بسمهتعالی

دستورالعمل دریافت شناسه برای کاالی (لوازم خانگی) موجود در بازار و انبارها
موضوع ماده  7آیین نامه اجرایی شناسههای کاال و رهگیری کاال ماده  13قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

با عنایت به ماده  7آییننامه اجرایی شناسههای کاال و رهگیری کاال ماده  13قانون مباارهه باا قاقااا کااال و اره
دستورالعمل ذیل جهت تعیین تکلیف لواهم خانگی فاقد شناسه کاال موجود در بااهار و انبارهاا ،باه دساتگاههاای
ذیربط و مشمولین دریافت شناسهکاال اعم اه واردکنندگان و تولیدکنندگان ابالغ و اطالعرسانی میگردد.
هدف:
 تعیین تکلیف کاالهای لواهم خانگی فاقد شناسه کاال موجود در سطح عرضه و باهار
ماده 1
تعاریف:
أ .قانون :قانون مبارهه با قاقاا کاال و اره مصوب  1392و اصالحات بعدی آن است.
ب .آئیننامه :آئیننامه اجرایی شناسهکاال و رهگیری کاال به شماره /75642ت  52403ها ماور 95/6/23
موضوع ماده ( )13قانون مبارهه با قاقاا کاال و اره است.
ت .ستاد :ستاد مبارهه با قاقاا کاال و اره
ث .تولید کننده :تولید کننده لواهم خانگی
ج.وارد کننده :وارد کننده لواهم خانگی
ح.شناسهکاال :شناسهای قند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقهبندی کاالست و مشخصاات مااهوی
هر قلم کاال احصاء شده و در یک سامانه به منظور ایجاد برداشت مشترک اه هر قلم کاال ،به صورت رمزینه
(بارکد) و یا نظایر آن بر روی کاال نصب یا درج میگردد .به هر شناسانامه کااال یاک شناساهکااالی یکتاا
تخصیص مییابد.

تبصره -بخشی اه اقالم اطالعاتی در شناسهکاال به سایر طبقهبندیها اه قبیل سامانه هماهنا شاده (،)HS
استاندارد بینالمللی طبقهبندی فعالیاتهاای اقتصاادی ( ،)ISICطبقاهبنادی محاوری محصاو (،)CPC
اختصاص دارد.
کاالی مشمول :کلیه کاالهای لواهم خانگی مشمو بناد ( )1ردیاف (ب) مااده ( )3آیاینناماه شاامل

خ.

تلویزیون ،یخچا فریزر ،کولرگاهی و اسپیلت ،ماشینلباسشویی ،ماشینظرفشویی ،مایکروویو و جاروبرقی
میباشند.
د .سامانه جامع تجارت  :منظور سامانه جامع تجارت ایران به آدرس ( )www.ntsw.irاست که بر اساس بند
الف ماده  6قانون مبارهه با قاقاا کاال و اره مصوب سا  ،1392به عنوان درگاهی یکپارقه ،ارتباط فعاالن
اقتصادی را اعم اه واردکنندگان و تولیدکنندگان با دستگاههای ذیربط در امر تجارت ،کنتر میکند.
ذ .کاالی فاقد شناسه  :منظور اه کاالی فاقد شناسه ،کاالیی است کاه شناسانامهای بارای آن در ساامانهی
شناسه کاال یا سامانه جامع تجارت تعریف نشده است یا شناسه متناظر با شناسنامه کاال بر روی کااال درج
نشده است و یا اینکه مشخصات مربوط به آن شناسه (مانند مکان ،مالک یاا تعاداد موجاودی) در ساامانه
جامع تجارت با وضعیت کاال در محل انبار یا عرضه تطابق نداشته باشد.
ر .شناسه جهانی قلم کاال ( :)1GTINبراساس سیستم شمارهگزاری  GS1به هارقلم کااال ،یاک کاد باه ناام
 GTINتخصیص داده میشود .کد  GTINساختار  13 ،12 ،8و  14رقمی دارد.
ز .سامانه شناسهکاال :سامانهای است به منظور ثبت شناسنامه ،اخذ و نصاب شناساهکااال کاه فرآینادهای
درخواست و صدور شناسه کاال را در برگرفته و امکان استعالم شناسهکاال را برای سامانهها و افاراد مارتبط
فراهم مینماید .هدف این سامانه ،مدیریت شناسهکاال در طو هنجیره تجاری کشور است و بر این اساس،
هبان مشترک در کل فعالیتهای تجاری فراهم میشود.
ماده 2
کلیه واردکنندگان ،تولیدکنندگان ،عرضهکنندگان عمده و خرده موظف هستند نسبت به تعیاین تکلیاف کااالی
مشمو مطابق شرایط ذیل اقدام نمایند.
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الف -تولیدکنندگان و واردکنندگان موظفاند حداکثر دو ماه پس اه تاریخ ابالغ این دستورالعمل شناسه کاالهایی
را که تولید یا وارد کردهاند را مطابق با فرمت ارائه شده در ماده  5دستورالعمل اجرایی ثبات شناسانامه اخاذ و
نصب شناسه کاال برای گروه کاالیی لواهم خانگی به نحو مقتضی در اختیار عرضهکنندگان قرار دهند.
ب -مالکان کاالی مشمو در سطح عرضه و انبار موظفاند تا  3ماه پس اه ابالغ این دستورالعمل ضمن دریافات
شناسه کاال اه واردکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به الصاا شناسه کاال بر روی کاالهای فاقد شناسه خود اقادام
نمایند.
تبصره -1کاالهای مشمو که تا سه ماه پس اه ابالغ این دستورالعمل به مصرفکننده نهایی فروخته شده باشند
نیاهی به اخذ شناسه کاال ندارند.
تبصره  -2عرضهکنندگانی که به نحوی اه انحاء برای عرضه کاالی خود اه فضای مجااهی مانناد وبساایتهاای
فروش ،شبکههای اجتماعی ،اپلیکیشنهای موبایلی و ...استفاده مایکنناد ملازم باه درج شناساه در کناار ساایر
مشخصات کاال در بسترهای فوااالشاره میباشند در غیر اینصورت مالک عمل ماده  3این دساتورالعمل خواهاد
بود.
تبصره  -3توهیعکنندگان و عرضهکنندگان عمده و خرده موظف اند اه تاریخ ماذکور در بناد الاف ایان مااده اه
دریافت کاالهای فاقد شناسه کاال خودداری نمایند .در غیر این صورت مسئولیت حمل ،نگهداری ،انبارش ،عرضاه
و فروش کاالی مصداا قاقاا بر عهده آنان خواهد بود و ماده  3این دستورالعمل مالک عمل خواهد بود.
ماده 3
پس اه انقضای مواعد همانی تعیینشده در ماده  ،2در صورت مشاهده و کشف کاالی فاقد شناسه به نحو ذیال باا
حمل ،نگهداری ،انبارش ،عرضه و یا فروش آن برخورد خواهد شد.
 اعما جریمه نقدی موضوع بندهای الف،ب و پ ماده  18قانون بارای حمال یاا نگهاداری کااالی فاقادشناسه حسب مورد
 اعما جریمه نقدی موضوع تبصره 1ماده  18قانون برای عرضه یا فروش کاالی فاقد شناسهتبصره -1با رعایت شرط مندرج در این ماده ،قنانچه نگهداری ،عرضه یا فاروش کااالی فاقاد شناساه اه ساوی
واحدهای صنفی صورت پذیرد ،جریمه موضوع ماده  18مکرر قانون اعما میگردد.

تبصره  -2در تمامی موارد فوا ،کاالی فاقد شناسه ضبط میگردد.
تبصره  -3وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کاالی فاقد شناسه موضوع این ماده حسب مورد مطابق ماده 20
قانون ضبط میگردد.
ماده 4
به منظور نظارت بر حسن اجرا و رسیدگی به مشکالت احتمالی این دستورالعمل که نیاه به تصمیم گیاری دارد،
کمیته ای مرکب اه معاونت اموراقتصادی و باهرگانی صمت ،ساهمان حمایات ،ساتاد (و اعضاایی اه ساتاد کاه باه
تشخیص ایشان حضورشان ضرورت دارد) ،مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ،دفترتخصصی و نمایندگان تشاکلهای
ذیربط واردکنندگان ،تولیدکنندگان و عرضه کنندگان تشکیل خواهد شد.
ماده 5
ساهمانها و نهادهایی مانند ساهمان جمعآوری و فروش اموا تملیکی و امثاا آن در صاورتی کاه قصاد عرضاه
داخلی کاالهای مشمو را داشته باشند ،ملزم به رعایت مفاد این دستورالعمل خواهند بود.
ماده 6
این دستورالعمل به منزله عدم کنتر یا عدم برخورد دستگاههای مربوطه در نظارتهای میدانی (سطح عرضاه و
انبار) نخواهد بود و مالک عمل در حوهه کاالهای وارداتی همچنان بند (ژ) ماده  1قاانون نیاز مایباشاد .پاس اه
انقضای مواعد تعیین شده در ماده  2نیز وجود شناسه کاال بر روی کاالی خارجی الزاماً به منزلهی قاقاا نباودن
کاال نیست اما به هر ترتیب در صورتی که کاالی وارداتی فاقد شناسه باشد مطابق ماده  13قانون کااالی قاقااا
میباشد.
ماده 7
برنامه اجرایی اطالع رسانی این دستورالعمل و آموهش ذینفعان توسط کمیته موضوع ماده  ، 4تا  15روه پاس اه
ابالغ این دستورالعمل تدوین خواهد گردید.
ماده 8
این دستورالعمل در  8ماده و  5تبصره تصویب و اه تاریخ ابالغ الهم االجراء میباشد.

