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PLNÁ MOC K NEPŘÍMÉMU ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ
Název společnosti:
Sídlo společnosti:
IČ:

DIČ:

EORI:

(dále jako "Společnost") tímto zmocňuje společnost PELMI, spol. s r. o. založenou podle českého práva se sídlem
Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ 150 00, IČ: 63668513, EORI/DIČ: CZ63668513, zapsaná pod spisovou
značkou C 37615 do obchodního rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (dále jako "Zmocněnec") k tomu,
aby činila právní úkony a jednala vlastním jménem a na účet Společnosti (NEPŘÍMÉ ZASTOUPENÍ) v celním
a souvisejícím daňovém a správním řízení vedeném u celních orgánů České republiky, v souladu
s platnými právními předpisy. Zmocněnec je oprávněn vlastním jménem a ve prospěch Společnosti:
a) jednat v celním řízení jako nepřímý zástupce podle druhé odrážky odstavce 2 článku 5 nařízení Rady (EHS)
č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění;
b) vyhotovit a podepsat celní prohlášení a další dokumenty nezbytné pro celní řízení;
c) zajistit celní dluh;
d) vyhotovit a podepsat osvědčení o původu nebo statutu zboží;
e) převzít rozhodnutí, výzvy a další písemností v celním a souvisejícím daňovém a správním řízení, včetně
platebních výměrů
f) vzdát se opravných prostředků
g) podávat opravné prostředky týkající se rozhodnutí v celním, daňovém a správním řízení;
h) provádět další úkony v celním řízení, které mohou celní orgány požadovat podle platných právních předpisů.
i) deklarovat zboží do celního režimu uskladnění zboží v celním skladu (71 00) místo celního režimu volný
oběh (40 00) ve specifických případech, např. chybějících potvrzení EKO/KOM, potvrzení vlastníka ochranné
známky, dovozních licencí, osvědčení o původu zboží.
Zastupování na základě této plné moci se řídí všeobecnými podmínkami zveřejněnými na WWW stránkách
Zmocněnce (www.pelmi.cz).
Zmocněnec je oprávněn delegovat tuto plnou moc na třetí osobu. Zmocněnec je oprávněn delegovat tuto plnou
moc na své zaměstnance, kteří jednají výlučně jako jeho zaměstnanci.
Tato plná moc nabývá účinnosti dnem jejího doručení celnímu úřadu. Aniž by tím bylo dotčeno právo Společnosti
na odvolání této plné moci kdykoliv bez jakýchkoliv omezení, je platná na dobu neurčitou.

V

dne 15.12.2015

Čitelně jméno, podpis osob/osoby oprávněné/oprávněných jednat jménem Společnosti a otisk razítka

Plnou moc bez výhrad přijímáme:
V Praze

dne 15.12.2015

Čitelně jméno, podpis osoby oprávněné jednat jménem Zmocněnce a otisk razítka

