ﮐﺎرﮔﺮوه اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ داﺧﻠﯽ /ﺧﺎرﺟﯽ – ﻣﺒﺪأ

ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ :

) وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﺻﻮرت ﺣﻤﻞ ﯾﮑﺴﺮه (
* 1و  : 2ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاد  99و  111آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر
ﮔﻤﺮﮐﯽ در روﯾﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﺻﻞ اﺳﻨﺎد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
* : 3در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻐﺎﯾﺮت در اﯾﮑﺲ ري ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﯾﺎب اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
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ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ  :ﮔﻤﺮﮐﺎت اﺟﺮاﯾﯽ

ﺷﺮوع

درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

 اﻇﻬﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﯾﮑﺴﺮه ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﺧﺬ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل اﺳﮑﻦ اﺳﻨﺎد ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺛﺒﺖ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺴﯿﺮ ) در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ارزﯾﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ( *6

ﺗﻮزﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺒﺰ
 -ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ اﺳﻨﺎد

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ )ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ و
ﺛﺒﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ(
 ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐﮐﺎﻻ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ
اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ
اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ

 ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﻨﺎد * 1وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ

آﯾﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﯿﻦ

ﺑﻠﯽ

ﻣﺴﯿﺮ زرد و ﻗﺮﻣﺰ

ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎدياﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم ) در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ( ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﻻ ) در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ( ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ذﯾﺮﺑﻂ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮔﻤﺮكﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽاﻧﺠﺎم اﯾﮑﺲ ري *3ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﻨﺎد * 2و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺮوﯾﺲ-ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ

اﻇﻬﺎر و اﺳﻨﺎد اراﺋﻪ
ﺷﺪه وﺟﻮد دارد؟

آﯾﺎ اﻇﻬﺎر ﺑﺎ اﯾﮑﺲ ري

ﺧﯿﺮ

ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد؟

ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ
و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ
اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ
اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ

ﺧﯿﺮ

-

ﮐﺎﻻي ﻣﺎزاد  ،ﺗﺨﻠﯿﻪ در اﻧﺒﺎر ﺗﺎ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ
در ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﮐﺎﻻ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ  ،اﺻﻼح اﻇﻬﺎر

ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪي ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ )ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ *4
اﻟﺼﺎق ﭘﻠﻤﺐ ﮔﻤﺮﮐﯽ
ﺻﺪور ﭘﺘﻪ ﻋﺒﻮري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﮐﻨﺘﺮل 5* GPS
ﺧﺮوج وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻ از ﮔﻤﺮك
-

ﭘﺎﯾﺎن

ﺑﻠﯽ

* 4ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ( ،ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺮاي ﻓﮏ ﺗﻀﻤﯿﻦ از ﺳﻮي اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ
اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
* 5در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  GPSﺑﺼﻮرت  OFF LINEﺑﺎﺷﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
* : 6درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ) ﻣﺸﺨﺼﺎت وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ( از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاري ﺻﺮﻓﺎً در ﺧﺼﻮص
ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

كارگروه اصالح و بهبود فرايندها

فرايند ترانزيت داخلی -مقصد

IC-SH-33-00

كد شناسايی :

( وضعیت موجود )

مسئول فرايند  :گمركات اجرايی
شروع

ترانزیت داخلی مقصد

-

-

-

انبار

مجوز ورود وسیله حمل به گمرک با ارائه پیش نویس تالی
تنظیم شده توسط شرکت حمل و نقل
توزین وسیله حمل و اخذ قبض باسکول

سرویس ارزیابی

تعیین ارزیاب و کارشناس
اجازه تخلیه
فک پلمپ
ظهرنویسی اظهارنامه

انبار

تخلیه کاال
تکمیل تالی
صدور قبض انبار
تخلیه کاال و توزین کامیون خالی

خير

آیا کاال ی تحویلی به انبار با
مندرجات اظهارنامه و پروانه
مطابقت دارد ؟

آیا ظن قاچاق یا تخلف کاال
وجود دارد؟

بلی

بلی

سرویس ارزیابی

 -اعالم وصول کاال به گمرک مبدأ جهت فک تضمین

تخلف

قاچاق

خير

سرویس ارزیابی

 -ارجاع به واحد قضایی

آیا اسناد مثبته در مهلت

بلی

قانونی ارائه گردیده است؟

پایان
تایيد نهایی توسط اعضاءكارگروه:
1
2
3
4
5
6
7

حسین کاخکی – رئیس کارگروه اصالح و بهبود فرآیندهامجتبی پورسیف – نماینده معاونت فنی و امور گمرکی عبدالمجید دهقانیان – نماینده معاونت فنی و امور گمرکی مصطفی نیلی – نماینده معاونت توسعه مدیریت و منابع حبیب اله نجاتی زاده – نماینده دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات رضا صادق – معاون دفتر صادرات -مجید درخشان – نماینده گمرک تهران

 -8حبیب اله راد – رئیس پژوهشکده دانشگاه تهران
 -9علیرضا اسماعیلی – نماینده گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)
 -11نسرین طاهرزاده – نماینده گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)
 -11رضا گرزین – نماینده گمرک تهران
 -12حمیده مالجان – دبیر کارگروه اصالح و بهبود فرآیندها
 -13مرتضی مالکی – معاون امور گمرکی گمرک غرب
 -14چنگیز خناری – نماینده معاونت حقوقی ونظارت

