
 وکالتنامه صاحب کاال به کارگزار گمرکی )درصورتی که صاحب کاال شخص حقوقی باشد( - 1فرم شماره 

 مشخصات موکل : -1

 اداره ثبت شرکت های: ثبت شده به شماره: شرکت:

 تاریخ انقضاء اعتبار کارت بازرگانی: شماره کارت بازرگانی :

 شناسه ملی: کد اقتصادی:

 شماره شناسنامه: تاریخ تولد: نام پدر: با امضاء آقا/خانم:

 و آقا / خانم: به عنوان ...............  شرکت .................. کدملی:

 به عنوان .................... شرکت ..........................
 و  با مهر شرکت طبق آخرین اگهی تغییرات شماره ...............

 روزنامه رسمی شماره ....................... 
 مورخ ................... 

 تلفن ثابت: پست الکترونیک: کدپستی: آدرس:

 تلفن همراه:

 مشخصات کارگزار گمرکی در صورت که شخص حقیقی باشد )وکیل(:-2

 تاریخ تولد: نام پدر: کدملی: نام خانوادگی: نام:

صدور محل  شماره شناسنامه:
 شناسنامه:

تاریخ انقضا اعتبارکارت  شماره پروانه کارگزاری:
 کارگزار

 کدپستی: تلفن همراه: تلفن ثابت: آدرس محل کار:

 کدپستی: پست الکترونیک: تلفن ثابت: آدرس محل سکونت:

 حدود اختیارات: -3
انجام تشریفات گمرکی  -4تنظیم اظهار نامه  -3سپرده نقدی و استرداد آنها  اخذ قبض انبار و ترخیصیه، گذاردن چک سپرده و  -2اخذ اسناد خرید و حمل -1 

اعتراض به -6پرداخت حقوق و عوارض و هزینه های گمرکی و مالیات های متعلقه -5واردات/ صادرات/ ترانزیت/ ورود موقت/ مرجوعی/ ترخیص کاال 
 43درخواست تعیین تعرفه موضوع ماده  -8های ذیربط جهت اخذ مجوزهای مربوطه مراجعه به سازمان -7تصمیمات گمرک و درخواست رد اضافه پرداختی 

اعتراض به آراء کمیسیون بدوی و درخواست ارسال پرونده به -10تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی  -9قانون امورگمرکی 
 نظر رسیدگی به اختالفات گمرکی جهت دفاع از پرونده مربوطه حضور در کمیسیون های بدوی و تجدید -11کمیسیون تجدید نظر 

 باشد()اعطاء کلیه اختیارات فوق الذکر به کارگزار گمرکی یا محدود نمودن آن از اختیارات موکل می

 حق عزل وکیل: دارد
 مدت وکالت: ازتاریخ صدور حداکثر یک سال شمسی

 باشد(می)محدود نمودن مدت وکالت از اختیارات موکل 

 حق توکیل به غیر: ندارد
 )به استثناء کارمند کارگزار(

 امضاء وکیل)کارگزار گمرکی(: امضاء موکل )صاحب کاال(:

 


