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Niniejszym  udzielam pełnomocnictwa TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. (dalej „TNT”) z siedzibą przy ul. Annopol 19,  
03-236 Warszawa, spółce zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, KRS 0000357766, NIP 634-27-50-606 i PL 6342750606, wysokość kapitału zakładowego 524 990 000,00 zł  
do podejmowania na rzecz:

*Brak skreślenia słowa „pośredniego” albo „bezpośredniego” oznacza, że Klient udziela zarówno pełnomocnictwa pośredniego jak i bezpośredniego.  
Przedstawicielstwo może być „bezpośrednie” - w tym przypadku przedstawiciel celny działa w imieniu i na rzecz Klienta, lub „pośrednie” - w tym przypadku  
przedstawiciel celny działa we własnym imieniu, lecz na rzecz Klienta.

Nazwa (dalej „Klient”)

Dane osób kontaktowych Klienta /imię i nazwisko, numer telefonu z numerem kierunkowym, numer telefonu komórkowego, email/:

Adresy email do wysyłania komunikatów w przypadku elektronicznych zgłoszeń celnych:

1. importowych

2. eksportowych

3. tranzytowych

Adres

REGON EORI

NIP/PESEL PESEL w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną; 
numer paszportu, gdy brak numeru PESEL

pole nieobowiązkowe

W przypadku odwołania  niniejszego pełnomocnictwa, zmiany adresu, zmiany nazwy Klienta, Klient zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia  
o tym fakcie TNT. Zmiany w pełnomocnictwie i/lub jego odwołanie jest skuteczne od chwili doręczenia w formie pisemnej przez Klienta spółce TNT.

Niniejsze upoważnienie ma charakter /proszę wybrać, zalecamy zaznaczenie „stały (upoważnienie bezterminowe)”/:

stały (upoważnienie bezterminowe)

terminowy, do dnia

jednorazowy, do przesyłki numer

jako przedstawiciel celny wszystkich czynności i formalności przewidzianych przepisami prawa celnego i podatkowego na obszarze 
właściwości miejscowej wszystkich organów celnych w Polsce. Prawo do wykonywania działań objętych  niniejszym pełnomocnictwem 
przynależy do wszystkich agentów celnych i innych pracowników zatrudnionych przez TNT bez względu na rotacje kadrowe. Klient  
zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich należności celno-podatkowych i innych opłat oraz do zwrotu wszelkich poniesionych  
przez przedstawiciela kosztów wynikających z wykonanych usług. Klient wyraża zgodę na udzielanie dalszego pełnomocnictwa innemu 
przedstawicielowi w takim zakresie, jaki wynika z niniejszego pełnomocnictwa.

AEO 

Pełnomocnictwo do działania w charakterze przedstawiciela  
pośredniego/bezpośredniego*



Pieczęć firmowa

Podpis* Data

*czytelny podpis lub podpis wraz z podaniem drukowanymi literami imienia i nazwiska udzielającego pełnomocnictwa zgodnie ze sposobem reprezentacji Klienta w KRS
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Klient zobowiązuje się do:

1.  Dostarczania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania usług w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, 
w tym do informowania o kompletności przesyłek i rzetelnego, dokładnego tłumaczenia treści faktur. Dokonanie tłumaczenia  
treści faktury do danej przesyłki przez pracownika Klienta, lub osobę przez niego wyznaczoną oznacza, iż pracownik ten jest  
upoważniony do reprezentowania Klienta w zakresie wszystkich czynności dotyczących tej przesyłki, a także w zakresie  
zaniechania takich czynności. Na kopii faktury, oprócz jej tłumaczenia, mogą być umieszczane inne wskazówki i informacje 
mogące mieć wpływ na sposób realizacji usługi.

2.  Dokonywania zapłaty na konto bankowe TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o. o. kwoty równej kwocie sumy należności  
wynikających ze zgłoszenia celnego. W wypadku, gdy w jakiejś sprawie zostaną wydane decyzje administracyjne organów  
celnych, Klient będzie dokonywał wpłat kwot w nich określonych na konto wskazane w tych decyzjach.

3.  Pokrycia wszelkich kosztów wynikających z podania nieprawidłowych lub niekompletnych informacji, o których mowa  
w ust. 1 powyżej, przez pracowników Klienta lub osoby przez nich wskazane i zwolnienia TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o. o.  
z odpowiedzialności za wszelkie szkody (bezpośrednie i/lub pośrednie).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest TNT Express 
Worldwide (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Annopol 19, 03-236 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w pełnomocnictwie jest 
dobrowolne, ale niezbędne do odprawy celnej a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji),  
a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności, której treść dostępna jest na stronie internetowej www.tnt.com.pl. Dane osobowe podane przez Państwa 
będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji czynności związanych z odprawą celną. Nadto, będziemy przetwarzać Państwa dane 
na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych oraz dochodzenia roszczeń, przy czym  
w okresie nie dłuższym niż taki, w którym przedawniają się dane roszczenia.
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