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 بارنامه از روی پروانه ترانزیتایجاد 

 

ایجاد  "نل پ طریق پروانه ترانزیت باید از ، جهت ایجاد بارنامه از رویاز اعالم وصول پروانه ترانزیتپس 

    اقدام شود. " بارنامه از روی پروانه ترانزیت

: به انجام این فرآیند هست که کاربری مجاز  داشته باشیددقت   

رانزیت در تهنگام دوراظهاری  باید 1یکی از اظهارکنندگان پروانه ترانزیتی باشد)مطابق تصویر شماره . 1

  شود( به عنوان اظهارکننده اضافهصادر کننده ترخیصیه در مقصد  کد ملی کاربر مبدا،

 
1 شماره تصویر  

 

 ا داشته باشد..ا.وکالت کارمندی الکترونیک از شرکت حمل مورد تایید گمرک ج. 2

مهم : نکته   

وکالت شرکت حمل از گمرک جمهوری اسالمی ایران در سامانه  فعال سازیجهت  تحمل می بایسشرکت 

دن شرخواست فعال د باید ،و در صورت عدم وجود وکالت الزم کردهاقدام واحد تجارت فرامرزی پنجره 

 ی اطالعاتبه دفتر فناور فرامرزی به انضمام اسناد مورد نیازشرکت مذکور در سامانه پنجره واحد تجارت 

ال ان ارسو گمرک اجرایی مبنی بر درخواست ایشان، درخواستی به گمرک ایر گردد ارایه اجراییگمرک 

 کند.
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در سامانه پنجره واحد تجارت  اعطا شده از سوی گمرک ایران فعال سازی وکالت شرکت حمل مراحل

 : (EPLفرامرزی )

، برو از منوی کارخود شده دارد وارد حساب کاربری وکالت نمایندگی شرکت  از شرکت حمل کهکاربری 

   را انتخاب می کند. "نمایندگی شرکت  " لینکپنل وکالت را انتخاب کرده و در صفحه باز شده 

2شماره تصویر    

 سپس لیست شرکت ها روی اسم شرکت مورد نظر کلیک کنید تا سرویس وکالتی آن شرکت باز شود.در 

.کلیک کنید " شرکت حمل "روی لینک   

 

3تصویر شماره   
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تغییر کند.  تا وضعیت به را انتخاب نمایید فعال سازی گزینه جهت   

و در قسمت اضافه کردن، کد ملی  جهت اضافه کردن کارمند، روی لینک کارمندی کلیک کنیدسپس 

را انتخاب کنید. گزینه کارمند را وارد کرده و پس از اطمینان از صحت اطالعات   

 

 
4تصویر شماره   

 

وی رکت حمل؛ وارد حساب کاربری خود شده و از منجهت فعال سازی وکالت اعطا شده از سوی شارمند ک

 کاربر، پنل وکالت را انتخاب کرده و روی لینک کارمندی کلیک می کند.

 

5تصویر شماره   

تغییر کند.  تا وضعیت به را انتخاب نمایید فعال سازی گزینه جهت   

ز روی اایجاد بارنامه  "از پنل  جهت ایجاد بارنامهکارمند شرکت حمل ، از فراهم سازی شرایط فوقپس 

اقدام می کند. "پروانه ترانزیت   
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6شماره یر تصو  

 

 

7شماره یر تصو  

با  ،کارنه تیر و کد گمرک مبدا و انتخاب شرکت حمل و نقلترانزیت/وارد نمودن شماره سریال  ازپس 

کرده ایجاد  الکترونیکسامانه بر اساس داده های اظهارنامه شما بارنامه  "ایجاد بارنامه  "انتخاب گزینه 

( قابل رویت می باشد.7تصویر شماره )که شماره بارنامه و مانیفست در پیغام سبز رنگ   
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7شماره تصویر   

 

ایید.اقدام نم "ایجاد ترخیصیه  "جهت ایجاد ترخیصیه از پنل   

ترخیصیه رسید  "صدور ترخیصیه  " وارد کردن شماره بارنامه و مانیفست و انتخاب گزینهپس از 

صادر شده و امکان دور اظهاری واردات فراهم می گردد. الکترونیک  
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  مراحل دور اظهاری واردات با بارنامه 

 

  .یدکن انتخاب را "بارنامه با واردات اظهاری دور" گزینه "کاربر" منوی از سامانه به ورود از پس

  .بزنید را ادامه دکمه توافقنامه و قوانین متن خواندن از پس شده باز صفحه در

. میکند دریافت را نظر مورد بارنامه سامانه درآن که شود می مشاهده زیر شکل مطابق ای صفحه ادامه در

 .است موجود "الکترونیک ترخیصیه" رسید در قسمت این در نیاز مورد اطالعات باشید داشته توجه

 

 8شماره تصویر 

 پس از وارد کردن اطالعات دکمه ادامه را بزنید.

شتباه اطالعات بارنامه مورد نظر را مشاهده می فرمایید.در صورتی که این اطالعات ادر مرحله بعدی 

 باشد می بایست توسط شرکت حمل ویرایش شود.

 قدیمی بسیار های بارنامه مثال طور به)  باشد می الکترونیک بارنامه فاقد شما اظهارنامه که صورتی در* 

 انبار قبض شماره کردن وارد از بعد و کنید انتخاب  ،گزینه( غیرالکترونیک

 .کنید انتخاب  گزینه ، نظر مورد گمرک انتخاب و  الکترونیک
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 9تصویر شماره 

 شاهدهم قابل بارنامه اطالعات مرحله این در و میشوید هدایت سوم مرحله به ادامه دکمه انتخاب از پس

 یعنی هبارنام صادرکننده مرجع به بایست می نباشد واقع با مطابق اطالعات این که صورتی در. باشد می

 تشرک باشید داشته توجه .نماید اقدام مقادیر اصالح به نسبت حمل شرکت و کنید مراجعه حمل شرکت

 .دارد را قبلی های ویرایش تعداد به توجه با را مقادیر برخی تغییر امکان تنها حمل
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 10شماره تصویر 

  .شوید منتقل اظهارنامه چهارم مرحله به تا بزنید را ادامه دکمه اطالعات تایید صورت در

 ، نمودید مشاهده سوم مرحله در که بارنامه مندرجات توسط اظهارنامه اطالعات برخی مرحله این در

 خیبر مطابقت به منوط اظهار فرآیند ادامه که باشید داشته توجه فرآیند ادامه در. شود می تکمیل

 .کنیم می  اشاره آنها به ادامه در که دارد مرحله این در شده تکمیل اظهارنامه با بارنامه اطالعات
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 :باشد می زیر شرح به دارد ضرورت بارنامه با آنها مطابقت که مواردی*

 موجود ایکدکااله بخش با بارنامه در موجود کاالهای کد کلیه( کاال کد اول رقم چهار) بخش برابری( الف

 ضرورت امهاظهارن و بارنامه در موجود اقالم تعداد برابری باشید داشته توجه. دارد ضرورت اظهارنامه در

 بین یرتیمغا و باشد برابر بارنامه کاالهای بخش با اظهارنامه اقالم کلیه بخش بایست می تنها و ندارد

 .نباشد اظهارنامه و بارنامه در موجود کاالهای بخش

 و تعداد  اب  مشترک بخش دارای اقالم کلیه ناخالص وزن و تعداد مجموع باید کانتینری های بارنامه در( ب

 . باشد داشته مطابقت بارنامه  در بخش همان کاالهای (Gross Wieght) ناخالص وزن

 کاال تجاری شرح قسمت در خودکار صورت به(Commodity Description)  بارنامه در کاالها شرح( ج

 .بود نخواهد میسر آن تغییر امکان و  گیرد می قرار

  لصناخا وزن  با  مشترک بخش دارای اقالم کلیه ناخالص وزن مجموع باید  فله های بارنامه در(  د

(Gross Weight)باشد داشته مطابقت بارنامه  در بخش همان کاالهای. 

   در هک  بارنامه با مرتبط راهنماهای به...  و واگذاری ، تفکیک نحوه مورد در بیشتر اطالعات دریافت جهت

   وبالگ اموزش بخش eplirica.blog.irباشد می موجود ،.کنید مراجعه

 .بود نخواهد میسر دوراظهاری فرآیند ادامه امکان فوق شرایط برقراری عدم صورت در
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 تماس با پشتیبانی سامانه 

 

 هستیم.  eplirica.blog.irمنتظر انتقادات و پیشنهادات شما از طریق وبالگ 

 پاسخگویی به سؤاالت شماشماره تلفن میز خدمت برای 

02188805385-8 

07633514471 

 

 


