Radom, dn. ……………

PEŁNOMOCNICTWO - UPOWAŻNIENIE
do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego/pośredniego
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, 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:

CAR GO Izabela Kaleta, ul. Wrocławska 4, 26-600 Radom
REGON: 141194584 NIP: 948-106-01-08 EORI: PL948106010800000
do podejmowania na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą:






działania przed organami celnymi celem spełnienia wszelkich formalności i dokonania
wszelkich czynności przewidzianych w ustawodawstwie celnym Unii Europejskiej
działania przed organami celnymi w sprawach dotyczących podatku VAT oraz podatku
akcyzowego z tytułu importu towarów ( na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz.U. 2015 poz. 613 z późn. zmianami) oraz pozostałych
przepisów podatkowych)
do rejestracji/aktualizacji danych w systemie PDR, SISC
dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT w przywozie i wywozie związanych z dokonywaniem
obrotu towarowego z zagranicą.

Prawo do wykonywania działań objętych pełnomocnictwem przynależy do wszystkich
agentów celnych pracujących w tej agencji celnej „bez względu na rotacje kadrowe”.
Jednocześnie stosownie do art.77 ustawy prawo celne wyrażam zgodę na udzielenie dalszego
pełnomocnictwa.
* Niniejsze pełnomocnictwo ma charakter:
stały
terminowy do dnia ................................
jednorazowy
Oświadczam, że powierzone towary do obsługi celnej w ramach obrotu towarowego z zagranicą:
 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)


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)

Oświadczam, że informacje zawarte w upoważnieniu są prawdziwe i jestem świadomy
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie fałszywych
oświadczeń.

........................................
(podpis upoważniającego i pieczątka
imienna lub czytelnie imię i nazwisko)

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

* Niepotrzebne skreślić

