
 
       ........................................dnia: ......../......./….............r. 

                                                                        (miejscowość) 

 

UPOWAŻNIENIE  

do działania w formie przedstawicielstwa  BEZPOŚREDNIEGO  /  POŚREDNIEGO ** 

 
l.  Na podstawie przepisów art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia  

9 października 2013 ustanawiającego Unijny Kodeks Celny oraz krajowych przepisów celnych i podatkowych 
niniejszym upoważniam:  

Agencję Celną Intercło 
Krzysztof Kupniewski 

ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew 
Regon: 750094078 NIP: 8371146038 

do podejmowania na rzecz: 

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

.......................................................................................................................................................................... 
(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia) 

działań na obszarze właściwości miejscowej wszystkich organów celnych i podatkowych, celem wykonania wszelkich 
czynności i formalności przewidzianych w ustawodawstwie celnym Unii Europejskiej oraz celnych i podatkowych 
przepisach krajowych. 

Prawo do wykonywania działań objętych niniejszym upoważnieniem przynależy do wszystkich agentów celnych 
pracujących w Agencji Celnej Intercło bez względu na rotacje kadrowe.** 

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia w szczególności pracowników Agencji Celnej Intercło bez względu na rotacje 
kadrowe do podpisywania i składania wniosków o wydanie oraz odbioru wszelkiego rodzaju świadectw przewozowych 
oraz świadectw pochodzenia, w tym między innymi EUR1, T2L, A.TR itp. oraz wniosków o rejestrację bądź aktualizację 
danych w SISC w tym między innymi EORI, PDR, itp. oraz do podpisywania i składania wszelkich innych wniosków 
oraz odbioru wszelkich dokumentów i decyzji administracyjnych.* 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia.**  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w upoważnieniu w celu niezbędnym do realizacji usług 
(zgodnie z Ustawą z dn.29.08.97r o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Dz.U. 2014 poz. 1182 z późniejszymi zmianami). 
Administratorem tych danych jest Agencja Celna Intercło, Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew. Każdy ma prawo wglądu do swoich 
danych oraz możliwość ich poprawienia. * 

2.  Niniejsze upoważnienie ma charakter : ** 

- stały 

- terminowy do dnia: ....../....../….........r. 

- jednorazowy      .................................. ............. 

( pieczęć firmowa   oraz   czytelny podpis  
osoby lub osób należycie umocowanych do        
    reprezentowania upoważniającego ) 

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia: 

 (data i podpis osoby działającej  
w imieniu Agencji Celnej Intercło) 

** Niepotrzebne skreślić                                                                                                               Wersja 20170301 



1.  Jeżeli zaistnieje konieczność wystąpienia w imieniu mocodawcy w sprawach dotyczących podatku od towarów 
i usług lub podatku akcyzowego, mocodawca udzieli wskazanemu przez Agencję Celną Intercło agentowi 
celnemu odrębnego pełnomocnictwa do działania w imieniu mocodawcy, zgodnie z przepisem art. 137 § la 
ustawy ordynacja podatkowa w zw. z art. 79 ustawy prawo celne. 

2.  W przypadku ograniczenia upoważnienia wyłącznie do wybranych czynności wynikających bądź to z zakresu 
działania agencji celnej albo też z woli upoważnionego, należy wykreślić czynności, których nie obejmuje 
niniejsze upoważnienie. 

3.  O cofnięciu niniejszego upoważnienia mocodawca zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić 
pełnomocnika oraz właściwe organy administracji celnej. W przeciwnym przypadku Agencja Celna Intercło 
może nadal skutecznie działać w imieniu mocodawcy. 

4.  Złożenie niniejszego upoważnienia podlega opłacie skarbowej, którą mocodawca zobowiązuje się uiścić. *** 
5. Mocodawca niniejszego upoważnienia oświadcza, że towary którymi dokonuje obrotu nie są towarami o 

znaczeniu strategicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, 
technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa – Dz.U. z 2004 Nr 229, poz. 2315 z późn. zmianami, (w 
przeciwnym wypadku agencja celna zostanie wyraźnie pisemnie powiadomiona) jednocześnie bierze na siebie 
odpowiedzialność: a) za rzetelność tłumaczenia faktury na język polski (w razie takiej potrzeby), 

b) za zgodność towaru z dokumentami co do ilości, wagi, rodzaju i wartości, 
c) za dotrzymanie terminów ustanowionych w toku postępowania. 

6.  Celem zabezpieczenia roszczeń Agencji Celnej Intercło, w szczególności zobowiązania wynikającego z zapłaty 
długu celnego, Mocodawca niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się należności te zapłacić na pierwsze 
pisemne wezwanie Agencji Celnej Intercło, a po otrzymaniu takiego wezwania złoży oświadczenie, że zrzeka 
się korzystania z zarzutu przedawnienia roszczeń Agencji Celnej Intercło. 

7. Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i niniejszym upoważnia Agencję Celną Intercło do 
wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy oraz przesłania jej w wersji elektronicznej na niżej podany adres 
e-mail, bądź inny wyraźnie wskazany do tej czynności.  

 
Po wypełnieniu i podpisaniu Upoważnienia prosimy przesłać je w oryginale na adres:  
Agencja Celna Intercło ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew 
 

DODATKOWE DANE PODMIOTU DOKONUJ ĄCEGO OBROTU TOWAROWEGO: * 

Nazwa banku i numer konta bankowego: ......................................................... 

 

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

 

Osoba do kontaktu z Agencją Celną: 

 

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

 

 

Adres służbowej skrzynki pocztowej e-mail : ................................................. 

 

 

Numer telefonu służbowego : ................................................................. 

 

 

 

 
 
 
 
 

........................................................................... 
  ......................................................................                          ( czytelny podpis osoby lub osób  

( miejsce na pieczęć firmową)                                                                       upoważnionych do reprezentowania firmy) 
 

 

*)   Udostępnione w niniejszym upoważnieniu dane są administrowane przez Agencję Celną Intercło Krzysztof Kupniewski. z siedzibą w Sochaczewie przy 
 ul. Inżynierskiej 32, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (z późniejszymi zmianami) w zakresie niezbędnym do 
realizacji czynności wynikających z upoważnienia. Zgodnie z ww. ustawą każdy ma prawo wglądu do swych danych oraz możliwość ich poprawiania. 

**) Niepotrzebne skreślić 

***) Według stanu na dzień 01.02.2017r. opłata skarbowa wynosi 17,00 zł (w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących opłaty skarbowej prosimy o kontakt). 


