
Am Windhukkai 5 Telefon Telefax E-Mail 

20457 Hamburg +49 40 730914990 +49 40 730914999 info@eurocustoms24.de 

Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….... 

Adres: ……………………………………….………..........…………………………….……………………..…................................................. 

Osoba kontaktowa: ...………..…….................................………..…….................................………..……..............................

Telefon: ……………………………………………………………………… E-mail: ………….…………………………………………………………..…. 

Nr EORI: …………………………………………………………….......... Nr identyf. VAT: ...........………………….…………………………..…. 

Dane (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) osoby kontaktowej odpowiedzialnej za prowadzenie 
księgowości i dostarczanie dokumentacji dotyczącej VAT (EU), w tym potwierdzeń odbioru towaru: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UPOWAŻNIENIE DLA PRZEDSTAWICIELA FISKALNEGO 
1. Niniejszym udzielamy firmie HLS Eurocustoms24 Zollservice GmbH & Co. KG, z siedzibą: Am Windhukkai 5,

D-20457 Hamburg,  NIP EU: DE285413152 upoważnienia do przedstawicielstwa fiskalnego na podstawie

§§ 22a ff UStG (niemiecka ustawa o podatku obrotowym).

2. Niniejszym upoważniamy firmę HLS Eurocustoms24 Zollservice GmbH&Co.KG, do wykonywania w naszym

imieniu wszelkich zobowiązań wynikających z przedstawicielstwa fiskalnego, w szczególności:

- składania deklaracji podatkowych zgodnie z § 22b ust. 2 zd. 1 UStG
- dostarczania informacji podsumowującej zgodnie z § 22b ust. 2 zd. 2 UStG
- składania raportów INTRASTAT w niemieckim Urzędzie Statystycznym
- uzupełniania w naszym w imieniu faktur handlowych o konieczne adnotacje dotyczące

przedstawicielstwa fiskalnego (zgodnie z §22c UstG) 

Potwierdzamy, iż: 

1. Nie jesteśmy zarejestrowani podatkowo w Niemczech ani nie posiadamy siedziby na obszarze tego kraju, nie
jesteśmy upoważnieni w Niemczech od odliczania podatku VAT i prowadzimy tylko obroty zwolnione z podatku
VAT.  Ponadto oświadczamy, iż spełniamy warunki wymienione w §22a ust. 1 UstG oraz zobowiązujemy się do
niezwłocznego powiadomienia upoważnionego o jakichkolwiek zaistniałych zmianach.

2. Zobowiązujemy się zapewnić, aby nasz podany wyżej numer identyfikacyjny VAT-EU był ważny w trakcie
każdorazowego dokonywania zlecenia odprawy celnej towaru. Zobowiązujemy się do niezwłocznego pisemnego
poinformowania firmy HLS Eurocustoms24 Zollservice GmbH&Co.KG w przypadku odnotowania jakichkolwiek
zmian danych pod numerem VAT-EU, w szczególności w przypadku wygaśnięcia jego ważności.

3. Ponosimy pełną odpowiedzialność za kompletność, prawidłowość i prawdziwość wszelkich danych oraz
dokumentów przesłanych do HLS Eurocustoms24 Zollservice GmbH&Co.KG w ramach zleceń odpraw celnych i
zobowiązujemy się do przekazania kopii rachunków handlowych dotyczących obrotów towarem na terenie
Niemiec, przy których korzystali Państwo z naszych usług jako przedstawiciela fiskalnego.

4. Zgadzamy się na przetwarzanie i przechowywanie naszych danych w ramach wykonywanych czynności przy
zleconych usługach odpraw celnych i przedstawicielstwa fiskalnego.

5. Zobowiązujemy się do odesłania firmie HLS Eurocustoms24 Zollservice GmbH&Co.KG, Am Windhukkai 5,
D-20457 Hamburg po zakończeniu odprawy celnej dowodów poświadczających dostarczenie towaru do innego
państwa członkowskiego UE zgodnie z §17a UStDV (w formie „Gelangensbestätigung” – potwierdzenia odbioru
towaru). Zobowiązujemy się również do wykazania po odprawie celnej fiskalnej wewnątrzwspólnotowego
nabycia towaru (WNT) w polskim urzędzie skarbowym.
Gwarantujemy, iż po odprawie celnej towar niezwłocznie i bezpośrednią drogą opuści terytorium Republiki
Federalnej Niemiec.

…………………....……………… ..............………………..………............. 
Miejscowość i data Pieczątka firmy i podpis osoby upoważnionej 

Do upoważnienia należy dołączyć kopię aktualnego wyciągu z KRS, a oryginał upow. przesłać pocztą na adres HLS Eurocustoms24. 

…………………………………… 
 Imię i nazwisko osoby upoważnionej 



Am Windhukkai 5 Telefon Telefax E-Mail 

20457 Hamburg +49 40 730914990 +49 40 730914999 info@eurocustoms24.de 

Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..... 

Adres: ……………………………………….………..........…………………………….……………………..…................................................. 

Osoba kontaktowa:...………..……................................................................................................................................. 

Telefon: ……………………………………………………………………… E-mail: ………….…………………………………………………………..…. 

Nr EORI: …………………………………………………………….......... Nr identyf. VAT: .………………………………………………………..…. 

UPOWAŻNIENIE CELNE 
do realizacji zgłoszeń importowych w przedstawicielstwie bezpośrednim 

..................................................................... 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

………………………………………………………………… ...…………………………........................................ 
Miejscowość i data Pieczątka firmy i podpis osoby upoważnionej 
Do upoważnienia należy dołączyć kopię aktualnego wyciągu z KRS a oryginał upow. przesłać pocztą na adres HLS Eurocustoms24.

Zgodnie z art. 18 Unijnego Kodeksu Celnego upoważniamy – do czasu pisemnego odwołania – 
firmę: HLS Eurocustoms24 Zollservice GmbH & Co. KG, z siedzibą: Am Windhukkai 5, D-20457 Hamburg, 
do reprezentowania nas w przedstawicielstwie bezpośrednim przed urzędem celnym, a w szczególności do: 

- 

- 

wykonywania w naszym imieniu i na nasz rachunek wszelkich czynności związanych z procedurami celnymi 
na wszystkich urzędach celnych oraz do przygotowywania jako nasz przedstawiciel niezbędnych wniosków 
i deklaracji celnych oraz wnoszenia sprzeciwów w formie skutecznej prawnie, 
składania w naszym imieniu deklaracji dot. wartości celnej towaru oraz wszelkich odwołań od decyzji 
urzędów celnych (w tym zgłaszania uchybień wynikłych z winy meldującego). 

Jednocześnie potwierdzamy, iż: 

- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

towar będący przedmiotem zgłoszenia został przez nas zakupiony, 
jesteśmy płatnikiem podatku VAT (dotyczy tylko terytorium Polski), 
jest nam wiadomo, że składając zgłoszenie celne stajemy się meldującym w rozumieniu przepisów prawa 
celnego i zobowiązujemy się do terminowego regulowania wszelkich należności celno-podatkowych 
dotyczących zleconych odpraw celnych, które zostały wyłożone przez upoważnionego, włącznie z ew. 
opłatami za zwłokę i grzywnami celnymi, 
zobowiązujemy się do terminowego przekazywania upoważnionemu wszelkich informacji i danych 
wymaganych do określenia wartości celnej towaru w deklaracji D.V.1 wraz z ewentualnymi zmianami. 
Jednocześnie oświadczamy, że nie istnieją żadne powiązania ze sprzedającym towaru zgodnie z Art. 127 
UKC-RW/IA. 
przekażemy upoważnionemu wszystkie dokumenty wymagane do odprawy celnej. Należą do nich 
szczególnie zezwolenia/licencje importowe i ważne świadectwa pochodzenia, o ile mają być zastosowane 
preferencje celne, 
przekażemy odpowiednio wcześniej kod taryfy celnej i opis towaru. Jeśli kod celny nie zostanie przez nas 
przekazany do czasu zgłoszenia towaru do odprawy, upoważniamy firmę HLS Eurocustoms24 do 
samodzielnego ustalenia taryfy celnej towaru na podstawie udostępnionych przez nas informacji. 
Zobowiązujemy się do samodzielnego udostępniania upoważnionemu już posiadanej lub udzielonej nam w 
późniejszym terminie Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT) oraz do terminowego poinformowania, gdy 
Wiążaca Informacja Taryfowa straci swoją ważność. 
ponosimy w pełni odpowiedzialność za przestrzeganie ograniczeń/zobowiązań względem prawa w handlu 
zagranicznym i będziemy przestrzegać zakazów i ograniczeń obowiązujących przy imporcie towarów, 
wynikających w szczególności z przepisów prawa celnego i/lub dyrektyw politycznych dotyczących handlu 
międzynarodowego,  
przejmujemy pełną odpowiedzialność za kompletność, prawdziwość i prawidłowość wszelkich danych, i 
dokumentów przekazywanych do zgłoszenia celnego. Upoważniony nie ma obowiązku sprawdzania 
autentyczności ani prawidłowości przesyłanych danych i dokumentów, 
upoważniony ma prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw innym osobom. 
Firma HLS Eurocustoms24 Zollservice GmbH & Co. KG pracuje zasadniczo na podstawie Ogólnych 

Warunkach Współpracy HLS Eurocustoms24, a w przypadkach tam nieuregulowanych – na zasadach 

Ogólnych Niemieckich Warunków Spedycyjnych (ADSp) w aktualnej wersji. 

wyrażamy zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie naszych danych do celów związanych z realizacją 
niniejszej umowy.  



Am Windhukkai 5 Telefon Telefax E-Mail 

20457 Hamburg +49 40 730914990 +49 40 730914999 info@eurocustoms24.de 

Firma: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Anschrift: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ansprechpartner: ..................................................................................………………………………………………………………

Telefon:……………………………………………………………………… E-Mail: ………….……………………………………………….……………. 

EORI-Nr.:……………………………………………………………………  USt-IdNr.: ……………………………………………………………………. 

Kontaktdaten (Ansprechpartner, Telefon, E-Mail) der Buchhaltung und für Umsatzsteuernachweise:

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

VOLLMACHT ZUR FISKALVERTRETUNG 

1. Hiermit erteilen wir der Firma: HLS EUROCUSTOMS24 Zollservice GmbH & Co. KG, Am Windhukkai 5, D-20457

Hamburg, USt.ID-Nr.: DE285413152 die generelle Vollmacht zur Fiskalvertretung nach §§22a ff UStG und auf
Grundlage der ADSp.

2. Hiermit bevollmächtigen wir die Firma HLS Eurocustoms24 Zollservice GmbH&Co.KG als Fiskalvertreter alle 
sich nach der Zollabfertigung aus den innergemeinschaftlichen Lieferungen ergebenden 
umsatzsteuerlichen Pflichten in Deutschland in unserem Namen wahrzunehmen. Dies sind insbesondere:

-  Abgabe der Steuererklärung in Deutschland gemäß §22b Absatz 2 Satz 1 UStG  

-  Abgabe der Zusammenfassenden Meldung nach §22b Absatz 2 Satz 2 UStG 

-  Abgabe von INTRASTAT-Meldungen beim Statistischen Bundesamt 

-  Ergänzung in unserem Namen Handelsrechnungen mit Angaben gem. § 22c UStG 

Wir bestätigen: 

1. Wir sind in der Bundesrepublik Deutschland weder ansässig noch steuerlich registriert, führen
ausschließlich steuerfreie Umsätze aus und sind nicht vorsteuerabzugsberechtigt. Die Voraussetzungen des
§22a Abs. 1 UStG sind damit bei uns erfüllt. Jegliche Änderung diesbezüglich teilen wir dem
Bevollmächtigten unverzüglich schriftlich mit.

2. Wir verpflichten uns sicherzustellen, dass die oben angegebene Umsatzsteuer-Identnummer bei jeder
Auftragserteilung gültig ist und die Fa. HLS Eurocustoms24 Zollservice GmbH&Co.KG über jegliche
Änderungen bezüglich der Gültigkeit der USt.-Identnummer unverzüglich schriftlich zu informieren.

3. Wir übernehmen die alleinige Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Echtheit sämtlicher
Angaben und Dokumente, die für die Durchführung der Aufträge erforderlich sind und verpflichten uns zur
Übergabe eines Rechnungsdoppels für Umsätze in Deutschland, bei denen von der Fiskalvertretung
Gebrauch gemacht wird.

4. Wir sind mit Verwendung und Speicherung unserer Daten zum Zweck der Vereinbarten vertraglichen
Tätigkeit einverstanden.

5. Nach erfolgter Abwicklung stellen wir der Firma HLS Eurocustoms24 Zollservice GmbH&Co.KG einen
Nachweis für Umsatzsteuerzwecke gemäß §17a UStDV über die Verbringung der Waren in ein anderes EU
Mitgliedsland in Form z.B. einer Gelangensbestätigung (entry certificate) zur Verfügung.

Wir verpflichten uns auch zur Abgabe von entsprechenden ZM-Meldungen im Bestimmungsland.

Wir garantieren, dass die innergemeinschaftliche Lieferung direkt und unmittelbar nach durchgeführter
Fiskal-Zollabfertigung erfolgt.

………………………………………      ……………………………………………
Ort/Datum        Firmenstempel/Rechtsverbindliche Unterschrift 

Bitte legen Sie der Vollmacht die Kopie des Handelsregisterauszugs bei. Vollmacht bitte im Original an HLS Eurocustoms24 senden. 

……………………………………….
     Name des Geschäftsführers 



Am Windhukkai 5 Telefon Telefax E-Mail 

20457 Hamburg +49 40 730914990 +49 40 730914999 info@eurocustoms24.de 

Firma: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Anschrift: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ansprechpartner: ……………………………………........................................................………..........................…………………

Telefon: ……………………………………………………………………… E-Mail: ………….……………………………………………….…………. 

EORI-Nr.: ……………………………………………………………………  USt-IdNr.: ……………………………………………………………………. 

ZOLLVOLLMACHT 
zum Erstellen von Einfuhranmeldungen in direkter Vertretung 

..................................................................... 

Name des Geschäftsführers 

……………………………………………………… ...…………………………................................... 
Ort/Datum          Firmenstempel/rechtsverbindliche Unterschrift 

Bitte legen Sie der Vollmacht die Kopie des Handelsregisterauszugs bei. Vollmacht bitte im Original an HLS Eurocustoms24 senden. 

Hiermit bevollmächtigen wir bis zum schriftlichen Widerruf die Firma:  
HLS Eurocustoms24 Zollservice GmbH&Co.KG, Am Windhukkai 5, D-20457 Hamburg, 

uns als direkter Vertreter gem. Art. 18 Unionszollkodex auf Grundlage der ADSp zu vertreten und: 

- in unserem Namen und für unsere Rechnung als direkter Vertreter Warenerklärungen für die Abfertigung zu 

- 

allen Verfahrensarten bei allen Zollämtern abzugeben und alle damit in Zusammenhang stehenden Anträge, 
Erklärungen, Einsprüche rechtsverbindlich auszufertigen, 
Erklärung zur Ermittlung des Zollwertes zu unterzeichnen und Zollreklamationen jeglicher Art (u.a. 
Selbstanzeigen gegenüber der Finanzbehörde) durchzuführen. 

Gleichzeitig bestätigen wir: 

- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

wir  sind Käufer der anzumeldenden Ware, 
wir sind zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt (betrifft nur Polen)  
uns ist bekannt, dass wir durch die Anmeldung Anmelder nach dem Zollgesetz werden und wir verpflichten 
uns zur Übernahme und Zahlung sämtlicher, im Zusammenhang mit der Zollabfertigung stehender, vom 
Vollmachtnehmer verauslagter Abgaben und Aufwendungen inkl. etwaiger Zollstrafen und 
Säumniszuschläge 
wir verpflichten uns, alle für den Zollwert im D.V.1 relevanten und den Zollwert betreffenden Umstände 
und etwaige spätere Änderungen zu beachten und unserem Bevollmächtigten rechtzeitig vor Abgabe der 
Zollwertanmeldung bekanntzugeben. Eine Verbundenheit mit Verkäufer im Sinne von Artikel 127 UZK-
Durchführungsrechtsakt besteht nicht. 
wir übergeben unserem Bevollmächtigten alle für die Zollabfertigung im Einzelfall notwendigen 
Dokumente. Hierzu gehören insbesondere Einfuhrgenehmigungen/-lizenzen und gültige 
Ursprungsnachweise, sofern wir Zollpräferenzen in Anspruch nehmen möchten. 
die Zolltarifnummer und die Warenbeschreibung teilen wir rechtzeitig gesondert mit. Liegt im Zeitpunkt der 
Einfuhranmeldung keine Zolltarifnummer vor, ist der Bevollmächtigte aufgrund der ihm vorliegenden 
Informationen zur selbstständigen Ermittlung berechtigt. Wir verpflichten uns, dem Bevollmächtigten 
vorhandene oder zu einem späteren Zeitpunkt erteilte, auf uns ausgestellte verbindliche Zolltarifauskünfte 
unaufgefordert zur Verfügung zu stellen sowie den Bevollmächtigten rechtzeitig zu informieren, wenn eine 
verbindliche Zolltarifauskunft ihre Gültigkeit verliert.  
Verpflichtungen nach dem Außenwirtschaftsrecht unterliegen unserer Verantwortung. Bestehende Verbote 
und Beschränkungen sowie sonstige Beschränkungen, insbesondere aus dem Zollrecht sowie 
internationaler und/oder politischer Maßnahmen zum internationalen Handel sind eingehalten 
wir übernehmen die alleinige Verantwortung und volle Haftung für die Vollständigkeit, Echtheit und 
Richtigkeit sämtlicher Unterlagen und Angaben, die für die Durchführung der Aufträge erforderlich sind. Der 
Bevollmächtigte hat dies weder nachzuprüfen noch zu ergänzen.  
Der Bevollmächtigte hat das Recht, Untervollmacht zu erteilen. 
HLS Eurocustoms24 Zollservice GmbH & Co. KG arbeitet auf Grundlage der AGB HLS Eurocustoms24, in 

Übrigen gelten die Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) in der jeweils aktuellen Fassung. 

Wir sind mit Verwendung und Speicherung unserer Daten zum Zweck der Vereinbarten vertraglichen 
Tätigkeit einverstanden.  
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