Полномошно за директно застапување
1. Податоци за давателот на полномошното
Назив:
Одговорно
лице:
Седиште:

Скопје

ЕДБ

Адреса:
Телефон/ факс:

E-mail:

2. Податоци за примателот на полномошното
Назив:
Одговорно
лице:
Седиште:

ВИАТОР И ВЕКТОР ДОО
Марија Митовска
Скопје

Адреса:

Бул.АСНОМ 74 б

ЕДБ:

4030993211371

Телефон/ факс:

02/2445-755

E-mail:

info@viator-vektor.mk

Го овластувам ВИАТОР И ВЕКТОР ДОО
__________________________________________ да не застапува за :
( назив на застапникот)
1. Спроведување на постапката на царинење во:
Царинска
испостава

ЗА СИТЕ ИСПОСТАВИ

2. да потпишува во наше име и за наша сметка (ДИРЕКТНО ЗАСТАПУВАЊЕ):
а) царински декларации и нивни измени и дополнувања,
б) прием на одлуки и решенија од царинските органи кои се во врска со
постапката по царинските декларации споменати во точка а),
в) откажување од право на жалба,
г) записници за наод,
3. да може да ги презема сите дејствија кои произлегуваат од царинските
формалности, вклучувајќи и поднесување на приговор, односно, жалба, што се
во врска со царинските декларации споменати во точка 2,
4. да може да прифати во наше име секакви плаќања пред царинските органи,
5. да може да извршува други работи барани од царинските органи во процесот на
царинење.
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Го овластувам застапникот наведен во ова полномошно, кој работи на
застапување во царинските постапки да ги пренесува горе наведените
надлежности на вработените од својата компанија кои јасно настапуваат како
негови вработени.
Се обврзувам да се придржувам кон царинските прописи поврзани со увоз, извоз и
транзит на стоки, особено за чување на сите документи кои се однесуваат на
царинските постапки извршени врз основа на ова полномошно, во временски
период од 5 години и да ги ставам на увид на царинските органи во случај на
упатено барање.
Ова полномошно важи од денот на прифаќање во наведената царинска
испостава/царинарница и неговата важност е до неговото отповикување во
писмена форма во истата царинска испостава/царинарница.
Важност на
полномошното од:
Број од евиденцијата
на давателот:
Датум:
Место:

Датум на
отповикување:

Изјава на примателот на полномошно
Примател на полномошно
Седиште:
Одговорното лице:
ЕМБГ:
Одобрение за застапување
во царинскитепостапки бр:

ВИАТОР И ВЕКТОР ДОО
СКОПЈЕ
Марија Митовска
2808972497511
88 / 2006

Изјавувам дека:
1. Го прифаќам ова полномошно,
2. Запознат-а сум со одредбите на Царинскиот закон и подзаконските акти во врска со тоа дека
царинската декларација мора да биде потпишана од овластено лице и дека застапникот со
поднесување на декларацијата ја потврдува точноста на содржаните податоци, автентичноста
на приложените документи и придржување кон превземените обврски кои произлегуваат од
ставањето на стоките во рамки на предложена царинска постапка, со одговорност на лицето
кое ја има потпишано царинската декларација,
3. Се обврзувам да го поднесеме ова полномошно во било кое време, на барање од царинскиот
орган,
4. Се обврзувам да ги проследам до давателот на полномошно документите поврзани со
дејствијата произлезени од ова полномошно, по ставање на стоките во рамки на царинска
постапка.
5. Се обврзувам надлежностите прифатени со ова полномошно да ги пренесеме само на
вработените од компанијата со посебно овластување во писмена форма.
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Име и презиме:

Марија Митовска

Број од евиденцијата на
примателот:
Датум:
Место:

Скопје

Потпис и печат

Пополнува Царинската управа
1. Број на внесот во евиденцијата
Датум:
Потпис
(м.п.)
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