
 

 قرارداد ترخيص کاال از گمرکاتنمونه 
  

دارای  شناسه  --------در دفتر ثبت شرکتهای   ----------- بشماره ثبت -------------اين قرارداد فيمابين شرکت 
بعنوان  ---------------------------آدرس به  -------------بنمايندگی آقای  -----------ملی به شماره 

بنمايندگی آقای سيد موسی خاتمی  بندر عباس 7996يك سو و شرکت گامرون ترخيص جنوب بشماره ثبت کارفرما  از
که منبعد در اين قرارداد کارگزار   8شهيد بهشتی خيابان پاکستان کوچه دوم پالک بعنوان مدير عامل بنشانی تهران خيابان 

 . اجرای مفاد آن می باشند  ناميده می شود از سوی ديگر بشرح ذيل منعقد و طرفين موظف به 
 

 موضوع قرارداد (  1ماده 
موضوع قرارداد عبارتند از انجام کليه تشريفات گمرکی مربوط به ترخيص کاالی وارده مربوط به کارفرما ازکليه گمرکات 

ی ، زمينی و يا کشور که با بارنامه و يا راهنامه رسمی بين المللی اعم از هواي کشور و مطابق با قوانين و مقررات جاری
 . توسط کارگزار   دريايی وارد گمرکهای مجاز کشور کرديده است 

 

 مدت قرارداد (  2ماده 
 . مدت قرارداد از تاريخ انعقاد بمدت يكسال شمسی بوده که پس از انقضاء با موافقت طرفين قابل تمديد و اجرا  خواهد بود 

 

 وظايف و تعهدات كارگزار (  3ماده 
ارات کارگزار در خصوص موضوع اين قرارداد شامل اقدامات و تشريفاتی خواهد بود که مطابق با قوانين وظايف و اختي

امور گمرکی و آئين نامه اجرائی آن از زمان تسليم اسناد به صورت کامل به کارگزار تا زمان ترخيص کاال ضروری می 
گمرکی و هزينه های متعلقه پس از دريافت وجه مربوطه باشد از قبيل تنظيم و تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق و عوارض 

از کارفرما و مراجعه به ادارات و ارگانها از جمله گمرکات اجرايی و گمرک ايران و شرکت در کميسيونهای رسيدگی به 
ت اختالفات گمرکی و تجديد نظر و وزارتخانه های بازرگانی و صنايع و حضور در مراجع ذيصالح در صورت بروز مشكال

 .ی و با هماهنگی مستقيم کارفرما گمرک
بايد بر اساس پروانه فعاليتی که گمرک ايران صادر نموده در حرفه خود تبحر و ( ترخيص کار ) کارگزار  - 1تبصره 

مهارت کامل داشته و در مقام پاسخگويی به مسئولين گمرکی و ارزيابی مطابق قوانين مربوطه باشد و در حداقل زمان ممكن 
 . به ترخيص کاال اقدام وکاال را  به مقاصد اعالم شده حمل  نمايد  نسبت 

مسئوليت ها و عواقب احتمالی هرگونه خسارت وارده به محموله که ناشی از سهل انگاری کارگزار در زمان  - 2تبصره 
مسئوليت خسارتهای ناشی از عدم و .ترخيص می باشد بعهده کارگزار بوده  لذا  موظف به جبران خسارت وارده  می باشد 

  . يا نامناسب بودن بسته بندی از عهده کارگزار خارج است 
کليه مسئوليتهای بيمه ای کارکنان کارگزار در خصوص موضوع اين قرارداد بعهده کارگزار بوده و کارفرما در  - 3تبصره 

 . اين مورد از هرگونه مسئوليتی مبری است 

 
 
 



 

 
 هدات كارفرما وظايف و تع(  4ماده 

کارفرما متعهد می گردد کليه اسناد و مجوزهای مربوطه که ارائه آن به گمرک ضروری می باشد را در قبال اخذ رسيد به  -
کارگزار تحويل نمايد لذا کليه مسئوليتهای ناشی از هرگونه اختالف اسناد با کاالی وارد و عواقب آن از هر حيث و هر جهت 

 . بعهده کارفرما می باشد
پرداخت کليه وجوه ترخيص از قبيل حقوق و عوارض گمرکی و هزينه های انبارداری و باربری و حمل و نقل و ساير  -

 . هزينه هايی که جهت تسريع در انجام تشريفات گمرکی ضروری می باشد با هماهنگی بعهده کارفرما می باشد 
 

 كارمزد انجام تشريفات گمركي (  5ماده 
ابت انجام خدمات و تشريفات گمرکی براساس ليست پيوست اين قرارداد می باشد که پس از ارائه کارمزد کارگزار ب

 . از طرف کارفرما پرداخت می گردد از ترخيص ،  صورتحساب هزينه ها و ارائه اسناد مثبته توسط کارگزار پس
 .خواهد شد بعهده کارفرما خواهد بود  پرداخت هزينه های پيش بينی نشده در گمرک که با توافق طرفين انجام  - 1تبصره 

 

 اقامتگاه طرفين (  6ماده 
اقامتگاه طرفين آدرس اعالم شده در مقدمه اين قرارداد می باشد و در صورت تغيير آدرس هر يك از طرفين مكلف است 

رارداد ابالغ شده تلقی آدرس جديد خود را کتبا به طرف ديگر اعالم و در غير اينصورت اوراق و ابالغات ارسالی به نشانی ق
 . می گردد 

 

 حل و فصل اختالفات (  7ماده 
در صورت بروز هرگونه اختالف در زمينه تعبير و تفسير اجرای مفاد اين قرارداد ابتدا مراتب از طريق صلح و سازش حل و 

 . فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتيجه قطعی مراجع قضايی ذيصالح  مرجع رسيدگی خواهد بود 
 

ر کدام حكم واحد را تبصره در دو نسخه تنظيم که پس از امضاء طرفين در ذيل قرارداد ه 4ماده و  6اين قرارداد مشتمل بر 
 .دارا می باشد

 
 مهر و امضاء کارگزار                                    مهر و امضاء کارفرما                                                  
 جنوب شركت گامرون ترخيص                                                                                 شركت              

 


