
..............................                 ……...….., dnia ………………..
Pieczęć firmowa

UPOWAŻNIENIE
do działania w charakterze przedstawiciela bezpośredniego

Powołując się na  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013
z dnia 9 października 2013 r. ustanawiający unijny kodeks celny
upoważniam firmę                         CARGO PRESTIGE

BARBARA ZDYŃ
UL. HUTNICZA 4
81-963 GDYNIA

NIP 586-164-89-52, REGON 191405036
do podejmowania na rzecz:
             
Nazwa …………………………………………………………….  (dalej „Klient)
               
Siedziba  ……………………………………………………………………….
                
REGON ……………….        NIP ……………………    EORI  ……………………..

Nazwa banku:
Nr konta:

PDR   □     (wstawić X, jeżeli Cargo Prestige zostało zarejestrowane w PDR urzędu celnego)

wszystkich czynności i formalności przewidzianych przepisami prawa celnego i podatkowego
na obszarze właściwości miejscowej wszystkich organów celnych. Prawo do wykonywania 
działań objętych upoważnieniem przynależy do wszystkich pracowników zatrudnionych
przez Cargo Prestige bez względu na rotacje kadrowe. Klient zobowiązuje się do uiszczenia 
wszelkich należności celno – podatkowych i innych opłat oraz do zwrotu wszelkich 
poniesionych przez przedstawiciela kosztów wynikających z wykonanych usług. Wyrażam 
zgodę na udzielanie dalszego upoważnienia, stosownie do wyżej powołanej ustawy,
innemu przedstawicielowi w takim zakresie, jaki wynika z niniejszego upoważnienia.
Dane osób kontaktowych (imię i nazwisko, nr tel. z nr kierunkowym, fax, tel. komórkowy, e-mail):
……………………………………………………………..………………………………………
.........................................................................................................................................................
E-mail do wysyłania komunikatów w przypadku elektronicznych zgłoszeń celnych:
1. importowych ..............................................................................................
2. eksportowych ......................................................................................
W przypadku odwołania upoważnienia, zmiany adresu, zobowiązuję się do pisemnego 
powiadomienia  o tym fakcie Cargo Prestige. Niniejsze upoważnienie ma charakter:*
□   Stały (upoważnienie bezterminowe)
□   Terminowy do dnia .................................................................
□   Jednorazowy dotyczący.……………………………………………………………..

....................................................... .....................................................................
(potwierdzenie przyjęcia upoważnienia) (czytelny podpis upoważniającego zgodnie ze sposobem reprezentacji Klienta)

* wstawić X w jedną z kratek



W związku z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia 2007 roku, nowej ustawy o opłacie
skarbowej, prosimy o dokonanie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Kopię potwierdzenia dokonania wpłaty prosimy dołączyć do upoważnienia.

Dot. opłaty skarbowej

Upoważnienie jednorazowe:

Wpłata na rachunek Urzędu Miasta Gdyni

PKO BP S.A.
73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

Upoważnienie terminowe lub stałe:

URZĄD MIASTA POZNAŃ

Konto: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


