
  

ÎMPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTAREA INDIRECTĂ ÎN CADRUL PROCEDURII 

VAMALE  

  

Client:  

(denumit în continuare „Client”)  

  

PRIN PREZENTA ACORDĂ ÎMPUTERNICIRE SOCIETĂȚII Zásilkovna s.r.o.,   

cu sediul social la adresa Českomoravská 2408/1a, Praha 9 - Libeň, cod poștal 190 00, 

Număr de identificare: 28408306, EORI / Număr de identificare fiscală: CZ28408306,  

înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Municipal din Praga sub numărul de dosar 

C 139387 

Tribunalului Municipal din Praga  

(denumită în continuare „Packeta“)   

  

de reprezentare în procedurile vamale de eliberare a mărfurilor declarate sub regimul vamal solicitat 

în conformitate cu prevederile articolului 18 alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al 

Uniunii, în versiune valabilă (denumit în continuare „Codul vamal“) și de reprezentare în 

procedurile fiscale și administrative conexe. Clientul acordă împuternicire Packeta în vederea 

reprezentării indirecte, adică Packeta să acționeze în nume propriu și pe seama Clientului. În cadrul 

acestei împuterniciri, Packeta este autorizată să acționeze în numele său și pe seama Clientului în 

ceea ce privește îndeplinirea procedurilor vamale a expedierilor, în special să semneze toate 

declarațiile vamale, să preia decizii legate de procedurile vamale și plățile determinate, să exercite 

căile de atac, să renunțe la dreptul de exercitare a căilor de atac, să semneze și să preia procesele 

verbale privind declarațiile verbale și procesele verbale privind explicațiile oferite, în toate cazurile 

în care mărfurile sunt transportate la vămuire de către Packeta. În plus, Packeta are dreptul să 

accepte toate plățile în numele său și pe seama Clientului și să emită documente de confirmare de 

primire a acestora către autoritățile vamale și să preia certificatele și să elibereze autorităților 

vamale documente de confirmare privind preluarea acestora. Packeta are dreptul să efectueze alte 

acțiuni solicitate de autoritățile vamale în cadrul procedurii vamale în numele său și pe seama 

Clientului. Clientul acordă împuternicire către Packeta și în vederea îndeplinirii procedurilor 

administrative și fiscale în cazul efectuării rectificărilor și modificărilor la declarațiile vamale deja 

depuse și în cadrul controalelor pentru plasarea mărfurilor. Packeta este autorizată să desfășoare 

activitățile de mai sus prin intermediul angajaților săi.  

  

 



  

Clientul este obligat să respecte reglementările legale în vigoare privind importul, exportul și 

tranzitul mărfurilor și să procedeze cu mărfurile în conformitate cu condițiile regimului sub care au 

fost plasate mărfurile. Clientul este obligat să plătească, la invitația Packeta, toate taxele (taxe 

vamale, taxa pe valoarea adăugată etc.) pe care autoritățile vamale le transmit către Packeta 

pentru plată în legătură cu expedierile Clientului, inclusiv taxe (taxe vamale, taxa pe valoarea 

adăugată și altele) în cazul în care autoritățile vamale le calculează suplimentar în legătură cu 

expedierile Clientului. Mai departe, Clientul se angajează să ramburseze către Packeta toate 

penalitățile, amenzile și alte obligații efectuate de aceasta în legătură cu îndeplinirea formalităților 

vamale pentru expedierile Clientului și care nu au fost cauzate de o încălcare a obligației din partea 

Packeta, mai ales dacă acestea au apărut pentru că în timpul îndeplinirii obligațiilor vamale a 

expedierilor Packeta s-a bazat pe documentele prezentate de Client, eventual prezentate de alte 

persoane (în special de vânzător, expeditor sau destinatarul mărfurilor) în scopul vămuirii 

expedierii. Mai departe, Clientul se angajează să plătească o remunerație pentru activitatea 

Packeta, în conformitate cu anexa TCG și lista de prețuri completă și valabilă pentru servicii 

menționată pe site-ul Packeta.   

  

Clientul declară că a luat la cunoștință Termenele și condițiile generale pentru procedurile vamale 

(denumite în continuare „TCG”) menționate pe portalul de internetwww.zasilkovna.cz, iar relația 

contractuală dintre Client și Packeta este reglementată de această împuternicire și TCG.   

  

………………. Data …………………..  

  

____________________________  

Semnătura clientului   

  

http://www.zasilkovna.cz/
http://www.zasilkovna.cz/

