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 ................................................................................ 
(miejscowość, data) 

UPOWAŻNIENIE 
Do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniegoi

Niniejszym upoważniam: 

Cargo Express sp. z o.o. 
ul. Partyzancka 80/92, 95-200 Pabianice 

prowadzącą działalność jako agencja celna, zatrudniająca osoby wpisane na listę agentów celnych. 
Regon 470971580  NIP: 731-100-50-61 

TELEFON : 032 / 7218452  E-MAIL : agencjacelna@e-cargo.pl 
do podejmowania na rzecz: 

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

............…........................................................................................................................... 
(Nazwa i siedziba osoby lub firmy udzielającej upoważnienie) 

REGON NIP 
Telefon E-mail 

następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą: 

1. badania towarów i pobierania próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego,
2. przygotowywania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia celnego,
3. uiszczania należności długu celnego oraz innych opłat,
4. podejmowania towarów po zwolnieniu,
5. składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego,
6. wnoszenia odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez Organy Celne,
7. przedkładania i podpisywania dokumentów niezbędnych do wystawienia świadectw Eur 1, świadectw
pochodzenia dokumentów tranzytowych oraz poświadczania statusu towarów, 
8. rejestrację Podmiotu w SISC, rejestrację Podmiotu przez PUESC / złożenie  wniosku o nadanie numeru EORI.

Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia ii. 

Niniejsze upoważnienie ma charakter*: 

        stały 

        terminowy, ważne do…………………………………… 

        jednorazowy……………………………………. 
*proszę wstawić krzyżyk w odpowiednim polu

O cofnięciu upoważnienia, mocodawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować agencję celną. 

     ……………............................................................... 
 (czytelny podpis(y) upoważniającego zgodny z KRS) 

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia: 
.............................................................. 
(podpis osoby działającej w imieniu Agencji Celnej) 

i
Art. 5 Rozporządzenia Rady EWG nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz Ustawa Prawo Celne z 

dnia 19 marca 2004r. (Dz. U. 68 poz. 622). 
ii art. 77 Prawa Celnego
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