ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺗﺮﺧﯿـﺺ ﮐـﺎﻻ 10 ,
درﺻﺪ وزارت راه

ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ در
ﮔﻤﺮک ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن در ﻏﺎﻟﺐ
ﻫﺰﯾﻨﻪ  10درﺻﺪ وزارت راه ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .
ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری ﮐﺸﻮر ﻫﺮ ﺷﺨﺺ وارد ﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻤﻞ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ  10درﺻﺪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﺮ را ﺑﻪ ﮔﻤﺮک ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻻری  ،ﯾﻮرو
.
درج ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﻮال را از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس
ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ ارزش درج ﺷﺪه در ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
را در ﻏﺎﻟﺐ  10درﺻﺪ وزارت
؟ ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ  10درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮی
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
راه ﺑﻪ ﮔﻤﺮک ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺧﯿﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎﺗﺎ اﻣﮑﺎن وﯾﺮاﯾﺶ و ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﻧﺮخ ﻫﺎی
ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺮخ ﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در
.
ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ درج ﻣﯿﮕﺮدد

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در زﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ 10
درﺻﺪ وزارت راه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎﺟﺮ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری روﺑﻪ
رو ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺷﺨﺺ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻞ
ﮐﺎﻻی ﻫﻮاﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .
ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﮑﻞ  10درﺻﺪ وزارت راه را ﺣﻞ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎوﮔﺎن داﺧﻠﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﺜﺎل اﮔﺮ
در ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎر ﺧﻮد را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻻﯾﻦ ﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﺎن  ،اﯾﺮان اﯾﺮ و … .اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎف از از
ﭘﺮداﺧﺖ  10درﺻﺪ وزارت راه ﺷﻮﯾﺪ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﻫﻮاﯾﯽ ﻗﻘﻨﻮس ﺗﺠﺎرت
( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ
) ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار را ﺑﺮای ﺑﺎرﻫﺎی وارداﺗﯽ و ﯾﺎ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد
دارا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬا در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺑﺎر
ﺧﻮد دارﯾﺪ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

