……………………………….. dnia ……………….
( miejsce oraz data wystawienia upoważnienia ) ……………………

Upoważnienie
do działania jako przedstawiciel bezpośredni
Niniejszym upoważniamy TARGOR – TRUCK Sp. z o.o. z siedzibą w Ławach 97, 07 – 411 Rzekuń, REGON 551203328 NIP:
758-20-45-405 działającą przez swoich pracowników - licencjonowanych agentów celnych, i inne upoważnione osoby do podejmowania na
rzecz:
..................................................................................................................................................................................................................................
(należy podać pełną nazwę firmy i jej formę prawną osoby udzielającej upoważnienia)
..................................................................................................................................................................................................................................

REGON: ............................................................................................ NIP: .................................................................................................
BANK: ............................................................................................... NR KONTA:…………………………………………………
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA SPRAWY FINANSOWE :
..................................................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego)
następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego pomiędzy Unią Europejską a Krajami Trzecimi, w tym do
wykonywania przed organami celnymi niżej wymienionych czynności w zakresie celnym i podatkowym:
1.
badania towarów i pobierania ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego,
2.
przedstawiania a także doprowadzania do przedstawienia właściwemu organowi celnemu towarów, których zgłoszenia celne
dotyczą wraz z dokumentami wymaganymi na podstawie przepisów dotyczących procedury, którą towar ma zostać objęty,
3.
przygotowywania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszeń celnych towarów,
4.
dokonywania zgłoszeń celnych w ramach stosowanej procedury uproszczonej w zakresie udzielonego przedstawicielstwa
w formie wpisania towarów do rejestrów prowadzonych przez osobę posiadającą pozwolenie na stosowanie procedury celnej
oraz dokonywania zgłoszeń celnych w ramach procedury uproszczonej –upoważniony nadawca TIR,, w zakresie udzielonego
przedstawicielstwa.
5.
uiszczania należności celnych oraz innych opłat przewidzianych przez Wspólnotowy Kodeks Celny,
6.
podejmowania towarów po ich zwolnieniu,
7.
składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego,
8.
wnoszenia pism, odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez Ograny celne,
9.
odbioru komunikatów potwierdzających wywóz towarów do krajów trzecich.
10.
przedkładania i podpisywania wszelkich dokumentów niezbędnych do wystawiania świadectw przewozowych EUR 1,
świadectw pochodzenia i innych dokumentów potwierdzających pochodzenie lub status towarów oraz odbioru i podpisywania
ww. dokumentów.
11.
występowania przed organami podatkowymi z tytułu podatku VAT i podatku akcyzowego na podstawie przepisów Ordynacji
Podatkowej.
12.
występowania przed Organami celnymi w sprawie refundacji eksportowych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE)
612/2009
13.
reprezentowania w sprawach podatkowych w postępowaniu przed Organami celnymi,
14.
podpisywania w imieniu mocodawcy karty rejestracji i aktualizacji danych w systemie celnych i składania wszelkich
dokumentów.
15.
dokonywania zgłoszeń celnych w ramach procedury uproszczonej
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 ustawy –Prawo celne
oraz Rozporządzenia Rady (EWG) z dn.12.10.1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.
Upoważnienie niniejsze ma charakter:
- stały
O cofnięciu niniejszego upoważnienia, mocodawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować TARGOR TRUCK Sp. z o.o. w formie
pisemnej.
Upoważniający – świadomy odpowiedzialności karnej oraz wynikającej z przepisów celnych i podatkowych oświadcza, że wszystkie
dołączone dokumenty (w tym faktury, specyfikacje, deklaracje itp.) są prawdziwe i zgodne z ilością, rodzajem, wartością i innymi
elementami kalkulacyjnymi zgłaszanych Organom celnym towarów.

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia
.......................................................................................
(data i podpis osoby działającej w imieniu TARGOR – TRUCK )

................................................................................
( data i podpis osób działających w imieniu mocodawcy )

