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یتعالبسمه

 کاال شناسه نصبو  اخذ ،شناسنامه ثبت ییاجرا دستورالعمل

 قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه ییگروه کاال یبرا

 

هـ مورخ  47521ت /24657به شماره  آن ییاجرا نامه نییآو  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 31 مادهبه  تیعنا با

 یو مصرف یدکیقطعات کاالیی  گروه یکاال شناسهو نصب  اخذ ،شناسنامه ثبت جهت لیذ دستورالعمل ،71/6/54

 و ابالغ دکنندگانیتول و واردکنندگان از اعم کاال شناسه افتیدر نیمشمول و ربطیذ یها دستگاهبه  ،یهنقل یلوسا

 .گردد یم یرسان اطالع

 :اهداف
 کاال شناسهساختار  ارائه .3

 کاال شناسه نصب و اخذ ،شناسنامه ثبتار کراه ارائه .7

 ها تیاولو نییتعو  ییاجراند یآفر فیتعر .1

 

 :روند یممشروح مربوط به کار  یدر معان ریدستورالعمل اصطالحات ز نیدر ا -1 ماده

 71/6/54 مورخ هـ 47521ت /24657 شماره به کاال یریرهگ و کاال شناسه ییاجرا نامه نیآئ منظور: نامه نیآئ – الف

 .است ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون( 31) ماده موضوع

قلـم   یـ   یصو تشخ یفتعر منظور بهکه است  یضرور یاز حداقل اقالم اطالعات یا مجموعه ب ـ شناسنامه کاال: 

 .روند یمبا آن قلم کاال به کار  یرمرتبط و درگ یها سامانه یندر ب یی،کاال

هر قلم  یکاالست و مشخصات ماهو یبند طبقه جامع نظام  یبر  یمبتن که یرقمچند  یا شناسه :کاال شناسهـ  پ

ـ )بارکد( و  نهیبه صورت رمز ،کاال قلم هر از مشترک برداشت جادیا منظور بهسامانه   یو در  شدهاحصاء  در آن کاال  ای

 .ابدی یم صیتخص کتای یکاال شناسه  ی کاال اسنامهبه هر شن .گردد یم درج ای نصب کاال یرو بر آن رینظا

(، اسـتاندارد  HS) شده هماهنگسامانه  یلاز قب ها یبند طبقه یربه سا کاال شناسهدر  یاز اقالم اطالعات یبخش - تبصره

 اختصاص دارد. ،(CPCمحصول ) محوری بندی طبقه(، ISIC) یاقتصاد های فعالیت بندی طبقه المللی بین

( 1)ب( مـاده )  فی( رد7مشمول بند ) که یهنقل یلوسا یو مصرف یدکیقطعات ی کاالها کلیه مشمول: هایکاال- ت

 .باشند یم نامه نییآ
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وزارت صنعت،  یتبا مسئول نامه یینآ ی بند )ث( ماده  یلبه استناد تبصره ذاست که  یارگروهک :یکارگروه مل -ث 

 یلتشـک  مـرتبط  یهـا  دسـتگاه  یرمبارزه با قاچاق کـاال و ارز، گمـرک و سـا    یستاد مرکز یمعدن و تجارت و با همکار

 است. شده

 یلوسـا  یو مصرف یدکیقطعات  کاالییگروه  یبرا یکارگروه مل یلذ کهاست  یارگروهک :یکارگروه تخصص -ج 

معـدن و تجـارت و   دفاتر مـرتبط وزارت صـنعت،   دیگر  یتو با عضو محرکه یروصنایع خودرو و ندفتر  یتبا مسئول یهنقل

 شده است. یلتشک نامه یینآ ی بند )ث( ماده  یلشده در تبصره ذ یدق یها ر دستگاهیسا

توسـط   کـاال  شناسه یکیترونکاستعالم ال هسامانه جامع تجارت ب یکیترونکال ییدتأ به معنای: یکیالکترون یگواه -چ

 باشد. یم کگمر

جنس، نوع، رنگ، ابعاد، وزن،  یلکاال از قب یو ظاهر یکارکرد ی،ذات یاتعناصر و خصوص کاال: توصیفیعناصر  -ح

 است. مؤثرکاال  یحآن که در تشر یو نوع کاربر یکشور سازنده، نام تجار ،یدکنندهتولطرح، مدل، 

GTIN) کاالقلم  یجهانشناسه  – خ
کـد بـه نـام     یـ  به هرقلم کـاال   GS1 یشماره گزار یستمبر اساس س (:1

GTIN کد شود یداده م تخصیص .GTIN  دارد. رقمی 35و  31، 37، 8ساختار 

بر اساس بند الف ماده شش قانون مبـارزه بـا    کهاست  رانیسامانه جامع تجارت ا منظورسامانه جامع تجارت:  -د 

 و واردکننـدگان  از اعـم  را یاقتصـاد  فعـاالن  ارتبـاط  کپارچـه، ی یدرگاه عنوان به ،3157 قاچاق کاال و ارز مصوب سال

 .کند یم کنترل ،در امر تجارت ربطیذ یها دستگاه با دکنندگانیتول

درخواست و  ییندهاکه فرآ کاال شناسهو نصب  اخذ شناسنامه، است به منظور ثبت یا سامانه :کاال شناسهسامانه  -ذ 

 یـن . هدف انماید یمو افراد مرتبط فراهم  ها سامانه یرا برا کاال شناسهرا در برگرفته و امکان استعالم  کاال شناسهصدور 

 هـای  یـت فعالاسـاس، زبـان مشـترک در کـل      ینکشور است و بر ا یتجار یرهدر طول زنج کاال شناسه دیریتسامانه، م

 .شود یمفراهم  یتجار

 یبرا کاال شناسهنصب  و اخذ ،شناسنامه به ثبت ممشمول، ملز ییکاال اقالمگان دو واردکنن دکنندگانیتول هیکل -2ماده 

 .باشند یخود م یاالهاکدسته از  نیا

بـه سـامانه    سـت یبا یمـ  تیجهت ثبت نام و احراز صالح ابتدا لدستورالعم نیابالغ ا خیاز تار انیمتقاض هیکل - تبصره

در  کـاال  شناسهثبت  ایثبت اطالعات و اخذ  یو سپس برا ندیمراجعه نما :www.ntsw.ir//http آدرس بهتجارت  عجام

 .ندیمراجعه نما cid.ntsw.ir//:httpو رمز عبور به آدرس  یبا همان نام کاربر کاال شناسهسامانه 

 کننـده دیتوسط تول ،یداخل دشدهیتول یاالک قلم هر یازا به ستیبا یم شناسه افتیو در کاال هنامشناس لیتکم -3 ماده

ـ اولوبر اساس  )بعد از الزام شناسه( واردات ای دیتول یسر نیاول یبرا واردکنندهتوسط  ،یواردات یکاال قلم هر و  و هـا  تی

 .ردیگ انجام ،لیذ جدول در مقرر یبند زمان

                                                           
1
 Global Trade Item Number 
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که متعاقبـا  اعـالم   است و اخذ شناسه برای سایر کاالهای مشمول بر اساس زمانبندی  شناسنامه الزام ثبت – 1 تبصره

 خواهد شد.

 ییکاال قلم فیرد

 ثبت الزام خیتار

شناسنامه، اخذ و نصب 

 یکاالها یبرا شناسه

 یواردات

 به نسبت کگمر الزام

 ثبت و افتیدر

 شماره و ها یگواه

 سامانه از کاال شناسه

 **تجارت جامع

 ثبت الزام خیتار

شناسنامه، اخذ و نصب 

 یکاالها یبرا شناسه

 یداخل دیتول

 13/6/56 34/5/56 13/1/56 انواع لنت ترمز 1

 13/6/56 34/5/56 13/1/56 انواع لنت کالچ 2

 13/6/56 34/5/56 13/1/56 انواع کم  فنر 3

 13/6/56 34/5/56 13/1/56 انواع المپ خودرو 4

 13/6/56 34/5/56 13/1/56 تسمه ها 5

 13/6/56 34/5/56 13/1/56 سوپاپ 6

 13/6/56 34/5/56 13/1/56 باتری 7

 13/6/56 34/5/56 13/1/56 شمع موتور 8

 13/6/56 34/5/56 13/1/56 استارتر 9

 13/6/56 34/5/56 13/1/56 آلترناتور )دینام( 11

11 
 مجموعه دیس ، صفحه

 و بلبرینگ کالچ )کیت کالچ(
13/1/56 34/5/56 13/6/56 

 13/6/56 34/5/56 13/1/56 دیس  کالچ 12

 13/6/56 34/5/56 13/1/56 صفحه کالچ 13

 13/6/56 34/5/56 13/1/56 بلبرینگ کالچ 14

 13/6/56 34/5/56 13/1/56 موتوررینگ پیستون  15

 13/6/56 34/5/56 13/1/56 الستی  )تایر( 16

 .باشد ین نامه مییآ 8از سامانه جامع تجارت به استناد ماده  کاال شناسهو شماره  ها یگواهافت و ثبت ینسبت به در کالزام گمر **

 شده باشـد  ثبت کاال شناسهدر سامانه  یگرید ه توسط فرددواردکنن دنظرم یکاال شناسه که قبال  یدر صورت –2 تبصره

ـ نما لحاص نانیخود اطم یبا کاال یفینسبت به تطابق عناصرتوص ستیبا یم هدواردکنن ـ و در صـورت تطب  دی  مـل کا قی

ـ استفاده نما کاال شناسه اناز هم تواند یمو  نخواهد داشت دیجد یکاال شناسهبه ثبت  یازین ،یفیعناصرتوص ـ  .دی در  یول

 .دیاقدام نما دیجد یکاال شناسهاخذ د و یل شناسنامه جدیمکت نسبت به دیبا ،یفیدر عناصر توص رتیصورت مغا

شور ک، یشور صاحب نشان تجارک، ینشان تجار، درج یاجبار یلدهایاال در بخش فکل شناسنامه یمکدر ت -3 تبصره

 است. ید شناسه ضروریتول یله اصلک( به عنوان شایا حقوقی یقیننده )حقکدیننده و نام تولکدیتول
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بـه   صرفا ننده ک افتیننده شناسه است و درکن سامانه متعلق به صادریق ایصادره از طر یها شناسهت کیمال -4 تبصره

 بردار آن شناسه خواهد بود.  عنوان بهره

ل شناسـنامه بـه عنـوان    یـ مک(، پـس از ت GTINاال )کـ قلم  ین نامه، شناسه جهانییآ 4به استناد تبصره ماده  -4 ماده

 .شناخته خواهد شد کاال شناسه

 "یالمللـ نیفاقد شناسه ب" نهیاز گز تواند یمباشد،  GTIN دک فاقدکه کاربر  یاخذ شناسه در صورت مدر هنگا – تبصره

 .دهد یم اختصاص شده اظهار یکاال به یداخل یکاال شناسه  یصورت سامانه  نی. در اکند استفاده

 گردد. درجکاال  )اعم از کارتن و جعبه(  یبند بسته سطوح تمامی یرو بر ستیبا یم کاال شناسه -5 ماده

 برچسـب مندرج بر محصول نبوده،  یاطالعات اصل تیباشد که مانع رو یبه نحو دیمحل الصاق برچسب با -1 تبصره

 باشد. ییشناساقابل  ها بارکدخوان با و بوده تیرو قابل تماما 

 محصـوالت  ینگهـدار  طیشـرا  در کـه  باشد یا گونهو به  DPI 122 تیفیبا حداقل ک دیبا ها برچسب چاپ -2 تبصره

 .بماند یباق خوانا و نشده پاک

بارکد ارائه شده به  اییناخوان تی. مسئولباشد ی)بارکد( م یا لهیم یدر فرمت عدد و کدها حداقل کاال شناسه – 3 تبصره

 .باشد یم دکنندهیبرعهده واردکننده/تول ،بارکدخوان لهیوس

محدوده ابعاد  تیبر رعا عالوه. باشد یم ریجدول ز براساسبوده و  دیسف نهیزم پس با یمشک رنگ به بارکد -4 تبصره

 باشد. 3312ثابت و معادل  یهمواره عدد دیبارکد، نسبت پهنا به ارتفاع بارکد با

 مشخصه
 مجاز اندازه حداکثر

 (متر یلی)م

 استاندارد اندازه

 (متر یلی)م

 مجاز اندازه حداقل

 (متر یلی)م

 38378 77384 5432 ارتفاع

 74328 13314 6732 پهنا

توسـط سـامانه جـامع تجـارت،      کـاال  شناسها صدور ین و ثبت یتوسط مشمول ییل شناسنامه کاالیپس از تکم -6ماده 

ار یو برخط در اخت یکیصورت ارتباط الکترون گمرک به یتوسط سامانه صادر و پس از استعالم از سو یکیالکترون یگواه

 خواهد بود. کاال شناسهد ییهمان تأ ین گواهیگمرک قرار خواهد گرفت. ا

ق تبادل اطالعات و یاز طر کاال شناسهص کاال از صحت یترخ یندهایگمرک موظف است به هنگام انجام فرآ -7ماده 

 یافـت گـواه  یند بـه منزلـه در  یآن فرید. انجام اینان حاصل نماین نامه اطمیی( آ4شناسه مذکور در ماده ) یافت گواهیدر

 .باشد یم کگمر یاز سو کاال شناسه یکیترونکال

مجوز  یها قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، دستگاه 6و  4مواد  یینامه اجرا نییآ 1  ماده یبه استناد تبصره  - 8ماده 

 ند.یاقدام نما کاال شناسهت براساس ید و ترانزیواردات، صادرات، تول یدهنده مکلفند در زمان صدور مجوزها
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منظور  و اصالحات مربوطه را به یانتقادات و نظرات واصله را بررس شنهادات،یموظف است پ یتخصصکارگروه  -9ماده 

 .دیوزارت صنعت، معدن و تجارت( ارسال نما ی)دفتر امور خدمات بازرگان یروز نمودن دستورالعمل به کارگروه مل به

 و  سازمان حمایـت مصـرف کننـدگان   و  یرانا یمعادن و کشاورز یع،صنا ی،اتاق بازرگان یران،اتاق اصناف ا -11ماده 

 یکـی مرکز توسعه تجارت الکترون همچنین دستورالعمل در سطح بازار و ینا یاجرا یندموظفند گزارش فرآ تولیدکنندگان

وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت     یامور خدمات بازرگان فتربه دیکبار  ماه سههر را  کاال شناسهگزارش استفاده از سامانه 

 .یندارسال نما

ـ  دیتول ،کاال شناسهاست که بعد از الزام  ییدستورالعمل صادره مشمول کاالها -11ماده   نیـی . لـذا تع شـوند  یوارد مـ  ای

 33و مـاده   نامـه  نیـی آ 2مشـمول مـاده    بیـ سفارشات قبل از الزام، بـه ترت  صیموجود در کشور و ترخ یکاالها فیتکل

 .بود خواهد واردات و صادرات مقررات قانون ییاجرا نامه نییآ

ـ مالک انتقال عبور، رمز و یکاربر نام صیتخص ها، شناسه ثبت یندهایفرآ -12ماده   و هـا  شناسـه  اسـتعالم  پاسـخ  ت،ی

 .باشد یم گانیرا ها سامانه گرید و تجارت جامع سامانه در دستورالعمل نیا در مذکور یها تیفعال ریسا و ها یگواه

الـزام   خیکه از تار دینما میتنظ یا گونه ثبت سفارش را به ندیآفرصنعت، معدن و تجارت مکلف است  وزارت -13ماده 

 .دینما یریجلوگ کاال شناسه بدون کاالها نیا سفارش ثبت از فوق جدول طبق کاال شناسه نصب و اخذ ،شناسنامه ثبت

 

 یبازرگـان  خدمات امور دفتر در 29/1/96 مورخجلسه در  تبصره 11و  ماده 31دستورالعمل در  نیا

قطعات  یو مصرف یدکیقطعات  یکارگروه تخصص یاعضا حضور با تجارت و معدن صنعت، وزارت

 .دیرس بیتصو به یهنقل یلوسا یدکی


