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واردکننده  یآن ها برا یگمرک و آزادساز  به منظور ارائه کاالها و اجناس به
 صیمجوز ترخ ی عبارت  به شود؛ ی کاال انجام م ی گمرک صیصادرکننده، ترخ ای

مورد نظر از   یکاال  یبه منظور آزاد ساز  ی ارائه اسناد و مدارک ی کاال به معن 
کار، کاال   صیدر صورت دادن کاال به گمرک و ترخ جهینت در .باشد ی گمرک م

 .شود ی صادرکننده آن، آزاد م  ایوارد کننده  یبرا

 یدر خصوص مجوزها ی شده است که اطالعات کامل ی مقاله سع  نیا در
. پس در ادامه با ما همراه  میقرار ده زانیشما عز اری کاال در اخت صیترخ
 .دیباش

 

 کاال صیترخ یمجوزها 1#

مختلف   یمجوز از سازمان ها 8گوناگون از گمرک  یکاالها  صیترخ یبرا
  ی مجوز ها م ن ی از ا کیهر  ی ادامه به معرف در .شود افت یممکن است در

 :می پرداز

 یاجبار  استاندارد .1
 مجوز حمل کاال   ایراه  وزارت  .2
 نهیقرنط .3
 بهداشت .4
 ارشاد .5
 کودکان و نوجوانان  ی پرورش فکر  کانون .6
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 یاتم  یانرژ  سازمان .7
 رانیو مخابرات ا ارتباطات  .8

 کاالها صی ترخ یبرا یاستاندارد اجبار  1-1#

مجوز، مجوز   نی و مرسوم تر نیکاال مهم تر صیتوان گفت در امر ترخ  ی م
 .گردد ی استاندارد محسوب م

  دییتا مورد  ی ها شگاهی کاال با آزما یمحتوا  صیها به منظور تشخ گمرک
که از نظر تعداد کمتر از  یی کاالها .پردازند ی سازمان استاندارد به مکاتبه م 

دالر باشند، از گرفتن مجوز استاندارد   3000عدد و از لحاظ ارزش کمتر از  5
تکرار شود، از واردات آن کاال   هیرو نیکه ا ی در صورت اما  شوند؛ ی معاف م 

صادرکنندگان برتر و   یاصادرات کاال بر نیهمچن  .گردد ی م یر یجلوگ
  یاز ین یپروانه استاندارد به مجوز استاندارد اجبار   یدارا دکنندگانیتول

  دیکاالها با ن ی از کاالها به جهت ورود موقت )ا ی بر آن برخ عالوه .ندارد
که  نیکرده بدون ا نییظرف مدت زمان مشخص شده که گمرک تع

  یگردد از کشور خارج شود( به مجوز استاندارد اجبار  جاد یدر آن ا یر ییتغ
  نیا یاز سو یشامل استاندارد اجبار  یکاالها  جهی نت در .ندارند یاز ین

به   یقبل از انجام هر کار  دیبا شوند که ی سازمان به صورت به روز ارائه م
 .ردیقرار گ ی کار مورد بررس  صیشرکت ترخ لهیوس
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مجوز حمل    ا یرت راه  با مجوز وزا  یکاالها  صی ترخ 2-1#
 کاال

  نیحمل شده باشند، ا ی ران یا ریکه با ناوگان غ یی خصوص محموله ها در
حمل کاال از مبدا تا گمرک مورد    هیدرصد کرا ده گردد و ی مجوز منظور م 
 ی با وجود حمل محموله با کشت  یدر موارد نادر  اما شود؛ ی نظر را شامل م

پرچم و   رییآن تغ علت .کند ی مجوز را درخواست م  نیگمرک ا  ،ی ران یا یها
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 تیخود را با هو میباشد که در زمان تحر ی م  ی رانیا ی ها ی کشت  تیمالک
 .مطرح کرده اند ی ران یا ریغ

مجوز به عنوان ده درصد عوارض حمل   نیبازرگانان و تاجران ا انیم در
امل مهم است که از طرف بانک ع یمجوز به قدر  نی ا .باشد ی معروف م

حمل بر   هیکرا .باشد ی جزو مدارک مورد درخواست م  زیاعتبار ن شیگشا 
 اساس نرخ متعارف حمل کاال توسط سازمان حمل و نقل اعالم شده و

قانون، گمرک  طبق  .شود ی انجام م ی آن بر اساس نرخ دالر دولت  محاسبه
 .کند یمجوز خوددار  نیفاقد ا یکاالها صیباشد از ترخ ی موظف م 

 

 نه یکاال با مجوز قرنط  صی ترخ 3-1#

و در دو   ی و داخل یدر دو بخش مرز  نهینوع قرنط ی کاال  صیترخ مجوز
 :گردد ی م یبند میتقس ری دسته ز
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  یکاالها  صیمجوز واردات و صادرات جهت ترخ نی: ای نبات  نهیقرنط .1
 :شود یمنظور م  ری ز ی نبات 

 ی م  ریمتوسط که شامل موارد ز  سکیبا ر ی نبات  یکاالها صیترخ
 :باشد

 ها  اف یاز ال ی گروه  یکاال •
 ها  چوب •
 یاهیگ  یاز بذرها ی گروه  •
 یخوراک ریو غ ی خوراک یها دانه •
 ها خالل •
 چوب ها  خرده •
 ها  وهیها، م شهیر •
 خشک  اهانیها و گ گل •
 ...و  ونجهی •

مجوز   افتیبه در یاز یکم ن سکیبا ر ی نبات یکاالها صیکم: در ترخ سکیر
  ی گواه د یکاال ها با نیا یبرا .باشد ی به منظور ثبت سفارش کاال نم

 .ارائه گردد ی شده و به صورت رسم  هیبهداشت مبدا، ته

که با  ی بازرسان، آلوده در نظر گرفته شود در صورت صیکاال به تشخ اگر
تواند    ی کاال م صاحب  برد، نیآن را از ب ی بتوان آلودگ  نهیمسئول قرنط دیی تا
  ی عودت داده م  ایصورت کاال نابود شده  نیا ریغ در .رفع آن اقدام کند  به

 .شود
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 :اشاره کرد ری توان به موارد ز  ی دست کاالها م نیا از

 جات هیو ادو آرد •
 ها )کتان و کنف و...(  اف یال •
 خشک  یها وهیم •
 از بذرها  ی گروه  •
 ی ها و چا تفاله •
 و تنباکو  توتون •
 ها مانند قهوه و کاکائو و کتان  دانه •
 و کنسانترها   نگیس نگیج شهیر •

 یدر سامانه ثبت شرکت ها  دی: شرکت وارد کننده بای وانیح نهیقرنط .2
مجوز واردات از  افتیبه منظور در ی وارد کننده محصوالت دام 

به ذکر  الزم .ثبت نام کند ی نترنت یکشور به طور ا ی سازمان دامپزشک 
امر به   نیا  است چند ماه طول بکشد واست که ثبت شرکت ممکن 

  ی واردات محصوالت دام  تیموضوع که اساسنامه شرکت با فعال  نیا
 .دارد ی منطبق باشد، بستگ
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 یبهداشت یکاالها  صی ترخ 4-1#

به  ی و بهداشت  ی ش یو لوازم آرا یی مواد غذا  یکاالها صیمنظور ترخ به
تاجران   جهینت در .باشد ی م ازیکاال و واردات از بهداشت ن صیمجوز ترخ

 ی کروب یو م ییایمیو ش ی کیزیف اتیکه شامل خصوص ی مدارک کامل دیبا
  دییبهداشت تا  ی موظف هستند گواه  تاجران .باشد، ارائه دهند ی کاال م 

  ادارات  فاکتور ذکر شده از شیقابل مصرف بودن کاال را همان طور که در پ
در   رانیمقامات سفارت ا دیی اشت در کشور مبدا که مورد تامسئول بهد

 .ندینما  افتیباشد، در ی کشور مبدا م
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و   زیکاال، آنال ص یبه منظور ترخ دی از انجام ثبت سفارش، تاجران با پس
 هیکامل کاال را با نوع و شماره استاندارد آن به همراه کل ونیسیفرمال

 الزم .ندیکننده رسانده و ارائه نما دی تول  یآن به مهر و امضا ی اطالعات علم 
و انقضا و موارد مصرف و اجزا به    دیتول  خیتار رینظ ی باشد که اطالعات ی م

 ی از استاندارد مل  دیبا زین کاال کاال ذکر شده باشد و یبر رو  ی صورت فارس 
 .کند تیتبع رانیا

 ارشاد یکاال صی مجوز ترخ 5-1#

 به .باشد ی م ی آالت چاپ به کشور، مجوز ارشاد ضرور  نیورود ماش یبرا
به همراه   دیفاکتور خر افتیمنظور دفتر چاپ در ابتدا با در نیهم
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 دیاز خر بعد  و  دینما ی درخواست واحد چاپ به صدور مجوز اقدام م
به   ی کاال از گمرک، متقاض  صیو ورود آن به گمرک به منظور ترخ نیماش

در صورت نو  نی همچن .کند ی به وزارت خانه مراجعه م یهمراه مدارک گمرک 
صورت دست    در شود و ی صادر م  ی مجوز آن بدون بازرس ن،یبودن ماش

  ی صادر م صیکارشناسان چاپ در گمرک، نامه ترخ دییدوم بودن کاال با تا 
 .شود

 

فکر  6-1# پرورش  کانون  و  یمجوز  نوجوانان    کودکان 
 کاالها  صیترخ یبرا

  .دارد ازیمجوز ن نیکاال به ا صیشرکت ترخ ،یمنظور واردات اسباب باز  به
در بوشهر، تهران،   یصدور مجوز اسباب باز  یبه ذکر است که واحدها الزم
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نظارت بر اسباب   یشورا رخانهیدب .خوزستان و هرمزگان مستقر هستند
  ارائه آرمان منعقد کرده و قیناظران دق ی را با شرکت بازرس یقرارداد یباز 

 .شرکت قرار داده است نیا اریرا در اخت ی بازرس

 

 یاتم یکاال با مجوز سازمان انرژ   صیترخ 7-1#

به  ازین ریز یکاالها صیکاال به منظور واردات و ترخ صی ترخ یها شرکت
 :سازمان دارند نیمجوز ا

 کلیچدن و ن عات یو ضا قراضه •
 زریمجهز به ل یها نیماش •
 مس، قلع  ،ی رو وم،ینیآلوم عات یو ضا قراضه •
 و فرستنده تلفن همراه  رنده ی گ یها دستگاه •
 ها  میس ی ب •
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 ماورا بنفش یها المپ •
 یدندان پزشک ای ی پزشک یزرهایل دستگاه •
 یوگرافیراد  یها دستگاه •

کاال  صیرخدارند، عالوه بر ت یشتر یاز کاالها که خطر ب ی مورد بعض  در
  ی به طور کل ریز  یکاالها صیترخ .باشد ی م  ازیهم ن تی مجوز ورود و ترانز

 :باشد ی ممنوع م 

 ومی سوالر •
 آفتاب  حمام •
 یآفتاب  تخت •
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ا 8-1# مخابرات  و  ارتباطات    ص ی ترخ  یبرا   رانیمجوز 
 کاالها

  دیکه با یی کاالها .باشد ی م  یی ویراد  یکاالها صیمجوز به منظور ترخ نیا
  میرا اخذ کرده و شامل اخذ مجوز از سازمان تنظ صی مجوز ورود و ترخ

 :مقررات باشند عبارت اند از

 یمخابرات   یها دستگاه •
 ییویراد  زات یتجه •
 کنترل کننده  یها دستگاه •
 ی ناوبر  زات یتجه •
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 کاالها از گمرک  صیترخ یای مزا 2#

کاال  صیو ترخ ی کردن مراحل قانون یشدن تجارت کاال: سپر  ی قانون •
داشته  ی شود که مبادله کاال جنبه قانون ی گمرک باعث م قیاز طر
الزم را   ی قانون  یپروسه ها دیصدور و ورود کاال با جهینت در .باشد

 .کند ی ط
  یکاال متیارزش و ق نیی: تع ی صادرات  یکاال یارزش گمرک نیی تع •

قانون،   براساس .شدبا ی کاال م  صیترخ گرید یای مورد نظر از مزا
کنند   ی اقدام م ی اقالم صادرات  ی متیق یبه ارزش گذار  ی رسم  ینهادها

  ی مختلف از جمله گمرک قرار م یارگان ها اریاقالم در اخت نیا و
 .ردیگ

گردد که    ی کاال موجب م صیترخ ندی: فرآی گمرک ی ها نهیهز پرداخت •
خروج  ا یورود  یالزم برا یها  نهیواردکننده و صادرکننده آن کاال هز
تا   ستین یاز ین گرید جهینت  در .کاال مانند عوارض را پرداخت کنند

 پرداخت شوند. گریها در مراحل د نهیهز  نیا


