Upoważnienie do działania
w charakterze przedstawiciela pośredniego / bezpośredniego*

Brak skreślenia słowa "pośredniego" albo "bezpośredniego"oznacza, że Klient udziela zarówno upoważnienia pośredniego jak i bezpośredniego.
Przedstawicielstwo może być "bezpośrednie" - w tym przypadku przedstawiciel celny działa w imieniu i na rzecz Klienta, lub pośrednie - w tym przypadku przedstawiciel celny
działa we własnym imieniu, lecz na rzecz Klienta.

Niniejszym upoważniam TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. (dalej „TNT”) z siedzibą przy ul. Annopol 19, 03-236
Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000357766, NIP 634-27-50-606 i PL 6342750606, wysokość kapitału zakładowego 164 990 000,00 zł do
podejmowania na rzecz :
Nazwa:

dalej 'Klient'

Adres:
REGON:

NIP:

EORI:

AEO:
pole nieobowiązkowe

jako przedstawiciel celny wszystkich czynności i formalności przewidzianych przepisami prawa celnego i podatkowego na
obszarze właściwości miejscowej wszystkich organów celnych. Prawo do wykonywania działań objętych upoważnieniem
przynależy do wszystkich agentów celnych i innych pracowników zatrudnionych przez TNT bez względu na rotacje kadrowe.
Klient zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich należności celno-podatkowych i innych opłat oraz do zwrotu wszelkich
poniesionych przez przedstawiciela kosztów wynikających z wykonanych usług. Wyrażam zgodę na udzielanie dalszego
upoważnienia innemu przedstawicielowi w takim zakresie, jaki wynika z niniejszego upoważnienia.

Dane osób kontaktowych /imię i nazwisko, numer telefonu z numerem kierunkowym, numer telefonu komórkowego, e-mail/::

Adresy e-mail do wysyłania komunikatów w przypadku elektronicznych zgłoszeń celnych:
1. importowych
2. eksportowych
3. tranzytowych
W przypadku odwołania upoważnienia, zmian adresu, nazwy Klienta zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o tym
fakcie TNT.

Niniejsze upoważnienie ma charakter /proszę wybrać, zalecamy zaznaczenie 'stały (upoważnienie bezterminowe)'/:
stały (upoważnienie bezterminowe)
terminowy, do dnia
jednorazowy, do przesyłki numer
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Klient zobowiązuje się do:

1. Dostarczania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania usług w zakresie udzielonego
upoważnienia, w tym do informowania o kompletności przesyłek i rzetelnego, dokładnego tłumaczenia treści faktur.
Dokonanie tłumaczenia treści faktury do danej przesyłki przez pracownika Klienta, lub osobę przez niego wyznaczoną
oznacza, iż pracownik ten jest upoważniony do reprezentowania Klienta w zakresie wszystkich czynności dotyczących tej
przesyłki a także w zakresie zaniechania takich czynności. Na kopii faktury, oprócz jej tłumaczenia, mogą być
umieszczane inne wskazówki i informacje mogące mieć wpływ na sposób realizacji usługi.
2. Dokonywania zapłaty na konto bankowe TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o. o. kwoty równej kwocie długu celnego
wynikającego ze zgłoszenia celnego. W wypadku gdy w jakiejś sprawie zostanie wydana decyzja administracyjna
organów celnych - Klient będzie dokonywał wpłat kwot na konto wskazane w tej decyzji (w przypadkach niedopłat) lub
będzie otrzymywał zwrot środków z organów celnych na swoje konto (w przypadkach nadpłat).
3.

Pokrywania wszelkich szkód poniesionych przez TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o. o. będących wynikiem
nieprawidłowych bądź niepełnych danych o których mowa w pkt. 1 niniejszego załącznika, przekazanych przez
pracowników Klienta lub osoby przez nie wyznaczone.

pieczęć firmowa
company stamp

data

dated

czytelny podpis lub
podpis wraz z podaniem drukowanymi literami
imienia i nazwiska upoważniającego
zgodnie ze sposobem reprezentacji Klienta w KRS

Udostępnione powyżej dane są administrowane przez TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 19
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) w zakresie i celu
niezbędnym do realizacji czynności określonych w upoważnieniu. Zgodnie z ww. ustawą każdy ma prawo wglądu do swych danych oraz
możliwość ich poprawiania.
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