PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTCJI POŚREDNIEJ W PROCEDURZE ODPRAWY
CELNEJ

Klient:
VAT / EORI
(zwany dalej „Klientem”)

NINIEJSZYM UDZIELA PEŁNOMOCNICTWA
Zasilkovna s.r.o.,
z siedzibą przy Ceskomoravska 2408/1a, Praga 9 - Libeń, Kod pocztowy 190
00, Numer identyfikacyjny: 28408306, EORI / NIP: CZ28408306,
zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod Nr Akt. C
139387
(zwaną dalej „Packeta”)

do reprezentowania Klienta w procedurze odprawy celnej dotyczącej wydawania zgłoszonych towarów
do wymaganej procedury celnej zgodnie z przepisem zawartym w Art. 18 ust. 1 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r., ustanawiającego
unijny kodeks celny, z późniejszymi zmianami (zwanego dalej „Kodeksem Celnym") oraz do
reprezentowania w związanych z tym procedurach podatkowych oraz administracyjnych i to w związku
z importem, eksportem i tranzytem przesyłek, towarów przy korzystaniu z usług firmy Packeta. Klient
udziela firmie Packeta pełnomocnictwa do reprezentacji pośredniej, tj. upoważnia firmę Packeta do
działania we własnym imieniu i na rzecz Klienta oraz w stosunku do wszystkich organów celnych, przy
czym Packeta jest upoważniona do wykonywania w imieniu Klienta wszelkich czynności wymaganych i
przewidzianych przez obowiązujące przepisy celne. W ramach niniejszego pełnomocnictwa, Packeta
jest upoważniona do działania we własnym imieniu i na rzecz Klienta w zakresie odprawy celnej
przesyłek, w szczególności do podpisywania wszystkich zgłoszeń celnych, podejmowania decyzji
związanych z procedurą odprawy i oceną płatności, wnoszenia odwołań, zrzekania się prawa do
wnoszenia odwołań, podpisywania i odbierania protokołów z ustnych oświadczeń i protokołów z
udzielonych wyjaśnień, we wszystkich przypadkach, gdy towar jest transportowany do odprawy celnej
przez spółkę Packeta. Ponadto Packeta ma prawo do przyjmowania wszelkich płatności w imieniu
własnym i na rzecz Klienta oraz wydawania organom celnym pokwitowań ich przyjęcia, otrzymywania
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świadectw i wydawania organom celnym potwierdzeń ich otrzymania. Packeta ma prawo wykonać we
własnym imieniu i na rzecz Klienta inne czynności wymagane przez organy celne w ramach procedury
odprawy. Klient udziela również firmie Packeta pełnomocnictwa do prowadzenia postępowań
administracyjnych i podatkowych w przypadku omówionych już korekt i zmian w zgłoszeniach celnych
oraz w ramach kontroli po wydaniu towaru. Packeta ma prawo do wykonywania powyższych czynności
przy pomocy swoich pracowników

Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawnych
dotyczących importu, eksportu i tranzytu towarów oraz traktowania towarów zgodnie z warunkami
postępowania, w ramach którego towary zostały umieszczone. Na żądanie Packeta, Klient jest
zobowiązany do uiszczenia wszelkich opłat (cło, podatek VAT, itp.) ustalonych przez Urząd Celny w
stosunku do Packeta do zapłaty w związku z przesyłkami Klienta, w tym opłat (cło, podatek VAT, itp.)
ustalonych dodatkowo w związku z przesyłkami Klienta. Klient zobowiązuje się również do
zrekompensowania firmie Packeta wszelkich kar, grzywien i innych opłat poniesionych przez Packetę
w związku z odprawą celną przesyłek Klienta, a nie wynikających z naruszenia obowiązków przez
spółkę Packeta, w szczególności wynikających z faktu, że Packeta dokonała odprawy celnej przesyłek
na podstawie dokumentów przedłożonych przez Klienta lub, w zależności od przypadku, przedłożonych
przez inne osoby (w szczególności sprzedawcę, nadawcę lub odbiorcę towaru) w celu dokonania
odprawy celnej przesyłki. Ponadto, Klient zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za czynności
wykonywane przez Packeta zgodnie z obowiązującym Cennikiem, opublikowanym na stronie
internetowej Packeta.

W ...................... dnia .............................

Podpis Klienta
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