
 عدلبندی مهم نکات

 

 کاالی ماهیت با متناسب را کاال واحد نوع و کرده توجه کاال واحد انتخاب به اظهارنامه در اطالعات ثبت هنگام .1

 .نمایید انتخاب لیست پکینگ در موجود اطالعات و  اظهاری

 یم شماره فاقد ها بسته که صورتی در.نمایید وارد بسته هر روی بر شده درج شماره با متناسب را بسته شماره .2

 .......،3،2،1 صورت به. نمایید انتخاب ها بسته برای را پیشفرض های شماره باشند

 هر ردیف از عدلبندی به تفکیک کانتینر،تعرفه و شناسه ارزش وارد می گردد. .3

 می وارد عدلبندی از ردیف یک در یکجا صورت به باشند می هم مشابه و سری صورت به ها بسته که صورتی در .4

 در موجودی تعداد کاالبرابر را  کاال واحد تعداد مواقع این در. 1-05 شماره های ابسته ها ب مثال برای شوند

 فیلد در باید آنگاه دارد قرار کاال واحد 105 مشابه بسته 05 در اگر مثال برای.نماییم می وارد ها بسته از یکی

 رامشخص عدلنبندی از ردیف آن کاالی واحد تعداد 05*3 حاصلضرب که گردد وارد 3عدد کاال واحد تعداد

 میکند

 ادتعد ی دهنده نشان عدلبندی از ردیف هر در "بسته شمار " فیلد در "کاال واحد تعداد" فیلد حاصلضرب  .0

فقط یک شماره وارد  "شماره بسته"در صورتی که در فیلد  .باشد می ردیف همان در شده عدلبندی کاالی واحد

در د می نماییم را وار 121تعداد کاالی موجود در بسته شماره  "تعداد واحد کاال"،آنگاه در فیلد 121گردد،مثال 

باشد تعداد واحد کاالی موجود در آن ردیف از عدلبندی برابر  موجود واحد کاال 23در این بسته این صورت اگر

 عدد. 23یعنی  23*1می شود با 

می باشند  دارای یک کد تعرفهعدلبندی که  وارد شده در ردیف های مختلف حاصل جمع تعداد بسته های .6

در فرم مربوط به آن ردیف کاال ،)باکس تعداد بسته( 13در باکس تعداد بسته های درج شده  باباید برابر 

 .باشد. اظهارنامه

در  "کاالتعداد واحد "فیلد حاصل ضربکه از )عدلبندی ردیف های مختلف در واحد کاالهاحاصل جمع تعداد  .7

 باابر باید بر  می باشند هدارای یک کد تعرفکه  محاسبه می گردد( "شماره بسته"تعدادبسته وارد شده در فیلد

 اظهارنامهدر فرم ،مربوط به آن ردیف کاال  حد کاال(تعداد واباکس )34در باکس درج شده  واحد کاالیتعداد 

 .باشد.



 اظهار فرم در کاال واحد تعداد باشند می مشابه های کیسه صورت به که غالت مثال ،برای فله بارهای مورد در  .1

 را ستهب شماره عدلبندی فرم در کیلوگرم واحد با هایی تعرفه برای کلی طور به. واردنمایید وزن حسب بر را  نامه

 مایید.ن بر تعداد کیسه ها بار وزن تقسیم حاصل برابر نیز را کاال واحد تعداد فیلد و دهکر وارد سری صورت به


