ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният :
Име.……….. с ЕГН: ...………..., в качеството си на управител на .........., със седалище: пощ. код ....., с
ЕИК № ......., регистрирана в Агенцията по вписванията с удостоверение изх. No …………….. /
дата............... г

УПЪЛНОМОЩАВАМ
“ ФЛАМИНГО “ ООД
ЛИЦЕНЗИРАН МИТНИЧЕСКИ АГЕНТ С ЛИЦЕНЗ № 401-4/20.05.2008 г.
ЕИК : BG 102073311 ,адрес на управление : гр.Бургас, ул.Генерал Гурко № 31, ет. 3, регистрирана в
Агенцията по вписванията с удостоверение изх. No 20080924124654 / 24.09.2008 г, чрез неговия
управител – Георги Димчев Иванов с ЕГН 7101160545, л.к. 104140707 да осъществява ПРЯКО
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО по смисъла на Регламент на съвета (ЕЕС) №2913/ 92г. (Митнически кодекс на
Общността), съгласно чл.5 ал.2 т.б, / с генерален обем представителна власт за даване на митническо
направление на стоки и поставяне под митнически режим
1. Манифестиране и поставяне на стоки под митнически режими : внос, износ, транзит,
активно усъвършенстване, митническо складиране, обработка под митнически контрол, временен внос,
пасивно усъвършенстване.
2. Внасяне на стоки в свободна зона или свободен склад.
3. Реекспортиране.
4. Искане на разрешения за използване на опростени процедури за деклариране, удължаване
на срокове, по-благоприятно тарифно третиране, преместване на стоки на друго място под митнически
надзор, откриване и управление на временен склад, митнически склад, допускане на безмитен внос и
подписване на всички документи във връзка с упражняваните права по това пълномощно.
5. Унищожаване на стоки.
6. Изоставяне не стоки в полза на държавата.
7. Да плаща и обезпечава вносни и износни митни сборове и други дължими държавни
вземания, такси и магазинажи от името на ...................и за сметка на.................
8. Да ме представлява пред БДЖ служби и други учреждения в страната, когато това е
необходимо и свързано с изискванията и мерките на търговската и митническа политика.
9. Да извършва регистрация на фирмата за електронно деклариране.
10. Да подава митническа декларация по електронен път.
11. Да извършва промени в регистрационната форма.
12. Да преупълномощава трети лица с изброените по-горе права.
13. Да подаде от мое име регистрационен формуляр за извършване на регистрация за
получаване на EORI номер и всички действия свързани с горното.
14. Пълномощното ще важи пред всички митнически учреждения, митнически пунктове и бюра
на територията на Република България.
Настоящето пълномощно е генерално в горепосочения смисъл и следва да се тълкува разширително в
полза на упълномощения. Издава се във връзка с уточненията по смисъла на чл.5, ал.2 от МК на
Общността и важи за неопределен срок до писменото уведомяване за оттеглянето му.

Всяка промяна в правния статут на представляваното лице или на представителя ще бъде съобщена в
7 / седем / дневен срок от настъпването и в митническото учреждение, което води регистъра на
представителите, за да бъде вписан в него.

Дата:

Упълномощител :
/ ………......……… /

