WRP 0001 Wniosek o rejestrację danych i powiadomienie podmiotu w SISC
Obowiązkowo należy wypełnić pola:
 dla podmiotu krajowego – sekcja A, sekcja B, pole 2 kwadrat 1 oraz pole 4, sekcja C, podsekcja
C.1., C.1.1. i C.2, oraz sekcja H,
 dla podmiotu unijnego – sekcja A, sekcja B, pole 2 kwadrat 2 oraz pole 3, sekcja C pole 8,
podsekcja C.1., C.1.2. i C.2, oraz sekcja H,
 dla podmiotu unijnego, posiadającego numer EORI – sekcja A, sekcja B, pole 2 kwadrat 2 oraz
pole 3, sekcja C pole 7, podsekcja C.1., oraz sekcja H,
 dla podmiotu zagranicznego – sekcja A, sekcja B, pole 2 kwadrat 3, pole 3, sekcja C pole 14,
podsekcja C.1., C.1.2. i C.2. oraz sekcja H,
 dla podmiotu zagranicznego, posiadającego numer EORI nadany w UE – sekcja A, sekcja B,
pole 2 kwadrat 3, pole 3, sekcja C pole 7, podsekcja C.1., C.1.2. i C.2. oraz sekcja H.
Informacje szczegółowe dotyczące wypełniania niektórych pól:
Sekcja A MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Pole 1 Organ, do którego składany jest wniosek – należy wpisać „Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu, kod
placówki PL 390000”.
Uwaga!
W przypadku gdy w sekcji B pole 3 zaznaczono kwadrat 2. Akcyza należy w Sekcji A pole 1 wpisać
urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub
wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu. Należy także wpisać Kod placówki
zgodnie z Zał. Nr 3 Zarządzenia nr 28 Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie nadania
statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. z 2014 r. poz. 56 i 65 oraz z 2015 r. poz.
13 i 36).
Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane lub stany faktyczne podlegające
opodatkowaniu występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów
podatkowych, wówczas osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
składają zgłoszenie w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres
siedziby podmiotu, a osoby fizyczne – w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze

względu na adres zamieszkania osoby fizycznej, w pozostałych przypadkach – Urząd Celny I w
Warszawie.
Sekcja B DANE OGÓLNE PODMIOTU
Pole 4 Czy nadać numer EORI – należy zaznaczyć kwadrat 1 w przypadku ubiegania się o nadanie
numeru EORI.
Sekcja C DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU
Pole 16 Nazwa skrócona – należy podać nazwę podmiotu, jaką się on posługuje (zamierza się
posługiwać) w dokumentach celnych. W przypadku gdy podmiot posługuje się pełną nazwą i nie stosuje
żadnej formy skróconej, w polu tym należy powtórzyć nazwę podaną w polu 15.
Pole 17 i 18 Nazwisko i Imię - należy podać w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą lub właścicielem spółki cywilnej
C.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU KRAJOWEGO
Wypełnia się w przypadku zaznaczenia w sekcji B2 kwadratu: „1. Podmiot krajowy (PL)”
Pole
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Szczegóły

formy

prawnej

–

należy

wpisać

dwuznakowy

kod

zgodny

z poniższym wykazem:
Lp

Opis

Oznaczenie formy
prawnej

1

Spółka jawna

01

2

Spółka komandytowa

02

3

Spółka partnerska

03

4

Spółka komandytowo-akcyjna

04

5

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

05

6

Spółka akcyjna

06

7

Spółka europejska

07

8

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

08

9

Spółdzielnia

09

10

Spółdzielnia europejska

10

11

Przedsiębiorstwo państwowe

11

12

Jednostka badawczo-rozwojowa

12

13

Przedsiębiorstwo zagraniczne

13

14

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

14

15

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego

15

16

Główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń

16

17

Stowarzyszenie lub jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca
osobowość prawną

17

18

Związek stowarzyszeń

18

19

Fundacja

19

20

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

20

21

Kółko rolnicze

21

22

Rolnicze zrzeszenie branżowe

22

23

Związek rolników, kółek i organizacji rolniczych

23

24

Związek rolniczych zrzeszeń branżowych

24

25

Związek zawodowy rolników indywidualnych

25

26

Cech rzemieślniczy

26

27

Izba rzemieślnicza

27

28

Związek Rzemiosła Polskiego

28

29

Zrzeszenie handlu i usług

29

30

Zrzeszenie transportu

30

31

Ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń handlu i usług

31

32

Ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń transportu

32

33

Ogólnokrajowy związek międzybranżowy

33

34

Ogólnokrajowe zrzeszenie międzybranżowe

34

35

Izba gospodarcza lub Krajowa Izba Gospodarcza

35

36

Związek zawodowy lub jednostka organizacyjna związku zawodowego
posiadająca osobowość prawną

36

37

Związek pracodawców

37

38

Federacja lub konfederacja związków pracodawców

38

39

Stowarzyszenie kultury fizycznej

39

40

Związek sportowy

40

41

Polski związek sportowy

41

42

Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym

42

43

Kolumna transportu sanitarnego

43

44

Inna organizacja przedsiębiorców

44

45

Inna organizacja społeczna lub zawodowa

45

46

Nieposiadająca osobowości prawnej organizacja pożytku publicznego

46

47

Inna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego

47

48

Kościelna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego

48

49
50

Nieposiadająca osobowości prawnej instytucja kościelna będąca
organizacją pożytku publicznego
Inna forma prawna

49
99

Pole 23 Kod PKD – należy wpisać 4-cyfrowy kod głównej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) określoną w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.).
Uwaga!
W przypadku wybrania w sekcji B. Obszar działania, kwadratu 2. Akcyza, należy podać 5-cyfrowy kod
głównej działalności gospodarczej związanej z działaniem w obszarze objętym podatkiem akcyzowym.
C.1.2. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU ZAGRANICZNEGO
Wypełnia się w przypadku zaznaczenia w sekcji B2 kwadratu 2 lub 3.
Pole 26 Kod NACE – należy wpisać 4-cyfrowy kod głównej działalności gospodarczej, zgodnie z
równoważną klasyfikacją NACE Rev. 2 wprowadzoną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności
gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre
rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006,
str. 1).
C.2. ADRESY
C.2.1. ADRES SIEDZIBY
Pole 27 Kod kraju – wpisać dwuliterowy kod kraju (w przypadku Polski – PL).
Pole 36 Poczta – wpisać miejscowość, w której znajduje się urząd pocztowy o kodzie wpisanym w polu
35.
Pole 38 Telefon – wpisać numer telefonu, umożliwiający kontakt z SC, w przypadku numerów
stacjonarnych razem z numerem kierunkowym.
Pole 39 Faks – wpisać numer faksu, w przypadku numerów stacjonarnych razem z numerem
kierunkowym.
C.2.2. ADRES DO KORESPONDENCJI
Pole 40 Adres taki sam, jak adres siedziby – zaznaczenie pola pozwala na niewypełnianie pól 41 – 53

W przypadku niezaznaczenia pola 40, pola w sekcji adres korespondencyjny wypełniane są na
zasadach analogicznych jak sekcja C.2.1.
Pole 54 Adres e-mail – należy wpisać adres e-mail, na który mogą być wysyłane komunikaty i
wiadomości od SC.
Pole 55 Adres i nazwa skrytki e-PUAP – należy wpisać nazwę i adres skrytki otrzymany w trakcie
rejestracji na platformie e-PUAP. Jeżeli wypełniono, należy obowiązkowo wypełnić pola 56 – 57.
SEKCJA D AKCYZA
D.1.1 DANE SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI PODLEGAJĄCEJ ZWOLNIENIU
Sekcję należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w polu 84 kwadratu 2.
Pole 86 Rodzaj zużywanego wyrobu zwolnionego – należy wpisać właściwy wyrób:
Alkohol etylowy
Wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie
Piwo
Paliwa opałowe – w tym gaz
Paliwa silnikowe – w tym gaz
Pozostałe wyroby energetyczne
Wyroby tytoniowe
Energia elektryczna
Oleje smarowe
Wyroby węglowe
D.1.2. ADRES MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI
Sekcję należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w polu 84 kwadratu 2.
SEKCJA E KONTA BANKOWE
Sekcję należy wypełnić w przypadku wybrania w sekcji B w polu 3 obszaru: cło, akcyza, gry hazardowe,
podatki inne.
Pole 111 Numer IBAN – należy wpisać kod kraju (IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku
Bankowego) w którym rachunek bankowy został założony.
Pole 115 Numer SWIFT/BIC banku – należy wpisać numer SWIFT (Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication). Numer ten jest używany w transakcjach międzynarodowych – składa się
na niego 8 znaków, które są unikalne dla każdego banku zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Uwaga!
w przypadku braku miejsca we wniosku podstawowym w sekcji D, F lub G należy wypełnić załączniki:
WRP 0001 BIS-D, WRP 0001 BIS-D i WRP 0001 BIS-D.

WRP 0002 Wniosek o aktualizację danych i powiadomienie podmiotu w SISC
Zasady wypełniania wniosku są analogiczne, jak dla Wniosku o rejestrację danych i powiadomienie
podmiotu w SISC.
Dodatkowo polem obowiązkowym dla wszystkich podmiotów jest pole 5 (sekcja).

WRP 0003 Wniosek o dezaktywację danych podmiotu w SISC
Obowiązkowe pola do wypełnienia: sekcja A, B – pola 2 i 3 oraz sekcja C.

.

WPE 0001 Wniosek o rejestrację/ aktualizację/ dezaktywację
reprezentacji w SISC

Obowiązkowo należy wypełnić w sekcji A pole 2, sekcję B, C (oprócz pola 10-12) oraz w sekcji E pola
20 i 21.

Informacje szczegółowe dotyczące wypełniania niektórych pól:

SEKCJA E Załączniki

Pole 18 i 19 należy wypełnić, jeżeli oryginał pełnomocnictwa został złożony w organie celnym po 10
czerwca 2010 r. na potrzeby PDR i którego treść odzwierciedla zakres wskazany we Wniosku
rejestracji/ aktualizacji/ dezaktywacji reprezentacji w SISC.

