.............................,dnia .....................

UPOWAŻNIENIE
do działania w formie przedstawicielstwa 1. bezpośredniego, 2. pośredniego *
Upoważniam Agencję Celną „PROSPED CARGO - BERUS I STERNADEL” SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą w
Warszawie, ul. Wirażowa 35, posiadającą koncesję Prezesa Głównego Urzędu Ceł nr 144, REGON 01012495800000,
NIP PL5220203848, do podejmowania na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………..………………………………..
(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia)

następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą:*
1.
badanie towarów i pobieranie ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego;
2.
przygotowanie niezbędnych dokumentów i dokonywanie zgłoszenia celnego;
3.
uiszczanie należności celnych przywozowych lub celnych wywozowych oraz innych opłat;
4.
podejmowanie towarów po ich zwolnieniu;
5.
składanie zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego;
6.
wnoszenie odwołania i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne;
7.
złożenie towaru w magazynie czasowego składowania PL440000MC0008
Prawo do wykonywania działań objętych pełnomocnictwem przynależy do wszystkich agentów celnych działających w
imieniu w/w agencji celnej bez względu na rotacje kadrowe.
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 ustawy z dn. 19.03.2004 Prawo celne
(Dz.U. nr 68 poz.4013) .
Niniejsze upoważnienie ma charakter:*
- stały
- terminowy do dnia . ................
- jednorazowy

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

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:

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

(data i podpis agenta celnego działającego w imieniu agencji celnej)
Dane podmiotu dokonującego obrotu z zagranicą:
1.

Nazwa banku i numer konta . ..........................................................................................

2.

Pełny numer REGON ........................................................................................................

3.

Telefon ...............................................Fax . .......................................................................

4.

Osoba Kontaktowa w sprawach celnych i spedycyjnych ....................................................

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 roku w sprawie podatku od towarów i usług (DzU. Nr 39/93 poz 176&18) oświadczam, że:
1.Jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT.
2 Nasz numer NIP ………………………………………………………………………………………..
Upoważniamy „Prosped Cargo -BERUS I STERNADEL” SPÓŁKA JAWNA, 02-158 Warszawa, ul. Wirażowa 35, do wystawiania faktur VAT dla naszej firmy
bez podpisu osoby upoważnionej z naszej strony do jej odbioru.

.................................................................
Pieczątka imienna i podpis upoważniającego

Uwaga: Przy składaniu niniejszego upoważnienia należy uiścić stosowną opłatę skarbową.
17,00 PLN na konto Urząd Dzielnicy Włochy M. St. Warszawa 77 1030 1508 0000 0005 5003 5049
*) niepotrzebne skreślić

