VOLLMACHT
Herr/Frau _________________________________,
wohnhaft in ______________________, _________________, PLZ __________, Republik Polen,
(nachfolgend nur „Mandant“)
bevollmächtigt hiermit
Herrn Denis Riediger (Rechtsanwalt), Frau Karina Pielka (Rechtsanwältin PL)
mit dem Recht jeweils allein zu handeln
zur Vertretung in allen Rechtsangelegenheiten und zur Vornahme aller damit zusammenhängenden Rechtshandlungen und tatsächlicher
Handlungen, insbesondere:
- zur Abgabe sämtlicher Willenserklärungen;
- zur Vertretung gegenüber Dritten;
- zur Vertretung vor ordentlichen Gerichten, dem obersten Gericht, öffentlichen Gerichten und Schiedsgerichten, sowie im
Handelsregisterverfahren und im Vollstreckungsverfahren, vor Polizei und Staatsanwaltschaft;
- zur Vertretung der Gesellschaft vor Banken, öffentlichen Ämtern, SV-Amt;
- zur Vertretung in allen steuerlichen Fällen und anderen Fällen vor steuerlichen Behörden oder Steuerprüfung-Behörden, Zollamt,
Finanzkammer, einschließlich Erstellung, Unterzeichnung und Einlegung der Steuererklärungen und sonstigen Schriften, Anträgen,
Anmeldungen NIP und VAT, sowie ihren Aktualisierung und Korrekturen und aller damit zusammenhängender tatsächlicher Handlungen
sowie zum Empfang von Steuerbescheiden und zur Entgegennahme von Rückzahlungen;
- zur Vertretung vor allen Institutionen, mit denen der Kontakt im Rahmen von Buchhaltungs-, Steuer- und Abrechnungstätigkeiten notwendig
ist;
- zur Entgegennahme von Einschreiben und sonstiger Schriftstücke;
- zur Anerkennung geltend gemachter Ansprüche, zum Verzicht auf Ansprüche, zur Eintreibung und Entgegennahme von Forderungen;
- zum Abschluss von Stundungen und Vergleichen.
Der Bevollmächtigte ist berechtigt, weitere Vertreter für sich zu bestellen. Falls mehrere Vertreter bestellt wurden, kann jeder von ihnen
selbständig handeln. Die Vollmacht erlischt mit dem Tod des Mandanten nicht.
PEŁNOMOCNICTWO
Pan/Pani _________________________________,
zam. ______________________, _________________, kod __________, Rzeczpospolita Polska,
(dalej jako „Mocodawca“)
udziela pełnomocnictwa
Panu Denisowi Riediger (Adwokat), Pani Karinie Pielka (Radca Prawny)
każdemu z prawem do samodzielnej reprezentacji
do reprezentowania go/jej we wszystkich sprawach prawnych i do podejmowania wszystkich z tym związanych czynności prawnych i
faktycznych, w szczególności do:
- składania wszelkich oświadczeń woli;
- reprezentowania przed osobami trzecimi;
- reprezentowania przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz sądami polubownymi, w tym w
postępowaniu rejestrowym oraz przed organami egzekucyjnymi, przed Policją i prokuraturą;
- reprezentowania przed bankami, organami administracji publicznej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
- działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów
kontroli skarbowej, reprezentowania przed urzędem celnym, izbą skarbową, w tym sporządzania, podpisywania i składania deklaracji
podatkowych i innych pism, wniosków, zgłoszeń NIP i VAT, jak również ich aktualizacji, korekt i wszelkich związanych z tym czynności
faktycznych oraz odbioru decyzji i zwrotów podatkowych;
- reprezentowania przed wszystkimi instytucjami, z którymi kontakt będzie niezbędny w zakresie prowadzonych czynności księgowych,
podatkowych i rozliczeniowych;
- odbierania korespondencji: przesyłek poleconych i innych przesyłek;
- akceptacji aktualnie wymagalnych roszczeń, do rezygnacji z roszczeń, do ściągania i odbioru wierzytelności;
- przyjmowania oświadczeń o uznaniu i zawierania ugód.
Upoważniony pełnomocnik jest uprawniony ustanowić dalszego pełnomocnika. W przypadku ustalenia większej ilości dalszych
pełnomocników, każdy z nich może działać samodzielnie. Pełnomocnictwo nie wygasa wraz ze śmiercią Mocodawcy.
In/W _________, den/dnia _________
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