
Siedziba:
ViaBaltic Sp.z o.o.
ul. Tarpanowa 18/15
PL 70-796 Szczecin

KRS 0000204697
XVII Wydział Gospodarczy w Szczecinie
REGON: 810749700
NIP: PL9550009442
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

Konto bankowe:
ING Bank Śląski SA Oddział 
Szczecin
PL72105015201000002349621025
SWIFT:

Adres do odesłania upoważnienia:

ViaBaltic Sp. z o.o. Oddział Świnoujście
ul. Fińska 7,  72-602 Świnoujście
tel.: +48 91 321 62 05; mob.: +48 697 058 675
e-mail: ecs@viabaltic.com.pl

                                                        ......................……...
(miejscowość, data)

UPOWAŻNIENIE

do działania w formie przedstawicielstwa: bezpośredniego / pośredniego*

Upoważniam:   ViaBaltic Sp. z o.o.

                         ul. Tarpanowa 18/15 70-796 Szczecin

                         REGON: 810749700 NIP: 955-00-09-442

                         (Bez względu na rotacje kadrowe)

do podejmowania na rzecz:........................................…................……………………...

........................................................................................………………………...............

                      (nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia, telefon)

Regon ….......................................................       NIP ….......................................................       EORI ….......................................................       

działań  przed organami  Krajowej  Administracji  Skarbowej,  celem spełnienia  wszelkich  czynności  i  formalności  przewidzianych w ustawodawstwie

celnym UE, związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z krajami trzecimi. Jednocześnie, stosownie do art. 77 ustawy prawo celne, wyrażam

zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia oraz aktualizację danych podmiotu w systemie PUESC.

Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  dostępną  na  stronie  internetowej  www.viabaltic.com.pl polityką  firmy  o  przetwarzaniu  danych

osobowych,  zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.  oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r.

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Niniejsze upoważnienie ma charakter:*

 stały

Adres email osoby kontaktowej w sprawach celnych:                                                                                                                                 

Telefon osoby kontaktowej w sprawach celnych:                                                                                                                                 

Adres email, na który zostaną wysłane komunikaty celne:                                                                                                                                 

Adres email, na który zostanie wysłana faktura za usługę:                                                                                                                                 

.........................................................…………                             .......................................................................…............................….

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:                                                                                       (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy zgodnie z KRS + pieczęć)

(data i podpis agenta celnego działającego w imieniu agencji celnej)

Opłatę skarbową: uiszcza upoważniający.
 opłata skarbowa wynosi 17,00 PLN i należy uiścić na konto: Urząd Miasta Poznań.

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
w tytule: opłata skarbowa za upoważnienie agencji  

Skan potwierdzenia  wniesienia opłaty prosimy przesłać na email: ecs@viabaltic.com.pl
* Niepotrzebne skreślić.

(Miejsce na pieczątkę)


	 UPOWAŻNIENIE

