............................................, date ....................................
(miejscowość)

UPOWAśNIENIE
AUTORIZATION
do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego
for the acting as direct representative

UpowaŜniam: I authorize the:

Agencję Celną COMPLEX SAD Małgorzata Sochaj
ul. Kwiatkowskiego 60, 81-127 Gdynia
prowadzącą działalność jako agencja celna, zatrudniająca osoby wpisane na listę agentów celnych.
Acting as the customs agency, with registered people as customs agents.
Regon (statistic number): 192749499
NIP (vat number): 958-027-88-04
tel. (04858) 621 34 48
fax (04858) 621 34 29
do podejmowania na rzecz:
to undertake, in all departmens in Poland, on behalf of:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą:
the follwing the actions related to the international goods turnover:
−
−
−
−
−
−
−

badania towarów i pobierania próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego,
research of the goods and taking any samples before customs deklarations,
przygotowywania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia celnego,
preparing all required dokuments and proceed with the customs declaration,
uiszczania naleŜności długu celnego oraz innych opłat,
making the customs out-standings and other fees described by European Customs Code,
podejmowania towarów po zwolnieniu,
drawing the goods after their relase,
składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego,
to collect the payment for the security based on the customs debt,
wnoszenia odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez Organy Celne,
to clim (if necessary) the decision of the customs clerks,
przedkładania i podpisywania dokumentów niezbędnych do wystawieniaświadectw Eur 1,
świadectw pochodzenia dokumentów tranzytowych oraz poświadczania statusu towarów.
presenting ang signing neccessary dokuments for issunig Eur 1, Certicates of Orgin, transit
dokuments and corfirming the EEC status of goods.

Jednocześnie wyraŜam zgodę na udzielenie dalszego upowaŜnienia stosownie do art. 254 § 6
Kodeksu Celnego.
At the same I agree to extend this authority on the third parties.
Niniejsze upowaŜnienie ma charakter*:
This authorization is a*:

−

stały
permanent

O cofnięciu upowaŜnienia, mocodawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować agencję celną.
To suspect this authorization, a giver is obliged to immediately inform the costoms departament and
the agency.

..............................................................
Data i podpis osoby upowaŜnionej
Date and the signature o the preson who has
authorization to act behalf o the company

Potwierdzenie przyjęcia upowaŜnienia:
Confirmation of the authorization acceptance:

..............................................................................
Data i podpis agenta celnego działającego w imieniu agencji
Date and the signature of the person who acts on behalf of the agency

* Niepotrzebne skreślić i parafować.
* Redunndant delete and paraf.

