
WZÓR 
Załącznik nr 337) 

POZWOLENIE NA STOSOWANIE ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO 

1. Posiadacz pozwolenia 2. Organ celny wydający pozwolenie

Dyrektor Izby Celnej w 
………………….………………………………… 

1a. Nazwa lub imię i nazwisko 

1b. Adres siedziby lub adres zamieszkania 
Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

1c. Numer EORI 3. Numer pozwolenia
  P L 

4. Niniejsze pozwolenie odnosi się do wniosku nr  z dnia 
  -  - 

5. Na  podstawie art. 207 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. –  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn.
zm.), art. 73 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727, z późn. zm.) oraz art. 191 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 
(Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307,
z późn. zm.)
udzielam pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego 
6. Warunki pozwolenia:
A. Decyzja zostanie cofnięta, jeżeli w ciągu 60 dni: 

a) od dnia jej wydania osoba nie złoży zabezpieczenia lub
b) od upływu terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia osoba nie złoży nowego zabezpieczenia.

B. Zabezpieczenie generalne będzie stosowane na terenie właściwości Dyrektora Izby Celnej wskazanej
w potwierdzeniu złożenia zabezpieczenia generalnego. 

C. Zabezpieczenie generalne będzie stosowane w przypadkach wskazanych w potwierdzeniu złożenia zabezpieczenia 
generalnego. 

7. Na podstawie art. 210 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa odstępuje się od uzasadnienia
decyzji. 
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Celnej, który wydał decyzję, w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.  
Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem 
odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

8. Podpis i pieczęć organu celnego 9. Numer sprawy 10. Data
 -  - 




