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..............................
(miejscowość, data)

UPOWAŻNIENIE

do działania w formie przedstawicielstwa
1.BEZPOŚREDNIEGO
2. POŚREDNIEGO*
Na podstawie przepisów art.18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 952/2013
z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny niniejszym upoważniam firmę:

ERONTRANS AGENCJA CELNA SP. Z O.O.
ul. GRUNWALDZKA 64 A
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
TEL: +48/58/ 621 53 23, FAX: +48/58/ 621 53 22
REGON: 19200015200000 NIP: PL593-22-35-572
do podejmowania na rzecz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia)

działań przed organami administracji celno - podatkowymi, celem spełnienia wszelkich czynności
i formalności przewidzianych w ustawodawstwie, związanych z dokonywaniem obrotu towarowego
z państwami trzecimi.
Prawo do wykonywania działań objętych niniejszym upoważnieniem przynależy do wszystkich
agentów celnych pracujących w firmie ERONTRANS Agencja Celna Sp. z o.o., bez względu na rotacje
kadrowe.
Jednocześnie wyrażam/nie wyrażam zgody
art. 77 ustawy prawo celne.

*

na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do

Niniejsze upoważnienie ma charakter*:
- stały
- terminowy do dnia ......................
- jednorazowy
...........................................................
( czytelny podpis/-y i stanowisko osoby lub
osób upoważnionych do reprezentowania
firmy)
Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:
...........................................................................................................
(data i podpis agenta celnego działającego w imieniu agencji celnej)
*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

O cofnięciu niniejszego upoważnienia mocodawca powinien niezwłocznie poinformować Erontrans Agencja
Cena Sp z o.o. Mocodawca w przypadku zmiany adresu siedziby firmy, zmiany nazwy firmy, zobligowany jest do
przedłożenia aktualnych dokumentów firmy, uwzględniających zmianę.
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ZAŁĄCZNIK DO UPOWAŻNIENIA NR 1
1. Upoważniający Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec Erontrans za zwłokę lub szkodę (również
w zakresie zleconego ewentualnie Erontrans przewozu towaru lub zawartej przez strony umowy spedycji)
spowodowaną:
a) brakiem, niedokładnością lub nieterminowym dostarczeniem informacji i
dokumentów
niezbędnych do należytego dokonania czynności związanych z daną procedurą celną (w tym
ewentualnie dokumentów rejestracyjne wskazanych przez niego osób trzecich) i/lub w celu
wskazania właściwej klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej,
b) stwierdzeniem przez organy administracji celno - skarbowej różnic między stanem wynikającym
z dokumentów przedstawionych wraz ze zgłoszeniem celnym, a stanem faktycznym zgłaszanego
towaru w szczególności, co do ilości, rodzaju i wartości towaru,
c) niedopuszczeniem towaru do obrotu przez organy administracji celno – podatkowe, organy
kontroli fitosanitarnej, standaryzacji, sanitarno-epidemiologicznej lub weterynaryjnej, chyba, że
niedopuszczenie towaru do obrotu nastąpiło wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Erontrans.
2. W każdym przypadku zlecenia odprawy celnej towarów w razie zabezpieczenia należności
celno – podatkowych we Wspólnej Procedurze Tranzytowej gwarancją Erontrans, Zleceniodawca
zobowiązuje się zorganizować dostarczenie takich towarów do urzędu celnego- skarbowego
przeznaczenia wymienionego we właściwym dokumencie tranzytowym i w terminie tam wskazanym oraz
wykonać wszelkie inne czynności konieczne do prawidłowego przebiegu procedury tranzytu. W razie
niewykonania powyższego zobowiązania Zleceniodawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich
poniesionych przez Erontrans kosztów z tego tytułu powiększonych o odsetki ustawowe za opóźnienie
(art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego) za okres od dnia obciążenia rachunku bankowego Erontrans do dnia
zwrotu.
3. Jeżeli wskutek przekazania przez Zleceniodawcę nieprawdziwych lub niedokładnych informacji lub
dokumentów, o których mowa w pkt.1, Erontrans lub jego pracownicy poniosą jakiekolwiek sankcję za
nieprzestrzeganie przepisów (np. mandaty, grzywny), Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty
Erontrans kary umownej w wysokości 100% wartości wymierzonej sankcji.
4. Niezależnie od zapisów pkt. 1-3 i w uzupełnieniu Zleceniodawca jest odpowiedzialny wobec Erontrans za
uregulowanie w całości długu celnego w rozumieniu właściwych przepisów tj. w szczególności
Zleceniodawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich poniesionych przez Erontrans kosztów z tytułu
zapłaty przez Erontrans długu celnego, powiększonych o odsetki ustawowe za opóźnienie (art. 481 § 2
Kodeksu cywilnego) za okres od dnia obciążenia rachunku bankowego Erontrans do dnia zwrotu. W razie
zapłaty przez Zleceniodawcę kwoty długu celnego z opóźnieniem jest on odpowiedzialny wobec
Erontrans za zapłatę ww odsetek za okres od dnia wymagalności długu celnego do dnia zwolnienia przez
właściwy organ środków Erontrans stanowiących zabezpieczenie zapłaty długu celnego lub innych
należności wynikających z przepisów prawa celnego.
5. Zapis pkt. 4 stosuje się odpowiednio do podatku od towarów i usług (VAT). Dodatkowo Zleceniodawca
oświadcza, iż zna i rozumie przepisy Działu VII ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług pt. „Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów”.
…………………………………………………………
(czytelny podpis/-y i stanowisko osoby lub osób
upoważnionych do reprezentowania firmy)

Dane podmiotu dokonującego obrotu z państwami trzecimi:
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sprawy importowe/eksportowe:
……………………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu (faxu), do osoby kontaktowej w sprawie zgłoszeń celnych:
…………………………………………………………………………………………………………....

Adres/y e-mail, wykorzystywane do wysyłania komunikatów elektronicznych otrzymanych
z administracji celnej potwierdzające dokonanie odprawy towaru/:
…………………………………………………………………………………………………………………………..….……………………………….

Numer EORI (Economic Operators’ Registration and Identification - EORI):
………………….….………......................................................................................................................................

