
  شناسه خدمت -2  كاال ترانزيت خارجيانجام تشريفات گمركي : عنوان خدمت -1
 .)اين قسمت  توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود(  

3 - 
ارائه دهنده 

خدمت
 گمرك جمهوري اسالمي ايران :نام دستگاه اجرايي 

 وزارت امور اقتصادي و دارايي:نام دستگاه مادر

4- 
مشخصات
 

خدمت
 

كاال رويه گمركي است كه براساس آن كااليي به منظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز ترانزيت  شرح خدمت
اين خدمت مربوط به انجام فرآيند ترانزيت خارجي كاال مي باشد بدين طريق كه ابتدا صاحب كاال  .ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود

براي گمرك  ir.irica.epl.wwwاسناد را از طريق سامانه جامع امور گمركي به نشاني  اطالعات الكترونيكاظهارنامه مربوطه به همراه 
توديع تضامين مربوطه و صدور پروانه   ،بررسي اسناد و دريافت مجوزهاي مقرراتي و قانوني كاال به مايد سپس گمرك اقدام ارسال مي ن

پس از خروج كاال از  مرز مراتب به گمرك مبدا .تشريفات مربوطه را انجام داده و كاال به مقصد مرز خروج ارسال مي گرددترانزيت گمركي 
 .م مي گرددجهت تسويه تضامين اعال

  ) G2C(خدمت به شهروندان      نوع خدمت 
 خدمت به كسب و كار )G2B(   
خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي)G2G( 

نوع مخاطبين
 

 متقاضيان ترانزيت كاال  

 تصدي گري     حاكميتي   ماهيت خدمت 

 روستايي     شهري     استاني     منطقه اي     ملي  سطح خدمت

 ثبت مالكيت    تامين اجتماعي    كسب و كارماليات سالمت   آموزش    تولد      :رويداد مرتبط با

 ساير   وفات   هامدارك و گواهينامه   بازنشستگي    ازدواج    بيمه    تاسيسات شهري     

 رخداد رويدادي مشخص      فرارسيدن زماني مشخص   تقاضاي گيرنده خدمت   نحوه آغاز خدمت

 :  ...ساير     تشخيص دستگاه    

 ترخيصيه  –قبض انبار  –فاكتور   مدارك الزم براي انجام خدمت

 -96قانون بودجه سال  –قانون امور گمركي و آئين نامه اجرائي آن  –قانون مقررات صادرات و واردات  قوانين و مقررات باالدستي
  قانون حمل و نقل

5- 
جزييات خدمت

 

 ماه        فصل          سال  :     خدمت گيرندگان در20000آمار تعداد خدمت گيرندگان    

 ساعت 2 :خدمت ارايه زمان متوسط مدت

 ماه        فصل          سال:       بار در. . .                          يكبار براي هميشه                        تواتر

  تعداد بار مراجعه حضوري

به ) ريال(هزينه ارايه خدمت
 خدمت گيرندگان

 پرداخت بصورت الكترونيك بانكي) هاي(شماره حساب  )مبالغ(مبلغ

- - 
 

- - 
 

. . .  
 

6- 
نحوه دسترسي به خدمت

 آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن 

www.epl.irica.ir
  سامانه جامع امور گمركي           :نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن

 رسانه ارتباطي خدمت نوع ارائه مراحل خدمت

در مرحله اطالع
رساني خدمت 
   الكترونيكي  

 

 برنامه كاربردي(تلفن همراه )          مانند وبگاه دستگاه(اينترنتي(  
  پست الكترونيك                         ارسال پستي    
  پيام كوتاه     تلفن گويا يا مركز تماس               
 )باذكرنحوه دسترسي(ساير    



 غيرالكترونيكي  

ذكر
 

ضرورت 
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد     
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
 : ساير   

  :مراجعه به دستگاه
  ملي   
  استاني   
 شهرستاني  

در مرحله درخواست خدمت
 

 الكترونيكي  
 

 برنامه كاربردي(تلفن همراه )          مانند وبگاه دستگاه(اينترنتي(  
  پست الكترونيك                         ارسال پستي    
          تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه  
  دفاتر پيشخوان     

  :شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان
  عناوين مشابه دفاتر پيشخوان   
 )باذكرنحوه دسترسي(ساير    

ذكر ضرورت  غيرالكترونيكي  
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد     
 جهت احراز اصالت مدرك   

  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
 : ساير   

  :مراجعه به دستگاه
  ملي   
  استاني   
 شهرستاني  

مرحله توليد خدمت
  

)
فرايند داخل دستگاه 

يا ارتباط با ديگر
  

دستگاه ها 
( 

 الكترونيكي  
 

  مانند درگاه دستگاه(اينترنتي     (  اينترانتي)مانند اينترانت داخلي دستگاه يا ERP(  
 )باذكرنحوه دسترسي(ساير پست الكترونيك                              

 غيرالكترونيكي   

ذكر ضرورت 
مراجعه 
حضوري

  

درمرحله ارائه خدمت
 

 الكترونيكي  
 

  برنامه كاربردي(تلفن همراه )          مانند وبگاه دستگاه(اينترنتي(  
  پست الكترونيك                         ارسال پستي    
       تلفن گويا يا مركز تماس    پيام كوتاه  
  دفاتر پيشخوان     

  :شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان
  عناوين مشابه دفاتر پيشخوان   
 )باذكرنحوه دسترسي(ساير    

ذكر ضرورت  غيرالكترونيكي  
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد    
  جهت احراز اصالت مدرك  
  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
 : ساير   

  :مراجعه به دستگاه
  ملي   
  استاني  
 شهرستاني  

7- 
ارتباط

 
خدمت

 با 
ساير

 
سامانه

ها  
)

بانكهاي اطالعاتي
  فيلدهاي موردتبادل نام سامانه هاي ديگر) 

  
 

استعالم  استعالم الكترونيكي
غير 

الكترونيكي

برخط
  o
n
lin
e

 

دسته
اي 

)
B
atch

( 

  كليه فيلد  هاي مندرج در اظهار نامه سامانه جامع امور گمركي
  

  اطالعات حامل مديريت لجستيكسامانه 
  

   



8-
ارتباط
 

خدمت
 با 

ساير
 

دستگاههاي 
ديگر

 

نام سامانه هاي دستگاه  نام دستگاه ديگر
 ديگر

فيلدهاي 
 موردتبادل

مبلغ 
درصورت (

پرداخت 
 )هزينه

 غيرالكترونيكي استعالم اگراستعالم الكترونيكي
 :است، استعالم توسط برخط

  o
n
lin
e

 

دسته
اي 

)
B
atch

(

ارسال كليه اطالعات مندرج   توسعه تجارت ايرانسازمان 
در اظهار نامه  و دريافت 
فيلد هاي اطالعاتي در 
قالب فرم مجوز دستگاه 

 مجوز دهنده 

بر حسب  
تعرفه دستگاه 
   مجوز دهنده

 

 

    // //  سازمان ملي استاندارد
سازمان حفاظت محيط 

 زيست
 // //   

 

 

     // //  وزارت جهاد كشاورزي

     // //  سازمان غذا و دارو 

وزارت فرهنگ و ارشاد 
 اسالمي

 // //     

     // //  گذرنامه

     // //  انرژي اتمي

     // //  وزارت دفاع 

     // //  سازمان امور مالياتي

     // //  سازمان حفظ نباتات

سازمان تنظيم مقررات و 
 راديوييارتباطات 

 // //     

كانون پرورش فكري 
 كودكان و نوجوانان

 // //     

     // //  سازمان دامپزشكي كشور

     // //   بانك

     // //   بيمه

9- 
عناوين فرايندهاي 

خدمت
  

 اسناد از طريق سامانه جامع امور گمركي اطالعات الكترونيك به همراه اطالعات دور اظهاري ترانزيت دريافت  -1

 تخصيص شماره ثبت يا سريال  -2

 تعيين باجه كارشناسي -3

  بررسي و ارزيابي و اخذ مجوزهاي قانوني و مقرراتي مورد نياز -4
  اخذ تضامين مربوطه  -5
  و خروج از گمرك مبدامجوز بارگيري صدور  -6
  اعالم وصول كاال به گمرك مبدأ جهت تسويه تضامين خروج كاال از گمرك مقصد و  -7

 



  شناسه خدمت -2  كاال ترانزيت داخليانجام تشريفات گمركي : عنوان خدمت -1
 .)اين قسمت  توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود(  

3 - 
ارائه 
دهنده 
ت

خد

 گمرك جمهوري اسالمي ايران :نام دستگاه اجرايي

 وزارت امور اقتصادي و دارايي:نام دستگاه مادر

4- 
مشخصات
 

خدمت
 

رويه گمركي است كه براساس آن كاالي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك  شرح خدمت
حسب آنكه عبور داخلي كاال بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك . گردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود منتقل مي
كاال مي باشد  داخلياين خدمت مربوط به انجام فرآيند ترانزيت  .شود عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده مي ترتيبر باشد به

اسناد را از طريق سامانه جامع امور گمركي به نشاني  اطالعات الكنرونيك بدين طريق كه ابتدا صاحب كاال اظهارنامه مربوطه به همراه 
ir.irica.epl.www مجوزهاي مقرراتي و كاال نموده سپس ضمن اخذ براي گمرك ارسال مي نمايد سپس گمرك اقدام به بررسي اسناد و

پس از وصول كاال توسط گمرك . كاال به گمرك مقصد اعزام مي گرددتوديع تضامين مربوطه و صدور پروانه ترانزيت گمركي   ،قانوني 
 .مراتب به گمرك مبدا جهت تسويه تضامين اعالم مي گرددمقصد 

  ) G2C(خدمت به شهروندان      نوع خدمت 
 خدمت به كسب و كار )G2B(   
خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي)G2G( 

نوع مخاطبين
 

 متقاضيان ترانزيت كاال  

 تصدي گري     حاكميتي   ماهيت خدمت 

 روستايي     شهري     استاني     منطقه اي     ملي  سطح خدمت

 ثبت مالكيت    تامين اجتماعي    كسب و كارماليات سالمت   آموزش    تولد      :رويداد مرتبط با

 ساير   وفات   هامدارك و گواهينامه   بازنشستگي    ازدواج    بيمه    تاسيسات شهري     

 رخداد رويدادي مشخص      فرارسيدن زماني مشخص   تقاضاي گيرنده خدمت   آغاز خدمتنحوه 

 :  ...ساير     تشخيص دستگاه    

 ترخيصيه - قبض انبار  –فاكتور   مدارك الزم براي انجام خدمت

 -96قانون بودجه سال  –قانون امور گمركي و آئين نامه اجرائي آن  –قانون مقررات صادرات و واردات  قوانين و مقررات باالدستي
  قانون حمل و نقل

5- 
جزييات خدمت

 

 ماه        فصل          سال:       خدمت گيرندگان در. . .    آمار تعداد خدمت گيرندگان    

 روز سه :خدمت ارايه زمان متوسط مدت

 ماه        فصل          سال:       بار در. . .                          يكبار براي هميشه                        تواتر

  تعداد بار مراجعه حضوري

به ) ريال(هزينه ارايه خدمت
 خدمت گيرندگان

 بصورت الكترونيكپرداخت  بانكي) هاي(شماره حساب  )مبالغ(مبلغ

- - 
 

- - 
 

. . .  
 

6- 
نحوه دسترسي به خدمت

 آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن 

www.epl.irica.ir 
  سامانه جامع امور گمركي            :نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن

 رسانه ارتباطي خدمت نوع ارائه مراحل خدمت

در مرحله اطالع 
رساني خدمت

   الكترونيكي  
 

 برنامه كاربردي(تلفن همراه )          مانند وبگاه دستگاه(اينترنتي(  
  پست الكترونيك                         ارسال پستي    
  پيام كوتاه   تلفن گويا يا مركز تماس                 
 )باذكرنحوه دسترسي(ساير    



ذكر ضرورت  غيرالكترونيكي  
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد     
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
 : ساير   

  :مراجعه به دستگاه
  ملي   
  استاني   
 شهرستاني  

در مرحله درخواست خدمت
 

 الكترونيكي  
 

 برنامه كاربردي(تلفن همراه )          مانند وبگاه دستگاه(اينترنتي(  
  پست الكترونيك                         ارسال پستي    
          تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه  
  دفاتر پيشخوان     

  :واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوانشماره قرارداد 
  عناوين مشابه دفاتر پيشخوان   
 )باذكرنحوه دسترسي(ساير    

ذكر ضرورت  غيرالكترونيكي  
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد     
 جهت احراز اصالت مدرك   

  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
 : ساير   

  :مراجعه به دستگاه
  ملي   
  استاني   
 شهرستاني  

مرحله توليد خدمت
  

)
فرايند داخل دستگاه 

يا ارتباط با ديگر 
  

دستگاه ها 
( 

 الكترونيكي  
 

  مانند درگاه دستگاه(اينترنتي     (  اينترانتي)مانند اينترانت داخلي دستگاه يا ERP(  
 )دسترسيباذكرنحوه (ساير پست الكترونيك                              

 غيرالكترونيكي   

ذكر ضرورت 
مراجعه 
حضوري

  

درمرحله ارائه خدمت
 

 الكترونيكي  
 

  برنامه كاربردي(تلفن همراه )          مانند وبگاه دستگاه(اينترنتي(  
  پست الكترونيك                         ارسال پستي    
          تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه  
  دفاتر پيشخوان     

  :شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان
  عناوين مشابه دفاتر پيشخوان   
 )باذكرنحوه دسترسي(ساير    

ذكر ضرورت  غيرالكترونيكي  
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد    
  جهت احراز اصالت مدرك  
  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
 : ساير   

  :مراجعه به دستگاه
  ملي   
  استاني  
 شهرستاني  

7- 
ارتباط

 
خدمت

 با 
ساير

 
سامانه

ها  
ا

  فيلدهاي موردتبادل نام سامانه هاي ديگر
  
 

استعالم  استعالم الكترونيكي
غير 

الكترونيكي

برخط
  o
n
lin
e

 

دسته
اي 

)
B
atch

( 

  كليه فيلد  هاي مندرج در اظهار نامه سامانه جامع امور گمركي
  

   



8-
ارتباط
 

خدمت
 با 

ساير
 

دستگاههاي 
ديگر

 

نام سامانه هاي دستگاه  نام دستگاه ديگر
 ديگر

فيلدهاي 
 موردتبادل

مبلغ 
درصورت (

پرداخت 
 )هزينه

 غيرالكترونيكي استعالم اگراستعالم الكترونيكي
 :استعالم توسطاست،  برخط

  o
n
lin
e

 

دسته
اي 

)
B
atch

(

ارسال كليه اطالعات مندرج   سازمان توسعه تجارت ايران
در اظهار نامه  و دريافت 
فيلد هاي اطالعاتي در 
قالب فرم مجوز دستگاه 

 مجوز دهنده 

بر حسب  
تعرفه دستگاه 
   مجوز دهنده

 

 

    // //  سازمان ملي استاندارد
سازمان حفاظت محيط 

 زيست
 // //   

 

 

     // //  وزارت جهاد كشاورزي

     // //  سازمان غذا و دارو 

وزارت فرهنگ و ارشاد 
 اسالمي

 // //     

     // //  گذرنامه

     // //  انرژي اتمي

     // //  وزارت دفاع 

     // //  سازمان امور مالياتي

     // //  سازمان حفظ نباتات

سازمان تنظيم مقررات و 
 ارتباطات راديويي

 // //     

كانون پرورش فكري 
 كودكان و نوجوانان

 // //     

     // //  سازمان دامپزشكي كشور

     // //   بانك

     // //   بيمه

9- 
عناوين فرايندهاي خدمت

  
  

 اسناد از طريق سامانه جامع امور گمركي اطالعات الكترونيك به همراه اطالعات دور اظهاري دريافت  -1

 تخصيص شماره ثبت يا سريال  -2

 تعيين باجه كارشناسي -3

  بررسي و ارزيابي  -4
  تضامين مربوطه اخذ -5
  مجوز بارگيري صدور  -6
  خروج كاال از گمرك مبدأ  -7
  اخذ مجوز هاي ضروري در گمرك مقصد -8

  اعالم وصول كاال به گمرك مبدأ توسط گمرك مقصد جهت ابطال تضامين  - 9 

 


