Poz. Rej. nr ………………………..

………………….., dn ………………

( numer upoważnienia – wypełnia upoważniony)

UPOWAŻNIENIE
do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego /pośredniego(*)
Niniejszym udzielamy pełnomocnictwa dla:

Sławomira Sobańska – Anna Szymańska
61 – 251 Poznań Os. Orła Białego 52
REGON: 630950136, NIP: 782-18-31-510
do podejmowania na rzecz:

(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienie/name of company/stamp)
wszelkich czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą, zgodnie z Art. 5, 18,19 UKC
w szczególności:
- do badania i pobierania próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego,
- do przygotowania dokumentów niezbędnych do zgłoszenia celnego,
- do dokonywania zgłoszeń celnych,
do odbioru:
- decyzji Naczelnika urzędu celnego,
- kart dokumentu SAD, komunikatów elektronicznych i innych dokumentów dot. odpraw celnych,
- do składania i podpisywania wniosków i oświadczeń dotyczących odpraw celnych, Świadectw Pochodzenia., świadectw
przewozowych EUR1 i A.TR, a także do odbioru tych świadectw,
- do występowania w sprawach dotyczących podatku VAT i Podatku akcyzowego na podstawie Ordynacji Podatkowej,
- do reprezentowania przed organami nadzoru kontroli sanitarnej, inspekcji handlowej i innych organów Państwa.
Prawo do wykonywania działań objętych pełnomocnictwem należy do wszystkich zatrudnionych agentów celnych bez względu
na rotacje kadrowe.
Wyrażam ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY(*) na udzielenie dalszego upoważnienia - cesji.
Upoważniam Agencję INTERLOG do wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu.
Upoważnienie ma charakter ogólny:(*)
STAŁY / JEDNORAZOWY / TERMINOWY

do dnia …….....…………….

PRZYJMUJEMY OŚWIADCZENIE AGENCJI CELNEJ INTERLOG, ŻE NIE PONOSI ONA ODPOWIEDZIALNOŚCI
PRAWNEJ ANI FINANSOWEJ W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI ZE STANEM FAKTYCZNYM , PODANYCH PRZEZ
NASZĄ FIRMĘ , DANYCH.

PODPISY (SIGNATURE)

_________________________
(Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia
upoważniającego
data , podpis agenta celnego działającego
w imieniu Agencji INTERLOG)

________________________
(czytelny podpis lub pieczątka imienna
- signature and stamp)
Podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo do
reprezentowania podmiotu

Szczegółowe dane dotyczące mocodawcy:
NIP:_______________________, REGON:___________________, nr EORI:_________________________
Osoba odpowiedzialna za obrót towarowy z zagranicą:_____________________________, godz. pracy_____
Tel._______________________, Tel.kom._________________________, Fax. _______________________
E-mail: _____________________________________________________
Uwaga: przy składaniu upoważnienia należy:- uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 PLN wg informacji zawartej w pkt.2 w
części „dodatkowe informacje”,- załączyć podpisane Oświadczenie (jak w zał.) i dokumenty rejestrowe Firmy wg.pkt.3 w części
„dodatkowe informacje”
(*) Niepotrzebne skreślić

