.…..................., dnia ....................

U PO WAŻ N I E N I E
(pełnomocnictwo)
do działania w formie przedstawicielstwa 1. bezpośredniego, 2. pośredniego*
Niniejszym, na podstawie przepisów art. 18 i art. 19 - w związku z art. 5 pkt 6, Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013r. ustanawiającego Unijny
Kodeks Celny, na podstawie przepisów art. 76, 77 i 79 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo Celne
(Dz. U. 2018 poz. 167) oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja
Podatkowa (Dz. U. 2018 poz. 800), udzielam pełnomocnictwa

Agencji Usługowej KW S. C., ul. Brzeska 183, 08-110 Siedlce,
REGON: 141614490, NIP: 821-255-06-43, EORI: PL821255064300000
PL AEOC 440000120099
oraz zatrudnionym w Spółce pracownikom, wpisanym na listę agentów celnych bez względu na rotacje
kadrowe, do podejmowania na rzecz :
...........................................................................................................................................................................
(nazwa, siedziba, dane adresowe udzielającego pełnomocnictwa)

następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą:
1/ działań przed organami celno-skarbowymi celem spełnienia wszelkich formalności i dokonania
wszelkich czynności przewidzianych w ustawodawstwie celnym Unii Europejskiej
2/ działań przed organami celno-skarbowymi w sprawach dotyczących podatku VAT oraz podatku
akcyzowego z tytułu importu towarów na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. 2018 poz. 800) oraz pozostałych przepisów podatkowych
3/ do rejestracji i aktualizacji danych w systemie SISC, PDR
4/ składania i odbiór z urzędu celnego decyzji, postanowień, EUR.1, świadectw pochodzenia i innych
dokumentów.
Niniejsze upoważnienie ma charakter (zakreślić odpowiednie):
a/ stały;

b/ jednorazowy;

c/ terminowy do dnia .............................

Mocodawca pełnomocnictwa oświadcza, że bierze na siebie odpowiedzialność:
- za okazanie dokumentów lub przekazanie informacji związanych z towarem w tym dotyczących prowizji (od zakupu i sprzedaży), tantiem, opłat
licencyjnych i innych mających wpływ na ustalenie wartości celnej i podstawy opodatkowania towaru.
- zgodność towaru z przedstawionymi dokumentami
- za rzetelność tłumaczenia faktury na język polski
Agencja ’’KW s.c.’’ nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych zawartych w dokumentach otrzymanych od przedstawicieli osoby
udzielającej niniejszego upoważnienia.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych przez KW S.C., w celu reprezentowania mnie/mojej
firmy przed organami celnymi.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y:
- o przekazywaniu danych organom celnym
- o celu, zakresie, czasie i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz że przekazanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do
właściwego prowadzenia spraw
- iż przysługuje mi prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych,
wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- iż mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednakże dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów
prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania i nie krócej niż okres wskazany w przepisach dotyczących ich archiwizacji.
- o danych adresowych podmiotu przetwarzającego dane osobowe /KW S.C./

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

(czytelny podpis upoważniającego)
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