
                            Plnomocenstvo na zastupovanie v colnom konaní.
                   v zmysle ustanovenia§ 25 colného zákonač.199/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov
                        a ustanovenia článku 5, bodu 2, nariadenia rady EHS č.2913/92 z 12.10.2002.

Deklarant
.........................................................................                                                                                             tel.:.....................................................

právna forma..................................................                                                                                            fax:......................................................

so sídlom...........................................................                                                                                          e-mail:.................................................

...........................................................................                                                                                           IČO:...................................................

štatutárny orgán:..............................................                                                                                          DIČ:....................................................

meno a priezvisko:............................................                        funkcia: ................................                  IČ DPH...............................................

ďalej splnomocniteľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu/úradu/ v...........................,spis zn. č. ............................................

                                                                   dáva    plnomocenstvo

spoločnosti                            AGA - colné služby, s.r.o.
právna forma                       spoločnosť s ručením obmedzeným
so sídlom                               Staničná 41, 921 01 Piešťany
štatutárny orgán                  konateľ  spoločnosti
meno a priezvisko                Anna  Galbavá
funkcia                                  konateľ spoločnosti
IČO:                                      36224723
DRČ:                                     2020169052
IČ DPH                                 SK2020169052
Tel/fax                                   033/7723122,    mobil:0905/601400       e-mail: aga@spedicia-aga.sk
zapísaná:                              Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd.  S.r.o., vložka č.10682/T
/ďalej splnomocnenec/

1.na priame zastupovanie splnomocniteľa v colnom konaní   v zmysle ustanovenia § 25 Colného zákona číslo 199/2004
Z.z. a v zmysle Colného kódexu spoločenstva EHS 2913/92, kapitoly č.2,oddielu č. I, článku č.5, na prepustenie deklarovaného tovaru do
požadovaného režimu v zmysle  colného zákona. V rámci zastupovania v colnom konaní je splnomocnenec oprávnený za splnomocniteľa
preberať všetky písomnosti diely 3/8 JCD alebo JCDd, Rozhodnutia o vymeraní cla, daní a poplatkov  a ostatných  dokladov od colného
úradu týkajúcich sa colného konania. Splnomociteľ berie na vedomie, že dňom kedy bolo doručené splnomocnencovi Rozhodnutie
o vymeraní cla, daní a poplatkov, začína plynúť lehota pre úhradu colného dlhu v zmysle ustanovenia § 25 Colného zákona číslo 199/2004
Z.z.

2.na zastupovanie splnomocniteľa ako účastníka konania v správnom konaní  v súvislosti so zastupovaním
splnomocniteľa v colnom konaní podľa bodu 1, v súlade s § 17 ods.1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb., o správnom konaní
/správny poriadok/ v platnom znení.

3.na zastupovanie splnomocniteľa ako daňového subjektu v daňovom konaní v súvislosti so zastupovaním
splnomocniteľa v colnom konaní podľa bodu 1, v súlade s § 9 ods.3 zákona číslo 511/1992 Zb., o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných orgánov v platnom znení.

Splnomocnenec povedie jednania menom splnonocniteľa v jeho prospech. Táto plná moc je platná na  dobu
neurčitú /
určitú /...........a vzťahuje sa na všetky úkony v rámci vyššie uvedených konaní pre deklarovaný tovar všetkých stupňov.

V.....................................................

Dňa...............................................                                                                                      ..................................................................
                                                                                                                                               Podpis +   pečiatka splnomocniteľ

                                                                                                                                             .................................................................
                                                                                                                                                Podpis + pečiatka splnomocnenec




