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ذیحسابی و اداره کل امور مالی سازمان امور مالیاتی کشور

با سالم و احترام
اینجانب..................................فرزند .................به شماره شناسنناهه  ............صادره.....................شنال در اداره لن اهن ر
هالیاتی ..................به شماره پرسنلی......................سیبا........................................لارهندرسمی ،پیمنانی ،وقنراردادهعین بنه آن اداره
ل ولالت هی دهم حق عض یت هاهیانه هبلغ  1.000.000ریال از حق ق و هزایای اینجانب لسر نم ده و به عن ان حنق عضن یت
به حساب شرلت تعاونی اعتبار لارلنان و بازنشستگان سازهان اه ر هالیاتی لش ر واریز نمایند.
شماره تلفن همراه.....................
شماره تلفن ثابت.........................
نام و نام خانوادگی  ،تاریخ و امضاء

اهضای آقای  /خانم  .....................ه رد تایید است:
امضاء
مهر و امضاء اداره کل

بسمه تعالي

نام خانوادگي:

اينجانب نام:
داراي شماره شناسنامه :

صادره از:

متولد سال:

فرزند:
شماره كارمندي :

شماره ملي:
بدينوسيله ضمن عقد خارج الزم

به شركت تعاوني اعتبار كاركنان سازمان امور مالياتي و با شماره ثبت:
وكالت بالعزل يا حق توكيقغ ريقر مقي داقش تقا شقركت مزبقور زوكيقغد از مو قودي ححقاه شقرر ال حقنه شقماره
كه بنا به درخواست و به نام من نزد شركت ياد شده افتتاح گرديده است زشامغ كليه و واي كه شخصاً يقا از رريق سقازمان
امور مالياتي كشور يا ار شخص حقيقي و حقوشي يا به ار رري ديگر به آن واريز شده يا بشودد به تشخيص خقود و براسقا
اساسنامه شركت تعاوني مزبور و دستورالعمغ پرداخت شرر ال حنه محكن مورد عمغ  ،استفاده نمايد .ضمناً چون ح استفاده از
مو ودي به شركت واگقاار شقده اسقت تعمقد مقي كنقد اياگونقه ادعقابي نحقبت بقه مو قودي ححقاه شقرر ال حقنه
شماره

متعل به خود را نزد شركت تعاوني اعتبار كاركنان سازمان امور مالياتي كشور تا پايان خدمت و تا زمقان

بازنشحتگي ننمايش  .به عالوه اعالم مي دارم ايات مديره فوق الاكر در ا راي مفاد اين وكالتنامه متضمن ايجاد حق اسقتفاده از
مو ودي شرر ال حنه كليه اختيارات الزم را از ار نوع كه باشد مت استفاده از مو ودي ححاه شرر ال حقنه اينجانقب دارا
مي باشد و تصميمات ايات مديره و امضاء آن در اين خصوص در حكش تصميش و امضاء اينجانب خوااد بود .امانقين آگقااي
كامغ دارم تخلف از تعمدات پايرفته شده در اين وكالتنامه مو ب م روميت اينجانب از ح اسقتفاده از تحقميالت و امكانقات
شركت تعاوني اعتبار كاركنان سازمان امور مالياتي كشور خوااد بود.
ضمناً بدينوسيله مجوز برداشت  ،ابجابي و انتقال و وه ححاه شرر ال حنه خود از شركت تعقاوني اعتبقار كاركنقان وزارت
امور اشتصادي و دارابي به شركت تعاوني اعتبار كاركنان سازمان امور مالياتي كشور را تفويض نموده تا در ححاه شرر ال حنه
متعل به اينجانب در نزد آن شركت متمركز و برابر تعمد فوق و ححب مفاد اساسنامه شركت مورد استفاده شرار

گيرد4/05539.

محل امضاء:
مراتب فوق و ص ت امضاء خانش  /آشاي

را گوااي دارم.

مراتب فوق و ص ت امضاء خانش /آشاي

را گوااي دارم.

رئيس حسابداري
رئيس امور اداري
مديركل
اداره كل

بسمه تعالي

هیئت مدیره محترم شرکت تعاونی اعتبار سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً
اينجانب
كارمند اداره كغ
اعتبار سازمان امور مالياتي كشور ميباشش

شماره پرسنلي
ضمن شبول و رعايت مفاد اساسنامه آن شركت خواستار عضويت در شركت تعقاوني
4/05538.

امضاء

شرکت تعاونی اعتبا ر کارکنان و بازنشستگان سازمان امور مالیاتی کشور
با سالم

اینجانب ..............................لارهند اداره  /دفتر .......................
به شماره پرسنلی......................و شماره استخداهی......................
هتعهد هیگردم له عض شرلت تعاونی اعتبار و بازنشستگان سازهان اه ر هالیاتی لش ر هیباشنم ودر شنرلت تعناونی اعتبنار وزارت
اه ر اقتصادی و دارائی عض نمی باشم.
امضاء

هیات مدیره محترم شرکت تعاونی اعتبار وزارت امور اقتصادي و دارایی

احتراماً با تو ه به تاسيس شركت تعاوني اعتبار سقازمان امقور ماليقاتي كشقور اينجانقب

شقماره

استخدامي
خواسققققققتار عضققققققويت در تعققققققاوني مققققققاكور مققققققي باشققققققش .خوااشققققققمند اسققققققت
دستور فرمابيد ححاه سپرده شرر ال حنه محكن به شماره
و ححاه سمام به شماره عضويت
صورت بداي مراتب را به شركت ماكور اعالم

را به ححاه شركت تعاوني اعتبار سقازمان امقور ماليقاتي واريقز و در
فرمايند4/05541.

امضاء

