................................dnia ......................
(miejscowość)

UPOWAŻNIENIE
Do działania w formie przedstawicielstwa: POŚREDNIEGO
Upoważniam Agencję Celną „EKSPERT” Andrzej Szczęśniak, Robert Góźdź,
ul. Sądowa 10/2, 20-027 Lublin .
REGON: 430920503;
NIP: 712 - 23 - 50 - 118
do podejmowania na rzecz:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(nazwa i siedziba firmy/osoby udzielającej upoważnienia)

NIP:……………............…..……

REGON:………....................……....

następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą*:
1) badania towarów i pobierania ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego,
2) przygotowania niezbędnych dokumentów i dokonania zgłoszenia celnego,
3) uiszczania należności celnych przywozowych lub celnych wywozowych oraz innych opłat,
4) podejmowania towarów po ich zwolnieniu,
5) składania zabezpieczenia kwot wynikających z długu celnego,
6) wnoszenia odwołań , wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne,
7) podpisywania wniosków, odbioru świadectw pochodzenia, składania oświadczeń o pochodzeniu
towarów, podpisywania świadectw EUR.1 i wniosków o ich wystawienie, wniosków EORI, także
innych dokumentów mogących mieć zastosowanie w postępowaniu celnym jak również w sprawach
celnych,
8) aktualizacja danych podmiotu,
9) dokonywanie rezerwacji eBT oraz edytowanie, usuwanie i przeglądanie wszystkich rezerwacji eBT
dokonanych w imieniu podmiotu,
10) dokonywanie rezerwacji eBT oraz edytowanie, usuwanie i przeglądanie własnych rezerwacji eBT
dokonanych w imieniu podmiotu,
11) obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej,
12) udzielanie substytucji w ramach pełnomocnictwa,
13) rejestracji w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR).
14) dokonywania zgłoszeń Intrastat,
15) obsługa wniosków REX.

Prawo do wykonywania działań objętych tym pełnomocnictwem, przynależy do wszystkich
agentów celnych bez względu na rotacje kadrowe.

Niniejsze upoważnienie ma charakter:*
 stały

 terminowy do dnia.......................

 jednorazowy

...........................................................
(czytelny podpis upoważniającego/mocodawcy
imię i nazwisko)

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:

………………………………………………

Upoważnienie A.C. nr:

(data i podpis agenta celnego działającego w imieniu agencji celnej)
* Niepotrzebne skreślić
Do niniejszego upoważnienia należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17,00 PLN
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z dn. 16 listopada 2006)
Opłatę należy uiścić na konto: URZĄD MIASTA POZNANIA: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
wer. 2.2021

