………………………………………
(Miejscowość i data)

UPOWAŻNIENIE
do działania w formie przedstawicielstwa
1.bezpośredniego, 2.pośredniego, 3. bezpośredniego i pośredniego *
upoważniam: Agencję Celną „TERMINUS” E.S.Grygatowicz-Szumowska Spółka Jawna,
ul. Octowa 26, 15-399 Białystok
REGON: 052118764
NIP: 542-27-49-941
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i siedziba osoby/firmy udzielającej upoważnienia)

Wszelkich czynności i formalności przewidzianych przepisami Unijnego Kodeksu Celnego na podstawie art. 5, art.
18, art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013r.,
ustanawiającego unijny kodeks celny oraz do składania wszelkich wniosków do organów celnych.
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 Prawa celnego*
Prawo do wykonywania działań objętych tym pełnomocnictwem przynależy do wszystkich agentów celnych
zatrudnionych w Agencji Celnej TERMINUS Spółka Jawna bez względu na rotacje kadrowe

Niniejsze upoważnienie ma charakter*:
stały
terminowy do dnia………………………
jednorazowy

…………………………………………
(czytelny podpis upoważniającego)
………………………………………………..
Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:
(data i podpis agenta celnego działającego w imieniu agencji celnej)

niepotrzebne skreślić *

Agencja Celna TERMINUS E.S.Grygatowicz-Szumowska sp. jawna
ul. Octowa 26, 15-399 Białystok
Regon 052118764 NIP 542-27-49-941
tel. (04885) 7424676 fax (04885) 7422214

Do upoważnienia należy dołączyć dokumenty firmy z których jednoznacznie wynika iż osoba
składająca podpis pod upoważnieniem jest do tego uprawniona ti.:
1. w przypadku firm zarejestrowanych na terenie PL - kopie KRS lub zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruki z elektronicznych ewidencji
KRS lub CEIDG
2. w przypadku firm zarejestrowanych w innych krajach UE kopię lub wydruk z :
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Banque carrefour des Entreprises, BCE
Търговския регистър и регистър на юридическите лицa
Veřejný rejstřík podle subjektů (Ministerstvo spravedlnosti)
CVR-udskrifter
Handelsregister
Äriregister
Register of Companies
Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., GEMI
Registros Mercantiles
Registres du commerce et des sociétés, RCS
Sudski registar
Registro delle Imprese
μητρώο επιχειρήσεων/ Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου
Παραλήπτη
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Lietuvos juridinių asmenų registras
Registre de Commerce et des Sociétés
Cégjegyzék/ Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszert
Registry of Companies
Zakelijk register
Firmenbuch
Registo de empresas
Oficiul Național al Registrului Comerțului
Poslovni register
Obchodný register
Kaupparekisteri
Näringslivsregistret
business register

3. w przypadku firm zarejestrowanych poza obszarem Unii Europejskiej kopia lub wydruk z
rejestru działalności gospodarczej właściwego dla kraju rejestracji firmy.

Agencja Celna TERMINUS E.S.Grygatowicz-Szumowska sp. jawna
ul. Octowa 26, 15-399 Białystok
Regon 052118764 NIP 542-27-49-941
tel. (04885) 7424676 fax (04885) 7422214

4. Potwierdzenie dokonania przelewu w kwocie 17 zł na konto :

Urząd Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
Mocodawca zobowiązuje się, w trybie natychmiastowym, powiadomić pisemnie Agencja Celna
„TERMINUS” E.S.Grygatowicz-Szumowska Spółka Jawna o ewentualnych zmianach w zarządzie spółki
tudzież w składzie osobowym wspólników lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.
Uprzejmie prosimy o wpisanie następujących informacji:
a) Imię i nazwisko osoby kontaktowej w sprawach odpraw celnych......................................
oraz numer telefonu/faxu …..........................................................................................
e-mail (również do wysyłania komunikatów PZC)........................................................
b)
Numer NIP-u firmy :
…................................................................
d)
Numer EORI …............................................................................
…...............................................
czytelny podpis upoważniającego

Informacja Dodatkowa
1. Wszystkie dokumenty prosimy niezwłocznie wysłać do nas faxem lub e-mailem
.natomiast w ciagu 6-ciu dni wysłać do nas oryginał upoważnienia wraz z załącznikiem
na adres Agencji Celnej !!! ( W przypadku nie dostarczenia oryginału upoważnienia w
wyznaczonym terminie żadne czynności związane z reprezentowaniem przed organami
celnymi nie będą podejmowane)
2. Upoważnienie powinno być podpisane czytelnie przez osobę która zgodnie z
załączonymi dokumentami założycielskimi jest uprawniona do reprezentowania firmy w
przeciwnym wypadku nie zostanie przyjęte.

Agencja Celna TERMINUS E.S.Grygatowicz-Szumowska sp. jawna
ul. Octowa 26, 15-399 Białystok
Regon 052118764 NIP 542-27-49-941
tel. (04885) 7424676 fax (04885) 7422214

