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 مقدمه

ا، برای گمرک فراهم می کند. این ورودی، به از دیدگاه عملی، پنجره واحد یک ورودی فیزیکی یا الکترونیکی، برای ارائه و حفظ تمام داده ه

وسیله گمرک مدیریت می شود که پس از دریافت اطالعات، آن را به تمام واحدهای مرتبط انتقال می دهد. راه اندازی این سیستم به همکاری 

ولتی است. دولت ها باید جریان و مشارکت میان واحدهای دولتی مرتبط نیاز دارد و بنابراین مستلزم تعهد و هدایت قوی سطوح باالی د

اطالعات مربوط به تجارت بین المللی را برای حفظ یکپارچگی در سطوح فرامرزی بر اساس مدل داده سازمان جهانی گمرک تا حد ممکن 

همزمان با توسعه  ایجاد نمایند. پس از اینکه اطالعات رسمی و تجاری مورد نیاز تعیین شدند، این داده ها باید استاندارد و هماهنگ شوند.

اطالعات هماهنگ، استاندارد و ساده تر، کاربرد اثربخش فناوری اطالعات، باعث می شود جریان تبادل داده ها افزایش یابد که نتیجه آن 

  تجارت سریعتر، آسانتر و با هزینه کمتر است.
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 ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور 

مجهز به این  گمرکات اجراییو نمایندگان بایستی با یکبار مراجعه به واحد احراز هویت  ل کاریصاحبان کاال، دارندگان کارت حق العم

 دریافت و نسبت به انجام اظهار از راه دور و مشاهده سوابق خود اقدام نمایند.سامانه، نام کاربری و رمز عبور مخصوص خود را 

 ( و مدارک وکالت نامه معتبر جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور الزامی باشد. ارائه کارت ملی، کارت بازرگانی، شناسه ملی) اشخاص حقوقی

 دسترسی به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی 

 Google ( خود،)ترجیحاً مرورگرBrowserمرورگر) با استفاده ازبرای دسترسی  به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، ابتدا کاربر بایستی 

Chrome  )های آدرسکی از وارد ی  http://epl.irica.ir  ،http://epl.gov.irica.ir  و یاhttp://csw.irica.ir  .گردد 

در  .شودوارد سامانه  ،بر روی کلید ورود بری و رمز عبور و کد ورود امن و کلیکبا ورود نام کارکاربر می تواند  سپس در صفحه ی ورود،

صورتی که کاربر در سامانه وجود نداشته باشد و یا هریک از خانه های صفحه را نادرست تکمیل نماید، پیغامی مبنی بر عدم وجود کاربر 

 درسامانه و یا عدم صحیح ورود اطالعات نمایش داده می شود.

 .پذیراست امکان ایران گمرک داخلی اینترانت و اینترنت طریق از سامانه این به یدسترس

 
 نمایی از صفحه ورود به سامانه -1 شماره تصویر

 

 حقیقی افراد برای که صورت بدین است (حقوقی و حقیقی اشخاص شامل) اشخاص کدینگ شماره صفحه، این در کاربری نام 

 .میباشد ملی شناسه حقوقی اشخاص برای و ملی کد مارهش

 است اجرایی گمرک از دریافتی رمز صفحه این در عبور رمز 

 3بخشبه  امن ورود کد دریافت نحوه از آگاهی جهت. می باشد حقوقی یا حقیقی شخص همراه گوشی به ارسالی رمز امن ورود کد 

 مراجعه نمایید.

 

ی در صورت تأیید نماید. لفن همراه خود که در ایجاد حساب کاربری وی درج شده راین ورود کاربر به سامانه ابتدا می بایست شماره تدر اول

یید ینه تأشماره صحیح بود باید ، گزکه شماره صحیح نباشد، کاربر می تواند از طریق پست الکترونیکی اقدام به اصالح نماید. و در صورتی که 

 لفن را انتخاب نماید.شماره ت

http://epl.irica.ir/
http://epl.irica.ir/
http://epl.gov.irica.ir/
http://csw.irica.ir/
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 تأیید شماره تلفن همراه -2 شماره تصویر

که  رقمی، به عنوان کد اعتبار سنجی ، برای تلفن همراه کاربر پیامک می شود. 4، یک عدد تأیید شماره تلفنز کلیک بر روی کلید پس ا

 زینه تأیید کد را انتخاب نماید. رد نموده و سپس گمی بایست این کد را، درقسمت کد اعتبار سنجی وا

 

 وارد کردن کد اعتبار سنجی – 3 شماره تصویر

 پس از ورود به سامانه پنجره واحد، منوها )متناسب با سطح دسترسی کاربر( و صفحه داشبورد، مشاهده می شود.

 

 نمایی از صفحه داشبورد -4 شماره تصویر
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 صاحبان کاال و صادر کنندگان -2-9

. باشندتمامی اشخاص حقوقی موظف به معرفی مدیر عامل و نمایندگان خود به گمرکات و دریافت نام کاربری و رمز عبور مخصوص آنها می

بایستی انجام شود که طی فرآیندی به صورت زیر  سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی وکالتکنترل فعالیت نمایندگان از طریق قسمت 

 باشد:می

 با و هشد وکالتی سرویس های صفحه وارد ،کاربر ازمنوی وکالت گزینه انتخاب با خود کاربری صفحه به شدن وارد از پس شرکت نماینده

ز وکالت داده شده ا "فعال کردن"وی و با کلیک بر ر بود خواهد خود به مربوط شرکتهای لیست رؤیت قادر به شرکت نمایندگی انتخاب

 سوی شرکت را فعال می نماید.

 
 سازمان یتیریمد صفحه از یینما -2شماره  ریتصو

مورد نیاز برای انجام دور  وکالت های الکترونیکیمدیر عامل شرکت با استفاده از وکالت نمایندگی شرکت قادر خواهد بود  از آنپس 

 اختصاص دهد.می باشند  دارای حساب کاربری در پنجره واحد تجارت فرامرزیمورد نیاز برای آن را به افرادی که ملیات اظهاری و ع

 ای وکالت الکترونیکیطاع طریقه

     توکالی  نحوهتوضیح  به لذا بوده یکدیگر مشابه یکارمند وی حق العملکار ی وکالت الکترونیکیطااع طریقه

 .یممی نمای اکتفا یحق العملکار

 "نمایندگی شرکت"شده و پس از ورود به لینک  "وکالت "سپس  ،"کاربر"نماینده شرکت پس از ورود به حساب کاربری وارد منوی 

 .قرار دارد، وارد سرویس های وکالتی شرکت می گردد پایین صفحهکه در لیست شرکت در  کلیک بر روی نام شرکتبا 

 

 
 ورود به سرویس های وکالتی شرکت -6شماره  ریتصو
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،سپس در فیلد جستجو، کدینگ شخص  (2)کلیک کرده "سیحق العملکار "بر روی لینک (1)پس از ورود به سرویس های وکالتی شرکت 

رد نظر نمایش ( با این کار نام ، کد ملی و آدرس شخص مو3می نماید.)و جستجو حق العملکار را وارد  حقیقیحقوقی و یا کد ملی شخص 

 (.2وکالت الکترونیکی حق العملکاری به فرد مورد نظر داده می شود) "تایید"(. با زدن کلید سبز رنگ 4داده می شود)

 
 EPLای وکالت الکترونیکی حق العملکاری در طاع -7شماره  ریتصو

کالت نسبت به تایید و حساب کاربری پنجره واحد خودباید با ورود به العملکار  حقپس از انجام شدن این مراحل توسط نماینده شرکت، 

 داده شده از سوی شرکت اقدام نماید.

 "یحق العملکار "شده و بر روی لینک "وکالت "سپس  "کاربر"برای این منظور کارگزار پس از ورود به حساب کاربری خود وارد منوی 

قرار دارد مشاهده  در پایین صفحهت کارگزاری داده شده به وی از جانب شرکت در لیست کارفرما که ( در این صفحه وکال1کلیک می نماید)

 وکالت بین طرفین فعال می گردد.تغییرکرده و  "فعال"به "تایید شمانیازمند "وضعیت از (2) "فعال کردن"کلیک برروی کلید با .می شود

 " کارمندی"ه به جای ورود به لینک "حق العملکاری" وارد لینک در تمام مراحل ذکر شد ،ای وکالت کارمندیطبرای اع

 شوید.

 

 
 EPLفعال کردن وکالت الکترونیکی حق العملکاری توسط کارگزار در  -8شماره  ریتصو
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 ن هر شخص بایستی داشته باشد.هر کارگزار و کارفرما امکان تغییر وضعیت وکالت را با استفاده از فعال یا غیرفعال کرد

 :آیدچهار وضعیت زیر بایستی پیش  از یکی صورت تأیید هریک از ذینفعان در

 وکالت توسط کارگزار و کارفرما تأیید شده است.: فعال 

 باشد.کار غیر فعال بوده و در انتظار تأیید کارگزار میالعملوکالت توسط کارمند یا حق: کارگزار توسط نشده تایید 

 کار فعال بوده در حالی که کارفرما آن را تأیید نکرده است.العملوکالت توسط کارمند یا حق: کارفرما توسط نشده اییدت 

 باشد.وکالت توسط هیچ یک از طرفین فعال نمی: فعال غیر 

ب کاال لعملکاری از صاحفرد باید دارای وکالت الکترونیکی حق ا پرینت قبض انبار الکترونیکو  گواهی بازرسینکته: برای آپلود 

 باشد. 

وکالت  فرد باید دارای پرینت قبض انبار الکترونیکو  واگذاری ترخیصیه،  تفکیک و تجمیع بارنامه،  دور اظهاری وارداتنکته: برای 

 از صاحب کاال باشد.  کارمندیالکترونیکی 

 کد ورود امن 

 می آورد فراهم را امکانی کاربری، نام از حفاظت و امنیت ضریب افزایش رمنظو به فرامرزی تجارت واحد پنجره سامانه ای مرحله دو ورود

 نظر مورد صفحه به ورود به قادر کاربری حساب صاحب از غیر شخصی کاربران، هوشمند همراه گوشی به ارسالی دوم رمز از استفاده با تا

 .دنمای نصب خود هوشمند گوشی روی بر را Authenticator افزار نرم ابتدا کاربر است الزم استفاده از این قابلیت برای .نباشد

 
 Authenticatorنرم افزار  -9شماره  ریتصو

 

 .می باشد بارکد دریافت به نیاز دوم گام در

 به قادر( 2) " من پروفایل"، سپس(1با کلیک بر روی نام خود) ، فرامرزی تجارت واحد پنجره سامانه در خود کاربری ورود به حساب کاربر با

 .(3)بود خواهید بارکد رویت

 
 دریافت بارکد -11شماره  ریتصو
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 با و ) 16 شماره تصویر (کرده کلیک Begin setup گزینه روی بر ، Authenticator نرم افزار در بعد، مرحله در

 .دنمای مربوطه بارکد اسکن به اقدام 18 شماره تصویر ندهمان خود همراه گوشی دوربین از استفاده

 

 
 اسکن بارکد -11شماره  ریتصو

 .شد خواهد اضافه دریافتی امنیتی کدهای به جدیدی ردیف Authenticator نرم افزار لیست در فوق مراحل انجام از پس

 

 
 دریافت کد امنیتی -12شماره  ریتصو

 و مشاهده بارکد" لینک  روی بر فرامرزی تجارت واحد پنجره سامانه در می بایست امن ورود کد دریافت جهت مراحل این طی از پس

  فزارنرم ا در امن ورود کد صورت تأیید، در .نمود کلیک "( بود نخواهد مرحلهای یک ورود امکان دیگر تأیید صورت در ( شد استفاده

Authenticator  می شود داده نمایش. 

 

 
 دریافت کد امنیتی -13شماره  ریتصو

 

. 
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 دریافت کد ورود امن -14شماره  ریتصو

 تکمیل را با آن پروفایل من نمایش داده شده قسمت مخصوصی که در صفحه کد ورود امن به گوشی تلفن همراه، یایستی کاربر،از ارسال پس 

 و بر روی کلید تأیید کلیک نماید.

 
 ورود و تأیید کد امن تولید شده -12شماره  ریتصو

" ارم...امالً اطمینان دک"کلید  ،کاربر، پس از کلیک بر روی کلید تأیید، بایستی در صورت تمایل به ادامه فرآیند فعال سازی کد ورود امن

  را کلیک نماید. "شاید اشتباده کرده باشم"کلید درغیر این صورت و

 

 
 بررسی اطمینان از ادامه روند فعال شدن کد ورود امن -16شماره  ریتصو

ر برای ورود به سامانه عالوه بر ورود نام کاربری و رمز کارب خواهد شد کهدقیقه به گوشی تلفن همراه کاربر کدی ارسال  31هر  از این پس

 آخرین کد ارسالی را نیز وارد نماید. عبور خود بایستی

 

 کد ورود امن سامانه -17 شماره تصویر

 

 نمایی از کد سامانه پنجره واحد -18 شماره تصویر
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 امن کد ورود از نمایی -19شماره  ریتصو

  

 زمان وتلفن همراه  زمان ،تلفن همراه برروی شده نصب نرمافزار توسط امن ورود کد تولید هنگام در که است ضروری نکته این به توجه

 .شد نخواهد تولید صحیحی رمز صورتاین غیر در باشند یکسان باید واحد پنجره سامانه اول صفحه در شده داده نمایش

 .دارید نگه خود نزد امن جایی در را آن و کرده پرینت خود پرفایل از را آن از نسخه یک بارکد تأیید از پس

 وجود راحتی به Authenticator برنامه دوباره سازی فعال امکان شده پرینت بارکد با همراه، دستگاه خرابی یا شدن مفقود صورت در

 .اشتد خواهد

       .نماید مراجعه گمرک ترین نزدیک به باید آن مجدد دریافت برای، کاربر بارکد شدن مفقود صورت در
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 ارسال گواهی بازرسی 

بوطه بازرسی مر گواهی بازرسی اخذ شده از شرکترا داشته باشد ابتدا باید  حواله ارزیدر صورتی که کاربر قصد انجام واردات با استفاده از 

 گردد.این منو بارگذاری  طریق ازاظهار  از قبل )حق العملکار(کارگزارتوسط 

 "کاربر"وارد منویپس از ورود به حساب کاربری خود اال، کاری از صاحب کلحق العمدارای وکالت الکترونیکی  برای این منظور کارگزارِ

( 1)نماید می ذاری انتخابگتصویر گواهی بازرسی را جهت بار "choose file"شده و با کلیک بر روی  "ارسال گواهی بازرسی"سپس 

( در 3وارد می نماید) اطالعات کاال( و مشخصات کاال را در فیلد های 2موجود را با توجه به عنوان هر یک تکمیل کرده)سپس فیلدهای 

اطالعات  فه کردنردیف جدیدی جهت اضا +باشد می توان با کلیک بر روی عالمت  بیش از یک قلم کاالصورتی که گواهی بازرسی ، مربوط به 

گواهی بازرسی بارگذاری و پیام سبز رنگ دال بر موفقیت (2) "ارسال"پس از تکمیل تمامی فیلد ها با کلیک بر روی . (4)اال اضافه نمودک

 آمیز بودن عملیات نمایش داده می شود.

 

 نمایی از ارسال گواهی بازرسی -21 شماره تصویر

 

بارگذاری شده به صورت خودکار در کارتابل نماینده شرکت بازرسی  گواهی بازرسیِ،  فقیت در ذخیره گواهی بازرسیپس از مشاهده پیغام مو

نند امربوطه، جهت تأیید قرار می گیرد. لذا صاحبان کاال و یا نمایندگان قانونی آنها می بایست، منتظر تأیید گواهی از سوی نماینده شرکت بم

 ، از شماره گواهی مذکور استفاده نمایند.تا بتوانند در مراحل اظهار
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 مانیفست الکترونیکی 

 ارسال ، نهایی کردن مانیفست و ایجاد ترخیصیه مراحل قبال که نمود استفاده در دوراظهاری بارنامه و مانیفست شماره از میتوان صورتی در

 .باشد شده انجام نقل و حمل های شرکت کارمند سیستم توسط در

 رد نیاز شرکت های حمل و نقلوکالت های مو -5-9

حویل ت اجرایی گمرک ترین نزدیک به را تجارت فرامرزی واحد پنجره سامانه در ثبت بر مبنی درخواستی باید ابتدا حمل های شرکت

می  شده معرفی کاربران همچنین و شرکت حمل کاربری حساب ایجاد به اقدام اجرایی گمرک اطالعات فناوری واحد دوم گام در .نمایند

 .نماید می معرفی ایران گمرک فناوری به دفتر را نظر مورد شرکت ای نامه طی و نماید

 گزینه انتخاب با خود کاربری صفحه به شدن وارد از پس مدیر عامل شرکت، عامل مدیر توسط کاربری حساب اطالعات دریافت از پس 

 خود هب مربوط شرکتهای لیست رؤیت قادر به شرکت مایندگین انتخاب با و شده وکالتی سرویس های صفحه وارد ،کاربر ازمنوی وکالت

 .را فعال می نمایدحمل وکالت داده شده از سوی شرکت  "فعال کردن"بود و با کلیک بر روی  خواهد

 

 تایید وکالت شرکت حمل توسط مدیر عامل -21 شماره تصویر

کت شر "وکالتی شرکت حمل شده و با کلیک بر روی لینکوارد سرویس های  نام شرکتبر روی در گام دوم نماینده شرکت با کلیک 

 (.2را فعال می نماید) "گمرک جمهوری اسالمی ایران"( وکالت داده شده از سوی 1)  "حمل

 

 تایید وکالت گمرک ایران توسط مدیر عامل -22 شماره تصویر
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 وظایفبه کارمندان شرکت حمل خود جهت انجام  کارمندیوکالت الکترونیکی ای طمدیر عامل اقدام به اع ،تمام این مراحل پس از انجام

 تعریف شده از جمله:

 ارسال مانیسفت 

 نهایی کردن مانیفست 

  ایجاد ترخیصیه 

 واگذاری ترخیصیه 

 ویرایش بارنامه  

 تفکیک و تجمیع بارنامه  

 می نماید.

 (مراجعه نمایید. 1-2ای وکالت الکترونیکی در بخش ططریقه اعی وکالت الکترونیکی به قسمت )طااع جهت مطالعه آموزش

 ارسال و نهایی کردن مانیفست -5-2

 را با کلیک بر روی کلید  ZIPفایل مانیفست با فرمت "ارسال مانیفست "سپس  "کاربر"کارمند شرکت حمل و نقل با ورود به منوی

"choose file" انتخاب کرده و پس از انتخاب شرکت حمل، با کلیک بر روی کلید send صورت  اقدام به بارگذاری مانیفست می نماید. در

 موفقیت آمیز بودن بارگذاری، پیام سبز رنگ حاوی اطالعات مانیفست و همچنین خود مانیفست در صفحه نمایش داده می شود.

 

 ارسال مانیفست -23 شماره تصویر

و کلیک  ،شرکت انتخابو  شماره مانیفستو وارد کردن  "هایی کردن مانیفستن"کارمند باید با ورود به منوی ،پس از ارسال مانیفست

 با ،ها  صحت آن پس از مشاهده اطالعات مانیفست و بارنامه و اطمینان از و مانیفست بارگذاری شده را فراخوانی کرده search بر روی 

 مانیفست را نهایی می نماید. Finalizeکلیک بر روی 

 
 مانیفست نهایی کردن -24 شماره تصویر
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 ایجاد ترخیصیه -5-3

اب انتخو  شماره بارنامه، شماره مانیفستو ورود  "ایجاد ترخیصیه "پس از نهایی شدن مانیفست، کارمند شرکت حمل با ورود به منوی

که  ثبت ترخیصیه الکترونیکیپرینت رسید  "صدور ترخیصه"شرکت حمل نسبت به صدور ترخصیه اقدام می نماید. با کلیک بر روی 

 می باشد صادر می گردد. شماره شرکت حمل،شماره مانیفست و شماره بارنامهحاوی 

 

 ایجاد ترخیصیه -22 شماره تصویر

می توان از ثبت بودن ترخیصیه و همچنین صاحب کنونی آن مطلع و تکمیل فیلد ها  "وضعیت ثبت ترخیصه"راجعه به منوی با م

 گردید.

 

 بررسی وضعیت ثبت ترخیصیه -26 شماره تصویر
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ورود به منوی  با دنمی توان نقل و حمل کارمند شرکت و  کترونیکی کارمندی از ویلشخص دارای وکالت ا،  ترخیصیه صاحب

 .نمایند ( حقوقی یا حقیقی شخص دیگری ) به آن انتقال به اقدام کاربر منوی از "ذاری ترخیصیهواگ"

 

 واگذاری ترخیصیه -27 شماره تصویر

 بارنامه 

ره واحد، از جمله تفکیک ، در این بخش به توضیح برخی عملیات قابل انجام بر روی بارنامه های بارگذاری شده از طریق مانیفست در پنج

 تجمیع و ویرایش می پردازیم.

 تفکیک بارنامه -6-9

 به در کانتینرها اظهار مورد وزن کردن وارد با توان می ... و کاال صاحبان تعدد مختلف، اظهار های در بارنامه از استفاده همچون مواردیدر 

 خیصهایجاد ترباید برای بارنامه ابتدا  تفکیک بارنامهاست که برای انجام نمود.نکته قابل توجه این  بارنامه تفکیک به اقدام جداگانه صورت

 انجام شده باشد.

وارد منوی تفکیک بارنامه در  شخص دارای وکالت کارمندی از ویو یا  صاحب ترخیصیه، کارمند شرکت حمل و نقلبرای این کار 

 ک بر روی بارگذاری ، اطالعات کانتینر های بارنامه نمایش داده می شود.اره بارنامه و شرکت حمل و کلیمنوی کاربر شده و با وارد کردن شم

 

 
 بارگذاری بارنامه جهت انجام تفکیک -28 شماره تصویر
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 تا (3می نماید) کلیک بارنامه جدید دکمه روی سپس وارد کرده و  را ( 2) کاال وزنو  (1) تعداد ابتدا قسمت این درپس از بارگذاری کاربر 

 قرار داده می شود. -19بارنامه  شماره انتهای جدید بارنامه صدور از پس شود صادر جدید بارنامه

 

 

 تفکیک اول -29 شماره تصویر

تک تک بارنامه های جدید و اطمینان از ادامه دهد. در آخر پس از مشاهده  کل تعداد و وزن بارنامهکاربر باید همین روند را تا تفکیک 

 بارنامه ها را تفکیک می نماید. تفکیکبا کلیک بر روی صحت انجام تفکیک 

 
 تفکیک نهایی -31 شماره تصویر

ه بارنامه دیگر کاربردی نخواهد داشت و در مراحل بعدی ، فقط شمار بارنامه اصلیتوجه: پس از انجام این فرآیند 

 ، ....( معتبر خواهند بود. -10،  -10های تفکیکی) با انتهای 
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 تجمیع بارنامه -6-2

 بارنامه با هم ابتدا باید شرایط زیر برقرار باشد. به منظور تجمیع چند

  ( باشندباشند) یعنی ترخیصیه آن ها صادر شده اما هنوز اظهار نشده  "اظهار "تمام بارنامه ها در وضعیت. 

 م بارنامه ها ) گیرنده ( یک شخص ) حقیقی/حقوقی ( باشدصاحب تما. 

   کاربری که صاحب بارنامه ها بوده و یا از صاحب بارنامه ها وکالت کارمندی الکترونیکی داشته باشد، مجاز به تجمیع بارنامه ها می

 .باشد

   فله و کانتینری با هم امکان پذیر نیستتمام بارنامه ها باید یا فله باشند یا کانتینری. به عبارتی تجمیع بارنامه های.  

شده و شماره بارنامه و شناسه شرکت حمل را در  "تجمیع بارنامه "کاربر وارد منوی ،در صورت وجود تمام موارد برای بارنامه های موجود 

 ود می نماید.، بارنامه را در صفحه ل اضافه کردن بارنامهباکس های ایتدای صفحه وارد می نماید و با کلیک بر روی 

 

 
 تجمیع -31 شماره تصویر

می  را وارد اطالعات بارنامه جدیدو  پاک کردهرا از باکس های ابتدای صفحه  شماره بارنامه و شناسه شرکت حمل بارنامه قبلسپس 

 ارنامه قبلی لود می گردد.بارنامه مورد نظر در ادامه ی ب ، اضافه کردن بارنامهبر روی . با کلیک  نماید

ع ، بارنامه های را تجمیتجمیعتمام بارنامه هایی که خواهان تجمیع آن می باشد را لود نموده و در آخر با کلیک بر روی به همین شیوه کاربر 

 نموده و شماره بارنامه تجمیعی را دریافت می نماید.

 
 تجمیعی اره بارنامهاخذ شم-32 شماره تصویر

 نکات مهم پس از تجمیع بارنامه

  باشد، امکان تجمیع خواهند  61ماده  9تبصره با توجه به این که طبق قانون امور گمرکی بارنامه هایی که شرایطشان شامل

غیر  و درمی باشد  تایید تجمیع توسط معاونت فنی گمرک مربوطهداشت؛ امکان استفاده از بارنامه حاصل تجمیع منوط به 

 .اینصورت بارنامه حاصل تجمیع فاقد اعتبار بوده و امکان اظهار در سامانه را نخواهد داشت

 

  اظهار کننده باید جهت بررسی و تایید شرایط قانونی تجمیع توسط معاونت فنی گمرک با در دست داشتن اطالعات بارنامه حاصل

 .ه نموده و درخواست بررسی و تایید تجمیع بارنامه ها را بدهدتجمیع و مدارک الزم به معاونت فنی گمرک مربوطه مراجع
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  ؛ شماره مانیفست بارنامه حاصل تجمیع برابرتحت چند مانیفست باشنددر صورتیکه بارنامه هایی که قصد تجمیعشان را دارید 

 تاست با شماره مانیفست اولین بارنامه ای که جهت تجمیع بارگذاری شده اس

 

  پس از تجمیع بارنامه ها هنگام استفاده از شماره بارنامه  شرکت های حمل مختلف باشنده ها مربوط به که بارنامصورتیدر

 را در فیلد مربوطه وارد نمایید. کدینگ صاحب کاالباید ، شناسه شرکت حملدر صورت نیاز به وارد کردن ، تجمیعی 

 

 د داشت و در مراحل بعدی ، فقط شماره بارنامه تجمیعینواهدیگر کاربردی نخ بارنامه های قبلی تجمیع ، پس از انجام فرآیند      

 ( معتبر خواهد بود.در شماره بارنامه COMB حاوی عبارت) 

 

 

 

 ویرایش بارنامه -6-3

 نموده مراجعه حمل شرکت یعنی بارنامه صادرکننده مرجع به بایست می صاحب کاال نباشد واقع با مطابق بارنامه اطالعات که صورتی در

با وارد کردن شماره بارنامه و شناسه شرکت حمل خود، بارنامه در منوی کاربر  "ویرایش بارنامه "با ورود به منوی حمل شرکتند کارم و

 .نماید می اقدام مقادیر اصالح به نسبترا بارگذاری کرده و 

 
 فراخوانی بارنامه جهت ویرایش آن-33 شماره تصویر

 باشد نمی پذیر امکان مقصد در بارنامه اطالعات ویرایش 

 درارا می باشد. قبلی های ویرایش تعداد به توجه با را مقادیر برخی تغییر امکان تنها حمل شرکت 
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 مشاهده وضعیت  بارنامه ها -6-4

 کد کردن وارد از پس. نمود فادهاست کاربر از منوی بارنامه ها وضعیت مشاهده دسترسی از میتوان ها بارنامه وضعیت از اطالع جهت

 :میافتد اتفاق حالت چند بارنامه شماره و حمل شرکت

 

 
 مشاهده ی وضعیت بارنامه ها-34 شماره تصویر

 .است شده صادر آن پروانه یعنی است؛ خروج وضعیت در بارنامه .1

 ��ستا نشده صادر هنوز آن پروانه ولی شده کوتاژ بارنامه .2

 .دارد اظهار امکان بار یک فقط بارنامه هر است بدیهی

 را واردات رویه در اظهار امکان پروانه وصول اعالم از بعد، اند شده اظهار ترانزیت رویه در که هایی بارنامه باشید داشته توجه*

 .داشت خواهند

  ��است نشده صادر یهترخیص بارنامه این برای هنوز یعنی دارد؛ قرار ترخیصیه وضعیت در بارنامه .3

 .نمایید مراجعه ترخیصیه صادرکننده حمل شرکت به الکترونیک ترخیصیه رسید دریافت جهت باید حالت این در  

 ��است شده تفکیک بارنامه .4

 .نمود وارد را تفکیک حاصل بارنامه شماره باید. ندارند اظهار امکان شده تفکیک های بارنامه

 ��است شده تجمیع بارنامه .2

 .نمایید وارد را تجمیع حاصل بارنامه شماره باید. ندارند اظهار امکان شده تجمیع های نامهبار 
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 در پنجره واحد تجارت فرامرزیبا بارنامه واردات اظهاری  دوررویه  

 مرحله بایستی پشت سر گذاشته شود:  12، با بارنامه جهت انجام فرآیند دوراظهاری واردات  -

 قوانین و توافقنامه -

 دریافت اطالعات از بارنامه  -

 مشاهده بارنامه  -

 اطالعات اظهارتکمیل  -

 گواهی بازرسی -

 اظهارنامه ارزش -

 ورود کد گواهی مبدأ -

 د مجوزوور -

 اضافه کردن مدارک -

 تأیید نهایی -

 ورود کد یکتای کاال -

 صدور کوتاژ -

 مشاهده وضعیت اظهار -

 کامیون ورودصدور مجوز  -

 اتمام فرایند -

 قوانین و توافقنامه -7-9

دارای وکالت الکترونیکی کارمندی از صاحب کاال یا حق العملکار برای انجام اظهار، وارد منوی دور اظهاری واردات با بارنامه ی ر کننده اظها

 شده پس از مطالعه کامل و دقیق قوانین و توافقنامه ها با کلیک بر روی ادامه وارد مرحله بعد می گردد.

 

 نمایی ازمرحله قوانین و توافقنامه –32 شماره تصویر
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 دریافت اطالعات از بارنامه  -7-2

 ال بارگزاری شده فراخوانیاز فایل فشرده مانیفستی که قب ، اطالعات بارنامه شماره بارنامهو کد شرکت حمل در این مرحله، با ورود 

 .قابل مشاهده خواهد بود 3شده و با کلیک بر روی ادامه در مرحله 

 

 نمایی از مرحله دریافت اطالعات بارنامه –36 شماره تصویر

 انتخاب ،گزینه) غیرالکترونیک قدیمی بسیار های بارنامه مثال طور به ( باشد می الکترونیک بارنامه فاقد شما اظهارنامه که صورتی در

 .کنید انتخاب را دریافت بارنامه گزینه ، نظر مورد گمرک انتخاب و ونیکالکتر انبار قبض شماره کردن وارد از بعد و کنید

 

 

 نمایی از مرحله دریافت اطالعات بارنامه -37 شماره تصویر
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 مشاهده بارنامه  -7-3

پس از ه در پنجره واحد فراخوانی و نمایش داده می شود.در این مرحله اطالعات بارنامه مورد نظر از فایل فشرده ی مانیفست بارگزاری شد

 مشاهده با کلید بر روی ادامه وارد مرحله می شویم.

  ط توسنیستند. )ویرایش صرفا از منوی ویرایش بارنامه و به تعداد دفعات محدود های این صفحه قابل ویرایش خانه هیچکدام از

 انجام می شود.(شرکت حمل 

 

 نمایی از مرحله مشاهده بارنامه  -38 شماره تصویر
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 تکمیل اطالعات اظهار -7-4

  سریال گمرکی دریافت می گردد.در این مرحله، با ورود اطالعات مربوط به اظهارنامه وارداتی و طی مراحل الزم، 

 
 اظهار اطالعات ورود ،2گام -39شماره  ریتصو

 ان اظهارنامهفعنذی مشخصات

 دد.گری بارنامه به طور خودکارتکمیل می روخانه بر اساس نام صاحب ترخیصه ازاطالعات این  (؛ کاال صاحب )گیرنده کدینگ:1شماره خانه

 العملکار حق شخص کدینگ یا کاال صاحب شرکت ملی شناسه ؛حق العملکار کدینگ: 8 شماره خانه

 عات این خانه بر اساس صاحب حساب کاربری به طور خودکارتکمیل می گردد.اطال ؛اظهارکننده کدینگ:  14 شماره خانه

 :بایست می اظهارنامه در استفاده مورد کدینگ سه که باشید داشته توجه

 .باشند شده ثبت اظهاری گمرک محلی سامانه در .1

 .باشد شده طی فرامرزی تجارت واحد پنجره سامانه در ذینفعان وکالت مراحل تمامی  .2

 گمرک احراز واحد توسط سامانه این در آنها مراحلوکالت و شده وارد ایران اسالمی جمهوری گمرک به مربوط احراز هسامان در .3

 .باشد شده انجام

 

 مشخصات ذینفعان اظهارنامه -41شماره  ریتصو
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 اطالعات کشور های طرف معامله

 .میشود تنظیم کشورها نام اختصاری حروف براساس لیست ینا ؛معامله طرف کشور کد:11 شماره خانه

 .میشود تنظیم کشورها نام اختصاری حروف براساس لیست این ؛کننده صادر کشور:12 شماره خانه

 تکمیل می گردد. خودکاراین فیلد بر اساس کد مبدا درج شده در بارنامه به طور  ؛مبدا کشور :16 شماره خانه

 

 
 تعیین کشور های مورد اظهار -41شماره  ریتصو

 اطالعات حامل و گمرک ورودی

 خارجی یا ایرانی ؛ورود در حمل وسیله ملیت و هویت:  18 شماره خانه

 .شود انتخاب دریایی یا زمینی هوایی، موارد از یکی لیست از ؛مرز در حمل نحوه:  22 شماره خانه

 .میشود نوشته محموله، تخلیه مکان با متناسب ؛هتخلی محل:  27 شماره خانه

 که تکافیس گمرک، نام انتخاب برای که باشید داشته توجه. نمایید انتخاب لیست از نظررا مورد گمرک نام: ورودی گمرک:  29 شماره خانه

 حوطهم داخل را)باز(  حروف که کافیست بازرگان، گمرک انتخاب برای مثال، برای. بنویسید کلید صفحه از استفاده با را آن ابتدایی حرف

 . میباشد. کنید وارد جستجو

 می باشد. "منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی "نام گمرک بند رجایی 

 می باشد. "9ویژه اقتصادی بوشهر  منطقه "ام گمرک بند بوشهر ن

 TOTAL زون از صورت این درغیر تعیین میگردد باشد شده بندی اظهارزون مورد گمرک اگر ؛کاال ارزیابی محل:  31 شماره خانه

 میشود استفاده

 

 اطالعات هویتی حامل و گمرک ورودی -42شماره  ریتصو
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 اطالعات ارز و نوع پرداخت

 .میشود انتخاب نام تفکیک به ارزش نوع ؛( ارزش نوع)تحویل شرایط:  21 شماره خانه

 .است انجام قابل آن اختصاری اول حرف نوشتن با ارز نوع انتخاب ؛ارز : 22 شماره خانه

 .میگذارد تأثیر 28 شماره خانه مندرجات بر انتخابی، پرداخت نوع: پرداخت نوع 

 با المث وربط .میگردد تکمیل اظهارکننده توسط فیلد این اطالعات انتخابی پرداخت نوع به بسته ؛بانکی و مالی اطالعات:  28 شماره خانه

 .بود خواهید بانکی اطالعات تمامی کردن وارد به ملزم شما ارزی، پرداخت نوع انتخاب

 

 اطالعات ارز و نوع پرداخت -43شماره  ریتصو

 اطالعات بسته ها و شرح کاال

 در تفکیک به قلم هر اطالعات دقت با میبایست و می باشد کاال قلم هر ازای به قسمت این در شده ثبت مندرجات : 31شماره خانه

 .گیرد قرار مربوطه قسمتهای

 میگردد دریافت سفارش ثبت سامانه از ؛ثبت تاریخ و سفارش ثبت کد 

 کاال بر اساس اطالعات بارنامه به طور خودکار بارگذاری می گردد. قلم به مربوط بسته تعداد ؛بسته تعداد 

 امه به طور خودکار بارگذاری می گردد.؛ بر اساس اطالعات بارنبسته نوع 

 میگیرد قرار استفاده مورد استاندارد بخش اداره در ها داده این که کنید توجه کاال؛ مدل و برند ثبت نوع ،برند نام. 

 شرح کاال را وارد می نمایید. ؛کاال شرح 

 قبض شماره که کافیست انبار، قبض چندکردن  وارد برای .میگردد تکمیل دستی انبار قبض شماره با خانه این ؛قبض شماره 

 کنید، جدا هم از تیره خط یک با را انبارها

 شد خواهد پر میشود، دریافت اظهاری گمرک سامانه انبار از که انباری قبض شماره با خانه این ؛الکترونیک انبار قبض شماره. 

 کنید وارد 21 شماره خانهدر  شده وارد اطالعات با متناسب را نظر مورد اعداد ؛حمل کرایه و بیمه. 

 تعداد بسته هر قلم کاال در اظهارنامه باید مطابق تعداد بسته ثبت شده در بارنامه باشد.    :1نکته

در هنگام ثبت فرم ، شده انددر صورت تغییر دادن مقادیر فیلد هایی که به طور خودکار از بارنامه بارگذاری : 2کته ن

برای اصالح مقادیر با شرکت حمل خود  مقادیر در بارنامه اشتباه می باشدچنانچه د. اظهارنامه با خطا مواجه خواهید ش

 تماس بگیرید.

 

 بسته ها و شرح کاال -44شماره  ریتصو
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 اطالعات مربوط به کاال

 خودکار بارگذاری می گرددکه بر اساس بارنامه به طور  کاال قلم هر به مربوط تعرفه کدکاال؛ : 33 شماره خانه

 .میگردد انتخاب موجود لیست از سازنده؛ کشور : 34 شماره خانه

 که بر اساس بارنامه به طور خودکار بارگذاری می گردد بندی بسته و کاال وزن مجموع ناخالص؛ وزن : 35 شماره خانه

 ر خودکار بارگذاری می گرددکه بر اساس بارنامه به طو تنهایی به کاال وزن خالص؛ وزن : 33 شماره خانه

 بندی بسته هر در کاال تعداد کاال؛ واحد تعداد: 49 شماره خانه

 تفکیک به کاال قلم هر ارزش کاال؛ قلم ارزش : 42 شماره خانه

  کاال بودن مستعمل یا نو تعیین کدر؛ : 43 شماره خانه

 باشد. مطابق با مقادیر درج شده در بارنامه بایددر اظهارنامه تعداد کاال  ووزن ناخالص  ،کاال  کد تعرفه  :  1نکته

در هنگام ثبت فرم  شده انددر صورت تغییر دادن مقادیر فیلد هایی که به طور خودکار از بارنامه بارگذاری   :2نکته 

مل خود ح برای اصالح مقادیر با شرکت مقادیر در بارنامه اشتباه می باشدچنانچه این اظهارنامه با خطا مواجه خواهید شد. 

 تماس بگیرید.

 

 اطالعات کاال -42شماره  ریتصو

 اطالعات تکمیلی گواهی ها و مجوز ها

 میگردد وارد فاکتور میالدی تاریخ و شماره فاکتور: تاریخ و فاکتور شماره. 

 به طور خودکار بر اساس بارنامه تکمیل می گردد. بارنامه: شماره 

 قسمت در است، نشده اندازی راه گمرکات الکترونیک در بندی عدل ثبت سامانه که آنجا از : الکترونیک بندیعدل شماره 

 وارد نمایید.  99999999 عدد مربوطه،

 مانیفست: به طور خودکار بر اساس بارنامه تکمیل می گردد. تاریخ .مانیفست : شماره 

 می گردد. تکمیل فستمانی میالدی تاریخ براساس بخش این مانیفست: تاریخ 

 

 اطالعات تکمیلی گواهی ها و محورها -46شماره  ریتصو
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 محاسبه حقوق و عوارض گمرکی

 :میشود انجام زیر صورت به اطالعات ورود گمرکی، عوارض و حقوق بخش در : 47 شماره خانه

 .کنید وارد ماخذ خانه در را 4 عدد درصد 4 ماخذ برای طورمثال به. کنید وارد را فعلی کاالی قلم به مربوط ماخذ :149 شماره خانه

 

 محاسبه حقوق و عوارض گمرکی -47شماره  ریتصو

 

 رد .شود باز جدید پنجره تا نمایید کلیک ورودی تخفیف حقوق ویرایش روی ، ورودی حقوق از تخفیف داشتن صورت در :141 شماره خانه

 .ببندید را پنجره تخفیفات کردن وارد از بعد .کنید کلیک اضافه روی و کنید وارد را تخفیف مبلغ و تخفیف نوع جدید پنجره

 

 ویرایش تخفیف حقوق ورودی -48شماره  ریتصو
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 قابل مبلغ وارد کردن با و انتخاب از را نظر مورد ردیف پرداختی .اشدمی ب 149 خانه همانند خانه این در کار انجام نحوه : 142 شماره خانه

 .ببندید را پنجره و کنید کلیک را اضافه دکمه پرداخت

 
 ویرایش مقدار سایر -49شماره  ریتصو

 

 مقدار این باشد، گرفته نظر در کننده اظهار برای را ای جریمه اظهارنامه، به شده داده تخصیص کارشناس که صورتی در :146 شماره خانه

 .میکند وارد ) جریمه عنوان با(خانه در را

 

 ویرایش مقدار جریمه -21شماره  ریتصو
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 .میگردد محاسبه سیستم وسطت آن مبلغ و میشود وارد مالیات به مربوط درصد مقدار افزوده ارزش بر مالیات قسمت در ؛ 147 شماره خانه

 .میگردد وارد مربوطه فیلد در دستی بهصورت مبلغ مالیات، تخفیف وجود صورت در ؛ 142 شماره خانه

 .میشود عمل 147 خانه مانند نیز عوارض درقسمت ؛ 148 شماره خانه

  .گرددمی وارد مربوطهفیلد  در دستی بهصورت مبلغ عوارض، تخفیف وجود صورت در ؛ 144 شماره خانه

 میگردد محاسبه سیستمی بهصورت 147 خانه انتهای در مبالغ کل جمع

 ***   واردات دوراظهاری در تخفیفات و ها معافیت ثبت نامه شیوه***   

 قلم هر کاالی کد به مربوط ماخذ ( 141 )خانه حقوق ورودی به مربوط خانه ی در گمرکی، اظهارنامه به مربوط اطالعات تکمیل هنگام در

  .است کننده اظهار ادعای مورد که میباشد معافیتهایی یا تخفیفات از مسئله، مستقل این. می شود نوشته الکا

 .نماید وارد ورودی حقوق تخفیف ویرایش قسمت در 149خانه  در را مبلغ ورودی حقوق تخفیف داشتن صورت در است موظف اظهارکننده

 نتخابا را... و احمر هالل درصد نیم قبیل از متفرقه نوع مقادیر سپس و نمایید کلیک سایر ارمقد ویرایش روی سایر(، عنوان )با142 خانه در 

  .نمایید وارد مبلغ بخش در و کرده محاسبه را هر نوع مبلغ سپس و نمایید

× {ماخذ − {تخفیف  ×  نیم درصد هالل احمر  =  {{{ارزش قلم کاال  × { نرخ ارز + بیمه+  حمل}کرایه 0/005

 با ) 146 خانه در را مقدار این است، گرفته نظر کننده در اظهار برای را ای جریمه اظهارنامه، برای شده انتخاب کارشناس که صورتی در

 .کند می وارد جریمه( عنوان

 میشود محاسبه کاال خروج و ورود هوشمند توسط سامانه )افزوده ارزش بر مالیات عنوان با ( 147 خانه در شده وارد اطالعات -1

 :می باشد صورت بدین محاسبه فرمول .نماید تکمیل را خانه این ماخذ ستون است تنها موظف کننده ظهارا و

 )صد بر تقسیم کاال کد به مربوط ماخذ + 1) ×نرخ ارز   ×قلم کاال  CIF ارزش :محاسبه مبنای

  خفیف مالیاتت – 16/1  ×حقوق ورودی )با احتساب تخفیف(  +مبنای محاسبه  مالیات بر ارزش افزوده: 

 کننده اظهار و شود می محاسبه کاال خروج و هوشمندورود سامانه توسط )عوارض عنوان با ( 143 خانه در شده وارد اطالعات -2

 .نماید تکمیل را خانه این ستون ماخذ تنها است موظف

 :باشد می صورت بدین محاسبه فرمول

CIکاال ماخذ مربوط به کد + 1)   ×نرخ ارز    ×قلم کاال ارزش:  F  )مبنای محاسبه تقسیم بر صد 

 تخفیف عوارض – 13/1   ×حقوق ورودی )با احتساب تخفیف(  +مبنای محاسبه  عوارض:

 و 147 های خانه در مندرج مقادیر محاسبه از پس استفاده میکند، تخفیف یا معافیت از که صورتی در است، موظف کننده اظهار -3

 نماید وارد 144 خانه در را عوارض تخفیف و 142 خانه مبلغ ستون در مالیات را تخفیف ، 148

 

  ***   اظهارنامه کل مبلغ محاسبه کلی فرمول***   

 ماخذ حقوق ورودی   ×حقوق ورودی = مبنای محاسبه  

X  مبنای محاسبه 940خانه تخفیفات  –= حقوق ورودی + 

*X)] =مبلغ کل اظهارنامه 90/9 )-“940”] + [(X* 90/9 )-“944”] + [“ 094 ”] + [“942”] 
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 جدول ردیف کاال

با توجه به اطالعات بارنامه تکمیل می گردد. به منظور تکمیل اطالعات فرم اظهار مربوط به هر  انتهای فرم اظهارنامهجدول ردیف کاال ها در 

ده و کلیک کر کاال ویرایش تثبکلیک کرده و پس از تکمیل و یا ویرایش اطالعات فرم بر روی کلید  "xردیف کاالی"قلم کاال بر روی کلمه 

 .را می زنیم ادامه

 

 ثبت کاال -21شماره  ریتصو

ثبت سفارش نیز در موارد ،اطالعات ات بارنامه با مندرجات اظهارنامهمطابقت اطالععالوه بر دارند که  تنها محموله هایی امکان اظهار

 :دزیر با اظهارنامه مطابقت داشته باش

 کد تعرفه -9

 وزن و تعداد مربوط به هر کد تعرفه -2

 صاحب کاال -3

 منشا عملیات بانکی -4

 

 گواهی بازرسی -7-5

انتخاب شده باشد در مرحله گواهی بازرسی، اظهارکننده موظف است شماره ی  "ارزی"در اظهار نامه از نوع  نوع پرداختدر صورتی که 

بارگذاری نموده و توسط شرکت بازرسی مورد نظر به تایید رسیده را به   EPLانه گواهی بازرسی را که قبل از اظهار توسط کارگزار در سام

 (4مطالعه بیشتر در بخشکلیک نماید.) ادامههمراه شناسه شرکت بازرسی وارد کرده و بر روی 

 حله عبور خواهید کرد.برای نوع پرداخت های دیگر بدون تکمیل فیلد ها با کلید بر روی ادامه از این مر

 

 افزودن گواهی بازرسی به اظهارنامه -22شماره  ریتصو
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 اظهارنامه ارزش -7-6

   در سامانه بارگذاری نماید.به این منظور ابتدا با کلیک بر روی             هر قلم کاال یک اظهارنامه ارزشاظهارکننده باید به ازای   راین مرحلهد

( و اطالعات ارزشی هر قلم کاال را مطابق عنوان های موجود در فایل و با استفاده از 1فایل نمونه را دانلود کرده) در یافت نمونه فایل اکسل

 (.2تکمیل می نماید) (TSCشناسه های تولید شده توسط دفتر ارزش)راهنمایی های موجود در لینک 

فایل را  "آپلود و نمایش اطالعات "( و از طریق کلید3آن را انتخاب کرده) "choose file "پس از تکمیل فایل اکسل با کلیک بر روی

 (.4بارگذاری می نماید)

 

 اظهارنامه ارزش: 23 شماره تصویر

 مشاهده خواهد بود. در صورت موفقیت آمیز بودن بارگذاری فایل، جدول حاوی اطالعات ارزشی قلم کاال بر روی صفحه قابل

 

 پیش نمایش فایل اکسل آپلود شده -24 شماره تصویر
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 ورود مجوز -7-7

فیلد های مربوط به مشخصات  اضافه کردن مجوزدر صورت داشتن مجوز از سوی سازمان های صادر کننده در این مرحله با زدن بر روی 

 وارد مرحله بعد می گردد. ادامهز تکمیل فیلد ها توسط اظهارکننده با زدن مجوز نمایش داده می شود.پس ا

می توان به تعداد مورد نظر مجوز وارد نمود.همچنین با کلیک بر  اضافه کردن مجوزدر صورت داشتن بیش از یک مجوز با کلید بر روی 

 می توان مجوز وارد شده را حذف نمود.  حذفروی لینک 

 

 :ورود مجوز 22 شماره تصویر

 اضافه کردن مدارک -7-3

نوان عدر این مرحله اظهار کننده تصاویر اسکن شده ی اسناد از جمله فاکتور، پیش فاکتور، قبض انبار، ترخیصیه، بارنامه و ... را پس از ورود 

ند س اضافه کردنگذاری اسناد بیشتر با استفاده از کلید بارگذاری می نماید.در .صورت نیاز به بار choose file سند و کلیک بر روی 

 اضافه نمود.جهت بارگذاری اسناد  بیشتریمی توان فیلد های 

 اظهارنامه وارد مرحله بعد می گردد.  ادامهو کلید بر روی  امنیتی کدپس از بارگذاری تمام اسناد با وارد کردن 

 

 :اضافه کردن مدارک 26 شماره تصویر

 .باشد می مگابایت 5 شده بارگذاری اسناد حجم حداکثر: 0 توجه

 .باشند خوانا ها آن های نوشته و باکیفیت میبایست شده اسکن اسناد: 0 توجه

 .بارگزاری نمود و ذخیره pdf فایل یک قالب در را ای صفحه چند اسناد میتوان: 3 توجه
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 تایید نهایی 7-0

کننده پس از مشاهده اسناد بارگذاری شده خود و همچنین پیش نمایشی از فرم اظهارنامه، پس از تعیین گمرک  در این مرحله اظهار

 شماره سریال اخذ می نماید. ذخیره و دریافت شماره سریال عطفاظهاری خود و وارد کردن کد امنیتی، با کلیک بر روی 

 

 شماره سریال:اخذ  27 شماره تصویر

 ورود کد یکتای کاال  -7-1

همچنین                     ارسال شود. آن ها در این مرحله ،  IMEIباشد، نیاز است تا اطالعات  تلفن همراهله چنانچه کاال از نوع دراین مرح

 خودرها در این مرحله می باشند.VIN نیز موظف به ارسال اطالعات  3713 کاالی گروه های خودرو

 می گردد.وارد مرحله ثبت کوتاژ دور اظهاری ؛ادامهبا کلیک بر روی  یگر تعرفه هابرای د

 IMEIارسال اطالعات  

 دستگاههای کلیه مختص رقمی 12 کد یک( International Mobile Equipment Identity)  موبایل تجهیزات المللی بین شناسه

...  و سازنده کشور ، سازنده شرکت ، گوشی مدل به مربوط اطالعات کد این در.  میباشد GSM مخابراتی شبکه به اتصال قابلیت با موبایل

 یالملل بین شناسه کد دریافت های روش . شوند می ثبت مخابراتی های شبکه در کد این توسط همراه تلفن های گوشی و داشته وجود

 : (IMEI ) موبایل تجهیزات

 . همراه تلفن دستگاه بندی بسته روی بر  -1

 .باشد می رویت قابل موبایل باتری زیر در عموماً IMEI  کد  -2

 . شود می داده نمایش IMEI کد همراه تلفن در *# 16  # گیری شماره با   -3

 : IMEI اطالعات فایل بارگذاری با رابطه در نکاتی

 افزار نرم های خروجی از باید مربوطه فایل Microsoft Excel فرمت با XLSX  .یا .CSV باشد ستون دو دارای و. 

 کدهای IMEI ستون(ستون اولین در ترتیب به A (کد یک تنها سطر هر ازای به و IMEI کدهای دیگر عبارت به .شود داده قرار 

 هر در) B ستون( دوم ستون در و. شود داده قرار کد یک تنها سلول هر در که نحوی به عمودی صورت به A ستون در مربوطه

 .شود وارد موبایل گوشی همان به مربوط ) tsc ( ارزش شناسه کد است، شده وارد اول تونس در که IMEI کد هر ازای به ردیف

 کد تعداد IMEI باشد برابر دوم مرحله در ( 41 باکس)شده اظهار کاالی واحد تعداد با شده بارگذاری فایل در موجود. 
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 یکتای کاالنمایی از مرحله ورود کد -28 شماره تصویر

 VINارسال اطالعات  

اظهارکننده  اظهار، هنگام در 8713 کاالی گروه های خودرو اطالعات کامل ارسال خصوص در تجارت توسعه سازمان درخواست به توجه با

 .نماید ارسال را ها خوردو VIN شماره اطالعات بایست می

 افزار نرم های خروجی از باید مربوطه فایل Microsoft Excel فرمت اب XLSX  .یا .CSV باشد ستون دارای دو و. 

 ارزش شناسه کدهای ( tsc ) ستون ستون اولین در ترتیب به( A) ستون در کدهای مربوطه دیگر عبارت به. شود داده قرار  A 

 کد هر ایاز به ردیف هر در)  B ستون( ستون دوم در و. شود داده قرار کد یک تنها سلول هر در که نحوی به عمودی صورت به

 .شود وارد خودرو همان به مربوط  VINکد است، شده وارد اول ستون در که(  tsc(  ارزش شناسه

 کد تعداد VIN باشد برابر دوم مرحله در  (41 باکس)شده اظهار کاالی واحد تعداد با شده بارگذاری فایل در موجود. 

 

 وارد شده برای یک خودرو نمونه اکسل-29 شماره تصویر

 

 خودرو VINبارگذاری فایل اکسل حاوی -61 شماره تصویر

 صدور کوتاژ -7-91

شده ثبت گردد. کاربر بایستی با در گمرک اظهاری می بایست کوتاژ مربوط به سریال دریافت )مراحل گمرکی( جهت شروع مراحل سالن 

 ه این کار نماید.یید دستور ثبت، اقدام بتأ

 

 صدور کوتاژ -61 شماره تصویر
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 مشاهده وضعیت اظهار -7-99

 این از .میباشد خودکار ممکن حد تا و کاغذ بدون ایجاد سیستمی است متصور فرامرزی تجارت واحد پنجره سامانه برای که اهدافی از یکی

 و رجوع ارباب فیزیکی حضور نیاز به بدون کارشناسی روند تا مینماید تالش سیستم این از یگیر بهره با ایران جمهوری اسالمی گمرک رو

 از نوبت دریافت با تنها و گمرک به مراجعه بدون میتواند اظهارکننده سامانه این بهرهگیری از با .پذیرد انجام الکترونیکی تمام صورت به

 .نماید مشاهده را اظهاری در گمرک اظهارنامه به مربوط شده طی مراحل تمامی فرامزی تجارت واحد پنجره سامانه

لیست اظهارنامه های ، در  "دوراظهاری واردات با بارنامه "برای دسترسی به مشاهده وضعیت اظهارنامه مورد نظر پس از ورود به پنل 

شده و می توان با استفاده از تک تک  هارمشاهده وضعیت اظوارد صفحه  ویرایشقبلی که در انتهای صفحه قرار دارد، با کلید بر روی 

 ش های مورد نیاز را انجام داد.مشاهدات و ویرای سربرگ های موجود در این صفحه

  کد گمرک استفاده نمود. هبرای پیدا کردن سریال مورد نظر می توان از باکس جستجو با وارد کردن شماره سریال یه همرا

 

 
 ویرایش اظهارنامه ها -62 شماره تصویر

 

 در ادامه توضیح داده شده است. بعد از ثبت کوتاژ "اظهارمشاهده وضعیت " در موجود امکاناتتک تک 

 

 تب های موجود در مشاهده وضعیت اظهار -63 شماره تصویر
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 وضعیت اظهارنامه 

 .نمایید مشاهده گام به گام بهصورت اظهاری را گمرک در اظهارنامه به مربوط شده طی مراحل میتما میتوانید قسمت این در

 .میشود داده نمایش سبز رنگ با اظهارنامه در فعال مرحله :1 توجه

 :میآید پیش حالت سه قسمت این در کوتاژ ثبت از پس

 میماند نوبت دریافت انتظار در مسیر کارشناس حلهدر مر شما سند باشد سبز سیستم نظر از سریال مسیر رنگ که صورتی در. 

 قرار گمرک کارشناسان از یکی صف و در نمایید کار این به قداما نوبت دریافت دکمه فشردن و درخواست با ثبت میتوانید شما

 .گیرید

 

 
 مسیر سبز -64 شماره تصویر

 بانک سمت از پرداخت تاییدیه انتظار در و رفته مرحله صندوق به سند پرداخت، شناسه دریافت و مسیر تعیین کارشناسی اتمام از پس

علی الحساب را دریافت نمود.پس از  4/1بایستی فیش پرداختی مالیات   مشاهده وضعیت مالیاتیبا کلیک بر روی کلید میماند.همچنین 

روی تولید رمز می تواند شماره رمز جهت استعالم پروانه الکترونیکی با کلید بر .دمی رو بارگیری صدور مجوز مرحله به عبور از مرحله صندوق

 (8مطالعه بیشتر در بخشدریافت نمود.) 

 

 
 مسیر سبز -62 شماره تصویر
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. ماند یم کاربر سوی از نوبت دریافت انتظار در و رفته سالن کارشناس همرحل به باشد زرد سیستم نظر از سریال مسیر رنگ که صورتی در

 .گیرید رارق گمرک کارشناسان از یکی صف در و نمایید کار این به اقدام "نوبت دریافت" دکمه فشردن و درخواست ثبت با توانید میکاربر 

 

 
 مسیر زرد -66 شماره تصویر

نیاز ی که سند یسازمان هالیست  .داد نخواهد را به سریال نوبت دریافت اجازه سیستم همجوار، های سازمان تأیید به نیاز صورت در :توجه

 به اخذ مجوز از آنها را می باشد در باالی صفحه قابل مشاهده می باشد.

 

 

 سازمان های نیازمند تایید -67 شماره تصویر

میماند.همچنین با  بانک سمت از پرداخت تاییدیه انتظار در و رفته مرحله صندوق به سند پرداخت، شناسه دریافت و کارشناسی اتمام از پس

پرداخت شناسه های  علی الحساب را دریافت نمود.پس از 4/1بایستی فیش پرداختی مالیات   مشاهده وضعیت مالیاتیکلیک بر روی کلید 

با کلید بر روی تولید رمز می توان شماره رمز جهت استعالم .می رود بارگیری صدور مجوز مرحله به سند از مرحله صندوقعبور  پرداخت و

 (8مطالعه بیشتر در بخشپروانه الکترونیکی دریافت نمود.) 
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 ارزیاب تایید انتظار در سند مورد این در .میشود هدایت یابی اولیهارز مرحله به باشد قرمز سیستم نظر از سریال مسیر رنگ که صورتی در

 .شد خواهد طی زرد مسیر رنگ همانند مراحل کارشناس مابقی به ارسال از پس و میماند مربوطه

 

 
 مسیر قرمز -68 شماره تصویر

در  د راسنطی شده ی در مراحل  می توان آخرین تغییرات ایجاد شده الی صفحه در با بروزرسانی مراحلبا استفاده از کلید 

 .مشاهده نمود  "اظهار وضعیت"صفحه 

 

 کلید بروزرسانی مراحل -69 شماره تصویر
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 اسناد اظهارنامه 

 ..نمایید هاستفاد قسمت این از میتوان اظهارنامه شده ی  ضمیمه اسناد بررسی جهت

 

 
 اسناد بارگذاری شده -71 شماره تصویر

 

 پیام های اظهارنامه 

 به نظر ارسال جهت همچنین نمود استفاده پیغامهای اظهارنامه قسمت از میتوان سالن ریاست و کارشناس ارزیاب، نظرات مشاهده جهت

 .نمایید استفاده نظر کردن اضافه به کادر مربوط از میتوانید کارشناس

 
 پیام های ثبت شده بر روی اظهارنامه -71 شماره تصویر
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 پرینت اظهارنامه 

 .میشود فراهم پرینت امکان "فرم چاپ" دکمه فشردن با .کنید استفاده قسمت این از میتوان اظهارنامه از مجدد پرینت دریافت جهت

 

 پرینت اظهارنامه -72 شماره تصویر

 

 نمایش اظهارنامه 

 شده رنگ فیلدهای به صورت تغییرات این .باشد می کارشناس توسط اظهارنامه برروی گرفته صورت تغییرات رؤیت جهت بخش این

 است. مشاهده قابل

 
 هارنامهنمایش تغییرات اظ -73 شماره تصویر

 ارسال اعتراض 

 نظر، شده داده نمایش باکس در اعتراض ثبت از پس .نمود استفاده گزینه این از میتوان کارمندان عملکرد به نسبت انتقادات ارسال جهت

 میگردد. ارسال مربوطه کارتابل مدیر به

 
 ارسال اعتراض -74 شماره تصویر
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 به کارشناس پیشنهاد اصالحیه 

اجرایی  گمرکات توسط کارشناسان ارزش اظهارنامه اصالح بودن گیر وقت به توجه با و ارزش اظهارنامه های رکورد تعداد بودن باال به توجه با

 .باشند داشته سیستم به را رکوردهای صحیح کردن اضافه امکان کوتاژ از پس اظهار کننده که است شده فراهم امکانی

)قبل از ثبت واردات  دوراظهاریمراحل  در ارزش اظهارنامه پنل مطابق پنل این کارشناس به اصالحیه ارسال از استفاده در سهولت جهت

 می آپلود که رکورد هایی که است این گیرد قرار توجه مورد باید ای که نکته.تنها  (6-6مطالعه بیشتر در بخش ).است شده طراحی کوتاژ(

 باید ندارند وجود یا اند کرده تغییر که هایی رکورد صرفا .نیست امه ارزشنرااظه تمام ارسال به نیاز و گردد می اضافه ارزش اظهارنامه به ودش

  .گردند اضافه

 

 ارسال پیشنهادیه ارزش -72 شماره تصویر

  ..شود می ارسال اصالحیه و کرده کلیک اصالح پیشنهاد اعمال کلید پس از بارگذاری اصالحیه ارزش روی

 کیکل " در سربرگ کارشناس به هیاصالح شنهادیپ" یرو بر ،اصالح شنهادیپ اعمال یرو بر کیکل از بعد  :توجه

 پیغام تاریخ ثبت اصالحیه و تعداد بازدید توسط کارشناس رویت شود.و صفحه مجدد بارگذاری شده تا کرده

 

 .شود گرفته نوبت مجدد و گردد ارسال اصالحیه ارسال کامنت کارشناس برای مذکور فرآیند انجام از پس
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 ارزیابی کارشناس 

 با رضایت میزان انتخاب و نظر ثبت از پس .استفاده نمایید کارشناس ارزیابی منوی از می توان اظهارنامه کارشناس به امتیازدهی جهت

 .رسید خواهد گمرک در مربوطه مسئول اطالع به شما دیرضایتمن میزان ، نظر ثبت دکمه زدن

 

 
 ارزیابی کارشناس -76 شماره تصویر

 تفکیک بارنامه 

در  وپس از ورود به پنل ویرایش اظهارنامه مورد نظر وارد سربرگ تفکیک بارنامه شده  تفکیک بارنامه بعد از کوتاژدر صورت نیاز به  

ای تعداد و وزن، مقادیری که خواستار تفکیک بارنامه به آن هستیم را وارد می نماییم و بر روی بارنامه جدید کلیک می نماییم.با این فیلد ه

 ایجاد می گردد. -11کار بارنامه جدید با انتهای 

 

 تفکیک بعد از کوتاژ -77 شماره تصویر

 

د و وزن بارنامه را به تعداد بارنامه مورد نظر تفکیک می نماییم. در آخر بر روی تفکیک کلیک نموده و از بین بارنامه به همین شکل کل تعدا

 های تفکیک شده، بارنامه ای که می خواهیم به پروانه اضافه گردد را انتخاب نموده و کلید انتخاب را می زنیم.

تایید رئیس سرویس گمرک مربوطه  ذخیره می گردد و باید به موقتتوجه نمایید که با این کار بارنامه ها به طور 
 برای این منظور نسبت به نوبت گیری مجدد اقدام می نماییم. برسد.
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 2تفکیک بعد از کوتاژ -78 شماره تصویر

،  هوضعیت تایید بارنامه تفکیک شدمی توان از طریق تب پس از تفکیک بارنامه و اخذ نوبت باید منتظر نظر کارشناس مربوطه ماند و  

 شدن تفکیک توسط کارشناس را مشاهده نمود. رد با تایید

 

 مشاهده نظر کارشناس در باره تفکیک بعد از کوتاژ -79 شماره تصویر

 مشاهده شناسه پرداخت سازمان 

 ن می توان شناسه پرداخت مربوط به هر یک از سازمان ها را مشاهده نمود.در این سربرگ با کلیک بر روی سازما

 

 مشاهده شناسه پرداخت سازمان -81 شماره تصویر
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 اضافه کردن گواهی بازرسی 

ی ال موظفند پس از آپلود گواهی بازرسوکالی صاحب کاتغییر پیدا کند  " ارزی "در صورتی که نوع پرداخت سند ، بعد از ثبت کوتاژ به نوع 

گواهی ، شماره (4مطالعه بیشتر در بخش)در منوی کاربر "ارسال گواهی بازرسی"یق منوی راخذ شده از شرکت بازرسی مورد نظر از ط

 کلیکاست اضافه شدن گواهی بازرسی را وارد کرده و در خو  "اضافه کردن گواهی بازرسی" بازرسی و شناسه شرکت بازرسی را در تب

 نماید.

 

 اضافه کردن گواهی بازرسی -81 شماره تصویر

 مرکییک مسئول گتوجه:گواهی بازرسی آپلود شده بعد از ثبت کوتاژ عالوه بر تایید شرکت بازرسی باید به تایید 

 نیز برسد.
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 صدور مجوز ورودکامیون -7-92

 ثبت توزین، انجام ورود، قصد که هایی حامل اطالعات کلیه ثبت به اقدام گمرک به ورود از قبل بایستی اظهارکنندگان یا و کاال صاحبان

 مرحله در " ادامه "دکمه زدن با کامیون، اطالعات ثبت جهت .نمایند دارند، را بندری و گمرکی از خدمات بهره گیری کلی به طور و بیجک

 .میشوید هدایت مربوطه صفحه اظهار، به یتوضع مشاهده

 دادن وکالتارد کردن شناسه انبار و یا شناسه ملی مدیر عامل در قسمت)مقصد کاال( و کلیک بر روی در این صفحه با و 

 به انباری که مقصد کاال می باشد وکالت الزم داده می شود.

 ورودوکالت الزم جهت دریافت مجوزرکت حمل، مل( با وارد کردن شناسه شهمچنین در قسمت )وکالت جهت ثبت حا 

 (1-13-7داده می شود)مطالعه بیشتر در بخش  " ورود اطالعات کامیون"از طریق پنل  به محوطه گمرک،  کامیون

 

 

 مرحله صدور مجوز ورود کامیون -82شماره  ریتصو

 

 در مرحله درب خروج قرار داشته باشد.: برای انجام این فرآیند سند باید  0نکته 

ی که کار حمل را نیز انجام می دهند در هر دو قسمت باید شناسه انبار و یا ی: برای آن دسته از انبارها 0نکته 

 کدملی مدیرعامل را وارد نمود
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 ورود اطالعات کامیون 

هم راه کد گمرک، شرکت حمل و مقصد را انتخاب نموده و با زدن شماره سریال پروانه به  "ورود اطاعات کامیون "پس از ورود به پنل 

 جهت تکمیل نمایش داده می شود. اطالعات حامل و کانتینرفیلد های  وارد کردن ،  اضافه کردنکلید 

 

 
 ورود اطالعات کامیون ها -83شماره  ریتصو

 بایست به نکات زیر توجه نمود:نده، میجهت تکمیل اطالعات کامیون توسط اظهارکن

 قسمت تأییدیه است کافی) همسایه کشورهای های کامیون همانند(باشند  نمی ملی پالک دارای که هایی حامل کلیه برای 

 در د.پذیر باش امکان سفر شماره با ها حامل این به مربوط انجام تشریفات و توزین و برداشته شود "است؟ ایران شماره آیا"

 دشو یاداشت مربوطه "سفر شماره" حتما "ثبت" دکمه انتخاب اطالعات و بعد ازتکمیل نتیجه

 برداشته شود "دارد؟ کانتینر آیا" قسمت تائیدیه ندارد، کانتینری محموله بارگیری قصد حامل که صورتی در. 

 این شود به مواجه " است نرسانده پایان به را قبلی سفر حامل این " پیغام با ثبت دکمه انتخاب از بعد که کاربر، صورتی در 

 در نکرده صحیح طی صورت به را خود به مربوط گمرکی تشریفات گمرک، به خود قبلی مراجعه در حامل این که است معنی

 . نماید مراجعه مربوطه گمرک به باید نتیجه

 که است معنی بدین شود مواجه " ندارد کاال کردن خارج اجازه شما اظهارنامه " پیغام با ثبت دکمه از بعد که کاربر صورتی در 

 . است نشده صادر بارگیری اجازه گمرک ازسمت هنوز

 .گردد می صادر حامل به مربوط سفر شماره کامیون اطالعات کردن وارد از پس شده، ذکر موارد به توجه با

 

 
 اطالعات حامل و کانتینر -84 شماره تصویر
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 تعالم پروانه الکترونیکیاس 

 این در الکترونیک صورت به گمرک توسط شده اسناد صادر و گمرکی های پروانه کلیه ، فرامرزی تجارت واحد پنجره سامانه اندازی راه با

 ایجاد و گمرک فیزیکی پروانه حذف با خصوص این در .است شده داده قرار کنترلی و نظارتی مراجع افراد مرتبط کلیه استعالم جهت سامانه

 آمده بعمل میگرفت جلوگیری صورت گمرکی اسناد از که مختلفی استفاده های سوء و جعل از واحد، سامانه پنجره طریق از استعالم امکان

  .میباشد تجارت فرامرزی واحد پنجره سامانه از رمز دریافت الکترونیکی پروانه استعالم جهت نخست گام .است

 تولید می گردد.بعد از کارشناسی رمزی  در هر یک از مراحلِ تولید رمزکلیک بر روی رمز با  این دریافت برای

 

 

 تولید رمز -82شماره  ریتصو

 همچنین پیش نمایش رسید استعالم پروانه الکترونیکی جهت پرینت بر روی صفحه نمایان می گردد.

 

 نمایی از پرینت شماره دسترسی به پروانه -86 شماره تصویر

 .گرددمی  گمرکی پروانه الکترونیکی استعالم صفحه با استفاده از آدرس های زیر واردبه منظور استعالم کاربر 

epl.irica.ir/ecl 

epl.irica.gov.ir/ecl 

csw.irica.ir/ecl 
 .کرد را مشاهده پروانه اطالعات میتوان پرینت، در شده چاپ پروانه به رسیدست رسید شماره پروانه و سریال شماره کردن وارد با

 

 
 استعالم الکترونیکی پروانه گمرکی -87شماره  ریتصو
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 شماره تصویر همانند گمرک خروج درب از شده خارج ( اطالعات حامل گمرک از شده خارج های کامیون اطالعات) عنوان روی بر کلیک با

 مشخصات ، بار صاحب مسیر، مشخصات مشخصات راننده، مشخصات کامیون، شماره پته، شماره شامل اطالعات این .شود می داده نمایش 81

 .میباشد مشابه موارد و کاال

 

 (اطالعات کامیون های خارج شده از گمرکTabزبانه ) – 88 شماره تصویر

o ی از قسمت لیست شناسه ها، در تصویر زیر نمایش داده شده است.نمای 

 

 (لیست شناسه هاTabزبانه ) -89 شماره تصویر
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 پرداخت الکترونیکی 

 پرداخت امانج جهت. باشید کشور رسراس در شتاب به شبکه متصل بانکی کارتهای از یکی دارای که است نیاز اینترنتی پرداخت انجام جهت

 : می باشد نیاز زیر اطالعات به

 کارت شماره 

 کارت دوم رمز (PIN9) 

 کارت رمز (PIN) 

 دوم سنجی اعتبار کد CVV9 

 کارت انقضای تاریخ 

 پرداخت شناسه 

 اختیاری( الکترونیکی پست( 

 امن کلید صفحه 

 امنیتی نکات 

 واحد پنجره سامانه از دریافتی رقمی 12 پرداخت شناسه نمودن وارد از پس و نموده همراجع http://payment.irica.ir سایت به ابتدا

 پرداخت قابل مبلغ کننده مشخص شده وارد پرداخت شناسه .نمایید انتخاب را پرداخت گزینه شده، داده نمایش امنیتی کد و فرامرزی تجارت

 .میباشد

 
 پرداخت آنالین عوارض گمرکی -91 شماره تصویر

 سامانه در الکترونیکی، پرداخت جهت فعال جزو حسابهای که است پذیر امکان حسابهایی به واریز تنها که باشید داشته توجه همواره

 .مراجعه نمود سایت حساب های فعال قسمت به میتوان مورد بررسی این برای .باشند شده معرفی

 
 مشاهده حساب های فعال -91 شماره تصویر



 پنجره واحد تجارت فرامرزی دور اظهاری واردات با بارنامه در 22 | 22

 پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی دانشگاه تهران
 

  
  92ماه  اسفند

 

 اطالعات تطبیق از پس .خواهید شد اینترنتی پرداخت سیستم وارد پرداخت، جهت ها درگاه از یکی و انتخابپرداختکلیک بر روی  از پس

 پرداخت دکمه روی بر و هکرد وارد مربوطه کادر در را خود کارت اطالعات خریداری شده کاالی و فروشگاه مشخصات با شده داده نمایش

 .کلیک نمایید

 
 پرداخت آنالین عوارض گمرکی -92 شماره تصویر

و وارد کردن شناسه پرداخت و وارد کردن کد امنیتی می توان شناسه پرداخت را استعالم  "پیگیری پرداخت "همچنین با استفاده پنل 

 نمود.

 

 پیگیری پرداخت -93 شماره تصویر

 


