
 ترخيص کاالورود و اطالعاتی گمرک جهت سامانه  فرم

 

 :صاحب کاال مرکز اطالعات -1

                           :نام و نام خانوادگی مسئول مرکز                  :                                                     نام مرکز

 :کد ملی                                       :(شناسه شرکت) شناسه ملی مرکز

 :تلفن همراه

 :ترخيص کاالاطالعات  -2

 :تاریخ فاکتور                                                                  :شماره فاکتور

 :اریخ کوتاژت:                                                                   شماره کوتاژ

  شرکت شناسه ملییا       ملی بر اساس کد اظهارنامه گمرکیثبت * 
در غیر اینصورت در صورتیکه کاال بصورت پته باشد و کاال تجاری محسوب نشود و بازرگان در اظهارنامه گمرکی . بر اساس شماره کوتاژ یا شماره ثبت سفارش ثبت شودبایستی مجوز  کاال از گمرک ، ثبت مجوز ترخیصبرای *

 .نام نموده است، مجوز بایستی بر اساس شماره ملی ثبت شود بایستی براساس شناسه ملی و درصورتیکه با کارت بازرگانی حقیقی ثبت نام نموده است، مجوز با کارت بازرگانی شرکت ثبت
 (گردد اطالعات این قسمت تکمیل گردد کار انجام می ترخیص کاال توسط شرکت واسط و یا ترخیصدرصورتیکه ): اطالعات ترخيص کننده کاال -3

 :تلفن همراه:                                                            گی خانواد نام نام و

 :  کد ملی                                    :شرکت ترخیص کننده کاالشناسه ملی 

 :اطالعات ورود کاال -4

 :تاریخ پرفورما:                                                                 شماره پرفورما

 یا شناسه ملی      نام در سایت ثبتارش بر اساس کد ملی  ثبت  **
بایستی بر اساس شناسه نام نموده است مجوز  در صورتیکه با شناسه ملی در سایت ثبتارش ثبت. یا شماره ملی خود را اعالم نماید( شناسه شرکت)، بازرگان بایستی شماره ملیجهت ثبت سفارش کاال برای ثبت مجوز ورود**

 .نام نموده است، مجوز بایستی بر اساس شماره ملی ثبت شود ملی ثبت شود و در صورتیکه با شماره ملی ثبت
 (گردد اطالعات این قسمت تکمیل گردد انجام میدیگری کاال توسط شرکت واسط  درصورتیکه ورود): کننده کاال وارداطالعات  -5

 :تلفن همراه                                                    :        خانوادگی  نام نام و

 :                                                          کد ملی                                    :کننده کاال کننده شرکت واردشناسه ملی 

 (بر اساس اساسنامه شرکت متقاضی مهر و امضا، گرددبایست توسط دارندگان امضای مجاز  این فرم می): تعهدات  -6

که ....................................................................... ......خانم /با مسئولیت آقا......................................... ................................................. شرکت

 :گردد باشد ، به عنوان صاحب اصلی کاالی فوق متعهد می می...................................... یا مجوز از این امور به شماره  دارای پروانه

کار هیچ گونه حق دخل و تصرف در  مسئولیت حفظ، نگهداری،جابجایی و دخل و تصرف با این شرکت بوده و شرکت ترخیص -1

یسک پرتوگیری گردد را ندارد و هرگونه مسئولیت در خصوص دسترسی غیر مجاز ، فقدان محتوای کاال که منجر به افزایش ر

 .باشد و سرقت کاالی فوق برعهده این شرکت می

را برداری   کار در مجوز هیچ گونه حقی مبنی بر فعالیت پرتوی اعم از حمل و نقل، نگهداری و بهره درج نام شرکت ترخیص -2

 .کند برای آن شرکت ایجاد نمی

گیرد و مسئولیت هرگونه  اظهار شده در این فرم انجام می اطالعاتبت اطالعات در سامانه و صدور کد رهگیری بر اساس ث -3

 .عواقب ناشی از اظهار ناصحیح اطالعات بر عهده مرکز درخواست کننده خواهد بود

  :تاریخ                :                                                             محل مهر و امضاء

 


