Szanowni Państwo
W załączeniu przesyłamy wzór pełnomocnictwa (upoważnienia) w celu
udzielenia Agencji Celnej pełnomocnictwa do działania w Państwa imieniu przed
organami celno-skarbowymi.
Pełnomocnictwo 2 sztuki wraz z opłatą skarbową za udzielenie pełnomocnictwa
17 zł (zgodnie z informacją poniżej) i kopią dokumentów rejestrowych powinno być
dostarczone do Agencji Celnej w oryginale na adres siedziby Firmy:
Ul .Polska 19
81 -339 Gdynia.
Przed rozpoczęciem przez Agencję Celną działań przed organami celnoskarbowymi konieczne będzie uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na
poniższe konto:
Urząd Miasta w Poznaniu Wydział Finansowy
nr rachunku bankowego: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
tytułem: „Opłata za upoważnienie dla Uni logistics z dnia……………
Jest to wymagane celem dokonania rejestracji w systemie PUESC Platforma Usług
Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Aby zapewnić skuteczną komunikację w zakresie przesyłania komunikatów celnych i
innych informacji związanych z obsługą zgłoszeń celnych należy wskazać osoby
odpowiedzialne za sprawy celne w Państwa Firmie, a na wskazane adresy e-mail
tych osób będą przesyłane informacje dotyczące importu (np. należności celnopodatkowe, poświadczone zgłoszenie celne PZC), zestawienia vat i terminy pozwoleń
oraz eksportu (np. komunikaty: IE529 – zwolnienie do procedury wywozu, IE599 –
potwierdzenie wywozu).
Do obowiązków udzielającego pełnomocnictwa/upoważniania należy:
1. Aktualizacja dokumentów i informowanie w formie pisemnej o wszelkich
zmianach rejestrowych (np. zmiana siedziby podmiotu).
2. Zachowanie należytej staranności w przygotowaniu i dostarczaniu
odpowiednich dokumentów każdorazowo wymaganych do prawidłowego
sporządzenia zgłoszenia celnego:
a) rzetelne tłumaczenie faktur na język polski - szczegółowy opis towaru,
materiał z jakiego się składa lub jaki zawiera oraz zastosowanie towaru.

b)przekazywanie kompletnych dokumentów oraz wszystkich niezbędnych
informacji związanych z towarem, np. dotyczących prowizji (od zakupu i
sprzedaży), tantiem, opłat licencyjnych, ubezpieczenia i innych mających wpływ
na ustalenie wartości celnej i podstawy opodatkowania towaru najpóźniej 2 dni
przed planowanym wpłynięciem/ przybyciem ładunku.
c) sprawdzenie faktycznej zgodności towaru z załączonymi do zgłoszenia
celnego dokumentami, w szczególności takich parametrów jak: ilość, waga,
rodzaj i wartość towaru.
d) dostarczenie, o ile będzie to wymagane przez organy celno-skarbowe,
dodatkowych informacji i dokumentów służących do dokonania zgłoszenia
celnego, a także mających znaczenie dla kontroli celnej.
e) w przypadku uzyskania Wiążącej Informacji Taryfowej dostarczenie jej kopii.
3.Powiadomienie
Agencji
Celnej
o
ewentualnych
weryfikacjach,
postepowaniach z urzędów celno-skarbowych oraz innych zdarzeniach
mogących mieć wpływ na odprawę towaru oraz należności celno-podatkowe.

W razie pytań bądź niejasności prosimy o kontakt z pracownikami naszej Agencji
Celnej
ac@unilogistics.pl
58 667 99 74

