بسمه تعالی
دستورالعمل اجرایی ثبت ،اخذ و نصب شناسه برای گروه کاالیی خودرو

با عنایت به ماده  31قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آیین نامههای اجرایی مرتبط ،مصوبه هیأت محترم
وزیران به شماره /24657ت  47521هـ مورخ  54/6/71در جلسه  3154/6/32به پیشنهاد وزارت صنعت،
معدن و تجارت و با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و دستگاههای اجرایی عضـو آن و بـه
استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،دستورالعمل ذیل جهت ثبت ،اخذ
و نصب شناسه گروه کاالیی خودرو ،به منظور ایجاد گفتمان مشترک ،تعریف مشخصههـای اصـلی کـاال و
طبقهبندی کاال ابالغ میگردد:
اهداف:
 .3ارایه ساختار شناسه کاال
 .7ارایه راهکار ثبت ،اخذ و نصب شناسه کاال
 .1تعریف فرایند استعالم و تعیین اولویتها
ماده  -1در این دستورالعمل اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف – آئیننامه :منظور آئیننامه اجرایی شناسه کاال و رهگیری کاال بـه شـماره /24657ت 47521هــ
مورخ  54/6/71موضوع ماده ( )31قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز است.
ب ـ شناسه کاال :شناسهای چند رقمیکه مبتنی بر یک نظام جامع طبقـهبنـدی کاالسـت و مشخصـات
ماهوی هر قلم کاال احصاء شده و در یک سامانه به منظور ایجاد برداشت مشترک از هر قلم کاال ،به صورت
رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کاال نصب یا درج میگردد.
تبصره-بخشی از اقالم اطالعاتی درشناسه کاال به سایر طبقهبندیها از قبیل سامانه هماهنگشده (،)HS
استاندارد بینالمللی طبقهبندی فعالیتهای اقتصـادی ( ،)ISICطبقـهبنـدی محـوری محصـو (،)CPC
اختصاص دارد.
پ ـ شناسنامه کاال :شناسنامه یا کاتالوگ کاال ،مجموعهای از حداقل اقـالم اطالعـاتی ضـروری کـه بـه
منظور تعریف و تشخیص یک قلم کاالیی ،در بین سامانههای مرتبط و درگیر با آن قلم کاال به کار میروند.
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ت-کاالهای مشمول  :انواع خودرو سواری ،ون ،مینیبوس ،اتوبوس ،وانت ،کامیونت ،کـامیون ،کشـنده،
تریلر و موتورسیکلت ،ماشینآالت راهسازی ،معدنی و خودرو و ماشین آالتخاص.که دارای مجـوز کمیتـه
ضوابط فنی واردات خودرو موضوع مصوبه شماره /31241ت 71132/هـ مـورخ3117/5/32هیـات محتـرم
وزیران و اصالحیههای بعدی می باشند.
ث -عناصر توصیفی کاال :عناصر و خصوصیات ذاتی ،کارکردی و ظاهری کاال از قبیل نام تجاری ،مـد ،
کشور خارجی سازنده ،کشور مالک ،نام تجاری ،نوع موتور و کاربری آن که در تشریح کاال موثر است.
ج -کارگروه :
 -3کارگروه ملی :به استناد تبصره ذیل بند(ث) ماده یک آییننامه اجرایی با مسـوولیت وزارت صـنعت،
معدن و تجارت و با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز،گمرک و سایر دستگاههای مرتبط
 -7کارگروه تخصصی :ذیل کارگروه ملی به تفکیـک گروههـای کـاالیی اشـاره شـده در آیـیننامـه بـا
مسوولیت دفاتر تخصصی ذیربط وزارت صنعت ،معدن و تجارت و با عضویت دستگاههای قید شـده در
تبصره ذیل بند(ث) ماده یک آیین نامه اجرایی
چ –شناسه جهانی وسایل نقلیه موتوری:منظور کد یازده کاراکتری منحصر بفـردی اسـت ،کـه شـامل
اعداد از  2تا  5و حروف انگلیسی به جز حروف  Oو  Qکه برای جلوگیری از تشابه حذف شدهاند میباشـد
که توسط سازمان بینالمللی استانداردسازی جهت شناسایی وسایل نقلیه تعریف میگردد.این شناسـه 33
کاراکتر بخش او از  VINهفده کاراکتری خودرو یا  vehicle identification numberمی باشد.
ح  -سامانه جامع تجارت:منظور سامانه جامع تجارت ایران است به آدرس http://www.ntsw.ir
که بر اساس بند الف ماده  6قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سا  ،3157بعنوان درگاهی یکپارچـه،
ارتباط فعاالن اقتصادی را اعم از واردکنندگان با دستگاههای ذیربط در امر تجارت ،کنتر میکند.
خ -سامانه شناسه کاال :سامانه ای وابسته به سامانه جـامع تجـارت بهه آدرس http://cid.ntsw.ir
است به منظور ثبت و اخذ شناسه کاال که فرآیندهای درخواسـت و صـدور شناسـه کـاال را در برگرفتـه و
امکان استعالم شناسه کاال را برای سامانهها و افراد مرتبط فـراهم مـینماید.هـدف ایـن سـامانه ،مـدیریت
شناسه کاال در طو زنجیره تجاری کشور است و براین اساس ،زبان مشترک در کل فعالیـتهـای تجـاری
فراهم میشود.
ماده -2تکمیل محتوای عناصر شناسه کاال توسط دفتر تخصصی وزارت صنعت معـدن و تجـارت انجـام
میشود.
2

تبصره -1تکمیل شناسنامه کاال میبایست ،به ازای هر نوع خودرو وارداتی ،برای اولین سری واردات (بعد
از الزام شناسه) به شرح ذیل و ثبت ،اخذ و نصب شناسه گروه کاالیی خودرو طبق اولویتهـا و زمانبنـدی
زیر انجام میشود.
ردیف

اقالم کاالیی

تاریخ الزام ثبت ،اخذ

الزام گمرك نسبت به دریافت و

و نصب شناسه براي

ثبت گواهی ها و شماره شناسه
*

کاالهاي وارداتی

کاال از سامانه جامع تجارت

1

خودرو سواري

79/2/20

79/3/20

2

خودرو تجاري حمل مسافر(ون ،مینی بوس،اتوبوس)

79/2/20

79/3/20

3

خودرو تجاري حمل بار (وانت،کامیونت،کامیون،تریلر)

79/2/20

79/3/20

4

موتور سیکلت و دوچرخه

79/2/20

79/3/20

5

ماشین آالت راه سازي و معدنی

79/2/20

79/3/20

6

خودرو و ماشین آالت خاص

79/2/20

79/3/20

* الزام گمرك نسبت به دریافت و ثبت گواهیها و شماره شناسه کاال از سامانه جامع تجارت به استناد ماده  8آییننامه میباشد

.

تبصره  –2در صورتی که قبالً شناسهکاالی مدنظر واردکننده درسامانه شناسه کاال ثبت شده باشـد ،واردکننـده
می بایست نسبت به تطابق عناصرتوصیفی با کـاالی خـود اطمینـان حاصـل نمایـدر و در صـورت تطبیـق کامـل
عناصرتوصیفی نیازی به ثبت شناسهی کاالی جدید نخواهد داشت و میتواند از همان شناسه کاال استفاده نماید
ولی در صورت مغایرت در عناصر توصیفی ،باید نسبت به تکمیل شناسنامه کاالی جدیـد و ثبـت ،اخـذ و نصـب
شناسه کاالی جدید اقدام نماید.
تبصره -3در تکمیل شناسنامه کاال در بخش فیلدهای اجباری ،شناسه بین المللی وسایل نقلیـه موتـوری،درج
نام شرکت صاحب تجاری(شرکت خارجی) ،نام تجاری کاال ومد آن به عنوان شاکله اصلی شناسه ضروری است.

ماده -4پس از تکمیل شناسنامه کاالیی توسط مشمولین و ثبت یا صدور شناسهکاال توسهط سهاما ه مهام
تجارت ،گواهی الکترو یکی توسط ساما ه صادر و پس از استعالم از سوی گمرک بصورت ارتباط الکترو یکهی
و برخط در اختیار گمرک قرار خواهد گرفت .این گواهی همان تأیید شناسهکاال خواهد بود.
ماده -5گمرک موظف است به هنگام ا جام فرآیندهای ترخیص کاال از صحت شناسهکاال از طریق تبهاد
اطالعات و دریافت گواهی شناسه مذکور در ماده ( )5آیین امه اطمینان حاصل ماید .ا جام ایهن فرآینهد بهه
منزله دریافت گواهی الکترو یکی شناسهکاال از سوی گمرک میباشد.
ماده -6به استناد تبصره یک ماده  1آییننامه اجرایی مواد  4و  6قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،دستگاههای
مجوز دهنده مکلفند در زمان صدور مجوزهای واردات ،براساس شناسه کاال اقدام نمایند.
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ماده  -7کارگروه موظف است پیشنهادات ،انتقادات و نظرات واصله را بررسی و اصالحات مربوطه را به منظـور
به روز نمودن دستورالعمل به کارگروه ملی (دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و تجـارت) ارسـا
نماید.
ماده  -8اتاق بازرگانی ایران  ،مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دفتر تخصصی ،موظفند گزارش فرآیند اجرای
این دستورالعمل را ،گزارش استفاده از شناسه کاال را به صورت سه ماهه به دفتر امـور خـدمات بازرگـانی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ارسا نمایند.
ماده  -9دستورالعمل صادره مشمو کاالهایی است که بعد از الزام شناسه کاال ،وارد میشوند.لذا تعیین تکلیف
کاالهای موجود در کشور و ترخیص سفارشات قبل از الزام ،مشمو ماده  33آیین نامه اجرایـی قـانون مقـررات
صادرات و واردات خواهد بود.
ماده -11فرآیندهای ثبت شناسهها ،تخصیص نام کاربری و رمز عبور ،انتقا مالکیت ،پاسخ استعالم شناسهها و
گواهیها و سایر فعالیتهای مذکور در این دستورالعمل در سامانه جامع تجارت و دیگر سامانهها رایگان میباشد.
ماده -11وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف است فرایند ثبت سفارش را به گونهای تنظیم نماید که از تاریخ
الزام ثبت ،اخذ و نصب شناسه کاال طبق جدو فوق از ثبت سفارش بدون شناسه کاال جلوگیری نماید.

این دستورالعمل در  11ماده و  4تبصره در جلسه مورخ  97/2/1کارگروه تخصصی خودرو به تصویب رسید.
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