
OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG W 

ZAKRESIE CZYNNOŚCI AGENCJI CELNEJ PRZEZ 

CARGO MOVE AGENCJA CELNA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

 

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług w Zakresie Agencji Celnej przez CARGO 

MOVE AGENCJA CELNA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, KRS 965299 REGON 521696633 

NIP 7252318188, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi Wydział XX Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy, (zwane dalej 

„Ogólnymi Warunkami” lub OW) określają wzajemne formalne i prawne relacje pomiędzy 

CARGO MOVE AGENCJA CELNA Sp. z o.o. (zwaną dalej „CARGO MOVE AGENCJA 

CELNA”) i mają zastosowanie do usług agencji celnej świadczonych przez CARGO MOVE 

AGENCJA CELNA  dla Klienta, o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej bądź 

inaczej nie zostało określone w formie pisemnej pomiędzy CARGO MOVE AGENCJA 

CELNA, a Klientem. 

Klient oświadcza, że przed zleceniem usługi agencji celnej CARGO MOVE AGENCJA 

CELNA  zapoznał się z aktualną wersja Ogólnych Warunków oraz że akceptuje niniejsze OW 

w całości. CARGO MOVE AGENCJA CELNA oraz Klient zgodnie potwierdzają, iż 

postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków są zgodne z przepisami prawa Celnego, a w 

szczególności z Unijnym Kodeksem Celnym (zwanym dalej UKC) i aktami wykonawczymi, 

w tym rozporządzeniami delegowanymi wydanymi na jego podstawie oraz przepisami kodeksu 

cywilnego. Składając CARGO MOVE AGENCJA CELNA  zapytanie, zlecenie lub 

Upoważnienie Klient oświadcza i potwierdza, że miał możliwość zapoznania się z niniejszymi 

OW przed zawarciem umowy z CARGO MOVE AGENCJA CELNA  i w pełni godzi się na 

ich stosowanie. 

Niniejsze OW mogą być stosowane wyłącznie w niezmienionej formie i jakiekolwiek 

zastrzeżenie ze strony Klienta co do niestosowania niektórych postanowień nie będzie prawnie 

skuteczne.  

W przypadku niezgodności niniejszych OW ze zleceniem rozstrzygające znaczenie mają 

niniejsze OW. 

 

1. CARGO MOVE AGENCJA CELNA  realizuje czynności agencji celnej w formie 

przedstawicielstwa bezpośredniego, na podstawie upoważnienia dostarczonego przez Klienta 



(dalej „Upoważnienie”), które określa zakres i rodzaj czynności, do których dokonania 

zobowiązana jest CARGO MOVE AGENCJA CELNA. Upoważnienie to może mieć charakter 

stały, terminowy lub jednorazowy. Dopuszcza się realizację czynności agencji celnej w formie 

przedstawicielstwa pośredniego jedynie w przypadku odpraw w procedurze uproszczonej, o ile 

CARGO MOVE AGENCJA CELNA  podpisała z Klientem stosowne porozumienie w sprawie 

ustalenia zasad odpowiedzialności przed organami celnymi w ramach procedury uproszczonej 

i pod warunkiem udzielenia przez Klienta zabezpieczenia w wysokości i formie wskazanej 

przez CARGO MOVE AGENCJA CELNA. W przypadku udzielenia CARGO MOVE 

AGENCJA CELNA przez Klienta zarówno upoważnienia bezpośredniego, jak i pośredniego, 

wybór upoważnienia, na podstawie którego dokonane zostaną przez CARGO MOVE 

AGENCJA CELNA czynności przedstawicielstwa w sprawach celnych na rzecz Klienta, 

należy wyłącznie do CARGO MOVE AGENCJA CELNA. 

 

2. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w pkt.1 Klient zobowiązany jest do 

dopełnienie formalności związanych z usługą eKlient Służby Celno-Skarbowej za 

pośrednictwem platformy PUESC https://puesc.gov.pl/ przed dokonaniem pierwszej czynności 

agencji celnej, w szczególności w celu rejestracji danych w SISC oraz zarejestrowania 

reprezentacji. Formalności związane z usługą e-Klient mogą zostać zrealizowane przez 

CARGO MOVE AGENCJA CELNA  na wyraźne zlecenie i koszt Klienta. 

 

3. Zmiana oraz odwołanie Upoważnienia, bez względu na jego charakter, wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. CARGO MOVE AGENCJA CELNA  ma prawo do 

wypowiedzenia Upoważnienia otrzymanego od klienta w każdym czasie i z każdej przyczyny, 

bez jej podania. Upoważnienie obejmuje dokonywanie czynności agencji celnej związanych ze 

zgłaszaniem towarów do procedury: 

a) Dopuszczenia do obrotu, 

b) Wywozu, 

c) Tranzytu 

d) Procedur specjalnych. 

W przypadku wywozu towarów, Klient oświadcza, że znana jest mu definicja eksportera 

zgodnie z art. 1. Ust. Pkt 19 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 (Dz. Urz. 

UE L343 z dn. 29 grudnia 2015 ze zm.). 

 

4. Czynności agencji celnej, określone w Upoważnieniu, dotyczące konkretnego zgłoszenia 



celnego (zgłoszeń celnych), będą wykonywane przez CARGO MOVE AGENCJA CELNA  na 

podstawie zlecenia udzielonego przez Klienta drogą elektroniczną lub w innej formie 

dokumentowej, po dostarczeniu przez niego dokumentów i informacji wymaganych do 

dokonania niezbędnych formalności celnych. 

CARGO MOVE AGENCJA CELNA ma prawo odmówić dokonania zgłoszenia celnego w 

przypadku : 

a) braku któregokolwiek dokumentu wymaganego przepisami prawa, 

b) dostarczenia dokumentów wadliwych lub budzących uzasadnione wątpliwości co 

do ich autentyczności 

c) stwierdzenia w wyniku badania towarów lub pobrania próbek, że towary nie 

odpowiadają otrzymanym dokumentom, 

d) niewywiązania się z jakiegokolwiek zobowiązania określonego niniejszymi OW 

lub umową stron, 

e) w innych przypadkach, o których mowa w niniejszych OW. 

 

5. Dokonanie klasyfikacji taryfowej towaru przywożonego do Polski/ Unii Europejskiej (w tym 

również w ramach procedury tranzytu) lub z niej wywożonego, następuje na podstawie kodu 

CN wskazanego przez Klienta i na podstawie informacji dostarczonych przez Klienta. Przy 

dokonywaniu klasyfikacji taryfowej CARGO MOVE AGENCJA CELNA  jest zobowiązana 

do działania na podstawie obowiązujących postanowień w zakresie klasyfikacji. Wszelka 

pomoc ze strony CARGO MOVE AGENCJA CELNA  przy klasyfikacji towarów Klienta ma 

charakter orientacyjny i służy wyłącznie jako wskazówka, zaś CARGO MOVE AGENCJA 

CELNA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody czy koszty, poniesione przez 

Klienta w wyniku zakwestionowania zastosowanej klasyfikacji taryfowej. 

 

6. W przypadku dokonania przez CARGO MOVE AGENCJA CELNA  w imieniu Klienta 

czynności uiszczenia długu celnego lub skorzystania przez Klienta z zabezpieczenia celnego 

złożonego w Izbie Administracji Skarbowej przez CARGO MOVE AGENCJA CELNA, Klient 

zobowiązuje się do wpłacenia na konto CARGO MOVE AGENCJA CELNA  kwoty długu 

celnego niezwłocznie po odprawie celnej towaru, licząc od dnia zarejestrowania zgłoszenia 

celnego w Urzędzie Celno-Skarbowym, a CARGO MOVE AGENCJA CELNA  przysługuje 

prawo zatrzymania towaru do chwili wpływu na rachunek bankowy CARGO MOVE 

AGENCJA CELNA  kwoty długu celnego, uiszczonej lub zabezpieczonej przez CARGO 

MOVE AGENCJA CELNA. Od kwoty długu celnego, zapłaconego lub zabezpieczonego przez 



CARGO MOVE AGENCJA CELNA na podstawie powyższych postanowień OW, Klient 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz CARGO MOVE AGENCJA CELNA  prowizji, w 

wysokości zgodnie z obowiązującym cennikiem CARGO MOVE AGENCJA CELNA, a w 

braku takowego – prowizji od kwoty długu celnego w wysokości odsetek maksymalnych, a 

także odsetek ustawowych w transakcjach handlowych, powiększonych o WIBOR3M, jako 

odsetek karnych w razie nie terminowego uregulowania płatności kwoty długu celnego, 

zapłaconej lub zabezpieczonej przez CARGO MOVE AGENCJA CELNA  na rzecz Urzędu 

Celno-Skarbowego.  

 

7. Informacja o kwocie długu celnego przekazana zostanie przez CARGO MOVE AGENCJA 

CELNA Klientowi niezwłocznie po zarejestrowaniu długu celnego w Urzędzie Celno-

Skarbowym. 

 

8. Klient zobowiązany jest do dokonywania płatności wszelkich kwot na wskazany rachunek 

bankowy CARGO MOVE AGENCJA CELNA  i niezwłocznego dostarczenia CARGO MOVE 

AGENCJA CELNA  dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności. 

 

9. Niezależnie od uprawnień określonych powyżej w treści niniejszych OW, CARGO MOVE 

AGENCJA CELNA  przysługuje prawo zatrzymania towaru oraz dokumentów Klienta w 

przypadku wystąpienia zobowiązania finansowego Klienta względem CARGO MOVE 

AGENCJA CELNA, związanego z nieuiszczeniem przez Klienta płatności na pokrycie długu 

celnego, zapłaconego uprzednio lub zabezpieczonego przez CARGO MOVE AGENCJA 

CELNA  w imieniu Klienta orz w związku z brakiem zapłaty za usługi świadczone przez 

CARGO MOVE AGENCJA CELNA  na rzecz Klienta. 

 

10. W każdym przypadku, gdy CARGO MOVE AGENCJA CELNA zobowiązane będzie 

uiścić lub zabezpieczyć kwotę długu celnego w imieniu Klienta, CARGO MOVE AGENCJA 

CELNA  przysługiwać będzie prawo, według własnego wyboru, zażądania od Klienta 

dokonania przedpłaty całości długu celnego lub przedstawienia nieodwołalnej gwarancji 

bankowej, wystawionej na rzecz CARGO MOVE AGENCJA CELNA  na kwotę nie niższą niż 

dług celny oraz prawo wstrzymania uiszczenia kwoty długu celnego do chwili dokonania przez 

Klienta przedpłaty lub przedstawienia odpowiedniej gwarancji bankowej. 

 



11. W przypadku korzystania z zabezpieczenia należności celno-podatkowych zgodnie z art. 

182 i 201 UKC, CARGO MOVE AGENCJA CELNA  wyśle do klienta notę obciążeniową 

niezwłocznie po zarejestrowaniu długu celnego w Urzędzie Celno-Skarbowym. 

 

12. Uiszczenie wszelkiego rodzaju należności, związanych z czynnościami agencji celnej, 

przez CARGO MOVE AGENCJA CELNA, a także zmiana kodu CN taryfy celnej oraz stawek 

celnych, wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Klientem. 

 

13. Wszelkie manipulacje towarem odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem. 

 

14. CARGO MOVE AGENCJA CELNA  zobowiązana jest do poinformowania drogą 

elektroniczną Klienta o dokonaniu odprawy celnej i zwolnieniu towaru w Urzędzie Celno-

Skarbowym. 

 

15. CARGO MOVE AGENCJA CELNA  nie ma obowiązku sprawdzania powiązań pomiędzy 

importerem a eksporterem. Klient zobowiązany jest złożyć na rzecz CARGO MOVE 

AGENCJA CELNA  oświadczenia o istnieniu takich powiązań. W braku oświadczenia 

CARGO MOVE AGENCJA CELNA  uzna, że powiązania nie występują. Nie zwalnia to 

jednak Klienta od odpowiedzialności względem CARGO MOVE AGENCJA CELNA, jeśli w 

wyniku czynności organów ustalone zostanie występowanie takich powiązań.    

 

16. Jeżeli organ celny zażąda dokonania pobrania towaru w celu ustalenia jego właściwej 

taryfikacji lub innej weryfikacji, CARGO MOVE AGENCJA CELNA  ma obowiązek 

poinformować Klienta o takim żądaniu niezwłocznie po jego otrzymaniu, zaś Klient ma 

obowiązek udostępnić towar organowi, w czasie i w zakresie określonym przez ten organ lub 

przez CARGO MOVE AGENCJA CELNA. 

 

17. Klient ma obowiązek bieżącej kontroli i monitorowania wszelkich elementów 

jakichkolwiek pozwoleń, licencji, zabezpieczeń finansowych i innych dokumentów, 

udostępnionych CARGO MOVE AGENCJA CELNA  celem wykorzystania do wykonywania 

czynności, będących przedmiotem usług świadczonych przez CARGO MOVE AGENCJA 

CELNA, które podlegają ograniczeniom czasowym, ilościowym wartościowym lub 

jakimkolwiek innym. Klient ma również obowiązek natychmiastowego informowania CARGO 

MOVE AGENCJA CELNA -  w formie pisemnej - w przypadku zagrożenia, że którekolwiek 



ograniczenie może spowodować powstanie jakichkolwiek niekorzystnych dla CARGO MOVE 

AGENCJA CELNA konsekwencji. 

 

18. Klient jest zobowiązany wskazać w zleceniu, a przynajmniej określić w załączonych do 

niego dokumentach rodzaj, ilość i wartość towaru, którego mają dotyczyć czynności 

podejmowane przez CARGO MOVE AGENCJA CELNA. 

Ponadto klient jest zobowiązany do wyszczególnienia listy dokumentów, załączonych do 

zlecenia, określenia terminu zgłoszenia celnego, jak również przekazania CARGO MOVE 

AGENCJA CELNA  wszystkich informacji niezbędnych do skutecznego dokonania przez 

CARGO MOVE AGENCJA CELNA  czynności agencji celnej, podejmowanych w imieniu i 

na rzecz Klienta. 

 

19. CARGO MOVE AGENCJA CELNA  jest uprawniona, bez uprzedniej zgody Klienta, na 

podstawie cesji poważnienia, do korzystania z podwykonawców w celu wykonywania 

czynności agencji celnej, określonych w Upoważnieniu otrzymanym od Klienta. 

Odpowiedzialność CARGO MOVE AGENCJA CELNA  za takich podwykonawców kształtuje 

się na zasadzie winy w wyborze. 

 

20. Dla potrzeb zgłoszenia celnego Klient zobowiązuje się dostarczyć CARGO MOVE 

AGENCJA CELNA następujące dokumenty: 

a) Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców – chyba że będzie możliwe jego pobranie przez 

CARGO MOVE AGENCJA CELNA  z urzędowych rejestrów, dostępnych online,  

b) Zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON 

c)  Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego NIP 

d) Potwierdzenie zarejestrowania numeru EORI 

e) Potwierdzenie zarejestrowania reprezentacji w portalu PUESC. 

 

21. Klient zobowiązuje się do bieżącego informowania CARGO MOVE AGENCJA CELNA  

o wszelkich zmianach w zakresie danych, zawartych w dokumentach, o których mowa w 

pkt. 20 niniejszej OW oraz do niezwłocznego dostarczenia CARGO MOVE AGENCJA 

CELNA kopii aktualnych dokumentów. 

 

22. CARGO MOVE AGENCJA CELNA  zobowiązana jest do dokonywania na rzecz Klienta 

zgłoszeń celnych do poszczególnych procedur celnych wyłącznie na podstawie dostarczonego 



przez Klienta zlecenia zgłoszenia towaru do danej procedury celnej oraz dokumentów 

dostarczonych wraz z towarem przez Klienta, wymienionych w zleceniu do zgłoszenia towaru 

do procedury celnej. 

 

23. Nieprzedstawienie lub nieprzedłożenie CARGO MOVE AGENCJA CELNA 

któregokolwiek z wymienionych w niniejszych OW dokumentów przez Klienta zwalnia 

CARGO MOVE AGENCJA CELNA  z obowiązku dokonania zgłoszenia celnego. 

Niewywiązanie się Klienta z obowiązku przedłożenia dokumentów zwalnia również CARGO 

MOVE AGENCJA CELNA od wszelkiej odpowiedzialności, związanej z odprawą celną 

towaru, którego dokumentacja dotyczy, a także innych towarów Klienta. 

 

24. CARGO MOVE AGENCJA CELNA  będzie dokonywał zgłoszenia celnego tylko i 

wyłącznie na podstawie dokumentów przekazanych przez Klienta, zaś za ich zgodność ze 

stanem faktycznym co do rodzaju, ilości, wagi, ceny itp., pełną odpowiedzialność ponosi 

Klient. Klient gwarantuje zgodność przedstawionych dokumentów, dotyczących towaru, ze 

stanem faktycznym. Klient ponosi odpowiedzialność majątkową wobec CARGO MOVE 

AGENCJA CELNA  z tytułu przedłożenia nieprawdziwych, nieprawidłowych, niezgodnych ze 

stanem faktycznym lub prawnym danych, informacji lub dokumentów, na podstawie których 

CARGO MOVE AGENCJA CELNA  będzie występować przed organami celnymi. 

 

25. CARGO MOVE AGENCJA CELNA  ma prawo do kontroli wstępnej towaru w każdym 

przypadku wystąpienia uzasadnionego podejrzenia co do braku zgodności danych, zawartych 

w zgłoszeniu celnym z przepisami prawa celnego, po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu 

kontroli z Klientem, a braku takiego uzgodnienia – z dołożeniem należytej staranności. 

CARGO MOVE AGENCJA CELNA  będzie informował Klienta na bieżąco o 

przeprowadzeniu takiej kontroli i o jej wynikach. 

 

26. Klient pokryje koszty kontroli, o której mowa w pkt 25, wg taryfikatora stosowanego przez 

CARGO MOVE AGENCJA CELNA, a w braku takowego taryfikatora – w wysokości podanej 

przez CARGO MOVE AGENCJA CELNA . 

 

27. CARGO MOVE AGENCJA CELNA  zobowiązuje się do zawiadomienia Klienta o 

wystąpieniu problemów uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie zleconych 

czynności, a w szczególności o trudnościach w dokonaniu zgłoszeń celnych. 



 

28. Klient zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić CARGO MOVE AGENCJA CELNA z 

odpowiedzialności, na jego pierwsze żądanie, z wszelkich roszczeń i poniesionych kosztów, w 

tym między innymi ceł, podatków (np. VAT i podatków akcyzowych), kar i odsetek, które 

CARGO MOVE AGENCJA CELNA  mógłby ponieść w wyniku zaniedbania po stronie 

Klienta lub w wyniku działań, związanych z usługami celnymi lub logistycznymi, podjętymi w 

imieniu Klienta na podstawie informacji dostarczonej przez Klienta na rzecz CARGO MOVE 

AGENCJA CELNA. Klient podejmie z CARGO MOVE AGENCJA CELNA wszelką 

niezbędną współpracę w celu zwolnienia CARGO MOVE AGENCJA CELNA  z takich 

roszczeń i podejmie wszelkie wysiłki w celu zapobieżenia kierowania takich roszczeń przez 

władze celno - skarbowe względem CARGO MOVE AGENCJA CELNA. 

 

29. CARGO MOVE AGENCJA CELNA  lub podmioty powiązane z CARGO MOVE 

AGENCJA CELNA  zastrzegają sobie prawo do zawarcia, w dowolnym momencie współpracy 

z Klientem, umowy ubezpieczenia celem uzyskania ochrony ubezpieczeniowej, obejmującej 

wszelkie zobowiązania, które Klient może zaciągnąć w związku z usługami, które CARGO 

MOVE AGENCJA CELNA  lub podmioty powiązane z CARGO MOVE AGENCJA CELNA  

mogą świadczyć na podstawie Upoważnienia, o którym mowa w treści niniejszych OW. Strony 

postanawiają ponadto, że jeśli CARGO MOVE AGENCJA CELNA  uzna, że zdolność 

kredytowa Klienta nie wystarcza na ewentualne pokrycie jego zobowiązań 

związanych z realizacją usług, CARGO MOVE AGENCJA CELNA  będzie jednostronnie 

uprawniona do żądania, by Klient zapewnił stosowne zabezpieczenie zadowalające CARGO 

MOVE AGENCJA CELNA , np. gwarancję bankową szanowanego banku na kwotę ustaloną 

przez CARGO MOVE AGENCJA CELNA, podwyższenia wynagrodzenia, należnego 

CARGO MOVE AGENCJA CELNA, skrócenia terminów zapłaty do 1 dnia lub tego samego 

dnia – lub wypowiedzenia umowy lub Upoważnienia ze skutkiem natychmiastowym, jak 

również żądania niezwłocznego przedstawienia przez Klienta najbardziej aktualnych danych 

finansowych w celu weryfikacji zdolności kredytowej lub innej oceny sytuacji finansowej 

Klienta przez CARGO MOVE AGENCJA CELNA. Dane te mogą być przekazane 

ubezpieczycielom, bankowym lub innym podmiotom, z których usług postanowi skorzystać 

CARGO MOVE AGENCJA CELNA. CARGO MOVE AGENCJA CELNA  uprawniona 

będzie do skorzystania z jednego, kilku lub wszystkich ww. uprawnień. W przypadku braku 

możliwości uzyskania wglądu w aktualną sytuację finansową Klienta, CARGO MOVE 

AGENCJA CELNA zastrzega, iż także podmioty z nią powiązane będą mieć prawo do 



dokonania zmian w warunkach współpracy z Klientem, w szczególności w zakresie wysokości 

kredytu kupieckiego oraz warunków płatności za usługi. 

 

30. W przypadku realizacji czynności agencji celnej z zastosowaniem procedury uproszczonej 

z możliwością rozliczenia podatku VAT bezpośrednio w deklaracji podatkowej, CARGO 

MOVE AGENCJA CELNA zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez Klienta, w 

dowolnym momencie współpracy z Klientem, nieodwołalnej gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 

1 pkt 4 lub 5 kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego. Udzielone przez 

Klienta na rzecz CARGO MOVE AGENCJA CELNA  zabezpieczenie będzie obejmować w 

szczególności, ale nie wyłącznie zakres zobowiązań z tytułu importu towarów wobec organów 

celno-skarbowych. 

 

31. Procedura uproszczona z możliwością rozliczenia podatku VAT bezpośrednio w deklaracji 

podatkowej odbywa się na podstawie pozwolenia udzielonego CARGO MOVE AGENCJA 

CELNA  na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru zgłaszającego 

wydanego przez właściwego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.   

 

32. Dla potrzeb realizacji procedury uproszczonej z możliwością rozliczenia podatku VAT w 

deklaracji podatkowej Klient zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego przekazywania 

bezpośrednio do organów celno-skarbowych następujących 

dokumentów: 

a) Pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz naczelnika urzędu 

skarbowego o zamiarze rozliczenia podatku VAT w deklaracji zgodnie z art.33a Ustawy z 

dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z 

wytycznymi Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie stosowania uproszczeń, o których 

mowa w art. 166,179 i 182 UKC. 

b) Przedstawienia właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów 

określonych w art. 33a ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług.  

c) Terminową aktualizację zaświadczeń lub oświadczeń o których mowa w pkt. 32 b) zgodnie 

z wytycznymi Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie stosowania uproszczeń, o których 

mowa w art. 166,179 i 182 UKC. 

d) Terminowego przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów 

potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu w deklaracji 



podatkowej zgodnie z art.33 a ust.6 oraz zgodnie z wytycznymi Krajowej Administracji 

Skarbowej w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166,179 i 182 UKC. 

Klient zobowiązany jest do przedstawienia powyższych dokumentów również CARGO MOVE 

AGENCJA CELNA.  

 

33. CARGO MOVE AGENCJA CELNA  odpowiada jedynie za rzeczywiste i udowodnione 

szkody, poniesione przez Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi 

agencji celnej, realizowanej na rzecz Klienta, z wyłączeniem odpowiedzialności za utratę 

zysku, utracone korzyści czy też inne straty pośrednie, poniesione przez Klienta lub osobę 

trzecią, z zastrzeżeniem w każdym przypadku, że odpowiedzialność CARGO MOVE 

AGENCJA CELNA  ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia za usługę, w związku z którą 

powstała szkoda. Ponadto, CARGO MOVE AGENCJA CELNA  nie ponosi odpowiedzialności 

za zdarzenie, spowodowane z przyczyn innych niż rażące niedbalstwo lub wina umyślna 

CARGO MOVE AGENCJA CELNA. 

Za wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie, CARGO MOVE AGENCJA CELNA nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody wynikłe z zastosowania niewłaściwego kodu taryfy celnej. 

 

34. Celem zabezpieczenia roszczeń CARGO MOVE AGENCJA CELNA, w tym także 

roszczeń o zapłatę podatku wraz z należnościami ubocznymi, do którego solidarnego uiszczenia 

zobowiązana może być CARGO MOVE AGENCJA CELNA  w myśl art. 33a ust. 8 ustawy o 

podatku od towarów i usług, Klient dokonuje przewłaszczenia na CARGO MOVE AGENCJA 

CELNA  towarów  będących lub mających być przedmiotem odpraw celnych, dokonywanych 

przez CARGO MOVE AGENCJA CELNA. Przewłaszczeniu, o którym mowa wyżej, 

podlegają także towary Klienta, stanowiące przesyłki, których obsługą spedycyjną czy 

transportową zajmują się podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, co 

CARGO MOVE AGENCJA CELNA  lub podmioty w inny sposób powiązane z CARGO 

MOVE AGENCJA CELNA. Przewłaszczenie, o którym mowa wyżej, dokonywane jest pod 

warunkiem zawieszającym w postaci regulowania przez Klienta wszystkich zobowiązań 

względem CARGO MOVE AGENCJA CELNA, podmiotów z nią powiązanych  czy Skarbu 

Państwa. W przypadku, jeśli  Klient zaprzestanie regulowania swych zobowiązań względem 

CARGO MOVE AGENCJA CELNA, podmiotów z nią powiązanych  lub Skarbu Państwa, 

CARGO MOVE AGENCJA CELNA  uprawniona będzie do dokonania sprzedaży towarów, 

których odprawą celną miał lub ma się zajmować, bez dodatkowych wezwań.  

 



35. W przypadku wystąpienia sporu między CARGO MOVE AGENCJA CELNA  a Klientem, 

sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd właściwy dla siedziby CARGO MOVE 

AGENCJA CELNA. 

 

36. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują od dnia 1 czerwca 2022 roku. W przypadku, gdy 

którekolwiek z postanowień niniejszych OW uznane zostanie za nieskuteczne lub nieważne, 

nie wyłącza to skuteczności ani ważności pozostałych postanowień tychże OW. 

 

37. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OW zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 19 marca 2004r. Prawo celne (Dz.U z 2004r. Nr.68, poz 622, z 

późn.zm) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 

ustanawiające Unijny Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L267 z dn. 30 września 2016 ze zm.).  

 

38. Treść przedmiotowych Ogólnych Warunków dostępna jest na wniosek, w siedzibie 

CARGO MOVE AGENCJA CELNA, jak również w wersji elektronicznej na stronie 

internetowe https://cargomove.pl/dokumenty/ ,  z której mogą zostać przez Klienta pobrane i 

wydrukowane. 


