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Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa 

Ministerstwo Finansów 

NIP: 5260250274 / REGON: 000002217 

kontakt@etoll.gov.pl

+48 22 24 337 77
etoll.gov.pl 

FORMULARZ PRZEKSIĘGOWANIA ŚRODKÓW z viaTOLL do e-TOLL / 

viaTOLL to e-TOLL FUNDS TRANSFER REQUEST FORM 

Typ przeksięgowania* / Transfer type*

 Przeksięgowanie salda z umowy viaTOLL (Pre-Paid) /

viaTOLL agreement balance transfer (Pre-Paid)

 Przeksięgowanie kaucji /

Deposit transfer

 Przeksięgowanie zabezpieczenia pieniężnego z viaTOLL/

viaTOLL cash security transfer

*Zaznacz odpowiednie pola / Check as appropriate

 Przeksięgowanie nadpłaty (Post-Paid) /

Overpayment transfer (Post-Paid)

Dane do przeksięgowania środków / Data for funds transfer 
ID Klienta viaTOLL /      Numer Umowy viaTOLL /  Numer urządzenia pokładowego (OBU) /         Numer rejestracyjny pojazdu / 

viaTOLL Customer ID      viaTOLL Agreement Number  On-Board Unit Number (OBU)   Vehicle registration number 

.  
ID Klienta e-TOLL /   ID Konta Rozliczeniowego e-TOLL /  
e-TOLL Customer ID e-TOLL Billing Account ID 

Informacje dodatkowe / Additional information / (Uzupełnij jeżeli dotyczy większej ilości umów lub kaucji) / Complete if it 

concerns more agreements or deposits 

Imię i nazwisko zgłaszającego / Name and surname of 
applicant: 

Data i podpis zgłaszającego / Date and signature of 
applicant: 

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12. Pełna 
wersja klauzuli informacyjnej dotyczącej Państwa danych osobowych znajduje się na stronie www.etoll.gov.pl. / We are informing that the Head of the National Revenue 
Administration, 12 Świętokrzyska Str., 00-916 Warsaw is the Administrator of your personal data. The full version of the information clause regarding your personal data 
can be found on www.etoll.gov.pl. 

https://etoll.gov.pl/ciezarowe
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