Poznań, dnia …………………………….

UPOWAŻNIENIE
do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT

Upoważniam:

„TEXTRA” Katarzyna Szczur
ul. Głuchowska 26A; 60-101 Poznań

NIP: 927-126-47-67
REGON: 080102913
TELEFON: 61/ 653 00 70
FAX.: 61/ 639 61 33
E-MAIL: biuro@textra.com.pl

Nr wpisu na listę agentów celnych: 002632 z dnia 15.02.2000r.

Do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT w przywozie/ wywozie* w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa i adres siedziby osoby zobowiązanej)

NIP: PL ______________
REGON: ______________

Niniejsze upoważnienie ma charakter*:
- stały
- okresowy do dnia __.__.__ __ __ __

..…………………………………………
(czytelny podpis i pieczęć osoby zobowiązanej)

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:

………………………………………………………………………..
(data i podpis przedstawiciela lub osoby upoważnionej do jej reprezentowania)
* niepotrzebne skreślić

TEXTRA Katarzyna Szczur ul. Głuchowska 26A, 60-101 Poznań, NIP 927-126-47-67 REGON 080102913 tel. 061/653 00 70
fax. 061/639-61-33

...................................
(miejscowość i data)

...............................................
( nazwa firmy)
....................................................
(adres firmy)
……………… …………………..…
(e-mail)
………………………………………….
(tel/fax)
………………………..…………………
(NIP)*
………………………………………….
(REGON)*

Dyrektor Izby Celnej
w Szczecinie

Karta Rejestracji-PDR/INTRASTAT
Wnioskuję dla podmiotu o rejestrację w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) i
jednocześnie informuję, iż stosownie do zakresu wystawionych przez podmiot upoważnień
następujący reprezentanci zostali upoważnieni do przesyłania w imieniu podmiotu
elektronicznych zgłoszeń INTRASTAT:

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i Nazwisko (nazwa)
reprezentanta**
TEXTRA Katarzyna Szczur
Monika Czak

PESEL (REGON, NIP)
reprezentanta**
Regon 080102913 NIP 927-126-47-67
NIP 75102104567

Wraz z niniejszą Kartą przedkładam:
Dokument rejestrowy podmiotu w postaci: …………………………

.............................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

TEXTRA Katarzyna Szczur ul. Głuchowska 26A, 60-101 Poznań, NIP 927-126-47-67 REGON 080102913 tel. 061/653 00 70
fax. 061/639-61-33

*

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest firma mająca siedzibę za granicą, w miejscu przeznaczonym na NIP podaje się VAT
UE, a w przypadku jego braku inny numer przypisany firmie w kraju siedziby do celów identyfikacji podatkowej
(numeru REGON się nie podaje),

** Nazwę, REGON i NIP podaje się przypadku, gdy upoważnienie dotyczy profesjonalnego reprezentanta. W
przypadku, gdy reprezentantem jest:
- osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą należy podać inny numer identyfikacyjny, którym osoba
posługuje się w kraju zamieszkania, przy czym podawany numer identyfikacyjny powinien być tożsamy z
numerem identyfikacyjnym podawanym dla potrzeb uzyskania login (tj. numerem podawanym we
wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego w PDR ),
- firma mająca siedzibę za granicą w miejscu przeznaczonym na NIP podaje się VAT UE, a w przypadku jego braku
inny numer przypisany firmie w kraju siedziby do celów identyfikacji podatkowe (numeru REGON się nie podaje)
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