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تَجِ :رٍال هٌذرج در ایي ًَضتبر ثر اسبس آخریي ًسخِ ًرم افسار تَلیذ ضذُ است ٍ هوکي است
جسئیبت رٍالْب ٍ ضیَُ ًبهِ ثجت اطالعبت دچبر تغییرات ضَد .

صفحه ورود به «سامانه گمرک الکترونیکی»
ًبم کبرثری در ایي صفحِ ،ضوبرُ کذیٌگ افراد (ضبهل افراد حقیقی ٍ حقَقی ) هی ثبضذ  .ایي
ضوبرُ کذیٌگ ثرای افراد حقیقی ،ضوبرُ کذ هلی است .
* در حبل حبضر ،صبحجبى کبال ٍ دارًذگبى «کبرت حق العول کبری» ٍ ًوبیٌذگبى هی تَاًٌذ ثب
هراجعِ ثِ هسئَل احراز َّیت در گورک هَرد اظْبر ،اقذام ثِ ثجت ًبم ٍ دریبفت رهس عجَر
ًوبیٌذ .

پس از ٍرٍد ثِ سبهبًِ صفحِ داضجَرد ثرای ضوب ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ .ضوب هی تَاًیذ آخریي
اخجبر ٍ تغییرات در سبهبًِ ّوراُ ثب آهَزش ّر ثخص از ًرم افسار را در صفحِ داضجَرد هطبلعِ
ثفرهبییذ .

.I

صبحجبى کبال ٍ صبدر کٌٌذگبى
توبم ضرکت ّبی صبحت کبال ٍ صبدر کٌٌذُ اثتذا ثبیذ در سبهبًِ ثجت
ضًَذ ٍ یک ًفر ثِ عٌَاى ًوبیٌذُ ضرکت ثِ سیستن هعرفی کٌٌذ
ایي کبر تَسط دایرُ احراز گورک

.

ثب ارائِ هذارک الزم از طرف

ًوبیٌذُ ضرکت صَرت هی گیرد .
ًوبیٌذُ ضرکت ًبم کبرثری خَد را دریبفت کردُ ٍ پس از

ٍرٍد ثِ

سبهبًِ از هٌَی کبرثر گسیٌِ ٍکبلت را اًتخبة هی ًوبیذ .

پس از اًتخبة گسیٌِ ٍکبلت صفحِ ای ثِ ضکل تصَیر زیر هطبّذُ
هی ضَد .

ثب اًتخبة گسیٌِ ًوبیٌذُ ضرکت لیست ضرکت ّبیی کِ ضوب را ثِ عٌَاى ًوبیٌذُ اًتخبة کردُ اًذ در
لیست ضرکت ّب ثِ ضوب ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ .
اثتذا ایي ضرکت را ثب کلیک ثر رٍی دکوِ

تبییذ کٌیذ.

سپس در ایي لیست رٍی ضرکت هَرد ًظر کلیک کٌیذ در ایٌجب صفحِ ٍکبلت ضرکت ثرای ضوب ثبز
هیطَد .

در ایي قسوت هی تَاًیذ هستقیوب ثِ حق العول کبر یب کبرهٌذی ٍکبلت دّیذ .
طریقِ ثجت حق العول کبر یب کبرهٌذ کبهال ضجیِ ثِ ّن است کِ در ایٌجب ثخص حق العول کبر را
تَضیح هی دّین .

ثب کلیک ثر رٍی گسیٌِ حق العول کبری صفحِ ثجت ٍکبلت ثرای ضوب ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ.
سپس در قسوت اضبفِ کردى هیتَاىید یک ضخص را ثِ عٌَاى ٍکیل خَد اًتخبة کيید :

پس از آى ًتیجِ ی جستجَ ًوبیص دادُ هیطَد .در صَرتی کِ ضخص در سیستن ٍجَد داضتِ
ثبضذ ًتیجِ ثِ صَرت زیر است:

ثب زدى دکوِ تبییذ ضخص ثِ عٌَاى ٍکیل اًتخبة هیطَد ٍ لیست ٍکیل ّبی ضخص در جعجِ ی
جستجَ قرار هیگیرد.

در ایٌجب ٍضعیت ّر کبر گسار هیتَاًذ یکی از چْبر هقذار زیر ثبضذ :
 فعبل :یعٌی ّن کبرگسار ٍ ّن کبرفرهب ایي ٍکبلت را تبییذ کردًذ .
 تبییذ ضذُ تَسط کبرگسار :یعٌی ضوب ایي ٍکبلت را غیر فعبل کردُ ایذ ٍلی کبرگسار ضوب آى
را تبییذ کردُ است .
 تبییذ ًطذُ تَسط کبرگسار :یعٌی ضوب ایي ٍکبلت را فعبل کردیذ ٍلی کبرگسار ضوب آى را
تبییذ ًکردُ است .
 غیر فعبلّ :یچ یک از طرفیي آى را فعبل ًکردُ اًذ .
در جلَی ّر کبرگسار یب کبرفرهب ًیس دکوِ ی هرثَط ثِ فعبل یب غیر فعبل کردى ٍکبلت ٍجَد دارد .
ثرای تکویل فرایٌذ ٍکبلت ضخص ٍکیل ًیس ثبیذ ٍارد سیستن ضَد ٍ ثِ ّویي ٍکبلت ثیبیذ ٍ ٍکبلت
را تبییذ کٌذ .لیست کبرفرهب ّب ًیس زیر جعجِ ی جستجَ قرار دارد کِ ضخص هیتَاًذ آى را تبییذ یب
رد کٌذ .

ثرای ایي کِ یک کبرهٌذ ثتَاًذ از طرف ضخصی دٍر اظْبری اًجبم دّذ ثبیذ ّر دٍی ایي افراد
ٍکبلت را تبییذ کردُ ثبضٌذ .

در صَرتی کِ کذ هلی در سیستن یبفت ًطَد سیستن پیغبم زیر را هی دّذ ٍ ضخص هَرد ًظر ثبیذ
در سیستن ثجت ًبم کٌذ .

.II

حق العول کبراى
اگر صبحت کبال ثِ ضرکت حق العول کبر ٍکبلت دادُ ثبضذ ضخص ًوبیٌذُ ضرکت حق العول کبر
ثرای اعطبی ٍکبلت ثِ کبرهٌذ خَد ثبیستی ثب حسبة کبرثری خَد توبم هراحلی کِ ثرای صبحجبى
کبال تَضیح دادُ ضذ را اًجبم دّذ .
در صَرتی کِ صبحت کبال ثِ ضخص حق العول کبر ٍکبلت حق العول کبری دادُ ثبضذ حق العول
کبر هی تَاًذ ثب حسبة کبرثری خَد هستقیوب ٍکبلت کبرهٌذی ثِ کبرهٌذاى خَد ثذّذ .

