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 رد؟یگ یم قرار استفاده مورد منظور چه به و ستیچ مبداء یگواه :پرس 

 محالل  کشالور  بالر  و شالده  ارائه و نیتدو( ICC) الملل نیب یبازرگان اتا  توس  که است یالملل نیب یسند مبداء گواهی :پاسخ

 کالاالی  تیال ماه صالراحتا   دارد  را سالند  نیال ا  صدور اختیار که  یقانون مرجع   اساس نیبرا. کند یم داللت کاال ساخت ای دیتول

 گالواهی مبالداء   در مندر  یکاال مشخصات اعتبار کننده نیتوم سند  نیا. دینما می تصدیق خاص کشورهای به را مبداء گواهی

 .بود خواهد یحیترج یها تعرفه از یبرخوردار شرط زین و داریخر یبرا

 در ایران چه مراکزی مجاز به صدور گواهی مبداء می باشند؟ پرس :

 یاسالالم  یجمهالور  در گالواهی مبالداء   صالدور  مرجالع  11/3/1131 مصالو   یگمرک امور قانون 17 ماده لیذ تبصره طبق پاسخ:

که اختیار آن  به شالعب اتالا  بازرگالانی ایالران در کالل کشالور )اتالا          است رانیا یکشاورز و معادن ع یصنا  یبازرگان اتا  ران؛یا

   بازرگانی شهرستان ها( تفویض گردیده است.

 گواهی مبداء چیست؟مدارک مورد نیاز برای صدور  پرس :

  پاسخ:

   یگمرک پروانه ریتصو .1

 حمل بارنامه ریتصو .1

 کالارت  ینالدها یفرآ تیریمالد  کرارچاله ی سالامانه  از یمالورد  مجالوز  ایال  یبازرگالان  کارت اعتبار استعالم هیدییتا ارائه .1

 ( www.cscs.ir -هوشمند یبازرگان کارتسامانه ) یبازرگان

 (کاال تعدد صورت در)  یبند عدل ستیل ارائه .4

 یاعوالا  ای رعاملیمد از ریغ یفرد که یحقوق اشخاص یبرا) گواهی مبداء افتیدر و درخواست جهت نامه یمعرف .5

 .(ندینما یم مراجعه اتا  به رهیمد اتیه

 گواهی مبداء صدور نهیهز پرداخت یبانک شیف .6

 هزینه ی صدور گواهی مبداء چقدر است؟پرس : 

 نالدگان ینما ئالت یه 11/11/1131و مصوبه جلسه مور   رانیابازرگانی اتا   سهیرئ ئتیه 11/11/1131مصوبه مور   وفق پاسخ:

دالر معالادل   111/111تالا مبلال     یصالادرات  اظهارناماله  فقالره هالر   یبه ازا Aو فرم  گواهی مبداءصدور  نهیهز ران یا بازرگانی اتا 

 مبلال   دالر 111/111 هالر  یازا باله  باشالد  دالر 111/111 از شیبال  هالا اظهارناماله   مبلال   مجمو که  یو در صورت الیر 111/151

  .شد خواهد اضافه الیر 111/51

باله ازاء چنالد    گالواهی مبالداء  تجمیعی )صالدور   گواهی مبداءاتا  بازرگانی اقدام به صدور   در صورتی که بنا به درخواست خریدار

تجمیعالی باله ازاء هالر بارناماله یالا پرواناله گمرکالی معالادل          گواهی مبالداء پروانه گمرکی و چند بارنامه حمل( نماید  هزینه صدور 

 محاسبه و دریافت می گردد. الیر 111/151

 

  پرس  و پاسخ های عمومی گواهی مبداء
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 ؟ باشند یم مبداء یگواه اخذ به مجاز بازرگانی یها کارت دارندگان فقط آیا :پرس 

 گالواهی  تواننالد  مالی   زیال ن معتبار  مالوردی  مجوز و  مرزنشینان   وری پیله کارت   تعاون اتا  یها کارت دارندگان خیر  :پاسخ

 .نمایند دریافت خود نام به مبداء

 ؟ نمایند دریافت مبداء گواهی اتاقی هر از توانند می بازرگانی کارت دارندگان آیا :پرس 

 مالی  باشالند   یمال  مبالداء  یگالواه  افالت یدر به مجاز که...  و یمورد مجوز بازرگانی  از اعم معتبر یها کارت دارندگان بله  :پاسخ

 .نمایند دریافت مبداء گواهی ران یا یکشاورز و معادن و صنایع بازرگانی اتا  شعب از یك هر از الزم  مدارک ارائه با توانند

 داشاته  تفااوت  بارنامه در کننده صادر مشخصات با گمرکی پروانه در کننده صادر مشخصات که مواردی در :پرس 

 ؟ کرد باید چه مبداء گواهی دریافت برای باشد

 نالام  باله  مبالداء  گالواهی  دریافت تقاضای و باشد معتبر بازرگانی کارت دارای بارنامه کننده صادر چنانچه مواردی چنین در :پاسخ

 مربوطاله   یبازرگالان  اتالا   مبالداء  گالواهی  صالدور  واحالد  به خطا  ای نامه طی پروانه کننده صادر بایست می باشد  داشته را خود

 .  نماید واگوار بارنامه صاحب نام به مبداء گواهی دریافت جهت مشخصات ذکر با را خود صادراتی پروانه

  ؟ نماید می مطالبه را گمرکی پروانه اصل مبداء گواهی صدور واحد مواردی چه در :پرس 

 جهالت  مبالداء   یگالواه  صدور واحد درخواست به گمرکی پروانه اصل ارائه دستبافت های گلیم و فرشها صادرات مورد در :پاسخ

 گمرکالی  پرواناله  تصویر اصالت به نسبت مبداء گواهی کننده صادر مراجع دالیلی به که مواردی در همچنین و است الزامی رویت

 .نمایند مطالبه را حمل بارنامه یا گمرکی پروانه اصل توانند می باشند داشته تردید

 چه کسانی حق امضاء گواهی مبداء را به عنوان صادر کننده دارند ؟ پرس :

دارندگان کارت بازرگانی عالوه بر خودشان می توانند به طور رسمی امواء افراد دیگری  از جمله اعوالاء هیالات مالدیره را     پاسخ:

که در روزنامه رسمی نام آنها آمده  به اتا  معرفی نمایند. در هر صورت چنانچه به غیر از دارندگان کارت هر فرد دیگالری اموالاء   

اء ایشان توس  دارنده کارت )که نمونه امواء آن در صفحه اول کارت بازرگالانی مالی باشالد ( باله     نماید می بایست حتما  قبال  امو

 واحد صدور گواهی مبداء اتا  بازرگانی مربوطه معرفی و کلیه مسئولیت های ناشی از اقدام ایشان را برویرد .

روال صدور گواهی مباداء باه چاه     چنانچه وزن مندرج در بارنامه با وزن مندرج در اظهارنامه متفاوت باشد، پرس :

 صورت خواهد بود ؟

وزن مندر  در گواهی مبداء  به درخواست متقاضی  می تواند براساس اظهارنامه یا بارنامه ثبالت گردد.چنانچاله متقاضالی     پاسخ:

باشالد. در غیراینصالورت    بخواهد گواهی مبداء را براساس وزن مندر  در بارنامه دریافت نماید  باید وزن بارنامه از اظهارنامه کمتر 

گواهی مبداء براساس وزن اظهارنامه صادر می گردد یا متقاضی می تواند جهت اصالح اظهارنامه خود به گمرک اجرایی مربوطاله  

 مراجعه نماید.

 در مواردی که صادر کننده تقاضای گواهی مبداء اصمحی نماید، چه مدارکی را باید ارائه شود ؟ پرس :

اصالحات در مندرجات اصلی گواهی مبداء ترییری ایجاد نکند و فقال  اشالتباه تالایری باشالد مالی بایسالت        در صورتی که پاسخ:

ریال واریز و گواهی مبداء جدید دریافت نمایالد لالیکن بالرای اصالالحات      51111گواهی مبداء صادره قبلی را عودت نماید و مبل  
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یا مشخصات وسیله حمل و یا مشخصات کمی و کیفالی کالاال   در یکی از مندرجات اصلی من جمله آدرس صادر کننده یا گیرنده 

می بایست مدارک جدید ارائه نماید تا بر اساس آن اصالحات صورت گیرد. در چنین مواردی عالوه بر عودت گواهی مبداء قبلالی  

 به همراه ارائه مدارک جدید  هزینه ای معادل صدورگواهی مبداء جدید اخو می گردد .

 شدن گواهی مبداء، چه اقدامی صورت می گیرد؟در صورت مفقود  پرس :

  درخواسالت خالود را طالی ناماله ای بالا سالربرگ       گواهی مبالداء الزم است متقاضی با مراجعه به اتا  بازرگانی صادر کننده  پاسخ:

 .نمایدالمثنی اعالم  گواهی مبداء  مبنی برصدور گواهی مبداءواموای صادر کننده  مهربا شرکت 

از متقاضی برای پویرفتن هرگونه سوء استفاده های احتمالالی از گالواهی    اخو تعهداتا  نیز با  گواهی مبداءهمچنین واحد صدور 

المثنالی صالادر مالی     گالواهی مبالداء  در اتا  بازرگالانی مربوطاله     گواهی مبداءمفقود شده  در صورت تایید اشخاص مجاز به تایید 

 نماید.

 برای کاالهای ترانزیتی وجود دارد؟ گواهی مبداءآیا امکان صدور  پرس :

بله  الزم است متقاضی با ارائه ی کارت بازرگانی معتبر  مدارک الزم و فیش پرداختی  درخواست خود را برمبنای صالدور   پاسخ:

 .ترانزیتی  به اتا  مربوطه ارائه نماید گواهی مبداء

 برای چند اظهارنامه و چند بارنامه وجود دارد؟ گواهی مبداءآیا امکان اخذ یک  پرس :

 نام کشور گیرنده در تمامی اظهارنامه ها و بارنامه ها یکسان باشد. الزم استبله   پاسخ:

برای کارتی که در شرف تمدید است یا تنها چند روز از انقضاای آن گذشاته،    گواهی مبداءآیا امکان صدور  پرس :

 وجود دارد؟

خیر  الزم است دارنده ی کارت پیش از انقوای اعتبار کارت  جهت انجام اقدامات ضروری بالرای تمدیالد کالارت خالود باله       پاسخ:

اتا  متولی )صادر کننده( کارت مراجعه نموده و تا زمانی که فرآیند مربوطه به اتمام و تایید نهایی نرسیده باشالد  امکالان صالدور    

 برای وی وجود نخواهد داشت. گواهی مبداء

 وجود دارد؟ گواهی مبداءبرای چه کارت هایی منع صدور  پرس :

 دارند. گواهی مبداءتمامی کارت های عوویت  ابطال شده  تعلیق شده و غیر فعال منع صدور  پاسخ:

 آیا شرکتهای حمل می توانند به عنوان صادر کننده ، گواهی مبداء دریافت نمایند یا خیر ؟ پرس :

 .ندارند مبداء یگواه افتیدر و صادرات مجوز لوا باشند می عوویت کارت دارای حمل های شرکت خیر  :پاسخ

 صادر نمود؟ گواهی مبداءآیا می توان برای یک اظهارنامه بی  از یک  پرس :

صورت مشخص به واحالد  ه متقاضی  ب درخواستی)مندر  در اظهارنامه( و  کلبله   در این صورت الزم است وزن و تعداد  پاسخ:

 اعالم گردد. گواهی مبداءصدور 

 ؟چیست گواهی مبداءمعیار نام کشور گیرنده برای ثبت در  پرس :
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مورد استناد قالرار مالی گیالرد  اظهارناماله یالا       گواهی مبداءدر حال حاضر تنها مرجعی که برای ثبت نام کشور گیرنده در  پاسخ:

 پروانه گمرکی است.

 ؟صادر شده در اتاق های بازرگانی وجود دارد گواهی مبداءآیا امکان استعمم و اعتبارسنجی از  پرس :

شالماره  "و  "شالماره ارجالا   "و وارد نمودن دو مشخصه ی  www.cscs.irبله. می توانید با مراجعه به نشانی الکترونیکی پاسخ:

  اقدام به اسالتعالم  گواهی مبداءکه در قسمت باالی سند در  شده است  در قسمت آگاهی از اعتبار   خود گواهی مبداء "سریال

 خود در سامانه ی کارت بازرگانی هوشمند نمایید. گواهی مبداء

 ؟ بدون ارائه ی مدارک اصلی وجود دارد گواهی مبداءآیا امکان صدور  پرس :

تنها درخصوص صادرات کالاال و خالدمات باله کشالور عالرا   در صالورتیکه ارائاله بارناماله حمالل و پرواناله گمرکالی توسال               پاسخ:

گالواهی  صادرکننده مقدور نباشد  اتاقها می توانند براساس اطالعات مندر  در فاکتور فروو و گواهی بازرسی نسالبت باله صالدور    

 اقدام نمایند. مبداء

اتالا  هالا    گالواهی مبالداء  صادر کننده مبنی بر وصول مدارک الزم در اسر  وقت به واحد صالدور  این موضو  تنها با ارائه ی تعهد 

بالرای   گالواهی مبالداء  امکان پویر است و در صورت عدم ارائه مدارک موصوه در موعالد مقالرر  عالالوه بالر آنکاله از صالدور مجالدد        

 تا  ایران اعاده خواهد شد.صادرکننده جلوگیری بعمل خواهد آمد  مراتب جهت رسیدگی به کمیسیون انوباطی ا

 ؟چیست گواهی مبداءشرایط ابطال  پرس :

 گالواهی مبالداء    مالی توانالد اقالدام باله ابطالال      گواهی مبداءچنانچه یکی از شرای  زیر ر  دهد  اتا  بازرگانی صادر کننده  پاسخ:

 نماید:

 در گالواهی مبالداء   همالین  صالدور  به ایشان تمایل یا گواهی مبداء داشتن به نیاز عدم درصورت) متقاضی درخواست به (1

 (دیگر شعبه

 صالح ذی مراجع درخواست (1

 کشور داخل به کاال شدن مرجو  (1

 چیست ؟ HS Code پرس :

یك سیستم کدگواری شش رقمی است که جهت استاندارد سازی شناسالایی و طبقاله بنالدی کالاال بالوده و       HS Code پاسخ:

بالرای اسالتعالم کالدهای    . توس  دولتها  با توجه به سیاستهای مالیاتی   قیمت گواری   بودجه بندی و اقتصاد طراحی می شوند

HS می توانید از طریق نشانی  www.hscodelist.com  دیینما اقدام. 

 چیست ؟کد تعرفه کاال  پرس :

 رقم نیز گزارو شده است. 11این کدها با توجه به گستره ی طبقه بندی کاالها در هر کشور متفاوت بوده و تاکنون تا  پاسخ:

 11رقمالی( منالدر  در ردیالف    8رقم اضافه تر ) 1شش رقمی به همراه  HSدر کشور ایران  کدهای تعرفه ی کاال شامل کد های 

 اظهارنامه گمرکی و کتا  قوانین مقررات صادرات و واردات کشور  معرفی می شوند.

این کدها در مبادی گمرکی و برای صادرات کاال توس  گمرک )در اظهارنامه( یا واردات کاال )در سیسالتم ثبالت سالفارو( مالورد     

  – هوشمند بازرگانید.گیر استفاده قرار می


