........................................, dnia..................................
(miejscowość)

UPOWAŻNIENIE NR
do działania w formie przedstawicielstwa 1.bezpośredniego 2.pośredniego*
Upoważniam Agencję Celną
‘’ EGRI ’’ ANNA DUNAJSKA-SZYMCZAK , BEATA SZYDŁOWSKA
UL. ŚW. TERESY 102; 91– 341 ŁÓDŹ
Tel/fax (42) 653–93–98; e-mail: egri7@wp.pl
REGON 472186364
NIP 947-18-28-565
do podejmowania na rzecz
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia)

następujących czynności i formalności przewidzianych w ustawodawstwie celnym:
1. badanie towarów i pobieranie ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego;
2. przygotowywanie 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 odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne;
7. rejestracji / aktualizacji podmiotu w SISC;
8. dokonywania zgłoszeń Intrastat.
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 ustawy Prawo
Celne (Dz. U. Nr 68, poz.622).
Prawo do wykonywania działań objętych niniejszym upoważnieniem przynależy do wszystkich
agentów celnych pracujących w agencji celnej „bez względu na rotacje kadrowe”.
Mocodawca niniejszego upoważnienia oświadcza ponadto, że bierze na siebie odpowiedzialność:
a) za rzetelność tłumaczenia faktury na język polski,
b) za faktyczną zgodność towaru z dokumentami co do ilości,wagi,rodzaju i wartości,
c) za dotrzymywanie terminów ustanowionych w toku postępowania
d) za terminowe składanie deklaracji podatkowej VAT oraz za dokonywanie wpłat należnego
podatku wynikającego z importu towarów.
W przypadku upoważnienia do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego, a w szczególności
przy stosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z normami Unijnego Kodeksu Celnego: celem
zabezpieczenia roszczeń Egri s.c. o zapłatę mogących powstać z przyczyn nieleżących po stronie Egri
s.c. należności celno - podatkowych oświadczamy, że zobowiązujemy się należności te zapłacić na
pierwsze wezwanie Egri s.c.

Niniejsze upoważnienie ma charakter:*
- stały
- terminowy do dnia ...........................
- jednorazowy
..................................................................
(czytelny podpis i pieczęć osoby
zobowiązanej lub osoby upoważnionej
do jej reprezentowania)

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:
.........................................................................
(data i podpis osoby działającej
w imieniu agencji celnej)
*Niepotrzebne skreślić.
Uwaga: Przy składaniu niniejszego upoważnienia należy uiścić stosowną opłatę skarbową.

