PL AEOC 440000100040

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

UPOWAŻNIENIE DLA AGENCJI CELNEJ Nr.………….
do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego/pośredniego
Udzielamy pełnomocnictwa agencji celnej "TAKSIM-POL Sp. z o .o." z siedzibą przy ul. Księżnej
Anny 4, 03-866 Warszawa, NIP PL 524-000-65-42, REGON 010016387, wraz z zatrudnionymi w niej
agentami celnymi , którzy mają prawo (bez względu na rotacje kadrowe) do podejmowania na rzecz naszej firmy
……………………………………………………………………………………………………………………….
............................................…………………………………………………………………………………….
(pieczęć firmowa z nazwą i siedzibą osoby udzielającej upoważnienia)

- działań przed organami Administracji Celno-Skarbowej, we wszystkich sprawach
związanych z
dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą oraz do podejmowania wszystkich czynności i formalności
przewidzianych w ustawodawstwie celnym Unii Europejskiej,
- działań przed organami celno-skarbowymi w sprawach dotyczących podatku VAT oraz podatku akcyzowego z
tytułu importu towarów, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz.
U. 2017 poz. 201 z późn. zmianami) oraz pozostałych przepisów podatkowych,
- wnoszenia odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celno-skarbowe oraz
rejestracji/aktualizacji danych w systemie SISC związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą,
- odbioru z organów celno-skarbowych decyzji, postanowień i innych dokumentów,
- podpisywania i składania i odbioru wniosków o wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT) oraz
świadectw pochodzenia, w tym EUR 1 .
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 Ustawy Prawo celne
oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/203 z dnia 9 października 2013
r. - ustanawiającym Unijny Kodeks Celny.

Niniejsze upoważnienie ma charakter:*)

- stały

- terminowy do dnia....................

- jednorazowy

REGON..................................NIP ........................................... NUMER EORI .....................................................
TEL ............................................E-MAIL: …………………………………………
Osoba odpowiedzialna za obrót towarowy z zagranicą .........................................................................
Potwierdzam zapoznanie się z treścią upoważnienia i oświadczam, że informacje zawarte w upoważnieniu są
prawdziwe, a także jestem świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z Kodeksu karnego, za złożenie
fałszywych oświadczeń.
.......................................................................……..
(data i podpis osoby działającej w imieniu agencji celnej)

.....................................................................................
(czytelny podpis oraz pieczęć upoważniającego **)

Uwaga: Przy składaniu niniejszego upoważnienia należy dołączyć aktualne kopie dokumentów:
odpis z KRS ,REGON, NIP lub wydruk z CEIDG. Opłata skarbowa od upoważnienia – 17 PLN ( inf. załącznik)
*) Niepotrzebne skreślić **) osoba upoważniona wg. prawa do reprezentowania podmiotu

______________________________________________________________

Adres do korespondencj: TAKSIM-POL Sp. z o. o. Al. M. J. Piłsudskiego 119, 05-270 Marki
* Księżnej Anny 4, 03-866 Warszawa* NIP PL5240006542 * REGON 010016387*Telefon +48(22)6793188,*
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