
poz. w rejestrze: …………………. ………………………, dn. …………………
 (miejscowość)    (data)

UPOWAŻNIENIE DO DZIAŁANIA W FORMIE PRZEDSTAWICIELSTWA:
                                          1)BEZPOŚREDNIEGO   2) POŚREDNIEGO*   
                                                                   (* -niepotrzebne skreślić)

UPOWAŻNIAM FIRMĘ: Karex Sp. Jawna A. Olszewski i Wspólnicy
 ul. Bór 146/148, 42-202 Częstochowa KRS: 0000077312, NIP: 573-020-95-25

REGON: 150047904, EORI: PL573020952500000
wraz z upoważnionymi pracownikami, wpisanymi na listę agentów celnych, bez względu

na rotacje kadrowe

DO PODEJMOWANIA NA RZECZ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 (nazwa i siedziba osoby fizycznej lub prawnej udzielającej upoważnienia)

na podstawie Art.. 18, 19 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dn. 09.10.2013r ustanawiającego unijny kodeks celny
(wersja przekształcona) Dz. U. UE L269 z 10.10.2013r s.1 ,  wszelkich czynności i formalności przewidzianych przepisami prawa celnego i
podatkowego  w ustawodawstwie  Unii  Europejskiej  oraz przepisach krajowych.  Niniejsze pełnomocnictwo  uprawnia  pracowników Agencji
Celnej Karex do rejestracji/aktualizacji mocodawcy w systemie EORI i SISC oraz do komunikacji z systemami AIS-IMPORT (CELINA), AIS-
ICS (ICS), AES (ECS), NCTS2. Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art.77 Prawa Celnego.
NINIEJSZE UPOWAŻNIENIE MA CHARAKTER*:         (* -niepotrzebne skreślić)

o stały,

o terminowy do dnia: ………………………………… ,

o jednorazowy.

Upoważniający oświadcza, że bierze na siebie odpowiedzialność prawną za treść dokumentów przekazanych Upoważnionemu w związku 

z powyższym upoważnieniem, a w szczególności za zgodność towarów z dokumentami co do wartości, ilości i rodzaju, mającą wpływ na

wysokość długu celnego. O cofnięciu niniejszego upoważnienia oraz wszelkich zmianach w załączonych do upoważnienia dokumentach

wpływających na ważność niniejszego upoważnienia, mocodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Agencję Celną oraz przedłożyć

aktualne dane.

Do upoważnienia należy dołączyć kopie: REGON, NIP, WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ LUB  CEIDG, WPIS DO KRS.

…………………………………………………

(PIECZĘĆ FIRMOWA I PODPIS UPOWAŻNIAJĄCEGO
ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI FIRMY)

POTWIERDZENIE  PRZYJĘCIA UPOWAŻNIENIA

………………………………………………………………………
(data i podpis agenta działającego w imieniu Karex Sp. Jawna)

Opłata skarbowa w kwocie 17,00 PLN- data wpłaty……………………



KARTA   DANYCH   FIRMY

1.............................................................................................................................

                                                    (Nazwa i adres firmy)

...............................................................................................................................

(NUMER EORI)

2.............................................................................................................................

(Regon)

3.............................................................................................................................

(NIP)

4.............................................................................................................................

(Adres/y e-mail  wykorzystywane do przesyłania  komunikatów elektronicznych otrzymywanych z 
administracji celnej /POD I PZC z systemu Celina potwierdzające dokonanie odprawy celnej towaru )

5.............................................................................................................................  

(numery telefonów, adres e-mail)

6.............................................................................................................................

(imię, nazwisko ,nr telefonu , e-mail osoby odpowiedzialnej za sprawy celne)

                                       Wykaz dokumentów/załączników do upoważnienia

KSEROKOPIE:

- NIP

- REGON

- WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB CEIDG

- WPIS DO KRS           
                            



                            


