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 روال دور اظهاری صادرات در گمرکات اجرایی
تولید شده است و ممکن استت، جزییتات  نرم افزارتوجه: روال مندرج در این نوشتار، بر اساس آخرین نسخه 

 و شیوه نامه ثبت اطالعات، دچار تغییراتی شود. روالها

 «سامانه گمرک الکترونیکی»صفحه ورود به 

نام کاربری در این صفحه، شماره کدینگ افراد )شامل افراد حقیقی و حقوقی( می باشد. این شماره کتدینگ 

 برای افراد حقیقی، شماره کد ملی است.

و نمایندگان می تواننتد بتا مراجعته بته « حق العمل کاری کارت»در حال حاضر، صاحبان کاال و دارندگان  *

 احراز هویت در گمرک مورد اظهار، اقدام به ثبت نام و دریافت رمز عبور نمایند.  دایره

 

 
 

 



برای شما نمایش داده خواهد شد. شما می توانید آخرین اخبار و  پس از ورود به سامانه صفحه داشبورد

 تغییرات در سامانه همراه با آموزش هر بخش از نرم افزار را در صفحه داشبورد مطالعه بفرمایید.

 

 

 

 .از منوی کاربر گزینه دور اظهاری صادرات را انتخاب نماییدجهت استفاده از دور اظهاری صادرات 

 

  



 

 فهرست مراحل دور اظهاری صادرات

 برای پرش به هر مرحله روی آن کلیک کنید.

 

 5 صفحه   )قوانین و توافقنامه( مرحله اول

 

 6 صفحه    مرحله دوم )ورود اطالعات(

 

 31 صفحه   مرحله سوم )اضافه کردن مدارک(

 

   31 صفحه    مرحله چهارم )تایید و ارسال(



 :)قوانین و توافقنامه( مرحله اول 

در این مرحله اطالعاتی اعم از قوانین و توافقنامه ها در کادر برای شما نمایش داده خواهد شد . در صورت 

 را کلیک نمایید . تایید موارد ذکر شده دکمه 

 

 

  



 :)ورود اطالعات( مر حله دوم 

، اطالعات مربوط به هر قلم کاال به صورت جداگانه وارد می شود. در این مرحله، با ورود اطالعات اظهارنامه

 ، در ادامه مطرح شده است.این مرحله جزییات مربوط به 

توجه به این نکته داشته باشید که برای انتقال نشانگر نوشتاری از روی یک محدوده )فیلد( به یک محدوده 

 ه کنید.روی کیبورد خود استفاد دیگر، بهتر است که از کلید 

  



را از  : نوع حمل    .I     :واستان مبدا :  و     نوع صادرات

 انتخاب لیست

 .نمایید

 

 

 

 

 

II. 36،35،31،33،3،،3،،25،21،22،2،،2،،2،،1 ورود اطالعات در خانه های 

 

 ،و قسمت ماده  این کدینگ باید در سیستم آسیکوداکدینگ صادر کننده را وارد نمایید. 3در خانه شماره 

  مورد اظهار کدینگ شده باشد. سامانه هوشمند گمرک

 

 کدکشور طرف معامله را از لیست انتخاب نمایید: ،3در خانه شماره 

 این لیست بر اساس حروف اختصاری نام کشورها تنظیم شده است.

 شما می توانید نام اختصاری کشور مورد نظر را وارد نمایید و با 

 ایید.آن را انتخاب نم فشردن دکمه 



این کدینگ باید در سیستم آسیکودا و  .کدینگ نماینده اظهار کننده را وارد نمایید 31در خانه شماره 

 سامانه هوشمند گمرک مورد اظهار کدینگ شده باشد.  ،قسمت ماده 

 

 

را انتخاب  کشور مقصد:   36و در خانه شماره  صادر کنندهکشور  35در خانه شماره 

 نمایید.

 اساس حروف اختصاری نام کشورها تنظیم شده است. این لیست بر

 شما می توانید نام اختصاری کشور مورد نظر را وارد نمایید و با 

 آن را انتخاب نمایید. فشردن دکمه 

 

 

 

  هویت و ملیت وسیله حمل در ورود را انتخاب نمایید: ،3در خانه شماره 

 

 

 انتخاب نمایید.  FOBشرایط تحویل )نوع ارزش( را  ،2در خانه شماره 

از لیست  را  نوع ارز  22در خانه شماره  انتخاب نمایید.

 

 توجه داشته باشید مبلغ کل فاکتور 

 توسط سیستم محاسبه می شود .

 

 

  



نوع پرداخت را از لیست   21در خانه شماره  انتخاب نمایید.

 

 

 

 

 

نحوه حمل در مرز را از لیست   25در خانه شماره  نمایید.انتخاب 

 

 

  نمایید.وارد محل تخلیه کاال را به صورت دستی  ،2در خانه شماره 

گمرک خروجی را از لیست   ،2در خانه شماره  انتخاب نمایید.

 

 

 

 

 

 

محل ارزیابی کاال را از لیست   ،1در خانه شماره  انتخاب نمایید.

 توجه : در صورتی که گمرک مورد اظهار شما 

 را TOTALبندی نشده در  این قسمت  زون

 انتخاب نمایید.

 



III.   15،11،11،13،،11،12،13،1 ورود اطالعات در خانه های 

 

 

مربوط به هر قلم کاالست. یعنی شما برای هر قلم کاال  باید اطالعات را جداگانه وارد این قسمت اطالعات 

 کنید.

 ربوطه وارد نمایید.در صورت داشتن شماره مجوز استاندارد آن را در قسمت م

بترای هتر  13خانه  از آنجا کهدر قسمت تعداد بسته ها، تعداد بسته مربوط به قلم کاالی فعلی را وارد کنید. 

قلم کاال پر میشود، در نتیجه، کاربر نباید جمع کل بسته ها را در این بخش وارد نماید. سپس در قسمت نوع 

 بسته، به انتخاب گزینه مناسب اقدام کنید از قبیل، کارتن، نگله، عدل یا هر گزینه مطلوب دیگر.

 مدل کاال را در قسمت های مربوطه وارد نمایید.شرح تجاری کاال ، و اطالعات نام برند ، نوع ثبت برند ،

شماره قبض انبار را مطابق مدارک خود وارد نمایید.در صورتی که کاالی شما انباری نیست به جای قبض 

 ( وارد نمایید.33333333انبار هشت عدد یک )

ین قسمت را خالی در صورتی که در گمرک مورد اظهار شما قبض انبار الکترونیک صادرات راه اندازی نشده ا

 بگذارید.

 کد تعرفه کاالی خود را وارد نمایید. 11در خانه شماره 

 به ترتیب وزن ناخالص و وزن خالص را وارد نمایید. ،1و  15در خانه های شماره 

 تعداد واحد کاال را وارد نمایید. 13در خانه شماره 

 ارزش قلم کاال را وارد نمایید. 12در خانه شماره 

 نو یا کهنه بودن کاال را مشخص نمایید. 11شماره در خانه 

 

 



IV. ویرایش مبالغ و ثبت اطالعات 

در صورتی که الزم است مبالغ متفرقه ای را پرداخت نمایید.)مانند مبلغ پلمب( آن را در قسمت ویرایش 

 مقدار سایر وارد نمایید.

 

کلیک کنید.پنجره ای به صورت زیر برای شما باز  ویرایش مقدار سایربرای اضافه کردن مقدار سایر روی 

 خواهد شد.

 

 کلیک نمایید. اضافهقسمت نوع را انتخاب و مبلغ را وارد نمایید و روی  در این

 برای ادامه پنجره را ببندید.

 

 



را کلیک نمایید تا یک قلم کاال  العات کاال را به درستی وارد کرده اید دکمهدر صورتی که تمام اط

یکی از اطالعات را بدرستی وارد نکرده اید .در کنار هر خانه اگر ثبت کاال انجام نشود  برای شما ایجاد شود.

 ای که اطالعات آن ناقص باشد ستاره ای قرمز رنگ نمایان می شود.

 

 اد کنید.با هر بار کلیک بر روی ثبت کاال می توانید یک قلم کاالی جدید ایج

دیف قلم کاالی مورد نظر کلیک کنید و پس از ویرایش مقدار برای ویرایش قلم کاالهای ایجاد شده روی ر

 را کلیک نمایید. دکمه مورد نظر 

 

 را کلیک نمایید.در صورتی که تمام اطالعات را بدرستی وارد کرده اید دکمه 

 

 

  



 مرحله سوم )اضافه کردن مدارک(:

دکمه  انتخاب  و  در این قسمت ابتدا باید تصویر فاکتور را با کلیک بر روی 

  بارگزاری کنید.

 کیلو بایت باشد. ،،2توجه داشته باشید که حجم فایل مورد نظر باید کمتر از 

دکمه را کلیک کرده و فایل مورد نظر   جهت اضافه کردن بقیه اسناد کافیست

 .را بارگزاری کنید

 اول صفحه فقط بخشی چند فاکتورهای در. شود بارگزاری سند یک باید فقط عنوان هر ازای به

 .شود بارگزاری فاکتور

 بارگزاری جدید عکس،  آن روی بر مجددا است شده بارگزاری اشتباه عکس که صورتی که در

 .شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پس از وارد کردن حروف مندرج در عکس دکمه را کلیک نمایید.

 

  



 

 :)تایید و ارسال( چهارممرحله 

 انجام داده باشید به این مرحله هدایت خواهید شد. اگر تمام مراحل قبل را بدرستی

 

گمرک اظهاری خود را از لیست   ابتدا در این مرحله الزم است . انتخاب نمایید

 

 

 

 

 

 

 ، سپس اسم دیده شده در تصویر را در محل مربوطه وارد نمایید

 را کلیک نمایید .  و دکمه 

 

  



صحیح بودن تمام اطالعات اظهار نامه ثبت شده وشماره سریال به این اظهار نامه تعلق می گیرد و در صورت 

 برگه آماده شده جهت چاپ به صورت خودکار ایجاد شده و فرمان چاپ برای شما نمایش داده می شود.

 

 ید.را کلیک نمای و در غیر اینصورت دکمه  در صورت تمایل به چاپ اظهار نامه دکمه 

 

 

 

  



 

 سواالت متداول

 

 

 مرورگر مناسب برای استفاده از این نرم افزار کدام است؟ -3

 
استفاده شود. البته هشداری در  chromeبرای استفاده از این نرم افزار، بهتر است که از نرم افزار 

 این زمینه در آدرس سامانه گمرک الکترونیکی قرار داده شده است.

 

 

  



 خود را تغییر دهم؟چگونه رمز عبور  -2

شما می توانید با کلیک روی نام خود در باالی صفحه سمت چپ، و انتخاب گزینه پروفایل من، به 

 بخش مدیریت مشخصات کاربری خود وارد شوید و رمز عبور خود را تغییر دهید.

 

 

 آیا می توان بدون گرفتن شماره سریال جدید، یک پرینت مجدد از سامانه دریافت کرد؟ -1

، روی پیش پرینت ایجاد شده روی صحفه، راست کلیک کنید و 6کافیست در صفحه مربوط به گام 

 را انتخاب کنید. reload frameاز لیست باز شده، گزینه 

 

 

 



عدم   »را انتختاب متی کتنم، نوشتته « ذخیره و دریافت شتماره ستریال و عطتف»وقتی گزینه  -1

***** ثبدت 56789امکان ثبت اظهار،صداررنننم  ادا ندم ن  

 ظاهر می شود. در این شرایط باید چه کاری انجام دهم؟«   نشم  است

 

به گمرک مورد اظهار مراجعه نمایید و شرکت )یا اظهار کننده( را برای یک بار در آسیکودای محلی 

 سامانه هوشمند کدینگ کنید. ،و در ماده 

 

 

 

 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

پاسخگویی میز خدمت برای  های شماره تلفن

 سواالت شمابه 

،23،2،،2،32 

،-،23،،،،51،6 
 

تمامی حقوق این اثر متعلق به پژوهشکده سامانه های هوشمند ©

 کاربردی دانشگاه تهران می باشد.

 

 گمرک جمهوری اسالمی ایرانتهیه شده در میز خدمت 

 1،مرداد 


