MIEJSCOWO
dnia DATA

UPOWAŻNIENIE
Do działania w formie przedstawicielstwa: 1. bezpośredniego 2. pośredniego *
Upoważniam Agencję Celną
“UNI-LOGISTICS” Sp. z o. o.
ul. Polska 19, 81-339 Gdynia
Regon: 220400440 NIP: 9581554011
Do podejmowania na rzecz:
NAZWA I ADRES FIRMY

Na podstawie przepisów art.18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia
9 października 2013 ustanawiającego Unijny Kodeks Celny niniejszym upoważniam do dokonywania następujących
czynności i formalności przewidzianych w ustawodawstwie celnym związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z
zagranicą:
1. wszelkich – dotyczących procedur celnych określonych w Unijnym Kodeksie Celnym,
2. czynności wynikających i związanych ze stosowaniem przepisów Unijnego Kodeksu Celnego oraz
przepisów polskiego Prawa Celnego,
3. reprezentowania przed wszystkimi organami celno-skarbowymi,
4. składania wszelkiego rodzaju wniosków i odwołań do organów celno-skarbowych,
5. całkowitej obsługi związanej z odprawą celną,
6. prowadzenia ewidencji związanej z obsługą gospodarczych procedur celnych,
7. obsługi procedur uproszczonych w zakresie zgłoszeń celnych i prowadzenia rejestrów oraz ewidencji,
8. obsługi zgłoszeń celnych dla towarów posiadających WPR,
9. legalizacji świadectw pochodzenia
PRAWO DO WYKONYWANIA DZIAŁAŃ OBJĘTYCH PEŁNOMOCNICTWEM PRZYNALEŻY DO WSZYSTKICH
AGENTÓW CELNYCH PRACUJĄCYCH W TEJ AGENCJI CELNEJ BEZ WZGLĘDU NA ROTACJE KADROWE
Niniejsze upoważnienie ma charakter ogólny*
a) stały
b) terminowy do dnia DATA
c) jednorazowy
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do Art. 77 ustawy Prawo Celne.
Niniejsze upoważnienie:
1. Dotyczy pełnej reprezentacji w Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym (SISC).
2. Uprawnia do rejestracji, aktualizacji oraz dezaktywacji reprezentacji podmiotu.

............................................................
potwierdzenie przyjęcia upoważnienia

....................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania podmiotu

*podkreślić wybrane
Uni-Logistics Sp. z o.o., ul. Polska 19, 81-339 Gdynia, Polska, tel. (+48 58) 667 99 99, fax (+48 58) 667 99 66, www.unilogistics.pl ,
NIP 9581554011, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000277544,
kapitał zakładowy/wpłacony 50 000zł. Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Działamy w oparciu o OPWS (ostatnia wersja).
Kopia dostępna na stronie www.pisil.pl lub na życzenie.

Strona 2
FORMULARZ DANYCH O FIRMIE STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO UPOWAŻNIENIA AGENCJI CELNEJ “UNILOGISTICS”
Sp. z o. o.
1. Nazwa i adres firmy:
NAZWA I ADRES FIRMY

2. Numer Regon: REGON
3. Numer Eori: EORI
4. Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe w firmie:
IMI I NAZWISKO
Telefon / Fax: NR TEL/FAX
5. Bank i numer konta (pełna nazwa)
BANK I NR KONTA
6. Adres korespondencyjny :
ADRES

UWAGA!
Oryginał upoważnienia podpisany przez osoby wymienione w rejestrze wraz z kompletem dokumentów firmy
(KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON) proszę przesłać na podany adres:
“UNI-LOGISTICS” Sp. z o. o.
ul. Polska 19,
81-339 Gdynia
tel (+48 58) 667 99 99, fax (+48 58) 667 99 66
Oświadczam, że firma NAZWA FIRMY

jest płatnikiem

podatku VAT i posiada nr NIP : NIP
Jednocześnie informujemy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT i upoważniamy firmę Uni-Logistics do
wystawiania nam faktur VAT bez naszego podpisu. Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały
okres współpracy z Państwem.
UWAGA. Zleceniodawca niniejszego upoważnienia oświadcza, że bierze odpowiedzialność za:
a) rzetelność tłumaczeń na język polski faktur i innych wymaganych do odprawy celnej dokumentów
b) zgodność towaru z dokumentami co do wartości celnej, rodzaju, modelu, typu, ilości
c) autentyczność i aktualność dostarczonych do zgłoszenia celnego dokumentów
d) autentyczność i aktualność dokumentów firmowych dołączonych do upoważnienia dla agencji celnej

.......................................................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania podmiotu

Uni-Logistics Sp. z o.o., ul. Polska 19, 81-339 Gdynia, Polska, tel. (+48 58) 667 99 99, fax (+48 58) 667 99 66, www.unilogistics.pl ,
NIP 9581554011, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000277544,
kapitał zakładowy/wpłacony 50 000zł. Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Działamy w oparciu o OPWS (ostatnia wersja).
Kopia dostępna na stronie www.pisil.pl lub na życzenie.

