F/QI-04/01

ZAMÓWIENIE KRAJ

..................................... ...............................
(miejscowość)

(data)

Dane Zamawiającego
Nazwa firmy:

………….......................................................................................................................

Adres (ulica, nr domu,

.......................................................................................................................................

kod pocztowy, miejscowość)

.....................................................................................................................................

NIP:

.................................................

Adres e-mail: ….....................................................

Numer telefonu:

.................................................

Osoba do kontaktu: ...............................................

ZAMÓWIENIE
Zamawiamy benzynę lotniczą: ...........................................w ilości ............................ jednostka miary.....................
...........................................w ilości ............................ jednostka miary.....................

Zamawiamy inny produkt:
jako:

Firma

Osoba fizyczna

z akcyzą

z akcyzą

lub
bez akcyzy* jako:
podmiot zużywający
podmiot pośredniczący nr akcyzowy podmiotu pośredniczącego PL ..........................................................................
Oświadczam, że w przypadku braku przesłania do systemu EMCS PL 2 raportu odbioru w ciągu 5 dni roboczych, wyrażam zgodę
na obciążenie mnie kwotą akcyzy I opłaty paliwowej poprzez wystawienie faktury korygującej I zobowiązuję się do jej zapłaty w
terminie 3 dni licząc od dnia doręczenia faktury VAT wraz z odsetkami liczonym od dnia następującego po dniu, w którym upłynął
termin przesłania raportu odbioru do Systemu.

skład podatkowy : nr akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy PL ...........................................................
nr akcyzowy miejsca prowadzenia składu podatkowego PL ..........................................................

Środek transportu:

cysterna z pompą

cysterna bez pompy

inne wymagania:

Miejsce dostawy:
Kod pocztowy ...............................................Miejscowość..................................................................................................
Ulica ……………………………………………………………………………….…….Numer domu ………………...…………
Numer telefonu odbierajacego ………………………………………………………..………………………………………
Termin realizacji:

pilne

data: .....................................

Dodatkowe informacje dla Działu Obsługi Klienta ………..………………………………………………………………..
* W przypadku nabycia wyrobu jako zwolnionego z zapłaty akcyzy ze względu na przeznaczenie (art. 32 Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 z póżn. zm)
zamówiona benzyna zostanie zużyta do celów objętych zwolnieniem innych niż prywatne rejsy i prywatne loty o charakterze rekreacyjnym, za
które uważa się użycie statku lub statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w
celach innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub
usług na rzecz organów publicznych.

......................................
Podpis osoby upoważnionej do
złożenia zamówienia
Dokonano przeglądu wymagań Klienta dotyczącego wyrobu (wypełnia WARTER FUELS S.A)
Data:
Podpis:
ZAMÓWIENIA NIEZAWIERAJĄCE WYMAGANYCH INFORMACJI NIE BĘDĄ REALIZOWANE

