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عنوان خدمت : ورود و صدور کاال از بازارچه هاي مرزي 

:تعریف
اي محصـور واقـع در نقـاط    بازارچه مرزي محوطه–قانون ساماندهی مبادالت مرزي 4ماده 

ق با استانداردهاي تعیین شده توسط دولت، به صورت مستقل یا در قالب باطمرزي است که م
شود و در نامه منعقد شده بین جمهوري اسالمی ایران و کشورهاي همجوار تأسیس میتفاهم

نماینده گمرك، تشریفات ترخیص کاالي مجاز براي مبـادالت مـرزي صـورت    آنجا با حضور 
توانند کاالها و محصـوالت مجـاز را بـا رعایـت مـواد ایـن قـانون در        گیرد. مرزنشینان میمی

.هاي مشترك مرزي استان مبادله نمایندبازارچه

فرم هاي مورد نیاز : 

و  معرفی نامه هاي مدیریت بازارچه م-2-022-181-211-26-25-24-23فرم هاي 

مدارك الزم براي انجام خدمت : 

کارت پیله وري یا مرزنشینی -1

اسناد خرید یا فاکتور-2

قبض انبار-3

گواهی سازمان حمایت در صورت نیاز -4

صادرات بازارچه هاي مرزيواردات بازارچه هاي مرزي
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  )ترانزيت كاال  (عبور كاال  :عنوان خدمت 
  :تعريف 
ـ عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كاالي گمرك نشـده از يـك   قانون امور گمركي    59ماده   

گردد تـا تشـريفات قطعـي     ن تحت نظارت گمرك منتقل ميگمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماك
حسب آنكه عبور داخلي كاال بنابر درخواست متقاضي يا تصـميم گمـرك   . گمركي آن در مقصد انجام شود

   .شود باشد بهترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده مي
ـ عبور خارجي كاال رويه گمركي است كـه براسـاس آن كـااليي بـه منظـور        قانون امور گمركي   53 ماده

 .عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود

  : فرم هاي مورد نياز 

  )اظهارنامه كاالي ترانزيت خارجي (  م-2-091فرم  -110فرم 

  : مدارك الزم براي انجام خدمت 

در صورت حمل يكسره ارائه موافقت نامه اداره بندر و كشتيراني مبنـي بـر بالمـانع بـودن حمـل       -1

 يكسره در غير اينصورت ارائه قبض انبار

 برگ ترخيصيه از كشتيراني يا تعاوني لنج داران -2

 مانيفست يا بارنامه كاال -3

 تور خريد كاالفاك -4

 )حسب مورد( سياهه عدل بندي  -5

 معرفي نامه براي نمايندگان صاحب كاال از شركت هاي حقوقي  -6

 وكالت نامه  -7

 تصوير كارت بازرگاني يا كارت حق العملكاري حسب مورد  -8

 )حسب مورد( مجوز عبور  -9

  ضمانت نامه يا تعهد قانوني -10

  ) حسب مورد ( مجوز بانك  -11

  مراحل گردش كارجاده اي  CHRراهنامه  -12

  )رانزيت داخليت(عبور داخلي                         )ترانزيت خارجي (عبور خارجي 

               خروج كارنه تيرر                                                                                   ورود كارنه تي



  
  

  صنعتي و ويژه اقتصادي  مناطق آزاد تجاريورود و صدور كاال از : عنوان خدمت 
  

  : فرم هاي مورد نياز 

  و فرم هاي مربوط به منطقه آزاد و ويژه  26 -25-24-23يكي از فرم هاي 

  : مدارك الزم براي انجام خدمت 

 اسناد خريد  -1

 اسناد حمل  -2

صورتجلسه ارزش افزوده براي كاالي وارده به سـرزمين اصـلي  بـراي محصـوالت توليـد       -3

 شده در منطقه 

 قبض انبار منطقه ويژه  -4

 مجوزهاي قانوني در صورت نياز  -5

 نياز گواهي سازمان حمايت در صوت  -6

 گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز  -7

 گواهي توليد محموله در منطقه صادره از سوي سازمان منطقه -8

 كارت بازرگاني  -9

 رش سهم مازاد بر ارزش افزودهاثبت سف - 10

 

 

 

 

در  ورودموقـت مراحل گـردش كـار در فرآينـدهاي صادرات،واردات،صـدور موقت،    

  .صفحات رويه هاي مربوطه درج شده است
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  ترخيص كاالهاي همراه مسافر: عنوان خدمت 
 

  :تعريف 
عـالوه بـر   . شـود  مسافري كـه وارد كشـور مـي    –قانون مقررات صادرات و واردات  17ماده 

تواند تا سقف مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقـوق گمركـي و سـود     وسايل شخصي مي
شرط غيـر تجـاري بـودن آن    ترخيص كاالهاي موضوع اين ماده به . بازرگاني كاال وارد نمايد

  .بالمانع است
  . گردد فهرست كاالي همراه مسافر توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعالم مي -1تبصره 
  . باشد مقررات اين ماده شامل مسافرين ورودي مناطق آزاد نيز مي – 2تبصره 
وه بـر  عـال ) اعم از اتباع ايرانـي و خـارجي   ( شود  مسافري كه از كشور خارج مي – 3تبصره 

تواند مصنوعات و محصوالت داخلي را بدون سقف به شـرط اينكـه    وسايل شخصي خود، مي
جنبه تجاري پيدا نكند و كاالهاي خارجي را تا سـقف ارزشـي مزبـور در ايـن مـاده از كشـور       

  .خارج نمايد
  

  : فرم هاي مورد نياز 

  )پته مسافري(  م-2-31فرم 

  : مدارك الزم براي انجام خدمت 

 پاسپورت -1

 قبض انبار -2

 گواهي پايان تحصيل يا اشتغال بكار  -3

 ايرانيان يا خارجيان مقيم -4

خروج فرش همراه مسافر به مقصد كشـورهاي زيـارتي عـراق سـوريه و عربسـتان      : توجه 

 .سعودي ممنوع است

 

  مراحل گردش كار

 مسافرين خروجي                                                                               مسافرين ورودي
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  واردات قطعي: خدمت  نام
  :تعريف 

شـود تـا كـاالي وارده بـه قلمـرو       اي است كه به موجب آن اجازه داده مـي  واردات قطعي رويه
ائم قرار اسـت در كشـور بمانـد، بـا     گمركي كه براي مصرف در داخل كشور است و به طور د

هاي متعلقه و انجام تشريفات گمركي قطعي، از گمرك  پرداخت هرگونه حقوق ورودي و ماليات
  .ترخيص شود

  : فرم هاي مورد نياز 

   211فرم ) اظهارنامه گمركي(  م-2-022و  24و  23هاي فرم     

  : مدارك الزم براي انجام خدمت 

 اسناد خريد  -1

 اسناد حمل  -2

 قبض انبار و برگه ترخيصيه  -3

 ثبت سفارش بازرگاني -4

 گشايش اعتبار از طيق سيستم بانكي كشور -5

 مجوزهاي مقرراتي در صورت نياز  -6

 ز مجوزهاي قانوني در صورت نيا -7

 كارت بازرگاني -8

  گواهي مبداء -9

  گواهي بازرسي در صورت نياز  -10

 گواهي سازمان حمايت در صوت نياز  -11

 گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز  -12

  مراحل گردش كار

              واردات قطعي
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  موقت صدور: عنوان خدمت 
  

  :تعريف 
ــاده       ــي     71م ــور گمرك ــانون ام ــت،  ق ــدور موق ــه   ـ ص ــه ب ــت ك ــي اس ــه گمرك روي

ــر،      ــردازش، تعمي ــاخت، پ ــامل س ــي ش ــداف معين ــراي اه ــاز ب ــاي مج ــب آن كااله موج
ــراي اســتفاده شخصــي    ــه ب ــوان وســايل نقلي ــه عن ــا ب ــل، شــركت در نمايشــگاه ي تكمي

ــا ماشــين   ــران و كشــورهاي ديگــر ي ــين اي ــردد ب ــا ت ـــجام  ي ــراي ان ــزات ب آالت و تجهي
ــه طــور موقــت و ظــرف  نامــه  مهلــت معينــي كــه در آيــين خــدمات فنــي و مهندســي ب

شــود بــه خــارج از كشــور صــادر و ســپس بــه كشــور  اجرائــي ايــن قــانون مشــخص مــي
  .بازگردانده شود

  
  : فرم هاي مورد نياز 

   181و فرم  -26فرم  -221فرم  –) اظهارنامه صادراتي كاال (  211فرم 

  : مدارك الزم براي انجام خدمت 

 نسخه اظهارنامه تايپ شده  -1

 قبض انبار يا موافقت نامه حمل يكسره  -2

 كارت بازرگاني و كد اقتصادي معتبر از نظر مدت اعتبار -3

  وكالت نامه رسمي حق العملكار يا نماينده شركت -4

 معرفي نامه شركتها و كارمند حق العملكار -5

ارائه مجوزهاي الزم در خصوص برخي از كاالهاي خـاص كـه ورود آنهـا نيـاز بـه مجـوز        -6
 مربوطه دارد 

 سياهه عدل بندي -7

 برگ باسكول -8

گواهي وزارت صنعت و معدن و تجارت مبني بر عدم امكان فرآيند تعمير يا تكميل در داخـل   -9
 )بمنظور تعمير يا تكميل جهت خروج موقت كاال (

  مراحل گردش كار

                 موقت صدور
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  )هديه و سوغات( بسته هاي پستي ورود و صدور: عنوان خدمت 
  

  :تعريف 
: ورود كـاال از طريـق پسـت    –مقـررات صـادرات و واردات    نامه اجرايـي قـانون   آئين 39ماده 

شـود باسـتثناي اقالمـي كـه ورود آنهـا از نظـر        ترخيص كاالهايي كه از طريق پست وارد مـي 
شرعي يا قانوني ممنوع است مشروط بر آنكه جنبه تجاري پيدا نكند تـا ارزش حـداكثر پنجـاه    

بـه كـارت   دالر به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، بـدون مطال )  50(
  .بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات بالمانع است

: صـدور كـاال از طريـق پسـت     –مقررات صـادرات و واردات   نامه اجرايي قانون آئين 37 ماده
ارسال كاال از طريق پست با حفظ جنبه غير تجاري باسـتثناي كاالهـايي كـه شـرعاً يـا قانونـاً       

بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجـوز صـدور بـه هـر ميـزان از لحـاظ        ممنوع الصدور هستند
  . قيمت با رعايت ساير مقررات مجاز است

  : فرم هاي مورد نياز 

   م-2-041و  م-2-031فرم 

  : مدارك الزم براي انجام خدمت 

 كارت شناسايي -1

 قبض رسيد پستي  -2

 مدارك حمل و خريد كاال -3

  

  

  

  

  

  مراحل گردش كار

  بسته هاي پستي ورودي                                             بسته هاي پستي خروجي 
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  ملواني: عنوان خدمت 
  

  : فرم هاي مورد نياز 

   م -2-031،  فرم  26 -25-24-23يكي از فرم هاي 

  : مدارك الزم براي انجام خدمت 

 كارت ملواني  -1

 اسناد خريد  -2

 قبض انبار و برگه ترخيصيه  -3

 گواهي سازمان حمايت در صورت نياز  -4

 گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز  -5

  

  

  

  

  

  

  

  

 

در  ورودموقـت مراحل گـردش كـار در فرآينـدهاي صادرات،واردات،صـدور موقت،    

  .صفحات رويه هاي مربوطه درج شده است
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  واردات بدون انتقال ارز: عنوان خدمت 
  

  
  : فرم هاي مورد نياز 

   211فرم  -24-23يكي از فرم هاي 

  : مدارك الزم براي انجام خدمت 

 اسناد خريد  -1

 اسناد حمل  -2

 ه  قبض انبار و برگه ترخيصي -3

 ثبت سفارش بازرگاني  -4

 مجوزهاي قانوني  -5

 كارت بازرگاني -6

 گواهي سازمان حمايت در صوت نياز  -7

 گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز  -8

  

  

  

 

 

 

  

  

مراحل گـردش كـار در فرآينـدهاي صادرات،واردات،صـدور موقت،ورودموقـت در      

 .صفحات رويه هاي مربوطه درج شده است
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  پيله وري: عنوان خدمت 
  

  :تعريف 
مـرزي  ور عبارت است از شخص ساكن مناطق  پيله –قانون ساماندهي مبادالت مرزي  3ماده 

وري صـادره از سـازمان    با حداقل سـه سـال سـابقه سـكونت مسـتمر كـه داراي كـارت پيلـه        
  . قانون مدني است) 211(بازرگاني استان و اهليت مندرج در ماده 

هـاي مـرزي    افراد ساكن بخـش  –نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات  آئين 19ماده 
) 211(ت داشته و داراي اهليت مندرج در مـاده  كشور كه سه سال مستمر در اين مناطق سكون

وري بـه نـام    توانند بـا دريافـت كـارت پيلـه     باشند مي قانون مدني براي خريد و فروش كاال مي
  .اقدام نمايند) 20(خود، نسبت به مبادالت مرزي در چارچوب مقررات ماده 

  : فرم هاي مورد نياز 

   26 -25-24-23يكي از فرم هاي 

  : مدارك الزم براي انجام خدمت 

 اسناد خريد  -1

 اسناد حمل  -2

 كارت پيله وري  -3

 ثبت سفارش بازرگاني  -4

 مجوزهاي قانوني  -5

 گواهي سازمان حمايت در صوت نياز  -6

 گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز  -7

  

  

در  ورودموقـت مراحل گـردش كـار در فرآينـدهاي صادرات،واردات،صـدور موقت،    

  .صفحات رويه هاي مربوطه درج شده است
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  موقت  كاال ورود : خدمت  نام

  :تعريف 
اد و كاالهـاي مـورد   واردات قبل از صادرات مـو  –قانون مقررات صادرات و واردات  12ماده 

ه صـورت ورود  ، تكميل، آماده سـازي و بسـته بنـدي كاالهـاي صـادراتي بـ      مصرف در توليد
ــ   ــد ي ــه تعه ــا اراي ــت ب ــه    موق ــه ب ــوه متعلق ــه وج ــت كلي ــرك از پرداخ ــه گم ــر ب ــفته معتب   ا س

  .واردات، جزء آنچه كه جنبه هزينه يا كارمزد دارد، معاف است
        فرم تقاضاي تمديد پروانه ورود موقت  – 2     فرم تقاضاي ورود موقت- 1 : فرم هاي مورد نياز 

  توضيحات نحوه تكميل فرمها      فرم تعهدات-4      فرم كيل مصرف   –3                 

  : مدارك الزم براي انجام خدمت 

 فرم اظهارنامه  -1

 )پيش فاكتور( پروفرما -2

 ) سياهه خريد( فاكتور  -3

 پروانه بهره برداري كارخانه -4

 )حسب مورد( مجوزهاي قانوني  -5

 ) مجوز ورود موقت ( موافقت كميته ورود موقت  -6

 ) كد اقتصادي( كارت بازرگاني  -7

 ) حسب مورد( عدل بندي كاال -8

 ضمانت نامه  -9

  قبض انبار -10
  وكالتنامه يا معرفي نامه -11
  بارنامه-12
  كيل مصرف-13
  گواهي مبداء -14
  حسب مورد(  382كارت حق العملكاري يا كارت موضوع ماده -15
  برگ باسكول-16
  )حسب مورد( گواهي بازرسي -17

  مراحل گردش كار
                                                                                           ورود موقت 
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  مرز نشيني: عنوان خدمت 

  
  :تعريف 

مبادله مرزي عبـارت اسـت از خريـد و فـروش كـاال       –قانون ساماندهي مبادالت مرزي  1ماده
ــاوني     ــاطق مــرزي و تع ــاكنان من ــط س ــوز، پيلــه وران،      توس ــين داراي مج ــرز نش ــاي م   ه

تـن ظرفيـت در    500هاي مرزي، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حـداكثر   بازارچه
  . حجم و نوع مشخص و در سقف تعيين شده وزارت بازرگاني

كليه اهالي ساكن در مناطق مـرزي   –امه اجرايي قانون ساماندهي مبادالت مرزي ن آئين 1ماده 
هـا بـا دريافـت كـارت مبـادالت       كشور به استثناي اهالي ساكن در شهرهاي مركـز شهرسـتان  

  . مرزي مشمول تسهيالت مبادالت مرزي خواهند بود
ز نقطه صفر مـرزي  نقاط يا اعماق مرزي كشور كه به فاصله حداكثر سي كيلومتر ا -1تبصره 
  . گردد هاي كشور و بازرگاني تعيين مي د توسط وزارتخانهرقراردا

قراردارند تا عمق حداكثر سي كيلومتري از  لمناطقي كه در نقطه مرزي كنار ساح – 2تبصره 
  .باشند ساحل مشمول تسهيالت مبادالت مرزي مي

  
  : فرم هاي مورد نياز 

   24- 23- م-2-022فرم هاي 

  : مدارك الزم براي انجام خدمت 

 اسناد خريد  -1

 اسناد حمل كاال -2

 قبض انبار  -3

 گواهي مبداء -4

 مجوزهاي قانوني در صورت نياز  -5

 گواهي حمايت در صوت نياز  -6

 گواهي استاندارد در صورت نياز  -7

راحل گردش كار در فرآيندهاي صادرات،واردات،صدور موقت،ورودموقـت در  م

  .صفحات رويه هاي مربوطه درج شده است

 



١٤

عنوان خدمت : صادرات قطعی 

تعریف :
ــاده ــی   64م ــور گمرک ــانون ام ــه     ق ــت ک ــی اس ــه گمرک ــی، روی ــدور قطع ـ ص

شود.براساس آن کاالي داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می

فرم هاي مورد نیاز : 

26181291دستی sadاظهارنامه فرم–221سیستمیsadاظهارنامه فرم هاي

مدارك الزم براي انجام خدمت : 

اظهارنامه تایپ شده نسخه-1

قبض انبار یا موافقت نامه یکسره -2

کارت بازرگانی -3

وکالت نامه رسمی حق العملکار یا نماینده شرکت -4

معرفی نامه شرکتها و کارمند حق العملکار -5

ارائه مجوزهاي الزم در خصوص برخی از کاالهاي خاص که صدور آنهـا نیـاز بـه مجـوز     -6

مربوطه دارد . 

سیاهه عدل بندي -7

برگ باسکول -8

مراحل گردش کار

صادرات قطعی
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  استرداد حقوق ورودي:عنوان خدمت 

  :تعريف
حقوق ورودي اخذ شده ازعين كاالي وارداتي كه ازكشور صـادر ميگـردد و    -قانون امور گمركي 66 ماده   

بسته بندي خارجي بكاررفته يا مصرف شده در توليد،تكميل يـا بسـته بنـدي     مواد،كاالهاي مصرفي و لوازم
كاالي صادر شده با رعايت مقررات قانون امورگمركي و آئين نامه اجرائي آن با ماخذ زمان ورود كاال بايد به 

  .صادر كننده مسترد گردد
  :مدارك الزم براي انجام خدمت 

 پروانه واردات -1

 پروانه صادرات -2

 خروج كاال از مرزبرگ اعالم  -3

 فرم كيل مصرف  -4

 وكالتنامه وكيل قانوني ذيربط -5

  )حقوقي اشخاص براي فقط ( شركت رسمي روزنامه آگهي تصوير برگ - 6

  :فرم هاي مورد نياز 

 فرم شماره يك استرداد -1

 شماره دو استرداد مفر -2

 فرم شماره سه استرداد -3

 فرم شماره چهار استرداد -4

 )اشخاص حقيقي ( فرم صادركنندگان متقاضي استرداد  -5

 )و يژه اشخاص حقوقي( فرم صادر كنندگان متقاضي استرداد  - 6

  

  

 

 گردش كار

  د حقوق ورودي استردا



تایید نهایی توسط اعضاءکارگروه:
9رئیس کارگروه اصالح و بهبود فرآیندها –حسین کاخکی -1

نماینده گمرك فرودگاه امام خمینی (ره)–علیرضا اسماعیلی -
نماینده گمرك فرودگاه امام خمینی (ره)–نسرین طاهرزاده -10نماینده معاونت فنی و امور گمرکی–مجتبی پورسیف -2
نماینده گمرك تهران–رضا گرزین -11نماینده معاونت فنی و امور گمرکی–عبدالمجید دهقانیان -3
نماینده معاونت حقوقی و نظارت–چنگیز خناري-12نماینده معاونت توسعه مدیریت و منابع –مصطفی نیلی -4
دبیر کارگروه اصالح و بهبود فرآیندها–حمیده مالجان -13نماینده دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات –حبیب اله نجاتی زاده -5
معاون امور گمرکی گمرك غرب–مرتضی مالکی -14معاون دفتر صادرات –رضا صادق -6
نماینده گمرك تهران–مجید درخشان -7

توسط صاحب کاالدرخواست ورود کاال  به بازارچه مرزيارائه 
بازارچه هاي مرزي یا مدیر به گمرك

گمرك
ورود کاال به محوطه بازارچه-
محوطهو تخلیه کاال در انبار یاصدور قبض باسکول- 

بازارچه هاي مرزي
/تنظیم صورتجلسه ورودانبارصدور قبض - 

اداره صنعت ، معدن و تجارت 
ارائه مدارك جهت دریافت نامه ثبت آماري توسط صاحب کاال

گمرك 
صورت نیاز)قانونی(دربرگه ثبت آمار+قبض انبار+قبض باسکول+مجوزهاياظهار کاال(با ارائه-
انجام تشریفات گمرکی و صدور پروانه -

واردات در بازارچه هاي مرزيفرایند کارگروه اصالح و بهبود فرایندها
)موجود( وضعیت 

IC-SH-40-00:کد شناسایی

گمرکات  اجرایی:مسئول فرایند

:1تذکر

براي واردات در بازارچه هاي سقف مجاز 
تجارت مرزي توسط وزارت صنعت ، معدن و

به گمرك ابالغ می گردد.

:2تذکر

در یافت جهت کاالي وارداتی میزان ارزش
محل پروانه هاي از ثبت آمار می بایست 

صادر شده از بازارچه هاي کاالهاي صادراتی 
تامین گردد.همان استان مرزي 

1*ورود کاال به کشور 

شروع

پایان

:3تذکر

سقف مجاز جهت واردات کاال در بازارچه 
مرزي به صورت دستی توسط گمرك 

کنترل می گردد. 

*1:

در برخی از گمرکات گمرك در درب 
خروج بازارچه هاي مرزي مستقر 

نمی باشد. 



رئیس پژوهشکده دانشگاه تهران–حبیب اله راد -8

تایید نهایی توسط اعضاءکارگروه:
نماینده گمرك فرودگاه امام خمینی (ره)–علیرضا اسماعیلی -9رئیس کارگروه اصالح و بهبود فرآیندها –حسین کاخکی -1
نماینده گمرك فرودگاه امام خمینی (ره)–نسرین طاهرزاده -10نماینده معاونت فنی و امور گمرکی–مجتبی پورسیف -2
نماینده گمرك تهران–رضا گرزین -11نماینده معاونت فنی و امور گمرکی–عبدالمجید دهقانیان -3
نماینده معاونت حقوقی و نظارت–مریم ثریا -12نماینده معاونت توسعه مدیریت و منابع –مصطفی نیلی -4
دبیر کارگروه اصالح و بهبود فرآیندها–حمیده مالجان -13نماینده دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات –حبیب اله نجاتی زاده -5
معاون امور گمرکی گمرك غرب–مرتضی مالکی -14معاون دفتر صادرات –دق رضا صا-6
-رضا کریمی -15نماینده گمرك تهران–مجید درخشان -7

ارائه درخواست ورود کاال  به بازارچه مرزي توسط صاحب کاال
به گمرك یا مدیر بازارچه هاي مرزي 

گمرك
ورود کاال به محوطه بازارچه-
حمل یکسرهصدور قبض باسکول و تخلیه کاال در انبار یا- 

بازارچه هاي مرزي
صدور قبض انبار/تنظیم صورتجلسه ورود- 

اداره صنعت ، معدن و تجارت 
توسط صاحب کاالارائه مدارك جهت دریافت نامه ثبت آماري

گمرك 
صورت نیاز)قانونی(دراظهار کاال(با ارائه برگه ثبت آمار+قبض انبار+قبض باسکول+مجوزهاي-
انجام تشریفات گمرکی و صدور پروانه -

صادرات در بازارچه هاي مرزيفرایند کارگروه اصالح و بهبود فرایندها
)موجود( وضعیت 

IC-SH-41-00:کد شناسایی

گمرکات  اجرایی:مسئول فرایند

1ورود کاال به کشور  *

شروع

پایان

*1:

در برخی از گمرکات گمرك در درب 
خروج بازارچه هاي مرزي مستقر 

نمی باشد. 



ترانزیت داخلی مبدأ 

مبدا- / خارجی فرایند ترانزیت داخلیکارگروه اصالح و بهبود فرایندها
( وضعیت موجود )

IC-SH-31-00:کد شناسایی

گمرکات  اجرایی:مسئول فرایند

شروع

دریایی3*
انتقال کاال به انبار با نظارت امور بندري-
صدور ترخیصیه-
صدور قبض انبار-

هوایی
انتقال کاال به انبار با نظارت امور بندري-
صدور ترخیصیه -
صدور قبض انبار-

جاده اي
بیجک ورودياخذ -
کاال و صدور قبض باسکولتوزین -
صدور قبض انبار  (در صورت تخلیه کاال در انبار)-

ورود اطالعات
ورود اطالعات اظهارنامه-
چاپ اظهارنامه-

احراز هویت
احراز مالکیت صاحب کاال یا نماینده قانونی وي -
تطبیق اسناد با اظهار -
الك و مهر اظهارنامه-
( فقط در تعدادي از گمرکات اعمال می گردد)7کنترل بدهی ماده -

سرویس ارزیابی1* 
تعیین ارزیاب و کارشناس-
ارزیابی کاال(در صورت نیاز) و ظهرنویسی اظهارنامه  -
ارسال نمونه به آزمایشگاه جهت تعیین ماهیت کاال ( در صورت نیاز )-
امضاء اظهارنامه -

امور مالی
اخذ تضمینات مورد نیاز-

دایره ارزش4*
تعیین ارزش کاال-

(در برخی از گمرکات صورت می پذیرد)

صدور پروانه
کنترل وصول تضمینات-
صدور پروانه -

ارزیابیسرویس 6*
امضاء پروانه-
7*اختصاص ردیف مرزي-

درب خروج
کنترل مجدد اظهارنامه و ضمائم-
تطبیق مندرجات اظهار نامه با پروانه-
بارگیري کاال (در صورت نیاز)صدور مجوز -

انبار
تحویل کاال-
پرداخت هزینه هاي مربوطه-
صدور بیجک -

توزین2* 

5*درب خروج
ارزیابی ، پلمب و اجازه خروج-

ریلی
(برگه مبادله)اخذ بیجک ورودي-
صدور قبض انبار در صورت تخلیه کاال-

: در صورتی که کاال در داخل 1* 
محفظه بار باشد پس از ارزیابی پلمب 

الصاق می گردد.

در صورت حمل یکسره صرفاً : 2* 
توزین اولیه مالك عمل خواهد بود. 

در گمرك شهید رجایی عملیات : 5* 
انبار قبل از درب خروج انجام می گردد. 

اعمال نظارت حمل کاال به انبار : 3* 
توسط امور بندري در مناطق آزاد و ویژه  

انجام نمی شود. 

تعیین ارزش کاالي ترانزیتی در : 4* 
برخی از گمرکات صورت می پذیرد. 

در برخی گمرکات به صورت : 6* 
دستی صورت می پذیرد. 

دریافت اعالم وصول از گمرك مقصد / خروجی

اعالم به امور مالی جهت فک تضمین

پایان

مقصدگمرك گمرك مبدا

در  گمرکاتی که سامانه هوشمند : 7* 
ترانزیت فعال می باشد ؛ اختصاص 
ردیف مرزي همزمان با صدور شماره 

کوتاژ صورت می پذیرد 



خروجیگمرك –ترانزیت خارجی 

آیا کاال با مندرجات 
اظهارنامه مطابقت 

دارد؟

بلی

تخلیه کاال

گمرك خروجی –فرایند ترانزیت خارجی کارگروه اصالح و بهبود فرایندها
( وضعیت موجود )

IC-SH-30-00:کد شناسایی

گمرکات  اجرایی:مسئول فرایند

دایره ترانزیت
دریافت اظهارنامه و پروانه-
تعیین ارزیاب و کارشناس-
بررسی اسناد گمرکی و کنترل پلمب الصاقی-

شروع

اخذ اجازه ورود کاال به گمرك -
توزین وسیله حمل و اخذ برگه باسکول -

مغایرت آیا 
وجود دارد؟

کاال نیاز به آیا 
ارزیابی دارد؟

اعالم خروج کاال به گمرك ورودي

بلی

ترانشیپمنت

بلی

بلی

اجازه بارگیري

پایان

تنظیم صورتمجلسصدور قبض انبار

فیزیکی کاالارزیابی 

خیر
تنظیم صورتجلسه مغایرت و ارسل به دایره قضائی جهت پیگیري -
اعالم به گمرك ورودي جهت پیگیري مطالبات از محل تضامین -

خروج کاال از مرز

خیر
خیر

تنظیم صورتجلسه مغایرت و -
ارسل به دایره قضائی جهت 

پیگیري 
اعالم به گمرك ورودي جهت -

پیگیري مطالبات از محل 
تضامین 



ترانزیت داخلی مقصد 

تایید نهایی توسط 

بلی

بلی

سرویس ارزیابی
ارزیابی-
ظهرنویسی اظهارنامه -

آیا کاال ي تحویلی به انبار با 
مندرجات اظهارنامه و پروانه 

مطابقت دارد ؟
ظن قاچاق یا تخلف کاال آیا 

وجود دارد؟

سرویس ارزیابی
ارجاع به واحد قضایی  -

سرویس ارزیابی
اعالم وصول کاال به گمرك مبدأ -

جهت فک تضمین  

شروع

مجوز ورود وسیله حمل به گمرك با ارائه پیش نویس تالی -
تنظیم شده توسط شرکت حمل و نقل 

توزین وسیله حمل و اخذ قبض باسکول-
کنترل محفظه بار و پلمب-

خیر

بلی

مقصد- فرایند ترانزیت داخلیکارگروه اصالح و بهبود فرایندها
( وضعیت موجود )

IC-SH-32-00:کد شناسایی

گمرکات  اجرایی:مسئول فرایند

انبار
تخلیه کاال-
تکمیل تالی -
صدور قبض انبار-
توزین کامیون خالی-

تخلف قاچاق

اسناد مثبته در مهلت آیا 
قانونی ارائه گردیده است؟

خیر

پایان



واردات قطعیفرایند کارگروه اصالح و بهبود فرایندها
)موجود( وضعیت 

IC-SH-50-00کد شناسایی  :      

گمرکات  اجرایی:مسئول فرایند

عطف ) اظهارنامهسریال ( و اخذ شماره اظهار الکترونیکی -
1*اسکن بارنامه و فاکتور-

شروع

اخذ شناسه حمل از سامانه ثبتارش

مراجعه به کارشناس راهنما و اخذ شماره ثبت یا کوتاژ و تعیین باجه کارشناسی

مسیر قرمز
بررسی اسنادي-
کاالفیزیکی ارزیابی-
)نمونه برداري جهت تعیین ماهیت کاال ( در صورت نیاز - 
ارجاع مجدد به کارشناس سرویس جهت بررسی ارزش و کارشناسی نهایی- 

مسیر زرد 
اسناديبررسی - 

نمونه برداري جهت تعیین ماهیت کاال ( در صورت نیاز -
بررسی و کارشناسی نهایی-

مسیر سبز
بررسی اجمالی اسناد-

پایان

3*مراجعه به باجه کارشناسی و تأیید مسیر

مراجعه به بانک و پرداخت عوارض متعلقه

تأیید پروانه توسط کارشناس - 
رئیس سرویس و صدور مجوز مراجعه به درب خروج تأیید نهایی پروانه توسط - 

درب خروج
4*بارگیريتعیین کارشناس و ارزیاب جهت بررسی پروانه و صدور مجوز-
و صدور مجوز ورودمراجعه به گارد ورود -
ورود کامیون جهت بارگیري -
باسکول ورود و توزین -

انبار
بارگیري و صدور بیجک الکترونیکی و مراجعه به باسکول خروج -

درب خروج
پرداخت جهت پرداخت مابه التفاوت در صورت وجود مغایرت ، اخذ شناسه -

عوارض متعلقه توسط درب خروج 
2*تأیید و صدور پته عبور الکترونیکی-
تأیید بیجک بین -
مراجعه به گارد خروج -
از گمركتأیید و خروج کاال -

آیا جهت بررسی نهایی ارزش نیاز ارجاع 
به هماهنگ کننده ارزش می باشد ؟

خیر

بله

اعالم شناسه پرداخت جهت پرداخت عوارض

جهت اخذ پرینت پروانهمراجعه به صندوق و صدور پروانه

بررسی ارزش 
توسط کارشناس 

کنندههماهنگ

: اسکن بارنامه و فاکتور در 1*
گمرکات انجام می گردد.برخی از 

: صدور پته عبور الکترونیکی در 2*
کلیه گمرکات به صورت سیستمی 
صادر می شود ولی در صورت نیاز 
در برخی از گمرکات به صورت 
فیزیکی پرینت گرفته می شود .

: در این مرحله کارشناس ، مسیر 3*
تعیین شده توسط سیستم را پذیرفته 
و ادامه مسیر می دهد یا در صورت 

مسیر می دهد.نیاز تغییر 

ارزیابی در :در مسیر سبز و زرد 4*
درب خروج صورت نمی پذیرد.



عورش

1زا1هحفص

یدورونارفاسمهارمهیالاکلرتنکدنيآرفرادومن

يرفاسمنلاسهبرفاسمدورو-
نيالهبدوروتهجرفاسمييامنهاروتروپساپلرتنك-
)زبس،زمرق(هطوبرم

يرفاسمنلاس

بايزرا

رفاسمهارمهيالاكصيخرت:فده

ناياپ

؟دوشيمدراوزبسنيالهبرفاسمايآ

X-Rayهاگتسدطسوتالاكلرتنك-

يرفاسمنلاس

بايزرا

؟دشابيمعونممالاكايآ

؟دشابيميرفاسمزاجمرفاسمهارمهيالاكايآ

؟دشابيميراجتالاكايآ

هلب

ريخ

هريادهبليوحتوهعونمميالاكهسلجتروصهيهت-
قاچاقلومشتروصرديياضق
تسارحهبليوحتوهعونمميالاكهسلجتروصهيهت-
الاكندومنمودعمتهج

يبايزراسيورس

سيورسسيئر/سانشراك/بايزرا

ريخ

هلب
هلب

الاكيبايزرا-
يدوروقوقحقلعتتروصرديرفاسمهتپرودص-

يرفاسمنلاس

نلاسلوئسم،سانشراك،بايزرا

؟دنكيمتخادرپاريدوروقوقحرفاسمايآ

ريخ

هلب

هتپرودص-
الاكليوحتوهتپءاضما-

يبايزرانلاس

؟تساهدركهعجارمينوناقتلهميطرفاسمايآ
ريخ

رفاسمهارمهالاكورفاسمجورخ-
جورخبرد

سانشراك،بايزرا

رابناضبقرودصوالاكليوحت-
رابنا

رادرابنا

ريخ

هلب

ريخ

دنيآرفعورش
يعطقتادراو

نامزاسهبمالعاوهكورتمياهالاكتسرهفهيهت-
يكيلمتلاوما

يكيلمتلاومانامزاسهبالاكليوحت-

هكورتمهرياد

سانشراك

؟تساهديدرگهئاراوذخامزالزوجمايآ
هلب

ريخ

؟ددرگيمعوجرمالاكايآ
هلب

دنيآرفعورش
يعوجرم

ريخ

نلاسلوئسم،سانشراك،بايزرا

هلب



عورش

1زا1هحفص

یجورخنارفاسمهارمهیالاکلرتنکدنيآرفرادومن

نلاسهبالاكهارمههبرفاسمدورو-
الاكيبايزرا-

يرفاسمنلاس

بايزرا

روشكزاجورخماگنههبرفاسمهارمهيالاكصيخرت:فده

ناياپ

؟تساعونممالاكجورخايآ

؟تسازاجمالاكايآ

؟تساهديدرگهئارامزالزوجمايآ

ريخ

هلب

هلب

زاينتروصردمزالياهزوجمذخاوالاكيبايزرا-

يبايزرانلاس

نلاسلوئسم/سانشراك/بايزرا

لمحويدنبهتسبتهجيياميپاوههبالاكليوحت-
رفاسمهارمهيالاكجورخو

يرفاسمهجاب

؟

ريخ

هلب

ريخ

؟دوشيمقاچاقلومشمالاكايآ

ريخ

هلب هئاراوقاچاقفشكهسلجتروصهيهت-
يياضقهريادهب

يرفاسمنلاس

نلاسسيئر/سانشراك/بايزرا

عجرمهبعاجراوهدنورپيريگيپ-
يياضق

يياضقهرياد

يياضقلوئسم

الاكجورخزايريگولج-

يرفاسمنلاس

سانشراك/بايزرا

هبمالعاوهكورتمياهالاكتسرهفهيهت-
يكيلمتلاومانامزاس
يكيلمتلاومانامزاسهبالاكليوحت-

هكورتمهرياد

سانشراك



عورش

1زا1 هحفص

الاك تقوم رودص دنيآرف  رادومن

يكرمگ هطوحم هبالاك دورو و دورو هگرب ذخا-
رپ لوكساب ضبق ذخاو لمح هليسو نيزوت-
رابنا ضبق رودصو الاك هيلخت-

يمومع ياهرابنا

رادرابنا

الاك تقومرودص  تافيرشت دنور نييبت:فده

ناياپ

تاعالطا دورو-
همانراهظا پاچ-

تاعالطا دورو

روتارپا

 هميمضدانساو همانراهظا لرتنكو تفايرد-
الاك تيكلام تيوهزارحا-
7هدام يهدب لرتنك-
تبث هرامش صيصخت-

تيوهزارحا

 لوئسم/سانشراك

 بايزرا و سانشراك نييعت-
نيمضت غلبم ديئات-
يبايزرا هرامش صيصخت-
بايزرا طسوت يسيونرهظو الاك يبايزرا-
الاك هنومن لاسرا دروم بسح-

يبايزرا سيورس

سيورس سيئر/سانشراك

 هناورپ رودص-

هناورپ رودصو قودنص

قودنص يدصتم

 هناورپ اب قيبطتو همانراهظا و دانسا يسررب-
موزل تروصرد الاك يكيزيف يبايزرا-
الاك جورخ زوجم رودصو هناورپ يسيونرهظ-
كرمگ زا الاك جورخ-

جورخ برد

 لوئسم/سانشراك

 بايزرا نييعت-
پملپو لمح هليسو يبايزرا-
همانراهظارهظ رد بتارم ديق-
زرم زا الاك جورخ-
يدورو كرمگ هبزرم زاالاك جورخ مالعا-

جورخ زرم كرمگ

 لوئسم/سانشراك

نيمضت ذخا-
 يوررب نيمضت ذخا هيديئات جرد-
همانراهظا

يلامروما

باسحيذ/سانشراك

هطوبرم هوجو تخادرپ-
 الاك ليوحت-

رابنا

رادرابنا



عورش

1زا1هحفص

)تاغوسوهيده(یتسپیاههتسبیدورودنيآرفرادومن

الاكبحاصتيكلامزارحا-
قباوستبث-

دانساتفايردوتيوهزارحا

تيوهزارحالوئسم

هطوبرمسانشراكوبايزرانييعت-
الاكيبايزرا-

يبايزراسيورس

سانشراكوبايزرا

؟دشابيمعونممالاكايآ

الاكشزرانييعت-

شزرانييعتهرياد

شزراسانشراك

؟درادينوناقزوجمهبزاينالاكايآ

يدوروقوقحنييعت-
سانشراكديئات-
سيورسسيئرديئات-

يبايزراسيورس

سيورسسيئر/سانشراك/بايزرا

هلب

عوجرم مودعم

روضحابالاكندركمودعم-
الاكبحاصوتسارحهدنيامن

تسارح

تسارحهدنيامن

الاكندومنعوجرمتساوخرد-
أدبمروشكهبالاكندشعوجرم-

يبايزراسيورس

هلب

ذخازايندرومزوجمايآ
؟تساهدش

عوجرم

هكورتم

هتپرودص-
قلعتتروصردتخادرپيكنابشيفذخا-
يدوروقوقح

هتپرودصوقودنص

سانشراكوبايزرا

يتسپهتسبابهتپلرتنك-
الاكجورخهزاجا-

جورخبرد

جورخبردسانشراك

الاكصيخرتدنيآرفلرتنك-
تروصرديتفايردرسكهمانهبلاطمرودص-
موزل

ينيبزاب

ينيبزابلوئسم

ريخ

ريخ

ريخ

هكورتمياهالاكتسيلهئارا-
لاومانامزاسهبهكورتمياهالاكليوحت-
يكيلمت

رابنا

رادرابنا

ناياپ

هلب

سيورسسيئر/سانشراك/بايزرا

الاكبحاصهبالاكليوحت-

رابنا

رادرابنا

)تاغوسوهيده(يدورويالاكصيخرت:فده



عورش

1زا1هحفص

)تاغوسوهيده(یتسپیاههتسبرودصدنيآرفرادومن

تسپيدصتمهبيوهدنيامنايهتسببحاصهعجارم-
يتسپهتسبنيزوت-
نزوهبهجوتابCN23ايCN22مرفهدشلبمكتهئارا-
يتسپهتسب

تسپ

تسپيدصتم

)تاغوسوهيده(يتسپياههتسبجورخ:فده

يتسپهتسببحاصتيوهزارحا-
تيوهزارحا

تيوهزارحالوئسم

هتسبهبهطوبرممرفقاصلاومرفديئات-
نآبحاصروضحردهتسبيدنبهتسبربتسپتراظن-
تسپهدنيامنهبليوحتوكرمگرهمهبهتسبندركروهمم-

يبايزراسيورس

سانشراك/بايزرا

CN23ايCN22هدشليمكتمرفهبهجوتابالاكيبايزرا-

تروصردحالصاتهجهتسببحاصهبمرفعاجرا-
يتسپهتسبابمرفتاعالطاترياغم

يبايزراسيورس

بايزرا

؟دشابيمزاجمريغهتسبرودص /جورخايآ

؟دشابيمعونممهتسبرودص /جورخايآ

؟تساهدشذخاطبريذعجارمزازايندرومزوجمايآ

تساوخرددروالاكلاسرازايريگولج-
يبايزراسيورس

بايزرا

تهجيياضقهريادهبعاجراوهسلجتروصهيهت-
يريگيپ

يبايزراسيورس

سانشراك/بايزرا

هلب ريخ

ريخ

ريخ

هلب
هلب

ناياپ



)اخذ نام کاربري و رمز ورود(کدینگ 

اظهار الکترونیکی

در صورت نیازوورود کاال به اماکن گمرکی جهت توزین  
در انبارتخلیه 

سرویس ارزیابی
کارشناس ( احراز ) : بررسی اسناد به صورت سیستمی تأیید و تخصیص کارشناس به صورت سیستمی -

و ارجاع به کارشناس صادرات 
کارشناس ( صادرات ) : رؤیت و بررسی اسناد به صورت سیستمی و تأیید جهت تعیین مسیر و -

ارزیابی توسط سیستم 

بررسی و کنترل اسناد در صورت نیاز ارسال به 
وسیله بآزمایشگاه جهت تعیین ماهیت و پلم
حمل و ارجاع به کارشناس

بررسی اسناد -
در صورت ارزیابی در (ارزیابی فیزیکی کاال -

اعزام ارزیاب که محل انبار اختصاصی محل 
)صاحب کاالي صادراتی 

وسیله حمل بپلم-
ارجاع به کارشناس -

صندوق
، عوارض ) ب، پلمدیماندارائه شناسه پرداخت وجوه واریزي ( -1
صدور اخذ رسید پرداختی -2
صدور پروانه -3
ارجاع به کارشناس -4

مسیر
قرمز

مسیر
زرد

مسیر سبز

درب خروج
پلمپ کامیون هاي حامل پروانه هاي مسیر سبز -1
صدور اجازه بارگیري کاالهاي تخلیه شده در انبار پس از اخذ پروانه صادراتی-2
کنترل خروج از کشور از طریق سامانه تجارت خارجی -3
اجازه خروج کامیون هاي حامل کاالهاي صادراتی در گمرك -4

خروجمرزگمرك 
کنترل پلمپ و کاال در صورت نیاز -
اجازه خروج از مرز و ثبت اطالعات خروج در سیستم تجارت خارجی -

قطعی(تخلیه کاال در انبار و مسیر سبز) فرایند صادرات کارگروه اصالح و بهبود فرایندها
)موجود( وضعیت 

IC-SH-20-00:کد شناسایی

گمرکات  اجرایی:مسئول فرایند



عورش

1زا1هحفص

تقومدورودنيآرفرادومن

الاكعونساساربتقومدوروزوجمذخا-

تادراوايتارداصرتفد

لكريدم

كرمگرابناهبالاكليوحت-
مانهبيسيونرهظورابناضبقرودص-
الاكبحاص

كرمگهبالاكدورو
ءاضماوهمانراهظايياهنلرتنك-

يبايزراسيورس

سيورسسيئر

ناياپ

همادا

الاكتقومدورودنيآرفدنورنييبت:فده

همانراهظاردساكعناونيمضتذخا-
يلامروما

يلامرومالوئسم

تادراوهمانراهظاسيونشيپمرفليمكت-

تاعالطادورو

تسيپيات

همانراهظا

تاجردنموكرادمودانساتحصيسرربوتفايرد-
يكرمگروماق7هداموتادهعتيسررب-
ژاتوكهرامشصيصخت-

هقوعمدهعتاييلاميهدبمدعديئاترهمبرض-
الاكبحاص
همانراهظارهموكال-

تيوهزارحا

زارحالوئسم

همانراهظايسيونرهظوالاكتيور-
يبايزراهرامشصيصخت-
كرادمودانسايسررب-
اهترياغمشرازگ-
الاكهنومنلاسرادرومبسح-
همانراهظاياضما-
تانيمضتهبساحم-
قباوسابهسياقمردشزرايسررب-

يبايزراسيورس

سانشراك/سيورسسيئر

هوجوتخادرپ-
هناورپردهجوتخادرپندومنديسر-
هناورپتنيرپ-

قودنص

قودنصلوئسم

تقباطموهفرعت،شزرااتحصزانانيمطالوصح-
نوناقابتافيرشت

يريگرابتهجهيلقنهليسودوروهزاجا-
هناورپرهظورتفردردبتارمتبث-
الاكبحاصزاديسرذخا-

جورخبرد

جورخبردلوئسم

يلاخلمحهليسونيزوت-
يريگرابربتراظن-
يريگرابزاسپلمحهليسونيزوت-
هناورپرهظورابنارتفدردبتارمتبث-
الاكليوحتديسرذخا-

رابنا

رابنايدصتم

مامتازاسپروشكزاجراخهبالاكايآ
؟هديدرگتدوعدوروتلهم

هلب

تقومدورويالاكريخ
دوشيمعوجرمهدش

هدمآتسدبلوصحم
تقومدورويالاكزا
دوشيمرداص،هدش

ياههناورپديدمتايهيوستتساوخردهئارا-
تقومدورو

ديدمتايهيوستمكحرودص-
فرصمليكهئرا-
يعوجرماييتارداصياههناورپلصاهئارا-
تقومدوروهناورپلصاهئارا-

تقومدوروهرياد

نيمضتدادرتسا-

يلامروما

يلامرومالوئسم

هناورپ



عورش

1زا1هحفص

یدوروقوقحدادرتسادنيآرفرادومن

هدنيامنايالاكبحاصطسوتدادرتساتساوخردهئارا-
ينوناق

يبايزراسيورسهبهمانعاجرا-

يكرمگروماتنواعم

يكرمگرومانواعم

تقومدورويالاكتهجيتخادرپيدوروقوقحاييفاضايغلابمدادرتسا:فده

تساوخرديسررب-
يبايزراسيورس

سيورستابتاكملوئسم/سيورسسيئر

يشانيدوروقوقحدادرتسا
يتخادرپهفاضازا

؟دشابيمديئاتدرومتساوخردايآ

دادرتسادرومغلبمهبساحم-
دادرتسامرفليمكت-

يبايزراسيورس

تابتاكملوئسم/سيورسلوئسم

هدشديئاتغلبمدادرتساتبابكچرودص-
ينوناقهدنيامنايالاكبحاصهبكچليوحت-

يلامروما

باسحيذلماع/سانشراك

هلب

ريخ

هناورپيپكمامضناهبدادرتساتساوخردتفايرد-
هتبثمدانسارياسو

يسرربروتسدرودص-

تارداصرتفدايهطوبرمكرمگ

لكريدم

عوضوميسانشراكيسررب-
تارداصرتفداييبايزراسيورس

سيئر/سانشراك

يشانيدوروقوقحدادرتسا
الاكتقومدوروتارداصزا

؟تساسانشراكديئاتدرومتساوخردايآ

هلب

دادرتسادرومغلبمهبساحم-
دادرتسامرفليمكت-
دادرتسامكحرودص-
تارداصياههناورپندشروهمم-

تارداصرتفداييبايزراسيورس

سيئر/سانشراك

عفنيذباسحهبيدادرتساقوقحغلبمزيراو-
يلامروما

باسحيذلماع/سانشراك

قوقحلداعميعطقتادراوهناورپلصاندومنروهمم-
يدادرتسايدورو

تارداصرتفداييبايزراسيورس

باسحيذلماع/سانشراك

تساوخرددر-

سيئر/سانشراك
ناياپ

يبايزراسيورس

ريخ
؟دنكيمنيكمتعفنيذايآ

عفنيذوكرمگنيبفالتخاهبيگديسر-
يياهنهيرظنرودص-

144هدامعوضومنويسيمك rگ.ا.ق

نويسيمكءاضعا

؟تساعفنيذعفنهبنويسيمكهيرظنايآ

ريخ

هلب
تساوخرددر-

تارداصرتفد/يبايزراسيورس

تارداصرتفداييبايزراسيورس

ريخ

هلب



  

  

  تشريفات ورود کاال
  تحت پوشش کارنه تير

  

  

  
  

   

اخذ برگه ورود و  -
 ورود به گمرک 

توزين وسيله حمل و  -
اخذ قبض باسکول

 ارائه درخواست به انضمام
   يازن مدارک مورد

 دفترچه کارنه تير -
دفترچه گواهی  -

 قبولی
 CMRتصوير  -
 تصوير مانيفست -
 تصوير بارنامه -
 تصوير فاکتور -
 قبض باسکول -

ارزيابی وسيله حمل و  -
 الصاق شدهکنترل پلمپ 

ظهرنويسی وله سبز -

 بررسی اسناد -
ثبت در دفتر و اختصاص  -

 رديف مرزی 
امضاءدر محلهای درج مهر و  -

 چه تيردرنظر گرفته شده دفتر
 جدا نمودن وله سفيد -
تحويل دفترچه کارنه تيرو  -

گواهی قبولی به نماينده 
جهت ادامه مسير شرکت حمل

اخذ برگه ورود و ورود  -
 به گمرک 

توزين وسيله حمل و  -
 اخذ قبض باسکول

 ارائه درخواست به انضمام
   يازن مدارک مورد

 تيردفترچه کارنه  -
دفترچه گواهی  -

 قبولی
 CMRتصوير  -
 تصوير مانيفست -
 تصوير بارنامه -
 تصوير فاکتور -
 قبض باسکول-

ارزيابی وسيله حمل و  -
 کنترل پلمپ الصاق شده

 فک پلمپ -
 ارزيابی اجمالی کاال -
 ظهرنويسی وله سبز -
کاال- تخليه دستور صدور

ارائه دفتر کارنه تير و مدارک  -
 اشاره شده به انبار

تخليه کاال در حضور متصدی  -
 انبار

 توزين وسيله حمل خالی -
قبض انبار به صدور برگه تالی و  -

نام شرکت حمل و تحويل کليه 
 اسناد به دايره کارنه تير

ورود کاال به 
 ورودی گمرک

  دايره کارنه تير

  ارزيابی

  کارنه تيردايره 

خروج کاال از 
  گمرک ورودی 

ورود کاال به 
  گمرک مقصد 

  دايره کارنه تير

  ارزيابی

  تخليه کاال 

 شروع



  

   

ثبت در رديف مرزی مربوطه در  -
 دفتر 

 ثبت رايانه  -
درج مهر و امضاء در محلهای  -

 درنظر گرفته شده دفترچه 
جدا نمودن دو قسمت باالی وله سبز و  -

ارسال قسمت وسط وله به  گمرک 
 مبداء جهت اعالم وصول

شرکت حمل و  اخذ رسيد از نماينده -
ه تحويل اصل قبض انبار و دفترچ

وی به تير کارنه شده تسويه

صدور قبض انبار برای کاال به  -
 کارنهميزان اسناد و تسويه 

صدور قبض انبار برای کاالی  -
 اضافی 

ابالغ اخطار به نماينده شرکت  -
 حمل جهت ارائه اسناد مثبته

در صورت عدم ارائه اسناد  -
ماه، کاال ضبط  6ظرف مهلت 
 دولت ميگردد

بررسی اسناد 
مسئول توسط 

 کارنه تير

ثبت در رديف مرزی مربوطه در  -
 دفتر با ذکر مشروط بودن آن 

 ثبت رايانه -
در محلهای "R"ضرب مهر -

 مخصوص دفترچه 
 جدا نمودن دوبخش باالی وله سبز -
اخذ رسيد از نماينده شرکت حمل و  -

تحويل اصل قبض انبار و دفترچه 
 مشروط شده به وی کارنه تير

ابالغ اخطار به اطاق بازرگانی و  -
شرکت حمل جهت ارائه اسناد مثبته 

 و توجيه موارد اختالف 
درصورت عدم اقدام ظرف  -

ماه، ارسال مطالبه نامه به 3مدت
اطاق بازرگانی به ميزان حقوق 

ورودی متعلق به کسری کاال

 تسويه کارنه تير

مشروط  هتسوي
 کارنه تير

 قبض انبار

  کاال کسر تعداد و يا کسر
  
  

 وزن دارد

 کاال اضافه تعداد دارد

ولي
 كن

يكن
 نم

يير
 تغ

ش
رز
ا

 يا   د
دو
دار

ف ن
تال
 اخ

كاال
رد
ن دا

وز
ف 

تال
اخ

   

 پايان



  

  تشريفات خروج كاال
 تحت پوشش كارنه تير

  
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه تضمين جهت  -
  عضويت در کنوانسيون تير

اخذ گواهی قبولی برای  -
 وسيله حمل

اخذ برگه ورود و ورود  -
 به گمرک 

توزين وسيله حمل و  -
 اخذ قبض باسکول پر

دريافت دفترچه کارنه تير 
 دارای تاريخ معتبر

تکميل اطالعات تمامی 
صفحات دفترچه تير، 

 ت حملتوسط شرک

ارائه دفترچه کارنه تير و 
 قبض باسکول

 دفترچه کارنه تير -
 دفترچه گواهی قبولی -
 پروانه خروج کاال -
 صورتجلسه بارگيری -
 CMRتصوير  -
 تصوير مانيفست -
 تصوير بارنامه -

ارزيابی وسيله حمل و  -
 کنترل پلمپ الصاق شده

 ظهرنويسی وله سبز -

 بررسی اسناد -
ثبت در رديف مرزی مربوطه در  -

 دفتر 
امضاء در محلهای درج مهر و  -

  تير در نظر گرفته شده دفترچه
جدا نمودن دوبخش باالی وله  -

ارسال قسمت وسط وله به  سبز و 
 گمرک مبداء جهت اعالم وصول

تحويل دفترچه کارنه تيربه  -
 نماينده شرکت حمل

 کاالخذ پروانه خروج ا -
 اخذ صورتجلسه بارگيری -

 به انضمامارائه درخواست  -
 يازن مدارک مورد

 سی اسنادبرر -
ثبت در دفتر و اختصاص رديف  -

 مرزی 
درج مهر و امضاءدر محلهای  -

 چه تيردرنظر گرفته شده دفتر
 جدا نمودن وله سفيد -
تحويل دفترچه کارنه تيرو گواهی  -

 قبولی به نماينده شرکت حمل

 اتاق بازرگانی

  ترخيص کاال

  اتاق بازرگانی

دايره کارنه تير 
گمرک صادر 
 کننده کاال

تکميل اطالعات 
  دفترچه

ورود کاال به 
 گمرک مرز خروج 

  دايره کارنه تير

  ارزيابی

  دايره کارنه تير

خروج کاال از 
 مرز ايران

 شروع

 پايان



تایید نهایی توسط اعضاءکارگروه:
9رئیس کارگروه اصالح و بهبود فرآیندها –حسین کاخکی -1

نماینده گمرك فرودگاه امام خمینی (ره)–علیرضا اسماعیلی -

توسط صاحب کاالدرخواست ورود کاال  به بازارچه مرزيارائه 
بازارچه هاي مرزي یا مدیر به گمرك

گمرك
ورود کاال به محوطه بازارچه-
محوطهو تخلیه کاال در انبار یاصدور قبض باسکول- 

بازارچه هاي مرزي
/تنظیم صورتجلسه ورودانبارصدور قبض - 

اداره صنعت ، معدن و تجارت 
ارائه مدارك جهت دریافت نامه ثبت آماري توسط صاحب کاال

گمرك 
صورت نیاز)قانونی(دربرگه ثبت آمار+قبض انبار+قبض باسکول+مجوزهاياظهار کاال(با ارائه-
انجام تشریفات گمرکی و صدور پروانه -

واردات در بازارچه هاي مرزيفرایند کارگروه اصالح و بهبود فرایندها
)موجود( وضعیت 

IC-SH-40-00:کد شناسایی

گمرکات  اجرایی:مسئول فرایند

:1تذکر

براي واردات در بازارچه هاي سقف مجاز 
تجارت مرزي توسط وزارت صنعت ، معدن و

به گمرك ابالغ می گردد.

:2تذکر

در یافت جهت کاالي وارداتی میزان ارزش
محل پروانه هاي از ثبت آمار می بایست 

صادر شده از بازارچه هاي کاالهاي صادراتی 
تامین گردد.همان استان مرزي 

1*ورود کاال به کشور 

شروع

پایان

:3تذکر

سقف مجاز جهت واردات کاال در بازارچه 
مرزي به صورت دستی توسط گمرك 

کنترل می گردد. 

*1:

در برخی از گمرکات گمرك در درب 
خروج بازارچه هاي مرزي مستقر 

نمی باشد. 

نماینده گمرك فرودگاه امام خمینی (ره) نسرین طاهرزاده – -10 نماینده معاونت فنی و امور گمرکی مجتبی پورسیف – -2
نماینده گمرك تهران رضا گرزین – -11 نماینده معاونت فنی و امور گمرکی عبدالمجید دهقانیان – -3

نماینده معاونت حقوقی و نظارت – چنگیز خناري -12 نماینده معاونت توسعه مدیریت و منابع  مصطفی نیلی – -4
دبیر کارگروه اصالح و بهبود فرآیندها حمیده مالجان – -13 نماینده دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات  حبیب اله نجاتی زاده – -5

معاون امور گمرکی گمرك غرب مرتضی مالکی – -14 معاون دفتر صادرات  رضا صادق – -6
نماینده گمرك تهران مجید درخشان – -7



رئیس پژوهشکده دانشگاه تهران–حبیب اله راد -8

تایید نهایی توسط اعضاءکارگروه:
نماینده گمرك فرودگاه امام خمینی (ره)–علیرضا اسماعیلی -9رئیس کارگروه اصالح و بهبود فرآیندها –حسین کاخکی -1
نماینده گمرك فرودگاه امام خمینی (ره)–نسرین طاهرزاده -10نماینده معاونت فنی و امور گمرکی–مجتبی پورسیف -2
نماینده گمرك تهران–رضا گرزین -11نماینده معاونت فنی و امور گمرکی–عبدالمجید دهقانیان -3
نماینده معاونت حقوقی و نظارت–مریم ثریا -12نماینده معاونت توسعه مدیریت و منابع –مصطفی نیلی -4
دبیر کارگروه اصالح و بهبود فرآیندها–حمیده مالجان -13نماینده دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات –حبیب اله نجاتی زاده -5
معاون امور گمرکی گمرك غرب–مرتضی مالکی -14معاون دفتر صادرات –دق رضا صا-6
-رضا کریمی -15نماینده گمرك تهران–مجید درخشان -7

ارائه درخواست ورود کاال  به بازارچه مرزي توسط صاحب کاال
به گمرك یا مدیر بازارچه هاي مرزي 

گمرك
ورود کاال به محوطه بازارچه-
حمل یکسرهصدور قبض باسکول و تخلیه کاال در انبار یا- 

بازارچه هاي مرزي
صدور قبض انبار/تنظیم صورتجلسه ورود- 

اداره صنعت ، معدن و تجارت 
توسط صاحب کاالارائه مدارك جهت دریافت نامه ثبت آماري

گمرك 
صورت نیاز)قانونی(دراظهار کاال(با ارائه برگه ثبت آمار+قبض انبار+قبض باسکول+مجوزهاي-
انجام تشریفات گمرکی و صدور پروانه -

صادرات در بازارچه هاي مرزيفرایند کارگروه اصالح و بهبود فرایندها
)موجود( وضعیت 

IC-SH-41-00:کد شناسایی

گمرکات  اجرایی:مسئول فرایند

1ورود کاال به کشور  *

شروع

پایان

*1:

در برخی از گمرکات گمرك در درب 
خروج بازارچه هاي مرزي مستقر 

نمی باشد. 
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 بسمه تعالی                                 
:                مشاره درخواست 
 : :تاريخ درخواست

 1فرم مشاره
 نوسازی صنايع تسهيل  قانون 20و و ماده .ص.م.ق12فرم تقاضانامه ورودموقت مواد اوليه موضوع ماده 

  ات متقاضیمشخص
                               : )حقوقی نام و نام خانوادگی مديرعامل برای اشخاص(                                     :نام کامل متقاضی

                              :تاريخ انقضاء کارت بازرگانی:            ازرگانیمشاره کارت ب              :کدينگمشاره مشاره 
                                      :شهر حمل صدور کارت                     :نوع فعاليت                     :کداقتصادی

 :آدرس پست الکرتونيک
 :آدرس دفرت مرکزی 

                                :مشاره تلفن
 مشخصات واحد توليدی 

 :مشاره پروانه هبره برداری      :                                                     نام واحد توليدی 
 :تاريخ پروانه هبره برداری                                      :                        ظرفيت ساليانه

 :تعداد کارکنان بيمه شده                                            :                     توليدزمينه 
 :حمل واحد توليدی آدرس

:مشاره تلفن

  مشخصات کاالی مورد درخواست 
مشاره تعرفهرديف

 )HSآد(
نام فارسی و مشخصات

 فنی کاال     
گمرک مقصدجهتکشورمبداءمقدار

 کاال  ترخيص
 مبلغ فوب کاال

 )کل پروفرم(
 مشاره وتاريخ

 پروفرم   
نوع کاالی توليدی
 ازحمل مواداوليه

ميزان کاالی توليد
 براساس کيل مصرف

 کشور مقصد
 برای صادرات 

 
  

 واحد

     
 

       

 
 

       

               ):اعتباراسنادی/بدون انتقال ارز(حنوه تأمين ارز        :سفارش استان  مورد درخواست جهت ثبت
 

 اعالم منوده و  در مهين فرمرا و مرز خروجی ميزان ، ارزش کشور مقصدنوع کاال،چنانچه قبٌال سابقه صادرات داشته ايد به صورت خالصه
    صادرات نداشته ام قبًال سابقه .ورت پشت و رو ضميمه گرددــدوفقره پروانه صادراتی به ص گذشته از هر سال تصويربرای سه سال 

نوع آاالي  سال
صادرشده 
  

ميزان 
   

 

ارزش آل 
) دالري(  
 

آشورهاي مقصد       گمرآات صادراتي
 

 مرزهاي خروجي
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88                  
       سابقه ورودموقت نداشته ام
  71/.../...768دردفرتصادرات به مشاره آالسه مشاره پرونده تشکيل شده  سابقه ورودموقت داشته ام

 بايستی به صورت پشت  به اين دفرت بوده و نسخه ارايه شده ضمنًا در صورت وجود سابقه ورودموقت تکميل ظهر فرم  به صورت کامل الزامی
.ورو باشد
 صحت به مندرجات ظهر فرم  مورخ    ضمن توجه        وکيل قانونی شرکت به مشاره وکالت  /به عنوان مديرعامل            اينجانب
 .را تائيد منوده و مسئوليت ناشی از آن را کامًال می پذيرم شدهارائه اطالعات 
مهراه با (ام جماز وتاريخنام و امضاء مق                                    

 مهرشرکت
حمل مهر                                                                                               

    دبريخانه
   تكميل توسط گمرك 

                   
 بررسي واحدرايانه

 فقره ........فقره     تعداد پروانه هاي تبديل به قطعي شده ............تعداد پروانه هاي تسويه شده
 فقره .....اجراي ماده(وانه هاي مدت منقضيفقره     تعداد پر..........تعداد پروانه هاي جاري و متديدي

 فقره ................نوع تضمني آخرين جموز صادرشده   فقره   .............تعداد جموز هاي پروانه نشده
 امضاء مسئول واحدرايانه                                                             

                                                                                                          
 :به مندرجات ظهرفرم توجه شود               ارجاع به 

           :نام آارشناس                                         
                                  

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



     بسمه تعالي                     

  :شماره درخواست                                                                                                                                                                                               

  :تاريخ                                                                                                                                                                                                                                

           »قانون تسهيل نوسازي صنايع  20موضوع ماده  مواد اوليه تقاضانامه تمديد پروانه ورود موقت«                                                                           

                    محل مهر دبيرخانه                                                                                                                                                                                

  ان دفتر صادرات گمرك جمهوري اسالمي اير: به             

  :از           

  .پروانه هاي مزبور اقدام فرمايند/ پروانه هاي ورود موقت مندرج در جدول ذيل مقتضي است نسبت به تمديد پروانه / با عنايت به اتمام مهلت پروانه               

شماره پروانه شماره كوتاژ  رديف
  )ارزيابي(

گمرك ترخيص تاريخ
  كننده

شماره مجوز ورود موقت 
   اوليه دفتر صادرات

نوع كاالي تاريخ مجوز
  وارداتي

نوع تضمين  ارزش دالري رياليارزش مقدار
  توديعي

آخرين مهلت 
  اعتبار پروانه

مدت درخواستي 
  جهت تمديد

مقدار صادرات صورت گرفته از محل 
به درصد و با ( پروانه ورود موقت 

  )توجه به كيل مصرف كاال 
1                     
2                    
3                    

  :آدرس نگه داري كاال براي بازديد 

  .صادرات صورت پذيرفته فهرست كوتاژهاي صادراتي در ظهر فرم طبق اطالعات درخواستي درج گردد ورود موقت در صورتيكه از محل پروانه

  . تصوير پروانه ورود موقت كه متضمن شماره مجوز صادره اين دفتر در متن آن باشد به همراه وكيل باشد 

  :    اعالم گردد"در صورتيكه از محل پروانه صادرات نپذيرفته داليل آن مشروحا                  

                                                                                                                             .در اختيار گمرك ايران مي باشد لذا تمديد پس از مدت مذكور از سوي دفتر صادرات امكان پذير نخواهد بودتمديد پروانه هاي ورود موقت تا سقف دو سال مهلت قانوني                  

  .عهده اين شركت خواهد بود صحت اطالعات و اسناد ارائه شده مورد تائيد مي باشد و مسئوليت مغايرت احتمالي به                                                                                                                                                                                         

  نام و امضاء مقام مجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  )همراه با مهر شركت (                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



  

  

  »پر وانه هاي ورود موقت مورد درخواست جهت تمديد /فهرست پروانه هاي صادراتي موضوع پروانه « 

  

  ارزش دالري  شماره و تاريخ رديف مرزي خروج  كشور مقصد  گمرك خروجي  گمرك مبدا  صادراتينوع كاالي   مقدار كاالي صادراتي  تاريخ  شماره كوتاژ  رديف
1                   
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                   

 

 .الزامي است ارائه تصوير سه فقره پروانه صادراتي به صورت پشت و رو  •
تعهدات آنها انجام %  25ي شش ماهه اول كه حداقل با عنايت به دستور العمل شماره                                      مورخ                        تمديد پروانه هاي ورود موقت برا •

 .اجرايي مربوطه تفويض اختيار گرديده استتعهدات آنها انجام شده باشد به گمرك %  50شده و براي شش ماهه دوم كه حداقل 
معاونين دفتر صادرات و تعيين كارشناس از سوي مسئول واحد ورود موقت ،  يكي از پس از ثبت درخواست در دبيرخانه دفتر صادرات و اخذ دستور از مديريت يا •

 .شماره ثبت نامه و شماره پرونده در مراجعات بعدي همراه باشد "ضمنا.درخواست در بايگاني كالسه بندي و به كارشناس مربوطه جهت رسيدگي ارائه گردد
 .ضروري مي باشد ارائه وكالتنامه محضري از سوي مراجعه كننده به همراه اصل و تصوير كارت شناسايي جهت پيگيري •



                           ويه ــو و تس.ص.م.ق 14وع ماده ــجهت استرداد حقوق ورودي موض(توليد يك واحد محصول توليد شده جهت صادرات  در مواد اوليه مورد مصرف ضايعاتكيل مصرف و ول محاسبه جد  
  قانون تسهيل نوسازي صنايع مصوب مجلس محترم شوراي اسالمي 20و و ماده .ص.م.ق 12ي ورودموقت موضوع مادهپروانه ها                                                          

  :آدرس:                                                    مشخصات صادركننده 
  :پست الكترونيك                                                                    :تلفن و نمابر

 بهصادراتينام  كاالي
 فني ومشخصات فارسي

  

واحد
 سنجش

 مواداوليهومشخصات فنينام
  كاالي هرواحدمصرفي درتوليد

   صادراتي 

 تعرفه گمركي 
   )HSكدسيستم(

  مالحظات مقدار مواد مصرفي در واحد كاالجمع                                  

 HSدسيستمك
  
  

وزن
   هرواحد
  

 مورد استفاده درتوليدمواد اوليهميزان  واحد 
  اتييك واحدمحصول صادر 

  ميزان ضايعات براساس يك واحد 
  محصول صادراتي   

  جمع

             

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

     

 
 
 

    
 

  

 
 
 

    
 

  

 
 

    
 

  

                             :ادركننده مهرو امضاء ص
 



 فته از حمل پروانه ورودموقترگميزان تعهدات صورت ) 2(فرم                       
مشاره کامل وتاريخ  رديف

 جموز صادره از دفرت
 صادرات

مشاره و تاريخ پروانه های 
 ورودموقت از جموز مذکور

نوع کاال 
      

 

 مقدار کاالی 
 ترخيص شده 

 تعداد پروانه های صادراتی  )دالر(ارزش 
 يمی از حمل پروانه ورودتنظ

 موقت ونوع آاالي صادراتی

 درصدتعهدات اجنام شده
 ز حمل پروانه باتوجه 
 به کيل مصرف 

 باقيمانده ميزان
 )درصدی(تعهد 

 آخرين تاريخ 
 اعتبارپروانه

          
          
          
          
          
          
          
          

 فقره ................تعداد پروانه هاي تبديل به قطعي شده                                                    فقره ..........ننه هاي تسويه شده تاآنوتعداد پروا
 فقره )..........14اجراي ماده(هاي مدت منقضيانه تعداد پرو                                                    فقره...............ي جاري و متديديتعداد پروانه ها
 نوع تضمني آخرين جموز صادرشده                                                      فقره....................پروانه نشدهعداد جموز هاي 

                                                                          :مورد نياز مدارك
 )مهراه با مهرشرآت(مقام جمازوتاريخ نام وامضاء                                                                      تصوير متام صفحات کارت بازرگانی-1
 تصوير پروانه هبره برداری-2
 تصوير روزنامه رمسی و آگهی آخرين تغييرات-3
 )در دو نسخه(تصوير پروفرم -4
 )در صورتيکه متقاضی با واحد توليدی قرارداد داشته باشد(تصوير قرارداد -5
 )برای دوماه آخر منتهی به درخواست ( تصوير فهرست کارکنان بيمه شده واحد توليدی به انضمام تصوير فيش پرداخت مر بوطه -6
 .تصوير وکالتنامه حمضری مراجعه کننده و تصوير کارت شناسايی مربوطه-7
 .از هر سال دو فقره  پروانه) برای متقاضيانی که قبًال سابقه ورودموقت نداشته اند (شت و روی  پروانه های صادراتی پوير تص-8

 .به بعد  سابقه ورودموقت نداشته اند جهت مطابقت با تصاوير ارائه شده ضروری می باشد 1384ارائه اصل مدارک فوق الذکر برای متقاضيانی که از سال *** 
 .ارائه نامه بانک گشايش کننده مبنی بر تامين ارز از حمل ارز متقاضی الزامی می باشددر صورتيکه مقرر است کاال از طريق گشايش اعتبار اسنادی در بانک وارد گردد *** 
،وکالتنامه ) نسخه 2در (تصوير پروانه هبره برداری ،پروفرم  و شش ماه اول سال جاری سابقه ورودموقت مواد اوليه داشته اند ارايه 86و87برای متقاضيانی که طی ساهلای *** 

 .حمضری مناينده شرکت به مهراه اين فرم کافی می باشد
اال در مهلت طه ضروری بوده و در صورت عدم امکان صادراتی خبشی از کاظهارنامه صادراتی و پروانه مربودرج مشاره پروانه ورودموقت در هنگام اظهار کاال برای صدور در منت *** 

رداخت دوبرابر حقوق ورودی بارعايت ساير مقررات وتشريفات و اخذ جموزهای مربوطه منودن پروانه ورودموقت منوط                        به پ های قانونی تبديل به قطعی
 .خواهد بود

 .شود در صورتيكه براي صادرات آاال قرارداد باخريدار خارجي وجود دارد تصوير آن ضميمه*** 
را ) ره(و پرتوشيمي بندرامام ارائه قراردادتائيد شده توسط وزارت نفت يا شرآت ملي صنايع پرتوشيمي براي متقاضياني آه قصدصدور آاالي توليدي به منطقه ويژه عسلويه *** 

 .دارند ضروري مي باشد
ضمن تكميل جدول (نه پروانه ها صادراتي اجنام شده تصوير پشت و روي دوفقره پروانه صادراتي متقاضياني آه پروانه ورودموقت چاري يا متديد شده دارند و از حمل اين گو*** 
 .ارائه منايند) فوق 
 .به جهت سهولت در دسرتسي به سوابق ارائه مشاره ثبت درخواست و مشاره آالسه پرونده درمراجعات بعدي ضروري مي باشد*** 
 .تايپ گردد word فرم ياد شده به صورت پشت و رو در حميط*** 
                   
 

 



 «                                                          »ات  ــتوضيح
و داراي شماره و .بايستي تايپ شده و به صورت پشت و روپرينت شود  2و 1 فرم شماره - 1

  .تاريخ درخواست از سوي ذينفع باشد

ارائه همراه داشتن تصوير و اصل وكالتنامه و تصوير واصل كارت شناسايي معتبرهنگام  - 2
  .مدارك ضروري مي باشد

در موارديكه امكان ارائه نمونه كاالي وارداتي و نمونه كاالي صادراتي وجود دارد نسبت به   - 3
  .ارائه آن اقدام گردد

بعد از ثبت درخواست در دبيرخانه و بايگاني دفتر صادرات شماره نامه ثبتي و شماره   - 4
  .ده يادداشت گرددپرونده براي پيگيري در مراجعات بعدي توسط نماين

                                          »مراحل ثبت و بررسي تقاضانامه  «                                        
 .ارائه تقاضانامه ورودموقت با رعايت موارد فوق به دبيرخانه دفترصادرات - 1

  .ارجاع ارائه تقاضانامه ثبت شده به معاونين يا مديركل دفترصادرات جهت - 2

  .ارائه تقاضانامه به مسئول واحد جهت تعيين كارشناس - 3

  .كالسه بندي تقاضا در بايگاني دفترصادرات و ارائه به كارشناس -4     

  

  

  

   



 

 

                بسمه تعالی    
      

 )1(فرم شماره
  دفتر صادرات گمرك جمهوري اسالمي ايران

  ثبت شده در اداره ثبت شركتهاي/شركت             فرزند /اينجانب     

وشماره كد       داراي شماره كارت بازرگاني                    به شماره ثبت        /ملي شماره به شماره شناسنامه و كد
موضوع ) 3(و)2(برگ فرم هاي شماره      ضمن تقديم                  اقتصادي                  و شماره كدينگ              

، تقاضاي استرداد ) به شرح ذيل(قانون مقررات صادرات و واردات و ضمائم پيوست  14استرداد حقوق ورودي ماده
مي /دارد و بدينوسيله تعهد مي نمايم/ريال را دارم                                  حقوق ورودي متعلقه اظهار شده به مبلغ      

، مربوط به اظهارنامه ها و پروانه  گمرك ايراننمايد چنانچه بعد از دريافت حقوق ورودي حكم استرداد صادره از سوي 
رفنه يا اسناد ابرازي توسط اينجانب معلوم گردد كه در محاسبات مبالغ ، اشتباهي صورت گ,ها مطابق ليست پيوست 

استحقاق دريافت مبلغ مزبور را نداشته ام، داراي مغايرت يا فاقد اصالت قانوني بوده، يا به هر دليل ديگر اينجانب 
ظرف يك هفته پس از ابالغ مراتب توسط دفتر صادرات گمرك ايران بدون هيچگونه قيد و شرط ،مبلغ اعالم شده از 

  .نمايد/طرف دفتر مزبور را به صندوق دولت واريز نمايم

  نام و امضاء مقام مجاز و سمت                       

  مراه با مهر شركته                             

  :مدارك پيوست

  )2(برگ فرم شماره ----- 

  )3(برگ فرم شماره ----- 

  .در صورت لزوم) 4(برگ فرم شماره ----- 

  .برگ تصوير پروانه وارداتي ----- 

  .برگ تصوير پروانه صادراتي ----- 

  )از وزارت صنايع و معادن(برگ كيل مصرف و ضايعات مواد اوليه  ----- 

  .نامه و كيل قانوني ذينفعبرگ وكالت ----- 

  )فقط براي اشخاص حقوقي( برگ تصوير آگهي روزنامه رسمي شركت ----- 

اين برگه بايد در سربرگ شركت تايپ شده و به امضاء اشخاصي كه مطابق روزنامه رسمي شركت ذيصالح جهت امضاء اسناد تعهد آور : 1توجه 
  .مي باشند امضاء و ممهور به مهر شركت نيز گردد

  .اعالم آدرس دقيق به همراه شماره تلفن جهت استفاده در مكاتبات الزامي مي باشد: 2جه تو



                  بسمه تعالی            
    

  )2(فرم شماره
  ...................................آدرس................. و شماره كداقتصادي................ به شماره كارت بازرگاني............. فقره پروانه هاي صادراتي شركت.... فهرست 

  )استرداد............ مربوطه به مرحله.(فقره پروانه وارداتي..... وارده طي  از محل مواد اوليه.................. شماره تلفن

  .لطفاًٌ مندرجات جدول را به ترتيب تاريخ درج بفرماييد
نام كاالي   نام صاحب كاال  رديف

  صادراتي
نام گمرك   شماره كوتاژ  مقداركاال

  صادراتي
نام مرز 
  خروجي

يا كوتاژهاي ورودقطعي )زيابيشماره ار(شماره پروانه ها رديف مرزي خروجي
  )44مندرج در باكس(قيدشده روي پروانه   صادراتي

ياكوتاژهاي ورودموقت قيدشده برروي )شماره ارزيابي(شماره پروانه ها
] واحد(  شماره كدينگ  )44مندرج درباكس)(درصورت وجود(پروانه صادراتي

حسب 
  نوع كاال

 تاريخ خروج ازمرز تاريخ
شماره سريال
مندرح درگوشه 
پايين سمت 

  راست

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

  .حت اطالعات فوق مورد تائيد مي باشدص                                .                            نياز به اصالح دارد./مندرجات فوق تائيدميگردد

  مقام مسئول شركت همراه با مهرء نام و امضا                نام و امضاء كارشناس پرونده             

 



                  بسمه تعالی            
    

  )3(فرم شماره
      .........................شماره تلفن.................................................آدرس.......... ..................قتصاديو شماره كدا.......... ....................و به شماره كارت بازرگاني  773/0000/71به شماره پرونده........................................فهرست پروانه هاي وارداتي، كيل مصرف و جدول محاسبه مبلغ قابل استرداد مربوط به شركت

      
  ............مرحله

  نام واردکننده  رديف
نام صاحب (

  )کاال

نام کاالی 
  وارداتی

  تعرفه کاال
  HSکد

شماره 
  کوتاژ

  وارداتی

تاريخ 
خروج 
اولين 
موله مح

وارداتی 
  )از گمرک

مقدارد 
مواد اوليه 

  اتیوارد

گمرک 
ترخيص 
  کننده کاال

مقدار   کيل مصرف وضايعات
ات از صادر

محل مواد 
اوليه 

  وارداتی

مقدارمواداوليه 
مصرف شده 

  درصادرات

رديفهای 
صادراتی 

مورداستفاده 
فرم  براساس
  )2(شماره

مقدارمواد اوليه 
دشده  داستردا
  از قبل

يه مقدار مواداول
  باقی مانده از قبل

باقيمانده کاالی وارداتی قابل   حقوق ورودی                  
  استفاده برای مراحل بعد

  

باقی مانده صادرات 
برا ی استفاده در 
  پروانه ورودی ديگر

  

ن اميز
  مصرف

  جمع  ضايعات

  )واحد(
  

  )واحد(    )واحد(      تاريخ
  شماره کدينگ

شماره 
پروانه 

شماره (
  )ارزيابی

  )واحد(

     

  )واحد( 

  

حقوق ورودی 
درزمان  پرداختی

 ورود کاال 
  )ريال(

حقوق ورودی قابل 
استرداد در اين 

  )ريال(مرحله

    )واحد(     

شماره 
سريال 
( پروانه

رج ندم
درگوشه 

پايين 
سمت 
  )راست

          

                                      
  

  
  :شماره نامه کيل مصرف وتاريخ
  :مرجع صادرکننده کيل مصرف 

                                      
  

  
  :شماره نامه کيل مصرف وتاريخ
  :مرجع صادرکننده کيل مصرف 

                                      
  

  
  :شماره نامه کيل مصرف وتاريخ
  :مرجع صادرکننده کيل مصرف 

                                      
  

  
  :شماره نامه کيل مصرف وتاريخ
  :مرجع صادرکننده کيل مصرف 

  :جمع مبلغ قابل استرداد
  ريال:....................به عدد
  ريال:................فبه حرو

     
 

  

 
 

  

 

  
لذا . فقره پروانه وارداتی فوق ميباشد..... مواد اوليه وارده طیفقره پروانه صادراتی از محل  .. ....صورت گرفته طی آئين نامه اجرايی قانون امورگمرکی و قبول مسئوليت ناشی از اظهار خالف واقع وتائيد کليه مدارک ارائه شده اعالم می نمايم که صادرات  268و269با آگاهی کامل از مادتين .......................... شرکت/اينجانب 

  و امضاء مقام مسئول شرکت همراه با مهرنام                                                .دارد./ريال را دارم.......................................تقاضای استرداد جمعًا  بمبلغ)  و.ص.م.ق(14به استناد ماده 

  مضاء معاون دفترصادراتنام و امضاء مسئول واحد استرداد                                                   نام و ا                           پرونده           نام و امضاء کارشناس                   .   نياز به اصالح دارد./مندرجات فوق تائيد ميگردد 



                بسمه تعالی    
      

 )4(فرم شماره
  .فرم تعهدنامه مربوط به اشخاصي كه از پروانه هاي وارداتي اشخاص ديگر جهت استرداد حقوق ورودي استفاده مي نمايند

  

  دفترصادرات گمرك جمهوري اسالمي ايران: به

  : ................................................از

قانون مقررات صادرات و واردات متعلق به                    14ت به درخواست استرداد حقوق ورودي موضوع مادهبا عناي         
و از آنجائي كه پروانه هاي وارداتي به شماره .................................. اينجانب به شماره كارت بازرگاني/اين شركت

...................  و................و..................رديف هاي .........................و..........................و.....................ژهای كوتا
و كد ......................... به شماره كارت بازرگاني ................................................. آقاي/متعلق به شركت) 3فرم شماره
مي باشد و مواد اوليه موضوع پروانه هاي ياد شده در توليد محصوالت صادر شده توسط ............................ ....اقتصادي

لذا بدينوسيله                  اطالعات آن ارائه شده مورد مصرف قرار گرفته 2اينجانب كه طي فرم شماره/اين شركت
مي گردد در صورت هر گونه اعتراض و ادعاي واردكننده در خصوص استرداد حقوق ورودي از محل پروانه هاي  متعهد 

وارداتي يادشده نسبت به پذيرش سئوليت ها و عواقب ناشي از آن در مراجع قضائي و اداري اقدام نموده و از اين بابت 
  .هيچ گونه مسئوليتي متوجه گمرك ايران نخواهد بود

  نام و امضاء مقام مجاز و سمت                       

  همراه با مهر شركت                  

اين برگه بايد در سربرگ شركت تايپ شده و به امضاء اشخاصي كه مطابق روزنامه رسمي شركت ذيصالح : 1توجه 
  .جهت امضاء اسناد تعهدآور مي باشند امضاء و ممهور به مهر شركت نيز گردد

 .مراه شماره تلفن جهت استفاده در مكاتبات الزامي مي باشد اعالم آدرس دقيق به ه: 2توجه

  .ارائه فاكتورخريد كاال از واردكننده هنگام ارائه مدارك ضروري مي باشد: 3توجه
 

  
 



  و.ص.م.ق 14ضي استرداد حقوق ورودي موضوع مادهفرم اطالعات صادركنندگان متقا
  حقيقي: نوع صادركننده           

  
  :تاريخ اعتبار كارت بازرگاني   :تاريخ صدور كارت بازرگاني  :شماره كارت بازرگاني

  
  :شهر محل صدور كارت  :استان محل صدور كارت  :كدينگ صادركننده

  
  :نام التين   :نام خانوادگي  :نام

  
  :كدملي  :نام پدر  :نام خانوادگي التين

  
  :كدپستي 

  :شماره شناسنامه
  :جنسيت صادركننده  :كداقتصادي

  □مؤنث             □مذكر
  :آدرس دفتر مركزي

  
    

  :تلفن دفتر مركزي    :آدرس محل توليدي 
  

  :پست الكترونيك  :تلفن همراه  :فكس
  

    □نداشته ام □و        داشته ام.ص.م.ق 14قبالً سابقه استرداد حقوق ورودي موضوع ماده 
  71/000/773اد قيد شود                  در صورت مثبت بودن شماره پرونده استرد

  
با اطالع كامل از مقررات و ضوابط صحت اطالعات فوق را تاييد نموده     اينجانب 

  .را بعهده مي گيرم و مسئوليت هر گونه اشتباه
  

      نام و امضاء مقام مجاز همراه با مهر            
  تايپ گردد word محيط فرم بايستي در



  .و.ص.م.ق 14فرم اطالعات صادركنندگان متقاضي استرداد حقوق ورودي موضوع ماده
  حقوقي: نوع صادركننده           

  :تاريخ اعتبار كارت بازرگاني  :تاريخ صدور كارت بازرگاني  :شماره كارت بازرگاني
  

  :شهر محل صدور كارت :استان محل صدور كارت  :كدينگ صادركننده
  

  :نام خانوادگي التين :التيننام  :نام مديرعامل
  
 :كد اقتصادي  :نام خانوادگي مديرعامل  

  :كدپستي :كدملي :نام پدر
  

 :نام شركت  :شماره شناسنامه
  

  :نام شركت التين

 :آدرس دفترمركزي :شماره ثبت
  

  

  :تلفن دفتر مركزي   :آدرس محل توليدي
  

   :پست الكترونيك :فكس

 :وكيل
را به همراه  وضروري بودن يا نبودن درج مهر)طبق متن صريح روزنامه رسمي(افراد داراي مجوز امضاء اسناد تعهد آور

  : اعالم فرمائيد افراد سمت
  

  □نداشته ام  □داشته ام.  و.ص.م.ق14قبالً سابقه استرداد حقوق ورودي موضوع ماده
  71/000/773. د درصورت مثبت بودن شماره پرونده استرداد قيد شو

با اطالع كامل از مقررات و ضوابط صحت اطالعات فوق را تائيد نموده و مسئوليت هر گونه     اينجانب 
  .اشتباه را بعهده مي گيرم

  نام ونام خانوادگي مديرعامل                
  )همراه بامهرشركت(امضاء                  

  .تايپ گردد word محيط فرم بايستي در
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