
 
 

Embetim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem  KRS 0000477350.  

REGON: 146883294, NIP: 701-039-51-85 
Siedziba Spółki: ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa. Kapitał zakładowy wynosi 100 000 PLN.  

Reprezentacja: Prezes Zarządu Renata Kozioł, Wiceprezes Zarządu Robert Bałabanow 
Adres korespondencyjny: Embetim Sp. z o.o. Terminal Samochodowy Koroszczyn, 21-550 Terespol.  

Tel. 83 376 33 30, 83 376 33 31. FAX 83 376 33 31 w. 124 

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

  (Pieczęć Upoważniającego)                                                                                                                                                                   (miejscowość, data)     

                                                                                       

UPOWAŻNIENIE 

do działania w formie przedstawicielstwa  bezpośredniego. 

      Upoważniam    Embetim Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Marszałkowskiej 126/134. 

(Regon  146883294  , NIP 701-03-95-185,  EORI 701039518500000) 

wraz z upoważnionymi pracownikami 

do podejmowania na rzecz: 

                                                         

 

........................................................................................................................... 

(nazwa i siedziba firmy/osoby udzielającej upoważnienia) 

wszelkich czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą określonych w przepisach 

prawa, a w szczególności w zakresie określonym w  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

952/2013 z dnia 09.10.2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.Urz.L269 z 10.10.2013 r., z późn.zm.) 

oraz w ustawie Prawo Celne (art. 76-77) z dnia 19.03.2004 r., a także wnoszenia odwołań i innych wniosków 

podlegających rozpatrzeniu przez organy celne, a w szczególności w zakresie określonym w art. 138b § 1,2 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. nr 137 z 1997r. poz. 926 z póź.zm.) oraz do 

reprezentowania mocodawcy przed organami celnymi KAS. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na dokonanie substytucji upoważnienia w takim zakresie, jaki wynika z  niniejszego  
upoważnienia zgodnie z art. 77 Prawa Celnego 

Niniejsze upoważnienie ma charakter: 

• stały 

• terminowy do dnia ............................ 

• jednorazowy 

                                                 

  .............................................                                                                       ............................................................ 

            (pieczęć firmowa)                                                    (pieczęć imienna i podpis osoby wymienionej w aktach założycielskich 
firmy                                                                                                                                                  
                                                                                                                             upoważnionej do jej reprezentowania) 
 

 
 
Potwierdzenie  przyjęcia upoważnienia :  ........................................................................................................... 
                                                                                         (data i podpis osoby przyjmującej upoważnienie) 
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Prawo do podejmowania i wykonywania działań objętych  niniejszym upoważnieniem przynależy  
do wszystkich zatrudnionych w tej firmie pracowników (agentów celnych) , bez względu na rotacje kadrowe. 

 

 

WAŻNE INFORMACJE: 

1. W przypadku ograniczenia upoważnienia do wybranych czynności wynikających bądź to z zakresu działania upoważnionego albo też z woli mocodawcy, należy 
wykreślić czynności , których nie obejmuje niniejsze upoważnienie. 

2. O cofnięciu niniejszego upoważnienia mocodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić właściwe organy administracji celnej. W przeciwnym wypadku 
upoważniony  będzie nadal skutecznie działać w imieniu mocodawcy. 

3. Płatności za należności celno-podatkowe powinny być dokonane na konto wskazane w nocie celnej wystawianej przy każdej odprawie celnej. 
 

W przypadku niedotrzymania terminu płatności mocodawca zostanie obciążony budżetowymi odsetkami  za zwłokę. 

Oświadczam, iż dane o stanie prawnym dołączone do niniejszego upoważnienia są prawdziwe i zupełne.  

W razie zaistnienia jakichkolwiek zmian w tym zakresie zobowiązuję się do powiadomienia niezwłocznie o tym fakcie                      

Embetim Sp. z o.o. 

Na podstawie § 19 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 ( Dz. U. Nr 39 poz. 176 + zmiany) oświadczamy, 

że jesteśmy płatnikami podatku VAT oraz jesteśmy uprawnieni do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 

Nasz nr NIP: .............................................................................................................................. 

Nasz nr EORI  ....................................................... 

 

......................................................................... 

                                                                                                           (podpis i stanowisko osoby lub osób upoważnionych  w rejestrze handlowym do reprezentowania firmy) 

 

 

DANE PODMIOTU DOKONUJĄCEGO OBROTU TOWAROWEGO Z ZAGRANICĄ 

 

1. Imię i nazwisko osoby do kontaktu w sprawach celnych : ………………………………………………. 

2. Numer telefonu : .............................................................................................................  

3. Adres e-mail do przesyłania komunikatów : …………….……………………………………………………… 
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INFORMACJA DLA WYSTAWCY UPOWAŻNIENIA 

 

Do upoważnienia należy dołączyć dokumenty firmy tj.:  

➢ potwierdzenie dokonania przelewu w kwocie 17 zł na konto: Urząd Miasta Poznania Plac Kolegiacki 

17, 61-841 Poznań 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  

➢ inne dokumenty (jeżeli są wymagane, np. koncesja itp.),  

1. Z dniem 2 listopada 2009 wszedł w życie obowiązek stosowania numeru EORI we 

wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze Wspólnoty. Numer ten muszą 

mieć nadane podmioty krajowe i zagraniczne uczestniczące w transakcjach i czynnościach 

celnych na obszarze Wspólnoty. 

 Jak otrzymać numer EORI:  

Poprzez rejestrację firmy na Platformie Elektronicznych Usług Służby Celno-Skarbowej 

dostępnej pod adresem www.puesc.gov.pl oraz wypełnienie formularza WRP0001 

Rejestracja Danych Firmy [SZPROT]  

 
2. Kopię upoważnienia prosimy niezwłocznie wysłać do nas  e-mailem, natomiast w ciągu 5-

ciu dni wysłać do nas oryginał upoważnienia na adres: Embetim Sp. z o.o. Terminal 

Samochodowy Koroszczyn, 21-550 Terespol ( W przypadku nie dostarczenia oryginału 

upoważnienia w wyznaczonym terminie, żadne czynności związane z reprezentowaniem 

przed organami celnymi nie będą podejmowane)  
 

Upoważnienie powinno być podpisane czytelnie przez osobę, która zgodnie z załączonymi 

dokumentami założycielskimi jest uprawniona do reprezentowania firmy, w przeciwnym wypadku 

nie zostanie przyjęte. 

 

 

 

 

 

http://www.puesc.gov.pl/

