
Umowa o świadczenie usług Agencji Celnej 

 
W dniu ............................ w Szczecinie pomiędzy: 

1)........................................................................................................................... ..................................................... 

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

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

reprezentowanym przez: 

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

zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, 

a 

2) Agencją Celną HLM, z siedzibą w Przecławiu 

reprezentowanym przez :..................................................................................... ......................... 

zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą, została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca podejmuje się wykonywać wszelkie czynności formalne w zakresie 

obrotu towarowego z zagranicą takie jak: 

a)składania zabezpieczenia majątkowego, 

b)przygotowania dokumentów niezbędnych do dokonania odprawy celnej i zgłoszenia celnego, 

c)badania towarów i pobierania próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego, 

d)uiszczenia w imieniu dającego zlecenie należności celnych i podatkowych wwozowych i wywozowych, 

e)składania w imieniu dającego zlecenie oświadczeń podatkowych, 

f)podejmowania towarów po dokonaniu odprawy celnej, 

g)prowadzenia postępowania odwoławczego od decyzji organów administracji celnej, 

h)uszlachetniania lub czynności czasowe, 

i)składania innych wniosków przewidzianych w ustawie – Prawo celne, a w szczególności przygotowania . 

dokumentów typu SAD,SAD BIS, DWC, CMR, KARNETÓW TIR,EUR.1,ŚWIADECTWO POCHODZENIA, 

deklaracji INTRASTAT 

§ 2 

Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy pełnomocnictwa czyniąc go swoim przedstawicielem bezpośrednim lub 

pośrednim do czynności wskazanych w § 1 

§ 3 

1.W celu umożliwienia przez Zleceniobiorcę czynności wymienionych w § 1 i § 2 umowy, Zleceniodawca 

zobowiązuje się dostarczyć mu wszystkie niezbędne dokumenty, wymagane do dokonania odprawy celnej 

towaru takie jak : 

- pełnomocnictwa zgodne ze wzorem ustalonym przez GUC lub przez ograny administracji celnej, 

- odpis z rejestru przedsiębiorców KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, 

- -zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego REGON oraz numeru identyfikacji podatkowej 

NIP, 

- zaświadczenia o koncie bankowym i kartę bankowych wzorów podpisów. 

2. Wszelkie ujemne konsekwencje mogące powstać w przypadku niedostarczenia w terminie lub dostarczenie 
niekompletnych dokumentów obciążają Zleceniodawcę. 

§ 4 

Zleceniodawca zobowiązany jest do poinformowania Zleceniobiorcy o wszelkich zmianach faktycznych 

mających wpływ na treść dokumentów opisanych w § 3 i doręczenia w związku tym aktualnej dokumentacji. W 

przypadku niewywiązania się Zleceniodawcy z tego obowiązku Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za 

wynikłą z tego powodu szkodę. 

§ 5 

1. Zleceniobiorca dokonuje czynności opisanych w § 1wyłącznie na podstawie dokumentów doręczonych 

przez Zleceniodawcę. 

2. Czynności te Zleceniobiorca zobowiązuje się przeprowadzić rzetelnie, bez nieuzasadnionej zwłoki i 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 6 
Zleceniodawca zobowiązuje się doręczać dokumenty, których treść zgodna będzie z faktycznym stanem 

ilościowym, jakościowym, wagowym i cenowym towarów podlegających procedurze celnej. 

§ 7 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do doręczenia Zleceniodawcy dokumentacji SAD oraz oryginałów faktur 

stanowiących podstawę do wwozu towaru na polski obszar celny albo jego wywozu w terminie 3 dni roboczych 

od dnia dokonania zgłoszenia celnego. 

§ 8 

W przypadku gdy dokumenty dostawy nie gwarantują Zleceniodawcy zgłoszenia towaru do procedury celnej z 

zastosowaniem najkorzystniejszej dla tego towaru stawki celnej, zleceniobiorca poinformuje o tym Zleceniodawcę. 



§ 9 

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z różnic pomiędzy stanem (ilościowym i 

jakościowym) towaru zgłoszonego do procedury celnej z upoważnienia Zleceniodawcy a stanem tego towaru 

wynikającym z dokumentów doręczonych przez Zleceniodawcę. 

§ 10 

Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie wszelkich terminów związanych z procedurą celną a 

wynikających z przepisów prawa; szczególności za terminowe dostarczenie towaru do miejsca odprawy celnej. 

§ 11 

Zleceniobiorca udzieli na rzecz Zleceniodawcy gwarancji zapłaty odroczonych należności celnych 

przywozowych jak i tranzytowych zawartych w zgłoszeniu celnym SAD powstałych w skutek dopuszczenia 

towaru Zleceniodawcy do obrotu (art.74 WKC) lub tranzytu (T1) ,z wyłączeniem artykułów alkoholowych, 

tytoniowych oraz sprzętu elektronicznego. 

§ 12 

Zleceniodawca zobowiązuje się do spełnienia obowiązków wynikających z prowadzonej procedury celnej w tym 

do przedstawienia towaru do odprawy celnej w miejscu przeznaczenia oraz dokonania zapłaty całości należności 

celnych i innych opłat, o których mowa w §11 w terminie wskazanym przez Zleceniobiorcę dokonanych 

czynnościach zleceniodawca zobowiązuje się niezwłocznie, za pośrednictwem faksu a następnie pisemnie 

powiadomić Zleceniobiorcę. 
§ 13 

1.W przypadku opóźnienia w spełnieniu choćby jednego z obowiązków wskazanych w 12 umowy 

Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty odsetek umownych w wysokości 0,5% powstałego długu celnego, za 

każdy dzien. zwłoki w zapłacie. 

2. W przypadku zapłaty przez Zleceniodawcę kwoty odpowiadającej wartości przyszłej należności celnej przed 

dokonaniem zgłoszenia celnego. Zleceniobiorca nie będzie pobierał prowizji z tytułu udzielonej przez siebie na 

rzecz Zleceniodawcy gwarancji. 

§ 14 

1.Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczania w terminie wszelkich opłat celnych i regulowania zobowiązań 

podatkowych. 

2.Zleceniodawca przyjmuje odpowiedzialność za szkodę, którą poniesie Zleceniobiorca na skutek 

nieuregulowania w terminie opłat celnych i zobowiązań podatkowych. 

§15 

Zleceniobiorca pobierz opłatę z tytułu udzielonej gwarancji o których mowa w § 11 w wysokości ............% 

należności celnych przywozowych ciążących na odprawianym towarze, nie mniej 

niż.................................złotych. 
§ 16 

Zleceniobiorcy przysługuje następujące wynagrodzenie za obsługę procedury związanej z : 

a)wystawieniem : 

- dokumentu SAD import + DWC - ..................... złotych 

- dokumentu SAD BIS (import) - .................... złotych za każdą pozycje zawarta na dokumencie 

SAD BIS, 

- dokumentu SAD eksport - ...................... złotych 

- Dokumentu SAD BIS eksport - .................złotych za każda pozycje zawarta na dokumencie SAD 

BIS eksport 

- dokumentu procedury WPT T1 lub T2 - ....................... złotych 

b)wypełnianiem dokumentów INTRASTAT: 

- Jedna dostawa –.......... zł + …...... zł każda pozycja taryfowa ( jedna faktura handlowa) 

- Miesięczna deklaracja – …......... zł (max do 10 faktur handlowych) + …....... zł każda pozycja taryfowa 

( ryczałt, stała opłata) 

- Miesięczna deklaracja powyżej 10 faktur …........ zł + …......... zł każda następna faktura handlowa + …........... zł 

każda następna pozycja taryfowa 

- Korekta deklaracji – …............. zł 

§ 17 

1.Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty należności wskazanych w § 12,14,15 i 16, przelewem na rachunek 

bankowy Zleceniobiorcy w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT lub noty obciążającej z tytułu 

należności celnych i podatkowych przez Zleceniobiorcę. 

2.Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT i not obciążeniowych bez podpisu 

Zleceniodawcy. 

3.W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wskazanych w niniejszym paragrafie Zleceniodawca zapłaci 

Zleceniobiorcy odsetki umowne w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki. 
§ 18 

Wszelkie stawki zawarte w niniejszej umowie są stawkami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w 

wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. 



§ 19 

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, przy czym każdej za stron przysługuje prawo do jej rozwiązania z 

jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

§ 20 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

§ 21 

Zleceniobiorca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jak też natychmiast wstrzymać zgłaszanie towarów 

Zleceniodawcy do odprawy celnej w przypadku: 

- powzięcia wiarygodnych informacji o próbach naruszania przez Zleceniodawcę przepisów 

Kodeksu Celnego oraz ustaw regulujących obrót towarowy z zagranica, 

- nie wywiązywania się przez Zleceniodawcę z któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy a w 

szczególności nie przestrzegania ustalonych terminów płatności. 
§ 22 

Zleceniodawca ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku rażącego 

naruszania przez Zleceniobiorcę postanowień niniejszej umowy. 

§ 23 

W zakresie nie unormowanym niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz 

Wspólnotowego Kodeksu Celnego WKC wraz z aktami wykonawczymi. 

§ 24 

Sądem właściwym do rozstrzygania spraw związanych z niniejsza umowa jest sad właściwy miejscowo dla 

siedziby Zleceniobiorcy. 

§ 25 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
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Agencja Celna HLM Mariola Iwańska 

72-005 Przecław 58a/2 

Korespondencja biuro: 

Agencja Celna HLM Mariola Iwańska 

Lubieszyn 11i,  72-002 Dołuje 

Tel., fax: +48 91 311 56 99, tel kom.:+48 605 334 944 

NIP-(PL) 9551020322, Regon-812603052 

agencjacelna-hlm.pl 


