Prosimy o czytelne wypełnienie załączonego druku „Upoważnienie do działania w formie
przedstawicielstwa bezpośredniego”.
W celu przyspieszenia dokonania odprawy celnej prosimy o wysłanie skanu Upoważnienia
wraz z kopią dokumentów wymienionych w załączniku nr 1 na adres e-mailowy, z którego
otrzymali Państwo informacje lub też adres e-mailowy wskazany przez pracownika DHL.
W
celu
wysłania
oryginału
upoważnienia
do
Agencji
Celnej,
prosimy
o telefon do naszego Działu Obsługi Klienta DHL – Przesyłki Międzynarodowe,
42 6 345 100.
Usługa odbioru dokumentów jest bezpłatna po podaniu numeru przesyłki,
do odprawy której niezbędny jest ten dokument.
W przypadku nie otrzymania w ciągu 10 dni ww. dokumentów, przesyłka będzie musiała być
odesłana do nadawcy.
Złożenie upoważnienia do organu administracji państwowej oraz dokonanie przez ten organ
czynności urzędowych nakłada obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej – 17 PLN.
DHL EXPRESS Sp. z o.o. opłaci ją w Państwa imieniu, zaś kwota ta zostanie uwzględniona
na fakturze za należności celno podatkowe.
Z poważaniem
AGENCJA CELNA DHL EXPRESS
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………………………………………………………….
(data, miejscowość)

UPOWAŻNIENIE
do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego
Niniejszym upoważniam DHL EXPRESS (POLAND) Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osmańskiej 2, 02-823
Warszawa, (REGON: 012005407; NIP: PL527-00-22-391) do podejmowania na rzecz:
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................………………............................
(nazwa i siedziba osoby fizycznej lub prawnej udzielającej upoważnienia, REGON, NIP)

następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą:
1. Badanie towarów i pobieranie ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego.
2. Przygotowanie niezbędnych dokumentów i dokonywanie zgłoszenia celnego.
1
3. Uiszczanie należności celno-podatkowych oraz składanie zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego .
4. Podejmowanie towarów po ich zwolnieniu.
5. Wnoszenie odwołań i podejmowanie wszelkich czynności w postępowaniu przed organami celnymi, w tym
także w sprawach podatkowych.
Upoważnienie ma charakter:
stały

terminowy (do dnia: ........................................)

Zobowiązuję się do uregulowania opłat celno-podatkowych, opłaty skarbowej oraz prowizji za korzystanie z zabezpieczenia DHL, zgodnie
z Cennikiem Usług Międzynarodowych DHL EXPRESS.

1

.………………………………………….

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

(data i podpis osoby działającej w imieniu
DHL EXPRESS (Poland) Sp. z o.o.)

(pieczęć i czytelny podpis upoważniającego,
zgodnie ze sposobem reprezentacji firmy)

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sprawy importowe/eksportowe:
……………………………………………………………………………………………………………………….………....
Numer telefonu (faxu), do osoby kontaktowej w sprawie zgłoszeń celnych:
………………………………………………………………………………………………………………………………...…
Adres/y e-mail, wykorzystywane do wysyłania komunikatów elektronicznych otrzymanych z administracji celnej
/np. IE 599 z systemu ECS potwierdzającego wywóz towaru lub POD i PZC z systemu Celina potwierdzające
dokonanie odprawy towaru/:
…………………………………………………………………………………………………………………………..….……
…………………………………………………………………………………………………………………………..….……
Numer EORI (Economic Operators’ Registration and Identification - EORI): ……..…………………….….………....
O cofnięciu niniejszego upoważnienia mocodawca powinien niezwłocznie poinformować DHL EXPRESS (Poland) Sp. z o.o.
Mocodawca w przypadku zmiany adresu siedziby firmy, zmiany nazwy firmy, zobligowany jest do przedłożenia aktualnych dokumentów firmy
wymienionych w załączniku nr 1 do pełnomocnictwa, uwzględniających zmianę.
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ZAŁĄCZNIK DO UPOWAŻNIENIA NR 1
INFORMACJE POMOCNE PRZY WYSTAWIANIU UPOWAŻNIENIA:
Uprzejmie prosimy o to, aby do oryginału upoważnienia dołączyli Państwo również następujące dokumenty:
OSOBY PRAWNE:
a) kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. WAŻNE: Niewymagane w przypadku posiadania
wpisu do CEIDG
b) dokumenty rejestracyjne firmy - mogą to być:
- odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego,
- kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do CEIDG;
- umowa spółki w przypadku spółek cywilnych,
- statut (dotyczy fundacji, stowarzyszeń oraz uczelni wyższych),
c) kopia decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP (lub zgłoszenie aktualizujące NIP-2 lub NIP-5),
WAŻNE: Niewymagane w przypadku posiadania wpisu do CEIDG,
d) inne dokumenty, wymagane na podstawie odrębnych przepisów (np. kopie zezwoleń właściwych ministerstw
na obrót towarowy z zagranicą czy kopia koncesji).
Pragniemy poinformować, iż DHL EXPRESS oferuje dodatkowe usługi celne. Kosztami dodatkowych
usług celnych nie może być obciążony nadawca w przypadku odprawy importowej na warunkach
Incoterms DDP. Aktualne wysokości opłat wyszczególnione są w Cenniku Usług Międzynarodowych
DHL EXPRESS oraz na stronie www.dhl.com.pl.
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