
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 1دستورالعمل دریافت شناسه برای کاالی )لوازم خانگی( موجود در بازار و انبارها

 (قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 31های کاال و رهگیری کاال ماده آیین نامه اجرایی شناسه 7موضوع ماده )

 

 :هدف

 .تعیین تکلیف کاالهای لوازم خانگی فاقد شناسه کاال موجود در سطح عرضه و بازار

 :تعاریف -1ماده 

 .و اصالحات بعدی آن است 1931قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  :قانون -الف

ـــ مور   41529/ت24651کاال و رهگیری کاال به شماره نامه اجرایی شناسهینیآ :نامهینیآ -ب ( 19موضوع ماده ) 19/26/34هـ

 .قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز است

 .ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز :ستاد  -ت

 .تولیدکننده لوازم خانگی :تولیدکننده -ث

 .وارد کننده لوازم خانگی :واردکننده -ج

کاالست و مشخصات ماهوی هر قلم کاال احصاء شده بندی ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقهشناسه :کاالشناسه -ح

و در یک ســامانه به منظور ایداد برداشــت مشــترر از هر قلم کاالو به صــورت رمرینه )بارکد( و یا نظایر آن بر روی کاال نصــ  یا در  

 .یابدکاالی یکتا تخصیص میگردد. به هر شناسنامه کاال یک شناسهمی

سه بخشی از اقالم اطالعاتی -تبصره  شنا سایر طبقهدر  سامانه هماهنگبندیکاال به  ستاندارد بین  (HS)شده ها از قبیل  المللی و ا

 .و اختصاص دارد(CPC)  بندی محوری محصولو طبقه(ISIC)های اقتصادی بندی فعالیتطبقه

ــمول بند ) :کاالی مشمملو  -خ ــاملت تلویریونو یخلال فریررو نامه ( آیین9( ردیف )ب( ماده )1کلیه کاالهای لوازم خانگی مش ش

 .باشندبرقی می ظرفشوییو مایکروویو و جارولباسشوییو ماشینکولرگازی و اسپیلتو ماشین

                                                           
تکلیف لوازم خانگی فاقد جهت تعیین ، قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 1۱های کاال و رهگیری کاال ماده نامه اجرایی شناسهآیین ۷با عنایت به ماده این دستورالعمل  -1

رکزی مبارزه ه است. )منبع: ستاد مکاال اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان ابالغ شدهای ذیربط و مشمولین دریافت شناسهشناسه کاال موجود در بازار و انبارها، به دستگاه
 با قاچاق کاال و ارز(
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  قانون  6اده است که بر اساس بند الف م (www.ntsw.ir) منظور سامانه جامع تدارت ایران به آدرس :سامانه جامع تجارت  -د

 کنندگانتولید و واردکنندگان از اعم را اقتصادی فعاالن ارتباط یکپارچهو درگاهی عنوان به و1931 سال مصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه

 .کندهای ذیربط در امر تدارتو کنترل میبا دستگاه

سه   -ذ شنا ست که  :کاالی فاقد  سهو کاالیی ا شنا سنامهمنظور از کاالی فاقد  سامانهشنا سامانه ای برای آن در  سه کاال یا  شنا ی 

صات مربوط به آن  شخ ست و یا اینکه م شده ا سنامه کاال بر روی کاال در  ن شنا سه متناظر با  شنا ست یا  شده ا جامع تدارت تعریف ن

 .یا عرضه تطابق نداشته باشدشناسه )مانند مکانو مالک یا تعداد موجودی( در سامانه جامع تدارت با وضعیت کاال در محل انبار 

سه جهانی قلم کاال   -ر شماره :(GTIN) شنا ستم  سی ساس  صیص داده  GTIN به هرقلم کاالو یک کد به نام GS1 گراریبرا تخ

 .رقمی دارد 15و  19و 11و 8ساختار  GTIN شود. کدمی

 کاال که فرآیندهای درخواست و صدور شناسهشناسهای است به منظور ثبت شناسنامهو اخذ و نص  سامانه :کاالسامانه شناسه    -ز

سه شنا ستعالم  سامانه کاال را در برگرفته و امکان ا سهها و افراد مرتبط فراهم میکاال را برای  شنا سامانهو مدیریت  کاال  نماید. هدف این 

 .شوداهم میهای تداری فردر طول زندیره تداری کشور است و بر این اساسو زبان مشترر در کل فعالیت

 شــمولمکنندگان عمده و خرده موظف هســتند نســبت به تعیین تکلیف کاالی کلیه واردکنندگانو تولیدکنندگانو عرضــه -2ماده 

 .ام نماینداقد ذیل شرایط مطابق

د یا که تولیاند حداکثر دو ماه پس از تاریخ ابالغ این دســتورالعمل شــناســه کاالهایی را تولیدکنندگان و واردکنندگان موظف -الف

دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه اخذ و نص  شناسه کاال برای گروه کاالیی لوازم  4فرمت ارائه شده در ماده   اند را مطابق باوارد کرده

 .کنندگان قرار دهندخانگی به نحو مقتضی در اختیار عرضه

ضه و انبار موظف -ب سطح عر شمول در  سه کاال از ماه پس ا 9اند تا مالکان کاالی م شنا ضمن دریافت  ستورالعمل  ز ابالغ این د

 .واردکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به الصاق شناسه کاال بر روی کاالهای فاقد شناسه خود اقدام نمایند

صره   صرف -1تب ستورالعمل به م سه ماه پس از ابالغ این د شمول که تا  شند نیازی به اخذکاالهای م شده با  کننده نهایی فروخته 

 .شناسه کاال ندارند

صره   ضه -2تب ضای مدازی مانند وبعر ضه کاالی خود از ف شبکهسایتکنندگانی که به نحوی از انحاء برای عر های های فروشو 

شن ستفاده می ...های موبایلی واجتماعیو اپلیکی سترهای فوقا صات کاال در ب شخ سایر م سه در کنار  شنا شاره کنند ملرم به در   اال

 .این دستورالعمل خواهد بود 9صورت مالر عمل ماده  در غیر اینباشند می

http://www.ntsw.ir/
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صره   کنندگان عمده و خرده موظف اند از تاریخ مذکور در بند الف این ماده از دریافت کاالهای فاقد کنندگان و عرضــهتوزیع -3تب

سه کاال خودداری نمایند. در غیر این صورت مسؤولیت حملو نگهداریو انبارشو عرضه و ف روش کاالی مصداق قاچاق بر عهده آنان شنا

 .این دستورالعمل مالر عمل خواهد بود 9خواهد بود و ماده 

ضای مواعد زمانی تعیین -3ماده  سه به نحو ذیل با حملو 1شده در ماده پس از انق شنا شف کاالی فاقد  شاهده و ک صورت م و در 

 .نگهداریو انبارشو عرضه و یا فروش آن برخورد خواهد شد

 .قانون برای حمل یا نگهداری کاالی فاقد شناسه حس  مورد 18مال جریمه نقدی موضوع بندهای الفوب و پ ماده اع -

 .قانون برای عرضه یا فروش کاالی فاقد شناسه 18ماده 1اعمال جریمه نقدی موضوع تبصره  -

فاقد شناسه از سوی واحدهای صنفی صورت  با رعایت شرط مندر  در این مادهو چنانله نگهداریو عرضه یا فروش کاالی -1تبصره 

 .گرددمکرر قانون اعمال می 18پذیردو جریمه موضوع ماده 

 .گردددر تمامی موارد فوقو کاالی فاقد شناسه ضبط می -2تبصره 

صره   س  مورد مطابق ماده  -3تب ضوع این ماده ح سه مو شنا ستفاده در حمل کاالی فاقد  سایل نقلیه مورد ا ضبط  12و قانون 

 .گرددمی

ای به منظور نظارت بر حسن اجرا و رسیدگی به مشکالت احتمالی این دستورالعمل که نیاز به تصمیم گیری داردو کمیته -4ماده 

اقتصادی و بازرگانی صمتو سازمان حمایتو ستاد )و اعضایی از ستاد که به تشخیص ایشان حضورشان ضرورت  مرک  از معاونت امور

سعه تد شکلدارد(و مرکر تو صی و نمایندگان ت ص ضه کنندگان  ارت الکترونیکیو دفترتخ های ذیربط واردکنندگانو تولیدکنندگان و عر

 .تشکیل خواهد شد

سازمان جمعسازمان -5ماده  صد که صورتی در آن امثال و تملیکی اموال فروش و آوری ها و نهادهایی مانند  ضه ق  داخلی عر

 .بود خواهند دستورالعمل این مفاد رعایت به ملرم باشندو داشته را مشمول کاالهای

های میدانی )ســطح عرضــه و انبار( های مربوطه در نظارتاین دســتورالعمل به منرله عدم کنترل یا عدم برخورد دســتگاه -6ماده 

ــای قانون نیر می 1نخواهد بود و مالر عمل در حوزه کاالهای وارداتی هملنان بند )ژ( ماده  ــد. پس از انقض ــده در باش مواعد تعیین ش

ی قاچاق نبودن کاال نیســت اما به هر ترتی  در صــورتی که کاالی نیر وجود شــناســه کاال بر روی کاالی خارجی الراما  به منرله 1ماده 

 .باشدقانون کاالی قاچاق می 19وارداتی فاقد شناسه باشد مطابق ماده 

ستورالعمل و  -7ماده  سانی این د ضوع ماده برنامه اجرایی اطالع ر سط کمیته مو روز پس از ابالغ این  14و تا  5آموزش ذینفعان تو

 .دستورالعمل تدوین خواهد گردید

 .باشدتبصره تصوی  و از تاریخ ابالغ الزم االجراء می 4ماده و  8این دستورالعمل در  -8ماده 


