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NACZELNIK
URZĘDU cELNEGo W ToRuNlU

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
,,TOREC" Sp. z o.o.

ul. Ceramiczna 6
87-100 Toruń

432000-UAGR-91 030-36/1 1

' 1' ' r DECYZJA
Na podstawie aft' 2o7 ustawy z dnia 29 siełpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (tekst
jednolity z 2005 roku. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm). art. 16 ust. 3b ustawy z dnia 6 grudnia
2008 roku o podatku akcyzowym (tekst jednoljiy z2011 roku Dz. U' Nr 108- poz' 626że zm.)
oraz ań' 28 ust' 'l ustawy z cjnia 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązkóvl
obywatelj i przecisiębiorców (Dz. U. Nr 232. poz. 1378)

potwie,ndzam
przyjęcie powiadomienia o zamiarze rozcoczęcia działalności gospodarcze1 jako:

pośredniczący podmiot węglowy z dniem 24.11.2011 roku dla:

-j-l..Łj-?:;iar,..J"::
. tl,r-il :

P rzeds iębiorstwo Usługowo-Ha ndlowe
,,TOREC" Sp. z o.o.
imię i nazwisko (nazwa)

u_I. Ceramiczną'6, 87'100 Toruń
adres zamieszkania (siedziba)

879-100-79-1 2
NIP

870287545
regon

sprzedaż hurtowa paliw iproduktów pochodnych
rodzaj prowadzonej działalności

46.71.2
PKD

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 210 s 5 ustawy ordynacja podatkowa odstąpiono od uzasadnienia decyzji'
gdyŹ uwzg|ędnia ona W całości Źądanie Strony'

Mając powyzsze na uwadze orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z ań' 16 ust. 4 ustav'/y o podatku akcyzowym jezeli dane zawadoruń,Ąihszehiu.......
rejestracyjnym lub w pisemnym powiadomieniu o zanriaze prowadzenia działaIności
gospodarcze.1 jako pośredniczący podmiot węglowy ulegną zmianie, podmiot 'jest obowiązany
zgłoslc zmianę właściwemu naczelnikowi uzędu celnegc W lerminie v dni' licząc od dnia,
w którynr nasiąciła zmiana' Ponadto zgodnie Z ust' 4a w/w ańykułu pośredniczący podmiot
węglowy jest obowiązany polnformować Właściwego naczelnika urzędu celnego

ul. Batorego 6'l, 87-100 T'oruń' tel.(56) 6'19-76-00, tax (56) 619-77-27



o 7_aprzestaniu prowadzenia działalności wiym charak\erze w ternrinie -l cnl' licza'c oci cnia
W kiÓrym zaprzestał provvadzenia dzłała lności'

Zgodnie z treścią art 220 usiavvy ordynacja podatkowa' oc] niniejszej decyzji słuŻv Sironle
prawo wniesiel]ia ocjWołania do Dyrektora lzby Celnej w Toruniu za pośrednic'twenl
Naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu W terminie '14 dni ocj dnia doręczenia decyzji'

Siosovynie do treści af,. 222 WW. ustawy, odwołanie powinno zawierać zarzuźY przecivł
decyzji' określać istotę izakres żądania będapego przedmiotem odwołania oraz wskazyvłać
dowody uzasadniające to ządanie'
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Za zgodnośc z oryginałem
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Otrzvmuią:
'1. Adresat.
2. Referat Akcyzy i Gier a/a Toruń, dnia
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