.......................................dnia..............................
(miejscowość)
Poz............................RU

UPOWAŻNIENIE
do działania w formie przedstawicielstwa: 1.bezpośredniego, 2.pośredniego*
Upoważniam Agencję Celną AsCARGO S.C. z siedzibą przy ul. J. Wiśniewskiego 31, 81-335 Gdynia
REGON: 220508640
NIP: 5862205180
na podstawie art.75 ustawy z dnia 19 marca 2004r.- Prawo Celne (Dz.U.04.68.622), do podejmowania na rzecz:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia)
REGON: ...............................................
NIP: ......................................................
następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą / wszelkich
czynności przewidzianych w przepisach prawa celnego*:
a) badania towarów i pobierania próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego,
b) przygotowania niezbędnych dokumentów i dokonania zgłoszenia celnego,
c) składania zabezpieczenia i uiszczania kwoty wynikającej z długu celnego,
d) podejmowania towarów po ich zwolnieniu,
e) reprezentowania w sprawach podatkowych w postępowaniu przed organami celnymi,
f) wnoszenia odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne,
g) ...............................................................................................................................................
Niniejsze upoważnienie ma charakter*:
− stały,
− terminowy do dnia ...........................,
− jednorazowy.
Mocodawca niniejszego upoważnienia oświadcza, że bierze odpowiedzialność za:
1) autentyczność dostarczonych do zgłoszenia celnego dokumentów,
2) zgodność przesyłki z dokumentami,
3) rzetelność tłumaczenia dokumentów na język polski.
Jednocześnie wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na udzielenie dalszego upoważnienia w myśl art.77 ustawy
z dnia 19 marca 2004r. - Prawo Celne (Dz.U.04.68.622).

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

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

AsCARGO S.C.
ul. J. Wiśniewskiego 31
81-335 Gdynia
tel. +48 58/ 351 42 24, 351 42 26, 351 42 15
fax. +48 58/ 621 31 01

e-mail: biuro@ascargo.pl

ZAŁĄCZNIK DO UPOWAŻNIENIA
−

−
−
−

−

do upoważnienia należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty:
- NIP,
- regon,
- KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Zleceniodawca upoważnia agencję celną AsCARGO S.C. do wystawiania faktur bez podpisu
odbiorcy.
O cofnięciu niniejszego upoważnienia mocodawca zobowiązuje się powiadomić agencję celną
na piśmie.
Upoważnienie może być podpisane przez osoby do tego uprawnione wskazane w KRS, w
dokumencie o prowadzeniu działalności lub legitymujące się odpowiednim upoważnieniem od
swojego pracodawcy.
Dane mocodawcy:
- osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe............................................................................
- numer telefonu, faxu................................................................................................................
- adres e-mail..............................................................................................................................
- nr firmowego rachunku bankowego.........................................................................................

...............................................................
(podpis upoważniającego)

