
                                                                             
.........................................................  dnia ...................................

                                                                                     (miejscowość)

         UPOWAŻNIENIE
Do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego

Niniejszym firma:  

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

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

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

upoważnia Agencję Celną:     ExpoSped Sp. z o.o.

                                                    ul. Prądzyńskiego 12-14     01-222 Warszawa

                                                    Regon: 013057990

         NIP: PL522-23-40-414

do reprezentowania jej przed organami celnymi, w celu spełnienia wszelkich czynności i formalności przewidzianych
przepisami prawa celnego, w związku z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą

a w szczególności do:

1. Badania towarów oraz pobierania ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego
2. Przygotowywania niezbędnych dokumentów i dokonania zgłoszenia celnego
3. Uiszczania należności celnych przywozowych lub wywozowych i innych opłat
4. Podejmowania towarów po ich zwolnieniu przez Urząd Celny
5. Składania zabezpieczenia wynikającego z długu celnego
6. Składania odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne.

Jednocześnie mocodawca wyraża zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 Prawa Celnego.

Niniejsze upoważnienie ma charakter*

  stały

 terminowy do dnia …..........................................

 jednorazowy

* zaznaczyć właściwe

                                                                                                            ..................................................................
                                                                                                                            (podpis upoważniającego)
Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia

...................................................................................................
(data i podpis agenta celnego działającego w imieniu agencji celnej)

Dodatkowe dane upoważniającego:

1. Pełny numer statystyczny REGON  .........................................................................

2. Numer identyfikacji podatkowej NIP  .....................................................................

3. Numer EORI ….........................................................................................................

Strona 1/2



W związku z decyzją reprezentowania Państwa przed Urzędem Celnym prosimy o przygotowanie i dostarczenie następujących
dokumentów:

1. Upoważnienie

Podpisane przez osobę/osoby uprawione do reprezentowania firmy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W przypadku  firm prowadzących  działalność  w  oparciu  o  wpis  do  Ewidencji  Działalności  Gospodarczej,  upoważnienie
powinno być podpisane przez wszystkie osoby wymienione w nazwie firmy lub wymienione jako współwłaściciele firmy.

Podpisane i opatrzone pieczątką imienną upoważnienie powinno być dostarczone do Agencji Celnej w oryginale.

2. Oryginał lub potwierdzona kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszego niż 3 miesiące) albo oryginał lub
poświadczona kopia Zaświadczenia o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

3. Oryginał lub potwierdzona kopia decyzji o nadaniu numeru statystycznego  – REGON.

4. Oryginał lub potwierdzona kopia decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej  – NIP.

UWAGA: 

Oryginały  dokumentów wymienionych w punktach 2, 3 i  4 tylko do wglądu - po poświadczeniu za zgodność z oryginałem
zostaną zwrócone.
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