……………………………, dnia ……………………
(miejscowoĞü)

UPOWAĩNIENIE
do dokonywania zgłoszeĔ INTRASTAT
UpowaĪniam:

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....
(imiĊ i nazwisko lub nazwa i adres przedstawiciela)

(PL) : ĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿ

NIP
REGON

: ĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿ

TELEFON:…………………………………………………………
FAX:………………………………………………………………..
E-MAIL:……………………………………………………………
NR WPISU NA LISTĉ AGENTÓW CELNYCH*) :

ĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿ

do dokonywania zgłoszeĔ INTRASTAT w przywozie / wywozie**) w imieniu :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(imiĊ i nazwisko lub nazwa i adres siedziby osoby zobowiązanej)

(PL) : ĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿ

NIP
REGON

: ĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿ

Niniejsze upowaĪnienie ma charakter:***)
stały
-

okresowy, do dnia ĿĿ.ĿĿ.ĿĿĿĿ

……..………………………………..
(czytelny podpis i pieczĊü osoby
zobowiązanej lub osoby upowaĪnionej
do jej reprezentowania)

Potwierdzenie przyjĊcia upowaĪnienia:
………………………………………………………………………
(data i podpis przedstawiciela lub osoby upowaĪnionej do jego reprezentowania)
*) wypełniü w przypadku, gdy przedstawicielem jest agent celny
** ) niepotrzebne skreĞliü
*** ) właĞciwie zaznaczyü

Załącznik nr 7
TORUē
(miejscowoĞü i data)

( nazwa firmy)
................................................................................
………………………………………………………….
(adres firmy)
………………………………………………………….
(e-mail)
(tel/fax)
………………………………………………………….
(NIP)*
………………………………………………………….
(REGON)*

Dyrektor Izby Celnej
w Toruniu

Karta Rejestracji - PDR/INTRASTAT
WnioskujĊ dla podmiotu o rejestracjĊ w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) i jednoczeĞnie
informujĊ, iĪ stosownie do zakresu wystawionych przez podmiot upowaĪnieĔ nastĊpujący
reprezentanci zostali upowaĪnieni do przesyłania w imieniu podmiotu elektronicznych zgłoszeĔ
INTRASTAT:

L.p.
1.

2.
3.
4.
5.

ImiĊ i Nazwisko (nazwa)
reprezentanta**
AGENCJA CELNA APUS

PESEL (REGON, NIP)
reprezentanta**
REGON: 871704459

87-100 TORUē

NIP:

UL.BATOREGO 44

879-144-54-05

Wraz z niniejszą Kartą przedkładam:
Dokument rejestrowy podmiotu w postaci: .………………………………….………………….
UpowaĪnienia dla osób wskazanych w wykazie w iloĞci szt. ..... ................................................
Inne (np. dokument ustanawiający pełnomocnika w kraju, urzĊdowe tłumaczenia przedkładanych
dokumentów, jeĞli zostały sporządzone w jĊzyku obcym).............................................................
6.
WskazujĊ pozycje wykazu W05 (innej ewidencji) organu celnego:...............................................

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

*

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 podatkowej (numeru REGON siĊ
nie podaje),
** NazwĊ, REGON i NIP podaje siĊ przypadku, gdy upowaĪnienie dotyczy profesjonalnego reprezentanta. W
przypadku, gdy reprezentantem 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)

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,

