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

U PO W A ś N I E N I E
bezpośrednie / pośrednie*
UpowaŜniam Agencję Celną :
RUGER Polska Sp. z o.o. , ul. Woszczerowicza 25, 40-749 Katowice
NIP: 9542657505 KRS: 0000319840 Kapitał zakładowy 50 000 zł . Zarejestrowana w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS , działającą przez swoich pracowników – licencjonowanych agentów celnych
(bez względu na rotacje kadrowe),
Do działania na rzecz:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................
NIP :

……………………………………………… .....

REGON : …………………………………………............
EORI :

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

w zakresie załatwiania wszelkich formalności i wykonywania przed organami celnymi wszelkich czynności w zakresie celnym i
podatkowym określonych przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego ( Rozp. Rady EWG 2913/92 z późn.zm.) i Ustawy Prawo
Celne (Dz. U. nr 68 z 2004 r z poźn.zm.) , a w szczególności niŜej wymienionych :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dokonywania zgłoszeń celnych na naszą rzecz.
Badania towarów i pobierania próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego.
Składania zabezpieczenia i uiszczania kwot długu celnego
Reprezentowania w sprawach podatkowych w postępowaniu przed organami celnymi.
Dysponowania towarem, odbioru i nadania towaru w związku z odprawą celną.
Wnoszenia odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne.
Legalizacji w naszym imieniu świadectw pochodzenia i świadectw przewozowych.
Przesyłania zgłoszeń celnych w formie elektronicznej, oraz reprezentowania w zakresie rejestracji w PDR

Jednocześnie oświadczam, Ŝe :
a) posiadam prawo do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego udzielane jest upowaŜnienie,
b) posiadamy tytuł prawny do towarów objętych składanymi zleceniami w zakresie dokonania odprawy celnej,
c) na Ŝądanie Agencji Celnej lub organów celnych zobowiązuję się dostarczyć wszystkie wymagane prawem celnym
dokumenty (certyfikaty, pozwolenia, kontrakty oraz tłumaczenia dokumentów, listy załadunkowe, itp.),
d) biorę na siebie odpowiedzialność za poprawne tłumaczenie faktur, za zgodność towaru z załączonymi do
przesyłki dokumentami, w szczególności co do ilości, wagi oraz wartości towaru, za dotrzymanie terminów
ustanowionych podczas postępowania.
WyraŜamy zgodę na udzielenie dalszego upowaŜnienia zgodnie z art.77 Prawa Celnego.
Udzielenie upowaŜnienia stanowi o zawarciu umowy o świadczenie usług Agencji Celnej pomiędzy Firmą RUGER
Polska sp. z o.o. , a UpowaŜniającym (Zleceniodawcą) w zakresie objętym UpowaŜnieniem. UpowaŜniający (Zleceniodawca)
oświadcza, Ŝe zapoznał się z cennikiem i regulaminem Agencji Celnej oraz akceptuje jego postanowienia.
NINIEJSZE UPOWAśNIENIE MA CHARAKTER:*
-STAŁY
-TERMINOWYDO DNIA .......................
-JEDNORAZOWY

..................................................
(data, pieczątka i podpis mocodawcy)

.......................................................................................
(Potwierdzenie przyjęcia upowaŜnienia przez Ruger Polska sp. z o.o.)

Do upowaŜnienia w oryginale naleŜy dołączyć oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów rejestrowych:KRS lub wpis do
EDG,zaświadczenie o nadaniu NIP,REGON oraz potwierdzenie nadania numeru EORI,potwierdzenie rejestracji firmy w PDR. ZłoŜenie niniejszego
upowaŜnienia skutkuje obowiązkiem zapłaty przez mocodawcę opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. Za udzielenie zabezpieczenia Agencji Celnej do
zapłaty długu celnego pobieramy od 3 doby od chwili powiadomienia o wysokości długu celnego 0,5% naleŜnej kwoty za dobę .

*niepotrzebne skreślić

Miejscowość:................................dnia……………………

U PO W A Ż N I E N I E
bezpośrednie / pośrednie*

Upoważniam Agencję Celną :

RUGER Polska sp. z o.o.
ul. Woszczerowicza 25, 40-749 Katowice
NIP: 9542657505 KRS: 0000319840 Kapitał zakładowy 50 000 zł
Zarejestrowana w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS

Do działania na rzecz: ............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
NIP: ……………………………………………………….. REGON: …………………………………………

W zakresie dokonywania zgłoszeń statystycznych INTRASTAT w związku z
dostawą wewnątrz wspólnotową oraz/lub nabyciem wewnątrz wspólnotowym *
Jednocześnie oświadczam, że dostarczę wszystkie dokumenty niezbędne do dokonywania zgłoszeń statystycznych
niezwłocznie po dostawie wewnątrz wspólnotowej / nabyciu wewnątrz wspólnotowym*.
Udzielenie upoważnienia stanowi o zawarciu umowy o świadczenie usług Agencji Celnej pomiędzy Firmą RUGER
Polska sp. z o.o. a Upoważniającym (Zleceniodawcą) w zakresie objętym Upoważnieniem. Upoważniający
(Zleceniodawca) oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Agencji Celnej oraz akceptuje jego postanowienia.

NINIEJSZE UPOWAŻNIENIE MA CHARAKTER:*
STAŁY
TERMINOWY DO DNIA .......................

............................................................................
(data, pieczątka i podpis upoważniającego )

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia

............................................................................
(data, pieczątka i podpis za Ruger Polska sp. z o.o.)

Załącznik nr 1 do Upoważnienia Intrastat

W związku z udzieleniem w dniu ………………………………. przez Upoważniającego:

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

upoważnienia dla Agencji Celnej Ruger Polska sp. z o.o do dokonywania zgłoszeń Intrastat strony uzgadniają
następujące warunki rozliczeń za wykonane miesięcznie usługi:

cena netto w PLN:
Opłata za wystawienie i przesłanie deklaracji Intrastat
dotyczącej nabycia wewnątrz wspólnotowego
Opłata za wystawienie i przesłanie deklaracji Intrastat
dotyczącej dostawy wewnątrz wspólnotowej
Dostawa mała, do
Opracowanie dokumentacji ……………… pozycji fakturowych
dotyczące jednej dostawy
Dostawa duża, powyżej
……………… pozycji fakturowych
Faktura mała, do
Opracowanie dokumentacji ……………… pozycji fakturowych
dotyczącej jednej faktury
Faktura duża, powyżej
……………… pozycji fakturowych
Faktura mała, do
Wystawienie faktur
……………… pozycji fakturowych
wewnętrznych
Faktura duża, powyżej
……………… pozycji fakturowych
Opłata za wystawienie i przesłanie deklaracji „zerowej”

.......................................................................
(data, pieczętka i podpis upoważniającego )

............................................................................
(data, pieczątka i podpis za Ruger Polska sp. z o.o.)

