OGÓLNE PEŁNOMOCNICTWO DO ODPRAW CELNYCH
Dokładny adres udzielającego pełnomocnictwa:

Data:

Pieczątka:

EORI – Nr.
Telefon:

VAT – ID – Nr

Osoba kontaktowa:
Niniejszym zlecam(y) i upoważniam(y) firmę Poltrans Internationale Speditionsgesellschaft
mbH, aby w moim/naszym imieniu i na mój/nasz rachunek odprawiała celnie ostatecznie za
przychodzące na mnie/nas przesyłki importowe, dokonywała zgłoszeń celnych oraz zgłoszeń
wartości celnych, występowała z wnioskami celnymi, składała wiążące prawnie podpisy oraz
dokonywała wszystkich czynności, związanych z odprawami celnymi.
Jednocześnie upoważniam(my) Poltrans GmbH, aby w zależności od potrzeb składał w
moim/naszym imieniu odwołania od decyzji celnych, jak również wnioski o zwrot
nieprawidłowo naliczonych należności celnych oraz przyjmował kwoty takich zwrotów.
Ponadto niniejszym oświadczam(y), że:
1. Jestem/jesteśmy nabywcą zgłoszonych towarów.
2. Jestem/jesteśmy uprawnieni zgodnie z § 15 UstG do pełnego odliczenia VAT od
zgłoszonych towarów.
3. Jestem/jesteśmy sprzedawcą detalicznym/hurtowym/konsumentem bezpośrednim
(proszę skreślić niewłaściwe określenia).
4. Jestem/jesteśmy świadomi tego, że wraz z dokonaniem zgłoszenia celnego, zgodnie z
przepisami celnymi stajemy się zgłaszającym przesyłki do odprawy i zobowiązuje(my)
się do zapłaty wszystkich opłat wwozowych, które Poltrans za mnie/nas uiścił łącznie
z karami celnymi oraz narzutami za zwłokę. Podstawa: Artykul 4 Nr. 18 ZK oraz Art.
201 Ust. 1 do 3 ZK wzgl. § 21b AWV.
5. W przypadku braku ważnego świadectwa pochodzenia w momencie dokonywania
odprawy celnej zobowiązuje(my) się niezwłocznie zapłacić nałożone wspólnotowe
należności celne, które wyłożył Poltrans.
6. Przejmujemy pełną odpowiedzialność cywilną za kompletność i prawidłowość
wszystkich danych, jakie są niezbędne do zgłoszenia celnego, w szczególności za
wszystkie dane, dotyczące zezwoleń na przywóz i wywóz, licencji wwozowych,
poświadczeń o finalnym pozostawieniu, międzynarodowych zaświadczeń na przywóz,
licencji eksportowych kraju eksportującego, regulacji minimalnych ustawowych cen
importowych, dokumentów nadzoru oraz świadectw towaru.
7. Zobowiązujemy się podać firmie Poltrans GmbH numer kodu towaru KN,
podlegającego odprawie celnej wraz z wszelkimi innymi danymi, wymaganymi we
wniosku zgłoszenia celnego. Nieprzedłożenie przez nabywcę towaru numeru taryfy

celnej, w chwili odprawy celnej, wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną
firmy Poltrans GmbH. Wyklucza się również odpowiedzialność cywilną firmy Poltrans
GmbH, w wypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub niepełnego kodu KN Wspólnej
Taryfy Celnej. Udzielane przez firmę Poltrans GmbH celne informacje taryfowe są
niewiążące.
8. Poltrans GmbH nie jest zobowiazany do udzielania nam wyjaśnień o możliwościach i
zasadach odprawy celnej, według uprzywilejowanej stawki opłat celnych. Obowiązek
zasięgania informacji o ewentualnym zwolnieniu od cła i związane z tym przedłożenie
licencji na kontyngent, zaświadczeń o obrocie towarowym, dowodów pochodzenia,
itd., leży w naszej gestii, jako importera towaru. Firma Poltrans GmbH nie podejmuje
się przeprowadzenia kontroli w zakresie istnienia przesłanek uprzywilejowania
celnego.
9. Firma Poltrans GmbH nie jest zobowiązana do badania ewentualnego naruszenia
praw ochronnych działalności gospodarczej oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich
naruszenie.
10. Zobowiązujemy się zawiadamiać pisemnie firmę Poltrans GmbH o używaniu lub woli
używania - ograniczonych czasowo i ilościowo - kontyngentów importowych.
11. O ile firma Poltrans GmbH działa jako nasz przedstawiciel fiskalny, zgodnie z
przepisami § 18 Ust. 2.4 UStG, zobowiązujemy się dostarczyć firmie Poltrans GmbH
aktualne potwierdzenia dostawy w oryginale w okresie 14 dni po dokonanej
odprawie celnej. Wyklucza się ponoszenie odpowiedzialności cywilnej przez firmę
Poltrans GmbH za niedostarczenie potwierdzeń dostawy w określonym terminie oraz
za powstałe z tego powodu straty podatkowe, które w takich wypadkach przejmuje
bez zastrzeżeń nabywca towaru.
12. Oświadczamy, że świadectwa preferencyjne podlegające przedłożeniu oraz
niezbędne do przywozu i zastosowania specjalnych stawek celnych i przekazane w
oryginale firmie Poltrans GmbH będą przechowywane u niej jako dokumenty
oryginalne, w celu przedłożenia do - stosownego dla zgłoszonego wniosku odprawy
celnej - niemieckiego urzędu celnego.
W przypadku zgłoszenia przez Poltrans GmbH świadectw preferenycyjnych
przekazanych w formie kopii, przejmujemy wyłączną odpowiedzialność za wszelkie
wynikające z tego szkody, w szczególności zaś za błędy w przekładzie i złej czytelności
przekazanych dokumentów.
13. Akceptujemy, że firma Poltrans GmbH zastrzega sobie z ważnych powodów prawo do
odmowy odprawy celnej, np. na skutek opóźnienia płatności, brakujących
dokumentów niezbędnych do przepisowego zgłoszenia odprawy celnej lub
niewystarczającego opisu towarów. Ewentualne opłaty z tytułu przestoju lub
roszczenia odszkodowawcze nabywcy towaru są wykluczone.
14. Uzgadniamy, że wszystkie zlecenia dotyczące niniejszego upoważnienia wymagają dla
zachowania jego ważności formy pisemnej oraz asygnaty autoryzowanych osób oby
dwóch stron umowy.

Jestem/jestesmy świadomi tego, że podstawą niniejszego Pełnomocnictwa są Ogólne
Niemieckie Warunki Spedycyjne, zawsze w swoim aktualnym wydaniu. Ponadto
poświadczamy o prawidłowości pełności przekazanych danych.
Miejscowość, data:

Pieczątka firmowa oraz wiążący prawnie podpis
Jednocześnie przyjmuje(my) warunek oferty tj. przekazanie naliczonych należności celnych
oraz podatków w ciagu 24 godzin od otrzymania decyzji o naliczeniu należności celnych
(Steuerbescheid) na konto: Commerzbank Hamburg – Kontonummer: 1772003 – IBAN: DE51
2004 0000 0177 2003 03 – BIC: COBADEFFXXX. Dzięki temu oszczędzam/my sobie prowizje
wykładową Poltransu za wyłożone kwoty (w tym należności celne).
Miejscowość, data:

Pieczątka firmowa oraz wiążący prawnie podpis

