
-دریایی22738772

منطقه ویژهالف:گمرک ورودی4وق اظهارنامه. 1

50100کد گمرک

شماره ثبت(کوتاژ)

1516:03:29-07-2017تاریخ

. برگه3

13

. فهرست4

. اقالم5

4

.ت بسته6

175.0

ش بایگانی:#. عطف7

مانیفست:
10103923318-

SCP1104W

تاریخ:
4/25/96

. گیرنده :8
آرال تکنام نگاه ,,آدرس: اظهارنامه,تلفن:

. مسئول تسویه مالی (صاحب کاال)9

. کد اجزا ارزش150829.0011. اجزا ارزش10

. نماینده اظهارکننده:14
,,آدرس: ,تلفن:
حق العمل کار:

,,آدرس: ,تلفن:

CN. کشور صادرکنندهCN16. کشور مبدا15

.ش بارنامه:CN12. کشور طرف معامله17

SCP1105WHHU4154B

CFR. شرایط تحویل IR20.ک: 19ایرانی. هویت و ملیت وسیله حمل در ورود: 18

. هویت و ملیت وسیله حمل در عبور از مرز21

IRایرانی

. ارز و مبلغ کل فاکتور:22

USD5296.40

. نرخ ارز:23

32595.0

. نوع معامله24

بدون انتقال ارز

. محل تخلیه/کد استان27. کد حمل26. نوع حمل25

دریایی

. محل ارزیابی کاال30. گمرک خروجی29

TOTAL-5010050100منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی-

. اطالعات مالی و بانکی،کد بانک:28
شرایط پرداخت:

نام بانک:
  شماره اعتباری اسنادی:شعبه: 

31.
بسته
ها و

شرح
کاال

75725654کد ثبت سفارش: 

-مدل کاال: ملینوع برند: 

نگلهنوع بسته: 9.0تعداد بسته: 

903640ش. قبض انبار: 
BSRCC13960081107ش. پیگیری انبار: 

2017ظروف بسته بندی پالستیکی سال ساخت شرح کاال: 

ـ ـ ـ سایرشرح تجاری کاال: 

39239090. کد کاال 133. ش ق 32

.ماخذ260.036. وزن ناخالص CN35. کشور سازنده 34
20

. س242.039. وزن خالص 0.0038 کرایه:86188.00بیمه:

. تعداد واحد کاال41
9.0

. ارزش قلم کاال42
683.20

43.
کدر.

44.
اضافه
اسناد

20.0نرخ حقوق0 - 0 + 0 + 86188.00 + 0.00درصد تخفیف :
اسناد ضمیمه:نرخ سود:

. نرخ تعدیل45
. ارزش گمرکی قلم کاال46

22355092.000

محاسبه
حقوق

پ.نمبلغماخذمبنای محاسبهنوع

0412235509220.04471018.0

0420.00.046513.0

0430.00.00.0

0440.00.00.0

0450.00.00.0

0460.00.00.0

0470.06.01609567.0

0480.03.0804783.0

0490.00.00.0

6931881جمع

. اطالعات انبار49. کد حساب اعتباری48

شرح حسابداری

نقدنحوه پرداخت :

تاریخ :شماره ارزیابی:

تاریخ :شماره رسید :

تاریخ :0مبلغ تضمین :

ریال44,716,775جمع هزینه های متفرقه

ریال44,716,775جمع عوارض دریافتی
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نتیجه رسیدگی گمرک:

نام و امضا کارشناس ارزیابی:نام و امضا ارزیاب:

تاریخ و مهر سرویس ارزیابی:

این اظهارنامه را با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه و با قبول کلیه تکالیف
 آ.ا.ق.ا.گ64 قانون ق.ا.گ و ماده 39 ماده 2و مسئولیت های موضوع تبصره 

تنظیم نمودم.تصریح مینمایم کلیه اسناد ضمیمه اظهارنامه با اسناد بارگذاری
شده در سامانه جامع امور گمرکی(پنجره واحد تجارت فرامرزی) از هر جهت

نام و امضای اظهارکننده/نماینده:مطابقت دارد.

...http://epl.irica.ir/rK_MuT28KAtKkGOfWHnPnSLmugUsRG7f2EA1lb

of 4 2 AM 9:28 ,9/16/2017



شماره فهرست کل:
1516:03:29-07-2017سال5010096000143691شماره بایگانی

تاریخ#ش ب مقصد

برگه

23

گمرک مبدا
50100
50100

31.
بسته
ها و

شرح
کاال

75725654کد ثبت سفارش: 

-مدل کاال: ملینوع برند: 

نگلهنوع بسته: 11.0تعداد بسته: 

903640ش. قبض انبار: 
BSRCC13960081107ش. پیگیری انبار: 

2017بطری پالستیکی سال ساخت شرح کاال: 

ـ ـ ـ سایرشرح تجاری کاال: 

39239090. کد کاال 233. ش ق 32

.ماخذ184.736. وزن ناخالص CN35. کشور سازنده 34
20

. س173.739. وزن خالص 0.0038 کرایه:21547.00بیمه:

. تعداد واحد کاال41
11.0

. ارزش قلم کاال42
609.20

43.
کدر.

44.
اضافه
اسناد

20.0نرخ حقوق0 - 0 + 0 + 21547.00 + 0.00درصد تخفیف :
اسناد ضمیمه:نرخ سود:

. نرخ تعدیل45
. ارزش گمرکی قلم کاال46

19878421.000

31.
بسته
ها و

شرح
کاال

75725654کد ثبت سفارش: 

-مدل کاال: ملینوع برند: 

نگلهنوع بسته: 125.0تعداد بسته: 

903640ش. قبض انبار: 
BSRCC13960081107ش. پیگیری انبار: 

2017جعبه کاغذی بسته بندی سال ساخت شرح کاال: 

--- سایرشرح تجاری کاال: 

48192090. کد کاال 333. ش ق 32

.ماخذ1107.036. وزن ناخالص CN35. کشور سازنده 34
20

. س1040.039. وزن خالص 0.0038 کرایه:21547.00بیمه:

. تعداد واحد کاال41
125.0

. ارزش قلم کاال42
2359.00

43.
کدر.

44.
اضافه
اسناد

20.0نرخ حقوق0 - 0 + 0 + 21547.00 + 0.00درصد تخفیف :
اسناد ضمیمه:نرخ سود:

. نرخ تعدیل45
. ارزش گمرکی قلم کاال46

76913152.000

محاسبه
حقوق

پ.نمبلغماخذمبنای محاسبهنوع

0411987842120.03975684.0

0420.00.041696.0

0430.00.00.0

0440.00.00.0

0450.00.00.0

0460.00.00.0

0470.06.01431246.0

0480.03.0715623.0

0490.00.00.0

6164249جمع

پ.نمبلغماخذمبنای محاسبهنوع

0417691315220.015382630

0420.00.0153590.0

0430.00.00.0

0440.00.00.0

0450.00.00.0

0460.00.00.0

0470.06.05537747.0

0480.03.02768873.0

0490.00.00.0

23842840جمع
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شماره فهرست کل:
1516:03:29-07-2017سال5010096000143691شماره بایگانی

تاریخ#ش ب مقصد

برگه

33

گمرک مبدا
50100
50100

31.
بسته
ها و

شرح
کاال

75725654کد ثبت سفارش: 

-مدل کاال: ملینوع برند: 

کارتننوع بسته: 30.0تعداد بسته: 

903640ش. قبض انبار: 
BSRCC13960081107ش. پیگیری انبار: 

2017سر آرایشگری با مقاصد آموزش سال ساخت شرح کاال: 

آالت، دستگاهها و مدلها، طراحی شده برای مقاصد نمایشی (مثًال، برای آموزش یا"شرح تجاری کاال: 
"نمایش)، که مورد مصرف دیگری نداشته باشند:

90230000. کد کاال 433. ش ق 32

5.ماخذ 450.036. وزن ناخالص CN35. کشور سازنده 34

. س420.039. وزن خالص 0.0038 کرایه:21547.00بیمه:

. تعداد واحد کاال41
30.0

. ارزش قلم کاال42
1645.00

43.
کدر.

44.
اضافه
اسناد

5.0نرخ حقوق0 - 0 + 0 + 21547.00 + 0.00درصد تخفیف :
اسناد ضمیمه:نرخ سود:

. نرخ تعدیل45
. ارزش گمرکی قلم کاال46

53640322.000

31.
بسته
ها و

شرح
کاال

44.
اضافه
اسناد

محاسبه
حقوق

پ.نمبلغماخذمبنای محاسبهنوع

041536403225.02682016.0

0420.00.026779.0

0430.00.00.0

0440.00.00.0

0450.00.00.0

0460.00.00.0

0470.06.03379340.0

0480.03.01689670.0

0490.00.00.0

7777805جمع
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