ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺷﻤﺎﺭﻩ١٤٠٠/٧٥٠٦٦١ :
ﺗﺎﺭﯾﺦ١٤٠٠/٠٦/١٣ :

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﯽ

ﭘﯿﻮﺳﺖ :ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﮔﻤﺮﮎ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﺗﻮﻟﻴﺪ؛ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻊﺯﺩﺍﻳﻲﻫﺎ

»ﺛﺒﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮﻥ«

ﻧﺎﻇﺮ/ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ/ﻣﺪﯾﺮﻣﺤﺘﺮﻡ ﮔﻤﺮﮎ ...

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ،

ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ١٤٠٠/٧٠٢٣٩٦ﻣﻮﺭﺥ  ١٤٠٠/٦/٣ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺩﺭ

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﻧﺰﯾﺖ ﻭ ﮐﺎﺭﻧﻪ ﺗﯿﺮ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻓﻮﺭﯾﺖ ﻭﻣﻄﺎﺑﻖ

ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﻫﺎﯼ ﺍﺑﻼﻏﯽ ﺩﺭ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ  ٩٧/١٢١٨٥٢٨ﻣﻮﺭﺥ  ١٣٩٧/١٠/٥ﻭ  ٩٩/١٠٧٥٤٤٢ﻣﻮﺭﺥ  ١٣٩٩/٩/٩ﻣﻘﺎﻡ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﮐﻞ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ / .

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ :

-

-

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻋﻠﯿﺪﻭﺳﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪﺭﺍﻟﺬﮐﺮ ﺟﻬﺖ ﺁﮔﺎﻫﯽ .
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﻓﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﯿﺠﻪ .

»ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻬﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ«.

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺮﯾﺎﻝ:

٩٩٣٧٦٠٣

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺷﻤﺎﺭﻩ١٤٠٠/٧٠٢٣٩٦ :
ﺗﺎﺭﯾﺦ١٤٠٠/٠٦/٠٣ :

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﯽ

ﭘﯿﻮﺳﺖ :ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﮔﻤﺮﮎ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﺗﻮﻟﻴﺪ؛ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻊﺯﺩﺍﻳﻲﻫﺎ

»ﺛﺒﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮﻥ«

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺍﺳﺘﯽ

ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ،

ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﻫﺎﯼ
ﺟﺎﺭﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ،ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﻫﺎﯼ » ﺗﺮﺍﻧﺰﯾﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ/ﺧﺎﺭﺟﯽ -ﻣﺒﺪﺃ  -ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ-ﻫﻮﺍﯾﯽ-ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻏﯿﺮ ﺣﻤﻞ ﯾﮑﺴﺮﻩ«

» ،ﺗﺮﺍﻧﺰﯾﺖ ﻭﺭﻭﺩﯼ – ﻣﺮﺯ ﺯﻣﯿﻨﯽ-ﺣﻤﻞ ﯾﮑﺴﺮﻩ« » ،ﺗﺮﺍﻧﺰﯾﺖ ﻭﮐﺎﺭﻧﻪ ﺗﯿﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﺩﺍﺧﻠﯽ  /ﺧﺎﺭﺟﯽ  -ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﯾﮋﻩ« ،

»ﺗﺮﺍﻧﺰﯾﺖ ﻭﮐﺎﺭﻧﻪ ﺗﯿﺮ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﻘﺼﺪ  -ﺣﻤﻞ ﯾﮑﺴﺮﻩ  -ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﯾﮋﻩ« » ،ﮐﺎﺭﻧﻪ ﺗﯿﺮ ﻭﺭﻭﺩﯼ – ﻣﺮﺯ ﺯﻣﯿﻨﯽ« ﻭ »ﮐﺎﺭﻧﻪ

ﺗﯿﺮ ﻭﺭﻭﺩﯼ – ﻣﺮﺯ ﺯﻣﯿﻨﯽ – ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺯ« ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﻫﺎﯼ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ

ﻓﻠﻮﭼﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﻃﯽ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٩٧/١٢١٨٥٢٨ﻣﻮﺭﺥ  ١٣٩٧/١٠/٥ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٩٩/١٠٧٥٤٤٢ﻣﻮﺭﺥ

 ١٣٩٩/٩/٩ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﮐﻞ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﮐﯽ

ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻓﻠﻮﭼﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺭﻭﺯ

 ١٤٠٠/٦/٢٠ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺷﺪﻩ ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ
ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ.

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ:

 -ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﻗﺮﯼ ﭘﻮﺭ  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﻓﺘﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻓﻠﻮﭼﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

»ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻬﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ«.

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺮﯾﺎﻝ:

٩٨٨٦٢٥٥

كبرگروه اصالح و بهبود فرايندهب

فرايند ترانسيت

كد شنبسبيي IC-SH-31-00-02 :

داخلی و خارجی /مبدا/دريايی – هوايی-زمینی

صفحه1از 2

وضعیت موجود (غیر از حمل يکسره )

مسئول فرايند :گمركبت اجرايي

شروع

اين مرحله صرفب در
رويه ترانسيت داخلي
و خبرجي  /مبدا/دريبيي

 ارسال اعالعات مزتًط تٍ ماویفست ي تاروامٍ تًسظ شزکت حمل کىىدٌ تٍ پىجزٌ ياحدتجارت فزامزسیتفکیک ي تجمیع(تثصزٌ  1ماٌ  60آئیه وامٍ )ي اصالح تاروامٍ(مادٌ 40آییه وامٍ امًرگمزکی) (در صًرت ویاس)-صديرتزخیصیٍ سیستمی اس عزیك پىجزٌ ياحد تجارت فزامزسی تًسظ شزکت حمل ي وقل

وهوايي وجود دارد.

اظُار الکتزيویکی اس عزیك پىجزٌ ياحد تجارت فزامزسی ي ثثت وُایی

اخذ تضمیه تٍ صًرت تعُد ،تیمٍ جمعی ،ضماوت وامٍ ي سپزدٌ ي ثثت شمارٌ تضمیه در کارتاتل اظُارکىىدٌ تٍ صًرت سیستمی اس
عزیك پىجزٌ ياحدفزامزسی

*تزاساس  RMSارسیاتی

بله

کاال ویاس است ؟

ارسیاتی کاال

خیر
تزرسی مجًس َا-تعییه ماَیت( در صًرت ویاس)

 -صدير مجًس تارگیزی تًسظ کارشىاس درب خزيج**

ثثت حًالٍ تارگیزی تًسظ خدمت گیزودٌاس تستز پىجزٌ ياحد فزامزسی

يريد حاملتًسیه ي تارگیزی-ثثت تیجک خزيج

*** RMSتز اساس کامیًن یا کاوتیىز

الصاق ي ثثت پلمة در
ساماوٍ

تزرسی کارشىاس درب خزيج
يالصاق ي ثثت پلمة در ساماوٍ

ارسال تٍ ، xrayارسیاتی ي الصاق پلمة
تزرسی کارشىاس درب خزيج ي ثثت
پلمة در ساماوٍ

صدير پتٍ ي خزيج حامل

پايان

 *RMSدر ایه مزحلٍ صزفا تز اساس محمًلٍ می تاشد.
** صزفا در گمزک شُید رجایی پس اس ایجادشزایظ فیشیکی درب خزيج ،تًسظ کارشىاس اوجام ي در تقیٍ گمزکات کارشىاس درب خزيج کىتزل می وماید.
 ***RMSدر ایه مزحلٍ صزفا تز اساس حامل تًدٌ ي الشامامزتثظ تا مسیز پزياوٍ ومی تاشد.

كبرگروه اصالح و بهبود فرايندهب
صفحه 2از2
كبرگروه اصالح و بهبود فرايندهب
صفحه1از 2

فرايند ترانسيت

كد شنبسبيي IC-SH-34-00 -02 :

ورودی در مرز زمینی -حمل يکسره
وضعیت موجود

مسئول فرايند :گمركبت اجراييكد

فرايند ترانسيت

شنبسبيي IC-SH-34-00 -02 :

شروع حمل يکسره
ورودی در مرز زمینی-
وضعیت موجود

مسئول فرايند :گمركبت اجرايي

ارسال تاروامٍ ي ماویفست

يريد تٍ محًطٍ گمرکی تٍ استىاد ( )CMRراَىامٍ الکتريویکی ي
یا اطالعات دریافتی از گمرک کشًر مقاتل

تاسکًل ،تًزیه يريد ي تالی حمل یکسرٌ

اظُار الکتريویکی*
تًدیع تضمیه (تٍ صًرت تعُد ي تیمٍ
جمعی،ضماوت وامٍ ي سپردٌ )ي
ثثت شمارٌ تضمیه

تررسی مجًز َا  ،تعییه ماَیت ي يیرایش اطالعات در صًرت ویاز تًسط
کارشىاس درب خريج

 RMSتر اساس کامیًن یا کاوتیىر

الصاق ي ثثت پلمة در
ساماوٍ

تررسی کارشىاس درب خريج يالصاق  ،ثثت
پلمة در ساماوٍ ي تایید تیجک

صدير پتٍ ي خريج حامل

پايان

*امکان اظُار الکتريویکی قثل از يريد حامل يجًد داشتٍ ي تصًرت اختیاری می تاشد.

ارسال تٍ ، xrayارزیاتی ي الصاق پلمة
تررسی کارشىاس درب خريج ،ثثت
پلمة در ساماوٍ ي تایید تیجک

ﮐﺎرﮔﺮوه اﺻﻼح ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﮔﻤﺮﮐﯽ

ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 13011178101-13011178100 :

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ

ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ  :ﮔﻤﺮﮐﺎت اﺟﺮاﯾﯽ

داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ/ﻣﺒﺪأ /درﯾﺎﯾﯽ -ﻫﻮاﯾﯽ – زﻣﯿﻨﯽ

ﺷﺮوع

ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ و ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪﺗﺠﺎرت ﻓﺮاﻣﺮزيورود ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ راﻫﻨﺎﻣﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ )
درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﮔﻤﺮك ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ در ﮔﻤﺮك *1

 (CMRﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت

* 1و * 2در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺣﻤﻞ ﯾﮑﺴﺮه زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ
* 3ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ از زرد ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﯿﺲ ﺳﺮوﯾﺲ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮد.

ﺑﺎﺳﮑﻮل ،ﺗﻮزﯾﻦ ورود و ﺻﺪور ﺗﺎﻟﯽ ﺣﻤﻞ ﯾﮑﺴﺮه *2

* 4در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺣﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﺎﺷﺪ .

اﻇﻬﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺗﺠﺎرت ﻓﺮاﻣﺮزي و ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ

 RMSﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻮده و
* 5در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻟﺰاﻣﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ )ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﺳﭙﺮده(و ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره ﺗﻀﻤﯿﻦ در ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ اﻇﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﺠﺮه
واﺣﺪﻓﺮاﻣﺮزي

ارﺟﺎع ﺑﻪ

واﺣﺪ ﻗﻀﺎﯾﯽ

درﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ ﻏﯿﺮ ﻫﻢ ﻧﻮع ﮐﺎﻻ

درﺻﻮرت ﮐﺴﺮي ﮐﺎﻻ ،اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﺮرﺳﯽ ارزش و ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻇﻬﺎري*3ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﻮز ﻫﺎ-ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ)در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز(

ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ داﺧﻠﯽ

درﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ ﻫﻢ ﻧﻮع ﮐﺎﻻ ﻣﺎزاد ﺑﺮ  ، %5اﻋﻤﺎل
ﺗﺒﺼﺮه  2ﻣﺎده  108ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ

ﺧﯿﺮ

ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺎده 110

آﯾﺎ اﻇﻬﺎر ،اﺳﻨﺎد اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ)در ﺻﻮرت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪن( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ؟

درﺻﻮرت ﮐﺴﺮي ﮐﺎﻻ ،اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﻠﻪ
درﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﻻ )اﻋﻢ از ﻫﻢ ﻧﻮع ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻫﻢ
ﻧﻮع(ﮐﺎﻻ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ، %5اﻋﻤﺎل ﺗﺒﺼﺮه  2ﻣﺎده 108
ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ

ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺧﯿﺮ
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﺎ ارزش

ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺎده 110

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس

ﺑﻠﻪ

*4

ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس درب ﺧﺮوج

-ﺛﺒﺖ ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه از ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﻓﺮاﻣﺮزي

ورود ﺣﺎﻣﻞﺗﻮزﯾﻦ و ﺑﺎرﮔﯿﺮي-ﺛﺒﺖ ﺑﯿﺠﮏ ﺧﺮوج

 RMSﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎﻣﯿﻮن ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ*5

ﮐﺎرﮔﺮوه اﺻﻼح ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﮔﻤﺮﮐﯽ

اﻟﺼﺎق ﭘﻠﻤﺐ و ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره
آن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ

داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ/ﻣﺒﺪأ /درﯾﺎﯾﯽ -ﻫﻮاﯾﯽ – زﻣﯿﻨﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس درب ﺧﺮوج اﻟﺼﺎق
ﭘﻠﻤﺐ و ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره آن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 13011178101-13011178100 :
ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ  :ﮔﻤﺮﮐﺎت اﺟﺮاﯾﯽ

اﻧﺠﺎمxray
ارزﯾﺎﺑﯽ )ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد(
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس درب ﺧﺮوج
اﻟﺼﺎق ﭘﻠﻤﺐ و ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره آن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

ﺧﯿﺮ

آﯾﺎ اﻇﻬﺎر ،اﺳﻨﺎد اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ)در
ﺻﻮرت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪن( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ؟

ﺑﻠﻪ
ﺧﯿﺮ
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﺎ ارزش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺷﺪه اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس

ﺑﻠﻪ
ﺻﺪور ﭘﺘﻪ و ﺧﺮوج ﺣﺎﻣﻞ

ﭘﺎﯾﺎن

كارگروه اصالح و بهبود فرايندها

كد شنبسبيی :

فرايند ترانسيت وکارنه تیر مقصد
داخلی/خارجی

صفحه1از 2

(به مناطق آزاد وويژه )

IC-SH-32-00-02

مسئول فرايند :گمركبت اجرايی

شروع

اجاسُ ٍرٍد سیستوی تَسط ٍاحذ تزاًشیتٍ-رٍد کاهیَى تَسط گارد ٍ تَسیي

تَسیي

بزرسی هحفظِ ٍ پلوپ/فک پلوپ /ثبت پلوپ در ساهاًِ

تخلیِ ٍ ارسیابی کاال
ثبت ًظز ارسیاب در ساهاًِ

صذٍر قبض اًبار
اعالم عذم ٍصَل بِ گوزک
هبذاء جْت گشارش جزم
ٍاقذاهات بیوِ ای

بله

پلوپ ٍهحفظِ

خیر

کاال با اسٌاد هغایزت دارد؟

سالن است ؟؟

(کٌتزل کارشٌاس)

خیر

پلوپ ٍهحفظِ

سالن است ؟؟

بله

شروع فرايند قضايی

بله

هشوَل کسز تخلیِ ٍاضافِ تخلیِ هادُ63
ق.ا.گ ٍ اًتخاب گشیٌِ عذم ٍصَل با
هغایزت

خیر
* اخذ جزیوِ هادُ

آیا اسٌاد اصالحی هادُ

110ق.ا.گ

 104ق.ا.گ ارائِ شذُ

بلی
اصالح اطالعات در ساهاًِ
تَسط گوزک هبذا

اعالم ٍصَل حاهل

صذٍر قبض اًبار

.

اعالم ٍصَل
پزٍاًِ***

پايان

*در هَرد کارًِ تیزصذٍر اخطاریِ ٍهطالبِ ًاهِ
**ّوشهاى با اعالم جزم اداهِ هزاحل صَرت هی پذیزد
***اعالم ٍصَل سهاًی است کِ آخزیي حاهل ٍارد گوزک هقصذ گزدد.

خیر

اعالم جزم
هادُ543
قاًَى هجاسات
اسالهی **

كارگروه اصالح و بهبود فرايندها
صفحه1از2

كد شنبسبيی :

فرايند ترانسيت وکارنه تیر
خارجی مقصد/حمل يکسره
وضعیت موجود (به غیر از مناطق آزاد و ويژه )

IC-SH-32/1-00-02

مسئول فرايند :گمركبت اجرايی

شروع

اجازُ ٍرٍد سیستوی تَسط گارد ٍ
ٍرٍد حاهل پس از تایید

تَزیي

RMSبر اساس حاهل

ارزیابی ٍ X- RAY,ثبت شوارُ پلوب
درساهاًِ

تایید صحت ٍثبت شوارُ
پلوب درساهاًِ

بلی

هحوَلِ با اسٌاد دریافتی
از هبدا تطابق دارد؟

خیر

پلوپ ٍهحفظِ

بله

آیا سَء ًیت

سالن است؟

دارد؟

خیر

درج هغایرت
درساهاًِ

خیر
درج هغایرت درساهاًِ
اعالم عدم ٍصَل

گسارش جرم ٍاعالم بِ گورک هبدا
جهت اًجام فرایٌد قضایی ٍ ٍصَل
هطالبات

*اعالم ٍصَل زهاًی است کِ آخریي حاهل ٍارد گورک هقصد گردد.

اعالم ٍصَلحاهل
پس از خرٍج
کاهیَى

بلی

پايان

اعالم ٍصَل پرٍاًِ
*

كبرگروه اصالح و بهبود فرايندهب
صفحه1از 2

فرايند

كد شنبسبيي IC-SH-33-00 -02 :

کارنه تیر ورودی مبدا در مرز زمینی

مسئول فرايند :گمركبت اجرايي

وضعیت موجود
شروع

گارد ورود تا مجوزعمومی کارنه

تاسکول و توزین ورود

آیا پیش اظهاری در پنجره

خیر

واحددارد؟

اصالح تکمیلی و اتصال ته شماره اظهار و ثثت نهائی

بلی

تایید نهایی

تررسی توسط کارشناس

ارزیاتی  ،الصاق و ثثت پلمة توسط ارزیاب درب خروج در سیستم

بلی
آیا اصالح اطالعات
نیاز می تاشد؟

خیر

تیجک تین و صدور پته

خروج حامل

پايان

اصالح اطالعات

كبرگروه اصالح و بهبود فرايندهب
صفحه1از 1

فراينذ

كد شنبسبيي :

IC-SH-33/1-00 -02

تخلیه در مرز

مسئول فرايند :گمركبت اجرايي

دروضعیت موجود

شروع

گارد ورود باشماره ) (CMRیا اطالعات IRU

باسکول و توزین ورود

بررسی توسط کارشناس

صذور تالی  ،فک پلمب و ارزیابی اجمالی

تخلیه در انبار و صذور قبض انبار

آیا رویه کارنه تیر
است؟
بله
اعالم وصول نهایی برای
کارنه تیر

پايان

خیر

