..........................., dnia .......................
(miejscowość)

U P O W A Ż N I E N I E OGÓLNE
do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego
w tym we wszystkich Systemach Informatycznych Służby Celnej (SISC)
Upoważniam Agencje Celna WEST LUX SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, 03-215
Warszawa,; westlux1@gmail.com ; tel: +48794528113
ul. Jagiellońska 88 lok.17, REGO 147405042 NIP 5242771956 reprezentowaną przez :
Witolda Buda Nr. Agenta Celnego (PL011763)
do podejmowania na rzecz:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
NR. NIP/PESEL...................................tel…………… e-mail………………….........................
(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia)

następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą:
wszelkich czynności określonych w przepisach prawa celnego.

Składanie, odbieranie wniosków i podpisywanie w imieniu upoważniającego –
Świadectw Pochodzenia, EUR1, oraz innych dokumentów Celnych,
- EMCS PL, AIS -ICS, AES, AIS-IMPORT, AIS-PDS, AIS-DSK,
- AIS-INTRASTAT PRZYWÓZ, AIS-INTRASTAT WYWÓZ, NCTS
- e-ZEFIR2,
- Rejestracja/aktualizacja/dezaktywacja reprezentacja
- AKTUALIZACJA DANYCH PODMIOTU
- Nadanie numeru REX, Obsługa wniosków REX
- Składanie i Obieranie wniosków do towarów AKCYZOWYCH
- Wiążąca informacja taryfowa WIT,
- Pobieranie próbek,
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 ust. 1
Prawa celnego.
Niniejsze upoważnienie ma charakter: *(potrzebne zaznaczyć)
- stały
- jednorazowy

..................................................
podpis upoważniającego
( podpis i pieczęć osoby uprawnionej do
reprezentowania podmiotu )
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UWAGA:
Załączniki Nr 1 stanowią integralną część upoważnienia.
O cofnięciu niniejszego upoważnienia Zlecający winien niezwłocznie poinformować
właściwe organy celne. W przeciwnym wypadku agencja będzie nadal skutecznie działać w
imieniu Zlecającego.
Przy składaniu niniejszego upoważnienia należy załączyć stosowną opłatę skarbową.
* niepotrzebne skreślić
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UPOWAŻNIENIA
Zlecający oświadcza, że:
§ 1. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z Art. 233 Kodeksu karnego niniejszym
oświadczam, że powierzane do obsługi logistycznej w ramach obrotu towarowego z
zagranicą firmie WEST LUX sp. Z o.o. :

eksportowane towary nie są towarami o znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. (tekst
jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 229 poz. 2315) o obrocie z zagranicą towarami,
technologiami i usługami znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. A
także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

importowane towary nie są uzbrojeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29
listopada 2000 r. (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 229 poz. 2315) o obrocie z
zagranicą towarami, technologiami i usługami znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeństwa państwa. A także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i
bezpieczeństwa
§ 2. W przypadku konieczności dostarczenia towaru w celu przeprowadzenia rewizji celnej,
pobierania próbek, przeprowadzenia badania i analiz zobowiązuję się do zwrotu
poniesionych kosztów ( art. 71 § 1 i 4 Kodeksu celnego ).
§ 3. W przypadku uzyskania Wiążącej Informacji Taryfowej zobowiązuję się do
niezwłocznego dostarczenia jej kopii do biura WEST LUX sp. Z o.o. .
§ 4. Zobowiązuję się do zachowania należytej staranności w przygotowywaniu i dostarczaniu
odpowiednich dokumentów każdorazowo wymaganych do sporządzenia zgłoszenia
celnego ( art. 209 § 3 Kodeksu celnego ).
§ 5. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 270 i 272 Kodeksu karnego
oświadczam, iż dostarczone dokumenty będące podstawą do dokonania zgłoszenia
celnego są prawdziwe i kompletne oraz poświadczam autentyczność i prawdziwość
zawartych w nich danych.
§ 6. Zobowiązuję się do dostarczenia – jeśli to będzie wymagane przez organy celne –
dodatkowych informacji i dokumentów służących do dokonania zgłoszenia celnego.
§7. W przypadku niedostarczenia w określonym terminie towarów lub dokumentów
wymaganych do dokonania zgłoszenia celnego, zobowiązuję się do pokrycia kosztów
opłat magazynowych, składowych, kosztów powrotnej wysyłki towaru oraz kar
wynikających z art. 94 § 1 i § 2 K.k.s.
................................................................
( podpis i pieczęć osoby uprawnionej
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