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 مقدمه
  

برتري رشد تجارت خارجي بر رشد توليد ناخالص داخلي و نقش تجارت در اقتصاد و ارتقاء سطح زندگي             
مردم يك كشور حاكي از اهميت آن و نيز اهميت نقش گمرك به عنوان مجري و كنترل كننده مقررات تجارت 

به كشورهاي محصور در خشكي آسياي  خارجي است . موقعيت جغرافياي سياسي ممتاز و تنها راه طبيعي دسترسي
ميانه توأم با واقع شدن در مسير تاريخي و تمدني جاده ابريشم و نيز تنوع آب و هوائي و وفور منابع طبيعي جايگاه 
ويژه اي به كشور ما در اقتصاد و تجارت منطقه و جهان بخشيده است. براي بهره برداري از اين فرصت استثنايي 

ي و سرمايه گذاري راهبردي داريم و به همين منظور سازمانهاي موثر در اين زمينه بايد براي انجام نياز به برنامه ريز
  عمليات وسيع به صورت يكپارچه و به خصوص در راستاي اهداف و اقدامات زير  آماده و مهيا گردند :

 كشورهاي همسايه و سرمايه گذاري خارجي ؛ فراهم آوردن محيطي امن براي بازرگانان 
 تسهيالتي زنجيره تجارت خارجي ؛-اجراي استاندارد هاي امنيتي 
  ارتقاء جايگاه، وظايف، قابليت هاي گمرك كشور، به منظور حداكثر استفاده از فرصت هاي طاليي موجود و

 تعامل با اقتصاد جهاني ؛
 ؛ تجهيز بنادر و پايانه ها به تجهيزات نوين تخليه و بارگيري 
 و كارگزاران ايراني در كشور و قابليت دسترسي  انهاي متولي و دست اندركارن سازمانايجاد ارتباط مكانيزه بي

 ؛شركتهاي كارگزاري خارجي به اين سيستم
 پيگيري پياده سازي مديريت يكپارچه مرزي با محوريت گمرك جمهوري اسالمي ايران ؛ 

 رفتهگ قرار تجارت تسهيل خدمت در تواند مي ابزار بهترين عنوان به اطالعات فناوري كارگيري به كه آنجايي از
 و كسب فضاي در را كشورمان رتبه آن آمد پي و گردد گمركي تشريفات انجام هزينه و زمان كاهش موجب تا

 گمرك قبل سال دو از لذا قرارگيرد، توجه مورد بايد داخلي توان و نيازها اينكه به عنايت با و ببخشد بهبود كار
 يادهپ و طراحي صدد در كشور علمي نهاد بزرگترين عنوان به تهران دانشگاه علمي ازتوان گيري بهره با ايران
 ود كارشناسان از متشكل تحقيقاتي تيم يك منظور بدين و آمده بر كاال  خروج و ورود هوشمند سامانه سازي

 :  داد قرار توجه مورد را زير موارد خود بررسي در تحقيقاتي تيم. گرديد ايجاد نهاد
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 كرده اشباع  را منابع و ها سيستم تجارت، امر در درگير هاي سازمان كاري حجم تنها نه فعلي روشهاي  •
 ليم اقتصاد هاي هزينه نتيجه در و گردد¬مي تجار براي ترخيص زمان افزايش هزينهو تحميل ساز زمينه بلكه

 دهد مي كاهش را صادرات پذيري رقابت و افزايش را
 مسيست و شده بنا بندر در كاال رسيدن زمان در اسنادي و فيزيكي هاي كنترل اساس بر فعلي هاي رويه  •

 و مبداء در بار اسناد و كاال نوبت كارچندين انجام درستي از اطمينان براي كه است اي گونه به ها رويه و ها
 زياد محج دليل به و يكديگر با منطقي ارتباط بدون ها كنترل اين ولي شود، مي كنترل دستي طور به مقصد

 . است شبيه نمايش يك به بيشتر فرآيندها بودن دستي و عمليات
 حمل، متصديان مرتبط، هاي سازمان ميان در فيزيكي هاي كنترل و اطالعات جريان ترتيب و ها مكان  •

 عوامل از برخي استفاده سوء به منجر هماهنگي خالء همين. نيست هماهنگ خوبي به كاال صاحبان و انبارها،
 .شد خواهد

 الكترونيكي چه و دستي صورت به چه ورود، از قبل نامه اظهار يا اطالعات ارائه امكان فعلي، فرآيند در  •
 الزم. . دارد مي باز موثر تدبير و كاال ورود از قبل ريسك شناسايي از را گمرك موضوع اين باشد نمي ميسر
 كاال نگهداري زمان در و كاال تخليه از پيش هماهنگي ايجاد براي را الزم كارهاي و ساز نيز بنادر سازمان است

 .نمايد فراهم) كاال حسابداري( انبار در
 اي¬سامانه منظور بدين و داد قرار توجه مورد را خارجي تجارت زنجيره خود طراحي در تحقيقاتي تيم بنابراين

 دريافت جمله از تجاري فرايندهاي كليه دادن پوشش با سامانه اين كه گرديد، طراحي پيكر پهن و هوشمند
 كردن متمركز كشوربا به كاال ازورود قبل اظهارنامه تنظيم امكان ايجاد ضمن  كاال و حمل اسناد اطالعات

 در را راهبردي و عملياتي شده پردازش اطالعات و نموده آوري¬جمع را اداري عمليات اطالعات ها،¬داده
 سريع و درست تصميمات اتخاذ در را آنها و ميدهد قرار تجارت امر در درگير هاي سازمان و مسئولين اختيار

   .رساند مي ياري
فعاليتي ارزشمند است كه ضمن ايجاد ارزش افزوده و اشتغال زايي براي صادرات فرآورده هاي نفتي         

كشور از هدر رفت سرمايه هاي ملي ناشي از خام فروشي نفت نيز جلوگيري مي كند. ايجاد يك سامانه جهت 
فرآيند صادرات فرآورده هاي نفتي باعث كاهش زمان فرآيند و ترغيب صادر كنندگان به سرمايه * تسريع 
يشتر در اين حوزه مي گردد و توليد خالص ملي را افزايش مي دهد كه به سود همگان خواهد بود. عالوه گذاري ب
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بر اين، سودجويي برخي از مفسدان اقتصادي از شرايط كنوني(عدم وجود سامانه يكپارچه صدور فاكتور از 
  منشاء) زحمات توليد كننده و صادر كننده را نيز تحت الشعاع قرار داده است.

  در ادامه قسمت هاي مختلف سامانه خدمتتان معرفي مي گردد:
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  ثبت نام .١
  

  در مرور گر اينترنتي صفحه زير را مشاهده خواهيد نمود: factor.irica.co پس از وارد كردن آدرس سامانه 

  
 صفحه ورود به سامانه فاكتور – ١عكس 

جهت اطالع از وضعيت ثبت نام و لذا در اين سامانه ثبت شده اند  برخي از شركت ها هم اكنونبا توجه به اينكه 
  تماس حاصل فرمائيد. ٠٩١٢٩٣٢٦٢٨٨دريافت نام كاربري و رمز عبور با شماره 

  در صورتيكه در سامانه مذكور ثبت نام نشده ايد مي بايست ابتدا ثبت نام نمائيد.
روي كلمه ثبت نام وارد بخش ثبت نام مي شويد و پس از وارد كردن اطالعات خود و بارگذاري پروانه با كليك بر 

  بهره برداري، مطابق شكل زير گزينه ثبت نام در پايين صفحه را انتخاب مي كنيد.
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  اطالعات و نحوه ثبت نام – ٢عكس 

ظر تاييد ثبت نام خود از سوي مدير سامانه پس از انجام ثبت نام مي بايست پيغام زير را مشاهده كنيد و منت
  باشيد:

  
  پيغام تاييد ثبت نام – ٣عكس 

 
  

  
 
 
 
 
 



  )UCRسامانه فاكتور الكترونيك ( | ٧
 

IAIS_ PG_ FCT_HLP_1001   

 

  ورود به سامانه
  

مجدد آدرس سامانه را در مرورگر وارد كنيد و در صفحه زير نام كاربري كه همان شناسه ملي است را به همراه 
نام تعيين نموديد وارد كرده و روي كلمه ورود كليك كلمه عبور كه از مدير سامانه دريافت نموديد يا هنگام ثبت 

  كنيد.

  
  ورود به سامانه – ٤عكس 
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  صدور فاكتور 
  

  پس از ورود به سامانه اين صفحه را مشاهده مي كنيد:

  
  صفحه اول سامانه – ٥عكس 

  
ن را انتخاب نمائيد. سپس ايجهت ثبت فاكتور فروش در سمت راست باالي صفحه گزينه فاكتور فروش، صدور فاكتور فروش 

  صفحه براي شما نمايش داده مي شود:
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  صدور فاكتور فروش – ٦عكس 

  
  در اين بخش بايد اطالعات خواسته شده را تكميل نمائيد.

  شناسه ملي يا بين المللي شخصيت حقوقي خريدار يا كد ملي شخصيت حقيقي شناسه ملي(بين المللي) خريدار:
  ) را وارد نمائيد. ١مربته عدد١١(  ١١١١١١١١١١١المللي خريدار را نداريد در اين باكس  * در صورتيكه شناسه بين

  نام شركت يا شخص خريدار كاال نام خريدار:
  كشوري كه كاال براي آن ارسال مي شود. كشور مقصد:

براي هر فاكتور  ين سامانهفاكتور توليد مي كنيد. ا شماره فاكتوري كه در واحد امور مالي خودتان براي هر شماره فاكتور:
  صادر شده شماره اي جداگانه توليد مي كند كه شماره ثبت فاكتور نام دارد و شامل تمام اطالعات وارد شده در فاكتور است.

  ** توجه:
ي ) متصل شده است لذا مepl.irica.ir) به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي(factor.irica.coاز آنجائيكه سامانه فاكتور(

حالت  ٣بايست منطبق با هر اظهار در سامانه پنجره واحد در سامانه فاكتور اقدام به صدور فاكتور فروش نمائيد. براي اين امر 
  متصور است:

يك فاكتور ثبت مي شود. در اين حالت مشكلي نيست و همان شماره فاكتور  ي هر اظهار در امور مالي شركتبه ازا .١
 كنيد. را در اين سامانه نيز ثبت مي

تعداد زيادي فاكتور فروش ثبت مي شود. در اين حالت مي بايست با شماره  ي هر اظهار در امور مالي شركتبه ازا .٢
 يكي از فاكتورها در اين سامانه فاكتور ثبت نمائيد.
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ر يك فاكتور ثبت مي شود. در اين حالت مي بايست به ازاي هر اظهار د ندين اظهار در امور مالي شركتبه ازاي چ .٣
سامانه فاكتور با شماره فاكتور مذكور يك فاكتور ثبت كنيد و در انتهاي شماره فاكتور با خط تيره و عدد بين شماره 

شماره فاكتورهاي زير در سامانه فاكتور به ازاي  ٤٧٧٢٣فاكتورها تمايز ايجاد نمائيد. بعنوان مثال براي شماره فاكتور 
  و ...  الي آخر . ٤٧٧٢٣-٢و  ٤٧٧٢٣ -١اظهار هاي مختلف ثبت شوند: 

اگر اين فاكتور از محل يك قرارداد كلي صادر شده است شماره قرارداد را در اين باكس وارد نمائيد.  شماره قرارداد مرجع:
  اگر براي فاكتور مورد نظر قراردادي منعقد نشده است همان شماره فاكتور را در اين باكس نيز وارد نمائيد.

  نقدي، اقساط، چك، الكترونيكي، معاوضه كاال و ... نحوه پرداخت:
شماره بارنامه اي كه كاالي قيد شده در فاكتور از اين طريق ارسال مي شود. در مواردي كه حمل كاال بر عهده  شماره بارنامه:

اين فيلد  ا در سامانهارنامه نيست لذمشتري است و فروشنده شماره بارنامه را در اختيار ندارد نيازي به وارد كردن شماره ب
  اختياري قرار داده شده است.

  در سامانه پنجره واحد است. شرايط تحويلنوع قرارداد شامل هزينه حمل و بيمه و ... كه همان  مالك قيمت گذاري:
  با توجه به اينكه قيمت كاال بر اساس چه ارزي محاسبه شده است. نوع ارز:

در صورتي كه قيمت فاكتور با ارز غير از ريال محاسبه مي شود معادل ريالي واحد ارز را بصورت  معادل ريالي نرخ ارز:
حدودي وارد نمائيد. الزم به ذكر است كه اين فيلد جهت تخمين قيمت فاكتورهاي مختلف با يك ارز واحد در نظر گرفته شده 

  .است و مالك هيچ گونه محاسبه مالياتي يا ... قرار نخواهد گرفت
رقمي ست و در كتاب تعرفه هر سال از سوي دفتر  ٨در اين باكس مي بايست تعرفه گمركي كاال كه يك عدد : كاال HS كد

ارزش تعيين مي گردد وارد نمائيد. در صورتيكه كاال جهت صادرات فاكتور نمي شود مي بايست كد شناسايي كاال كه در پروانه 
  تجارت) درج شده است را وارد نمائيد.-معدن-وي وزارت صنعتبهره برداري هر پتروشيمي(صادر شده از س

در اين باكس نام كاالي مورد معامله را انتخاب نمائيد. در صورتيكه نام كاالي شما در ليست موجود در سامانه قيد  نام كاال:
  نشده بود با مدير سامانه تماس گرفته و موضوع را پيگيري نمائيد.

  يح ندارد.نياز به توض نوع بسته بندي:
  را انتخاب نمايئد وگرنه تعداد بسته را وارد نمائيد. ١در صورتيكه نوع بسته بندي فله باشد عدد  تعداد بسته:

از آنجائيكه فاكتورهاي صادر شده از سوي هر توليد كننده با سقف توليد درج شده در پروانه بهره برداري مقايسه مي  واحد:
  شده و غير قابل تغيير است البته ميتوانيد در هنگام اظهار تغيير دهيد. شود لذا اين باكس روي كيلوگرم قفل

  با توجه به واحد باال مقدار كاال همان وزن كاال به كيلوگرم مي باشد.  مقدار:
  قيمت كل فاكتور بر اساس ارز انتخاب شده در اين باكس وارد مي شود. ارزش:
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ه ثبت فاكتور را انتخاب نمائيد، شماره ثبت فاكتور كه از طريق سامانه پس از انجام مراحل فوق گزينه افزودن و سپس گزين
اعالم مي گردد را بمنظور استعالم يا اصالح فاكتور نزد خود نگاه داريد، با انتخاب گزينه چاپ فاكتور نيز ميتوانيد اطالعات 

  و چاپ كنيد يا تصوير آن را ذخيره نمائيد. فاكتور را همراه با نام خريدار(در صورتي كه در سامانه تعريف شده باشد) مشاهده
  فاكتور صادر شده بدين شكل خواهد بود:

  
  فاكتور چاپ شده – ٧عكس 

  الزم به ذكر است كه اين فاكتور بصورت فيزيكي هيچگونه اعتباري ندارد و اطالعات ثبت شده در سامانه از طريق
  ايد قابل استفاده خواهد بود. نموده در سامانه واردالكترونيك و با شماره فاكتوري كه خودتان 
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  فاكتور اصالح 
  

 
  اصالح فاكتور مطابق تصوير ذيل اقدام نمائيد. –بمنظور تصحيح فاكتورهاي ثبت شده مي بايست از منوي فاكتور فروش 

  
  مشاهده فاكتور فروش – ٨عكس 

فاكتور كه نياز به تصحيح دارد را مجدد وارد كنيد و مشابه صدور فاكتور فروش در اين بخش مي توانيد آن بخش از اطالعات 
  گزينه اصالح فاكتور را مطابق تصوير انتخاب نمائيد.
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  اصالح فاكتور فروش – ٩عكس 
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 اظهار صادرات با فاكتور 
  

 و عدم پذيرش براي فرآورده هاي نفت و گاز در سامانهگمرك مبني بر الزام ثبت فاكتور فروش  بر اساس اطالعيه
از   (epl.irica.ir)اظهارهاي ثبت نشده در اين سامانه در بخش دور اظهاري صادرات پنجره واحد تجارت فرامرزي

نمي توانند از پنل دور اظهاري صادرات استفاده كنند و براي صادرات مي  اين پس صادركنندگان كاالهاي مذكور
ه در منوي كاربر مطابق تصاوير زير قابل دسترسي مي باشد ك "دور اظهاري صادرات با فاكتور"بايست از پنل 

  اقدام كنند.

  
  داشبورد – ١٠عكس 
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  اظهار صادرات با فاكتور – ١١عكس 

  پس از انتخاب گزينه مورد نظر اين صفحه را مشاهده خواهيد نمود:

  
  دريافت فاكتور – ١٢عكس 

اكتور كه در امور مالي فاكتور درج شده در سامانه فدر اين قسمت بايد شناسه ملي صادر كننده فاكتور و شماره 
توليد شده است را وارد نمائيد و سپس گزينه دريافت فاكتور را انتخاب نمائيد. سپس اطالعات فاكتور مورد  شركت

  نظر را مشاهده خواهيد نمود:
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  نمايش اطالعات فاكتور – ١٣عكس 

در صورتيكه اطالعات نمايش داده شده صحيح بود دكمه ادامه را بزنيد و در غير اينصورت نسبت به اصالح فاكتور 
 با مدير سامانه UCRاقدام نمائيد يا در صورت مغايرت اطالعات با فاكتور ثبت شده در سامانه  UCRدر سامانه 

  تماس حاصل فرمائيد. ٠٩١٢٩٣٢٦٢٨٨
  درات با فاكتور و دور اظهاري صادرات عينا يكسان مي باشد.ادامه روند دور اظهاري صا

 
  آرزوي موفقيت و بهروزي
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 تماس با پشتيباني 

  
جهت دريافت اطالعات بيشتر و آخرين اطالعيه ها و راهنماهاي مربوطه به اجراي پنجره واحد تجارت فرامرزي به 

  وبالگ زير مراجعه كنيد.
Eplirica.blog.ir 

  هاي ارتباطي زير جهت برقراري ارتباط و همچنين دريافت اخرين اخبار در اختيار شماستلينك 
Telegram.me/CSW_Channel 

٠٩١٢٩٣٢٦٢٨٨ 
  
  
  

 
 


