وضعیت موجود فرآیند صدور بسته های پستی

كد شناسايي :

IC-SH-120-00

(هدیه ،سوغات و نمونه های تجاری)

كارگروه اصالح و بهبود فرايندها

مسئول فرايند  :گمركات اجرايي
شروع

باجه قبول مرسوالت پستی خارجی
-

*  1و  : 2منحصراً در گمرک امانات پستی تهران

مراجعه صاحب کاال یا نماینده وی به منطقه پستی
تکمیل اظهارنامه (فرم  CN22یا  ) CN23توسط صاحب کاال
توزین بسته پستی توسط متصدی پست
احراز هویت صاحب کاال توسط ارزیاب یا نایب گمرکی و اخذ تصویر مدارک

-

ارزیابی کاال مطابق فرم تکیمل شده و انطباق آن با ماده  73آ .ا.ق.م.ص .و

-

استعالم نظریه آزمایشگاه و اخذ مجوزهای الزم (در صورت نیاز )
امضاء و ممهور نمودن فرم اظهارنامه توسط ارزیاب یا نایب گمرکی و تحویل بسته به
نماینده پست
صدور رسید پستی و ارائه آن به صاحب کاال
تحویل بسته ها و مرسوالت به بخش تجدید ارزیابی توسط شرکت پست

-

سرویس تجدید ارزیابی صادرات *1

الصاق پلمب به کسیه های پستی /کامیونحامل بسته های پستی حسب مورد
صدور اجازه خروج کاالتحویل به پستخروج بسته ها از مرز و اعالم وصولگمرک مرزی
-تسویه ردیف مرزی گمرک مبدأ

بازبینی کلیه کاالها توسط دستگاه ایکس ری
ارزیابی فیزیکی بسته های انتخابی در ایکس ری
نمونه برداری جهت تعیین ماهیت کاال ( در صورت نیاز )
ارجاع مجدد به کارشناس سرویس و کارشناسی نهایی
استعالم از سازمانهای ذیربط در صورت نیاز
-

خیر

خروج کاال طبق ضوابط قانونی
ممنوعیت یا محدودیت دارد ؟

بله
عودت بسته به پست به دلیل ممنوعیتیا محدودیت جهت تحویل به صاحب
کاال

خیر
آیا بسته مشمول ضوابط
قاچاق می گردد یا خیر؟

بله
-

پایان

-

استعالم نظریه آزمایشگاه در خصوص ماهیت کاال در صورت نیاز
تنظیم صورتجلسه کشف قاچاق
تشکیل پرونده قضایی قاچاق و ارجاع به مرجع قضایی ذیربط *2
تحویل مواد مخدر مکشوفه به پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر اموال مکشوفه
به سازمان های ذیربط

وضعیت موجود فرآیند ورود بسته های پستی

كد شناسايي :

IC-SH-130-00

(هدیه ،سوغات و نمونه های تجاری)
كارگروه اصالح و بهبود

مسئول فرايند  :گمركات اجرايي

فرايندها

* : 1در صورتیکه نمایندگان مستقر نباشند جهت
شروع

کاال قبض انبار صادر می گردد.
* : 2در صورتیکه ارزش کاال بیش از محدودیت

سرویس ارزیابی غیابی
کنترل بسته های پستی از طریق دستکاه ایکس ری
-

سقف ماده  33آیین نامه قانون مقررات صادرات و

-ارزیابی فیزیکی کاال ( در صورت نیاز )

واردات باشد.

اخذ نظریه آزمایشگاه /مجوزهای مورد نیاز در صورت استقرار نمایندگان
سازمانهای همجوار *1
-تجزیه مبادالت و ارسال آن به مقاصد استانهای مختلف بر اساس مقاصد ترانزیت

ممهور نمودن بسته های پستی به مهر معافیت از حقوق
ورودی در صورت شمول ماده  93آ.ا.ق.م.ص.و

صدور پته جهت اخذ حقوق ورودی(در صورت
تعلق) *2
تحویل بسته ها به پست جهت توزیع
ارسال سوش پته های صادره به واحد مالی جهت
تسویه حساب با پست ج.ا.ا *9

بله

مطابق ضوابط آیا امکان ترخیص
غیابی و تحویل کاال در آدرس

کیرنده وجود دارد یا خیر؟

خیر

* :3در صورتیکه صاحب کاال از

انبار

پذیرش پته خودداری نماید و یا به

صدور قبض انبار
-

دالیل مختلف آدرس گیرنده
ناشناخته باشد بسته جهت انجام
سرویس ارزیابی حضوری

فرآیند مرجوعی به گمرک اعاده

مراجعه صاحب کاال به گمرک
تعیین ارزیاب و کارشناس
ارزیابی فیزیکی کاال و کارشناسی
اخذ مجوزهای مورد نیاز و استعالم نظریه آزمایشگاه در صورت لزوم
کارشناسی نهایی
4 *-

می گردد.

درب خروج

احازه خروج کاال از انبار (صرفاً در
خصوص بسته های سرویس حضوری)
کنترل پته یا حکم معافیت با بسته پستی
ثبت و خروج کاال
-

صندوق وصدور پته

صدور پته در صورت تعلق حقوق ورودی و اخذ فیش بانکی
صدور حکم معافیت در صورت عدم تعلق حقوق ورودی به مرسوله
پستی

* : 4در صورتیکه کاال تجاری باشد مطابق فرآیند
پایان

ورود قطعی با کد  IS-SH-50-00انجام می پذیرد.

