Smlouva o přímém zastoupení v celním řízení a plná moc pro celní a daňové řízení
Pro právnické osoby/fyzické osoby – podnikatele:
Obchodní firma:
Sídlo/místo podnikání (adresa):
DIČ/EORI:
Kontaktní osoba:
Telefon, Email:
(dále jen „Klient“)
tímto pověřuje svým přímým zastupováním a zmocňuje v níže uvedeném rozsahu společnost
BDL servis s.r.o., se sídlem U Kombinátu 440/3, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČ 2483 2413
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178492
(dále jen BDL servis), aby v souvislosti s dovozem, vývozem a tranzitem zboží při využití služeb
společnosti BDL servis
1) jednala jménem Klienta a na jeho účet (přímé zastoupení) ve vztahu k celním úřadům a prováděla
veškeré úkony a náležitosti stanovené celními předpisy a
2) zastupovala Klienta ve všech nezbytných daňových a poplatkových řízeních u příslušných orgánů
v České republice
Na základě této smlouvy a plné moci je společnost BDL servis oprávněna (I) přebírat a doručovat
veškerá oznámení, výzvy a další písemnosti od Klienta a od třetích stran určené Klientovi, (II)
podepisovat, uzavírat a realizovat jménem Klienta dohody, listiny a další písemnosti, které souvisejí
s účelem této smlouvy a plné moci a (III) jiným způsobem klienta zastupovat a provádět další
hmotně-právní nebo procesní úkony, které budou podle jejího vlastního uvážení ke shora
uvedenému účelu nezbytné nebo vhodné.
Společnost BDL servis je oprávněna, pokud je to právně možné, pověřit svého zaměstnance nebo
jinou fyzickou osobu provedením úkonů v rozsahu této smlouvy a plné moci.
Toto přímé zastoupení v celním řízení je sjednáno podle kapitoly 2, oddílu2, článku 18 a následujících
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní
kodex Unie. Plná moc je dále udělována podle ust. § 27 a násl. zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu,
v platném znění, podle ust. § 441 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
a podle ust. § 33 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění.
Tato smlouva a plná moc zůstává v platnosti, dokud nebude vypovězena Klientem a může být po
dobu její platnosti použita i opakovaně.
Vztahy mezi Klientem a společností BDL servis, včetně ujednání o náhradě nákladů, nezbytných
výdajů, úhrady poplatků a odměn a odpovědnosti, se řídí touto smlouvou, ceníkem společnosti BDL
servis, jehož platné znění je k dispozici na adrese www.bdlservis.cz . Klient potvrzuje, že se s ceníkem
společnosti BDL servis seznámil a tyto ceny společnosti BDL servis jsou mu známy. Ceny za služby
společnosti BDL servis se řídí platným ceníkem, který může být ze strany společnosti BDL servis
změněn a tato změna oznámena Klientovi. Klient je oprávněn vypovědět tuto smlouvu a plnou moc
v případě, že se změnami ceníku nesouhlasí.

Klient se dále zavazuje uhradit společnosti BDL servis všechny poplatky, daně a cla stanovené
příslušným celním nebo finančním úřadem, a to do patnácti dnů ode dne vystavení odpovídající
faktury společností BDL servis. Klient je rovněž povinen nahradit společnosti BDL servis veškeré
škody a náhrady, včetně zaplacených penále a jiných poplatků, uhrazených společností BDL servis
v souvislosti s plněním této smlouvy a závazků z plné moci. Klient bez zbytečného odkladu poskytne
společnosti BDL servis na její žádost veškerou součinnost, doklady a povolení potřebné pro celní a
daňové řízení a zavazuje se nahradit společnosti BDL servis v případě porušení této povinnosti
způsobenou škodu (včetně zaplacených sankcí) a případnou nemajetkovou újmu.
Přílohou této smlouvy a plné moci je (I) potvrzení Klienta o registraci k dani z přidané hodnoty,
pokud je Klient k dani z přidané hodnoty registrován; (II) výpis z obchodního rejstříku klienta, pokud
je klient v obchodním rejstříku registrován; (III) kopii živnostenského či jiného oprávnění, pokud je
Klient fyzickou osobou – podnikatelem; (IV) aktuální ceník, pokud není sjednáno jinak; lV) kopie
Klientova občanského průkazu v případě občanů České republiky nebo platného cestovního pasu.

V …………………………………………… ,dne.……………………………………………………………..

KLIENT:
Jméno a příjmení:

Funkce:

Podpis klienta

Souhlasíme s přímým zastupováním uvedeného Klienta v celním řízení a přijímáme plnou moc.

……………………………………………………………………
Jakub Dudáček
jednatel
BDL servis s.r.o.

V Praze, dne

