...................., dn. .................
(miejscowość)

(data)

PEŁNOMOCNICTWO
do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego przed organami celnymi
UPOWAŻNIAM
Agencję Celną„ Apus”
87-100 Toruń ul.Batorego 44
REGON: 871704459

NIP: PL 879-144-54-05 EORI : PL879144540500000

do podejmowania na rzecz ............................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
( nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia )

na podstawie art. 5 WKC (rozp. Rady EWG 2913/92) oraz art.od 75 do 78 ustawy Prawo Celne z
dnia 19 marca 2004 (Dz.U. 68 poz. 622) następujących czynności
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

badanie towarów i pobierania próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego
przygotowywania niezbędnych dokumentów i dokonywanie zgłoszeń celnych
uiszczania należności celnych, oraz innych opłat
podejmowania towarów po ich zwolnieniu
składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego
wnoszenia odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne
udzielania dalszych upoważnień za zgodą osoby udzielającej upoważnienie

...........................................................................................................................
Prawo do wykonywania czynności objętych pełnomocnictwem przynależy do wszystkich
agentów celnych zatrudnionych w Agencji Celnej „APUS” (bez względu na rotacje kadrowe).

Pełnomocnictwo ma charakter stały
Dodatkowe dane upoważniającego (z załączników):
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) .............................................................................
Numer identyfikacyjny EORI ……………………………………..…………………………
Pełny numer statystyczny (REGON) .................................................................................

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia :

..........................................................
(data i podpis agenta celnego działającego w imieniu agencji)

.............................................
(czytelny podpis, pieczątka upoważniającego)

Przy składaniu niniejszego upoważnienie należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 17 złotych.
Agencja Celna Apus ● Paweł Kaźmierczak ● ul. Batorego 44 ● 87-100 Toruń
Telefon/fax: 056 6230525 ● e-mail: biuro@apustorun.pl
NIP: 879-144-54-05 ● REGON: 871704459
www.apustorun.pl

Załącznik nr 6
TORUē
...............................................
(miejscowoĞü i data)

Dyrektor Izby Celnej
w TORUNIU

Karta Rejestracji – PDR
1. WnioskujĊ o rejestracjĊ w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) podmiotu:

A1

B1

Nazwa firmy
Adres firmy
Adres e-mail
Tel/fax
EORI
NIP
REGON

2. InformujĊ, iĪ nastĊpujący reprezentanci zostali upowaĪnieni do przesyłania i/lub podpisywania w
imieniu ww. podmiotu zgłoszeĔ i innych dokumentów celnych w postaci elektronicznych
komunikatów do systemów CELINA / ECS / ICS 2):

L.p.

1.

ImiĊ i nazwisko

PESEL (REGON

(nazwa)

i NIP)

reprezentanta3
AGENCJA

Reprezentanta3
REGON:

CELNA APUS

871704459

87-100 TORUē

NIP:

UL.BATOREGO

879-144-54-05

44
2.
3.
4.
5.

Zakres4

C/E/P

Klucz5

+

3. Wraz z niniejszą Kartą przedkładam:

Dokument rejestrowy podmiotu w postaci: .………………………………….………………….
UpowaĪnienia dla osób wskazanych w wykazie6 w iloĞci szt. .......………………………………….
………………….
Inne (np. OĞwiadczenia dotyczące Instrukcji, dokument ustanawiający pełnomocnika w kraju, urzĊdowe
tłumaczenia
przedkładanych
dokumentów,
jeĞli
zostały
sporządzone
w
jĊzyku
obcym).............................................................................................................................................
4. WskazujĊ pozycje ewidencji EORI/wykazu W05 (innej ewidencji) organu celnego:.................................
......................................................................................................................................................................

.....................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)
1

W przypadku rejestracji dla potrzeb systemów ECS i ICS podmiotu mającego siedzibĊ za granicą, wypełnia siĊ wyłącznie pola z
tabeli A. W pozostałych przypadkach – wypełnieniu podlegają tabela A oraz B.
2
Niepotrzebne skreĞliü.
3
NazwĊ, REGON i NIP podaje siĊ w przypadku , gdy upowaĪnienie dotyczy profesjonalnego reprezentanta. NaleĪy przy tym mieü
na wzglĊdzie, Īe w przypadku ICS dane tu wpisywane dotyczą tylko osób fizycznych.
W zakresie systemów CELINA i ECS, gdy reprezentantem w rozumieniu art. 5 Wspólnotowego Kodeksu Celnego jest:
- osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą naleĪy podaü inny numer identyfikacyjny, którym osoba posługuje
siĊ w kraju zamieszkania, przy czym podawany numer identyfikacyjny powinien byü toĪsamy z numerem
identyfikacyjnym podawanym dla potrzeb uzyskania login (tj. numerem podawanym we wniosku o nadanie numeru
identyfikacyjnego w PDR ),
- firma mająca siedzibĊ za granicą w miejscu przeznaczonym na NIP podaje siĊ VAT UE, a w przypadku jego braku inny
numer przypisany firmie w kraju siedziby do celów identyfikacji podatkowe (numeru REGON siĊ nie podaje)
4
NaleĪy wskazaü, do jakich systemów reprezentant bĊdzie przesyłał zgłoszenia i inne dokumenty w postaci elektronicznych
komunikatów. NaleĪy wykorzystaü nastĊpujące kody : „C” oznacza system CELINA, „E” oznacza system ECS, „P” oznacza system
ICS, przy czym, jeĞli upowaĪnienie dotyczy wiĊcej niĪ jednego systemu, naleĪy zastosowaü stosowną kombinacjĊ kodów np. „C/E”,
„C/E/P”)
5
Postawienie w „Karcie Rejestracji”, w kolumnie „Klucz” znaku „+” jest jednoznaczne z zadeklarowaniem przez firmĊ, Īe
osoba/profesjonalny podmiot zostaje upowaĪniony do wykorzystywania swojego klucza (kluczy osób zatrudnionych przez
profesjonalny podmiot) do podpisywania zgłoszeĔ i innych dokumentów celnych w imieniu firmy.
6
Do „Karty Rejestracji” załączyü naleĪy jedynie upowaĪnienia, które rodzą stosunek przedstawicielstwa w rozumieniu art. 5 WKC
(CELINA i ECS). Nie dotyczy systemu ICS.

Załącznik nr 5

...............................................
(miejscowoĞü i data)
.......................................................................................
( imiĊ i nazwisko albo nazwa wnioskodawcy)
………………………………………………………….
.........................................................................................
………………………………………………………….
(adres)
………………………………………………………….
(EORI)
………………………………………………………….
(NIP)*
………………………………………………………….
(REGON)*

Dyrektor Izby Celnej
w .......................................

OĝWIADCZENIE
dotyczące Instrukcji
Ja niĪej podpisany oĞwiadczam, Īe zapoznałem siĊ z zapisami Instrukcji obsługi i stosowania
elektronicznych zgłoszeĔ celnych w procedurach przywozowych / Instrukcji dla
eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeĔ wywozowych w systemie ECS**, oraz Īe
zobowiązujĊ siĊ do ich stosowania w praktyce obrotu towarowego.

……………………
……………………
……………………
(czytelny podpis)***

*

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest firma mająca siedzibĊ za granicą, w miejscu przeznaczonym na NIP podaje siĊ
VAT UE, a w przypadku jego braku inny numer przypisany firmie w kraju siedziby do celów identyfikacji podatkowe
(numeru REGON siĊ nie podaje),
** niepotrzebne skreĞliü,
*** podpis(-y) osoby/osób upowaĪnionej(-ych) do reprezentowania przedsiĊbiorcy wg KRS, ewidencji działalnoĞci
gospodarczej, statutu

Dokumenty, jakie naleĪy dołączyü do upowaĪnienia:
:

odpis aktualny z rejestru przedsiĊbiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
lub
ZaĞwiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoĞci gospodarczej, (potwierdzone za
zgodnoĞü z oryginałem przez właĞciciela firmy, radcĊ prawnego w firmie lub notariusza),

:

kopia Decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

:

kopia ZaĞwiadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,

