
                 ................................., dnia ......................... 

    (miejscowość)      

 

 

 

     UPOWAŻNIENIE 

 

do działania w formie przedstawicielstwa:  1. bezpośredniego, 2. pośredniego* 

 

 Upoważniam firmę     GOBI  Transport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 

                        ul. Zimna 1 

                                    65-001 Zielona Góra 

    

                                    Świadectwo AEO nr: PLAEOC410000100005  

     

 REGON: 97068693400000    NIP: 929-15-68-588      EORI: PL929156858800000 

 

do podejmowania na rzecz: 

 

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

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

 (nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia) 

 

wszelkich czynności i formalności przewidzianych w ustawodawstwie celnym związanych z dokonywaniem 

obrotu towarowego z  zagranicą, zgodnie z Art. 5 Wspólnotowego Kodeksu Celnego i Art. 75 i 78 Prawa 

Celnego, a w szczególności:* 

1) badania towarów i pobierania ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego; 

2) przygotowania niezbędnych dokumentów i dokonania zgłoszenia celnego; 

3) uiszczania należności celnych i innych opłat; 

4) podejmowania towarów po ich zwolnieniu; 

5) składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego; 

6) wnoszenia odwołania i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne; 

7) składania i odbierania zwykłych świadectw pochodzenia, FORM.A, EUR.1, AT.R., T2L oraz wniosków 

    o ich wystawienie; 

8) podpisywanie w imieniu udzielającego upoważnienia dokumentów wymienionych w pkt. 7) 

9) podpisanie wszelkich dokumentów i dopełnienie formalności związanych z rejestracją upoważniającego 

    w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR). 

  

Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do  Art. 77 Prawa Celnego. 

 

 

                                                                                                                                           parafka upoważniającego 



Niniejsze upoważnienie ma charakter: * 

- stały 

- terminowy do dnia ........................... 

- jednorazowy                                                                                                       

Prawo do wykonywania działań objętych upoważnieniem przynależy do wszystkich agentów celnych 

zatrudnionych w GOBI  Spółka z o.o. S.K.A. bez względu na zmiany kadrowe. 

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości niniejsze upoważnienie należy interpretować rozszerzająco. 

 

   

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

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia :                         (stempel i podpis upoważniającego) 

 

...................................................................................... 
(data i podpis agenta celnego działającego w imieniu upoważnionego) 
_______________ 

  *Niepotrzebne skreślić 

 

Uwaga: Przy składaniu niniejszego upoważnienia należy uiścić stosowną opłatę skarbową. 

 

Dane osoby udzielającej upoważnienia : 

 nr KRS / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej : ................................ 

 nr REGON .................................... 

 nr NIP ........................................... 

 nr EORI ……………………………. 

 nazwa banku i nr konta ................................................................................................................. 

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

 imię i nazwisko osoby do kontaktu z agencją celną…………………………………………………… 

 numer telefonu osoby kontaktowej……………………………………………………………………… 

 adres e-mail……………………………………………………………………………………………….. 

 

PROSZĘ O PRZESŁANIE NA PONIŻSZY ADRES ORYGINALNIE PODPISANEGO UPOWAŻNIENIA 

ORAZ DOŁĄCZENIE KOPII W/W DOKUMENTÓW ZAŁOŻYCIELSKICH FIRMY. 

 

GOBI Transport Sp. z o.o. S.K.A. 

ul. Zimna 1 

65-001 Zielona Góra 

 

Oświadczam, iż dane dołączone do niniejszego upoważnienia są prawdziwe i zupełne. W  razie zaistnienia 

jakiejkolwiek zmiany w tym zakresie zobowiązuję się do powiadomienia niezwłocznie o tym fakcie firmę 

GOBI  Transport Spółka z o.o. S.K.A. 

          

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

                                                                     (podpis upoważniającego) 


