
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 1 ( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز31نامه اجرايي شناسه هاي كاال و رهگيري كاال موضوع ماده )آيين

 هيات وزيران 31/60/3131مصوب 

 

  :به كار مي رونددر اين آيين نامه، اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط  -1ماده 

  .و اصالحات بعدي آن 1931مصوب  -قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز قانون: -الف

  .( قانون9ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز موضوع ماده ) ستاد:  -ب

 .وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت: -پ

ك مورخ 97173/ت 19531نظام ملي طبقه بندي كاال و خدمات شنننناسنننه كاال و خدمات، موضنننوع تصنننوي  نامه شننن اره  نظام ملي: -ت

  .گيردكه صرفاً به منظور تهيه شناسنامه كاال و طبقه بندي كاالها مورد بهره برداري قرار مي 11/21/1991

صيفي كاال:   -ث صر تو صيفي عنا شكلي كاال )فيلدهاي تو صيات ماهوي و  صو صر و خ از قبيل جنس، نوع، رنگ، ابعاد، وزن، طرح، مدل،  (عنا

  .باشندتوليدكننده، كشور سازنده، نام تجاري و نوع كاربري آن كه در تشريح تجاري كاال مؤثر مي

سالمي ايران و حس  مورد دستگاه هايي كه بر طبق وزارت موظف است عناصر توصيفي كاال را با ه كاري ستاد، گ رك ج هو -تبصره   ري ا

 .قوانين در قبال توليد، واردات، ح ل و نگهداري و عرضه كاال داراي وظايف و اختياراتي هستند، تعيين ن ايد

سنامه كاال:   -ج شترك از هر قلم كاال در شنا شت م صات و ايجاد بردا شخ صيف م صيفي كاال كه جهت تو صر تو چارچوب  مج وعه اي از عنا

  .ه سان تج يع مي شوند و شناسه كاال، شناسه يكتاي اين مج وعه از اطالعات است

( 1طبق تعريف بند )ژ( ماده ) (HS) بخشي از اقالم اطالعاتي در شناسنامه كاال به ساير طبقه بندي ها از قبيل سامانه ه اهنگ شده -تبصره  

و   (CPC)، طبقه بندي محوري محصننول(ISIC) بندي فعاليت هاي اقتصنناديللي طبقهال ، اسننتاندارد بين-1932مصننوب  -قانون امور گ ركي

  و ه چنين سامانه ثبت شناسه شيء (SITC) طبقه بندي استاندارد تجارت بين ال للي، (UMDNS) پزشكيگذاري تجهيزات سامانه جهاني نام

(OID)  اختصاص دارد. 

صرف كننده نهايي در امر خريد، فروش، ح ل و نگهداري  زنجيره تأمين: -چ صي كه پس از توليد يا واردات كاال تا تحويل آن به م شخا كليه ا

  .كاال فعاليت ن وده و مطابق ضوابط اين آيين نامه مسئول انجام بخشي از فعاليت هاي مرتبط با رهگيري كاال هستند

  :وزارت موظف است -2ماده 

ه كاري دستگاه هاي تخصصي مربوط و بهره گيري از اطالعات نظام ملي نسبت به تهيه شناسنامه كاال و تخصيص شناسه حس  مورد با  -الف

  .نامه اقدام ن وده و نظام جامع طبقه بندي كاال را تشكيل دهد( اين آيين9نبندي مقرر در ماده )براي ت امي كاالها بر اساس اولويت ها و زما

                                                           
به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همكاري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز و دستگاه هاي اجرايي عضو  11/60/1931 مورخ وزيران در جلسههیات  -1

ات بعدي و اصالح 1931( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب 19ماده ) (9)آن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و تبصره 
 (18/60/1931 -16890رساند. )مندرج در روزنامه رسمي شماره آن، آيین نامه اجرايي شناسه هاي كاال و رهگیري كاال موضوع ماده ياد شده را به تصويب 



 

2                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

صره   ضوع فرآيند اجراي -1تب شده تحت عنوان پروژه ايران كد مو سنامه هاي توليد  شنا صر  شد كه عنا سنامه كاال بايد به نحوي با شنا ي تهيه 

  .قوانين و مقررات مربوط، قابل استفاده در طرح جديد باشد

  .شودتك يل محتواي عناصر شناسنامه كاال توسط مش ولين طرح انجام مي -2تبصره 

  .شناسنامه كاال و دريافت شناسه كاال را در سامانه جامع تجارت فراهم ن ايدامكان ثبت اطالعات   -ب

  :شودتهيه شناسنامه و تخصيص شناسه كاال طبق اولويت ها و زمان بندي زير انجام مي -3ماده 

 مهلت تهيه شناسنامه و تخصيص شناسه كاال هاي كاالييگروه رديف

 الف

مك ل هاي دارويي و غذايي، ملزومات و ، (اعم از انساني و حيواني)دارو  -1

تجهيزات پزشكي، فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي، مواد خوراكي و 

 . (آشاميدني، فرآورده هاي زيستي )بيولوژيك

 تلفن ه راه و ساير تجهيزات ارتباطي با قابليت نص  سيم كارت  -1

 دخانيات  -9

 و ماه پس از ابالغ اين آيين نامهد

 ب

يلت، اسپ برقي با اولويت تلويزيون، يخچال، فريزر، كولر گازي ولوازم خانگي 

 ماشين لباس شويي و ظرف شويي، مايكرو و جارو برقي

 قطعات مصرفي و يدكي وسايل نقليه

 فرآورده ها و مشتقات نفتي و گازي و پتروشي يايي

 طال، اعم از ش ش و مسكوكات و مصنوعات زينتي

 منسوجات و پوشاك

 اسباب بازي

 زنده، گوشت سفيد و قرمزدام 

 چهار ماه پس از ابالغ اين آيين نامه

 

 پ
محصوالت اساسي كشاورزي محدود به گندم، برنج، جو، ذرت، دانه هاي روغني، 

چاي، كنجاله، روغن، شكر و كود شي يايي، س وم و بذرها و ساير گروه هاي 

 كااليي

هاي كاالهايي در شش ماه پس از ابالغ اين آيين نامه، مصاديق ساير گروه 

مقاطع شش ماهه پس از ابالغ اين آيين نامه به پيشنهاد وزارت و دريافت 

به گونه  .نظرات ستاد و حس  مورد دستگاه هاي ذي ربط تعيين مي گردد

 .اي كه ظرف سه سال ت امي كاالهاي موجود شناسه دار و ابالغ شوند

 

هاي ذي ربط مكلفند ظرف سه ات  از سوي وزارت ابالغ و دستگاهتخصيص شناسه كاال مربه محض آماده شدن شناسنامه كاال و بستر  -4ماده 

  .ماه نسبت به اجراي آن اقدام كنند

ساس اولويت ها و زمان بندي مقرر در -5ماده  سه كاال اعم از واردكنندگان و توليد كنندگان موظفند برا شنا ش ولين دريافت  ( اين 9) ماده م

ش اره 1( و )5نامه اجرايي مواد )چارچوب آييننامه و در آيين صوي  نامه  ضوع ت سبت به 19/26/1935هنننن مورخ 51553/ت 61669( قانون مو ، ن

  .تك يل اطالعات شناسنامه كاالهاي خود در سامانه جامع تجارت و دريافت گواهي الكترونيكي شناسه كاال اقدام ن ايند

باشد، ض ن تهيه شناسنامه كاال، «  (GTIN)ش اره جهاني قلم تجاري»الي بين ال للي از ج له در مواردي كه كاال داراي شناسه كا -تبصره 

 .شوداين شناسه يا شناسه ها به عنوان شناسه كاال استفاده مي

  .اگر كاال به صورت بخشي از يك بسته كااليي قرار گيرد، مش ول ترتيبات مندرج در اين آيين نامه مي باشد -6ماده 
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شدن اين آيين نامه توليد يا وارد  -7ماده  شور كه تا تاريخ الزم االجرا  سه كاال براي كاالهاي موجود در بازارها و انبارهاي ك شنا نحوه دريافت 

داري يا عرضه آوري و فروش اموال ت ليكي و امثال آن توزيع، نگهكنندگان، فروشندگان و يا سازمان ج عكشور شده و توسط توليدكنندگان، توزيع

صره ماده ) ضوع تب سط كار گروه مو شدن اين آيين نامه تو ست كه ظرف يك ماه از تاريخ الزم االجرا  ستورالع لي ا شوند، طبق د ( اين آيين 11مي 

  .شودنامه تصوي  مي

ها و ش اره يك ماه پس از الزم االجراشدن شناسه كاال، گ رك ج هوري اسالمي ايران موظف است نسبت به دريافت و ثبت گواهي  -8ماده 

 .شناسه كاال از سامانه جامع تجارت اقدام و مطابق قوانين ع ل ن ايد

سه  -1999مصوب -( قانون برگزاري مناقصات 1ت امي دستگاه هاي موضوع بند )ب( ماده ) -9ماده  شنا ساس  موظفند خريدهاي خود را بر ا

  .كاال انجام دهند

 .ا در سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( بر اساس شناسه كاال فراهم ن ايدوزارت موظف است امكان ثبت اين معامالت ر -تبصره

هاي كاال و تطبيق نظامهاي طبقه بندي هاي كاال، وزارت با ه كاري گ رك ج هوري اسالمي ايران، به منظور تعيين مصاديق شناسه -11ماده 

هاي مورد استفاده در گ رك ج هوري اسالمي ايران مانه شناسه كاال و شناسهستاد و دستگاه تخصصي مربوط، ساختار شناسه كاالي موجود در سا

  .ن ايدها را بررسي و مطابقت ميو ساير دستگاه

( اين آيين نامه ظرف يك سننال پس از ابالغ هر گروه براسنناس ماده مذكور، مشنن ول اجراي طرح 9هاي كااليي موضننوع ماده )گروه -11ماده 

  .شودشناسه رهگيري مي

صره  به تفكيك هر گروه كااليي كار گروهي متشننكل از ن ايندگان تام االختيار وزارت و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، سننتاد، گ رك  -تب

سه  شنا ساختار  ستورالع ل اجرايي از ج له  شكيل و د ست وزارت ت ستگاه هاي مرتبط با آن گروه كااليي به ريا ساير د سالمي ايران و  ج هوري ا

شيوه  ستعالم،  ستگاه، نحوه ا صيص نيازهاي فني هر د سه گذاري و چگونگي تخ شنا ستگاه ها، روش  شتراك گذاري د رهگيري، نحوه ه كاري و ا

پاسخگويي به استعالمات مردمي و دستگاه هاي نظارتي و زنجيره تأمين در خصوص هر گروه كااليي و ه چنين سطح دسترسي به اطالعات شناسه 

 .گرددتعالم كنندگان تصوي  و ابالغ ميرهگيري براي اس

وزارت موظف اسننت امكان ثبت شننناسننه رهگيري و دريافت گواهي الكترونيكي را در سننامانه جامع تجارت فراهم ن ايد و يكتا بودن  -12ماده 

  .شناسه هاي رهگيري را در سطح ت امي كاالهاي مش ول تض ين ن ايد

بندي و اولويت بندي ها و بر اسنناس ضننوابط اعالمي كارگروه  االهاي مشنن ول موظفند طبق زمانواردكنندگان و توليدكنندگان ك -13ماده 

هاي رهگيري كاالهاي خود اقدام و در سننامانه جامع تجارت ثبت ن وده و گواهي نامه نسننبت به ايجاد شننناسننه( اين آيين11موضننوع تبصننره ماده )

سهالكترونيكي دريافت ن ايند. وارد كنندگان و توليد ك شنا سط خود، از  سه رهگيري تو شنا سط نندگان مذكور مي توانند به جاي ايجاد  هايي كه تو

  .شود، استفاده ن ايندسامانه جامع تجارت ايجاد مي

صره  ضوع مواد ) -تب سه رهگيري براي كاالهاي مو شنا صيص  ش ول اين آيين نامه قرار گيرند و51( و )55ايجاد و تخ ه چنين  ( قانون كه م

 .نامه خواهد بوداين آيين (11نص  يا درج آن بر روي كاالهاي مذكور، طبق دستورالع ل ابالغي كارگروه موضوع تبصره ماده )چگونگي 
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تعيين تكليف كاالهاي موجود در بازارها و انبارهاي كشننور كه قبل از تاريخ شنن ول، توليد يا وارد كشننور شننده اند و نحوه تخصننيص  -14ماده 

 .نامه خواهد بود( اين آيين11ا طبق دستورالع ل ابالغي كارگروه موضوع تبصره ماده )شناسه رهگيري به آنه

سامانه بايد به  -15ماده  سامانه جامع تجارت ايجاد و راه اندازي ن ايد. اين  صورت يكپارچه با  سامانه رهگيري كاال را به  ست  وزارت موظف ا

سامانهگونه اي طراحي و اجرا گردد كه حس  مورد قابليت ثبت  سقاط كاال از  صادرات، ح ل، انبارش، فروش و ا يا دريافت اطالعات توليد، واردات، 

هاي خريداران، اعضاي زنجيره تأمين، دستگاه هاي مربوط را داشته باشد و بتواند در خصوص اطالعات كاال و رهگيري مكاني و مالكيتي، به استعالم

 .مين در داخل كشور به صورت مت ركز پاسخ دهدهاي كاشف و بازرسان در هر نقطه از زنجيره تأ

ستگاه هاي  -16ماده  ساير د سط وزارت و با ه كاري  ضه، مطابق ترتيبات زير تو سطح عر ش ول از بدو ورود يا توليد تا  رهگيري كاالهاي م

  :پذيرداچاق كاال و ارز صورت مي( قانون مبارزه با ق1( و )5اجرايي و به صورت ه اهنگ با سامانه هاي موضوع آيين نامه اجرايي مواد )

گ رك ج هوري اسالمي ايران موظف است قبل از ترخيص كاالهاي تجاري مش ول، نسبت به دريافت گواهي الكترونيكي و شناسه هاي  -الف

  .رهگيري از سامانه جامع تجارت اقدام و مطابق قوانين ع ل كند

فند هنگام ح ل كاال از مبادي گ ركي يا توليدي، اطالعات شننناسننه هاي رهگيري واردكنندگان و توليد كنندگان كاالهاي مشنن ول موظ -ب

مربوط را كه در سننامانه جامع تجارت ثبت شننده در اختيار شننركت هاي ح ل و نقل قرار دهند و ه چنين موظفند طبق ضننوابط اعالمي كارگروه 

  .ام ن ايند( اين آيين نامه، نسبت به نص  يا درج شناسه اقد11موضوع تبصره ماده )

سامانه هاي ح ل و نقل موظفند در خصوص ح ل كاالهاي مش ول، ثبت شناسه هاي رهگيري از سوي شركت هاي دستگاه -پ هاي متولي 

سناد ح ل، از سامانه رهگيري كاال استعالم سيست ي ن ايند و از  صدور ح ل و نقل را در سامانه ح ل و نقل مربوط الزامي ن وده و قبل از صدور ا

 .سناد ح ل براي مواردي كه مورد تأييد سامانه رهگيري نيست، خودداري ن ايندا

شركت هاي ح ل و نقل موظفند براي ح ل كاالهاي مش ول، شناسه هاي رهگيري در سطح بسته بندي اظهار شده توسط متقاضي  -1تبصره 

 ايند و از ح ل مح وله هايي كه شناسه رهگيري ندارند، خودداري را از متقاضيان ح ل دريافت ن وده و در سامانه جامع ح ل و نقل مربوط ثبت ن

  .ن ايند

اشخاصي كه مستقالً به ح ل و نقل درون شهري و بين شهري كاال مبادرت مي ن ايند موظفند نسبت به دريافت بارنامه از شركت  -2تبصره  

  .اي اقدام ن ايندهاي ح ل و نقل يا سازمان راهداري و ح ل و نقل جاده

وزارت موظف است در خصوص انبارش كاالهاي مش ول، ثبت شناسه هاي رهگيري در سطح بسته بندي اظهارشده توسط متقاضي را در  -ت

مورد  دي كهسامانه جامع انبارها الزامي ن وده و قبل از صدور قبض انبار، از سامانه رهگيري استعالم سيست ي ن ايد و از صدور قبض انبار براي موار

 .سامانه رهگيري نيست، خودداري ن ايندتأييد 

صره  سه هاي رهگيري در  -تب شنا ش ول،  صوص كاالهاي وارداتي، موظفند براي انبارش كاالهاي م ستثناي اماكن گ ركي در خ انباردارها به ا

سامانه جامع انبارها ثبت  ضيان انبارش دريافت ن وده و در  ضي را از متقا سط متقا شده تو سته بندي اظهار  ن ايند و از انبارش كاالهايي كه سطح ب

 .شناسه رهگيري ندارند، خودداري ن ايند
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  .وزارت موظف است در سامانه جامع تجارت امكان انتقال مالكيت كاالها بر اساس شناسه هاي رهگيري را فراهم ن ايد -ث

صره  سامانه هاي مربوط به ه را -تب شده و براي هرگونه انتقال مالكيت كاالهاي مش ول طرح بايد توسط  سه رهگيري كاال ثبت  شنا ش اره  ه 

 .سامانه رهگيري از طريق سامانه جامع تجارت ارسال شود

توانند شناسه ( قانون مي91اعضاي زنجيره تأمين و خريداران كاالهاي مش ول و ه چنين مأموران دستگاه هاي كاشف موضوع ماده ) -17ماده 

ن ايند. سامانه رهگيري در پاسخ، مشخصات ماهيت كاال، مالكيت و موقعيت ثبت شده در سامانه را اعالم رهگيري كاال را از سامانه رهگيري استعالم 

  .مي ن ايد. هر گونه مغايرت بين اطالعات استعالم با مشخصات كاال نشان دهنده احت ال قاچاق، تقلبي يا فاقد مجوز بودن كاالي مربوط است

صره  ست امكان ثبت مغاي -تب سايي كاالي وزارت موظف ا شنا سامانه  شده را براي  سامانه رهگيري فراهم ن وده و مغايرت هاي ثبت  رت را در 

ضه و فروش كاالهاي  سايي مراكز عر شنا سبت به  سي اين اطالعات ن شف موظفند با برر ستگاه هاي كا سال ن ايد. د ست ي ار سي صورت  قاچاق به 

 .قاچاق و فاقد مجوزهاي قانوني اقدام ن ايند

نص  شناسه رهگيري مي تواند به صورت چاپ شناسه و يا الصاق برچس  فيزيكي و يا الكترونيكي و امثال آن صورت پذيرد. نص   -18ماده 

شور مبدأ و يا سط توليد كننده خارجي در ك سط توليد كننده داخلي و براي كاالهاي خارجي تو سه رهگيري براي كاالهاي داخلي مي تواند تو  شنا

صورت پذي صورت پذيرد. به وارد كننده  سته بندي آن  سه رهگيري مي تواند بر روي كاال و يا ب شنا ص   سته بندي آن، ن س  با نوع كاال و ب رد. متنا

سه را  شنا ص   س  با نوع كاال و نيازهاي فني، روش ن صي مربوط متنا ص ستگاه تخ سه، د شنا ص   ستگاه در ن صيص نيازهاي فني هر د منظور تخ

  .( اين آيين نامه مي رسد، ابالغ شود11ع لي كه به تصوي  كارگروه موضوع تبصره ماده )پيشنهاد مي دهد تا طي دستورال

اي هها و ساير فعاليتها، تخصيص نام كاربري و رمز عبور، انتقال مالكيت، پاسخ استعالم شناسه ها و گواهيفرآيندهاي ثبت شناسه -19ماده 

  .باشدهاي مرتبط به صورت رايگان مييگر سامانهنامه در سامانه جامع تجارت و دمذكور در اين آيين

  .نامه بوده و موظف است روند اجراي آن را ساالنه به ستاد و هيئت وزيران گزارش كندوزارت مسئول اجراي اين آيين -21ماده 
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