ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UPOWAŻNIENIA
UPS POLSKA Sp. z o.o. upoważniona jest do dokonywania następujących czynności w imieniu upoważniającego:
1. Badanie towarów i pobieranie ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego, przy czym jeżeli okaże się, że towar jest objęty
zakazem posiadania, rozpowszechniania lub obrotu przez umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne, a organ celny cofnie
towar, nakaże jego sprzedaż, zniszczenie lub likwidację w inny sposób, upoważniający poniesie wszelkie koszty takiego
postępowania. Upoważniający poniesie także wszelkie koszty związane z cofnięciem, sprzedażą, zniszczeniem, lub likwidacją
towaru w inny sposób, jeżeli umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne uzależniają jego posiadanie, obrót lub
rozpowszechnianie od spełnienia określonych wymogów, a upoważniający tych wymogów nie spełni.
2. Przygotowanie niezbędnych dokumentów i dokonanie zgłoszenia celnego, przy czym jeżeli organ celny zażąda opisów,
rysunków, zdjęć fotograficznych, do których dostęp ma wyłącznie upoważniający, lub dokonania innych niezbędnych czynności,
które wykonać może wyłącznie upoważniający zobowiązany będzie do bezzwłocznego dostarczenia żądanych materiałów i
wykonania wskazanych czynności. UPS Polska jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli wskutek nieterminowego dostarczenia
żądanych materiałów lub wykonania wskazanych czynności przez upoważniającego organ celny wyda decyzję o przepadku
towarów lub ich sprzedaż. Jeżeli upoważniający przekaże UPS Polska dokumenty sporządzone w języku obcym, UPS Polska ma
prawo dokonać ich tłumaczenia. Upoważniający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wątpliwości co do opisu towaru UPS
Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia procedury celnej lub błędną klasyfikację towaru.
3. Uiszczanie należności celnych, podatkowych i akcyzowych.
4. Podejmowanie towarów po ich zwolnieniu.
5. Składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego do 1000,00 PLN bez wcześniejszych uzgodnień lub do kwoty
wyższej po wcześniejszych ustaleniach. Jednocześnie zobowiązujemy się do uregulowania wszelkich opłat celno-podatkowych
wynikających z dokonywanych przez UPS POLSKA odpraw, a także prowizji wynikającej z cennika za korzystanie z
zabezpieczenia UPS POLSKA, która obecnie wynosi 15,00zł.
6. Wnoszenia odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne.
Mocodawca zobowiązuje się, w trybie natychmiastowym, powiadomić pisemnie UPS POLSKA sp. z o.o. o ewentualnych zmianach
w zarządzie spółki tudzież w składzie osobowym wspólników lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku nie wywiązania się przez Mocodawcę z niniejszego zobowiązania pokryje on wszelkie straty jakie z tego tytułu
poniosła spółka UPS POLSKA Sp. z o.o..
Mocodawca zobowiązuje się do zapłacenia należności celnych (dług celny) bezzwłocznie po otrzymaniu powiadomienia od UPS
Polska o ich wysokości lub w momencie dostarczenia przesyłki. Należności celne należy wpłacić na konto (lub bezpośrednio w
kasie) UPS Polska, spółki dokonującej zgłoszenia celnego, a przelew przesłać pod fax 534 00 87. W przypadku nie wywiązania się z
niniejszego zobowiązania Mocodawca zapłaci na rzecz UPS Polska odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
Wyżej określone warunki płatności nie dotyczą osób wpłacających należności celne bezpośrednio na konto Izby Celnej.
Informujemy, iż opłaty składowe bedą naliczane od każdej paczki w wysokości 5 PLN dziennie po sześciu dniach roboczych
liczonych o dnia przylotu przesyłki.
Za wystawienie dokumentu SAD do 4 pozycji taryfy celnej UPS Polska nie pobiera opłat. Powyżej 4 pozycji zostaniecie Państwo
obciążeni kwotą 20 PLN od każdego SAD BIS.
Uprzejmie prosimy o wpisanie następujących informacji:

a) Imię i nazwisko osoby kontaktowej w sprawach odpraw celnych
.........................................................................................................................................................................
oraz numer telefonu, faxu lub e-mail..................................................................................................................

........................................................
czytelny podpis upoważniającego,

