
  

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym powszechnie 
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Sp.Z o.o. Sp.k.,  znajdujących się pod adresem www.logmaster.pl/polityka-prywatnosci 

 

         ………..……..  dnia ………… 

 

    PEŁNOMOCNICTWO 

 
Do działania w formie przedstawicielstwa POŚREDNIEGO udzielam pełnomocnictwa  

agentom celnym firmy: 
  

LOGMASTER 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa 

ul. Wiejska 5, 05-250 Radzymin 

NIP: PL1250020257 

Regon: 010363769 

 
 którzy mają prawo ( bez względu na rotacje kadrowe) do podejmowania na rzecz naszej firmy: 

 

(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia) 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 
następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Prawa celnego i Podatkowego: 

 

1. Badania towarów i pobierania próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego. 

2. Przygotowania niezbędnych dokumentów i dokonania zgłoszenia celnego. 

3. Uiszczania należności celnych i innych opłat w przywozie i w wywozie. 

4. Podejmowania towarów po ich zwolnieniu. 

5. Składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego. 

6. Wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne 

             ( w tym również dotyczących spraw podatkowych – art. 138b § 2 Ordynacji Podatkowej). 

7.  Reprezentowania podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych przez urzędy kontroli w    

     tym WIJHARS 

8.  Rejestracji i aktualizacji danych w systemach informacyjnych SICS, związanych z    

     dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą 

9.  Podpisywania i składania wniosków o wydanie oraz do odbioru  świadectw pochodzenia i  

     EUR  1 

     10. Do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT w przywozie/wywozie 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art.77 Prawa 

Celnego i zobowiązuję się do.  

1. Aktualizacji dokumentów i informowania w formie pisemnej o wszelkich zmianach 

rejestrowych. 

2. Dostarczania dokumentów umożliwiających dokonanie prawidłowego zgłoszenia celnego w 

tym miedzy innymi: tłumaczenia faktur pozwalające na prawidłową taryfikację celną oraz 

wszelkich wniosków niezbędnych do zastosowania odpowiednich procedur celnych. 
 

Oświadczam, że dane informacyjne zawarte w załączonych dokumentach do upoważnienia są 

prawdziwe oraz, że znana jest mi odpowiedzialność wynikająca z art. 233 Kodeksu Karnego. 

Niniejsze upoważnienie ma charakter : 

a) stały, 

b) terminowy do dnia ……………………. 

c) jednorazowy. 

………………………………………. 
              (podpis i pieczęć upoważniającego) 

 

………………………………………… 
                  (data i podpis agenta celnego) 

UWAGA: 
Do upoważnienia należy załączyć komplet aktualnych dokumentów firmy: NIP, REGON, KRS / CEIDG oraz przelew 

na opłatę skarbową w kwocie 17,00 zł na konto: Urząd miasta Poznania  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 

http://www.logmaster.pl/polityka-prywatnosci
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1) SZCZEGÓŁOWE DANE DO UPOWAŻNIENIA  DOTYCZĄCE ZLECENIODAWCY 

 
PEŁNA NAZWA I DOKŁADNY ADRES ZLECENIODAWCY ……………...……………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP / URZĄD SKARBOWY / ...………………………………………………………………………. 

REGON  ……………………………………, NUMER EORI................................................................ 

BANK (NAZWA, ODZIAŁ )…………………………………………………..…..………………….. 

NUMER KONTA …………………………………………………………………………….………… 

SWIFT........……………………………………....................................................................................... 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA FINANSOWO /osoba figurująca w dokumentach założycielskich firmy /: 

…………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko, zajmowane stanowisko) 

KONTAKT ZE ZLECENIODAWCĄ: TELEFON ………………………………………..……… 

                     FAX ……………………………………………….……..… 

          E-MAIL ………………………………………..……… 

GODZINY PRACY BIURA ZLECENIODAWCY : 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK ……………………………………………………………………..…….. 

 

IMIĘ , NAZWISKO I TELEFON OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPRAWY CELNE 

………….………………………………………………………………………………………………... 

ZAŁĄCZNIKI : DOKUMENT REJESTRACYJNY FIRMY : KRS / CEIDG, NIP, REGON  

 

UWAGA:  W PRZYPADKU ZMIAN DOTYCZĄCYCH FIRMY I JEJ DZIAŁALNOŚCI 

ZLECENIODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEKAZANIA AKTUALNYCH 

INFORMACJI.   

 

2) Zakres odpowiedzialności Zleceniodawcy korzystającego z usług agencji celnej w 

procedurze uproszczonej z zastosowaniem art.33a 

- zgodnie z art. 33a ust.1 - podatnik obowiązany jest do rozliczenia podatku z tytułu importu w deklaracji 

podatkowej JPK_VAT, 

- zgodnie z art. 99 ust.3d - podatnik obowiązany jest do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne, 

- zgodnie z art.33a ust.7, podatnik, który wybrał rozliczenie podatku należnego z tytułu importu towarów na 

zasadach określonych w ust. 1 i nie rozliczył tego podatku w całości lub w części na tych zasadach, traci prawo 

do rozliczania podatku w deklaracji podatkowej w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu 

towarów, której nie rozliczył w deklaracji podatkowej. Podatnik jest obowiązany do zapłaty kwoty podatku wraz 

z odsetkami naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu do poboru kwoty należności celnych przywozowych 

wynikających z długu celnego, 

- podatnik korzystający z art.33a zobowiązany jest do aktualizacji niezbędnej dokumentacji w systemie PUESC. 

Agencja Celna nie podejmuje się i nie odpowiada m.in. za wyżej wymienione obowiązki nałożone na podatnika 

zgodnie z ustawą VAT, mimo charakteru udzielonego upoważnienia. 

Potwierdzenie złożenia powyższych dokumentów należy jednocześnie przesłać na adres 

agencja.celna@logmaster.pl  

 

Zleceniodawca oświadcza, że w przypadku, gdy objęcie towarów procedurą uproszczoną na podstawie art. 166 

oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego dokonywane jest przez LOGMASTER Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Radzyminie, będącą na podstawie niniejszego 

pełnomocnictwa przedstawicielem pośrednim / bezpośrednim, zwalnia LOGMASTER Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Radzyminie z odpowiedzialności solidarnej za zapłatę 

kwoty podatku od towarów i usług wraz z odsetkami, o której mowa w art. 33a ust. 8 ustawy o podatku od 

towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r z poż. zmianami.  

 

 

 

………………………………………. 
              (podpis i pieczęć ZLECENIODAWCY 

  

http://www.logmaster.pl/polityka-prywatnosci
mailto:agencja.celna@logmaster.pl

