Upoważnienie Celne
Zlecam w moim imieniu firmie Port Service Bremen GmbH & Co. KG, Konsul-Smidt-Str. 8s, 28217 Bremen, odprawę
celną towarów przywożonych i udzielam pełnomocnictwa celnego aż do pisemnego odwołania. Firma Port Service
Bremen upoważniona jest do podpisania odpowiednich deklaracji na podstawie danych dostarczonych przeze mnie.
Zezwalam również firmie Port Service Bremen wystawić wnioski o zwroty w moim imieniu oraz przyjąć kwoty
zwrócone.
Oświadczam również, że:

1.) Jestem kupcem towaru (opis towaru):

tak O

nie O

2.) Jestem upoważniony do pełnego odzyskania podatku naliczonego

tak O

nie O

3.) Dostawcą jest spółka zależna

tak O

nie O

4.) Jest mi wiadomo, że poprzez zgłoszenie do odprawy celnej staję się osobą zgłaszającą zgodnie z prawem
celnym i zobowiązuję się do zapłacenia wszystkich opłat wstępnych, wyłożonych przez firmę Port Service
Bremen dla mnie w kasie Urzędu Celnego – włączając ewentualne kary celne, dodatki za zwłokę oraz, że
może być egzekwowane zastrzeżenie do prawa własności w odpowiedniej kwocie.
5.) Zlecam mój towar odprawić następująco:
Oclenie pełne
O
Oclenie fiskalne
O
Przekazanie T1
O
Zobowiązuję się:
Poinformować niezwłocznie o wszelkich zmianach dotyczących wartości deklarowanej (DV1). Rachunki firmy Port
Service Bremen dotyczące odprawy celnej zobowiązuję się zapłacić w ciągu 7 dni oraz wyrażam zgodę na bieżące
rozliczenia bankowe. Do pełnego uregulowania wszystkich roszczeń odstępuję moje towary firmie Port Service
Bremen. To upoważnienie odpowiada oświadczeniu cesji. Przy odprawie celnej procedury ATLAS nastąpi nieoficjalne
zbadanie świadectwa preferencji. Zobowiązuję się zakończyć procedurę tranzytową T1 do daty/okresu
wyznaczonego w dokumencie przewozowym we właściwym Urzędzie Celnym.

Dane Firmy/dane osobowe:
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wpis w rejestrze handlowym: …………………………………………………………………………………………………………………..
Prezes: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel: ………………………………….Fax: …………………………………….Mail: …………………………………………………………………..
NIP-Numer: ……………………………………………………………. Numer celny: ………………………………………………………….
ID-Numer: ……………………………………...............................................................................................................
Urząd finansowy: …………….………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….
Miejscowość/Data

……………………………………………………………………………
(Pieczęć firmy/ Podpis)

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit der angegebenen o.g. Daten. Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen
Spediteurbedingungen (ADSp), jeweils neueste Fassung. Diese beschränken in Ziffer 23 ADSp die gesetzliche Haftung für Güterschäden nach § 431 HGB: Für Schäden
im speditionellen Gewahrsam auf 5 EURO je kg; bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung auf 2 SZR je kg sowie darüber hinaus auf 1 Mio.
EURO je Schadensfall bzw. 2 Mio. EURO je Schadenereignis, je nachdem welcher Betrag höher ist. Ziffer 27 ADSp gilt nicht für Beförderungen, die dem Montrealer
Übereinkommen für den Luftverkehr unterliegen.
With your signature, you assure the correctness of the data of this form. We exclusively apply the conditions and regulations of the German Freight Forwarders'
Standard Termsand Conditions (ADSp), in the corresponding current version. In number 23 of the ADSp, these limit the legal liability for damages on goods, pursuant
to § 431 GermanCommercial Code: for damages under forwarder custody to 5 EURO per kg; for multimodal transports including a sea freight to 2 SDR per kg and
furthermore to 1 m EURO percase of damage, or 2 m EURO per event of damage, according to which amount will be higher. Number 27 ADSp does not apply for
transportations underlying the MontrealConvention for air traffic.

