
 Tomaszów Lubelski dnia ……….
(miejscowość, data – (place, and date))

poz. w rejestrze:  
(position in register)

UPOWAŻNIENIE /  (POWER OF ATTORNEY)  
do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego (for Runing Activity in Form of Direct Agency)
Upoważniamy Agencję Celną (We hereby grant the power of attorney to the customs agency):

ORIONPLUS Spółka z o.o. ul. Łaszczowiecka 8, 22-600 Tomaszów Lubelski, Polska,
 REGON 951199028 NIP 921-182-37-14, EORI PL921182371400000,

tel: +48846658090,e-mail: ac@orionplus.biz,  www.orionplus.biz

do podejmowania na rzecz (to act in favour of):
(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia)

(company name and address)

 wszelkich-dotyczących procedur celnych określonych w  Kodeksie Celnym (all activities concerning customs procedures set forth
in the Customs Code );

 czynności wynikających i  związanych ze stosowaniem przepisów  Kodeksu Celnego oraz przepisów polskiego Prawa celnego
(deeds aristing out of and relating to the application od the provisions of the Customs Code );

 reprezentowania przed wszystkimi organami celnymi (reresentative functions in all customs bodies);
 składania wszelkiego rodzaju wniosków i odwołań do organów celnych lub podatkowych (making various offers and appealing to

customs and tax authorities);
 całkowitej obsługi związanej z agencją celną; (All services releated with customs agency)
 prowadzenia  ewidencji  związanych  z  obsługą  gospodarczych  procedur  celnych  (auditing  relating  to  the  servicing  of  customs

procedures);
 obsługi  procedur  uproszczonych w zakresie  zgłoszeń  celnych  i  prowadzenia  rejestrów oraz  ewidencji  (servicing  of  simplifled

procedures within customs applications as well as keeping a register and accounting);
 udzielanie, składanie i odbieranie zabezpieczeń wynikających z długu celnego, uiszczanie należności celnych 

i podatkowych (providing, issuing and receiving of different kinds of security arising out of customs debt , payment of customs and
tax arrears);

Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielanie dalszego upoważnienia.

Prawo do wykonywania działań objętych pełnomocnictwem przynależy do wszystkich agentów celnych pracujących w agencji,
bez względu na rotacje kadrowe .

Niniejsze upoważnienie ma charakter stały/jednorazowy (The present Power of Attorney is permanent/singular)*
*) niepotrzebne skreślić (delete as appropriate)

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:
(confirmation of accepting the Power of Attorney)

                   

(data i podpis agenta działającego w imieniu agencji celnej)  (czytelny podpis i pieczątka upoważniającego)
(Customs agent sign, stamp and date) (stamp and readable signature authorized person)

Do upoważnienia proszę dołączyć: (For this authorization please attach:)
1. Potwierdzona kopia dokumentu o nadaniu numeru NIP (Confirmed  the copy of VAT authentification document)
2. Potwierdzona  kopia dokumentu rejestracyjnego firmy z określeniem osób mających prawo ją reprezentować- udzielić 

upoważnienia (Confirmed  the copy of certificate of company registration,  specifying the persons authorized to reprezent
this company –  to give authorization ).

3. Informacja o numerze EORI (Information about the number EORI)

http://www.orionplus.biz/
mailto:agencjacelna@orionplus.biz

