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Konu : İthalat Dolu Konteyner Güncel İndirim Skalası 2022

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 28.12.2020 tarih ve 100033-012-E.39/4570 sayılı yazımız
 

İşletmemiz; yürürlükteki “İthalat Dolu Konteyner İndirim Skalası” koşullarını, 01.01.2022 tarihinden
31.12.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde uygulamaya devam edecektir.

 

Sözleşme imzalamak isteyen firmalar için son başvuru süresi 31.01.2022’dir.

 

1) Sözleşmeler 1 yıllık olarak uygulanacaktır.

 

2) Sözleşme, hizmet faturasının düzenlendiği ve Gümrük Beyannamesinde kayıtlı olan (alıcı) mal
sahibi kısmında ismi yazılı olan şirket veya şahıslarla yapılacaktır. Şirketlerin bağlı ortaklık veya
iştirakleri aşağıda belirtilen indirimlerden faydalanabilecektir.

 

3) Konteyner (TEU) miktarının hesaplanmasında sözleşme dönemi içinde liman sahasında içi
boşaltılmış, limanımızdan karayolu veya demiryolu ile ithalat veya antrepo beyannamesi ile dolu
çıkış yapmış olan ithal konteynerler dikkate alınacaktır.

 

4) Tablodaki konteyner iç boşaltım fiyatları yıllık ithalat dolu konteyner taahhütlerinin doldurulması
halinde, gerçekleşen konteyner iç boşaltım adedine bakılmaksızın uygulanacaktır.

 

5) Seçilen taahhüde karşılık gelen konteyner iç boşaltım fiyatlarından sözleşme başlangıcı itibari ile
yararlanmak isteyen müşterilerimizin sözleşmede belirtilecek miktar ve şartlarda teminat mektubu
vermeleri gerekmektedir.  

 

6) Aşağıdaki tabloda belirtilen konteyner iç boşaltım fiyatı yalnızca forklift ile yapılan iç boşaltım
işlemleri için geçerlidir.

 

7) Verilecek indirim aynı dönem için firmanın ödediği faturalandırılmış toplam ithalat ardiye
tutarından fazla olamayacaktır.

 

 

https://eds.mersinport.com.tr


Bilgi için: Emine AYDINOĞLU ARIK Tel: +90 324 241 29 00 - 3373 E-Posta: earik@mersinport.com.tr
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR DysNo: 172534
Evrakın e-imza onayı https://eds.mersinport.com.tr adresinden dde8c7af26a6406eae7b4deb5d0bd63f kodu ile teyit edilebilir.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: mersinlimanisletmeleri@hs03.kep.tr

Yıllık Konteyner Miktarı   
 (TEU*)

Yıllık İndirim Oranı
 (%)

Yıllık İndirim Tutarı

 (USD)
Konteyner başına iç
boşaltım fiyatı**

1.001-1.750 %10 $60.000
$85

1.751-2.500 %15 $80.000
2.501-4.000 %25 $100.000

$804.001-7.000 %30 $160.000
7.001-9.000 %40 $175.000
9.001-12.000 %60 $200.000

$7512.001-15.000 %80 $250.000
15.001 ve üzeri %100 $300.000

*20 Feet Konteyner = 1 TEU

  40 Feet Konteyner = 2 TEU, 45 Feet Konteyner= 2 TEU olarak hesaplanmaktadır.

** Konteyner başına iç boşaltım fiyatı 20’ ve 40’ konteyner için standart fiyattır.

 

Konunun tüm üyelerinize duyurulması hususunda, bilgi ve gereğini saygılarımızla arz ve rica ederiz.

 

 

Kemal Kerem KAVRAR
Ticari Grup Müdürü

DAĞITIM:
Gereği: Bilgi:
Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası
Mersin Deniz Ticaret Odası
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Nakliyeciler Derneği

TCDD Mersin Liman İşletmesi Kontrol Müdürlüğü
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