
ک در ؛)گمرکی امور قانون 1 ماده ش بند (وفق کاال، صاحب نمايندگی به اظهارکننده يا کاال صاحب عنوان به ام، شده احراز قبالً گمرک در که اينجانب                

 نموده تکميل دقيق و کامل صورت به را گمرکی امور جامع سامانه در مندرج رو، پيش اظهارنامه در شده قيد اطالعات تمامی که نمايم می اقرار سالمت و صحت مال

خال اسناد و اطالعات هيچگونه و باشد می جعلی غير و مخدوش غير اصالت، دارای ؛ گرديده ارائه گمرک به و شده بارگذاری ، اظهارنامه ضميمه به که اسنادی و ام

غ ابرازی اطالعات از برخی گردد مشخص گمرک بعدی های بررسی در چنانچه که شوم می متعهد و ام ننموده ارائه را غيرواقعی و جعلی مخدوش، ناقص، واقع، ف

 به دارم، برعهده را کامل و صحيح اسناد و اطالعات ارائه عدم و آن از ناشی...) و کيفری حقوقی، (قانونی مقرر های مسئوليت کليه باشد؛ جعلی يا نادرست يا واقع ير

 مسئول 132 ماده مطابق و شده ارائه اسناد اصالت و تسليمی اسناد و اظهارنامه در شده قيد اطالعات مسئول 39 ماده 2 تبصره و 5 ماده 2تبصره به عنايت با ويژه

 بررسی از پس ديگری ترتيب هر به يا گمرکی، امور قانون 143 و 135 مواد ماده برابر چنانچه و باشم می گمرک به خود شده معرفی نمايندگان و کارکنان اعمال

اينجان عهده بر حيث هر از آن عواقب کليه مسئوليت باشد؛ واقعی غير يا جعلی ، واقع خالف يا ناقص سامانه، در شده بارگذاری اسناد و اطالعات که گردد مشخص ها

 پولشويی با مبارزه ارز، و کاال قاچاق با مبارزه ای، رايانه جرائم اسالمی، مجازات قوانين گمرکی، امور قانون ازجمله موضوعه ومقررات قوانين به توجه با و بوده ب

.باشم می پاسخگو و مسئول ذينفع حقوقی و حقيقی اشخاص کليه و دولتی های دستگاه کليه و گمرک قبال در ... و

 قانون 143 ماده طبق ترخيص، پروانه صدور از پس سال سه مدت به سامانه در شده بارگذاری اسناد کليه اصل که شوم می متعهد. شود می نگهداری سال سه اسناد

.دهم می قرار اختيار در بالدرنگ گمرک، مطالبه صورت در و. نمايم می نگهداری گمرکی

 

صدو مرکز از شده تأييد) ديجيتالی (رقومی گواهی استناد به الكترونيكی اظهار اين در قانونی نماينده يا کاال صاحب /اظهارکننده بعنوان شما آنجاييکه از                

م اينکه از اعم اشتباه اظهار گونه هر مسئوليت مرحله اين تاييد با بدينوسيله باشيد می کاال اظهار به مجاز گمرکی امور جامع سامانه در کاال صاحب وکالت و گواهی ر

 نامه آئين و 1386 مصوب پولشويی با مبارزه قانون قبيل از مربوطه قوانين و گمرکی امور قانون 1 ماده ب بند اساس بر را نباشد يا باشد دولت به مالی زيان تضمن

 می ملتزم و متعهد مربوطه مقررات و قانون اين مفاد از کامل آگاهی و علم با ايران اسالمی جمهوری گمرک از صادره های ودستورالعمل 1388 مصوب آن اجرايی

 صحيح و دقيق طور به درخواستی اطالعات همچنين و نموده خودداری گردد پولشويی  و الذکر فوق قوانين نقض به منجر که اقدامی هرگونه از آن رعايت ضمن شوم

 .نمايم ارائه و اطالع گمرک به بالفاصله را مشخصات ساير و تغييرات آخرين مطابق

برا شود می انجام بانکی سيستم در که حمل اظهار شناسه به موسوم شناسه مرکزی بانک با شده انجام مکاتبات طبق و فرامرزی تجارت واحد پنجره اجرای راستای در

 گمرک عهده به عنوان هيچ به آن در مندرج اطالعات مسئوليت طبيعتا و باشد می ضروری و الزم پروانه صدور برای تنها و باشد نمی الزامی اظهار عمليات اغاز ی

. باشد نمی ايران اسالمی جمهوری

ن دريافت برای تنها و داشت خواهند را سفارش ثبت ايجاد يا و عامل بانک به مراجعه از قبل يا و موازی شکل به اظهار عمليات شروع امکان محترم رجوع ارباب لذا

.داشت خواهند مدارک اين تکميل به نياز پروانه ديجيتالی يا کاغذی سخه

 ادامه

http://epl.irica.ir/?wicket-crypt=z1G-woAjF4U

of 20 1 AM 9:43 ,9/16/2017



جستجو

http://epl.irica.ir/?wicket-crypt=z1G-woAjF4U

of 20 2 AM 9:43 ,9/16/2017



http://epl.irica.ir/?wicket-crypt=z1G-woAjF4U

of 20 3 AM 9:43 ,9/16/2017



-هوایی22746916

فرودگاه امالف:گمرک ورودی4وق اظهارنامه. 1

10103کد گمرک

شماره
ثبت(کوتاژ)

1600:00:00-07-2017تاریخ

. برگه3

12

. فهرست4

. اقالم5

3

.ت بسته6

49.0

ش#. عطف7
بایگانی:

مانیفست:
10630109079-968203

تاریخ:
6/6/17

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

. مسئول تسویه مالی (صاحب کاال)9

. کد اجزا ارزش113085711. اجزا ارزش10

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

,,آدرس: ,تلفن:

CN. کشور صادرکنندهCN16. کشور مبدا15

53732877670.ش بارنامه:CN12. کشور طرف معامله17

CPT. 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

USD7175.57

. نرخ ارز:23

32595.0

. نوع معامله24

بدون انتقال ارز

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

هوایی

. محل ارزیابی کاال30. گمرک خروجی29

TOTAL-1010310103فرودگاه امام خمینی (ره)-

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

نام بانک:
  شماره اعتباری اسنادی:شعبه: 

31.
بسته
ها و

شرح
کاال

75962433کد ثبت سفارش: 

*مدل کاال: بدون برندنوع برند: 

کارتننوع بسته: 41.0تعداد بسته: 

7093849ش. قبض انبار: 
1365129ش. پیگیری انبار: 

مژه مصنوعیشرح کاال: 

ـ از سایر موادشرح تجاری کاال: 

67049000. کد کاال 133. ش ق 32

.ماخذ661.036. وزن ناخالص CN35. کشور سازنده 34
55

899009.00بیمه:
1.00کرایه:

. س552.8639. وزن خالص 38

. تعداد واحد کاال41
552.86

. ارزش قلم کاال42
6634.32

43.
کدر.

44.
اضافه
اسناد

55.0نرخ حقوق0 - 0 + 0 + 899009 + 1درصد تخفیف :
اسناد ضمیمه:نرخ سود:

. نرخ تعدیل45
. ارزش گمرکی قلم کاال46

217144670.400

محاسبه
حقوق

پ.نمبلغماخذمبنای محاسبهنوع

041217144670.455.0119429569

0420.00.03365741.0

0430.00.00.0

0440.00.00.0

0450.00.00.0

0460.00.0950000.0

0470.06.020194454

0480.03.010097227

0490.00.00.0

. اطالعات انبار49. کد حساب اعتباری48

شرح حسابداری

نقدنحوه پرداخت :

18-0/7/-2017تاریخ :22746916Hشماره ارزیابی:
12:03:57

24-0/7/-2017تاریخ :شماره رسید :
11:40:28

1396/5/2تاریخ :0مبلغ تضمین :

ریال166,374,152جمع هزینه های متفرقه

ریال166,374,152جمع عوارض دریافتی

http://epl.irica.ir/?wicket-crypt=z1G-woAjF4U

of 20 4 AM 9:43 ,9/16/2017



 ادامه

http://epl.irica.ir/?wicket-crypt=z1G-woAjF4U

of 20 5 AM 9:43 ,9/16/2017



http://epl.irica.ir/?wicket-crypt=z1G-woAjF4U

of 20 6 AM 9:43 ,9/16/2017



-دریایی22738685

الف:گمرک4وق اظهارنامه. 1
ورودی

منطقه ویژه

50100کد گمرک

شماره
ثبت(کوتاژ)

15-07-2017تاریخ
15:55:54

. برگه3

12

. فهرست4

. اقالم5

3

.ت بسته6

52.0

ش#. عطف7
بایگانی:

مانیفست:
10103923318-

SCP1104W

تاریخ:
4/20/96

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

. مسئول تسویه مالی (صاحب کاال)9

. کد اجزا ارزش36834.0011. اجزا ارزش10

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

,,آدرس: ,تلفن:

CN. کشور صادرکنندهCN16. کشور مبدا15

.ش بارنامه:CN12. کشور طرف معامله17

SCP1105WHHU4154A

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

USD2263.50

. نرخ ارز:23

32595.0

. نوع معامله24

بدون انتقال ارز

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

دریایی

. محل ارزیابی کاال30. گمرک خروجی29

منطقه ویژه اقتصادی شهید
50100رجایی-

50100-TOTAL

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

نام بانک:
  شماره اعتباری اسنادی:شعبه: 

31.
بسته
ها و

شرح
کاال

75382982کد ثبت سفارش: 

-مدل کاال: ملینوع برند: 

نگلهنوع بسته: 29.0تعداد بسته: 

903626ش. قبض انبار: 
BSRCC13960081106ش. پیگیری انبار: 

بطری شیشه ایشرح کاال: 

ـ ـ ـ ظروف بستهبندی برای محصوالت آرایشی و بهداشتی تا حداکثرشرح تجاری کاال: 
 سیسی250ظرفیت 

70109010. کد کاال 133. ش ق 32

.ماخذ288.036. وزن ناخالص CN35. کشور سازنده 34
15

12278.00بیمه:
0.00کرایه:

. س268.639. وزن خالص 38

. تعداد واحد کاال41
29.0

. ارزش قلم کاال42
671.50

43.
کدر.

44.
اضافه
اسناد

15.0نرخ حقوق0 - 0 + 0 + 12278.00 + 0.00درصد تخفیف :
اسناد ضمیمه:نرخ سود:

. نرخ تعدیل45
. ارزش گمرکی قلم کاال46

21899820.500

محاسبه
حقوق

پ.نمبلغماخذمبنای محاسبهنوع

04121899820.515.03284973.0

0420.00.032799.0

0430.00.00.0

0440.00.00.0

. اطالعات انبار49. کد حساب اعتباری48

شرح حسابداری

نقدنحوه پرداخت :

تاریخ :شماره ارزیابی:

تاریخ :شماره رسید :

http://epl.irica.ir/?wicket-crypt=z1G-woAjF4U

of 20 7 AM 9:43 ,9/16/2017



 ادامه

http://epl.irica.ir/?wicket-crypt=z1G-woAjF4U

of 20 8 AM 9:43 ,9/16/2017



http://epl.irica.ir/?wicket-crypt=z1G-woAjF4U

of 20 9 AM 9:43 ,9/16/2017



-هوایی22466655

فرودگاه امالف:گمرک ورودی4وق اظهارنامه. 1

10103کد گمرک

شماره ثبت(کوتاژ)

3116:43:22-05-2017تاریخ

. برگه3

11

. فهرست4

. اقالم5

1

.ت بسته6

35.0

ش#. عطف7
بایگانی:

مانیفست:
10630109079-965382

تاریخ:
5/25/17

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

. مسئول تسویه مالی (صاحب کاال)9

. کد اجزا ارزش78958512.0011. اجزا ارزش10

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

,,آدرس: ,تلفن:

CN. کشور صادرکنندهCN16. کشور مبدا15

53732875426.ش بارنامه:CN12. کشور طرف معامله17

FOB. 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

USD2652.00

. نرخ ارز:23

32444.0

. نوع معامله24

بدون انتقال ارز

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

هوایی

. محل ارزیابی کاال30. گمرک خروجی29

TOTAL-1010310103فرودگاه امام خمینی (ره)-

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

نام بانک:
  شماره اعتباری اسنادی:شعبه: 

31.
بسته
ها و

شرح
کاال

74949732کد ثبت سفارش: 

*مدل کاال: جهانینوع برند: 

کارتننوع بسته: 35.0تعداد بسته: 

7081662ش. قبض انبار: 
1347015ش. پیگیری انبار: 

eyelashشرح کاال: 

ـ از سایر موادشرح تجاری کاال: 

67049000. کد کاال 133. ش ق 32

.ماخذ697.036. وزن ناخالص CN35. کشور سازنده 34
55

928512.00بیمه:
78030000.00کرایه:

. س663.039. وزن خالص 38

. تعداد واحد کاال41
663.0

. ارزش قلم کاال42
2652.00

43.
کدر.

44.
اضافه
اسناد

0 + 0 + 928512.00 + 78030000.00درصد تخفیف :
 -0

55.0نرخ حقوق

اسناد ضمیمه:نرخ سود:

. نرخ تعدیل45
. ارزش گمرکی قلم کاال46

165000000.000

محاسبه
حقوق

پ.نمبلغماخذمبنای محاسبهنوع

04116500000055.090750000

0420.00.01002500.0

0430.00.00.0

0440.00.00.0

0450.00.00.0

0460.00.00.0

0470.06.015345000

0480.03.07672500.0

0490.00.00.0

114770000جمع

. اطالعات انبار49. کد حساب اعتباری48

شرح حسابداری

نقدنحوه پرداخت :

11-0/6/-2017تاریخ :22466655Hشماره ارزیابی:
10:27:46

11-0/6/-2017تاریخ :شماره رسید :
10:27:47

1396/3/20تاریخ :0مبلغ تضمین :

ریال114,770,000جمع هزینه های متفرقه

ریال114,770,000جمع عوارض دریافتی

http://epl.irica.ir/?wicket-crypt=z1G-woAjF4U

of 20 10 AM 9:43 ,9/16/2017



 ادامه

http://epl.irica.ir/?wicket-crypt=z1G-woAjF4U

of 20 11 AM 9:43 ,9/16/2017



http://epl.irica.ir/?wicket-crypt=z1G-woAjF4U

of 20 12 AM 9:43 ,9/16/2017



-هوایی21545874

فرودگاه امالف:گمرک ورودی4وق اظهارنامه. 1

10103کد گمرک

شماره ثبت(کوتاژ)

1510:56:45-01-2017تاریخ

. برگه3

14

. فهرست4

. اقالم5

6

.ت بسته6

107.0

ش#. عطف7
بایگانی:

مانیفست:
10630109079-9520816

تاریخ:
10/1/95

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

. مسئول تسویه مالی (صاحب کاال)9

. کد اجزا ارزش18648006.0011. اجزا ارزش10

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

,,آدرس: ,تلفن:

CN. کشور صادرکنندهCN16. کشور مبدا15

53732556860.ش بارنامه:CN12. کشور طرف معامله17

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

USD5490.50

. نرخ ارز:23

32369.0

. نوع معامله24

بدون انتقال ارز

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

هوایی

. محل ارزیابی کاال30. گمرک خروجی29

TOTAL-1010310103فرودگاه امام خمینی (ره)-

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

نام بانک:
  شماره اعتباری اسنادی:شعبه: 

31.
بسته
ها و

شرح
کاال

39338917کد ثبت سفارش: 

-مدل کاال: جهانینوع برند: 

نگلهنوع بسته: 14.0تعداد بسته: 

7042767ش. قبض انبار: 
1278892ش. پیگیری انبار: 

مژه مصنوعیشرح کاال: 

ـ از سایر موادشرح تجاری کاال: 

67049000. کد کاال 133. ش ق 32

.ماخذ184.236. وزن ناخالص CN35. کشور سازنده 34
55

339050.00بیمه:
7143250.00کرایه:

. س174.039. وزن خالص 38

. تعداد واحد کاال41
174.0

. ارزش قلم کاال42
2203.00

43.
کدر.

44.
اضافه
اسناد

 -0 + 0 + 339050.00 + 7143250.00درصد تخفیف :
0

55.0نرخ حقوق

اسناد ضمیمه:نرخ سود:

. نرخ تعدیل45
. ارزش گمرکی قلم کاال46

78791207.000

محاسبه
حقوق

پ.نمبلغماخذمبنای محاسبهنوع

0417879120755.043335164

0420.00.0257001.0

0430.00.00.0

0440.00.00.0

0450.00.00.0

0460.00.00.0

0470.06.07327582.0

0480.03.03663791.0

0490.00.00.0

54583538جمع

. اطالعات انبار49. کد حساب اعتباری48

شرح حسابداری

نقدنحوه پرداخت :

29-0/1/-2017تاریخ :21545874Hشماره ارزیابی:
09:04:50

29-0/1/-2017تاریخ :شماره رسید :
09:04:50

تاریخ :0مبلغ تضمین :

ریال82,005,343جمع هزینه های متفرقه

ریال82,005,343جمع عوارض دریافتی

http://epl.irica.ir/?wicket-crypt=z1G-woAjF4U

of 20 13 AM 9:43 ,9/16/2017



 ادامه

http://epl.irica.ir/?wicket-crypt=z1G-woAjF4U

of 20 14 AM 9:43 ,9/16/2017



http://epl.irica.ir/?wicket-crypt=z1G-woAjF4U

of 20 15 AM 9:43 ,9/16/2017



-هوایی21314797

فرودگاه امالف:گمرک ورودی4وق اظهارنامه. 1

10103کد گمرک

شماره ثبت(کوتاژ)

1115:15:40-12-2016تاریخ

. برگه3

11

. فهرست4

. اقالم5

1

.ت بسته6

4.0

ش#. عطف7
بایگانی:

مانیفست:
10183000906-9519359

تاریخ:
9/13/95

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

. مسئول تسویه مالی (صاحب کاال)9

. کد اجزا ارزش26275840.0011. اجزا ارزش10

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

,,آدرس: ,تلفن:

VN. کشور صادرکنندهVN16. کشور مبدا15

21749692521.ش بارنامه:VN12. کشور طرف معامله17

FOB. شرایط تحویل XY20.ک: 19خارجی. هویت و ملیت وسیله حمل در ورود: 18

. هویت و ملیت وسیله حمل در عبور از مرز21

XYخارجی

. ارز و مبلغ کل فاکتور:22

USD1080.00

. نرخ ارز:23

32151.0

. نوع معامله24

بدون انتقال ارز

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

هوایی

. محل ارزیابی کاال30. گمرک خروجی29

TOTAL-1010310103فرودگاه امام خمینی (ره)-

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

نام بانک:
  شماره اعتباری اسنادی:شعبه: 

31.
بسته
ها و

شرح
کاال

43113570کد ثبت سفارش: 

*مدل کاال: کشورسازندهنوع برند: 

کارتننوع بسته: 4.0تعداد بسته: 

7030719ش. قبض انبار: 
1268985ش. پیگیری انبار: 

tik ardellمژه مصنوعیشرح کاال: 

ـ از سایر موادشرح تجاری کاال: 

67049000. کد کاال 133. ش ق 32

.ماخذ43.036. وزن ناخالص VN35. کشور سازنده 34
55

296840.00بیمه:
25979000.00کرایه:

. س37.039. وزن خالص 38

. تعداد واحد کاال41
9000.0

. ارزش قلم کاال42
1080.00

43.
کدر.

44.
اضافه
اسناد

0 + 0 + 296840.00 + 25979000.00درصد تخفیف :
 -0

55.0نرخ حقوق

اسناد ضمیمه:نرخ سود:

. نرخ تعدیل45
. ارزش گمرکی قلم کاال46

60998920.000

محاسبه
حقوق

پ.نمبلغماخذمبنای محاسبهنوع

0416099892055.033549406

0420.00.0170500.0

0430.00.00.0

0440.00.00.0

0450.00.00.0

0460.00.00.0

0470.06.05672900.0

0480.03.02836450.0

0490.00.00.0

42229256جمع

. اطالعات انبار49. کد حساب اعتباری48

شرح حسابداری

نقدنحوه پرداخت :

18-1/2/-2016تاریخ :21314797Hشماره ارزیابی:
09:18:52

19-1/2/-2016تاریخ :شماره رسید :
11:20:32

تاریخ :0مبلغ تضمین :

ریال42,229,256جمع هزینه های متفرقه

ریال42,229,256جمع عوارض دریافتی

http://epl.irica.ir/?wicket-crypt=z1G-woAjF4U

of 20 16 AM 9:43 ,9/16/2017



 ادامه

http://epl.irica.ir/?wicket-crypt=z1G-woAjF4U

of 20 17 AM 9:43 ,9/16/2017



http://epl.irica.ir/?wicket-crypt=z1G-woAjF4U

of 20 18 AM 9:43 ,9/16/2017



-هوایی21258872

فرودگاه امالف:گمرک ورودی4وق اظهارنامه. 1

10103کد گمرک

شماره ثبت(کوتاژ)

0311:26:25-12-2016تاریخ

. برگه3

12

4.
فهرست

5.
اقالم

2

.ت بسته6

9.0

ش#. عطف7
بایگانی:

مانیفست:
10630109079-9517687

تاریخ:
11/13/16

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

. مسئول تسویه مالی (صاحب کاال)9

. کد اجزا ارزش19624517.0011. اجزا ارزش10

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

,,آدرس: ,تلفن:

CN. کشور صادرکنندهCN16. کشور مبدا15

53732747175.ش بارنامه:CN12. کشور طرف معامله17

CPT. 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

USD1313.00

. نرخ ارز:23

32091.0

. نوع معامله24

بدون انتقال ارز

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

هوایی

. محل ارزیابی کاال30. گمرک خروجی29

TOTAL-1010310103فرودگاه امام خمینی (ره)-

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

نام بانک:
  شماره اعتباری اسنادی:شعبه: 

31.
بسته
ها و

شرح
کاال

34859148کد ثبت سفارش: 

*مدل کاال: جهانینوع برند: 

کارتننوع بسته: 6.0تعداد بسته: 

7027716ش. قبض انبار: 
1259535ش. پیگیری انبار: 

مژه مصنوعیشرح کاال: 

ـ از سایر موادشرح تجاری کاال: 

67049000. کد کاال 133. ش ق 32

.ماخذ30.036. وزن ناخالص CN35. کشور سازنده 34
55

115133.00بیمه:
7776523.00کرایه:

. س29.539. وزن خالص 38

. تعداد واحد کاال41
29.5

. ارزش قلم کاال42
528.00

43.
کدر.

44.
اضافه
اسناد

 -0 + 0 + 115133.00 + 7776523.00درصد تخفیف :
0

55.0نرخ حقوق

اسناد ضمیمه:نرخ سود:

. نرخ تعدیل45
. ارزش گمرکی قلم کاال46

24835704.000

محاسبه
حقوق

پ.نمبلغماخذمبنای محاسبهنوع

0412483570455.013659637

0420.00.085785.0

0430.00.00.0

0440.00.00.0

0450.00.00.0

0460.00.00.0

0470.06.02309720.0

0480.03.01154860.0

0490.00.00.0

17210002جمع

. اطالعات انبار49. کد حساب اعتباری48

شرح حسابداری

نقدنحوه پرداخت :

05-1/2/-2016تاریخ :21258872Hشماره ارزیابی:
13:21:24

05-1/2/-2016تاریخ :شماره رسید :
13:21:24

تاریخ :0مبلغ تضمین :

ریال28,630,000جمع هزینه های متفرقه

ریال28,630,000جمع عوارض دریافتی

http://epl.irica.ir/?wicket-crypt=z1G-woAjF4U

of 20 19 AM 9:43 ,9/16/2017



 ادامه

بارگذاری بیشتر

http://epl.irica.ir/?wicket-crypt=z1G-woAjF4U

of 20 20 AM 9:43 ,9/16/2017


