توافقنامه سطح خدمت
« ایجاد و نگهداری بستر الکترونیکی اطالع رسانی یکپارچه ضوابط کاالیی»
 -1مقدمه
بستر متمرکز صدور ،نگهداری و استعالم مجوزهای تجارت خارجی و داخلی
در این سامانه خدمت های ذیل ارائه می شود:
ایجاد ،ویرایش و حذف کدهای تعرفه ) (HS Codeتوسط کاربران تعریف شده
ایجاد ،ویرایش و حذف ضوابط تجاری توسط کاربران تعریف شده
اطالع رسانی سیستمی تغییرات مربوط به کدهای تعرفه جهت بروزرسانی سامانه های مشتریان
اطالع رسانی سیستمی ضوابط تجاری به سامانه های مشتریان
اطالع رسانی به کاربران غیرسیستمی از طریق رابط کاربری سامانه.
 -2هدف


کاهش زمان فرآیند ثبتسفارش و تشریفات گمرکی به دلیل تشخیص سیستمی ضوابط تجاری علیالخصوص مجوزهای ورود و
ترخیص



جلوگیری از ضرر مالی سازمانهای مجوزدهنده ناشی از تشخیص نادرست کارشناس مبنی بر عدم نیاز به مجوز از دستگاه
مربوطه



جلوگیری از توزیع کاال در کشور بدون نظارت سازمانهای مجوزدهنده به علت تشخیص سیستمی مجوز کاالها



جلوگیری از ضرر اقتصادی بازرگان به علت جلوگیری از خطای تشخیص کارشناس ثبت سفارش و گمرک



کاهش دیوانساالری اداری



تسهیل فرآیند تجارت

 -3مسئولیت
ایجاد سامانه ضوابط تجاری ،به منظور اجرای بند الف ماده  6قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و تبصره  1ماده  3آیین نامه اجرایی
مواد  5و  6قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اهداف زیر در دستور کار وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار گرفت و به بهره برداری
رسید
 -4تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی



ابالغ به موقع ضوابط تجاری توسط سازمان توسعه تجارت



اعالم به موقع ضوابط تجاری از سازمان توسعه تجارت به گمرکات اجرایی



اعمال به موقع تغییرات ضوابط تجاری توسط سازمانهای مجوزدهنده به علت سیستمی شدن ارتباط سازمان توسعه تجارت با
سازمانهای مسئول اعمال ضوابط تجاری.



اطالعرسانی ضوابط تجاری کاالها به بازرگانان از طریق مراجعه به سامانه مذکور



دسترسی سریع به سابقه تغییرات ضوابط و مقررات وضع شده بر روی کاال

 -5هزینه ها و پرداخت
ارائه این خدمت بدون هزینه می باشد.
 -6دوره عملکرد
این خدمات به صورت پیوسته به متقاضیان ارائه خواهد شد و در صورت بازنگری در شرح مزبور ،از طریق پرتال خدمت مربوطه به
اطالع خدمت گیرندگان خواهد رسید.

