
 
155401-زميني-ارزیابی در محل

الف:گمرک1. اظهارنامه صادرات

ورودی

منطقه ويژه اقتصادي کاوه

15202کد گمرک

شماره

ثبت(کوتاژ)

تاریخ

3. برگه

11

4. فهرست

5. اقالم

1

6.ت بسته

85.0

ش بایگانی: 7. عطف 

تاریخ:مانیفست:
11/30/09

8. صادرکننده

صنايع فوالد هير بد زرنديه,,آدرس: اظهارنامه,تلفن:

9. مسئول تسویه مالی (صاحب کاال)

11. کد اجزا ارزش10. اجزا ارزش 0

14. نماینده اظهارکننده:

,,آدرس: ,تلفن:

حق العمل کار:

,,آدرس: ,تلفن:

PK 15. کشور مقصدIR 16. کشور صادرکننده

PK 12.ش بارنامه:17. کشور طرف معامله

20. شرایط تحویل 19FCA.ک: 18IR. هویت و ملیت وسیله حمل در ورود: ايراني

21. هویت و ملیت وسیله حمل در عبور از مرز

XX

22. ارز و مبلغ کل فاکتور:

دالر آمریکا

(SUSD)صادرات

66378.0

23. نرخ ارز:

116303.0

24. نوع معامله

بدون انتقال ارز

27. محل تخلیه/کد استان26. کد حمل25. نوع حمل

زميني-ارزیابی در

محل

30. محل ارزیابی کاال29. گمرک خروجی

TOTALميرجاوه-55200

28. اطالعات مالی و بانکی،کد بانک: 

 
شرایط پرداخت: 

 
نام بانک: سیستم بانکی

شعبه:   شماره اعتباری اسنادی:

.31
بسته

ها و

شرح

کاال

کد ثبت سفارش:

a3 :مدل کاال نوع برند: کشورسازنده 

نوع بسته: بسته(بندل) تعداد بسته: 85.0 

ش. قبض انبار:
ش. پیگیری انبار:

شرح کاال: میلگرد اجدار-۳۲میل

شرح تجاری کاال: ـ داراي دندانه، برآمدگي، گودي يا ساير تغيير شكل يافتگي هايي باشند كه در

فرآيند نورد حاصل شده يا بعد از نورد تاب داده شده اند.

33. کد کاال 3272142000. ش ق 1

IR 36.ماخذ35. وزن ناخالص 34172410.0. کشور سازنده
0

39. س38. وزن خالص 172410.0بیمه:0 کرایه:0

41. تعداد واحد کاال
172410.0

42. ارزش قلم کاال
66378.0

.43
کدر.

.44
اضافه

اسناد

0.0نرخ حقوق0 + 0 + 0 + 0 - 0درصد تخفیف :

اسناد ضمیمه:نرخ سود:

45. نرخ تعدیل

46. ارزش گمرکی قلم کاال
7719960534.00

محاسبه

حقوق

پ.نمبلغماخذمبنای محاسبهنوع

04177199605340.00.0
0420.00.00.0
0430.00.00.0
0440.00.00.0
0450.00.00.0
0460.00.00.0
0470.00.00.0
0480.00.00.0
0490.00.00.0
0جمع

49. اطالعات انبار48. کد حساب اعتباری

شرح حسابداری

نقدنحوه پرداخت :

تاریخ :استردادشماره ارزیابی:

تاریخ :0.0شماره رسید :

تاریخ :0مبلغ تضمین :

ریال0جمع هزینه های متفرقه

ریال0جمع 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 و مسئولیت های موضوع تبصره 2 ماده 39 قانون

ق.ا.گ و ماده 64 آ.ا.ق.ا.گ تنظیم نمودم.تصریح مینمایم کلیه اسناد

ضمیمه اظهارنامه با اسناد بارگذاری شده در سامانه جامع امور

گمرکی(پنجره واحد تجارت فرامرزی) از هر جهت مطابقت دارد. نام

و امضای اظهارکننده/نماینده:

 


