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EPLآموزش استفاده از سامانه واحد تجارت فرامرزی 
در مناطق آزاد 
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در مناطق آزادEPLمعرفی 

آشنایی با رویه های مناطق آزاد بخش دوم

آشنایی با مراحل دور اظهاری در مناطق آزاد بخش سوم

بخش اول

آزادآشنایی با مراحل دور اظهاری در مناطق 
(2تبصره ) بخش چهارم



https://epl.irica.ir/login?1

Electronic Packing List



نمایی از صفحه اول سامانه



دور اظهاری منطقه آزاد

(2تبصره)آزاددور اظهاری منطقه 



کاالی تجاری مسافری

2کاالی تجاری تبصره 

کاالی تجاری مصرف در منطقه

ورود ماشین آالت خط تولید و مواد اولیه 

رویه های مرسوم مناطق آزاد

خودرویی



مراحل دور اظهاری در مناطق آزاد



گام اول



گام دوم



11

گام سوم

رسید ترخیص بار از وسیله حمل



نیاز به قبض انبار 
داریم

منظور گمرک ایران 
مستقر در منطقه می باشد



پس از ورود شماره قبض انبار 
امه سیستم به صورت خودکار براساس اطالعات قبض انبار بارن

را تولید می کند



گام چهارم



ورت غلط زیرا در ص.اگر اطالعات کانتینری وارد شده در این قسمت غلط می باشد برای محموله بعدی حتما قبال چک کنید 
.بودن هر کدام از اطالعات در مراحل کارشناسی یا درب خروج دچار اشکال می شوید 





single administrative document(سند واحد اداری)SADفرم –گام پنجم 



single administrative documentگام پنجم



صاحب کاال

اظهار کننده 



single administrative document



single administrative document



single administrative document



.روش های متداول حمل محموله های صادراتی و وارداتی به شرح زیر می باشد

:تحویل کاال در نقطه عزیمت در مبدأ  Eگروه 

EXW:Ex Works  (.محل کار) کاال در نقطه عزیمت در مبدأ تحویل

:تحویل کاال به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ:  Fگروه 

FCA:Free Carrierوجهتبا.(هواپیماوریلکامیون،داخلکاالتحویل)مبدأدرکنندهحملبهکاالتحویل
خریداربابیمهوحملهزینه.می باشدریسکنقطهواستخریداربابارگیریباشد،خریدارکشورتحویلمحلاینکهبه

.(الزامانه)خریداربابیمهوحملقراردادعقد.است

FAS:Free Alongside Shipدرتیکشکنارفروشندهریسکخاتمهمحل.مبدأدرکشتیکناردرکاالتحویل
.استخریداربابازرسیوبیمهوحملقراردادعقد.استخریداربابیمهوحملهزینه.استبندر

FOB:Free On Boardعبورکشتینردهرویازراکاالوقتیفروشنده.مبدأدرکشتیعرشهدرکاالتحویل
وبیمهوتحویلبندرازحملقراردادعقد.استخریداربابیمهوحملهزینه.داده استخاتمهراخودریسکداد

.استخریداربابازرسی

شرایط تحویل–20بند 



:به خریداربا پرداخت کرایه حملتحویل کاال در مبدأ C:گروه 

CFR:Cost and Freightمقصدتاحملکرایهوارزش.C&Fازوقتیکاالدریاییحملمخصوصولیاستسابق
باحملینههز.استخریداربابیمههزینه.میابدخاتمهفروشندهمسئولیت(می شودبارگیری)می کندعبورکشتینردهروی

.فروشندهباحملقراردادعقدو.استخریداربابیمهقراردادعقد.فروشنده است

CIF:Cost, Insurance and Freight،کاال.می باشددریاییحملمخصوص.مقصدتاحملکرایهوبیمهارزش
حملقراردادعقد.فروشنده استبابیمهوحملهزینه.میابدخاتمهفروشندهمسئولیتمی شودبارگیریکشتینردهرویازوقتی

.فروشنده استبابیمهو

CPT:Carriage Paid Toهواییایزمینیطرقبرایبیشترولیمرکبحمل.مقصدتاحملکرایهپرداختباتحویل
باحملهزینه.میابدخاتمهمی دهدکنندهحملاولینتحویلراکاالکهزمانیفروشندهمسئولیتوریسک.می شوداستفاده

.استخریداربابازرسیقراردادعقد.خریداربیمههزینه.قراردادطبقمعیننقطهتافروشنده

CIP:Carriage and Insurance Paid toمرکبحملروش.مقصدتابیمهوحملکرایهپرداختباتحویل
باملحوبیمههزینه.میابدخاتمهمی رساندشدهتوافقنقطهبهراکاالکهزمانیفروشندهمسئولیتوریسک.می باشد

.استخریداربابازرسیقراردادعقد.فروشنده استباحملوبیمهقراردادعقد.فروشنده است



:تحویل کاال در مقصد Dگروه 

DAF:Delivered At Frontier(شدهتعیینمرز)مرزدرتحویل.

DES:Delivered Ex Ship(مقصددر)کشتیعرشهدرتحویل.

DEQ:Delivered Ex Quay(مقصددر)اسکلهدرتحویل.

DDU:Delivered Duty Unpaidگمرکیعوارضوحقوقپرداختبدونمقصددرتحویل.

DDP:Delivered Duty Paidگمرکیعوارضوحقوقپرداختبامقصددرتحویل.

DEQ:Delivered Ex Quay(مقصددر)اسکلهدرتحویل.

DDU:Delivered Duty Unpaidگمرکیعوارضوحقوقپرداختبدونمقصددرتحویل.

DDP:Delivered Duty Paidگمرکیعوارضوحقوقپرداختبامقصددرتحویل.
المللیینبهایروشکاالترخیصآموزش،کاالترخیصشرکت،گمرکازکاالترخیص،کاالترخیص،ترخیص

محمولهحمل



Tariff Specification Codesگام ششم



توجه

.نماییدتکمیلخوداظهاریکاالهایبرایباالشکلمطابقودانلودرااکسلنمونهفایلابتدا-۱

بودهمشاهدهقابلشدهتولیدTSCارزشهایشناسهآن،مقابللینکرویبرکلیکباقلمهربرای-2
راخودکاالیکاملاطالعاتوکردهاظهارصفر۴راارزششناسهTSCارزششناسهوجودعدمصورتدرو

.کنیدوارد

وددگراظهار(فروشبرایبستهتعداد)کاالییواحدیکبرایگمرکیارزشوخالصوزنشوددقت-۳
.باشدکاالقلمارزشووزنبامساویدقیقاگمرکیارزشووزندرضربکاالییواحدتعداد

قابلجزءتعدادبایستیلذاشود،میدادههاسازماندیگربهکاالشماریتکجهتواحدتعداد-۴
.باشدداشتهمطابقتشدهواردتعدادبافروش

.گردداظهارکیلوگرمحسببروزنشوددقت-۵

متفاوتسازندهکشوریامدلماننداطالعاتازیکیوداشتوجودمشابهTSCارزششناسهچنانچه-۶
.فرماییدتکمیلدقیقرااطالعاتکلیهجدیدTSCارزششناسهتولیدجهتوکردهاظهارصفر۴ارزششناسهبود

.شوداستفادهالتینحروفازبرندکردنواردجهت-۷



دانلود و ویرایش فایل اکسل

واحد کاال به صورت منفرد 
وارد شود



Tariff Specification Codes جستجوی شناسه ارزش

جستجو شناسه ارزش
TSC



نمونه جستجوی شناسه ارزش



Tariff Specification Codesدرخواست شناسه ارزش



آپلود فایل اکسل



ورود مجوز–گام هفتم 



ثبت مجوز ها



مگابایت می باشد5حداکثر مقدار حجم فایل 



تایید و ارسال–گام دهم 



صدور شماره سریال
صدور شناسه ردیف پرداختی

میزان قابل پرداخت



صدور شماره سریال



ورود کد یکتای کاال-گام یازدهم 



صدور کوتاژ

گمرکدرکاالییکهزمانهر,آیدمیکاربهکاالترخیصهنگامدرکوتاژ
طالحااصیاونامهاظهارکردنقفلبهاقدامبالفاصلهEPLسامانه,شودمیاظهار
اینبه,دهدیمنامهاظهاربهاختصاصیشمارهیکنیزآنیبطوروکندمیکوتاژ
هررایبکهگویندمیکوتاژشمارهیانامهاظهارسریال,اختصاصیشماره

هایمولهمحوبارگمرککارمندانوباشدمیفردبهمنحصروجداگانهاظهاری
.شناسندمیکوتاژنامباراصادراتییاوارداتی

درتشرکیاواعتراضدنبالبهوکنیدمیمراجعهگمرکبهکهزمانیهر
هرکال,هستیدژکوتاشمارهداشتننیازمندشماباشیدمیگمرکیهایکمیسیون

،باشدمیکوتاژشمارهداشتننیازمندکنیدگمرکدرخواهیدمیکهکاری
بهیزنآنجاازتوانیدمیوشودمیدادهقرارنامهاظهاردرضمناکوتاژشماره
.یابیددسترسیکوتاژسریال

Cottage



صدور کوتاژ-مرحله دوازدهم



صدور کوتاژ



مشاهده وضعیت اظهار نامه



دز مناطق آزاد2مراحل دور اظهاری تبصره 



انتخاب نوع پرداخت-مرحله اول

شماره سریال وارداتی دریافتی از 
گمرک ایران



تایید و ارسال–مرحله دوم 

صدور کوتاژ–مرحله سوم 

مشاهده وضعیت اظهار–مرحله چهارم 

صدور مجوز کامیون–مرحله پنجم 

اتمام فرآیند–مرحله ششم 

همانند دوراظهاری منطقه آزاد


