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 مقدمه

 

ارت در اقتصاد و ارتقاء سطح زندگی برتری رشد تجارت خارجی بر رشد تولید ناخالص داخلی و نقش تج            

مردم یک کشور حاکی از اهمیت آن و نیز اهمیت نقش گمرک به عنوان مجری و کنترل کننده مقررات تجارت 

خارجی است . موقعیت جغرافیای سیاسی ممتاز و تنها راه طبیعی دسترسی به کشورهای محصور در خشکی آسیای 

ی و تمدنی جاده ابریشم و نیز تنوع آب و هوائی و وفور منابع طبیعی جایگاه میانه توأم با واقع شدن در مسیر تاریخ

ویژه ای به کشور ما در اقتصاد و تجارت منطقه و جهان بخشیده است. برای بهره برداری از این فرصت استثنایی 

 زمینه باید برای انجام نیاز به برنامه ریزی و سرمایه گذاری راهبردی داریم و به همین منظور سازمانهای موثر در این

 عملیات وسیع به صورت یکپارچه و به خصوص در راستای اهداف و اقدامات زیر  آماده و مهیا گردند :

 تدوین رویه ها و انجام تشریفات گمرکی ساده و هماهنگ به منظور حمایت از مصرف کننده و تولید ؛ 

  ؛ لمرو کشوراز ق عبور خارجی ) ترانزیت ( کاالاصالح قوانین و مقررات 

 فراهم آوردن محیطی امن برای تجار کشورهای همسایه و سرمایه گذاری خارجی ؛ 

 تسهیالتی زنجیره تجارت خارجی ؛-اجرای استاندارد های امنیتی 

  ارتقاء جایگاه، وظایف، قابلیت های گمرک کشور، به منظور حداکثر استفاده از فرصت های طالیی موجود و

 تعامل با اقتصاد جهانی ؛

  طراحی اقدامات بازرسی و نظارتی برای ایمن سازی اقتصاد ملی با رویکرد افزایش سرعت انجام امور برای

 فعاالن اقتصادی ؛

 ؛ تجهیز بنادر و پایانه ها به تجهیزات نوین تخلیه و بارگیری 

 سی قابلیت دستر و کارگزاران ایرانی در کشور و انهای متولی و دست اندرکارایجاد ارتباط مکانیزه بین سازمان

 ؛شرکتهای کارگزاری خارجی به این سیستم

 پیگیری پیاده سازی مدیریت یکپارچه مرزی با محوریت گمرک جمهوری اسالمی ایران ؛ 

از میان وظایف متعدد گمرک می توان به سه وظیفه عمده اقتصادی، درآمدی و حمایت از جامعه اشاره نمود. جابجایی 

میلیارد دالر و تردد حدود یک میلیارد مسافر از مرزها در  54111اال به ارزش بیش از میلیارد تن ک 3ساالنه حدود 
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سطح جهان که باید در خروج و ورود مورد کنترلهای گمرکی قرار گیرند و سرعت در انجام امور که الزمه شرایط 

 دو الزام متباین دقت و باید نموده بدیهی است که یک گمرک کارا جدید است، روش های سنتی کنترلی را ناکارآمد

 سرعت را آشتی داده و وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهد.

یکی از امکاناتی که پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع امور گمرکی در اختیار ما قرار می دهند 

این  توانمدیریت مجوزهای است که در فرایند ترخیص کاال نقش ایفا میکنند. در تقسیم بندی کلی می 

مجوزها را به مجوزهای دریافتی قبل و بعد از تنظیم اظهارنامه تفکیک کرد. مجوزهایی که قبل از تنظیم 

اظهارنامه دریافت می شوند،عمدتا به صورت کلی بوده و بسته به نوع مجوز در هر مرحله مقداری از مجوز به 

بیانی دیگر در هر مرتبه  تنظیم اظهار مقداری ازای اظهارنامه گمرکی خاصی مورد استفاده قرار می گیرد. به 

 از مجوز صادر شده کسر می گردد. 

یکی از مهمترین مجوزهایی که در حیطه مجوزهای قبل از اظهار دسته بندی می شوند مجوزهای مرزنشینی 

می باشند. در لحظه تنظیم اظهارنامه واردات توسط خدمت گیرنده در صورتیکه اظهارنامه مشمول تخفیف 

که توسط گمرک از اظهار شماره مجوز مرزنشینی  6مرزنشینی شود سامانه به صورت هوشمند در مرحله 

و همچنین شماره پروانه های صادراتی متناظر را از خدمت گیرنده جمهوری اسالمی ایران صادر شده است 

امه فرایند بر اساس دریافت و کنترل های الزم را به صورت هوشمند انجام  میدهد و در صورتیکه امکان اد

مجوز و پروانه صادراتی ارائه شده وجود داشته باشد ، خدمت گیرنده میتواند نسبت به ادامه فرایند و دریافت 

 کوتاژ اقدام کند. 

سامانه به صورت خودکار عملیات کسر مجوز و پروانه  ،کارشناساظهارنامه توسط تائید  پس از دریافت کوتاژ و 

کند. آنچه در ادامه خواهیم دید آشنایی با جزئیات فرایند اظهار و استفاده از مجوز تعاونی نهایی می صادراتی را 

 مرزنشینان در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی می باشد. 
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 شماره مجوز و پروانه صادراتی

 

خدمت  مجوز مرزنشینی توسط گمرک ج.ا.ا. صادر می شود و پس از صدور مجوز امکان استفاده از آن برای

 گیرنده میسر است. 

 نی مرزنشین به صورت زیر می باشد:شماره مجوز هر تعاو

 شناسه ملی تعاونی مرزنشینی/ دو رقم اخر سال سهمیه

به 5931به ازای سهمیه سال  5151515151با شناسه ملی   xبه عنوان مثال شماره مجوز تعاونی مرزنشینی 

 صورت زیر خواهد بود:

5151515151/31 

 وانه صادراتیپر -5-5

 

کلیه پروانه های صادراتی موجود در سامانه جامع امور گمرکی که از تاریخ  صدور پروانه آنها در 

سپری نشده باشد، به میزان ارزش دالری پروانه صادراتی لحظه استفاده از مجوز بیش از یک سال 

 قابلیت استفاده دارند.

 توجه داشته باشید که شماره پروانه صادراتی حتما می بایست به صورت زیر وارد شود:همچنین 

 کد گمرک صادر کننده مجوز -شماره سریال پروانه صادراتی 

صادر  11511که در گمرک شهید رجایی با کد گمرک  55555به عنوان مثال شماره پروانه صادراتی 

  11511-55555 شده است به صورت زیر می بایست درج شود:    
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 مرزنشینان عافیتهای مشمول ماظهارنامه 

 

همانگونه که در مقدمه نیز ذکر آن آمد سامانه در لحظه اظهار به صورت هوشمند اظهارنامه های نیازمند 

 مجوز مرزنشینی را شناسایی و  با توجه به شرایط اظهار اقدام به دریافت مجوز مرزنشینی می کند.

ظهارنامه ای دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشد سامانه در مرحله ششم )در ادامه به عنوان مثال اگر ا

 توضیح ان خواهد آمد( درخواست مجوز مرزنشینان و پروانه صادراتی متناظر می کند.

 .کندانتخاب  "مبادالت مرزی"اظهارنامه نوع معامله  28در باکس اظهارکننده  -5

 

 

 

 

 اظهارنامه داشته باشد. 143از تخفیف مناطق مرزی در باکس  اظهارکننده قصد استفاده - 2

 

 

 

 

 و معیارهای توجه به این نکته مهم است که موارد نام برده شده در فوق صرفا به عنوان مثال ذکر شده اند

کنترل و دریافت مجوزهای مرزنشینی و سایر مجوزها در لحظه اظهار ، توسط گمرک ج.ا.ا. در سامانه لحاظ 

 د.می شو

 تنوع پرداخ -5شکل 

 درخواست تخفیف حقوق ورودی  -2شکل
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 دریافت مجوز و پروانه صادراتی توسط سامانه

 

از  1پس از تکمیل اظهارنامه در صورتی که اظهارنامه مشمول مجوز مجوزنشینی باشد سامانه در مرحله 

همچنین توجه داشته باشید که اظهارنامه های  مراحل اظهار اقدام به دریافت مجوزهای الزم می کند.

 قلمی باشند. کتمشمول مجوزمرزنشینان میبایست 

 

 نمایی از صفحه دریافت مجوز -9شکل
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 آشنا خواهیم شد. مورد نیازدر ادامه با نحوه تکمیل اطالعات 

 کد سازمان صادر کننده مجوز:

در اینجا منظور از کد سازمان صادر کننده مجوز ، شناسه ملی سازمان صادر کننده مجوز میباشد. 

ک گمرذکر آن امد سازمان صادر کننده مجوز مرزنشینان  توجه داشته باشید  همانگونه که در فوق

بایست می  54111268224می باشد ، در نتیجه در این محل شناسه ملی گمرک ج.ا.ا به شماره ج.ا.ا. 

 درج شود.

 5151515151/31، شماره مجوز مرزنشینی درج شود. به عنوان مثال کد مجوز  قسمتدر 

 استفاده شماره سریال پروانه ی صادراتی قید گردد.در قسمت  شماره اظهارنامه های مورد 

 11511-55555به عنوان مثال 

از هم جدا   ”,“همچنین در صورتیکه نیاز به چندین پروانه به صورت همزمان داشتید با عالمت 

 11211-11511,22222-55555کنید. به عنوان مثال : 

 کات مهم :ن

 ا میبایست با نرخ ارز دالر اظهار شوند.اظهارنامه های مشمول معافیت مرزنشینان حتم 

  صورتیکه که سقف سهیمه مرزنشینی و یا پروانه صادراتی به اتمام رسیده باشد امکان در

 را نمایش خواهد داد.استفاده از مجوز میسر نمی باشد و سامانه پیغام متناظر 

  نوع بسته بندی و واحد کاال حتما میبایست با مجوز صادر شده مطابقت داشته فیلدهای

مواجه  "امکان استفاده از این مجوز میسر نمیباشد"باشد در غیر این صورت با پیغام 

از محل سهمیه  به عنوان مثال در صورتی که خدمت گیرنده قصد واردات برنج خواهید شد.

مرزنشینی را داشته باشد باید توجه کند که نوع بسته بندی در لحظه تنظیم اظهارنامه 

انتخاب شود. توجه کنید در صورت  "کیلوگرم"و واحد کاال نیز "کیسه "حتما میبایست 

پیغام این مجوز قابل استفاده نمی "عدم مطابقت این موارد با مجوز صادر شده سامانه 

  مایش خواهد داد.را ن "باشد
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 سر نهایی مجوز پس از تائید کارشناسک .1

پس از انجام مراحل اظهار ، ثبت شماره مجوزمرزنشینی و ثبت کوتاژ توسط خدمت گیرنده اظهارنامه در 

کسر سیستمی  یکارشناس انجام مرحلهکارتابل کاری کارشناس متمرکز قرار می گیرد و پس از 

 .سامانه نهایی می شود درمجوزمرزنشینی و پروانه صادراتی 

توجه داشته باشید در صورتیکه اظهارنامه بدون معافیت مرزنشینی توسط خدمت گیرنده کوتاژ شود به 

 هیچ وجه امکان اضافه کردن معافیت مرزنشینی در مراحل سالن ارزیابی توسط کارشناس  وجود ندارد.

ه تنظیم اظهارنامه و قبل از کوتاژ میسر می به عبارت دیگر امکان استفاده از مجوز مرزنشینی تنها در لحظ

باشد. به عنوان مثال در صورتیکه اظهارنامه ای بدون درخواست استفاده از معافیت مرزنشینی اظهار و 

 در مراحل سالن ارزیابی امکان اضافه کردن معافیت مرزنشینی به اظهارنامه وجود ندارد. ، کوتاژ شود

 گزارشات .2

 

دهد امکان گزارش گیری از  قرار می خدمت گیرندهمانه پنجره واحد در اختیار یکی از امکاناتی که سا

 یم مربوطه نییتعاونی مرزنشوضعیت مجوزهای صادر شده میباشد. با استفاده از این امکان در هر لحظه 

 تواند از مقادیر استفاده شده در گمرکات مختلف و سایر اطالعات مورد نیاز بهره ببرد. 

میتوانند پس از ورود به سامانه پنجره واحد از منوی کاربر  اونی های مرزنشینی تعکلیه برای این منظور 

 گزارش مجوز را انتخاب کنند.صفحه 
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 تماس با پشتیبانی سامانه  -6

 

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

 شماره تلفن میز خدمت برای پاسخگویی به سؤاالت شما

8-12588811981 

17699154475 

 

 

 

 

 

 

 


