poz.w rejestrze:................................
(position in register)

............................................dnia.............................
(miejscowość – (place))

UPOWAŻNIENIE / (POWER OF ATTORNEY)
do działania w formie przedstawicielstwa:1.pośredniego,bezpośredniego*(for Running Activity in Form of Indirect Agency)
Upoważniamy Agencję Celną (We hereby grant the power of attorney to the customs agency):

FU„ASKO” Agata Skop
ul. Wojska Polskiego 2a,39-300 Mielec
REGON : 180158460,NIP 817-176-40-62,EORI:PL817176406200000
Tel. (017) 788-16-73 , fax. (017) 788-16-72

email : asko1977@interia.pl
dopodejmowania na rzecz (to act in favour of) .....................................................................................................................

.................................................................................................................................
NIP:..............................REGON:....................................EORI:.....................................
(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia)

na podstawie Art.5 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks
Celny oraz Art. 75, Art.76, Art. 77, Art. 78 Ustawy Prawo Celne (Dz.U. Nr 68, poz.622)
następujących czynności i formalności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą*
(on the basis of Article 5 of the Directive of the Council (EEC-European Economic Community) No
2913/92 regulating the Customs Code of the Community as well as Art.75, Art.76, Art.77, Art.78 of the
„Customs Law” (Register of Legal Records „Dziennik Ustaw” No 68, Pos.622) and to carry out the
following activities and functions relating to the turnover of commodities with foreign countries)* :
wszelkich-dotyczących procedur celnych określonych w Wspólnotowym Kodeksie Celnym (all activities
concerning customs procedures set forth in the Customs Code of the Community);
- czynności wynikających i związanych ze stosowaniem przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz przepisów
polskiego Prawa celnego (deeds arising out of and relating to the application of the provisions of the Customs Code
of the Community);
- reprezentowania przed wszystkimi organami celnymi (representative functions in all customs bodies);
- składania wszelkiego rodzaju wniosków i odwołań do organów celnych lub podatkowych making various offers and
appealing to customs and tax authorities);
- całkowitej obsługi związanej z odprawą celną,
- prowadzenie ewidencji związanych z obsługą gospodarczych procedur celnych (auditing relating to the servicing of
customs procedures);
- obsługi procedur uproszczonych w zakresie zgłoszeń celnych i prowadzenia rejestrów oraz ewidencji (servicing of
simplified procedures within customs applications as well as keeping a register and accounting);
- udzielanie, składanie i odbieranie zabezpieczeń wynikających z długu celnego, uiszczanie należności celnych i
podatkowych (providing, issuing and receiving of different kinds of security arising out of customs debt, payment of
customs and tax arrears);
- przygotowania I składania dokumentów w sprawie nadania numeru EORI,PDR w imieniu firmy
Prawo do wykonywania działań objętych pełnomocnictwem przynależy do wszystkich agentów pracujących w
“ASKO” bez względu na rotacje kadrowe
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielanie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 ustawy Prawo Celne* (We also
give permission for granting further powers in accordance with Art. 77 of the „Customs Law”).
-

Niniejsze upoważnienie ma charakter (The present Power of Attorney is :*
- stały (permanent)
,terminowy do dnia:

,jednorazowy

DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH CELNYCH I SPEDYCYJNYCH
OSOBA KONTAKTOWA:………………………..……..TEL:…………….,FAX:……………,adres e-mail……………..............

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia :
(confirmation of accepting the Power of Attorney)
..............................................................

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

(data i podpis agenta celnego działającego
w imieniu agencji celnej)

(czytelny podpis i pieczątka upoważniającego)

* Niepotrzebne skreślić.
Uwaga ! Przy udzieleniu upoważnienia należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
Do upoważnienia należy dołączyć aktualne kserokopie dokumentów założycielskich firmy:
NIP, REGON. KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

