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........................................................
miejscowo , data

UPOWA

NIENIE

do dzia ania w formie przedstawicielstwa PO REDNIEGO
Na podstawie przepisów art.5 ust.1 i 2 Rozporz dzenia Rady (EWG) nr 2913/92
z dnia 12 pa dziernika 1992 ustanawiaj cego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz przepisu art.75
ustawy Prawo Celne niniejszym upowa+niam:
Ocean Professional Logistics Sp. z o.o.
ul. Energetyków 5, 81-184 Gdynia
Regon: 221006690
NIP: 958-163-02-03
do podejmowania na rzecz:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba osoby udzielaj cej upowa nienia, telefon, fax)
Regon ......................................................................NIP ......................................................................
..............................................................................................................................................................
Konto bankowe -nazwa banku i numer konta
dzia a! przed organami celnymi, celem spe nienia wszelkich czynno%ci i formalno%ci przewidzianych
w ustawodawstwie celnym, zwi'zanych z dokonywaniem obrotu towarowego z pa!stwami trzecimi.
Prawo do wykonywania dzia a! obj(tych pe nomocnictwem przynale)y do wszystkich agentów celnych
zatrudnionych w OPL Spzoo, „bez wzgl(du na rotacje kadrowe”.
Jednocze5nie wyra6am zgod7 na udzielanie dalszego upowa6nienia stosownie do art.77 ustawy
Prawo Celne*
Niniejsze upowa)nienie ma charakter: - sta y / jednorazowy / terminowy do dnia………….*

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(piecz imienna i podpis upowa niaj'cego)
Potwierdzenie przyj(cia upowa)nienia:

...............................................................
(data i podpis agenta celnego)
* Niepotrzebne skre%li/
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!#$
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1.Je)eli zaistnieje konieczno%/ wyst'pienia w imieniu mocodawcy w sprawach dotycz'cych podatku od
towarów i us ug lub podatku akcyzowego, mocodawca udzieli wskazanemu przez upowa)nionego agentowi
celnemu odr(bnego pe nomocnictwa do dzia ania w imieniu mocodawcy, zgodnie z przepisem art.137 par.1a
ustawy Ordynacja Podatkowa w zw. z art.79 ustawy Prawo Celne.
2.W przypadku ograniczenia upowa)nienia wy 'cznie do wybranych czynno%ci wynikaj'cych b'd8 to z zakresu
dzia ania agencji celnej albo te) z woli upowa)niaj'cego, nale)y okre%li/ czynno%ci, których nie obejmuje
niniejsze upowa)nienie.
3.O cofni(ciu niniejszego upowa)nienia mocodawca zobowi'zuje si( niezw ocznie powiadomi/ pe nomocnika
oraz w a%ciwe organy administracji celnej. W przeciwnym przypadku upowa)niony b(dzie nadal skutecznie
dzia a/ w imieniu mocodawcy.
4.Przy sk adaniu niniejszego upowa)nienia nale)y ui%ci/ stosown' op at( skarbow'**.
5.Mocodawca niniejszego upowa)nienia o%wiadcz ponadto, )e bierze na siebie odpowiedzialno%/:
a) za rzetelno%/ t umaczenia faktury na j(zyk polski;
b) za faktyczn' zgodno%/ towaru z dokumentami, co do ilo%ci, wagi, rodzaju i warto%ci;
c) za dotrzymanie terminów ustanowionych w toku post(powania.
6.W przypadku udzielenia zabezpieczenia nale)no%ci celno-podatkowych, zabezpieczone p atno%ci powinny by/
dokonywane na konto Ocean Professional Logistics Sp. z o.o. na podstawie pisemnej informacji (fax, email). W przypadku nie dotrzymania terminu p atno%ci mocodawca zostanie obci')ony ustawowymi
odsetkami za zw ok(.
7.W przypadku upowa)nienia do dzia ania w formie przedstawicielstwa po%redniego, a w szczególno%ci przy
stosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z normami Wspólnotowego Kodeksu Celnego, celem
zabezpieczenia roszcze! OPL o zap at( mog'cych powsta/ z przyczyn nie le)'cych po stronie OPL
nale)no%ci celno-podatkowych o%wiadczamy, )e zobowi'zujemy si( nale)no%ci te zap aci/ na pierwsze
wezwanie OPL, a po otrzymaniu takiego wezwania z o)ymy o%wiadczenie, )e zrzekamy si( korzystania z
zarzutu przedawnienia roszcze! OPL, wynikaj'cych z umowy spedycji/przewozu.
8.Zleceniodawca upowa)nia Ocean Professional Logistics Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu
odbiorcy.
9.Do upowa)nienia (w oryginale) nale)y do 'czy/ po%wiadczone urz(dowo kopie dokumentów za o)ycielskich
firmy:
a)odpis z Krajowego Rejestru S'dowego lub za%wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia alno%ci
gospodarczej,
b)za%wiadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON,
c)za%wiadczenie o nadaniu numeru ewidencji podatkowej NIP,
d)za%wiadczenie o posiadaniu rachunku bankowego.
10.Dokumenty wymienione w pkt 9 lit. a i b powinny zawiera/ aktualne dane tzn. nie starsze jak sprzed trzech
miesi(cy, a w przypadku zaistnienia zmian winny by/ aktualizowane. Po wype nieniu i podpisaniu nale)y
przes a/ je na nasz adres.
............................................…………………………………………………………….
(podpis i stanowisko osoby lub osób upowa)nionych do reprezentowania firmy)
DANE PODMIOTU DOKONUJMCEGO OBROTU TOWAROWEGO Z PAOSTWAMI TRZECIMI
1.Nazwa banku i numer konta
……………………........................................…………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………………
2.Numer telefonu / faxu / e-mail
....................................................................................................................................................................
3.Imi( i nazwisko osoby odpowiedzialnej za t umaczenie faktur
................................................................................................................................................................
4.Imi(, nazwisko i numer dowodu osobistego osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe

............………………………………………………………………………………………………...
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