UPOWAŻNIENIE DO DZIAŁANIA W FORMIE
PRZEDSTAWICIELSTWA BEZPOŚREDNIEGO
POWER OF ATTORNEY TO ACT
AS DIRECT REPRESENTATIVE
Na podstawie przepisów art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
I Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 ustanawiającego
Unijny Kodeks Celny niniejszym upoważniam:
In accordance with Article 18 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU)
No 952/2013 of 9 October 2013 establishing the Community Customs Code
We authorize Zollspedition:

AGENCJA CELNA KUNOW TRANS Sp. z o.o.
Przejście Graniczne Jędrzychowice
59-900 ZGORZELEC
Skr.poczt.136
do podejmowania na rzecz: (to act on our behalf:)

(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia) / (name & adress of the party granting this power of attorney)

EORI Nr

VAT Nr

następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą:
(to do the following activities related to international trade:)
1.

Badania towarów i pobierania próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego,
Examination of goods and taking samples in front of customs clearance,

2.

Przygotowania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia celnego,
Preparing the necessary documents and requesting for customs clearance,

3.

Uiszczania należności celnych przywozowych lub celnych wywozowych oraz innych opłat,
Payment of import or export customs duties and other fees or charges,

4.

Podejmowania towarów po ich zwolnieniu,
Taking over the goods after they have been customs cleared and released by customs authorities,

5.

Składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z kwoty długu celnego,
Providing the guarantee for the amount of customs debt,

6.

Wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne,
Submitting appeals and other requests to be considered by customs authorities,

7.

Składanie i odbiór z urzędu celnego decyzji, postanowień, EUR.1, świadectw pochodzenia i innych dokumentów.
Submitting and receiving of decisions from customs authorities, resolutions, EUR.1 certificates and other documents.

8.

Do składania i podpisywania wniosków o rejestracji aktualizację danych w Podsystemie
Danych Referencyjnych PDR oraz składania i podpisywania oświadczeńz tym związanych.
Submitting and signing of applications for registration and updating of the informations
in the PDR-system as well as related to this statements.

Prawo do wykonywania wyżej wymienionych czynności przynależy do wszystkich agentow celnych AGENCJI CELNEJ KUNOW TRANS, bez względu na
rotacje kadrowe. / (The right to perform the above mentioned activities is given to all customs agents of AGENCJA CELNA KUNOW TRANS, without any regard to
possible staff rotation.)
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 Ustawy Prawo Celne. / (We also agree, that the power of attorney can be
subsequently granted to other parties according to art.77 of the Community Customs Code.)

Towar niewyszczególniony w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 428/2009 jako produkt podwójnego zastosowania.
(The goods are not listed in the Council Regulation (EC) No 428/2009 (dual-use items).
Towar nieobjęty embargiem lub (Zgodnie) z pozwoleniem wywozu nr:
Non-embargoed goods or with export licence No:
Niniejsze upoważnienie ma charakter (The validity of this power of attorney) / Odpowiednie zakreślić. (Please cross where applicable.)
Stały (is permanent)

terminowy do dnia (expires on) :

jednorazowy (for single use only)

Pracujemy wyłącznie na podstawie najnowszych wydań Ogólnych Niemieckich warunków Spedycyjnych (A.D.Sp.).
(We only work on the basis of the "Allgemeinen Deutschen Spediteur-Bedingungen"(A.D.Sp.), latest formulation.)

Miejscowość i data
(Place and date)

Pieczątka firmy i podpis / Podpis upoważniającego zgodnie z KRS (rowniez literami drukowanymi) /
(Stamp and signature, Signature by an authorized representativ according to the Trade Register in block letters)

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia
(Confirmation of acceptance of this power of attorney)

Data i podpis agenta celnego działającego w imieniu AGENCJI CELNEJ KUNOW TRANS
Date & signature of the customs agent acting on behalf of the customs agency 01/2019

01/2020

