Zmocnění k zastupování a souhlas se zastupováním v celním řízení
Zmocnitel:
se sídlem
zapsán v OR
spisová značka ……… vedená u …………………….
IČ:
EORI:
Zmocněnec: Nieten Internationale Spedition, s.r.o.
se sídlem Chrastavice, U Nietenu 65, PSČ 344 01
zapsán v OR, spisová značka C 28548 vedená u Krajského soudu v Plzni
IČ: 64360172
EORI: CZ64360172
Zmocnitel zmocňuje zmocněnce k zastupování před všemi celními úřady a Generálním ředitelstvím
cel Celní správy České republiky ve všech věcech neomezeně, včetně podávání opravných prostředků
a zastupování v řízeních tím iniciovaných. Pokud jde o zastupování v celních řízeních, je toto zmocnění
uděleno jak pro zastoupení přímé, tak i nepřímé. Zmocněnec v celním prohlášení specifikuje, zda v
konkrétním celním řízení zastupuje přímo nebo nepřímo. Zmocnitel zmocňuje zmocněnce k vydávání
a podepisování osvědčení o původu zboží ve všech jeho formách a k manipulaci s tímto osvědčením.
Zmocnitel zmocňuje zmocněnce též k vydávání, podepisování a přejímání dokladů AWB, AAD a
poštovní průvodky, včetně případného převzetí zásilek přepravovaných s těmito doklady.
Ke každému celnímu řízení dodá zmocnitel přesné, pravdivé a úplné podklady a údaje o popisu, druhu a
obchodním názvu zboží a jiné potřebné doklady a informace mající vztah k celnímu řízení svého zboží.
Pokud zmocnitel neuvede celní nomenklaturu zboží, bude zmocněncem navrženo zařazení zboží pod
příslušnou položku celního sazebníku, s konečným odsouhlasením zmocnitelem, bez jakéhokoli nároku na
pozdější reklamace. Zmocněnec odpovídá za sazební zařazení zboží pouze v případě, že celní nomenklaturu
určil po přijetí a akceptaci speciální písemné objednávky zmocnitele, jako zvlášť placenou službu. Zmocnitel
se zavazuje zaplatit zmocněnci veškeré poplatky, cla a daně stanovené státní správou, a to do 10-ti dnů od
jejich vyměření. Zmocněnec je oprávněn, v případě odbavení citlivého zboží nebo zboží s vysokou
hodnotou, požadovat od zmocnitele zaplacení jistiny na úhradu celního dluhu před celním odbavením.
Zmocnitel je též povinen uhradit zmocněnci všechny náklady, škody, penále a jiné poplatky uhrazené
zmocněncem v souvislosti s plněním závazků ze zmocnění, včetně poplatků vzniklých po propuštění zboží
do daného režimu, na základě kontrolní činnosti prováděné státními orgány. Zmocnitel bez odkladu poskytne
zmocněnci na jeho žádost veškerou součinnost, informace a doklady potřebné pro celní a daňové řízení a
zavazuje se nahradit zmocněnci v případě porušení této povinnosti způsobenou škodu a případnou
nemajetkovou újmu.
Zmocnitel se zavazuje uhradit poplatky za služby poskytnuté zmocněncem, dle odsouhlaseného ceníku, ve
lhůtě splatnosti, uvedené na daňovém dokladu. V případě bezhotovostní platby, na základě vystavené
faktury, zmocnitel souhlasí se zasíláním daňového dokladu v elektronické podobě v souladu s § 26/3 zákona
o DPH.
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