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.........................................                                                                                           Warszawa.. ,dnia …………. 

  (Pieczęć Upoważniającego)                                                                                                                                                          (miejscowość)                                                                                           

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 osoby udzielającej upoważnienia) 

Reprezentowania mocodawcy przed  Organami Administracji Publicznej (w szczególności przed Granicznym 
Lekarzem Weterynarii, Państwowym Granicznym Inspektoratem Sanitarnym, Inspektoratem Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych). 

Jednocześnie wyrażam zgodę na dokonanie substytucji upoważnienia w takim zakresie, jaki wynika  
z  niniejszego  upoważnienia. 

Niniejsze upoważnienie ma charakter: 

• stały 
 

                                                 

  ...v..........................................      ..v.......................................................... 

                        (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) zarejestrowanych  
w Podsystemie Danych Referencyjnych Urzędu Celnego, bez względu na rotacje kadrowe 

Niezbędne załączniki w oryginale lub kopie  potwierdzone przez : urząd wydania , notariusza, radcę prawnego, UC lub 

osobę zgodnie z reprezentacją firmy 

• aktualny wyciąg z rejestru sądowego (nie starszy niż 3 miesiące), lub zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku firm nie będącymi 
osobami prawnymi) 

• zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON 

• zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP 
 

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. Nazwa banku i numer konta : …………………………………………………………………………………… 
 

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

2. Numer telefonu/fax/e-mail : ..................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................... 

3. Imię , nazwisko i numer dowodu osobistego osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe : ……………………………… 
 

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