UPOWAŻNIENIE

Vollmacht

Udzielam
niniejszym
upoważnienia
PKS
International CARGO S.A. ul. Obrońców
Stalingradu 73, 45-512 Opole/ agentom celnym
z Agencji Celnej …...................................................
z siedzibą w ….......................... do reprezentowania
firmy ….....................................................................
…...............................................................................
przed
organami
Inspekcji
Weterynaryjnej
przeprowadzającymi weterynaryjną kontrolę do
wykonywania wszystkich czynności – zgodnie
z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 136/2004
z dnia 22.01.2004r. Ustanawiającym procedurę
kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych
punktach
kontroli
granicznej
dotryczącej
produktów przywożonych z państw trzecich – w
przypadku kontroli produktów/
- zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr
282/2004 z dnia 18.02.2004r. wprowadzającym
dokument zgłoszenia i kontroli weterynaryjnych
dotyczących zwierząt wwożonych do wspólnoty
pochodzących z krajów trzecich – w stosunku do
zwierząt -/Upoważnienie ma charakter:
- jednorazowy – do przesyłki …...............................
…...............................................................................
przewożonej środkiem transportu …........................
…...............................................................................
na podstawie świadectwa wet. …..............................
…...............................................................................
- czasowy – do dnia …........ / w terminie ….............
…................ tyg. / m-cy od dnia wystawienia
- bezterminowy -/Upoważnienie ma charkter bezpośredni / pośredni*

Hiermit erteile ich PKS International CARGO
S.A. ul. Obrońców Stalingradu 73, 45-512 Opole/
dem
Zollbeamten,
der
Zollagentur
…................................,
mit
Sitz
in
…................................... zur Vertretung der Firma
…..............................................................
…...............................................................................
bei dem Amt für Veterinärwesen, die eine
Vaterenärkontrolle durchführen, die Vollmacht, alle
Maßnahmen auszuüben – im Falle der Kontrolle
von Erzeugnissen – gemäß Verordnung (EG) Nr.
136-2004 der Kommission vom 22.01.2004 -/- mit
Verfahren für die Veterinärkontrollen von aus
Drittländern eingeführten Erzeugnissen an den
Grenzkontrollen der EU -/- in Bezug auf Tiere -/- gemäß Verordnung (EG) Nr. 282-2004 der
Kommission vom 22.02.2004 -/zur Festlegung eines Dokuments für die
Gemeinschaft eingeführten Tiere -/Die Vollmacht hat folgenden Charakter:
- einmaligen – zum Versenden ….............................
…...............................................................................
mit diesem Transportmittel beförderten …...............
…...............................................................................
auf Grundlage eines Veterinärzeugnisses ….............
…...............................................................................
- vorübergehenden – bis zum …...... - innerhalb von
….............. Wo./M. Ab dem Ausstellungstag -/- unbefristeten -/Die Vollmacht hat direkten/indirekten Charakter*

* Zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92
z dnia 12.10.1992r. Uatanawiającym Wspólnotowy Kodeks
Celny:
bezpośredni - tzn. przedstawiciel działa w imieniu i na rzecz
innej osoby (otrzymuje decyzję, ale nie uznajemy go za stronę
postępowania -/pośredni - tzn. przedstawiciel dziła we własnym imieniu, lecz
na rzecz innej osoby (uznajemy go za dodatkową stronę
postępowania, która bierze udział w postępowaniu niezależnie
od osoby na rzecz której działa) -/Do upoważnienia należy dołączyć aktualne zaświadczenie
z ewidencji działalności gospodarczej bądz odpis z KRS
mocodawcy celem wykazania właściwego umocowania do
udzielenia pełnomocnictwa -/Stosownie do przepisów ustawy o opłacie skarbowej z dnia
16.112006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.)
pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości
17 zł uiszczonej gotówką w kasie lub na rachunek bankowy
właściwego organu podatkowego.

* Gemäß Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 2913/92 des Rates
vom 12.10.1992, der den Gemeinschaftlichen Zollkodex
festlegt:
direkten - d.h. der Vertreter handelt im Namen einer anderen
Person für eine andere Person (er bekommt einen Bescheid,
aber er wird nicht als Verfahrenspartei erklärt)-/indirekten - d.h. der Vertreter handelt in eigenem Namen,
doch für die sie handelt, an einem Verfahren teilnimmt,
erklärt)-/Zu der Vollmacht, ist eine aktuelle Bescheinigung aus dem
Gewerberegister
oder
eine
Abschrift
aus
dem
Landesgerichtsregister beizufügen, damit die Vollmacht
bewiesen werden kann-/Gemäß Vorschriften des Gesetzes über die Stempelgebühr
vom 16.11.2006 (GBI. Nr. 225, Pos. 1635 vom 2006)
unterliegt eine Vollmacht der Stempelgebühr in Höhe von 17
Zloty, die in bar an der Kasse oder auf das Bankkonto der
zuständigen Steuerbehörde zu entrichten ist.

