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Glewice, dnia.................................................. 

UPOWAŻNIENIE DLA AGENCJI CELNEJ 

   do działania w formie przedstawicielstwa: BEZPOŚREDNIEGO  

Udzielamy pełnomocnictwa agencji celnej OMEGAir CARGO Sp. z o.o. z siedzibą w Glewice 1C  72-100 Goleniów, Regon 
320298279,  NIP 8561778296,  KRS 0000270169, wraz z zatrudnionymi w niej agentami celnymi, którzy mają prawo (bez względu 
na rotacje kadrowe) do podejmowania na rzecz naszej firmy:  

…………………………………………………….……………………………… 
(pieczęć firmowa z nazwą i siedzibą osoby udzielającej upoważnienia) 

następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą  

1. badać towary i pobierać ich próbki przed dokonaniem zgłoszenia celnego.
2. przygotowywać niezbędne dokumenty i dokonywać zgłoszenia celnego.
3. uiszczać należności celne przywozowe lub celne wywozowe oraz inne opłaty.
4. podejmować towary po ich zwolnieniu.
5. składać zabezpieczenie kwoty wynikającej z długu celnego.
6. wnosić odwołania i inne wnioski podlegające rozpatrzeniu przez organy celne.
7. występować przed organami podatkowymi z tytułu podatku VAT

Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia. 

Niniejsze upoważnienie ma charakter *): 

- stały -  terminowy do dnia:…………..              - jednorazowy

Oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem VAT oraz jesteśmy upoważnieni do wystawiania i otrzymywania faktur vat. Jednocześnie upoważniamy 
OMEGAir CARGO Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu. 

   ……………….…………………………………      ………………………………………………… 
(data i podpis osoby działającej w imieniu agencji celnej)      (czytelny podpis upoważniającego oraz pieczatka imienna)** 

Dane podmiotu dokonującego obrotu towaru z zagranicą: 

NIP ..................................................... REGON....................................... EORI ...................................................... 

TEL .................................................... FAX ……………………………….. E-MAIL.................................................. 

Osoba kontaktowa - odpowiedzialna za obrót towarowy z zagranicą: ……………………………………………………….… 

*) Zakreślić właściwe    **) osoba upoważniona wg. Prawa do reprezentowania podmiotu 

Łódź LCJ 
Port Lotniczy Łódź 
ul. Gen. Maczka 35, 
94-328 Łódź
T +48 42 700 00 80 
E  lcj@ocg.com
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