Poz. Rejestru…………….
Register entry

………………………….………
miejscowość (place), data (date)
UPOWAŻNIENIE /AUTHORIZATION
do działania w formie przedstawicielstwa 1. bezpośredniego, 2. pośredniego*
to act as direct /indirect representative*
Upoważniam / I hereby authorize:

Ineksim spółka cywilna Agnieszka Pyra, Zbigniew Gorczyca
ul. Powstańców Wielkopolskich 9/34 06-400 Ciechanów
adres do korespondencji / correspondence address : ul. Gostkowska 74, 06-400 Ciechanów
REGON /Reg. No 141055836

NIP/VAT No 7582238268

do podejmowania na rzecz: …..……………………………………………………………………….
To act on behalf of:
….………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………
EORI:
e-mail:
następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą:
In respect of the following procedures regarding commercial exchange with foreign countries:
badania towarów i pobierania ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego /
examine the goods and take examples thereof prior to entering the same customs clearance;
2) przygotowywania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia celnego /
prepare the required documents and enter the goods for customs clearance;
3) uiszczania należności celnych przywozowych i podatku od towarów przywożonych z zagranicy oraz innych opłat /
pay the customs duties and others fees;
4) podejmowania towarów po ich zwolnieniu /
collect the goods after their release from the customs;
5) składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego i podatku /
provide a customs bond for the sum of customs debt;
6) wnoszenia odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne /
make appeals and other requests to be reviewed by customs authorities;
7) przygotowania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia deklaracji statystycznej Intrastat /
prepare the required documents and enter the goods for Intrastat declaration
8) odbieranie dokumentów wynikających z wykonywania powyższych czynności / receive the documents which are prepared as
a consequence of the activities indicated above.
9) wystawianie faktur VAT bez naszego podpisu / issuing VAT invoices w/o our signature.
10) rejestracji i aktualizacja danych w systemie PDR / data registration and update in the PDR system
1)

Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do
art. 77 Prawa Celnego (Dziennik Ustaw Nr 68/2004 poz. 622)*
At the same time I agree to grant further authorization pursuant to Art.77 of Customs Law.*
Prawo do wykonywania czynności objętych niniejszym upoważnieniem należy do wszystkich osób zatrudnionych w agencji celnej,
bez względu na rotacje kadrowe.
All employers of INEKSIM Customs Agency are authorized to take actions while dealing with formalities listed above regardless
personnel changes.
Niniejsze upoważnienie ma charakter*:
This authorization is*:
 stały / permanent
 terminowy / temporary till
 jednorazowy / occasional

…………………

……………………………………….………………………………………
( pieczęć i czytelny podpis upoważniającego, zgodnie ze sposobem reprezentacji firmy)
(seal and full name of the person granting authorization, as per manner of company representation)
Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:
The acceptance of the Authorization:
………………………………………………………….
(data i podpis osoby działającej w imieniu agencji celnej)
(date and signature of a person acting on behalf of Customs Agency)

*Niepotrzebne skreślić / cross out the unwanted option
Uwaga: Przy składaniu niniejszego upoważnienia należy uiścić stosowną opłatę skarbową. /
Remark: The applicable document stamps should be added to this Power of Attorney.

