
……………………dnia…………………
(miejscowość)

U P O W A Ż N I E N I E

W FORMIE PRZEDSTAWICIELSTWA 1.POŚREDNIEGO 2. BEZPOŚREDNIEGO

Upoważniam Agencję Celną: SCADI Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 103 pok. 303  , 02-255 Warszawa

REGON: 146394655, NIP: 5223001306
do podejmowania na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia)

następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą:

● badania towarów i pobierania próbek przed dokonywaniem zgłoszenia celnego;

● przygotowania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia celnego;

● uiszczania należności celnych przywozowych lub wywozowych oraz innych opłat;

● podejmowania towaru po jego zwolnieniu;wnoszenia odwołań i innych wniosków 
podlegających rozpatrzeniu przez organy celne;

● wystawianie , podpisywanie i odbieranie świadectw przewozowych EUR 1 i ATR      
oraz świadectw  pochodzenia

● pełnomocnictwo obejmuje również upoważnienie do występowania przez 
SCADI   Sp. z o.o.  Krakowiaków 103 , 02-255 Warszawa  w  imieniu i na rzecz  firmy     w 
sprawach podatkowych przed organami celnymi zgodnie z art.137 & 1a  Ordynacji 
Podatkowej/Dz.U. Z 1997 r. Nr  137 poz.926 z póź.zm/

Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielanie dalszego upoważnienia stosownie do art.77 Ustawy z

dnia 19 marca 2004 Prawo celne (Dz.U.68 poz.622)

Niniejsze upoważnienie ma charakter:*

Stały
Terminowy do dnia…………………………….
Jednorazowy

……………………………………….
(podpis upoważniającego)

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:

…………………………………………………………………….
(data i podpis przedstawiciela lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)

*niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 1 do upoważnienia

(I) SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE ZLECENIODAWCY
Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe: …………………………………………………….
Stanowisko służbowe: ……………………………………………………………………………..
Nr dowodu osobistego: ……………………………………………………………………………
Nazwa banku oraz nr konta: ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
REGON…………………………………………
NIP……………………………………………...
Łączność:
Tel……………………………………………….
Fax……………………………………………....
Godziny pracy biura: ……………………………
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za spedycję: ………………………………………………

(II) ZOBOWIĄZANIE
1.
O  cofnięciu  niniejszego  upoważnienia  mocodawca  zobowiązuje  się  poinformować  niezwłocznie
upoważnionego oraz  właściwe organy administracji celnej. W przeciwnym wypadku agencja celna będzie
nadal  skutecznie  działać  w imieniu mocodawcy.  Mocodawca bierze na siebie odpowiedzialność  z  tytułu
nieprawidłowego tłumaczenia dokumentów przedstawionych do odprawy celnej, niezgodności co do ilości,
wagi, rodzaju i wartości oraz za dotrzymanie ustawowych terminów w toku prowadzonego postępowania
celnego.
2.
Mocodawca  zobowiązuje  się,  w  trybie  natychmiastowym,  powiadomić  pisemnie  agencję  celną
SCADI Sp.z o.o. o ewentualnych zmianach w Zarządzie Spółki. Jednocześnie Mocodawca zobowiązuje się
do  przesłania  aktualnego  wyciągu  z  rejestru  handlowego  spółki  a  dla  spółki  cywilnej  aktualnego
zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej. W przypadku nie wywiązania się  przez Mocodawcę  z
niniejszego zobowiązania pokryje on wszelkie straty, jakie z tego  tytułu poniosła  agencja celna – SCADI
Sp. z o.o.
3.
Mocodawca zobowiązuje się  do  zapłacenia  należności celnych (dług  celny)  bezzwłocznie  po otrzymaniu
powiadomienia od agencji celnej SCADI Sp. z o.o. o ich wysokości chyba, że strony na podstawie umowy
postanowiły inaczej. W przypadku nie wywiązania się z niniejszego zobowiązania Mocodawca
zapłaci na rzecz agencji celnej SCADI Sp. z o.o. odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki..
4.
Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 3 nie dotyczy osób wpłacających należności celne w kasie lub na
konto urzędu celnego.
5.
Zleceniodawca upoważnia agencję celną SCADI Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT
bez podpisu i do lokowania przesyłek w magazynie celnym.

……… ........…………………………………………
(data, podpis i pieczęć upoważniającego)
*niepotrzebne skreślić


