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  صدور پروانه واردات

    صدور مجوز اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز) الف

  صدور پروانه واردات: اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي  -1
  04/05/89:    تاریخ

 3 از  1صفحه   

 گمرك: عنوان مرجع صادر کننده ) الف  - 1

 غفاري ...ابتداي خیابان آیت ا: نشانی و کدپستی ) ب  - 1

                                                                                                                                                                                                            :            شماره تلفن و نمابر )ج  - 1
                                                                                     Almohrah84@yahoo-com:                   (E-Mail)آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د  - 1
                                                                           معاون امور گمرکی                        : نام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع ) هـ  - 1
  2236390 - علی محمدي: نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوي در زمینه موضوع ) ي  - 1

  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي -2
  ور پروانه وارداتصد: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  -2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2
  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

  اخذ شماره کدینگ گمرك ایران  -2  داشتن کارت بازرگانی- 1

  )کداقتصادي(گواهی مودیان مالیاتی  -3

  تجاري بودن کاالي اظهاري

  :نه صادره مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروا) ج  -2
  مدارك و مستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

                                                              بیمه نامه-7                                            پیش نویس- 1

  وکالت نامه -8                                             قبض انبار-2

                                        گواهی مبدا - 9                                      ثبت سفارش    3

  کارت حق العملکاري -10                                                 فاکتور- 4

از اخذمجوز موردنی- 11                                            ترخیصیه -5
 درصورت نیاز

  بارنامه بین المللی -6

اصل وتصویر پروانه صادراتی در صورتی که واردات در مقابل -12  
  صادرات باشد

  قبض باسکول-14                           کاتالوگ و بروشور-13  

  فیش پرداخت حقوق و عوارض متعلقه-15 

طینه نباتی، اخذ مجوزهاي موردنیاز ازقبیل استاندارد ، بهداشت، قرن
  --- گواهی دامپزشکی و

  هزینه اي ندارد :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) د  -2

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

_  _  _  _  
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  : پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب

  صدور پروانه واردات:  ه و زمانبندي هر مرحله صدور مجوز یا پروانه صادر/ مراحل اجراي -3
  04/05/89: تاریخ   

  3  از   2صفحه   

  کد مرحله

  

  عنوان مرحله

  

  

  زمان انجام

  

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  نوع ورودي
سازمان / واحد 

  ارائه کننده
  نوع خروجی

سازمان / واحد 
  دریافت کننده

1  
مراجعه به دایره 
 احرازهویت و انجام
  امور مربوطه

  دقیقه 10
ثبت اطالعات 
  اظهارنامه

  ورود اطالعات
دریافت اظهارنامه 
  ثبت شده

  صاحب کاال

  صاحب کاال  اظهارنامه  سرویس ارزیابی   اظهارنامه  دقیقه 5  تعیین ارزیاب  2

  صاحب کاال  اظهارنامه  ارزیاب  اظهارنامه  دقیقه 20  ارزیابی کاال  2

3  

مراجعه به دایره ارزش 
نیاز اخذ و درصورت 

مجوزهاي الزم حسب 
  مورد

  صاحب کاال  اظهارنامه  مسئول ارزش  اظهارنامه  دقیقه 10

4  

امضاي نهایی اظهارنامه 
وثبت در سیستم 

آسیکودا و مراجعه به 
  صندوق پروانه

  اظهارنامه  دقیقه 20
کارشناس سرویس 

  ارزیابی
  صاحب کاال  اظهارنامه

  

  : سایر اطالعات تکمیلی از جمله 

 تا چهارماه دیگر قابل تمدید می باشد  –چهارماه : ا پروانه فعالیت ی ار مجوزدوره اعتب •

 درصورتیکه مجوزها به موقع اخذ گردد حدود یک ساعت: حداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت درخواست مرجع صدور  •

 فقره 100:  تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال  •
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  : پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج

  صدور پروانه واردات:  صدور مجوز یا پروانه صادره   نمودار اجراي مراحل - 4
  04/05/89: تاریخ 

  3از  3صفحه 
  مرحله

  واحد
  سازمان/

  دایره احراز هویت:  1مرحله 
تعیین : 2مرحله 

  ارزیاب وارزیابی کاال
مراجعه به : 3مرحله 

  دایره ارزش
  امضاء نهایی وصدور پروانه:  4مرحله 

  
  

  متقاضی 
  

        

  
  

  گمرك
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
  
  
  

  
  
 
  
  

  

  

  

 شروع
تنظیم پیش نویس 
 اظهارنامه

ثبت  –احراز هویت 
 اظهارنامه

تعیین 
 ارزیاب

ارزیابی 
 کاال

استعالم هاي 
 الزم

دایره 
 ارزش

ص شماره اختصا
 ارزیابی

سرویس ارزیابی 
پروانه و  ء امضا

 اظهارنامه

دفتر کل 
 اطالعات انبار

ر ها صدور انبا
 بیجک خروجی

ثبت بیجک ، 
بازرسی و خروجی 

سایت رایانه وروداطالعات 
 و چاپ اظهارنامه 

صندوق 
صدور 
 پروانه

درب خروجی 
 اجازه بارگیري

بانک ملی 
 واریز وجه
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