فرم اظهار شده توسط واردکنندگان جهت محاسبه کاالهای وارداتی
ضمارٌ ثثت سفارش

ضمارٌ invoice

ضمارٌ پريفرما

مثلغ ارزی invoice

مثلغ C.F.R

ممدار کاال

وام کاال

ياحد کاال

وام ارز

ضمارٌ اعتثار اسىادی

کطًر فريضىدٌ

تاریخ گطایص اعتثار

کطًر مثدا

ضمارٌ پرياوٍ سثس گمرکی

گمرن ممصد

تاریخ ترخیص
میسان ي وحًٌ مثالغ اوتمالی جُت خرید کاالی يارداتی

ردیف تاریخ ياریس/ترداضت از حساب

مثلغ ارزی ياریس/ترداضت

مثلغ ریالی ياریس/ترداضت

عطف(ضمارٌ پیًست)

1
2
3
4
مثالغ َسیىٍ ضدٌ جُت خرید کاالی يارداتی
ضرح

ردیف
1

ارزش  F.O.Bکاال(ریالی)

2

َسیىٍ حمل کاال(ریالی)

3

ارزش  C.F.Rکاال(ریالی)

4

حك تیمٍ(ریالی)

5

کارمسد ثثت سفارش(ریالی)

6

کارمسدَای تاوکی(ریالی)

7

حمًق ي عًارض گمرکی(ریالی)

8

استاودارد(ریالی)

9

خدمات تىدری(ریالی)

10

َسیىٍ حمل(ریالی)

11

عًارض يزارت راٌ (ریالی)

12

ترخیصیٍ (ریالی)

مثلغ

تًضیحات

عطف(ضمارٌ پیًست)

13
14
15
آیا کاال گاراوتی ي خدمات پس از فريش دارد؟

لیمت فريش َر ياحد

آیا کاالی يارداتی تٍ َمان ضکل تًسط ضرکت تفريش می رسد؟
اینجبنب  .......................مدیز عبمل یب وکیل قبنونی شزکت(سند احزاس وکبلت پیوست گزدد) متعهد می گزدم که کلیه اعداد و ارقبم مندرج در جداول فوق و اسنبد و مدارک پیوست
منطبق بب واقعیت بوده و کلیه اسنبد و مدارک مزبوط به پزونده فوق را اظهبر نموده و تحویل داده ام و مسئولیت هز گونه مغبیزت را در این سمینه می پذیزم.
وام ضرکت:

مُر ي امضاء مدیر عامل یا يکیل لاوًوی ضرکت:

وام مدیر عامل:
ضمارٌ تلفه دفتر مدیر عامل:
آدرس ضرکت:
وکتٍ :1در صًرت يجًد َسیىٍ َایی غیر از مًارد فًق االضارٌ سایر َسیىٍ َا تٍ َمراٌ مستىدات تٍ ردیفُای  13تٍ تعد جديل فًق اضافٍ گردود.
وکتٍ :2مدارن ي مستىدات تٍ ترتیة(-1ثثت سفارش -2پريفرما -3اعتثار اسىادی INVOICE -4ر -5پرياوٍ سثس گمرگی ....،ي سایر مستىدات)پیًست گردد
وکتٍ :3در حمًق ي عًارض گمرکی مثالغ پرداختی تٍ عىًان مالیات تر ارزش افسيدٌ ي عًارض ذکر وگردد.
وکتٍ :4در صًرت يجًد َر گًوٍ اختالف در تیه مدارن تًضیح کامل ارایٍ گردد.
وکتٍ :5کلیٍ مًارد درخًاستی در جديل تطًر کامل تکمیل گردد .

