بسمهتعالی

دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه ،اخذ و نصب شناسهکاال
برای گروه کاالیی کشاورزی
با عنایت به ماده  13قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آییننامه اجرایی آن بیه میراره /75642ت  52403هیی میور
 ،95/6/23دستورالعرل ذیل جهت ثبت مناسنامه ،اخذ و نصب مناسهکاالی گروه کاالی کشیاورزی ،بیه دسیتااههیای
ذیربط و مشرولین دریافت مناسهکاال اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان ابالغ و اطالعرسان م گردد.
اهداف:
 .1ارائه ساختار مناسهکاال
 .2ارائه راهکار ثبت مناسنامه ،اخذ و نصب مناسهکاال
 .3تعریف فرآیند اجرای و تعیین اولویتها
ماده  -1در این دستورالعرل اصطالحات زیر در معان مشروح مربوط به کار م روند:
الف – آئیننامه :منظور آئیننامه اجرای مناسهکاال و رهایری کاال به مراره /75642ت  52403هی مور 95/6/23
موضوع ماده ( )13قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز است.
ب ـ شناسنامه کاال :مجروعهای از حداقل اقالم اطالعات ضروری است که بهمنظور تعریف و تشخیص یی

قلیم

کاالی  ،در بین سامانههای مرتبط و درگیر با آن قلم کاال به کار م روند.
پ ـ شناسهکاال :مناسهای چند رقر که مبتن بر ی
کاال در آن احصاء مده و در ی

نظام جامع طبقهبندی کاالست و مشخصات ماهوی هر قلم

سامانه به منظور ایجاد بردامت مشترک از هر قلم کاال ،به صورت رمزینه (بارکد) و ییا

نظایر آن بر روی کاال نصب یا درج م گردد .به هر مناسنامه کاال ی

مناسهکاالی یکتا تخصیص م یابد.

تبصره  -بخش از اقالم اطالعات در مناسهکاال به سایر طبقهبندیها از قبیل سامانه هراهنگمده ( ،)HSاسیتاندارد
بینالرلل طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی ( ،)ISICطبقهبندی محوری محصول ( ،)CPCاختصاص دارد.
ت -کاالهای مشمول :کلیه کاالهای کشاورزی که مشرول بند ( )7ردییف ( ) و ردییف ()) میاده ( )3آییین نامیه
م بامند.
ث  -کارگروه ملی :کارگروه است که به استناد تبصره ذیل بند (ث) ماده ی

آییننامه با مسئولیت وزارت صنعت،

معدن و تجارت و با هرکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،گررک و سایر دستااههای مرتبط تشیکیل میده
است.
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ج  -کارگروه تخصصی :کارگروه است که ذیل کارگروه مل برای گروه کاالی کشاورزی با مسیئولیت سیازمان
حرایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و با عضویت دفاتر مرتبط وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سایر دسیتااههیای
قید مده در تبصره ذیل بند (ث) ماده ی

آییننامه  ،تشکیل مده است.

چ  -گواهی الکترونیکی :به معنای تأیید الکترونیک سامانه جامع تجارت به استعالم الکترونیک مناسهکاال توسیط
گررک م بامد.
ح  -عناصر توصیفی کاال :عناصر و خصوصیات ذات  ،کارکردی و ظاهری کاال از قبیل جین ،،نیوع ،رنیگ ،ابعیاد،
وزن ،طرح ،مدل ،تولیدکننده ،کشور سازنده ،نام تجاری و نوع کاربری آن که در تشریح کاال مؤثر است.
خ – شناسه جهانی قلم کاال ( :)1GTINبر اساس سیستم مراره گزاری  GS1به هرقلم کاال ،یی

کید بیه نیام

GTINتخصیص داده م مود .کد  GTINساختار  13 ،12 ،8و  14رقر دارد.
د  -سامانه جامع تجارت :منظور سامانه جامع تجارت ایران است که بر اساس بند الف ماده مش قانون مبیارزه بیا
قاچاق کاال و ارز مصو سال  ،1392به عنوان درگاه یکپارچیه ،ارتبیاط فعیاالن اقتصیادی را اعیم از واردکننیدگان و
تولیدکنندگان با دستااههای ذیربط در امر تجارت ،کنترل م کند.
ذ  -سامانه شناسهکاال :سامانهای است به منظور ثبت مناسنامه ،اخذ و نصب مناسهکاال که فرآیندهای درخواست و
صدور مناسهکاال را در برگرفته و امکان استعالم مناسهکاال را برای سامانهها و افراد مرتبط فراهم م نراید .هدف ایین
سامانه ،مدیریت مناسهکاال در طول زنجیره تجاری کشور است و بر این اسیاس ،زبیان مشیترک در کیل فعالییتهیای
تجاری فراهم م مود.
ماده  -2تکریل محتوای عناصیر مناسیه کیاال در کاالهیای دارای بسیته بنیدی تجیاری توسیط واردکننیدگان و ییا
تولیدکنندگان ،در سایر موارد توسط وزارت جهادکشاورزی انجام م مود.
تبصره  -کلیه متقاضیان از تاریخ ابالغ این دستورالعرل ابتدا جهت ثبت نام و احراز صالحیت می بایسیت بیه سیامانه
جامع تجارت به آدرس  http://www.ntsw.irمراجعه نرایند و سپ ،برای ثبت اطالعات و اخذ یا ثبت مناسهکاال در
سامانه مناسهکاال با هران نام کاربری و رمز عبور به آدرس  http://cid.ntsw.irمراجعه نرایند.
ماده  -3تکریل مناسنامه کاال و دریافت مناسه م بایست به ازای هر قلم کاالی تولیدمده داخل  ،توسط تولیدکننیده
و هر قلم کاالی واردات  ،توسط واردکننده برای اولین سری تولید یا واردات (بعد از الزام مناسه) بر اساس اولوییتهیا و
زمانبندی مقرر در جدول پیوست ،انجام گیرد.
تبصره  – 1الزام ثبت مناسنامه و اخذ مناسه بیرای سیایرکاالهای مشیرول براسیاس زمانبنیدی کیه متعاقبیاال اعیالم
خواهد مد.
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تبصره  –2در صورت که قبالال مناسهکاالی مدنظر واردکننده توسط فرد دیاری در سامانه مناسهکاال ثبت مده بامید
واردکننده م بایست نسبت به تطابق عناصرتوصیف با کاالی خود اطرینان حاصل نرایید و در صیورت تطبییق کامیل
عناصرتوصیف  ،نیازی به ثبت مناسهکاالی جدید نخواهد دامت و م تواند از هران مناسهکاال استفاده نراید .ولی در
صورت مغایرت در عناصر توصیف  ،باید نسبت به تکریل مناسنامه جدید و اخذ مناسهکاالی جدید اقدام نراید.
تبصره  -3در تکریل مناسنامهکاال در بخش فیلدهای اجباری ،درج نشان تجاری ،کشور صاحب نشان تجاری ،کشور
تولیدکننده ،و نام تولیدکننده (حقیق یا حقوق ) به عنوان ماکله اصل تولید مناسه( اقالم بسته بندی ) ضروری است.
تبصره  -4مالکیت مناسههای صادره از طریق این سامانه متعلق به صادرکننده مناسه است و دریافتکننده صرفاال بیه
عنوان بهرهبردار آن مناسه خواهد بود.
ماده  -4به استناد تبصره ماده  5آیین نامه ،مناسه جهان قلم کیاال ( ،)GTINپی ،از تکرییل مناسینامه بیه عنیوان
مناسهکاال مناخته خواهد مد.
تبصره – در هناام اخذ مناسه در صورت که کاربر فاقد کد  GTINبامد ،م تواند از گزینه "فاقد مناسه بینالرللی "
استفاده کند .در این صورت سامانه ی

مناسهکاالی داخل به کاالی اظهار مده اختصاص م دهد.

ماده  -5مناسهکاال م بایست بر روی کوچکترین سطح بستهبندی و تجهیز به صورت فیزیک درج گردد.
تبصره  -1مناسه کاال برای اقالم فله و فاقد بسته بندی در اسناد تجیاری از قبییل اسیناد تیرخیص ،حرل،انبیار
فاکتور فرو

و

کاال درج خواهد مد.

تبصره  -2محل الصاق برچسب باید به نحوی بامد که مانع رویت اطالعات اصل مندرج بر محصول نبوده ،برچسیب
تراماال قابل رویت بوده و با بارکدخوانها قابل مناسای بامد.
تبصره  -3چا) برچسبها باید با حداقل کیفیت  300 DPIو به گونهای بامد کیه در میرایط ناهیداری محصیوالت
پاک نشده و خوانا باق براند.
تبصره  – 4مناسهکاال حداقل در فرمت عدد و کدهای میلهای (بارکد) م بامد .مسئولیت ناخوانای بارکد ارائه مده به
وسیله بارکدخوان ،برعهده واردکننده/تولیدکننده م بامد.
تبصره  -5بارکد به رنگ مشک با پ ،زمینه سفید بوده و براساس جدول زیر م بامد .عالوه بر رعایت محدوده ابعاد
بارکد ،نسبت پهنا به ارتفاع بارکد باید هرواره عددی ثابت و معادل  1.37بامد.
حداکثر اندازه مجاز

اندازه استاندارد

حداقل اندازه مجاز

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

ارتفاع

45.7

22.85

18.28

پهنا

62.7

31.35

25.08

مشخصه
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ماده  -6پ ،از تکریل مناسنامه کاالی توسط مشرولین و ثبت یا صدور مناسهکیاال توسیط سیامانه جیامع تجیارت،
گواه الکترونیک توسط سامانه صادر و پ ،از استعالم از سوی گررک بهصورت ارتباط الکترونیک و برخط در اختیار
گررک قرار خواهد گرفت .این گواه هران تأیید مناسهکاال خواهد بود.
ماده  -7گررک موظف است به هناام انجام فرآیندهای ترخیص کاال از صحت مناسهکاال از طریق تبادل اطالعات و
دریافت گواه مناسه مذکور در ماده ( )5آیین نامه اطرینان حاصل نراید .انجام این فرآیند بیه منزلیه دریافیت گیواه
الکترونیک مناسهکاال از سوی گررک م بامد.
ماده  - 8به استناد تبصره ی

ماده  3آییننامه اجرای مواد  5و  6قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،دستااههای مجوز

دهنده مکلفند در زمان صدور مجوزهای واردات ،صادرات ،تولید و ترانزیت براساس مناسهکاال اقدام نرایند.
ماده  -9کارگروه تخصص موظف است پیشنهادات ،انتقادات و نظرات واصله را بررس و اصالحات مربوطه را بهمنظور
بهروز نرودن دستورالعرل به کارگروه مل (دفتر امور خدمات بازرگان وزارت صنعت ،معدن و تجارت) ارسال نراید.
ماده  -10اتاق اصناف ایران ،اتاق بازرگان  ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و سازمان حراییت مصیرف کننیدگان و
تولیدکنندگان موظفند گزار فرآیند اجرای این دستورالعرل در سطح بازار و هرچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
گزار استفاده از سامانه مناسهکاال را هر سهماه یکبار به دفتر امور خدمات بازرگان وزارت صینعت ،معیدن و تجیارت
ارسال نرایند.
ماده  -11دستورالعرل صادره مشرول کاالهای است که بعد از الزام مناسهکاال ،تولید ییا وارد می میوند .لیذا تعییین
تکلیف کاالهای موجود در کشور و ترخیص سفارمات قبل از الزام ،بیه ترتییب مشیرول میاده  7آیییننامیه و میاده 11
آییننامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود.
ماده  -12فرآیندهای ثبت مناسهها ،تخصیص نام کاربری و رمز عبور ،انتقال مالکییت ،پاسیخ اسیتعالم مناسیههیا و
گواه ها و سایر فعالیتهای مذکور در این دستورالعرل در سامانه جامع تجارت و دیار سامانهها رایاان م بامد.
ماده  -13وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف است فرآیند ثبت سفار

را بهگونهای تنظیم نراید که از تاریخ الیزام

ثبت مناسنامه ،اخذ و نصب مناسهکاال طبق جدول پیوست از ثبت سفار

این کاالها بدون مناسهکاال جلوگیری نراید.

این دستورالعمل در  13ماده و  12تبصـره در جلسـه مـورخ  96/ 2 / 11در دفتـر امـور خـدمات
بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت با حضور اعضای کارگروه تخصصی کاالی کشـاورزی بـه
تصویب رسید.
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پیوست
فهرست کاالهای مشمول کشاورزی
تاریخ الزام ثبت ،اخذ
ردیف

و نصب شناسه برای

نام کاال

کاالهای وارداتی
1
2
3
4

5

6

7
8

دانههای گندم ،جو ،برنج ،ذرت ،ملتوک برنج ،سویا،
آفتاباردان ،کلزا ،کنجد ،گلرنگ ،بادامزمین  ،پنبه و کتان
بذور گندم ،جو ،برنج ،ذرت ،سویا ،آفتاباردان ،کلزا ،کنجد،
گلرنگ ،بادامزمین  ،پنبه ،کتان و چای
چای ،روغن نبات و مکر
کنجالههای سویا ،آفتاباردان ،کلزا ،کنجد ،گلرنگ،
بادامزمین  ،پنبه ،کتان ،مندا  ،پالم ،گوار و نارگیل (کپرا)
گاو ،تلیسه ،گوسفند ،بز ،متر ،گاومیش (بوفالو) ،اسب ،االغ،
قاطر و استر ،مرغ ،بوقلرون ،مترمرغ ،بلدرچین ،اردک ،غاز،
کب و جوجه ی روزه مرغ ،بوقلرون ،مترمرغ ،بلدرچین،
اردک ،غاز و کب
گومتهای گاو و گوساله ،گوسفند و بره ،بز و بزغاله ،متر،
گاومیش (بوفالو) ،گوزن ،آهو ،اسب ،االغ ،قاطر و استر و
گراز ،مرغ ،بوقلرون ،مترمرغ ،بلدرچین ،اردک ،غاز ،کب ،
مرغ ماخدار ،ماه  ،میاو ،ماهمیاو ،خرچنگ ،البستر ،ماه
مرکب ،عروس دریای و اسکویید
کودهای میریای  ،آل و بیولوژی

(زیست )

سروم میریای  ،آفتکشهای میکروب (میکروارگانیسم)،
بیومیریای و ماکروارگانیسم و ابزار و تجهیزات مبارزه با
آفات؛ ویژه دفع آفات نبات

الزام گمرک نسبت به
دریافت و ثبت گواهیها
و شماره شناسه کاال از
سامانه جامع تجارت

تاریخ الزام ثبت ،اخذ
ونصب شناسه برای
کاالهای تولید داخلی
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