
 



 یتعالبسمه

 

 دستورالعمل دریافت شناسه برای کالای )لوازم خانگی( موجود در بازار و انبارها
 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 31 ماده های کالا و رهگیری کالاآیین نامه اجرایی شناسه 7موضوع ماده  

 

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  31 ماده کالا یریکالا و رهگ یهاشننننا ننه یینامه اجرایینآ 7ماده  به عنایت با

 یهابه د ننرگاه ،بازار و انبارهافاقد شنننا ننه کالا موجود در  لوازم خانگیتلیین تکلیف  جهت  یذ د ننرورالل  

 .گرددیم یر اناطلاع و ابلاغ دکنندگانیتول و واردکنندگان از اعمکالا شنا ه افتیدر نیمش ول و ربطیذ

 :هدف

  فاقد شنا ه کالا موجود در  طح عرضه و بازار لوازم خانگی کالاهایتلیین تکلیف 

 3 ماده

 :تعاریف

 و اصلاحات بلدی آن ا ت. 3131قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  :قانون .أ

 11/6/34 مورخ هننن 41521/ت 74651 ش اره به کالا یریرهگ وکالا شنا ه ییاجرا نامهنیآئ: نامهنیآئ .ب

 .ا ت ارز و کالا قاچاق با مبارزه قانون( 31) ماده موضوع

  راد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد: .ت

 تولید کننده لوازم خانگی تولید کننده: .ث

 وارد کننده لوازم خانگی وارد کننده: .ج

هر  یکالا ت و مشخصات ماهو یبندطبقه جامع نظام کیبر  یکه مبرن یچند رق  یاشنا ه کالا:شناسه .ح

 نهیبه صورت رمز کالا، قلم هر از مشررک برداشت جادیا منظور به نامانه  کیو در  شندهقلم کالا احصنا  

 اکری یکالاشنننا ننه کی کالا ا نننامه. به هر شنننگرددیم درج ای نصنن  کالا یرو بر آن رینظا ای)بارکد( و 

 .ابدییم صیتخص



(، HS) شده امانه ه اهنگ ی از قب هایبندطبقه یرکالا به  ادر شننا ه یاز اقلام اطلاعات یبخشن -تبصرره

(، CPCمحصننو) ) محوری بندیطبقه(، ISIC) یاقرصنناد هایفلالیت بندیطبقه ال للیبینا ننراندارد 

 اخرصاص دارد.

 شنننام   نامهنیی( آ1ف )ب( ماده )ی( رد3مشننن و) بند ) یلوازم خانگ یکالاها کلیه مشررمو :ی کالا .خ

برقی ظرفشویی، مایکروویو و جارولبا شویی، ماشینکولرگازی و ا پیلت، ماشین تلویزیون، یخچا) فریزر،

 .باشندیم

( ا ت که بر ا اس بند www.ntsw.ir) درسآران به ی امانه جامع تجارت ا منظور سامانه جامع تجارت : .د

کپارچه، ارتباط فلالان ی ی، به عنوان درگاه3131قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  ا)   6الف ماده 

 .کندیربط در امر تجارت، کنرر) میذ یهادکنندگان با د رگاهیرا اعم از واردکنندگان و تول یاقرصاد

 یآن در  امانه یبرا یاا ت که شنا نامه ییفاقد شننا نه، کالا یمنظور از کالا : شرناسره فاقد یکالا .ذ

الا درج ک یشنا ه مرناظر با شنا نامه کالا بر رو یانشده ا ت  یف امانه جامع تجارت تلر یاشننا نه کالا 

( در  امانه یتلداد موجود یامشنخصنات مربوط به آن شنا ه )مانند مکان، مالک  ینکها یانشنده ا نت و 

 عرضه تطابق نداشره باشد. یاکالا در مح  انبار  یتجامع تجارت با وضل

GTIN) کالاقلم  یجهانشناسه  .ر
 GTINکد به نام  یکبه هرقلم کالا،  3GS یگزارش اره یسرمبرا اس   (:3

 دارد. رق ی 35و  31، 31، 8 اخرار  GTIN. کد شودیداده م تخصیص

 یندهایکالا که فرآا ت به منظور ثبت شنا نامه، اخذ و نص  شنا ه یا نامانه کالا:سرامانه شرناسره .ز

ها و افراد مرتبط  امانه یا براکالا رکالا را در برگرفره و امکان ا رللام شنا هدرخوا نت و صندور شننا ه

ا اس،  ینکشور ا ت و بر ا یتجار یرهکالا در طو) زنجشنا ه دیریت نامانه، م ین. هدف ان ایدیفراهم م

 .شودیفراهم م یتجار هاییتزبان مشررک در ک  فلال

 2ماده 

 ی الاکتلیین تکلیف  بت بهسنننموظف هسننرند  هکنندگان ع ده و خردکلیه واردکنندگان، تولیدکنندگان، عرضننه

 اقدام ن ایند. ذی مش و) مطابق شرایط 

                                                           
3 Global Trade Item Number 



الاهایی کدو ماه پس از تاریخ ابلاغ این د رورالل   شنا ه  حداکثراند تولیدکنندگان و واردکنندگان موظف -الف

اخذ و د نرورالل   اجرایی ثبت شننا نامه  4ارائه شنده در ماده  فرمت مطابق با  را اندکه تولید یا وارد کردهرا 

 کنندگان قرار دهند.در اخریار عرضه به نحو مقرضی کالا برای گروه کالایی لوازم خانگی نص  شنا ه

ماه پس از ابلاغ این د رورالل   ض ن دریافت  1تا  اندموظفمالکان کالای مشن و) در  نطح عرضه و انبار  -ب

ود اقدام خفاقد شنا ه  کالا بر روی کالاهاینسبت به الصاق شنا ه شننا نه کالا از واردکنندگان و تولیدکنندگان 

 ن ایند.

کننده نهایی فروخره شده باشند به مصرف ه ماه پس از ابلاغ این د رورالل   کالاهای مش و) که تا -3 تبصره

 نیازی به اخذ شنا ه کالا ندارند.

های  ایتبرای عرضنه کالای خود از فضای مجازی مانند وب ی از انحا گانی که به نحوکنندعرضنه -2تبصرره 

کنند ملزم به درج شنننا ننه در کنار  ننایر می های موبایلی و... ا ننردادههای اجر اعی، اپلیکیشنننشننبکهفروش، 

 این د رورالل   خواهد بود. 1در غیر اینصورت ملاک ع   ماده  باشندالاشاره میمشخصات کالا در بسررهای فوق

موظف اند از تاریخ مذکور در بند الف این ماده از  کنندگان ع ده و خردهعرضنننهکنندگان و توزیع -1تبصررره 

و  هعرض ح  ، نگهداری، انبارش،در غیر این صورت مسئولیت کالاهای فاقد شنا ه کالا خودداری ن ایند.  دریافت

 خواهد بود.ع    ملاک د رورالل  این  1 و ماده خواهد بودآنان کالای مصداق قاچاق بر عهده فروش 

 1ماده 

به نحو ذی  با ، در صورت مشاهده و کشف کالای فاقد شنا ه 1ماده شنده در تلیین انقضنای مواعد زمانیپس از 

 .عرضه و یا فروش آن برخورد خواهد شد انبارش، ح  ، نگهداری،

قانون برای ح   یا نگهداری کالای فاقد شنا ه  38ماده  الف،ب و پ اع ا) جری ه نقدی موضوع بندهای -

 حس  مورد

 قانون برای عرضه یا فروش کالای فاقد شنا ه 38ماده 3اع ا) جری ه نقدی موضوع تبصره  -

با رعایت شنرط مندرج در این ماده، چنانچه نگهداری، عرضنه یا فروش کالای فاقد شنننا ننه از  وی -3تبصرره 

 گردد.مکرر قانون اع ا) می 38، جری ه موضوع ماده واحدهای صندی صورت پذیرد

 گردد.در ت امی موارد فوق، کالای فاقد شنا ه ضبط می -2تبصره 



 12ماده  مطابقو ای  نقلیه مورد ا رداده در ح   کالای فاقد شنا ه موضوع این ماده حس  مورد  -1تبصره 

 گردد.قانون ضبط می

 4ماده 

که نیاز به تص یم گیری دارد،  د رورالل   نیاحسنن اجرا و ر نیدگی به مشکلات احر الی ظارت بر به منظور ن

و اعضننایی از  ننراد که به ،  ننراد )بازرگانی صنن ت،  ننازمان ح ایت ک یره ای مرک  از ملاونت اموراقرصنادی و

لهای ن ایندگان تشکتشنخیص ایشان حضورشان ضرورت دارد(، مرکز تو له تجارت الکررونیکی، دفررتخصصی و 

 کنندگان تشکی  خواهد شد.عرضه  ذیربط واردکنندگان، تولیدکنندگان و

 5ماده 

آوری و فروش اموا) ت لیکی و امثا) آن در صننورتی که قصنند عرضننه ها و نهادهایی مانند  ننازمان ج ع ننازمان

 هند بود.داخلی کالاهای مش و) را داشره باشند، ملزم به رعایت مداد این د رورالل   خوا

 6ماده 

های میدانی ) طح عرضه و های مربوطه در نظارتاین د نرورالل   به منزله عدم کنرر) یا عدم برخورد د رگاه

باشننند. پس از قانون نیز می 3انبنار( نخواهند بود و ملناک ع   در حوزه کالاهای وارداتی ه چنان بند )م( ماده 

ی قاچاق نبودن شنا ه کالا بر روی کالای خارجی الزاماً به منزلهنیز وجود  1تلیین شنده در ماده انقضنای مواعد 

قانون کالای قاچاق  31کالا نیسنت اما به هر ترتی  در صنورتی که کالای وارداتی فاقد شننا ه باشد مطابق ماده 

 باشد.می

 7ماده 

روز پس از  34، تا  5برنامه اجرایی اطلاع ر نانی این د نرورالل   و آموزش ذیندلان تو ط ک یره موضوع ماده 

 ابلاغ این د رورالل   تدوین خواهد گردید.

 8ماده 

 باشد.تبصره تصوی  و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا  می 4ماده و  8این د رورالل   در 

 

 


