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  صدور پروانه صادرات

  اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز) الف

  صدور پروانه صادرات: عات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي اطال -1
  04/05/89تاریخ 

  3از     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

  صدور پروانه صادرات : عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  -2

  : مجوز یا پروانه صادره شرایط الزم ) ب -2

  شرایط اختصاصی   شرایط عمومی 

                                                                                 کارت بازرگانی اخذ -1 

                                ثبت در سیستم کدینگ گمرك ایران          - 2              

                                                                 کارت ملی ثبت در سیستم کدینگ گمرك ایران             -3                            
  )کد اقتصادي(گواهی مودیان مالیاتی  - 4

  تجاري بودن کاالي اظهار شده

    : مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2

  مدارك و مستندات قانونی   مدارك و مستندات عمومی 

                                                                                        فرم اظهارنامه- 1

                                   )درصورت قرنطینه درانبار(انبار  قبض - 2                 

                                                    لیست عدل بندي  - 3                           

                )           درصورت نیاز(وکالت نامه  - 4                                         

  فرم درخواست   -5                                                        

  ...اخذ مجوزهاي الزم از جمله استاندارد، بهداشت و - 1

  

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

  شماره حساب  عامل کد بانک  مبلغ دریافتی  ن مراحلعنوا

مبلغ دریافتی با توجه تعرفه 
مندرج به کتاب مقررات صادرات 

  و واردات تعرفه

-  9024  2111006301006  
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  : پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب

 صدور پروانه صادرات :صدور مجوز یا پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله  / مراحل اجراي  -3

  89/ 04/05   تاریخ

 3از   2صفحه     

  زمان انجام  عنوان مرحله  کد مرحله 

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

سازمان / واحد   نوع ورودي 
  ارائه کننده 

سازمان / واحد   نوع خروجی  
  دریافت کننده  

1  

  

تنظیم پیش نویس 
  اظهارنامه

  پنج دقیقه
ثبت اطالعات 

  مهاظهارنا
  ورود اطالعات

دریافت اظهارنامه 
  ثبت شده

  صاحب کاال 

1  

  
  پنج دقیقه  احراز هویت اسناد

بررسی واختصاص 
  شماره ثبت

  واحد احراز هویت
دریافت اظهارنامه 
  کوتاژ شده

  صاحب کاال

2  

  
  صاحب کاال   اظهارنامه   سرویس ارزیابی  اظهارنامه  دو دقیقه  تعیین ارزیاب

2  

  
  صاحب کاال   اظهارنامه   ارزیاب  اظهارنامه   یقهبیست دق  ارزیابی کاال

  صاحب کاال  پروانه  واحد صدور پروانه  فرم پروانه  دو دقیقه  صدورپروانه و اسکن  3

4  
تایید اظهارنامه و 

  پروانه
  صاحب کاال   پروانه تایید شده  سرویس ارزیابی  پروانه و اظهارنامه  پنج دقیقه

  

  : سایر اطالعات تکمیلی از جمله 

 .می باشد)مرز(هرپروانه مختص یک محموله بوده و اعتبار آن تا ارائه به گمرك خروجی : ا پروانه فعالیت یاعتبار مجوز دوره  •

 دقیقه 40حدود : حداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت درخواست مرجع صدور  •

  مورد 2000به تعداد درخواست داشته ولی به صورت متوسط هر سال بستگی : تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال  •
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  : پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج

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

   3از  3صفحه  

  مرحله      
  واحد

  سازمان/
  تعیین ارزیاب و ارزیابی کاال:  2مرحله   یش نویستنطیم پ: 1مرحله 

صدور : 3مرحله 
  پروانه و اسکن آن

تایید : 4مرحله 
  اظهارنامه و پروانه

  
  گمرك

        

  
  گمرك

        

  
  گمرك

  

        

  
  گمرك

  
  
  

        

  

  

  

 شروع

خروج 
 کاال

امضا نهایی 
ارزیاب و 

کارشناس سرویس 
 یابیارز

تنظیم پیش نویس 
 اظهارنامه

اخذ مجوز هاي الزم 
 استاندارد

پرینت و اسکن 
 پروانه

 تعیین ارزیاب

 احراز هویت

اختصاص شماره 
 )کوتاژ( ثبت

ارزیابی 
 کاال

ثبت شماره 
 ارزیابی کردن

  پروانه 

 یظهر نویس
 امضا ارزیاب 
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