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به نام خدا

مديران محترم شركتهاي عضو انجمن
موضوع :اصلاح بخشي از هزينه هاي محلي عمليات كانتينري سال ٩٩١١
با سلام؛
احتراما ،نظر به تکلیف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  ، 9299/39/33مصوبه نشست مورخ 9299/39/99
هیئت مدیره و تصمیم گروه شرکت های کانتینری و با عنایت به افزایش بی رویه هزینه های اداری ،عملیاتی و  ....بخشی از
ردیف های هزینه ای تعرفه محلی عملیات کانتینری تعدیل و اصلاحیه مرتبط بشرح پیوست ارسال میگردد  .بدیهی است اجراء
اصلاحیه تعرفه صرفا مشمول آندسته از کانتینرهائی است که از تاریخ  9299/93/39به بعد نیازمند دریافت اسناد یا خدمت
در بخش اصلاحی می باشد .

رونوشت :










سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان جهت استحضار
فدراسیون حمل و نقل و لجستیك ایران جهت استحضار
انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران جهت استحضار
انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان خراسان جهت استحضار
انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان تهران جهت استحضار
انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان اردبیل جهت استحضار
انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی آذربایجان غربی جهت استحضار
انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی شمالغرب جهت استحضار
انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان سیستان و بلوچستان جهت استحضار

 انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالای استان گلستان جهت استحضار
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رديف
٩

هزينه هاي محلي عمليات كانتينري سال ٩٩١١
اخذ پروانه عبور موقت (براي هر دستگاه كانتينر  02و  02فوت)

مبلغ بريال
 ٩02.222ريال

صدور يا اصلاحيه يا صدور مجدد هر فقره ترخيصيه و چاپ و تحويل قبض انبار الکترونيکي ( اسناد
وارداتي)
0

الف :از  ٩تا  5دستگاه كانتينر ( اعم از  02يا  02فوتي )
ب :مازاد بر  5دستگاه كانتينر ،تا  02دستگاه كانتينر ،هر دستگاه
ج 0٩ :دستگاه كانتينر و بالاتر – جمعا

 5/٩22/222ريال
 522/222ريال
 ٩0/522/222ريال

صدور يا اصلاحيه يا صدور مجدد بارنامه يا  ( Telex Releaseاسناد صادراتي )
الف :از  ٩تا  5دستگاه كانتينر ( اعم از  02يا  02فوتي )

 0/022/222ريال

ب :مازاد بر  5دستگاه كانتينر ،تا  02دستگاه كانتينر ،هر دستگاه

 022/222ريال

ج 0٩ :دستگاه كانتينر و بالاتر – جمعا

 ٩2/222/222ريال

0

تفکيک بارنامه و يا مانيفست كالاي ورودي به بنادر كشور به ازاء هر مورد

 0.٩52.222ريال

5

چاپ و تحويل هر فقره حکم ترانشيپ در صورت درخواست دريافت كننده كانتينر

 0.١22.222ريال

بارگذاري اطلاعات الکترونيک در مجموع سيستم هاي يکپارچه به ازاء هر ست بارنامه

 ٩.٩52.222ريال

٩

0

 تبصره  :٩هزینه پروانه عبور موقت به تعداد کانتینرها ،بدون لحاظ سایز کانتینر محاسبه می گردد .
 تبصره  :0در صورت پشت نویسی اصل بارنامه جهت  Telex Releaseفقط یك مرتبه هزینه فوق دریافت می گردد ،مگر آنکه پس از
درخواست و صدور بارنامه ،مجددا درخواست  Telex Releaseشود  .در این صورت هزینه صدور بارنامه اول به همراه هزینه Telex
 Releaseاخذ می گردد.
 تبصره  :٩از کانتینرهای  ، SOCعلاوه بر دریافت هزینه ترخیصیه کالا ،هزینه صدور ترخیصیه برای محفظه ی کانتینری که معادل پنجاه
درصد هزینه صدور ترخیصیه کالا می باشد اخذ می گردد .
 تبصره  :0هزینه پلمپ کانتینرهای صادراتی بر اساس محاسبات مالی ارائه دهنده خدمات  ،قابل وصول می باشد .
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 تبصره  :5هزینه تخلیه کانتینر خالی برگشتی خا رج از ترمینال به محوطه کانتینری پیمانکاران سازمان بنادر و دریانوردی برابر تعرفه
پیمانکاران سازمان بنادر و دریانوردی و کارمزد تخلیه کانتینر موصوف  36درصد تعرفه مزبور بوده و در تعهد پرداخت گیرنده کانتینر می
باشد.
 تبصره  :0هزینه اسنادی درخواست صدور بارنامه در کشوری غیر از مبداء بر اساس محاسبات مالی  ،اداری و عملیاتی ارائه دهنده خدمات
 ،قابل وصول می باشد .
 تبصره  :7تحویل کانتینر خالی( ترم صادرات ) مستلزم اخذ تعهدنامه و تضامین معتبر از فرستنده کالا برابر با دستورالعمل کانتینر وارداتی
می باشد.
 تبصره  :8چاپ و تحویل حکم ترانشیپ با درخواست دریافت کننده کانتینر صورت می پذیرد لیکن منوط به موافقت مالك کانتینر و یا
نماینده قانونی وی می باشد .
 تبصره  :١بارگذاری اطلاعات بارنامه ای که بیش از یك  HSکد داشته یا اصلاحیه بارگذاری اطلاعات ،مستلزم اخذ مبلغ  363/333ریال
مازاد بر بارگذاری اولیه بابت هر  HSکد می باشد .
 تبصره  :٩2ارائه خدمات اداری بابت هرگونه اصلاحیه مورد تقاضای ذینفع  ،مستلزم اخذ مبلغ  9/633/333ریال مازاد بر هزینه های
مندرج در جداول می باشد .
 تبصره  :٩٩مبنای اجراء و وصول هزینه های محلی و حاکمیت تعرفه های این بخشنامه بر عملیات صورت پذیرفته  ،زمان تسویه حساب
و پرداخت ذینفع میباشد.
 تبصره  :٩0اخذ هرگونه وجهی بابت پرینت اظهارنامه و یا با هر عنوان مشابه دیگر مجاز نمی باشد .
توجه مهم :
-1ارائه خدمات جدول فوق به همکاران عضو انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران مشمول  11%تخفیف از هر یک از آیتم های
مندرج خواهد بود .
 -2تخفیف مندرج در بند یک صرفا" مشمول اعضاء فعال انجمن مي باشد ،لذا احراز هویت اعضاء فعال در انجمن از طریق لیست مندرج
در سامانه اینترنتی انجمن به آدرس  www.saoi.irکه دارای عبارت فعال می باشند میسر است .

