ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ
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ﻣﺴﻌﻮد ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ،رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻤﺮک ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮔﻤﺮک ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﮔﻤﺮﮐﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا اﺑﻼغ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺒِﻨﺎ ،اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ از  17ﺗﯿﺮ
ﻣﺎه ﺳﺎﻟﺠﺎری در ﺗﻤﺎم ﮔﻤﺮﮐﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ ﭘﺲ از
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن ﮔﻤﺮک در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﻤﺮک اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و راه را ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻤﺮک و در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا ازﺗﺎرﯾﺦ  1396/4/17در
روﯾﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ:
1 -ﻣﺴﯿﺮاﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ ﯾﮏ )ﺳﺒﺰ(،
ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ دو )زرد( و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ ﺳﻪ )ﻗﺮﻣﺰ( در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
2 -واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی درﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎن اﻇﻬﺎر ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد ،آﯾﺘﻢ »ارزﯾﺎﺑﯽ در ﻣﺤﻞ« را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده.
)اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ آﯾﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ »ارزﯾﺎﺑﯽ در ﻣﺤﻞ« اﺳﺖ(
ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ ،در ﻣﺤﻞ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
3 -در ﺧﺼﻮص اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ ﯾﮏ و ﮐﻨﺘﺮل
ﺳﻄﺢ دو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ در
ﻣﺤﻞ ﮐﻪ در ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ورود ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ
داﺧﻞ ﮔﻤﺮک ﻣﺒﺪأ ﺻﺎدرات )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺮک ﻣﺒﺪأ
و ﻣﺮز ﺧﺮوج ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ( و ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻦ در ﮔﻤﺮک ﻣﺒﺪأ
)داﺧﻠﯽ( ﻧﯿﺴﺖ.

4 -در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻮرﮔﻤﺮﮐﯽ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ
و ﺑﺮرﺳﯽ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ادﻏﺎم
5 -ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎدی اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ دو ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮک ﻣﺒﺪأ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
6 -درﺧﺼﻮص ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ ﯾﮏ و ﮐﻨﺘﺮل
ﺳﻄﺢ دو اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ اﻟﺼﺎق ﭘﻠﻤﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -7ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﻣﺴﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و در ﮔﻤﺮک داﺧﻠﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد
درب ﺧﺮوج ﮔﻤﺮﮐﺎت ﻣﺒﺪأ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
8 -در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی »ارزﯾﺎﺑﯽ در ﻣﺤﻞ« ﮐﻪ در ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻟﺼﺎق ﭘﻠﻤﺐ و ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره آن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮک ﻣﺒﺪأ ﺻﺎدرات ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
9 -در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﻪ در ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ
ﺳﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎ و ﺑﯿﺠﮏﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺗﺠﺎرت ﻓﺮاﻣﺮزی )(EPL
ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.
 -10در ﺧﺼﻮص ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ در ﮔﻤﺮﮐﺎت داﺧﻠﯽ اﻇﻬﺎر
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺎری ،ﺻﺎدرات آﻧﻬﺎ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﯾﺎ
ﮔﻮاﻫﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار اﺳﺖ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ وﺻﻮل ﻣﺠﻮز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز،
اﺟﺎزه ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ )اﻇﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه( ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
11 -در ﻣﻮرد ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ ﯾﮏ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ دو ﮐﻪ از
ﮔﻤﺮﮐﺎت ﻣﺒﺪأ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت ﻣﺮزی ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ـﭗ
ـﺎق ﭘﻠﻤـ
ـﺪ ،اﻟﺼـ
ـﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧـ
ـﻮر ﺧـ
ـﺖ از ﮐﺸـ
ـﺎ ﺗﺮاﻧﺸﯿﭙﻤﻨـ
ـﺮه ﯾـ
ﯾﮑﺴـ
)ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم(،ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻻﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺮز ﺧﺮوج ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮد ودر ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
اﻗﺪام ﻣﯽﺷﻮد.
12 -در ﺻﻮرت ﮐﺸﻒ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت در اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ،وﯾﺮاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮرات ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮک ﻣﺮز ﺧﺮوج ،در ﻫﻤﺎن ﮔﻤﺮک ﻣﺮزی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﻮده و
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮک ﻣﺒﺪأ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺴﺖ.

13 -ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ از ﻣﺮز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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 -14ﻧﺤﻮه اﻋﻼم وﺻﻮل ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﻣﺮز ﺧﺮوج
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
اﻟﻒ :در ﮔﻤﺮﮐﺎت درﯾﺎﯾﯽ ،ﺗﺴﻮﯾﻪ وزﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﻠﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت »دراﻓﺖ ﺳﻮروی« ،ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻃﻼﻋﺎت »اوﻟﯿﺞ ﺳﻮروی« و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﻣﻨﺪرج در
ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺄﺋﯿﺪﯾﻪ ﺧﺮوج ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ
)ﭘﺎس ﺧﺮوﺟﯽ( ﮐﺸﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ب :در ﮔﻤﺮﮐﺎت زﻣﯿﻨﯽ )اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺮه ﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺸﯿﭙﻤﻨﺖ
ﺑﺎﺷﺪ( ،ﺗﺴﻮﯾﻪ وزﻧﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﺧﺮوج ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﻬﺎی
ﺧﺮوﺟﯽ از درب ﺧﺮوج ﻣﺮزی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
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