
 مشخصات موکل:-1

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

 تاریخ انقضاء اعتبار کارت بازرگانی : بازرگانی:شماره کارت 

 شناسه ملی: کد اقتصادی :

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

 و آقا/خانم : عنوان...................شرکت..................به  کد ملی:

 کد ملی: تاریخ تولد: شماره شناسنامه: نام پدر:

 ....شماره............مورخ.......روزنامه رسمی  ....به عنوان............................شرکت و یا مهر شرکت طبق آخرین آگهی تغییرات شماره..........................................

 شماره تلفن ثابت: پست الکترونیکی: کد پستی: آدرس:

 شماره تلفن همراه :

 وکیل

 گامرون ترخیص جنوب با مدیریت آقای سید موسی خاتمی آبکنار 1

 شخص حقوقی :   خصوصینوع  شرکت با مسئولیت محدود –نام شخص حقوقی :گامرون ترخیص جنوب  10800097808شناسه ملی: 

 0763-3555475تلفن: محل ثبت : بندر عباس 6997شماره ثبت : 23/01/1384تاریخ ثبت :

 7917879389کد پستی : نشانی:بندر عباس بلوار پاسداران روبروی اداره ارشاد طبقه دوم بانک تجارت

 411143986655کد اقتصادی  25/06/1398کارگزار تاریخ انقضاء اعتبار کارت  32178توضیحات:شماره پروانه کارگزاری 

 مدیر :آقای سید موسی خاتمی آبکنار

 نام پدر : سید محمد نام خانوادگی:خاتمی آبکنار نام : سید موسی   2649707038شماره ملی :

 09121242118شماره تلفن :  محل صدور شناسنامه: بندرانزلی 11شماره شناسنامه:  20/01/1351تاریخ تولد : 

    1435713179کد پستی: 301واحد  6:   تهران میدان ونک خیابان برزیل شرقی بن بست الله پالک  نشانی

 مدیرعامل شرکت مذکور –روزنامه رسمی  09/07/1394مورخ  20556طبق مدرک شماره 

 مشخصات مورد وکالت

 مورد وکالت : وکالت گمرکی

 سایر اطالعات

 تاریخ انقضای مدت وکالت :  حق توکیل به غیر :  ندارد داردحق عزل وکیل : 

 شرایط و متون حقوقی

مورد وکالت مراجعه به کشتیرانی و سازمان های حمل و نقل جهت دریافت ترخیصیه و قبض انبار و همچنین پرداخت چک سپرده و سپرده نقدی و 

 چک سپرده و سپرده نقدی و انجام کلیه تشریفات گمرکی عودت 

انجام تشریفات گمرکی واردات/ صادرات/ترانزیت / ورود  -4تنظیم اظهارنامه  -3اخذ انبار ود ترخیصیه  -2اخذ اسناد خرید و حمل  -1حدود اختیارات 

اعتراض به تصمیمات گمرک و  -6پرداخت حقوق ورودی و عوارض و هزینه های گمرکی و مالیات های متعلقه  -5موقت / مرجوعی/ ترخیص کاال 

قانون امور  43درخواست تعیین تعرفه موضوع ماده  -8مراجعه به سازمان های ذیربط جهت اخذ مجوزهای مربوطه  -7رخواست رداضافه پرداختی د

اعتراض به آراء کمیسیون بدوی و درخواست ارسال پرونده به  -10تقاضای ارجاع پرونده به کمیسسون رسیدگی به اختالفات گمرکی -9گمرکی 

اخذ نام کاربری  12حضور در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به اختالفات گمرکی جهت دفاع از پرونده مربوطه -11دید نظر کمیسیون تج

ضمنا وکیل  14حق صلح و واگذاری کلیه بارنامه ها و قبوض انبار موکل به هر نام  EPL 13و کلمه مربوط به سامانه گمرک الکترونیکی دور اظهاری 

 حق توکیل به غیر ندارد )باستثنای کارمند کارگزار(

 

 


