
 فرایند ترخیص کاال



 گامهای اصلی فرایند

 تنظیم اسناد و ورود داده1.

 احراز هویت و اظهار2.

 کنترلهای گمرکی3.

 پرداخت و صدور برگ سبز4.

 بارگیری و خروج کاال از گمرک5.

 کنترلهای بعد از ترخیص6.



 تنظیم اسناد

اسنادی که فروشنده ارسال می کند: 

 پروفرما اینوویس

 لیست عدلبندی

 فاکتور

 بارنامه

 گواهی مبداء

 گواهی بازرسی و گزارش آزمون

 نامه کرایه حمل

 

 

اسنادی که خریدار تهیه می کند: 

 کارت بازرگانی

 ثبت سفارش

 بیمه نامه

 وکالتنامه

 قبض انبار

 ترخیصیه

 اظهارنامه

... 

 

 



 احراز هویت و اظهار کاال

 بررسی هویت افراد و ارتباط رسمی  

 14بررسی بدهی ماده 

 بررسی اسناد

 (سبز و زرد و قرمز)تعیین مسیر و کارشناس

 اظهار و اختصاص شماره کوتاژ

 



 کنترل های گمرکی

ارزیابی فیزیکی 

 کنترل و شمارش کاال، بازگشایی بسته ها، ویژگیهای فنی، بسته بندی، عالمت گذاری، و برچسب زنی،  

 ظهر نویسی اظهارنامه

 مراجعه به کارشناس مسیر و تعیین تعرفه و الزامات ورود

 مراجعه به دایره تعیین ارزش و بررسی و نهایی شدن ارزش

 مراجعه به کارشناس مسیر و تعیین حقوق ورودی

 اخذ مجوزهای الزم جهت ورود کاال

 اخذ شماره ارزیابی از رئیس سرویس ارزیابی

 

 

 



 پرداخت و صدور برگ سبز

مراجعه به بانک و پرداخت حقوق ورودی طبق اظهارنامه 

مراجعه به دایره صدور برگ سبز و تحویل قبض پرداخت شده 

پرینت و صدور برگ سبز و ارائه رسید جهت تحویل گرفتن برگ سبز 

مراجعه به ارزیاب و کارشناس جهت امضاء دوم سند 

مراجعه به رئیس سرویس ارزیابی و امضاء نهایی برگ سبز 

تهیه کپی از کلیه اسناد و تحویل اسناد اصلی به گمرک 

 

 



 بارگیری و خروج کاال

مراجعه به درب خروج و اخذ مجوز ورود کامیون 

تحویل کپی اسناد و برگ سبز به رئیس در خروج 

تعیین کارشناس جهت کنترل سند 

بررسی ارزش، تعرفه و الزامات ورود توسط کارشناس درب خروج 

مراجعه به دفتر انبار و محاسبه هزینه های گمرکی 

 تسویه حساب هزینه های گمرکی 

اخذ بیجک 

مراجعه به انبار و بارگیری کاال 

بارشماری و حمل کاال تا نزدیکی درب خروج 

  کنترل کاال و اسناد 

خروج کاال از گمرک 



 کنترلهای بعد از خروج کاال

بازبینی گمرک اجرایی 

بازبینی گمرک ستاد 



 حل و فصل اختالفات گمرکی

حل و فصل اختالفات گمرکی قبل از ترخیص 

حل و فصل اختالفات گمرکی بعد از ترخیص 

 

 

 

 

مذاکره با کارشناس یا رئیس سرویس یا معاونت فنی 

مطرح شدن موضوع در کمیته فنی 

ارجاع موضوع به دفتر ستادی در گمرک ایران 

ارجاع به کمیسیون حل و فصل اختالفات گمرکی 

ارجاع به کمیسیون تجدید نظر 


