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 مقدمه

های مجوزدهنده دریافت شود. برای این بایست تمامی مجوزهای الزم  از دستگاهمی کاالفرآیند ترخیص  در

به معرفی گام در این راهنما بایست درخواست مجوز ترخیص خود را در سامانه جامع ثبت نمایید. منظور شما می

 خواهیم پرداخت. به گام مراحل ثبت درخواست مجوز ترخیص

 

 ثبت درخواست مجوز ترخیص

را  «مدیریت مجوزهای ترخیص»از منوی کنار، گزینه  «واردات»و  «گمرکیعملیات »گزینه از انتخاب پس 

 مطابق شکل انتخاب کنید.

 
 

 را بزنید.« افزودن درخواست مجوز جدید»سپس دکمه 

 
 

استعالم »بایست شماره سریال اظهارنامه خود را وارد نمایید و سپس دکمه میدر گام بعدی مطابق شکل 

 ( 99000-123456را بزنید. )فرمت صحیح شماره سریال اظهارنامه به عنوان نمونه: « اظهارنامه
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خواست مجوز ترخیص برای اظهارنامه وارد پس از آن که استعالم اظهارنامه از گمرک با موفقیت انجام شد، در

  شود.مطابق شکل ایجاد می «ثبت اولیه»با وضعیت  دهش

 
 

شد خطایی با پیغام  شما نبا شده متعلق به  سریال وارد  شماره  صورتیکه اظهارنامه با  شماره  »در  اظهارنامه با 

 شود.مطابق شکل نمایش داده می«  سریال وارد شده متعلق به شما نیست
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همچنین درصورتی که پیش تر برای شماره سریال اظهارنامه وارد شده، درخواست صدور مجوزی ثبت شده باشد 

 شود.مطابق شکل نمایش داده می«  درخواست مجوزی برای این اظهارنامه وجود دارد »خطایی با پیغام 

 
 

 شکل بزنید. دکمه استعالم ضوابط را مطابق« ثبت اولیه»پس از ایجاد درخواست با وضعیت 

 
 

 ی استعالم ضوابطنتیجه

درخواست مجوز به  وضعیت ،ی آنو با توجه به نتیجه انجام شدن استعالم ضوابط مربوط به کاالهای اظهارنامه با

نیازمند دریافت مجوز از  »و « بدون نیاز به صدددور مجوز»، « در اسددتعالم ضددوابط  رد شددده»های یکی از حالت

 کند.تغییر می« سازمان های مجوز دهنده

ستون عملیات می« جزئیات»در هر مرحله با انتخاب دکمه  صلی در  ست، اطالعات ا صلی درخوا توانید اطالعات ا

همراه  به اظهارنامه، اطالعات اصدددلی فاکتور، اطالعات مالی بانکی، اطالعات حمل و اطالعات کاالیی اظهارنامه

 ی فرایند صدور مجوز ترخیص را مشاهده نمایید.های ممکن برای ادامهگزینه
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نیازمند ثبت اطالعات های کاالی درخواسددت، بر اسدداس لیسددت فیلدهای تکمیلی درصددورتی که هر یا از ردی 

«  اتجزئی»موجود در جدول اطالعات کاالیی در صددد حه « اطالعات تکمیلی»باشدددد این امکان از طریق بخش 

 .برای شما فراهم شده است مطابق شکل
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ضر الزامی نمیتوجه:  ست ثبت اطالعات تکمیلی در حال حا شد و میالزم به ذکر ا ست با توان بعد از ثبت درخوا

 گزینه استعالم ضوابط را انتخاب نمود. 

 

 رد شده در استعالم ضوابطوضعیت  . 1

را مشاهده « ویرایش»و « اعالم نتیجه به گمرک»، «جزئیات»های در این وضعیت در ستون عملیات گزینه

  خواهید کرد.

 
« رد شده در استعالم ضوابط»ی فرایند استعالم ضوابط که نتیجه« اعالم نتیجه به گمرک»ی با انتخاب گزینه

 است به گمرک ارسال خواهد شد.

 

 وضعیت بدون نیاز به صدور مجوز . 2

را مشاهده « ویرایش»و « اعالم نتیجه به گمرک»، «جزئیات»های در این وضعیت در ستون عملیات گزینه

 خواهید کرد. 

 
« بدون نیاز به صدور مجوز»ی فرایند استعالم ضوابط که نتیجه« اعالم نتیجه به گمرک»ی با انتخاب گزینه

 است به گمرک ارسال خواهد شد.

 

 های مجوز دهندهازماننیازمند دریافت مجوز از س . 3

را مشاهده « ویرایش»و « ارسال درخواست مجوز»، «جزئیات»های در این وضعیت در ستون عملیات گزینه

 خواهید کرد. 

 
شود و وضعیت ، درخواست شما به سازمان مجوز دهنده ارسال می«ارسال درخواست مجوز»با انتخاب گزینه 

 کند.تغییر پیدا می« ارسال درخواست به سازمان های مجوز دهنده »درخواست شما به 
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در ستون عملیات قابل مشاهده است که با کلیا  بر روی آن وارد ص حه « جزئیات»در این وضعیت تنها گزینه 

وضددعیت درخواسددت،  توانیدبا کلیا بر روی )+( می« مجوزها»از بخش  در جدول کاالها جزئیات خواهید شددد و

سازمان مجوزدهنده را  ضیحات و فایل راهنمای  صدور، تاریخ اعتبار، تو ست، تاریخ  سال، نتیجه درخوا ضعیت ار و

 مشاهده کنید.

  
 

 
 های وضعیت درخواست:حالت

  فعال: هنگامی که درخواسددت شددما تعلیق یا منقبددی نباشددد حالت فعال دارد و به منظور این اسددت که

 باشد.ما درگردش میدرخواست مجوز ش

 درخواست شما از  به دلیل تغییر در ضوابط ترخیص کاال و یا ابطال اظهارنامه گمرکی تعلیق: هنگامی که

 شود.گیرد، وضعیت آن تعلیق میعملیاتی بر روی آن صورت نشود و دیگر هیچ گردش خارج 

 گیرد.ت منقبی قرار میمنقبی: هنگامی که تاریخ اعتبار مجوز شما به اتمام رسیده باشد در حال 
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 :های وضعیت ارسالحالت

  شد. این وضعیت در شده با سال ن سازمان مجوزدهنده ار شما برای  ست  شده: هنگامی که درخوا سال ن ار

 دهد که دکمه ارسال درخواست مجوز را کلیا نکرده باشید.زمانی رخ می

  ست مجوز را کلیا کنید سال درخوا شده: هنگامی که دکمه ار سال  سازمانار ست مجوز به  های درخوا

 کند.دهنده ارسال خواهد شد و وضعیت درخواست به ارسال شده تغییر می مجوز

  :سال به دریافت نتیجه ضعیت ار شود و شخص  سازمان مجوزدهنده م سط  هنگامی که نتیجه مجوز تو

 کند.دریافت نتیجه تغییر می

 

 :های نتیجه درخواستحالت

 ز دهنده مجوز الزم جهت ترخیص کاال را صادر نماید.: هنگامی که سازمان مجوتایید 

  :از ترخیص کاال جلوگیری نماید. هنگامی که سازمان مجوز دهندهرد 

  سازمان مورد نظر صدور مجوز برای ترخیص کاال در حیطه اختیارات  خارج از حدود اختیار: هنگامی که 

 نباشد.

 

 وضعیت درخواست پس از اعالم نظر سازمان مجوزدهنده:

 رد درخواست توسط سازمان مجوز دهنده: . 1

باشد وضعیت درخواست به « رد»حداقل به ازای یا کاال و یا سازمان  ،هنگامی که نتیجه درخواست

 کند.تغییر پیدا می« رد درخواست توسط سازمان مجوز دهنده»

 تایید شده: . 2

باشد و « یافت نتیجهدر»های مجوز به ازای تمامی کاالها هنگامی که وضعیت ارسال تمامی درخواست

« رد»باشد و هیچ ردی ی با وضعیت « تایید»نتیجه درخواست، حداقل به ازای یا کاال و یا سازمان 

 کند.تغییر پیدا می« تایید شده»نداشته باشد، وضعیت درخواست مجوز شما به 

م نتیجه اعال»و « جزئیات»های باشد در بخش عملیات دکمه« تایید شده»هنگامی که وضعیت درخواست 

نتیجه « اعالم نتیجه به گمرک»توانید با کلیا بر روی شود و شما مینمایش داده می« به گمرک

 درخواست مجوز ترخیص خود را به گمرک ارسال کنید.
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 ابطال اظهارنامه: . 3

کند و وضعیت درخواست تغییر می« ابطال اظهارنامه»هرگاه اظهارنامه شما ابطال شود، وضعیت درخواست به 

 آید.تمامی مجوزها به حالت تعلیق درمی

 :ک و ثبت اعالمیه تامین ارزاعالم نتیجه به گمر

وارد و پس از توانید با انتخاب آن فعال است شما می« اعالم نتیجه به گمرک»هایی که دکمه در تمامی وضعیت

آخرین وضعیت دکمه ثبت مرتبط با اظهارنامه و زدن رقمی  14 )کد ساتا( نمودن شماره شناسه اعالمیه تامین ارز

 درخواست صدور مجوز خود به اطالع گمرک برسانید. 

 
 

در حال بررسی شناسه »، «منتظر اظهار شناسه رهگیری»های توجه شود در حالتی که منشا ارز در یکی از وضعیت

با توجه به وضعیت منشا ارز امکان ارسال  »با پیغام  باشد خطایی« منتظر اصالح شناسه رهگیری»و یا « رهگیری

 شود.نمایش داده می« نتیجه به گمرک نیست.

 

« ارسال شده به گمرک»وضعیت درخواست صدور مجوز شما به  ثبت شماره شناسه اعالمیه تامین ارز،پس از 

 کند.  تغییر می

 
توانید می« جزئیات»تنها با انتخاب دکمه « ارسال شده به گمرک باشد»هنگامی که وضعیت درخواست شما 

 ید.یخیص و اظهارنامه خود را مشاهده نماجزئیات درخواست مجوز تر


