


 
 

 

 مسئول فرایند : گمرکات اجرایی

 
فرایند مطلوب تبدیل به قطعی شدن ورود موقت 

  ق.ا.گ51ماده 
کارگروه اصالح فرایندهاي گمرکی  

 

شروع

  گ.ا.ق.ا.آ 87ارائه درخواست به کارگروه ماده  -
گ.ا.ق.ا.آ 87صدور مجوز تبدیل به قطعی در کارگروه ماده  -
ورود اطالعات مجوز صادر شده شامل صاحب کاال، نوع مجوز، شماره کوتاژ اظهارنامه ورود موقت، وزن، ارزش،  -

گمرك  ورود موقت کننده/ وفق ابالغیه دفتر صادرات توسط دفتر صادرات  eplتعرفه کاال، نوع ارز در سامانه 

و امضاء الکترونیکی  یید به صاحب کاال ازطریق پیامک مبنی بر تایید اظهارتأارسال کد 
شماره ثبت یا سریال و شناسه پرداختتخصیص  -
واریز به حساب، پرداخت اینترنتی، دریافت تضامین و تعهدات (تأمین حقوق ورودي و عوارض متعلقه توسط ذینفع -

4 ....)مربوطه و 
 سیستمی مجوزهاي موردنیاز و ارجاع به سازمانهاي همجوار مربوطه وتعیین کارشناس بصورت سیستمیتعیین-

K

:کارشناس 
کنترل تخصیص مجوزها و در صورت نیاز حذف یا اضافه کردن سازمان مجوز دهنده براساس قوانین، مقررات و  -

 5آیین نامه ها 
بررسی اظهارنامه، اسناد الکترونیکی-

آیا مدارك کامل 
آیا اظهارنامه توسط بلهاست؟

کارشناس تایید می گردد؟

)با ذکر دالیل کلیه نقص مدارك در یک مرحله(خروج از صف -
ارسال پیامک به صاحب کاال و اطالع رسانی نقص مدارك -
کامل کردن مدارك و دریافت مجدد نوبت در سامانه اظهار از راه دور توسط صاحب کاال-

بلهخیر

A

خیر

ارسال گزارش موارد اختالفی و تعیین درصد جریمه 
توسط کارشناس به معاون امور گمرکی یا جانشین وي

خیر

آیا معاون نظر کارشناس را 
تایید می کند؟ خیر A

بله

آیا صاحب کاال اعتراض 
دارد؟

خیر

ارجاع به کارتابل کارشناسی جهت محاسبه ما به التفاوت 
و جریمه متعلقه

K

ارجاع موارد اختالفی یا درخواستها به دفاتر ستادي ذیربط

ارسال پاسخ از دفاتر ستادي به گمرك اجرایی

K

بله

:اظهارکننده/صاحب کاال
اظهارالکترونیکی از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزي -
1«دور اظهاري واردات با بارنامه»از  قسمت  eplتکمیل اطالعات اظهارنامه واردات در سامانه  -
انتخاب گردد و شماره اظهارنامه ورود موقت در فیلد « ازمحل اظهارنامه دیگر»:  در فیلد نوع پرداخت اظهارنامه-

2. مربوطه درج گردد
3.در اظهارنامه  تنظیمی  87درج شماره ثبت سفارش از محل مصوبات کارگروه ماده  -
 .توجه به فیلد نوع پرداخت و تکمیل مرحله ورود مجوز با 3 ثبت شماره کدرهگیري مجوز و شناسه مجوز دهنده -
.خالی باشدمی بایست فیلد شماره قبض انبار و قبض انبار الکترونیک -

 

*اظهارنامه هاي واردات قطعی از محل ورود موقت 
 در مسیر زرد انتخاب مسیر قرار می گیرند.

شماره بارنامه ورود موقت در قسمت شماره بارنامه درج  -1
 گردد.

 ارتباط دو اظهارنامه به صورت پیام روي اظهارنامه ها درج -2
 گردد.

  درج شماره اعالم شده اجباري می باشد.-3 
ه -53078/ت/129163  و مصوبه 87- براساس ماده 4

)نرخ ارز، ارزش و تعرفه  لحاظ 1395-360( ردیف 18/10/95
 و  توسط کارشناس کنترل گردد.

-درخصوص دریافت مجوزهاي سازمان  همجوار، در 5
صورتی که در فرایند ورود موقت، مجوز بدون قید و شرط از 

سازمان همجوار اخذ شده باشد، مجوز مربوطه کفایت می کند، 
در غیر این صورت (مشروط بودن نظریه یا عدم اخذ مجوز)، 

 می بایست مجوز موردنیاز اخذ گردد.
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تایید کارشناسی

تولید رسید پروانه الکترونیکی و اطالع به صاحب کاال از 
طریق پیامک

ارسال اطالعات مورد نیاز به بانک مرکزي جهت تسویه 
*بانکی

پایان
 

 

 

A 
*جهت ارسال اطالعات 

مورد نیاز به بانک مرکزي 
می بایست مرحله صدور 

مجوز بارگیري صورت 
 پذیرد.
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