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

FASTAIR CARGO
Dnia …..............................
...........................................

(Pieczęć firmowa)

PEŁNOMOCNICTWO Nr.........................
do reprezentowania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego
Na podstawie przepisów art.18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia
9 października 2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny oraz krajowych przepisów celnych i podatkowych
niniejszym upoważniam firmę:
FASTAIR CARGO
ul. Meander 10 lok.9, 02-791 Warszawa
Regon: 015882936
NIP: PL7381195658
do podejmowania w imieniu i na rzecz:

…..................................................................................................................................................
…............................................................................................ Nr EORI.........................................
( nazwa i siedziba osoby udzielającej pełnomocnictwa)

działań na obszarze właściwości miejscowej wszystkich organów celnych i podatkowych ,
celem wykonania wszelkich czynności i formalności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą,
przewidzianych w ustawodawstwie celnym Unii Europejskiej oraz celnych i podatkowych przepisach krajowych .
Prawo do wykonywania działań objętych pełnomocnictwem przynależy do wszystkich osób zatrudnionych w firmie
Fastair Cargo z uprawnieniami agenta celnego, bez względu na rotacje kadrowe (zgodnie z danymi
przekazywanymi do SISC).
Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia pracowników Fastair Cargo także do podpisywania i składania :
- wniosków do organów administracji celnej i podatkowej oraz odbioru decyzji administracyjnych,
- wniosków o wydanie i odbiór wszelkiego rodzaju świadectw przewozowych i świadectw pochodzenia ,
- wniosków o rejestrację, aktualizację danych w SISC w tym m.in. EORI, PDR itp.
- wniosków o rejestrację/aktualizację/dezaktywację reprezentacji w SISC
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 Ustawy Prawo Celne
z dn.19.03.2004 r. ( Dz.U. Nr 68 poz.622) oraz zobowiązuję się do :
- aktualizacji dokumentów i informowania w formie pisemnej o wszelkich zmianach rejestrowych
-

dostarczenia dokumentów umożliwiających dokonanie prawidłowego zgłoszenia celnego, w tym m.in.
tłumaczenia danych zawartych na fakturach pozwalające na prawidłową taryfikację oraz wszelkich wniosków
niezbędnych do zastosowania odpowiednich procedur celnych oraz dotrzymanie terminów ustanowionych w toku postępowania

Oświadczam, że dane informacje zawarte w załączonych dokumentach do pełnomocnictwa są prawdziwe
oraz, że znana mi jest odpowiedzialność wynikająca z art.233 Kodeksu Karnego.
Niniejsze pełnomocnictwo ma charakter:*
 stały
 terminowy do dnia ...............................
 jednorazowy
Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:

………………………………………….
(data i podpis osoby / agenta celnego działającej
w imieniu Fastair Cargo)

………………………………………
(pieczęć i czytelny podpis upoważniającego,
zgodnie ze sposobem reprezentacji firmy)

*Niepotrzebne skreślić
UWAGA !
O cofnięciu niniejszego upoważnienia oraz o wszelkich zmianach wpływających na ważność niniejszego upoważnienia (np. zmiana siedziby
firmy, zmiana sposobu reprezentacji, itp.), mocodawca powinien niezwłocznie poinformować firmę Fastair Cargo oraz właściwe organy
administracji celnej. W przeciwnym wypadku firma Fastair Cargo będzie nadal skutecznie działać w jego imieniu.

FASTAIR CARGO kontakt : tel.22 868 21 43

e-mail : cargo@fastair.com.pl

FASTAIR CARGO
ANEKS DO PEŁNOMOCNICTWA
1. Pełnomocnictwo stałe podlega obowiązkowej rejestracji w Systemie Informacyjnym Skarbowo Celnym
Rejestracji można dokonać poprzez platformę www.puesc.gov.pl lub zlecić usługę naszej firmie.
Pełnomocnictwo stałe i terminowe należy wypełnić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Po ich przyjęciu nasza agencja wysyła jeden oryginał wraz z dowodem opłaty skarbowej do Centralnej Rejestracji
w Poznaniu .
2. Pełnomocnictwa jednorazowe nie podlegają rejestracji w SISC - wypełniamy jeden egzemplarz.
3. Do pełnomocnictwa należy dołączyć :
- kopie dokumentów założycielskich firmy ( kopia KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji,
wpis do CEIDG lub kopia Regon i NIP )
- dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł tytułem rejestracji pełnomocnictwa .

4. Opłatę skarbową tytułem rejestracji pełnomocnictwa dla Fastair Cargo wnosi się do właściwego dla
miejsca złożenia upoważnienia organu administracji samorządowej.
a) Wpłatę od pełnomocnictw rejestrowanych w Poznaniu ( stałych ) proszę dokonać na konto:
PKO BP S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
b) Wpłatę od pełnomocnictw jednorazowych dokonujemy na konto:
Urząd Dzielnicy Włochy 02-133 Warszawa, Al. Krakowska 257
Nr konta 77 1030 1508 0000 0005 5003 5049
5.

Pełnomocnictwa wraz z kompletem dokumentów wymienionych w pkt.3 prosimy wysłać na adres :
FASTAIR CARGO, ul. Łączyny 3, 02-820 Warszawa

6.* Mocodawca zobowiązuje się do rejestracji Podmiotu oraz firmy Fastair Cargo jako reprezentanta /
zleca tę usługę Fastair Cargo .
( podkreślić wybór )
7.* Mocodawca oświadcza, że wyraża zgodę na wystawianie i wysyłanie w formie elektronicznej
faktur za usługi świadczone przez Fastair Cargo.
8.* Imię i nazwisko osoby kontaktowej …..................................................................................................................
nr telefonu.............................................................. e-mail …..............................................................................
9.* Adresy służące do komunikacji z urzędem celnym i podatkowym:
adres poczty elektronicznej e-mail ......................................................................................................................,
tel.: …...................................................................;

fax: …...................................................................

*Wypełnić obowiązkowo

…............................................
Miejscowość i data
FASTAIR CARGO kontakt : tel.22 868 21 43

…............................................................
Podpis i pieczęć upoważniającego
zgodnie ze sposobem reprezentacji firmy
e-mail : cargo@fastair.com.pl

