........................................ , dnia ...............................
UPOWAŻNIENIE Nr ...........
DO REPREZENTOWANIA
W FORMIE PRZEDSTAWICIELSTWA BEZPOŚREDNIEGO/POŚREDNIEGO
MOCODAWCA (osoba reprezentowana)
Firma: ........................................................................................................................................................
Siedziba i adres: ........................................................................................................................................
Nazwa sądu rejestrowego/organu ewidencyjnego ....................................................................................
....................................................................................................................................................................
Nr w rejestrze ............................................................................................................................................
REGON ..................................................................**
NIP .......................................................................* *
NR EORI……………………………………………..
Nazwa banku .............................................................................................................................................
Nr rachunku bankowego ...........................................................................................................................
u p o w a ż n i a
PRZEDSTAWICIELA (pełnomocnik)
Firma: Trade Trans Log Spółkę z o.o. (dalej:)
Siedziba i adres: 01- 192 Warszawa, ul. Leszno 14
Nazwa sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy,
Nr KRS 33192, REGON: 010820304, NIP: 526-10-13-323
do dokonywania w imieniu i na rzecz Mocodawcy czynności w sprawach celnych związanych z
wprowadzaniem towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej lub wyprowadzeniem z tego
obszaru, w tym w szczególności:
1) badanie towarów i pobieranie ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego,
2) przygotowanie niezbędnych dokumentów i dokonanie zgłoszenia celnego
3) uiszczenie 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 wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne (w tym rejestracja w
systemie celnym)
7) odbiór dokumentów po objęciu towarów procedurą celną,
8) występowanie przed organami celnymi w sprawie podatku VAT
9) ...........................................................................................................................
(inne przewidziane w przepisach prawa celnego)
u s t a n a w i a
Przedstawiciela pełnomocnikiem do doręczeń w postępowaniu w zakresie wyżej wymienionych spraw
celnych wszystkich agentów celnych pracujących w Trade Trans Log Sp. z o.o. bez względu na
rotacje kadrowe.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Przedstawiciela do udzielenia dalszego upoważnienia do
wykonywania czynności określonych tym pełnomocnictwem.
Mocodawca zobowiązuje się do przedłożenia:
1) dokumentów poświadczających jego aktualny status prawny, siedzibę i adres, oraz
informowania Przedstawiciela o wszelkich zmianach w tym zakresie,
2) dokumentów, oświadczeń pisemnych i informacji pisemnych i ustnych, niezbędnych do
dokonania zgłoszenia celnego,
3) urzędowego tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym - gdy
tego zażąda organ celny,
4) dokumentów zagranicznych zalegalizowanych przez właściwe organy polskie działające w
kraju albo polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne – gdy tego
zażąda organ celny,
5) oświadczenia, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia, jeżeli przepisy prawa nie wymagają urzędowego potwierdzenia określonych
faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia.
Mocodawca oświadcza, iż przedkładane przez niego dokumenty, oświadczenia oraz informacje są
prawdziwe i aktualne oraz, że znane mu są przepisy o odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do ............................. ***
Przedstawiciel
Potwierdzam złożenie pełnomocnictwa
______________________________________
/pieczęć firmowa Przedstawiciela
data i podpis agenta celnego, nr wpisu na listę
agentów celnych/

Mocodawca

____________________________
/pieczęć firmowa, data, podpisy/

* niepotrzebne skreślić
**) nie dotyczy Mocodawcy mającego siedzibę za granicą kraju,
***) wpisać odpowiednio: „ odwołania” lub „ dnia ...............”.
UWAGA:
Złożenie niniejszego pełnomocnictwa albo jego odpisu ,wpisu lub kopii ,w organie administracji
celnej lub innym organie administracji publicznej w sprawach objętych zakresem pełnomocnictwa
wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Organem właściwym w sprawach opłaty skarbowej od niniejszego pełnomocnictwa jest:
Urząd Miejski Poznań nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na mocodawcy i pełnomocniku.

