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 תאריך: ____/__/__

 
 הנדון: הרשאה )ייפוי כח( להגשת בקשה לבדיקת טובין מיובאים

 אני הח"מ:     
 שם פרטי ושם משפחה מלא של מורשה חתימה מטעם התאגיד  ________________

 ת"ז _____________________   
 שם תאגיד_________________

 __________מס' תאגיד )ח"פ, באם קיים( _______________
 ___________________________________________________________ מען

 
 :סוכן המכס ממנה בזאת את

 _____שם פרטי ושם משפחה מלא _____________________________________
 ת"ז _____________________   

 ___________________________________________________________ מען
 מספר סוכן מכס______________

 

 מכס שהוא תאגיד סוכן ☐

 שם תאגיד______________________________________________________
 מספר תאגיד )ח"פ( _______________

 מען __________________________________________________________
 מספר סוכן מכס _________________

 
 

להיות לבא כוחי ומורשה מטעמי לבצע את הפעולות המפורטות להלן, כולן או חלקן, בשמי  ☐

לביטולו על ידי בהוראה מפורשת בכתב שתימסר ובמקומי, החל ממועד מתן ייפוי כוח זה ועד 

 לכם.
 

לחתום על ולהגיש בשמי ובמקומי בקשות לשחרור טובין המיובאים על ידי, בהתאם לכל  ☐

, כפי שיהיו מעת לעת, ובכלל זה להתחייב בשמי כלפי הממונה על התקינהנוהל ודרישה של 

 ור.לביצוע כל הפעולות הכרוכות והנובעות מבקשות כאמ המעבדה
 

להזמין בשמי ובעבורי, בגין טובין המיובאים על ידי, בדיקות מכל מין וסוג, כפי שיהיו נהוגות  ☐

, בדיקות חלקיות, בדיקות זיהוי, טיפוס-אב, מעת לעת, לרבות ומבלי לגרוע בדיקות במעבדה

  בדיקות לסילוק ליקויים וכיו"ב.
 

כל תשלום, כל הוצאה וכל עלות  , בשמי ובמקומי, לשאת ולשלםהמעבדהלהתחייב כלפי  ☐

מעת לעת, ללא  עבדההכרוכים בביצוע הבדיקות לטובין המיובאים על ידי, כפי שיהיו נהוגים במ
 צורך באישור נוסף. 

בשמי, במקומי ובעבורי תשלומים מכל מין וסוג כפי שיידרשו, מעת לעת, בגין  למעבדהלשלם 

  ביצוע פעולות ובדיקות של טובין המיובאים על ידי.
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להופיע בשמי ולייצגני בפני כל יחידה ו/או מעבדה, ולחתום בשמי ובמקומי על כל בקשה,  ☐

ומי, וכן לקבל כל מסמך שאני הצהרה ומסמך אחר, וליתן הצהרות, קבלות ואישורים בשמי ובמק
 , והכל בעניין טובין המיובאים על ידי.מהמעבדהרשאי לקבלו 

 
 המלים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך.

 
 ולראייה באתי על החתום:

 
__    /    __    /    _____ 

 שנה         חודש      יום 
 
 

______________                    _____________________ 
 חתימת מייפה הכח                              שם מלא

 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 חתימת סוכן המכס:
 

_____________________________       _____________    __________ 
 מספר סוכן מכס             חתימה      ה מלא או שם התאגיד       שם פרטי ושם משפח
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