
 

 وارداتي هاي كاال به مربوط  ليست كارمزد هاي اين شركت جهت اجراي عمليات ترخيص در گمركات كشور ا احترام

 شرح زير تقديم مي گردد.و صادراتي  به 
 

 ) وارداتي ( كاالي كانتينري - 1

 مبلغ به ريال سايز شرح عمليات رديف

 8 000 000 فوت 40و  20 دستگاه کانتینر 5الی  1کارمزد ترخیص  1

 6 000 000 فوت 40و  20 کانتینردستگاه  15الی  6کارمزد ترخیص  2

 5 000 000 فوت 40و  20 دستگاه کانتینر به باال  16کارمزد ترخیص  3
 

 ) وارداتي (كاالي فله - 2

 مبلغ به ريال شرح عمليات رديف

 70 000 تن ( 1000تا  500به ازاي هر تن ) از  1

 50 000 تن ( 2000تا  1001ه ازاي هر تن ) از ب 2

 40 000 ( تن به باال  2001به ازاي هر تن ) از  3

 

 ) وارداتي ( كاالي بدون انتقال ارز و پته - 3

 مبلغ به ريال شرح عمليات رديف

 8 000 000 به ازاي هر پرونده بدون انتقال ارز و پته گمرکی 1

 

  ت و قطعات يدكي  ) وارداتي (و ماشين آال كاالهاي ارزشي - 4

 مبلغ به ريال شرح عمليات رديف

 در هزار ارزش سیف کاال 2 دالر 130000تا    90000دستمزد ترخیص کاالهايی که ارزش هرواحد آن از  1

 در هزار ارزش سیف کاال  5/1 دالر به باال 130000دستمزد ترخیص کاالهايی که ارزش هرواحد آن از  2

  .گرفته میشود ريال در نظر   200 000      مبلغ کلیه گمرکات دردستگاه کامیون و خروج آن ري هرهزينه بارگی
 

 استرداد اضافه پرداختي از گمركات - 5

 مبلغ به ريال شرح عمليات رديف

 6 000 000 ريال  30 000 000کارمزد استرداد اضافه پرداختی تا سقف   1

 مبلغ استرداد %5 ريال به باال 30 000 000ز کارمزد استرداد اضافه پرداختی ا 2

 

 

 



 

 كاالهاي صادراتي ) كانتينري و فله (    - 6

 مبلغ به ريال / تناژسايز شرح عمليات رديف

 5 000 000 تیفو 40و  20 کارمزد عملیات صادرات هر کانتینر و خروج از مرز 1

 40 000 تن 500بیش از  کارمزد عملیات صادرات کاالي فله 2
 

 خدمات بازرگاني - 7

در صورت استفاده از کارت بازرگانی اين شرکت جهت واردات کاال و تشريفات بازرگانی هزينه کارت بازرگانی و مالیات 

 آن بشرح ذيل دريافت می شود .

 مبلغ به ريال شرح عمليات رديف

 % ارزش سیف کاال5 رکیبابت کارت بازرگانی ومالیات بر واردات کاالبه ازاءارزش مندرج درپروانه گم 1

 

 فوتي 40و  20استريپ كانتينر هاي  - 8

و محوطه و انبار  کانتینر ) تخلیه و بارگیري کاال ( داراي عملیات استريپ   ضمنآ از آنجايی که اين شرکت جهت اجراي

 اين موردمات درجهت هر گونه خد  دگی خود راآما بدين وسیله امكانات کامل تخلیه و بارگیري در بندرعباس می باشد

 نمايد  می   اعالم نیز

 : فوتی به شرح زير تقديم می گردد  40و  20هزينه هاي تخلیه و بارگیري به ازاي هر کانتینر لذا  

 مبلغ به ريال نوع بارگيري سايز شرح عمليات رديف

 8 000 000 لیفتراکی فوت 20 حمل ونقل شهري و استريپ کانتینر 1

 8 500 000 لیفتراکی فوت 40 ريپ کانتینرحمل ونقل شهري و است 2

 8 000 000 کارگري فوت 20 حمل ونقل شهري و استريپ کانتینر 3

 9 500 000 کارگري فوت 40 حمل ونقل شهري و استريپ کانتینر 4
 

 حمل و نقل كاال و كانتينر - 9

کانتینر از بندر عباس به تهران بر اساس  با توجه به فعالیت مجموعه در عرصه حمل و نقل داخلی نرخ کرايه حمل کاال و -

 مصوبه و آخرين نرخنامه می باشد .   

هر گونه اضافه نرخ کرايه حمل با توافق و تائید صاحب کاال و سازمان حمل و نقل پايانه ها به مبلغ کرايه حمل مصوب             -

 اضافه خواهد شد .
 


