
...................................... dnia ......................... 
                                                                                                                                                         ( miejscowość ) 

 
UPOWAŻNIENIE    nr ............................. 

                                                                   numer nadaje agencja celna 
 

do działania w formie przedstawicielstwa:    1) bezpośredniego ,   2) pośredniego * 
 

Upoważniam  
  Agencję Celną IGA® Maciej Janusz Piśmienny, 

59-220 Legnica, ul. Struga 9 – siedziba; 
59-220 Legnica, ul. Pątnowska 50 – filia Legnica; 

wraz z upoważnionymi pracownikami wpisanymi na listę agentów celnych,  
do podejmowania na rzecz: 

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

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

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

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

(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienie – może być pieczęć) 

na podstawie art.5 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz  art. 75, 
art.76, art. 77, art. 78 Ustawy Prawo Celne (Dz.U. Nr 68, poz.622) następujących czynności i formalności związanych z 
dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą*: 
- wszelkich-dotyczących procedur celnych określonych w Wspólnotowym Kodeksie Celnym; 
- czynności wynikających i związanych ze stosowaniem przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz przepisów 

polskiego Prawa celnego; 
- reprezentowania przed wszystkimi organami celnymi; 
- składania wszelkiego rodzaju wniosków i odwołań do organów celnych;  
- całkowitej obsługi związanej z odprawą celną; 
- prowadzenie ewidencji związanych z obsługą gospodarczych procedur celnych;  
- obsługi procedur uproszczonych w zakresie zgłoszeń celnych i prowadzenia rejestrów oraz ewidencji;  
- udzielanie, składanie i odbieranie zabezpieczeń wynikających z długu celnego, uiszczanie należności celnych i 

podatkowych; 
- całkowita obsługa firmy w zakresie dotyczącym deklaracji INTRASTAT; 
- obsługa zgłoszeń celnych dla towarów podlegających WPR; 
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielanie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 ustawy Prawo Celne*  
Niniejsze upoważnienie ma charakter :* 

 stały   

 terminowy do dnia .....................................         

 jednorazowy 
 

Oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem VAT oraz jesteśmy upoważnieni do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 
Jednocześnie upoważniamy  Agencję Celną IGA® do wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu. 
 

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia : 

 
.......................................................................                                                ............................................................................ 
(data i podpis agenta celnego działającego                                                  (czytelny podpis i pieczątka  upoważniającego) 
      w imieniu agencji celnej)     
 
 
 
                                                                      
*   Niepotrzebne skreślić.       Uwaga ! Przy udzieleniu upoważnienia należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 15 zł 
 
 
 



 
Szczegółowe dane mocodawcy 

 
 

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

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

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

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

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

(pieczęć firmowa lub wyraźnie wypełnić) 
 
 
 
 
 
1. Nazwa Banku i adres .................................................................................................................... 
 

2. Nr rachunku ................................................................................................................................. 
 

3. Nr identyfikacyjny NIP ................................................................................................................. 
 

4. Nr REGON .................................................................................................................................. 
 

5. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za finanse ........................................................................ 
 

     ............................................................... Dow. Osób. Nr ............................................................ 
 

 
 

                                                                                 ............................................................. 
                                                                                                                                 ( podpis mocodawcy) 
 

KONTAKT: 
 
Imię i Nazwisko osoby 
odpowiedzialnej za spedycję .............................................................................................................. 
 

Telefon stacjonarny ........................................................................................................................... 
 

Telefon komórkowy .......................................................................................................................... 
 

Telefaks ............................................................................................................................................ 
 

Adres e- mail ..................................................................................................................................... 
 
 
Do upoważnienia prosimy załączyć: 
 

 poświadczona kserokopię dokumentu rejestracji działalności gospodarczej 
 

 poświadczona kserokopię dokumentu o nadaniu REGON 
 

 poświadczona kserokopię dokumentu o nadaniu numeru NIP 
 

 poświadczona kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego wraz z 
jego numerem oraz kartę wzorów podpisu 

 


	Niniejsze upoważnienie ma char�
	Szczegółowe dane mocodawcy

