SKY-MAR MAREK ZAWORSKI
ul. Komitetu Obrony Robotników 39
02-148 Warszawa
Tel. +48 22 846 06 22
NIP: 564-105-45-35

U P O W A Ż N I E N I E
do działania w formie przedstawicielstwa BEZPOŚREDNIEGO
Powołując się na art. 18 w związku z art.5 pkt 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego Unijny Kodeks
Celny (Dz.U.UE.L.2013.269.1) i art. 76 ustawy Prawo celne (Dz.U. 2016 poz. 1880 t.j. ze zm.) niniejszym upoważniam:

SKY-MAR Marek Zaworski
Ul. Komitetu Obrony Robotników 39, 02-148 Warszawa
NIP: 564-105-45-35 REGON 141799169
do podejmowania na rzecz:

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia, telefon, fax)

Regon ................................................. NIP ................................................. EORI .................................................
...............................................................................................................................................................................
Konto bankowe -nazwa banku i numer konta
działań przed organami celnymi, celem spełnienia wszelkich czynności i formalności przewidzianych w ustawodawstwie celnym, związanych z
dokonywaniem obrotu towarowego z państwami trzecimi.
Prawo do wykonywania działań objętych tym pełnomocnictwem przynależy do wszystkich agentów celnych pracujących na rzecz SKY-MAR Marek
Zaworski (bez względu na podstawę zatrudnienia i rotacje kadrowe).
Niniejsze upoważnienie ma charakter: *
- stały
- jednorazowy
- terminowy do dnia

.................................................

Niepotrzebne skreślić. Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielanie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 ustawy Prawo Celne*

………………………………………………………………………………………..
(czytelny podpis i stanowisko osoby / pieczątka imienna ze stanowiskiem osoby

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:

.....................................................................
(data i podpis agenta celnego działającego w imieniu AC)

lub osób upoważnionych do reprezentowania firmy)

SKY-MAR MAREK ZAWORSKI
ul. Komitetu Obrony Robotników 39
02-148 Warszawa
Tel. +48 22 846 06 22
NIP: 564-105-45-35

1.

Niniejsze upoważnienie stanowi podstawę uznania, że agent celny występujący w sprawie dotyczącej importu towarów przed organami
celnymi, może występować ponadto również jako pełnomocnik strony w postępowaniach dotyczących podatku od towarów i usług oraz
podatku akcyzowego z tytułu importu tych towarów.

2.

W przypadku ograniczenia upoważnienia wyłącznie do wybranych czynności wynikających bądź to z zakresu działania agencji celnej albo
też z woli Mocodawcy, należy określić czynności, których nie obejmuje niniejsze upoważnienie.

3.

O cofnięciu niniejszego upoważnienia Mocodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić pełnomocnika oraz właściwe organy

4.

administracji celnej. W przeciwnym przypadku upoważniony będzie nadal skutecznie działać w imieniu Mocodawcy.
Przy składaniu niniejszego upoważnienia należy uiścić stosowną opłatę skarbową. **

5.

Mocodawca niniejszego upoważnienia oświadcza ponadto, że bierze na siebie odpowiedzialność:
a.
za rzetelność tłumaczenia faktury na język polski,
b.

6.

za faktyczną zgodność towaru z dokumentami, co do ilości, wagi, rodzaju i wartości,

c.
za dotrzymanie terminów ustanowionych w toku postępowania.
W przypadku udzielenia zabezpieczenia należności celno-podatkowych, zabezpieczone płatności powinny być dokonywane na konto SKYMAR Marek Zaworski na podstawie pisemnej informacji (fax, e-mail). W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Mocodawca zostanie
obciążony ustawowymi odsetkami za zwłokę w wysokości przewidzianej w ustawie Ordynacja podatkowa.

7.
8.

9.

Mocodawca upoważnia SKY-MAR Marek Zaworski do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
Do upoważnienia (w oryginale) należy dołączyć kopie dokumentów założycielskich Mocodawcy:
a.

odpis/ informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub

b.

zaświadczenie o wpisie/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON,

c.
d.

zaświadczenie o nadaniu numeru ewidencji podatkowej NIP,
zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego.

Dokumenty wymienione w pkt 8 powinny zawierać aktualne dane, a w przypadku zaistnienia zmian winny być aktualizowane.

………………………………………………………………………………………..
(czytelny podpis i stanowisko osoby / pieczątka imienna ze stanowiskiem osoby
lub osób upoważnionych do reprezentowania firmy)
DANE PODMIOTU
Nazwa banku i numer konta

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
Numer telefonu / faxu / e-mail

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za tłumaczenie faktur

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
Imię, nazwisko i numer dowodu osobistego osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
E-mail do wysyłania komunikatów w przypadku elektronicznych zgłoszeń celnych :
-importowych/ eksportowych

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

** Przy składaniu niniejszego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 17 PLN na konto

Urząd Miasta Poznań, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

