AMG Cargo Logistics sp. z o.o.
ul. Sabały 60 , 02-174 Warszawa

Tel. +48 2582633 , mail. office@amg-cargo.com

…………………..…………………

UPOWAŻNIENIE:

(data i miejscowość)

do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego

Niniejszym, na podstawie przepisów art. 18 i art. 19 - w związku z art. 5 pkt 6, Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny, na
podstawie przepisów art. 75,76, 77, 78 i 79 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo Celne (Dz.U. 2015 poz. 858
z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa
(Dz.U. 2015 poz. 613 z późniejszymi zmianami), udzielam pełnomocnictwa Spółce:

AMG Cargo Logistics sp. z o.o. ul. Sabały 60 , 02-174 Warszawa

oraz zatrudnionym w Spółce pracownikom, bez względu na rotacje kadrowe, do podejmowania na rzecz:

(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia) / (pieczątka firmy)
działań przed organami celnymi celem spełnienia wszelkich formalności i dokonania wszelkich
czynności przewidzianych w ustawodawstwie celnym Unii Europejskiej
− działań przed organami celnymi w sprawach dotyczących podatku VAT oraz podatku akcyzowego
z tytułu importu towarów ( na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja
Podatkowa (Dz.U. 2015 poz. 613 z późniejszymi. zmianami) oraz pozostałych przepisów podatkowych)
− do rejestracji/aktualizacji danych w systemie PDR, SISC
− dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT w przywozie i wywozie
związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą.
Stosownie do art. 77 Ustawy Prawo Celne wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia.
−

Niniejsze pełnomocnictwo ma charakter (wstawić symbol X):
a) jednorazowy 
b) stały 
c) terminowy do dnia: ………………….
Oświadczam, że powierzone towary do obsługi celnej i logistycznej w ramach obrotu towarowego z zagranicą:
a) nie są uzbrojeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami
i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa (Dz. U. 2013, poz. 194)
b) nie są towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000r.
o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także
dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. 2013, poz. 194)
Potwierdzam zapoznanie się z treścią upoważnienia i oświadczam, że:
- informacje zawarte w upoważnieniu są prawdziwe
- jestem świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z Kodeksu karnego, za złożenie fałszywych oświadczeń.
Upoważnienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla AMG Cargo Logistics Sp. z o.o. ,
organu celnego oraz podmiotu udzielającego pełnomocnictwa.

................................................................................................................................................................................
(pieczęć firmowa i czytelny podpis upoważniającego (zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu)

Potwierdzenie przyjęcia pełnomocnictwa: .......................................................................................................
AMG Cargo Logistics sp. z o.o. , ul. Sabały 60 , 02-174 Warszawa, tel. +48 22 2582633

AMG Cargo Logistics sp. z o.o.
ul. Sabały 60 , 02-174 Warszawa

Tel. +48 2582633 , mail. office@amg-cargo.com

Zał. nr 1 do pełnomocnictwa :
Informacja dodatkowa do pełnomocnictwa udzielanego
Szczegółowe dane Mocodawcy
Nazwa Mocodawcy:
Adres Mocodawcy:
Numer NIP:
Osoby odpowiedzialne za sprawy celne:

(na adresy e-mail osób odpowiedzialnych za sprawy celne będą przesyłane informacje dotyczące importu (np. należności celno-podatkowe,
Poświadczone zgłoszenie celne PZC) oraz eksportu (np. komunikaty: IE529 – zwolnienie do procedury wywozu, IE599 – potwierdzenie wywozu)

1 Imię i nazwisko:
Telefon:
Email:
2 Imię i nazwisko:
Telefon:
Email:

………………………………………………………………………………………..
(pieczęć firmowa i czytelny podpis udzielającego pełnomocnictwa)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych przez AMG
Cargo Logistics Sp. z o.o. , w celu reprezentowania …………………………….…………... i działania w jego imieniu i na jego rzecz,
przed organami celnymi.
…………………………………………………………..

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y:
•
•
•
•
•
•

(podpisy osób odpowiedzialnych za sprawy celne)

o danych adresowych podmiotu przetwarzającego dane osobowe – AMG Cargo Logistics
o celu, zakresie, czasie i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych
o możliwości przekazywania danych organom celnym
że przekazanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne ale niezbędne do właściwego prowadzenia spraw
że przysługuje mi prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia
danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
że mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (przetwarzanie wykonywane przed wycofaniem
zgody będzie uznawane za zgodne z prawem), a żądanie zostanie spełnione, jeśli nie będzie stało w przeszkodzie z innymi
przepisami prawa.
…………………………………………………………..
(podpisy osób odpowiedzialnych za sprawy celne)

OŚWIADCZENIE AMG Cargo Logistics Sp. z o.o.
AMG Cargo Logistics z siedzibą w Warszawie, oświadcza, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług
celnych i logistycznych oraz ewentualnego zgłaszania uwag i reklamacji. Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do danych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (przetwarzanie wykonywane
przed wycofaniem zgody będzie uznawane za zgodne z prawem). Powyższe prawa reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
……………………………………………………
(za AMG Cargo Logistics - pracownik)

AMG Cargo Logistics sp. z o.o. , ul. Sabały 60 , 02-174 Warszawa, tel. +48 22 2582633

AMG Cargo Logistics sp. z o.o.
ul. Sabały 60 , 02-174 Warszawa
Szanowni Państwo,

Tel. +48 2582633 , mail. office@amg-cargo.com

W załączeniu przesyłamy wzór pełnomocnictwa (upoważnienia) - w celu
udzielenia naszej Agencji Celnej pełnomocnictwa do działania w Państwa
imieniu przed organami celno-skarbowymi.
Prosimy o zapoznanie się z treścią tego dokumentu, w którym znajdą
Państwo także szczegółowe instrukcje, jak prawidłowo wypełnić i przekazać
naszej Agencji Celnej pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo (w trzech egzemplarzach) wraz z załącznikiem nr 1
(jeden egzemplarz) powinno być dostarczone do Agencji Celnej w oryginale
na adres siedziby tj. AMG Cargo Logistics Sp. z o.o. ul. Sabały 60 lok. 14, 02174 Warszawa. Celem sprawdzenia poprawności wypełnionego
upoważnienia proszę o przesłanie skanów do osoby prowadzącej sprawę.
W celu rozpoczęcia przez Agencję Celną działań przed organami celnoskarbowymi konieczne będzie uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł
na poniższe konto:
Urząd Miasta w Poznaniu Wydział Finansowy
nr rachunku bankowego: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
tytułem: „Opłata za upoważnienie dla AMG Cargo Logistics od …. (proszę
wpisać nazwę Państwa firmy)”
Przekazanie naszej Agencji Celnej wypełnionego załącznika nr 1 Informacji dodatkowej do pełnomocnictwa udzielanego AMG Cargo Logistics
Sp. z o.o. Szczegółowe dane Mocodawcy - umożliwi nam skuteczną z
Państwem komunikację w zakresie przesyłania komunikatów celnych i
innych informacji związanych z dokonywanymi zgłoszeniami celnymi.
W razie pytań bądź niejasności prosimy o kontakt z pracownikami naszej
firmy.
Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług!
AMG Cargo Logistics sp. z o.o. , ul. Sabały 60 , 02-174 Warszawa, tel. +48 22 2582633

