(miejscowość, data)
UPOWAŻNIENIE do działania w formie przedstawicielstwa BEZPOŚREDNIEGO
Upoważniam:
LOGIUS EXPRESS Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Szybowcowa 31
54-130 Wrocław
tel. +48 71 736 83 30
fax: +48 71 712 24 24
info@e-logius.com
PL 8943049490
do podejmowania na rzecz:
....................................................................................................................................
(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia)
na podstawie art.5 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz art.
75-78 Ustawy Prawo Celne (Dz.U. Nr 68, poz.622) następujących czynności i formalności związanych z dokonywaniem
obrotu towarowego z zagranicą:
1.

badania towarów i pobierania ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego;

2.

przygotowywania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia celnego;

3.

uiszczania należności celnych przywozowych lub wywozowych oraz innych opłat;

4.

podejmowania towarów po ich zwolnieniu;

5.

składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego;

6.

wnoszenia odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne;

7.

wszelkich innych czynności wynikających ze Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz z ustawy Prawo Celne.

8.
występowanie w sprawach dotyczących podatku VAT oraz podatku akcyzowego, na podstawie art. 137 § 1a
Ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137 poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).
9.
Na podstawie niniejszego Upoważnienia, umocowanymi do dokonywania zgłoszenia celnego oraz
występowania w sprawach podatku VAT oraz podatku akcyzowego są pracownicy Agencji Celnej LOGIUS EXPRESS Sp. z
o.o. Sp. K., wpisani na listę agentów celnych. Powyższe zastrzeżenie dotyczy wyłącznie czynności dokonywanych w
związku z obrotem towarowym z zagranicą.
10.
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do Art. 77 Ustawy Prawo Celne z
dnia 19.03.2004 r. (Dz. U. 68 poz. 622).
Prawo do wykonywania działań objętych niniejszym upoważnieniem przynależy do wszystkich agentów celnych
pracujących w firmie LOGIUS EXPRESS Sp. z o.o. Sp. K. bez względu na rotacje kadrowe.
Niniejsze upoważnienie ma charakter :
stały
terminowy do dnia
jednorazowy
(podpis i pieczątka upoważniającego)
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:
(podpis agenta celnego działającego w imieniu agencji celnej)

