................................................., dnia ......................................
( miejscowość )

UPOWAŻNIENIE
Do działania w formie przedstawicielstwa
Upoważniam

1. BEZPOŚREDNIEGO,

2. POŚREDNIEGO

Agencję Celną „ F E N I X ”
Sp. z o.o., Sp. Komandytowa
ul. Jana Dekana 6, 64-100 Leszno
REGON: 366092961, NIP: 697-23-29-305
tel./fax (0-65) 526-97-31, 526-73-78

do podejmowania na
rzecz : .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
( nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia )

wszystkich czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą; między innymi
określonych i wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr
952/2013 z dnia 9 października 2013r. Ustanawiającego Unijny Kodeks Celny, oraz Ustawy z dnia 19 marca
2004r. PRAWO CELNE ze zmianami; w szczególności takich jak :
1.badanie towarów i pobieranie próbek przed dokonaniem zgłoszeń celnych*,
2.przygotowywanie niezbędnych dokumentów i dokonywanie zgłoszeń celnych*,
3.wszelkich czynności niezbędnych do stosowania procedur uproszczonych*,
4.uiszczanie należności celnych przywozowych lub celnych wywozowych oraz innych opłat*,
5.podejmowanie towarów po ich zwolnieniu*,
6.składanie zabezpieczeń kwot wynikających z długów celnych*,
7.wnoszenie odwołań, dokumentów i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne*,
8.odbieranie kart zgłoszeń celnych (m.in. 3 i 8 )* oraz wszelkich innych dokumentów*,
9.wszelkich czynności związanych ze składaniem zabezpieczeń majątkowych na pokrycie długów celnych,
odbierania potwierdzeń oraz ich rozliczania, odbioru gotówki i zapłaty za SAD-y *,
10.składanie i podpisywanie oświadczeń, informacji, wyjaśnień, uzupełnień, deklaracji oraz innych
dokumentów na potrzeby dokonywania odpraw celnych, w imieniu podmiotu składającego upoważnienie,
wynikających z przepisów celnych i innych przepisów prawa /np.: ustaw, rozporządzeń, itp./*,
11.podpisywanie dokumentów, wniosków i deklaracji eksportera oraz producenta dotyczących wystawianych
dowodów pochodzenia i potwierdzających status towarów (m.in. T2L, świadectw przewozowych EUR.1 i
A.TR, ŚWIADECTW POCHODZENIA i innych)*,
12.odbieranie pozwoleń i innych dokumentów wydawanych przez organy celne*,
13.wszelkich czynności w zakresie spraw podatkowych oraz dotyczących zgłoszeń INTRASTAT dla
wszystkich pracowników agencji celnej “FENIX” Sp.z o.o.,Sp. Kom.*,
14.składanie oświadczeń zgodnie z ustawą o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o
znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i
bezpieczeństwa*,
15.składanie oświadczeń zgodnie z Rozporządzeniami Komisji WE w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny
i flory w drodze regulacji handlu nimi*.

Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art.77 ustawy PRAWO CELNE.
Niniejsze upoważnienie ma charakter *:




stały
terminowy do dnia ...........................
jednorazowy

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:
.....................................................
( data i podpis agenta celnego
działającego w imieniu agencji celnej )
------- * Niepotrzebne skreślić. --------

............................................................
(podpis upoważniającego)

