Umowa – TIR
( załącznik do upoważnienia w formie przedstawicielstwa pośredniego z
dnia …........................ )

Zawarta w dacie udzielenia upoważnienia pomiędzy:
(1) Posiadaczem karnetu TIR
….................
…................
…................
reprezentowanym przez: …..................
zwanym w treści umowy Zleceniodawcą bądź Posiadaczem TIR
a
(2) Agencją celną
MERITUM AE S.C.
Anna Ogorzałek, Elwira Borkowska
ul. Wrocławska 4
26-600 Radom
reprezentowaną przez : Annę Ogorzałek i Elwirę Borkowską
zwaną w treści umowy Zleceniobiorcą bądź agencją celną.
Treść umowy
§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez agencję celną usług związanych z obejmowaniem
towarów procedurą tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR w systemie NCTS i z użyciem stempla
„TIR – upoważniony nadawca” w procedurze uproszczonej.
2. Posiadacz TIR zleca agencji celnej wykonywanie następujących usług w celu realizacji
przedmiotu umowy:
- wypełnianie karnetu TIR
- otwieranie operacji tranzytowej TIR w systemie NCTS
§2
Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy upoważnienia do czynności wskazanych w par. 1 czyniąc go

swoim przedstawicielem pośrednim, tj. działającym we własnym imieniu lecz na jego rzecz.
§3
1. W celu umożliwienia przez agencję celną rozpoczęcia wykonywania czynności wymienionych w
§ 1 umowy, Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć następujące dokumenty:
- upoważnienie o charakterze pośrednim podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
Zleceniodawcy,
- aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej,
- zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego REGON oraz numeru identyfikacji podatkowej
NIP,
- opłatę skarbową w wysokości 17,- zł od upoważnienia.
§4
Posiadacz TIR zobowiązany jest do poinformowania agencji celnej o wszelkich zmianach
faktycznych i prawnych mających wpływ na treść dokumentów opisanych w § 3 i doręczenia w
związku tym aktualnej dokumentacji niezwłocznie, najpóźniej w 14 dniu od dnia dokonania zmian.
W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku agencja celna nie ponosi odpowiedzialności za
działania jako przedstawiciel oraz za mogące wyniknąć z tego powodu szkody.
§5
1. Agencja celna dokonuje czynności opisanych w § 1 wyłącznie na podstawie dokumentów
doręczonych przez posiadacza TIR bądź przez osoby przez niego upoważnione. Brak pisemnego
upoważnienia do dostarczenia dokumentów oznacza domniemanie, że osoba będąca w ich
posiadaniu jest osobą upoważnioną przez posiadacza TIR do ich dostarczenia.
2. Zlecone czynności agencja celna zobowiązuje się wykonać rzetelnie, bez nieuzasadnionej zwłoki
i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§6
W celu objęcia towarów procedurą tranzytu posiadacz TIR zobowiązuje się doręczać dokumenty,
których treść zgodna będzie z faktycznym stanem ilościowym, wagowym i wartościowym towarów
podlegających procedurze tranzytu oraz z ich nazwą, a także z dokumentem EAD ( MRN )
wygenerowanym w procedurze wywozu.
§7
Agencja celna nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z ewentualnej różnicy pomiędzy stanem
towaru zgłoszonego do procedury tranzytu a stanem tego towaru wynikającym z dokumentów
doręczonych przez posiadacza TIR. Odpowiedzialność za powyższe leży wyłącznie po stronie
posiadacza TIR.
§8
Posiadacz TIR ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację procedury TIR, za dotrzymanie
wszelkich terminów związanych z procedurą, w szczególności za wywóz towarów poza obszar
Wspólnoty oraz terminowe dostarczenie towaru do miejsca przeznaczenia z nienaruszonymi
zamknięciami celnymi.
§9
Agencja celna ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wykonywanych czynności, tj.
prawidłowość danych wpisanych w karnet TIR oraz wysłanych do systemu NCTS sporządzonych
na podstawie dostarczonych dokumentów i EAD, otwarcie procedury tranzytu z ważnym
świadectwem uznania na środek transportu przewożący towar, nakładane zamknięcia celne.

§ 10
Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za zlecone czynności w wysokości ustalonej umownie i
potwierdzonej w wystawionej fakturze za usługę oraz umownie ustalonym sposobie zapłaty
( przelew na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy bądź w gotówce ).
§ 11
Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
§ 12
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, przy czym każdej za stron przysługuje prawo do jej
rozwiązania z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 14
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
jak też natychmiast wstrzymania obejmowania towarów procedurą tranzytuw przypadku:
- powzięcia wiarygodnych informacji o próbach naruszenia przez Zleceniodawcę przepisów
WKC, RWKC, Konwencji TIR oraz innych aktów prawnych regulujących obrót towarowy z
krajami trzecimi,
- nie wywiązywania się przez Zleceniodawcę z któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy.
§ 15
Zleceniodawca ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień niniejszej umowy.
§ 16
W zakresie nie unormowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
Wspólnotowego Kodeksu Celnego wraz z aktami wykonawczymi oraz Konwencji TIR.
§ 17
Sądem właściwym do rozstrzygania spraw spornych wynikających z niniejszej umowy jest sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniobiorcy.
§ 18
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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