
حمل و نقل بین دو کشور نیاز به ترخیص کالا از گمرک دارد . این عمل با استفاده از ترخیص کار مجزا انجام می شود 

 . . همچنین تعدادی دیگری از کمپانی های حمل و نقل بین المللی این سرویس را ،خود انجام می دهند

عنوان نماینده ی قانونی صاحب کالا یک فرایند است که توسط ترخیص کار به  ترخیص و یا ترخیص کالا

کالا صورت می گیرد و در طی آن کالا پس از انجام تشریفات گمرکی  واردات و یا صادرات جهت گمرک در

 . مربوط از گمرکی خارج می گردد

 مراحل کردن کامل ، کشور گمرکات تمام با همکاری در شرکت توانایی ، ترخیص و گمرکی امور زمینه در

  ) فروش فاکتور, ) List Packing  (   بندی بسته لیست ،  ) Proforma (  فاکتور پیش تهیه شامل اسنادی

  ) Invoice،  مبداء گواهی  )  Origin of Certificate (  ،     گواهی نظیر لازم های مجوز اخذ و سفارش ثبت 

 کالا ارزیابی ، ترانزیت یا و ترخیص پروانه صدور شامل اجرایی مراحل تمامی نیز و استاندارد گواهی و بهداشت

  .گیرد می قرار اهمیت و بررسی مورد دیگر ویژه خدمات و...

فعالیت های متنوعی به صورت دریافت مجوز یا انجام فیزیکی مراحل برای مشتریان وجود دارد که هر کدام 

 . می توانند سیر قانونی خود را طی کنند

و بدون دردسر اجناس و كالایشان از گمرك می  سریع ترخیص  و تجار ،یكی از مهمترین دغدغه های بازرگانان 

 .باشد

 ص ترخی های لازم جهت مجوز در ایران به مفهوم آماده سازی و ارائه اسناد و مداركی از جمله كالا ترخیص

است ارزش گذاری روی كالا و استفاده از تعرفه صحیح برای قیمت آنان ، امری تخصصی است   می باشد . كالا

كه تجربه فراوان می باشد . لذا شركت های بازرگانی جهت رفع نیازهای تجار و مشتریان عزیز فعالیت های 

 .ویژه زیر را انجام می دهند

 انتخاب كوتاهترین راه جهت ترخیص كالا با بكارگیری افراد باتجربه در گمرك       ·1

 جلوگیری از تضییع حقوق مشتریانانتخاب مناسبترین منبع تعرفه به منظور        ·2

از ارگان های مختلف مانند دریافت ثبت سفارش از وزارت بازرگانی ، اخذ معافیت گمركی  اخذ كلیه مجوزها       ·3

 از وزارت بهداشت و سازمان تجهیزات پزشكی ، قرنطینه گیاهی و.. برای ترخیص كالا از گمرك

 تعرفه شركت در كمیسیون های گمركیپیگیری پرونده های دفتر ارزش و        ·4

 و گمركی و ارایه مشاوره برای موارد استانداری مرتبط با گمرك مشاوره بازرگانی       ·5

 ثبت سفارش و اخذ مجوزهای بازرگانی كالاهای مجاز و مشروط از تهران و شهرستان در اسرع وقت       ·6

 ثبت سفارش و ترخیص خودروی سبك و سنگین       ·7

 واردات و صادرات كالا از كلیه گمركات كشور       ·8

 امكان دریافت كالا از مبدا )انبار فروشنده( و تحویل در انبار شما       ·9

 همكاری در دریافت بهترین هزینه حمل       ·10

رعایت حق العمل كار رسمی گمرك ، آمادگی همكاری با بازرگانان و شركت های تولیدی ، صداقت در عملكرد، 

 .  می باشد انجام تعهدات از موارد رقابتی چنین کسب و کاری  ، سرعت و دقت و  انصاف، مسئولیت پذیری 

به شخص یا اشخاصی كه در انجام امور و رویه های گمركی ماهر هستند و براساس انجام  در کل ترخیص کار

گر ترخیص كار كسی است كه امور این امور كسب درآمد می كنند، ترخیص كار گفته می شود. به عبارت دی

این گونه تعریف می شود  كالا خیصتر ، از طرفی دیگر. انجام می دهد  مربوط به واردات و صادرات را

:شخصی که ارسال یا دریافت كالا از طریق مرزهای ورودی یا همان گمركات براساس انجام رویه های گمركی 

 انجام می دهد .

 : پرداخت خواهیم ستد و داد این کلیدی و مهم اصطالحات از برخی توصیف به حال

 

با توجه به نوع هدف از واردات و صادرات هر کالایی رویه های متعدد گمرکی در جهت تسهیل امور و ترخیص 

کالا توسط هیئت وزیران تدوین شده و به وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور و به طبع آن گمرک جمهوری 

 .اغ گردیده استاسلامی ایران ابل

 ورود قطعی

 .واردات کالایی که به صورت دائمی و به قصد مصرف وارد کشور شود

 ورود موقت



برای کالاهای نمایشگاهی و یا کالا های پروژه ای که به مبدا بازگردانده می شوند.ورود موقت 

به رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای معینی می تواند تحت شرایطی به طور موقت 

قلمرو گمرکی وارد شود.این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می نماید 

بدون اینکه تغییری در آن ایجاد شود ، خارج گردد.البته تغییرات ناشی از استهلاک ،از این حکم 

 .مستثنی است

 کالای مرجوعی

 .جوع می شودکالایی که پس از ورود به گمرک نتوانسته ترخیص شود بنابراین مر

 ترانزیت خارجی

کالایی که از مبدائی در خارج از کشور به مقصدی در خارج از کشور می رود و صرفاً از خاک 

 .کشور ثالث عبور می کند

 ترانزیت داخلی

کالا از گمرکی به گمرک دیگر در داخل کشور به قصد انجام تشریفات ورود قطعی ترخیص غیر 

 .قطعی می شود

 صدور قطعی

 کشور به منظور مصرف در مقصد صادرات

 ]صدور موقت

 صادرات موقت و برگشت کالا پس از دوره ای

 ]استرداد حقوق ورودی

 .استرداد ماخذ زمان ورود کالا در خصوص کالای وارداتی که باید صادر شود

 ترخیص کالا در ایران

مجوزات لازم جهت ترخیص کالا  ترخیص کالا در ایران به مفهوم آماده سازی و ارائه اسناد و مدارکی از جمله

می باشد. مجوزات استاندارد، بهداشت، وزارت ارشاد و کانون پرورش فکری کودکان، سازمان انرژی اتمی، 

وزارت ارتباطات و مخابرات، مبارزه با مواد مخدر، قرنطینه مرزی و قرنطینه نباتی و هر مجوز الزامی دیگری و 

المللی خود مبادرت کرده لاهایی که با ناوگان غیر ایرانی به حمل و نقل بینالبته مجوز وزارت راه که به کلیه کا

 .% کرایه حمل کالا می باشد10اند تعلق می گیرد که خود شامل پرداخت هزینه 

ترخیص کالا همچنین شامل حمل و ارسال کالا به مقصد نهایی درون مرزی می باشد. بسیاری از ترخیص کار ان 

ایع فلزی، شیمیایی و ماشین آلات و مواد اولیه به تخصص رسیده اند. ترخیص کاران در حوزه هایی چون صن

 .معمولاً در گمرکات بنادر و فرودگاه ها و یا مناطق آزاد متمرکز و مستقر می شوند

 

 ترخیص از گمرک
اسناد ، کاال در انبار قرار می گیرد. با ارسال  گمرک پس از رسیدن محموالت توسط حمل کننده کاال به

کاال از شرکت حمل   توسط فروشنده و دریافت اسناد توسط خریدار امکان دریافت قبض انبار و ترخیصیه
کننده توسط ترخیص کار به عنوان نماینده صاحب کاال ایجاد می شود. قبل از حضور در گمرک باید تشریفات 

ریق درگاه اینترنتی ترخیص کار به قبل از اظهار صورت بگیرد و پس از ورود اطالعات به سامانه گمرک از ط
حاضر می شود و از این پس تشریفات گمرکی شکل می  گمرک همراه اسناد کامل و وکالت نامه قانونی در

 .کاال و نوع رویه گمرکی متفاوت است صادرات کاال و واردات گیرد. نوع تشریفات گمرکی با توجه به اهداف

 رویه های گمرکی ترخیص کاال
وع هدف از واردات و صادرات هر کاالیی رویه های متعدد گمرکی در جهت تسهیل امور و ترخیص با توجه به ن

کاال توسط هیئت وزیران تدوین شده و به وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور و به طبع آن گمرک جمهوری 

 . اسالمی ایران ابالغ گردیده است

 ارزش کاالی ورودی وارداتی



در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کاال در مبدا به اضافه هزینه بیمه ارزش گمرکی کاالی ورودی 
و حمل و نقل سیف به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کاال تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می 

رز گیرد.که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کاال تعیین می شود.و براساس برابری نرخ ا
 .اعالم شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است

 


