PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTACJI POŚREDNIEJ W POSTĘPOWANIU CELNYM

Klient:
(zwany dalej „Klientem“)

UDZIELA NINIEJSZYM PEŁNOMOCNICTWA SPÓŁCE
Zásilkovna s.r.o.,
z siedzibą: Lihovarská 1060/12, Praha 9 – Libeň, kod pocztowy 190 00,
REGON: 28408306, EORI/NIP: CZ28408306,
wpisana pod sygnaturą akt C 139387 w rejestrze handlowym przy Sądzie Grodzkim w Pradze
(zwana dalej „Przesyłkownią“),

do reprezentacji w postępowaniu celnym w sprawie dopuszczenia zgłaszanego towaru do
wymaganego trybu celnego zgodnie z post. artykułu 18 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny
kodeks celny, ze zmianami (zwanego dalej „kodeksem celnym“) oraz do reprezentowania w
powiązanym postępowaniu podatkowym i administracyjnym. Klient upoważnia Przesyłkownię do
reprezentacji pośredniej, tzn, do działania Przesyłkowni we własnym imieniu i na rzecz Klienta.
Przesyłkownia upoważniona jest w ramach niniejszego pełnomocnictwa do działania w swoim
imieniu i na rzecz Klienta w kwestii odprawy celnej przesyłek, a szczególnie do podpisywania
wszelkich zgłoszeń celnych, odbioru decyzji w postępowaniu celnym oraz nakazów płatniczych,
wnoszenia środków odwoławczych, podpisywania i odbioru protokołów w sprawie ustnego
oświadczenia w sprawie przedstawionych wyjaśnień, a mianowicie we wszystkich przypadkach,
gdy towar do odprawy celnej przewozi Przesyłkownia. Przesyłkownia jest też upoważniona do, w
swoim imieniu i na rzecz Klienta, odbioru wszelkich płatności oraz wydawania o ich odbiorze
organom celnym potwierdzeń i odbioru świadectw oraz do wydawania organom celnym
potwierdzeń o odbiorze takich świadectw. Przesyłkownia upoważniona jest do podejmowania w
swoim imieniu i na rzecz Klienta innych działań, których organy celne w postępowaniu celnym nie
wymagają. Klient udziela Przesyłkowni pełnomocnictwa również do reprezentacji w postępowaniu
administracyjnym i podatkowym w przypadkach dokonywania korekt i zmian w omówionych już
zgłoszeniach celnych oraz w ramach kontroli po dopuszczeniu/zwolnieniu towaru. Przesyłkownia
upoważniona jest do wykonywania ww. działań za pośrednictwem jej pracowników.
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Klient ma obowiązek stosowania się do obowiązujących przepisów prawnych dotyczących importu,
eksportu i tranzytu towaru oraz traktowania towaru zgodnie z warunkami trybu, do którego
dopuszczono towar. Klient zobowiązany jest na wezwanie Przesyłkowni do uiszczenia wszelkich
opłat (cła, podatku VAT i innych), które urząd celny zleci Przesyłkowni do uiszczenia w związku z
przesyłkami Klienta, w tym opłat (cła, podatku VAT i innych), które urząd celny naliczy dodatkowo
w związku z przesyłkami Klienta. Następnie Klient zobowiązuje się do uiszczenia Przesyłkowni
wszelkich odsetek, kar i innych płatności, które Przesyłkownia w związku z odprawą celną
przesyłek Klienta uiściła, a które nie były spowodowane naruszeniem obowiązku po stronie
Przesyłkowni, szczególnie jeśli powstały one dlatego, że Przesyłkownia podczas odprawy celnej
opierała się na dokumentacji przekazanej przez Klienta, ewent. przez inne osoby (zwłaszcza
sprzedającego, nadawcę lub odbiorcę towaru) w celu oclenia przesyłki. Klient zobowiązuje się
także do uiszczenia wynagrodzenia za działalność Przesyłkowni zgodnie z załącznikiem OWH,
kompletnym

obowiązującym

cennikiem

usług, przedstawionym

na

stronie internetowej

Przesyłkowni.

Klient uznaje bezspornym, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Handlowymi dla postępowania
celnego (zwanymi dalej „OWH“) przedstawionymi na portalu internetowym www.zasilkovna.cz,
przy czym stosunki umowne między Klientem i Przesyłkownią regulowane są przez niniejsze
pełnomocnictwo i OWH.

………………. Dnia …………………..
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