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سخنی با بازرگان

با ظهور فناوری اطالعات و توسعه روزافزون این فناوری در ابعاد خرد و کالالن بسالیاری از محالدودیت هالای موجالود در زنالدگی
روزمره بشر رفع شده است .یکی از فناوری های نوین وکارآمد در این زمینه کارت های هوشمند می باشند .امالروزه در بسالیاری
از نقاط جهان استفاده از کارت های هوشمند رایج می باشد.
در کشور عزیزمان ایران هم چند سال ی است که به اهمیت وجود کارت هوشمند پی برده شالده اسالت و در پالروهه هالای ملالی از
قبیل کارت های سوخت کارت های هوشمند پایان خدمت گواهینامه های رانندگی و غیره شاهد توسالعه آن هسالتیم .یکالی از
پروهه های مهم در این زمینه پروهه کارت بازرگانی هوشمند می باشد که در حال حاضر در سراسر کشالور راه انالدازی شالده و در
حال بهره برداری می باش د .وجود کارت بازرگانی هوشمند در کشور موجب بهالره گیالری بازرگانالان از فنالاوری هالای روز شالده و
سبب از بین رفتن بسیاری از محدودیت های زمانی مکانی می شود .بسیاری از مراجعالات حوالوری کالاهش مالی یابالد سالرعت
فرآیند ها با التر رفته و از معطلی و زمان های انتظار کاسته می شود .قطعا وجود کالارت هالای بازرگالانی هوشالمند از زیرسالاخت
های کلیدی مورد نیاز بخش بازرگانی با چشم انداز رونق اقتصادی باال و ورود به دروازه های جهانی می باشد.
در این بسته آموزشی؛ توضیحاتی در خصوص کارت های هوشمند کارت بازرگانی هوشمند کاربردهالای آن و سالامانه یکرارچاله
گواهی مبداء ارائه می شود .شایان ذکر است که سامانه یکرارچه گواهی مبداء یکی از زیر سیسالتم هالای مهالم سالامانه یکرارچاله
کارت بازرگانی هوشمند می باشد.
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معرفی سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند

سامانه یکرارچه کارت بازرگالانی هوشالمند یکالی از پالروهه هالای موفالق ملالی در حالوزه بازرگالانی کشالور اسالت کاله هالم اکنالون
در سراسالالر کشالالور در حالالال بهالالره بالالرداری مالالی باشالالد .سالالامانه مالالوکور طالالی تفالالاهم نامالاله ای سالاله جانبالاله میالالان اتالالا
بازرگانی صالالنایع معالالادن و کشالالاورزی ایالالران بالالا وزارت صالالنعت معالالدن و تجالالارت و اتالالا تعالالاون مرکالالزی در سراسالالر کشالالور
رسالالمیت یافالالت .ایالالن سالالامانه بالالا هالالده یکرارچالاله سالالازی و سالالازمان دهالالی بالاله فراینالالد هالالای مربالالوط بالاله کالالارت بازرگالالانی و
عوویت سالاماندهی باله ایالن کالارت هالا ارائاله خالدمات باله بازرگانالان و اتالا هالای بازرگالانی صالنایع معالادن و کشالاورزی و
ایجالالاد سالالهولت در امالالور مربالالوط بالاله بازرگالالانی ایجالالاد شالالده اسالالت .یکالالی دیگالالر از اهالالداه ایجالالاد ایالالن سالالامانه کالالاهش زمالالان
معطلی حوه محدودیت های زمانی و مکانی و ارائه خدمات الکترونیکی و آنالین می باشد.
ویژگی های اصلی سامانه یکرارچه کارت بازرگانی هوشمند به شرح شکل زیر می باشد.

معرفی سامانه یکپارچه گواهی مبداء
اتا بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در راستای مدیریت یکرارچه و قابل اطمینان امور گواهی مبداء و تسالهیل و روان
سازی فعالیت های مربوطه "سامانه یکرارچاله گالواهی مبالداء" را راه انالدازی کالرده اسالت و تنهالا مرجالع تاییالد اعتبالار گالواهی
مبداءهای صادر شده در جمهوری اسالمی ایران سامانه موکور میباشد.
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ط ساما نه ی کپار چه کارت بازرگا نی هوشمن د با سایر ساما نه ها

مستندات راهنما
فی ساما نه ص دور کارت بازگا نی ه

در این قسالمت از مسالتند برخالی از راهنمالایی هالای مالرتب بالا فراینالد هالای اولیاله صالدور گالواهی مبالداء ارائاله شالده اسالت.
راهنمایی هالای موجالود جهالت ارائاله اطالعالات اولیاله باله اتالا هالا و فعالالین اقتصالادی تهیاله شالده اسالت و در صالورت وجالود
هرگونه سوال ابهام و پیشالنهاد افالراد مالی تواننالد بالا امالور آمالوزو و پشالتیبانی سالامانه یکرارچاله کالارت بازرگالانی هوشالمند
تماس حاصل نمایند.
روو های تماس با امور آموزو و پشتیبانی سامانه یکرارچه کارت بازرگانی هوشمند به شرح زیر می باشد:

شماره تلفن:
فکس:

111-85711311

111-85711111

پست الکترونیکیcscs@iccima.ir :
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ر اهنمای فرم تعیین دسترسیپ و امضای

راهنمای استفاده از کارت هوشمند و دستگاه کارت خوان ()Smart Card Reader
راهنمای ا ستفاده از د ستگاه کارت خوا ن

کارت هوشمن د چیست؟

معرفی کارت هوشمند و کارت بازرگانی هوشمند
کارت هوشالمند یالك کالامریوتر مینیالاتوری در ابعالاد کالارت ویزیالت اسالت کاله شالامل پردازنالده حافظاله و سیسالتم رمزنگالاری
مالالی باشالالد .پردازنالالده داخالالل کالالارت هوشالالمند بالالا حفاظالالت از اطالعالالات ذخیالالره شالالده در کالالارت اجالالازه هالالی گونالاله دسترسالالی
مستقیم به اطالعالات داخالل کالارت را نمالیدهالد و همالین امالر امنیالت فالو العالاده بالاالیی را بالرای اطالعالات ذخیالره شالده در
کارت فالراهم مالیکنالد .امنیالت بالاال و سالهولت کالاربرد از جملاله مزایالای کالارت هوشالمند اسالت .هوشالمندی از قابلیالت هالای
مهالالم سالالامانه هالالای یکرارچالاله اسالالت ضالالمن صالالحت سالالنجی اطالعالالات و جلالالوگیری از ورود اطالعالالات ناصالالحی از طریالالق
اتصال با سایر سالامانه هالا بهبالود فرآینالدها حالوه دوبالاره کالاری هالا و بهیناله سالازی انعطالاه پالویری در انطبالا بالا قالوانین
کشور را در برخواهد داشت.

عالالالوه بالالر مزایالالای عمالالومی اسالالتفاده از کالالارت هالالای هوشالالمند؛ ورود کالالارت هالالای بازرگالالانی هوشالالمند بالاله محالالی هالالای
بازرگالالانی کشالالور موجبالالات ایجالالاد وحالالدت رویالاله و یکرارچالاله سالالازی فرآینالالدهای مالالرتب بالالا کالالارت بازرگالالانی فالالراهم خواهالالد
آورد .ارائالاله خالالدمات مالالرتب بالالا کالالارت بازرگالالانی بالاله صالالورت الکترونیکالالی برقالالراری ارتبالالاط بالالرخ
سالالامانه هالالای مالالرتب

) (Onlineبالالا سالالایر

مالالدیریت مالالرثر و کارآمالالد فرآینالالدهای مالالرتب بالالا امالالور کالالارت بازرگالالانی افالالزایش سالالط رضالالایتمندی

دارندگان کارت بازرگانی از دیگر اهداه ایجاد کارت بازرگانی هوشمند می باشد.
بالالا ایجالالاد زیالالر سیسالالتم سالالامانه صالالدور کالالارت بازرگالالانی هوشالالمند جالالایگزینی کالالارت هالالای دفترچالاله ای قالالدیمی در سراسالالر
کشالور در دسالالتور کالالار قالرار گرفتالاله اسالالت .ضالمن اینکالاله در حالالال حاضالرگمرکات کشالالور و سالالایر سالازمان هالالای ذیالالرب فقالال
بوسیله کارت بازرگانی هوشمند احراز هویت نموده و عملیات های مربوطه را انجام خواهند داد.
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معرفی دستگاه کارت خوان و لوازم جانبی
پ برای خواندن اطالعات موجود در تراشه ی کارت های هوشمند از دستگاهی باله نالام کاارت خاوان)(Smart Card Reader
استفاده می شود.
راهنمای زیالر در زمیناله ی نصالب و کالاربری آسالان ایالن دسالتگاه تهیاله شالده و امیالد اسالت بالا اسالتفاده از آن بتالوان نیازهالای
کاربران محترم را برآورده نمود .
 .1دستگاه
 .1کابل اتصال USB
 .1لوح فشرده نرم افزارهای مورد نیاز نصب و استفاده از کارت خوان
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آماده سازی کارت خوان جهت کار با سامانه
 .1نصب نرم افزارهای مورد نیاز دستگاه :


نرم افزار نصب کارت خوان :
الزم اسالالت بالاله تناسالالب نالالو سیسالالتم عامالالل کالالاربر( 11بیتالالی یالالا  64بیتالالی) یکالالی از ایالالن دو نالالرم افالالزار بالالر روی
سیستم کاربر نصب گردد.
نکتااه  :معمالالوال در سیسالالتم عامالالل وینالالدوز  7نیالالازی بالاله نصالالب درایالالور نمالالی باشالالد و سیسالالتم عامالالل پالالس از
اتصال کابل  USBدستگاه کارتخوان به سیستم دستگاه را شناسایی خواهد کرد.



نرم افزار جاوا :
یکی دیگر از نالرم افزارهالای مالورد نیالاز بالرای کالار بالا دسالتگاه کالارت خالوان در سالامانه ایالن نالرم
افزار است که بهتر است از جدیدترین نسخه این نرم افزار استفاده شود.
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 .1قرار گرفتن صحی کارت در کارت خوان:
کارت هوشمند می بایست به پشت و از سمت تراشه به داخل کارت خوان هدایت شود.
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ورود به سامانه کارت هوشمند از طریق کارت بازرگانی هوشمند و کارت خوان
گام اول :در صفحه ی ورود به سامانه برروی گزینه ی "ورود با کارت هوشمند" کلیك شود.

نکته  :1چنانچه برای اولین بالار نالرم افالزار جالاوا در سیسالتم نصالب شالود پیرالام زیالر مشالاهده مالی شالود کاله الزم اسالت باله
طریق زیر عمل شود تا در دفعات بعدی این پیرام نمایش داده نشود.
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نکته  :2د ر صالورتی کاله کالارت خالوان نصالب نشالده یالا در نصالب کالارت خالوان خطالایی ر داده باشالد تصالویر زیالر مشالاهده
می شود.

نکتااه  :3درصالالورتی کالاله کالالارت در کالالارت خالالوان قالالرار نگرفتالاله باشالالد در صالالفحه ی ورود پیرالالام "کالالارت در کالالارت خالالوان
نمی باشد" مشاهده می شود.
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گااام دوم :پالالس از صالالحی قالالرار گالالرفتن کالالارت در کالالارت خالالوان الزم اسالالت بالالرای ورود بالاله سالالامانه رمالالز کالالارت هوشالالمند
(چهاررقمی) موجود در پاکت کارت وارد شود.

نکتااه  :4چنانچالاله پالالس از قالالرار گالالرفتن کالالارت در کالالارت خالالوان و وارد نمالالودن رمالالز پیرالالام زیالالر نمالالایش داده شالالد بالاله ایالالن
معنی است که کارت از سمت صحی آن وارد نشده است.
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نکات تکمیلی
 چنانچالاله در هنگالالام کالالار بالالا سالالامانه کالالارت هوشالالمند از کالالارت خالالوان خالالار شالالود کالالاربری بالاله طالالور خودکالالار از
سامانه خار می گالردد .لالوا در مواقالع ضالرورت و شالتا

مالی تالوان از ایالن روو بالرای خالرو از سالامانه اسالتفاده

نمود.
 در صورت فراموشی رمز از وارد نمودن رمزهای احتمالی خودداری شود.
 در صالورتی کالاله بالیش از  11مرتبااه رمالز عبالالور کالارت هوشالالمند باله اشالالتباه وارد شالود کالالارت مسالدود شالالده و تالالا
بازیابی 1رمز امکان ورود به سامانه وجود نخواهد داشت.
 در صورت فراموشی رمالز مفقالود و یالا مسالدود شالدن کالارت هوشالمند خالود الزم اسالت مراتالب باله واحالد خالدمات
بازرگانی اتا مربوطه اطال داده شود تا راهنمایی های الزم جهت انجام اقدامات بعدی صورت گیرد.

Reset

1
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راهنمای کار با کارتابل هوشمند بازرگان
پس از استقرار سامانه یکرارچه و بهره برداری از کارت های بازرگالانی هوشالمند در سراسالر کشالور در راسالتای توسالعه امکانالات
بکارگیری کارت های هوشمند کارتابل الکترونیکی هوشمند بازرگان جهت ارائه خدمات بازرگانی به صالورت الکترونیکالی راه
اندازی شده است که در این قسمت به آموزو آن خواهیم پرداخت.
پیش از آموزو پیش نیازهای ورود به سامانه کارتابل الکترونیکی هوشمند بازرگان را مرور می کنیم:
 استفاده از مرورگر "اینترنت اکسرلورر" نسخه  6و باالتر
 نصب نرم افزار جاوا که پیشنهاد میکنیم از نسخه ی موجود برروی آدرس  cscs.ir/jre7.zipاستفاده نمایید.
 نصب نرم افزار Adobe reader
 داشتن کارت بازرگانی هوشمند به همراه رمزعبور چهاررقمی داخل پاکت کارت
 دستگاه کارتخوان به همراه نرم افزار نصب آن روی سیستم
پس از انجام اقدامات اولیه و اتصال کارتخوان به سیسالتم مرورگالر اکسالرلورر ( )IEرا بالاز نمالوده و آدرس سالامانه را باله نشالانی
 www.cscs.irدر نوار آدرس تایپ نمایید.

جهت کسب راهنمایی بیشتر از نحوه ی ورود به کارتابل الکترونیکی خود به قسالمت " راهنمالای اسالتفاده از کالارت هوشالمند و
دستگاه کارت خوان" همین بسته ی آموزشی مراجعه نمایید.
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با ورود به کارتابل الکترونیکی هوشمند موارد زیر قابل مشاهده است :
 در صفحه اصلی موسوم به "خانه" مشخصات کارت بازرگانی با توجه به آخرین وضعیت آن نمایش داده می شود .
 در سمت راست کارتابل سه بخش اصلی وجود دارد :
عملیات کارت که شامل  :نمایش تاریخچه کارت و فرآیندهای مرتب با کارت می باشد
عملیات گواهی مبداء که در حال حاضر شامل فرآیند صدور گواهی مبداء فهرست گواهی مبالداءهای ثبالت شالده و مالدیریت
مجوزهای صدور می باشد
عملیات کارنه تیر که شامل عملیات های مرتب با آن می باشد

در این راهنمای آموزشی تنها به آموزو بخش های مرتب با گواهی مبداء خواهیم پرداخت.
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عملیات گواهی مبداء
در حال حاضر سه بخش اصلی این قسمت شامل صدور گواهی مبداء جدید فهرست گالواهی مبالداءهای ثبالت شالده و مالدیریت
مجوزهای صدور قابل بهره برداری است.

صدور گواهی مبداء جدید
در این بخش سیستم برای هربار ثبت درخواست خود الزم است از سمت راست کارتابل و بخش صالدور گالواهی مبالداء جدیالد
اقدام نمایید.

با ورود به این بخش قسمت های مورد نیاز جهت ثبت درخواست شما بصورت صفحات مجزا قابل تکمیل می باشد.
الزم است که در هر مرحله پس از وارد نمودن مشخصات و اطمینان از صحت آن ها دکمه " مرحله بعد " را کلیك کنید .
همچنین در هر مرحله می توانید در صورت نیاز باله قالرار دادن پیرالام بالرای کارشالناس اتالا مربوطاله در انتهالای صالفحه و در
قسمت مشخص شده پیرام خود را با تایید آن مرحله ثبت نمایید.

اکنون به شرح صفحات می پردازیم:
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 صفحه استعالم اظهارنامه گمرکی:
این قسمت با توجه به مندرجات اظهارنامه گمرکی تکمیل می شود .
در این قسمت می توانید با وارد نمودن  4مشخصه اصلی اظهالار ناماله و کلیالك بالرروی دکماله نمالایش اسالتعالم ( )1از صالحت
مندرجات اظهارنامه گمرکی خود اطمینان حاصل نمایید.

نمونه ی اظهارنامه ی گمرکی با  4مشخصه ی اصلی
چنانچه پس از دریافت استعالم بر روی دکمه " وارد نمودن اطالعات " کلیك نمایید( )1برخالی مشخصالات گالواهی مبالداء بالر
اساس اظهارنامه استعالم شده به صورت خودکار در فیلدهای مورد نظر در صفحات بعدی قرار می گیرد .
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همچنین در صورت وارد نمودن مشخصات هر تعداد اظهارنامه در یك گواهی مبداء جدول اسالتعالم هالای انجالام شالده در ایالن
صفحه ثبت می شود تا در مراجعات بعدی مورد استفاده واقع گردد.

 صفحه مشخصات کارت بازرگانی مربوطه:
این بخش باتوجه به کارت بازرگانی معتبر و مندرجات اظهارنامه گمرکی تکمیل می شود.

در این قسمت می توانید با انتخا شماره کارت بازرگانی خود موسوم به کارت جاری یا شماره سایر کارت هایی کاله مجالاز باله
ثبت درخواست گواهی مبداء برای آنها می باشید اقدام به ثبت درخواست خود نمایید.
پس از وارد نمودن شماره کارت اطالعات کارت مربوطه به صورت خودکار و از سامانه یکرارچه کارت بازرگالانی دریافالت شالده و
در این قسمت نمایش داده می شود.
در تمام مراحل ثبت درخواست وارد نمودن فیلدهای ستاره دار الزامی است.
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 صفحه مشخصات عمومی گواهی مبداء:
این بخش مربوط به مشخصات گیرنده کاالست و با توجه به مندرجات اظهارنامه گمرکی و بارنامه حمل تکمیل می شود .



فیلد نو صادرات براساس درخواست خریدار و باتوجه به کشور مبدا ساخت کاال انتخا می شالود .بنالابراین بالرای کاالهالایی
که تولید داخل کشور می باشند نو صادرات غیر ترانزیتی و در غیراینصورت نو صادرات ترانزیتی انتخا می شود.
الزم به ذکر است در صورت انتخا نو صادرات ترانزیتی نام کشور مبدا کاال باید انتخا شود.



فیلد کشور گیرنده باتوجه به مندرجات اظهارنامه گمرکی تکمیل می شود.



در قسمت شعبه صادر کننده گواهی مبداء نام شعبه ای از اتا بازرگانی ایران کاله قصالد ارسالال درخواسالت بالرای آن اتالا
وجود دارد انتخا می شود.
سایر قسمت ها باتوجه به مندرجات بارنامه تکمیل می شود.



در قسمت اطال به ممکن است در مواردی نیاز باشد که عالوه بر گیرنده کاال شرکت /شخص دیگری نیز از وضالعیت کالاال
مطلع باشد  .در این صورت در این بخش نام و نشانی و تلفن شرکت/شخص دوم ثبت می شود .



در نهایت چنانچه گواهی مبداء توضیحات خاصی داشته باشد این مشخصات در فیلد توضیحات گواهی مبداء تکمیالل مالی
گردد.

الزم به ذکر است مشخصات مندر در این فیلد در قسمت  4از "فرم  "Aو یا قسمت مالحظات "گالواهی مبالداء ساله برگالی"
چاپ می شود.
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 صفحه مشخصات حمل و نقل کاال :
این فرم مربوط به نحوه حمل و ترانزیت کاال با توجه به مندرجات بارنامه حمل است .

با انتخا هریك از انوا ترانزیت فیلد مشخصات مرتب با آن نو ترانزیت نمایش داده مالی شالود کاله بالا توجاله باله منالدرجات
بارنامه حمل قابل تکمیل می باشد.
چنانچه نحوه ی حمل کاال دارای توضیحات خاصی باشد در فیلد "توضیحات حمل ونقل" قابل در است.
الزم به ذکر است مشخصات مندر در این فیلد در قسمت  1از "فرم  "Aو یا "گواهی مبداء سه برگی" چاپ می شود.
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 صفحه مشخصات کاال :
اصلی ترین بخش صدور گواهی مبداء فرم تکمیل مشخصات کاالست.
مشخصات کاالی صادراتی بر اساس مندرجات اظهارنامه گمرکی و بارنامه حمل در این قسمت وارد می شود .
در ابتدای آموزو این قسمت ذکر یك نکته ضروری است:
چنانچه قصد ثبت مشخصات کاالهای اظهارنامه را در بیش از یك گواهی مبداء داریالد الزم اسالت گزیناله "اسالتفاده از تمالامی
سهم کاال برای این صادرات" از حالت انتخا خار شود.

در غیراینصورت و بصورت پیش فرض تمام سهم کاالی وارد شده برای این گالواهی مبالداء در نظالر گرفتاله مالی شالود و امکالان
صدور گواهی مبداء دیگری با مشخصات این اظهارنامه را نخواهید داشت.
حال به تشری قسمت های مختلف این بخش می پردازیم:
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در قسمت مشخصات عمومی کاال مهمترین بخش انتخا نام کاالست.
وارد کردن نام کاال از دو طریق امکان پویر است:
روو اول) کد کاال را در این قسمت وارد نمایید و کلید اینتر را برروی صفحه کلید بفشارید

کد کاال را می توانید از ردیف شماره  11اظهارنامه گمرکی استخرا کنید.
روو دوم) می توانید از دکمه جستجوی کاال استفاده نمایید.

برای انتخا کاال ابتدا گروه کاالی مورد نظر را از فهرست پوشه های سمت راست (شکل زیر) انتخالا نمالوده سالرس نالام
کاالی مورد نظر را از جدول سمت چپ انتخا کنید.

درصورت عدم اطال از گروه کاالی مورد نظر با انتخا پوشه اول(همه کاالهالا) و وارد نمالودن اطالعالات کالاال در قسالمت
فهرست جستجوی کاال جستجو آغاز می شود و نام کاالی مورد نظر از بین نتایج جستجو از جالدول زیالر آن قابالل انتخالا
می باشد.
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قسمت مشخصات کوتاه با توجه به اظهار نامه گمرکی تکمیل می شود .



در قسمت تعداد و وزن کاال :همانطور که در ابتدای این بخالش گفتاله شالد اگالر بخواهیالد تمالام سالهم کالاالی منالدر در
اظهارنامه را با یك گواهی مبداء صادر کنید گزینه " استفاده از تمامی سهم این کالاال بالرای صالاردات " بصالورت پالیش
فرض انتخا شده است و مقادیر درخواستی برای تعداد وزن خالص و ناخالص بصورت خودکار برابر با مقادیر کل آن هالا
وارد می شود .
اما چنانچه مایل به صدور گواهی مبداء برای بخشی از کاالهای یك اظهارنامه باشید پس از غیالر فعالال نمالودن گزیناله "
استفاده از تمامی سهم این کاال برای صاردات " فیلدهای تعداد وزن خالص و ناخالص کل را از روی اظهارناماله گمرکالی
در فیلدهای مربوطه وارد نموده و می توانید تعداد وزن خالص و ناخالص مورد نظر خالود را بالرای ایالن گالواهی مبالداء در
قسمت تعداد وزن خالص و ناخالص درخواستی وارد کنید  .به این روو می توانید تعداد مشخصالی از کالاال را در زمالان
حال و بقیه را درگواهی مبداء دیگری ثبت نمایید.
باز هم تاکید می کنیم که در هر دونو صادرات بصورت یکجا یا جزء به جزء هر کاال مقادیر مندر در تعالداد کالل وزن
خالص کل و وزن ناخالص کل باید براساس مقادیر در شده در اظهارنامه ثبت گردد.



در قسمت توضیحات کاال چنانچه نیاز به در توضیحات خاص برای یك کاال داشالته باشالید قبالل از ثبالت هرکالاال ایالن
مشخصات را در این قسمت وارد می نمایید .

الزم به ذکر است مشخصات مندر در این فیلد مقابل نام التین هر کاال در گواهی مبداء (در داخل پرانتز) چاپ می شود.
پس از وارد کردن تمامی مشخصات کاال با کلیك برروی دکمه "ثبت کاال" مشخصات هر کاال ثبت می شود.
چنانچه در گواهی مبداء خود مایل به ثبت بیش از یك کاال باشید این روال مجددا در این قسمت تکرار می گردد.
می توانید لیست کاالهای ثبت شده را در جدول انتهای این بخش مشاهده کنید.
در ستون نو عملیات این جدول امکان ویرایش و حوه کاالی ثبت شده نیز تعبیه شده است.

 صفحه پیوست اسناد مرتب :
در این بخش مدارک الزم برای صدور گواهی مبداء را با کیفیت مناسب اسکن نموده و در قسمت های مشخص شالده بارگالواری
نمایید .
نکته  :فایل های پیوست شده در این قسمت باید بصورت عکس یا فایل  PDFباشند
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 صفحه مشخصات فیش های پرداختی :
اطالعات فیش های پرداخت شده براساس شماره حسا شعبه واریزی در فیلدهای مربوطه ثبت و در صورت لزوم فالیش آن نیالز
پیوست می شود .

نکته :در صورتی که قادر به محاسبه ی دقیق هزینه ی صدور گواهی مبداء خود جهت واریز آن به حسالا اتالا مربوطاله نمالی
باشید الزم است به کارشناس مربوطه در شعبه ی صادرکننده گواهی مبداء مراجعه نمایید.

 صفحه مشخصات چاپ:
در این مرحله قادر خواهید بود با انتخا هریك از مشخصات زیر نو درخواست خود را برای چاپ گواهی مبداء به کارشالناس
اتا مربوطه اعالم نمایید .به عنوان مثال با انتخا گزینه ی چاپ اطالعات کوتاه مشخصات کوتاه کاالی شما در گالواهی مبالداء
چاپ خواهد شد.

همچنین با مشاهده تصویر اموای دارنده ی کارت و اطمینان از صحت آن برای چاپ روی گواهی مبداء می توانیالد بالا انتخالا
گزینه "چاپ تصویر اموا در گواهی مبداء" از امکان در تصویر اموای خود بدون مراجعه حووری باله اتالا جهالت در اموالا
برروی گواهی مبداء برخوردار شوید.
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الزم به ذکر است تصویر اموای بارگواری شده باید با فرمت  GIFیا  PNGبا پشالت زمیناله سالفید و بالدون هیچگوناله مطلالب
اضافی قرار داده شود .توصیه می شود تصویر اموایی که معموال در گواهی مبداء در می گردد در این قسمت بارگواری شود.

 صفحه تایید نهایی گواهی مبداء :
در آخرین مرحله از ثبت درخواست گواهی مبداء در کارتابل شما تمالام مشخصالات وارد شالده در مراحالل قبالل بصالورت یکجالا
نمایش داده می شوند .

در انتهای فرم پس از اطمینان از مندرجات گواهی مبداء خود با انتخا دکمه تایید نهایی درخواست شما برای اتا بازرگالانی
مربوطه ارسال شده و در کارتابل اتا قرار می گیرد.
به این ترتیب می توانید در ساعات اداری با در دست داشتن اصل مدارک خود جهت دریافت گواهی مبالداء باله اتالا بازرگالانی
مربوطه مراجعه نمایید.
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توجه به این نکات در این قسمت مهم است:
در این صفحه و صفحه ی مشاهده ی گواهی مبداء که شرح آن در ادامه خواهالد آمالد قالادر خواهیالد بالود امکانالات ویالژه ای از
مشخصات ثبت شده در هر گواهی مبداء را با استفاده از آیکون های میانبر با رنگ نارنجی و در باالی صفحه مشاهده نمایید.

این آیکون ها از راست به چپ عبارتند از:
 )1مجموعه اظهارنامه های اساتعمم شاده  :بااسالتفاده از آیکالون مجموعاله اظهارناماله هالای اسالتعالم شالده مالی توانیالد
جدول استعالم های ثبت شده برای هرگواهی مبداء را در پنجره ای مجزا مشاهده نمایید.
 )2تاریخچه توضیحات گردش کاار :بالا کلیالك بالرروی آیکالون تاریخچاله ی توضالیحات گالردو کالار تمالامی توضالیحات
ثبت شده در حین انجام فرآیند بصورت یکجا و به تفکیك کاربر ثبت کننده توضیحات قابل مشاهده است.
 )3پای

نمااای

چااا  :آیکالالون پالالیش نمالایش چالالاپ جهالالت مشالاهده ی محتالالوای التالالین گالواهی مبالالداء تعبیالاله شالالده

است.
 )4چااا :در نهایالالت آیکالالون چالالاپ جهالالت دریافالالت نسالالخه ی چالالاپی از صالالفحه ای کالاله در آن قالالرار گرفتالاله ایالالد طراحالالی
شده است.
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فهرست گواهی مبداهای ثبت شده
در بخش دیگر عملیات گواهی مبداء قادر خواهید بود فهرستی از گواهی مبداءهایی که در حال ثبالت آن مالی باشالید ویالا قالبال
ثبت نموده اید را مشاهده نمایید.

همچنین امکان جستجو از میان گواهی مبداءهای ثبت شده برای شما فراهم شده که در این قسمت به تشری هریالك از آن هالا
می پردازیم.
 امکان جستجو
در این قسمت می توانید در میان گواهی مبداء هایی که در جدول زیر ثبت شده باشند جستجو انجام دهید.

به عنوان مثال شما می خواهید فهرستی از گواهی مبداءهای صادر شده با کشور "آلمان" را جستجو نمایید.
بنابراین با وارد نمودن نام کشور "آلمان" در فیلد کشور گیرنده و انتخا دکمه "جستجو" گزارو مورد نظر تهیه می شود.
همچنین با پر کردن فیلدهای بیشتر جستجوی شما دقیق تر خواهد شد.
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 امکانات موجود در فهرست گواهی مبداء
ردیف های این جدول شامل ستون هایی است که به معرفی اجمالی گواهی مبداءهای ثبت شده می پردازند.

در ستون عملیات این جدول به تناسب وضعیت گواهی مبداء دسترسی هایی تعریف شده است.


برای گواهی مبداءهایی که در حال ثبت آن ها می باشید و به اتا بازرگانی ارجا نشالده باشالند دو دسترسالی ویالرایش و
حوه وجود دارد.
در صورت انتخا گزینه ی ویالرایش
گزینه ی حوه



می توانید گواهی مبداء ثبالت شالده را ویالرایش نماییالد و بالا انتخالا

درخواست مورد نظر حوه خواهد شد.

برای گواهی مبداءهایی که تایید شده و به اتا بازرگانی ارجا شده باشند سه دسترسی تعریف شده است.
 امکان مشاهده ی
بالاله دلیالالالل ارجالالالا
 امکان نسخه برداری

گواهی مبداء ثبت شده که تنها قادر به مشاهده ی شمای کلی گواهی مبداء می باشالید و
درخواست به اتا بازرگانی دیگر امکان ویرایش گواهی مبداء برای شما وجود ندارد.
از گواهی مبداء که به عبارت ساده تر کری کردن از گواهی مبالداءهای صالادر شالده ی

قبلی است و امکان تسریع در صدور گواهی مبداء جدید با استفاده از مشخصاتی که قبال ثبت کرده ایالد را بالرای شالما
فراهم می کند.
 امکان نمایش فرآیند جاری

که از این طریق می توانید وضعیت گواهی مبداء خود را مشاهده نمایید.

مثال چنانچه گواهی مبداء شما در مرحله ی اموای اتا باشد با نمایش کادر قرمز رنگ روی مرحله ی اموای اتالا
شما را از وضعیت فعلی درخواستتان مطلع می سازد.
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مدیریت مجوزهای صدور
قسمت نهایی سیستم گواهی مبداء مدیریت مجوزهای صدور می باشد و همانطور که در راهنمای این بخش اشاره شالده اسالت
در راستای مدیریت افرادی است که شما مجوز صدور گواهی مبداء با استفاده از شماره کالارت بازرگالانی خالود را باله آن هالا مالی
دهید.

به این ترتیب الزم است برروی دکمه "اضافه" کلیك نمایید.
با وارد نمودن شماره کارت بازرگانی شخص مورد نظر در صورت تایید نام صاحب کارت و وارد نمودن سالایر بخالش هالا بالرروی
دکمه "ذخیره" کلیلك نمایید.

با این اقدام شخصی که نام وی را در این قسمت ذخیره نمودید مجاز خواهد بود تا از طریق کارتابل هوشمند خود بالا اسالتفاده
از شماره کارت بازرگانی شما اقدام به ثبت درخواست گواهی مبداء نماید.
نکته حائز اهمیت در این قسمت آن است که چنانچه گزینه "فعال" برای شخصی از حالت انتخا خار گردد شخص دیگالر
مجاز به استفاده از شماره کارت بازرگانی شما نخواهد بود .همچنین پیش از ذخیالره ی نالام صالاحب کالارت مالی توانیالد بالا وارد
نمودن تاریخ در فیلدهای مورد نظر امکان بهره برداری از شماره کارت خود را به بازه ی زمانی مشخصی محدود نمایید.
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 11اشتباه رایج کاربران سامانه

.1

با وجود نصب درایور کارتخوان ،اما هنوز امکان وارد نمودن رمز برای ورود به سامانه وجود ندارد.

علت های بروز مسئله :


عدم نصب نرم افزار جاوا و یا استفاده از نسخه های قدیمی این نرم افزار برروی سیستم کاربر.



شناسایی نشدن درایور کارتخوان به دلیل تنظیمات امنیتی بر روی سیستم کاربر.

 .2اظهارنامه گمرکی مورد نظر ،استعمم نمی شود.
علت های بروز مسئله :


هنگام استعالم اظهارنامه گمرکی هر  4فیلد موجود تکمیل نشده باشد.



مشخصات وارد شده برای استعالم اظهارنامه گمرکی ناصحی باشد.



خطا در سرویس استعالم اظهارنامه گمرکی با گمرک مرکزی وجود داشته باشد.

 .3نام کشور گیرنده مورد نظر در فهرست اسامی کشورها موجود نیست.
برای برخی کشورها نام کشور مورد نظر لزوما با نام مندر در اظهارنامه گمرکی یا بارنامه حمل یکی نیست .به عنوان
مثال :نام کشور روسیه با عنوان "فدرال روسیه" در لیست اسامی کشورها ذکر شده است که در این مواقع باید با دقت
بیشتری به جستجوی نام کشور مدنظر پرداخته شود.
 .4مشاهده ی پیغام خطای "شماره کوتاژ تکراری"
علت های بروز مسئله :


صدور گواهی مبداء برای شماره کوتاه وارد شده در شعبه ی دیگر یا همان شعبه و انجام صادرات کلی برای تمامی
سهم کاال



تقسیم بندی نادرست کاال برای ثبت در چند گواهی مبداء
به این منظور باید قبل از ثبت کاال گزینه " استفاده از تمامی سهم این کاال برای صادرات" ازحالت انتخا خار
شده باشد و سرس در قسمت های تعداد کل کاال وزن خالص کل و وزن ناخالص کل عدد مندر در اظهارنامه ثبت
شود .در قسمت تعداد درخواستی وزن خالص درخواستی و وزن ناخالص درخواستی عدد مورد نظر برای ثبت در
این گواهی مبداء ثبت گردد.



ردیف های کاالهای دریافت شده از استعالم اظهارنامه گمرکی براساس نام و کد آن ها مشابهت دارند که الزم است
کدها به صورت تجمیعی و در یك ردیف ثبت شوند.

 .5وزن ناخالص کل ،قابل ویرای

نیست

پس از دریافت استعالم اظهارنامه گمرکی و وارد نمودن اطالعات مشخصات وزن ناخالص کل کاال قابل ویرایش نمی
باشد.
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 .6تصویر امضا در گواهی مبداء چا نمی شود.
گزینه ی "چاپ تصویر اموا در گواهی مبداء" در سربرگ مشخصات چاپ کارتابل بازرگان و یا در مرحله ی اموای اتا
کارتابل اتا

انتخا نشده است.

 .7تصویر امضای دارنده کارت بسیار کوچک بوده و یا در زمان چا گواهی مبداء ،روی نوشته های اصلی گواهی
مبداء را می گیرد.
تصویر اموای دارنده کارت در حین صدور کارت بازرگانی هوشمند و از طریق فرآیندهای مرتب با کارت؛ بارگواری می
شود .فرمت تصویر اموای دارنده کارت باید با فرمت های  PNGیا  GIFو فق حاوی تصویر اموای شخص باشد به این
معنی که پس از بارگواری تصویر اموا وضوح داشته باشد.
 .8امکان مشاهده ی گواهی مبداء های صادر شده برای کارتی که مجوز آن برروی کارتابل بازرگان داده شده،
وجود ندارد.
علت های بروز مسئله:


در بخش "فهرست گواهی مبداءهای ثبت شده" در قسمت جستجو و فیلد شماره کارت شماره کارتی که مجوز آن
را دارید انتخا نکرده اید.



مهلت شما برای مشاهده ی گواهی مبداء های کارت دیگر به اتمام رسیده است و الزم است در این خصوص با دارنده
کارت بازرگانی دیگر تماس حاصل نمایید.

 .9امکان حذف گواهی مبداء از روی کارتابل بازرگان وجود ندارد.
امکان حوه گواهی که ثبت درخواست شده و برای اتا بازرگانی مور د نظر ارسال شده است؛ از روی کارتابل بازرگان
وجود نخواهد داشت .لوا تا زمانی که گواهی مبداء برای اتا بازرگانی ارجا نشده است امکان حوه آن وجود دارد.
 .11امکان چا گواهی مبداء از روی کارتابل بازرگان وجود ندارد.
صرفا اتا بازرگانی صادرکننده ی گواهی مبدا مجاز به چاپ و تایید نهایی گواهی مبداء می باشد .بنابراین الزم است
متقاضی پس از تایید درخواست از کارتابل خود برای دریافت گواهی مبدا چاپ شده به اتا بازرگانی مربوطه مراجعه
نماید.
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پرس

و پاسخ های عمومی گواهی مبداء

پرس

 :گواهی مبداء چیست و به چه منظور مورد استفاده قرار می گیرد؟

پاسخ :گواهی مبداء سندی بین المللی است که توس اتا بازرگانی بین الملل ( )ICCتدوین و ارائه شالده و بالر کشالور محالل
تولید یا ساخت کاال داللت می کند .براین اساس مرجع قانونی که اختیار صدور ایالن سالند را دارد صالراحتا ماهیالت کالاالی
گواهی مبداء را به کشورهای خاص تصدیق می نماید .این سند تومین کننده اعتبار مشخصات کاالی مندر در گالواهی مبالداء
برای خریدار و نیز شرط برخورداری از تعرفه های ترجیحی خواهد بود.
پرس

 :در ایران چه مراکزی مجاز به صدور گواهی مبداء می باشند؟

پاسخ :طبق تبصره ذیل ماده  17قانون امور گمرکی مصالو  1131/3/11مرجالع صالدور گالواهی مبالداء در جمهالوری اسالالمی
ایران؛ اتا بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران است که اختیار آن به شالعب اتالا بازرگالانی ایالران در کالل کشالور (اتالا
بازرگانی شهرستان ها) تفویض گردیده است.
پرس

 :مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی مبداء چیست؟

پاسخ:
 .1تصویر پروانه گمرکی
 .1تصویر بارنامه حمل
 .1ارائه تاییدیه استعالم اعتبار کارت بازرگالانی یالا مجالوز مالوردی از سالامانه یکرارچاله مالدیریت فرآینالدهای کالارت
بازرگانی (سامانه کارت بازرگانی هوشمند) www.cscs.ir -
 .4ارائه لیست عدل بندی ( در صورت تعدد کاال)
 .5معرفی نامه جهت درخواست و دریافت گواهی مبداء (برای اشخاص حقوقی که فردی غیر از مدیرعامل یا اعوالای
هیات مدیره به اتا مراجعه می نمایند).
 .6فیش بانکی پرداخت هزینه صدور گواهی مبداء
پرس

 :هزینه ی صدور گواهی مبداء چقدر است؟

پاسخ :وفق مصوبه مور  1131/11/11هیئت رئیسه اتا بازرگانی ایران و مصوبه جلسه مور  1131/11/11هیئالت نماینالدگان
اتا بازرگانی ایران هزینه صدور گواهی مبداء و فرم  Aبه ازای هالر فقالره اظهارناماله صالادراتی تالا مبلال  111/111دالر معالادل
 151/111ریال و در صورتی که مجمو مبلال اظهارناماله هالا بالیش از  111/111دالر باشالد باله ازای هالر  111/111دالر مبلال
 51/111ریال اضافه خواهد شد.
در صورتی که بنا به درخواست خریدار اتا بازرگانی اقدام به صدور گواهی مبداء تجمیعی (صالدور گالواهی مبالداء باله ازاء چنالد
پروانه گمرکی و چند بارنامه حمل) نماید هزینه صدور گواهی مبالداء تجمیعالی باله ازاء هالر بارناماله یالا پرواناله گمرکالی معالادل
 151/111ریال محاسبه و دریافت می گردد.
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پرس

 :آیا فقط دارندگان کارت های بازرگانی مجاز به اخذ گواهی مبداء می باشند ؟

پاسخ :خیر دارندگان کارت های اتا تعاون کارت پیله وری مرزنشینان و مجوز مالوردی معتبار نیالز مالی تواننالد گالواهی
مبداء به نام خود دریافت نمایند.
پرس

 :آیا دارندگان کارت بازرگانی می توانند از هر اتاقی گواهی مبداء دریافت نمایند ؟

پاسخ :بله دارندگان کارت های معتبر اعم از بازرگانی مجوز موردی و  ...که مجاز به دریافالت گالواهی مبالداء مالی باشالند مالی
توانند با ارائه مدارک الزم از هر یك از شعب اتا بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران گواهی مبداء دریافت نمایند.
پرس

 :در مواردی که مشخصات صادر کننده در پروانه گمرکی با مشخصات صادر کننده در بارنامه تفااوت داشاته

باشد برای دریافت گواهی مبداء چه باید کرد ؟
پاسخ :در چنین مواردی چنانچه صادر کننده بارنامه دارای کارت بازرگانی معتبر باشد و تقاضای دریافت گالواهی مبالداء باله نالام
خود را داشته باشد می بایست صادر کننده پروانه طی نامه ای خطا به واحالد صالدور گالواهی مبالداء اتالا بازرگالانی مربوطاله
پروانه صادراتی خود را با ذکر مشخصات جهت دریافت گواهی مبداء به نام صاحب بارنامه واگوار نماید.
پرس

 :در چه مواردی واحد صدور گواهی مبداء اصل پروانه گمرکی را مطالبه می نماید ؟

پاسخ :در مورد صادرات فرشها و گلیم های دستبافت ارائه اصل پروانه گمرکی به درخواست واحد صدور گالواهی مبالداء جهالت
رویت الزامی است و همچنین در مواردی که به دالیلی مراجع صادر کننده گواهی مبداء نسبت به اصالت تصویر پرواناله گمرکالی
تردید داشته باشند می توانند اصل پروانه گمرکی یا بارنامه حمل را مطالبه نمایند.
پرس

 :چه کسانی حق امضاء گواهی مبداء را به عنوان صادر کننده دارند ؟

پاسخ :دارندگان کارت بازرگانی عالوه بر خودشان می توانند به طور رسمی امواء افراد دیگری از جمله اعوالاء هیالات مالدیره را
که در روزنامه رسمی نام آنها آمده به اتا معرفی نمایند .در هر صورت چنانچه به غیر از دارندگان کارت هر فرد دیگالری اموالاء
نماید می بایست حتما قبال امو اء ایشان توس دارنده کارت (که نمونه امواء آن در صفحه اول کارت بازرگالانی مالی باشالد ) باله
واحد صدور گواهی مبداء اتا بازرگانی مربوطه معرفی و کلیه مسئولیت های ناشی از اقدام ایشان را برویرد .
پرس

 :چنانچه وزن مندرج در بارنامه با وزن مندرج در اظهارنامه متفاوت باشد ،روال صدور گواهی مباداء باه چاه

صورت خواهد بود ؟
پاسخ :وزن مندر در گواهی مبداء به درخواست متقاضی می تواند براساس اظهارنامه یا بارنامه ثبالت گردد.چنانچاله متقاضالی
بخواهد گواهی مبداء را براساس وزن مندر در بارنامه دریافت نماید باید وزن بارنامه از اظهارنامه کمتر باشالد .در غیراینصالورت
گواهی مبداء براساس وزن اظهارنامه صادر می گردد یا متقاضی می تواند جهت اصالح اظهارنامه خود به گمرک اجرایی مربوطاله
مراجعه نماید.
پرس

 :در مواردی که صادر کننده تقاضای گواهی مبداء اصمحی نماید ،چه مدارکی را باید ارائه شود ؟

پاسخ :در صورتی که اصالحات در مندرجات اصلی گواهی مبداء ترییری ایجاد نکند و فقال اشالتباه تالایری باشالد مالی بایسالت
گواهی مبداء صادره قبلی را عودت نماید و مبل  51111ریال واریز و گواهی مبداء جدید دریافت نمایالد لالیکن بالرای اصالالحات
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در یکی از مندرجات اصلی من جمله آدرس صادر کننده یا گیرنده یا مشخصات وسیله حمل و یا مشخصات کمی و کیفالی کالاال
می بایست مدارک جدید ارائه نماید تا بر اساس آن اصالحات صورت گیرد .در چنین مواردی عالوه بر عودت گواهی مبداء قبلالی
به همراه ارائه مدارک جدید هزینه ای معادل صدورگواهی مبداء جدید اخو می گردد .
پرس

 :در صورت مفقود شدن گواهی مبداء ،چه اقدامی صورت می گیرد؟

پاسخ :الزم است متقاضی با مراجعه به اتا بازرگانی صادر کننده گواهی مبالداء درخواسالت خالود را طالی ناماله ای بالا سالربرگ
شرکت با مهر واموای صادر کننده گواهی مبداء مبنی برصدور گواهی مبداء المثنی اعالم نماید.
همچنین واحد صدور گواهی مبداء اتا نیز با اخو تعهد از متقاضی برای پویرفتن هرگونه سوء استفاده های احتمالالی از گالواهی
مفقود شده در صورت تایید اشخاص مجاز به تایید گواهی مبداء در اتا بازرگالانی مربوطاله گالواهی مبالداء المثنالی صالادر مالی
نماید.
پرس

 :آیا امکان صدور گواهی مبداء برای کاالهای ترانزیتی وجود دارد؟

پاسخ :بله الزم است متقاضی با ارائه ی کارت بازرگانی معتبر مدارک الزم و فیش پرداختی درخواست خود را برمبنای صالدور
گواهی مبداء ترانزیتی به اتا مربوطه ارائه نماید.
پرس

 :آیا امکان اخذ یک گواهی مبداء برای چند اظهارنامه و چند بارنامه وجود دارد؟

پاسخ :بله الزم است نام کشور گیرنده در تمامی اظهارنامه ها و بارنامه ها یکسان باشد.
پرس

 :آیا امکان صدور گواهی مبداء برای کارتی که در شرف تمدید است یا تنها چند روز از انقضاای آن گذشاته،

وجود دارد؟
پاسخ :خیر الزم است دارنده ی کارت پیش از انقوای اعتبار کارت جهت انجام اقدامات ضروری بالرای تمدیالد کالارت خالود باله
اتا متولی (صادر کننده) کارت مراجعه نموده و تا زمانی که فرآیند مربوطه به اتمام و تایید نهایی نرسیده باشالد امکالان صالدور
گواهی مبداء برای وی وجود نخواهد داشت.
پرس

 :برای چه کارت هایی منع صدور گواهی مبداء وجود دارد؟

پاسخ :تمامی کارت های عوویت ابطال شده تعلیق شده و غیر فعال منع صدور گواهی مبداء دارند.
پرس

 :آیا شرکتهای حمل می توانند به عنوان صادر کننده  ،گواهی مبداء دریافت نمایند یا خیر ؟

پاسخ :خیر شرکت های حمل دارای کارت عوویت می باشند لوا مجوز صادرات و دریافت گواهی مبداء ندارند.
پرس

 :آیا می توان برای یک اظهارنامه بی

از یک گواهی مبداء صادر نمود؟

پاسخ :بله در این صورت الزم است وزن و تعداد کل (مندر در اظهارنامه) و درخواستی متقاضی به صورت مشخص به واحالد
صدور گواهی مبداء اعالم گردد.
پرس

 :معیار نام کشور گیرنده برای ثبت در گواهی مبداء چیست؟
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پاسخ :در حال حاضر تنها مرجعی که برای ثبت نام کشور گیرنده در گواهی مبداء مورد استناد قالرار مالی گیالرد اظهارناماله یالا
پروانه گمرکی است.
 :آیا امکان استعمم و اعتبارسنجی از گواهی مبداء صادر شده در اتاق های بازرگانی وجود دارد؟

پرس

پاسخ :بله .می توانید با مراجعه به نشانی الکترونیکی www.cscs.irو وارد نمودن دو مشخصه ی "شالماره ارجالا " و "شالماره
سریال" گواهی مبداء خود که در قسمت باالی سند در شده است در قسمت آگاهی از اعتبار گواهی مبداء اقدام به اسالتعالم
گواهی مبداء خود در سامانه ی کارت بازرگانی هوشمند نمایید.
 :آیا امکان صدور گواهی مبداء بدون ارائه ی مدارک اصلی وجود دارد ؟

پرس

پاسخ :تنها درخصوص صادرات کالاال و خالدمات باله کشالور عالرا

در صالورتیکه ارائاله بارناماله حمالل و پرواناله گمرکالی توسال

صادرکننده مقدور نباشد اتاقها می توانند براساس اطالعات مندر در فاکتور فروو و گواهی بازرسی نسالبت باله صالدور گالواهی
مبداء اقدام نمایند.
این موضو تنها با ارائه ی تعهد صادر کننده مبنی بر وصول مدارک الزم در اسر وقت به واحد صالدور گالواهی مبالداء اتالا هالا
امکان پویر است و در صورت عدم ارائه مدارک موصوه در موعالد مقالرر عالالوه بالر آنکاله از صالدور مجالدد گالواهی مبالداء بالرای
صادرکننده جلوگیری بعمل خواهد آمد مراتب جهت رسیدگی به کمیسیون انوباطی اتا ایران اعاده خواهد شد.
 :شرایط ابطال گواهی مبداء چیست؟

پرس

پاسخ :چنانچه یکی از شرای زیر ر دهد اتا بازرگانی صادر کننده گواهی مبداء مالی توانالد اقالدام باله ابطالال گالواهی مبالداء
نماید:
 )1به درخواست متقاضی (درصورت عدم نیاز به داشتن گواهی مبداء یا تمایل ایشان به صالدور همالین گالواهی مبالداء در
شعبه دیگر)
 )1درخواست مراجع ذی صالح
 )1مرجو شدن کاال به داخل کشور
پرس

 HS Code :چیست ؟

پاسخ HS Code :یك سیستم کدگواری شش رقمی است که جهت استاندارد سازی شناسالایی و طبقاله بنالدی کالاال بالوده و
توس دولتها با توجه به سیاستهای مالیاتی قیمت گواری بودجه بندی و اقتصاد طراحی می شوند .بالرای اسالتعالم کالدهای
 HSمی توانید از طریق نشانی  www.hscodelist.comاقدام نمایید.
پرس

 :کد تعرفه کاال چیست ؟

پاسخ :این کدها با توجه به گستره ی طبقه بندی کاالها در هر کشور متفاوت بوده و تاکنون تا  11رقم نیز گزارو شده است.
در کشور ایران کدهای تعرفه ی کاال شامل کد های  HSشش رقمی به همراه  1رقم اضافه تر (8رقمالی) منالدر در ردیالف 11
اظهارنامه گمرکی و کتا قوانین مقررات صادرات و واردات کشور معرفی می شوند.
این کدها در مبادی گمرکی و برای صادرات کاال توس گمرک (در اظهارنامه) یا واردات کاال (در سیسالتم ثبالت سالفارو) مالورد
استفاده قرار می گیرد.

بازرگانی هوشمند –
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