
________________________, dnia ___________
            (miejscowość)                                                     

Poz. Rejestru ................................

UPOWAŻNIENIE
do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego/pośredniego

Niniejszym, na podstawie przepisów art. 18 i art. 19 - w związku z art. 5 pkt 6, Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego
Unijny Kodeks Celny , na podstawie  przepisów art. 76, 77 i 79  ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - 
Prawo Celne (Dz.U. 2015 poz. 858 z poźn. zm.) oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz.U. 2015 poz. 613 z późn. zmianami), 
udzielam pełnomocnictwa 

Agencji Celnej “EURO-WAY” Dariusz Mazurek 
ul. Przejazdowa 25, 05-800 Pruszków 

REGON: 014886889, NIP: 522-131-85-88 
oraz zatrudnionym pracownikom, wpisanym na listę agentów celnych bez względu na rotacje 
kadrowe, do podejmowania na rzecz:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia)

                                                

Regon NIP / PESEL EORI

                                                 
Czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą:

1) Badanie towarów i pobieranie ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego;
2) Przygotowywanie niezbędnych dokumentów i dokonywanie zgłoszenia celnego;
3) Uiszczanie należności celnych przywozowych lub wywozowych oraz innych opłat;
4) Podejmowanie towarów po ich zwolnieniu;
5) Składanie zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego;
6) Wnoszenie odwołania i wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne;
7) Rejestrację w systemie EORI;
8) Wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu

Jednocześnie wyrażam zgodę / nie wrażam zgody* na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie
do art. 77 Ustawy Prawo Celne (Dz.U. 68/2004 poz. 622)

Niniejsze upoważnienie ma charakter:*
ogólny:* 

- stały (Bezterminowy)
- terminowy do dnia .......................
- jednorazowy

______________________    
(podpis  upoważniającego)     

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:

___________________________________
(data i podpis agenta celnego działającego 
          w imieniu agencji celnej)
* Niepotrzebne skreślić



SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE MOCODAWCY

Mocodawca – nazwa firmy, dokładny adres, adres do korespondencji :

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

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

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

Osoba odpowiedzialna za sprawy celne lub prowadzącej kontrakt:
........................................................................................................................................

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

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

Tel. ..............................................................................................................................…

e-mail: ….........................................................................................…………..

Adres e-mail na który będą przesyłane potwierdzenia wywozu: 

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

O cofnięciu niniejszego upoważnienia osoba udzielająca upoważnienia zobowiązuje
się niezwłocznie poinformować właściwe organy administracji celnej i przedstawicieli
agencji celnej. W przeciwnym wypadku agencja celna EURO-WAY będzie nadal skutecznie
działać w imieniu osoby.

Agencja celna nie ponosi odpowiedzialności za nie dokonanie zgłoszenia celnego jeżeli: 
 brak niezbędnych dokumentów wymaganych przez organ celny do odprawy
 istnienia rozbieżności pomiędzy dokumentach towarzyszących przesyłce a stanem 

faktycznym towarów

Agencja celna nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych zawartych w dokumentach 
otrzymanych od przedstawicieli osoby udzielającej niniejszego upoważnienia.

W przypadku powstania zmian w powyższych danych, osoba udzielająca niniejszego upoważnienia
zobowiązana jest do niezwłocznego przekazania aktualnych danych,

Równocześnie oświadczam, że powierzone towary do obsługi celnej i logistycznej w ramach 
obrotu towarowego z zagranicą: 
a). nie są uzbrojeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranicą
towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a
także dla utrzymania 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. 2013, poz. 194)

b). nie są towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy
z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu 
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i 
bezpieczeństwa (Dz. U. 2013, poz. 194)

......................................................................................
              podpis osoby udzielającej upoważnienia


