
 
                                                                                  Rzeszów  dnia……………….   
                                                                                       (miejscowość) 

           U P O W A Ż N I E N I E 
do działania  w formie przedstawicielstwa bezpośredniego 

 

Na podstawie 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 ustawy z dnia 19 

marca 2004 r. - Prawo Celne (Dz.U. 2015 poz. 858 z poźn. zm.) oraz na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz.U. 2015 poz. 

613 z późn. zmianami),  Upoważniam Agencję Celną 

 GOMAR RZESZÓW SP.Z O.O. ,Ul. Przemysłowa 14 ,35-105 Rzeszów REGON 

180788066 NIP 8133670382, oraz zatrudnionym w Spółce pracownikom, wpisanych 

na listę agentów celnych bez względu na rotacje kadrowe, do podejmowania na rzecz 

............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
                                                      (nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia) 
Dane dodatkowe firmy/osoby upoważniającej: 
NIP/EORI lub PESEL - ………………… 
Tel kontaktowy. …………………… 
 

następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą: 
a)wszelkich  –  wynikających ze Unijnego  Kodeksu Celnego oraz  z   ustawy   prawo celne . 
b) 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 późn. zmianami) oraz pozostałych 
przepisów podatkowych) 

c) do  rejestracji/aktualizacji danych w systemie PDR, SISC związanych z dokonywaniem obrotu 
towarowego z zagranicą.  

Jednocześnie stosownie do ustawy prawo celne wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia . 
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą  elektroniczną  
Ja niżej podpisana (-y) oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie przez Gomar Rzeszów sp.zo.o. 
wszelkiej korespondencji w tym faktur za usługę   na podany poniżej adres  
e-mail:.........................................................................................  
             (adres e-mail ) 
Jednocześnie w razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia Gomar 
Rzeszów.sp. z o.o. o nowym adresie e-mail. 
Niniejsze upoważnienie ma charakter* : 
Stały 
Jednorazowy 
 Terminowy do ………… 
- Świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z Kodeksu karnego, za złożenie fałszywych 

oświadczeń potwierdzam zapoznanie się z treścią upoważnienia i oświadczam, że:  
 informacje zawarte w upoważnieniu są prawdziwe. 

                                                                                                                  ............................................... 
                                                                                                                                                         ( Podpis upoważniającego 
                                                                                                                                            zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu) 

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:......................................................................... 
(data i podpis agenta celnego działającego  w imieniu  agencji celnej) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
Przy składaniu niniejszego upoważnienia należy uiścić opłatę skarbową wys. 17 zł ( wpłata na  konto Miasto Poznań  
konto nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763     Tytuł Upoważnienie Bezpośrednie – wpisać nazwę Firmy ( opłatę  proszę  dostarczyć 
wraz z oryginałem upoważnienia do naszego biura ) 


