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Agencja Celna

Załącznik do upoważnienia udzielonego Agencji Celnej JolMar-SAD
SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE MOCODAWCY:
- pełna nazwa ......................................................................................................................................................
- adres siedziby ...................................................................................................................................................
- adres do korespondencji ...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
- REGON .............................................................................................................................................................
- NIP ....................................................................................................................................................................
- nr EORI……………………………………………………………………………………….......................................
Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe .....................................................................................................
(imię i nazwisko)



Numer telefonu............................................................................................................................................



Numer faksu................................................................................................................................................



e-mail ..........................................................................................................................................................

Osoba odpowiedzialna za sprawy celne .............................................................................................................
(imię, nazwisko)



Numer telefonu............................................................................................................................................



Numer faksu................................................................................................................................................



e-mail ..........................................................................................................................................................

Adres e-mail na który zostanie wysłany komunikat IE 599 potwierdzający zakończenie procedury wywozu:
….........................................................................................................................................................................
Mocodawca upoważnienia oświadcza, że bierze na siebie odpowiedzialność:
- za rzetelność tłumaczenia faktury na język polski,
- za okazanie dokumentów lub przekazanie informacji związanych z towarem w tym dotyczących prowizji
(od zakupu i sprzedaży), tantiem, opłat licencyjnych i innych mających wpływ na ustalenie wartości celnej
i podstawy opodatkowania towaru,
- za faktyczną zgodność towaru z dokumentami, co do ilości, wagi, rodzaju i wartości.
Do upoważnienia (w oryginale) proszę dołączyć aktualne dokumenty firmy (tj. NIP, REGON, KRS
lub wpis do ewidencji gospodarczej). Dokumenty powinny być urzędowo lub przez osobę wskazaną
w dokumentach założycielskich firmy potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Dokumenty powinny zawierać aktualne dane tzn. nie starsze jak sprzed trzech miesięcy,
a w przypadku zaistnienia zmian powinny być aktualizowane.
Przy składaniu niniejszego upoważnienia należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (możliwość rozliczenia z agencją celną).
O cofnięciu niniejszego upoważnienia mocodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić pełnomocnika.
W przeciwnym wypadku agencja celna będzie nadal skutecznie działać w imieniu mocodawcy.
Zleceniodawca upoważnia Agencję Celną JolMar-SAD do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

………..…..…………………………………………..
(data, podpis mocodawcy, pieczątka firmowa)

Oddział Białystok
Ul. Składowa 10/106
15-399 Białystok
Tel. +48 856632542
e-mail: biuro@jolmarsad.pl

Oddział Bobrowniki
Drogowe Przejście Graniczne
w Bobrownikach
16-040 Gródek
Tel. +48 856631409,
kom. +48791580700
e-mail: bobrowniki@jolmarsad.pl

Oddział Gdynia
ul. Hutnicza 3/402
81-212 Gdynia
Tel. +48 791128166
e-mail: gdynia@jolmarsad.pl
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