…...........……........,……..….......……
Miejscowość, data

UPOWAŻNIENIE
do działania w formie przedstawiciela celnego pośredniego
Upoważniam:

NAUTIQUS Sp. z o. o.
ul.Polska 13A, 81-339 Gdynia
EORI PL957099823000000 REGON 220627415 NIP 9570998230
do podejmowania przed organami celnymi, na rzecz:

/Nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia/

EORI: ………..………………

REGON: ………………....….

NIP: .......................

wszelkich czynności i formalności przewidzianych przepisami prawa celnego związanych z dokonywaniem obrotu
towarowego z zagranicą, w szczególności:
badania towarów i pobierania próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego,
przygotowywania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia celnego,
uiszczania należności celnych przywozowych lub celnych wywozowych oraz innych opłat
podejmowania towarów po ich zwolnieniu,
składania zabezpieczeń kwoty wynikającej z długu celnego,
wnoszenia odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne w sprawach celnych
i podatkowych, w tym dokonywanie rejestracji upoważniającego i aktualizowanie jego danych w systemie
EORI / PDR PL-UE / SZPROT.
Prawo do wykonywania działań objętych pełnomocnictwem przynależy do wszystkich agentów celnych
pracujących w agencji celnej bez względu na rotacje kadrowe.
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 Ustawy Prawo Celne.
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego, zobowiązuję się do aktualizacji
dokumentów i informowanie w formie pisemnej o wszelkich zmianach rejestracyjnych w terminie 14 dni od daty ich
powstania.
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego, zobowiązuję się do uiszczania
wszelkich należności celno-podatkowych i innych opłat wynikających z wykonanych usług.
Do upoważnienia należy dołączyć dokumenty założycielskie firmy: KRS/CEIDG, NIP, REGON
Od udzielonego pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 PLN na konto Urzędu Miasta Poznań
PKO Bank Polski S.A. nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
Upoważnienie prosimy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w celu dokonania rejestracji
w systemie EORI / PDR PL-UE / SZPROT administracji celnej.

Niniejsze upoważnienie ma charakter:
❑

Stały

❑

Jednorazowy

❑

Terminowy

…........................................

/Pieczęć i czytelny podpis upoważniającego wskazanego w dok. rejestrowym firmy/

