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سفارشثبتزمانازوارداتیکاالهایترخیصفرایند





ترخیصمهم در هر یک از مراحل انجام ثبت سفارش تا نکات 

توضیحاتاقداماتفرآیندها

.مایدنمیاعالمکاالکنندهتولیدبهراخوددرخواستکنندهواردشرکت(ورفاکتپیش)پروفرمااخذ

یمارسالشدهتعریففرمتباخودسربرگدررااقالمکنندهتولید

.نماید

.ددگرامضاومهرکنندهوارد/کنندهتولیدتوسطبایدپروفرما

مراجعه به معاونت غذا و دارو مربوطه و ارائه پیش فاکتور و مدارک-1گشایشمجوزاخذ

الزم طبق چک لیست

.صدور مجوز گشایش و اخذ کد رهگیری-2

 اعتبار مجوز شش ماهه

.می باشد

کارت بازرگانی باید به نام شرکت وارد کننده باشد

رعایت شرایط مندرج در ظهر پروفرما

مرورگربافقطکهWWW.SABTARESH.TPO.IRسایتبهمراجعه-1سفارشثبت

.باشدمیدسترسیقابلاکسپلورر

جدیدسفارشثبتگزینهانتخابوسامانهبهورود-2

کاالمشخصاتثبتوشرکتبازرگانیاطالعاتورود-3

دارووغذامعاونتازشدهاخذگشایشمجوزرهگیریکدورود-4

سیستمدرکارشناسیدرخواستشمارهاخذ-5

ثبتههزینپرداختوتائیدوبررسیوکارشناسکارتابلبهارسال-6

.الکترونیکیسفارشثبتمجوزشمارهاخذ-7سفارش

اخذUSERوPASSبازرگانیوزارتاز

شاملالزممدارک:HSکاال،التینوفارسیشرح،کد

کدوپروفرما،کاالارزشناخالص،وخالصوزن

رهگیری

گمرکانباردرتخلیهومبدأازمحموله،ارسالوبارگیریگمرکانباردرکاالتحویل
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سفارشثبتزمانازوارداتیکاالهایترخیصفرایند



http://www.sabtaresh.tpo.ir/


نکات مهم در هر یک از مراحل انجام ثبت سفارش تا ترخیص

(گمرکتوسط)دستیانبارقبضصدور-1انبارقبضصدور

(رکگمتوسط)الکترونیکیانبارقبضصدور-2

مالزمدارکمهمترینازیکیانبارقبض

کهباشدمیگمرکدرترخیصجهت

.استممکنغیرترخیصآنبدون

اظهارشناسهاخذ

حمل

اراظهشناسهدریافتوثبتارشسامانهبهمراجعه

..حمل

حملمیزاندفعاتبهحملصورتدر

شسفارثبتپروفرمایمیزانکلازشده

.گرددمیکسرشده

اظهارنامهثبت

دریافتوگمرکی

کوتاژشماره

واحدپنجرهیاEPLسامانهبهورودد-1

سایتدرفرامرزیتجارت

WWW.EPL.IRICA.GOV.IR

صورتبهبایدوارداتیاقالمکلیه-2

.گردداظهارجداگانه

درمجزاصورتبهاقالمدرج-3

میالزامیکوتاژشمارهاخذواظهارنامه

.باشد

کرومگوگلمرورگرباسایتبهورود

.استپذیرامکان

توضیحاتبرای1پیوستفایلبهمراجعه

نامهاظهارتکمیل
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http://www.epl.irica.gov.ir/


برای اخذ مجوز ترخیص از سازمان غذا و داروwww.ttac.irورود به سامانه 

ورود به آیکون مجوز ترخیص با نام کاربری و رمز عبور مسئول فنی

جهت انتخاب محمله وارداتی مورد نظر( شماره کوتاژ-کد گمرگ) ورود شماره ثبت سفارش و یا شناسه 

INVOICEقسمت مشخصات کاال مطابق با تکمیل

قسمت تعهدات مسئول فنیتکمیل

دانشگاه ناظر با توجه به روال مراجعه قبلیانتخاب

پرداخت الکترونیکی دو در هزار

ارسال الکترونیکی به گمرک و اخذ تائیدیه توسط پیامک به مسئول فنی
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درگمرکترخیصمجوزآیکونبهورود-1ترخیصمجوز

لمسئوعبوررمزوکاربریشناسهباسامانه

WWW.TTAC.IRسایتفنی،

راظهاشناسهویاسفارشثبتشمارهورود-2

محمولهانتخابجهت(کوتاژ-گمرککد)

نظرموردوارداتی

بامطابقکاالمشخصاتقسمتتکمیل-3

Invoice(وءانقضاتولید،تاریخساخت،سری

HSوIRCسامانهدرثبتآیکوندرکلیک

فنیمسئولتعهداتقسمتتکمیل-4

انباربرناظردانشگاهانتخاب-5

هزاردردوالکترونیپرداخت-6

امکپیتوسطتائیدیهاخذوگمرکبهارسال-7

فنیمسئولبه

میشدهفرایندکاالهایترخیصزماندر

کاالماندگاریزماناز3/2حداقلبایست

نایاولیهمواددرخصوصباشد،ماندهباقی

.باشدمی2/1زمانمدت

............شرکتانبارتلفنوآدرس:تبصره
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دارووغذاسازمانازترخیصمجوزاخذفرایند

ورود شناسه کاربری و
رمز عبور مسئول فنی
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سه ورود شناسه ثبت سفارش یا شنا
اظهار مطابق با فرمت جهت رویت 

اظهارنامه گمرکی در سامانه
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1
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و اطالعات سری ircورود کد 
ا در ساخت، تاریخ تولید و انقض
قسمت های مشخص شده
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درصورت تائید اطالعات 
تکمیل شده با مدارک 

مربوطه مانند 
invoice کلیک بر روی

گزینه ارسال به قسمت 
بعد وارد شوید
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کلیه تعهدات مندرج در قسمت تعهدات 
مسئول فنی باید انتخاب گردد
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درصورت تائید اطالعات 
بر تکمیل شده با کلیک
روی گزینه ارسال به 
قسمت بعد وارد شوید
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ا انتخاب دانشگاه ناظر ب
یتوجه به روال مراجعه قبل
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محاسبه میزان دودرهزار 
محموله بصورت 

امانهالکترونیکی توسط س
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ورود به درگاه پرداخت 
الکترونیکی
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و پرداخت الکترونیکی د
درهزار
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ر بعد از تائید پرداخت دو د
ن هزار کلیک برروی آیکو

ادامه عملیات
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اتمام عملیات و تائید 
صدور مجوز ترخیص
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