
-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 بایگانی:#. عطف7

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

. س552.8639. وزن خالص 1.0038 کرایه:899009.00بیمه:

. 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

154036991جمع

. 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

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.
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شماره فهرست کل:
1600:00:00-07-2017سال22746916شماره بایگانی

تاریخ#ش ب مقصد

برگه

22

گمرک مبدا
10103
10103

31.
بسته
ها و

شرح
کاال

75962433کد ثبت سفارش: 

*مدل کاال: بدون برندنوع برند: 

کارتننوع بسته: 2.0تعداد بسته: 

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

ظرف پالستیکیشرح کاال: 

ـ ـ ـ سایرشرح تجاری کاال: 

39239090. کد کاال 233. ش ق 32

.ماخذ31.036. وزن ناخالص CN35. کشور سازنده 34
20

. س27.539. وزن خالص 1.0038 کرایه:10028.00بیمه:

. تعداد واحد کاال41
27.5

. ارزش قلم کاال42
41.25

43.
کدر.

44.
اضافه
اسناد

20.0نرخ حقوق0 - 0 + 0 + 10028 + 1درصد تخفیف :
اسناد ضمیمه:نرخ سود:

. نرخ تعدیل45
. ارزش گمرکی قلم کاال46

1354572.750

31.
بسته
ها و

شرح
کاال

75962433کد ثبت سفارش: 

*مدل کاال: بدون برندنوع برند: 

کارتننوع بسته: 6.0تعداد بسته: 

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

کیف ارایششرح کاال: 

ـ ـ سایرشرح تجاری کاال: 

42021900. کد کاال 333. ش ق 32

.ماخذ64.036. وزن ناخالص CN35. کشور سازنده 34
55

. س57.039. وزن خالص 1.0038 کرایه:221817.00بیمه:

. تعداد واحد کاال41
1000.0

. ارزش قلم کاال42
500.00

43.
کدر.

44.
اضافه
اسناد

55.0نرخ حقوق0 - 0 + 0 + 221817 + 1درصد تخفیف :
اسناد ضمیمه:نرخ سود:

. نرخ تعدیل45
. ارزش گمرکی قلم کاال46

16519318.000

محاسبه
حقوق

پ.نمبلغماخذمبنای محاسبهنوع

0411354572.7520.0270915.0

0420.00.020480.0

0430.00.00.0

0440.00.00.0

0450.00.00.0

0460.00.00.0

0470.06.097529.0

0480.03.048765.0

0490.00.00.0

437689جمع

پ.نمبلغماخذمبنای محاسبهنوع

0411651931855.09085625.0

0420.00.0509402.0

0430.00.00.0

0440.00.00.0

0450.00.00.0

0460.00.00.0

0470.06.01536297.0

0480.03.0768148.0

0490.00.00.0

11899472جمع
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