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

 

قانون مباارهه باا قاقااا کااال و اره      13 ماده کاال یریکاال و رهگ یهاشناسه یینامه اجرایینآ 7ماده  به عنایت با

 یهاا باه دساتگاه   ،بااهار و انبارهاا  فاقد شناسه کاال موجود در  لواهم خانگیتعیین تکلیف  جهت لیذ دستورالعمل

 .گرددیم یرساناطالع و ابالغ دکنندگانیتول و واردکنندگان اه اعمکاال شناسه افتیدر نیمشمول و ربطیذ

 :هدف

  فاقد شناسه کاال موجود در سطح عرضه و باهار لواهم خانگی کاالهایتعیین تکلیف 

 1 ماده

 :تعاریف

 و اصالحات بعدی آن است. 1392قانون مبارهه با قاقاا کاال و اره مصوب  :قانون .أ

 23/6/95 ماور   ها 52403/ت 75642 شماره به کاال یریرهگ وکاال شناسه ییاجرا نامهنیآئ: نامهنیآئ .ب

 .است اره و کاال قاقاا با مبارهه قانون( 13) ماده موضوع

 ستاد مبارهه با قاقاا کاال و اره ستاد: .ت

 تولید کننده لواهم خانگی تولید کننده: .ث

 وارد کننده لواهم خانگی وارد کننده: .ج

 یکاالست و مشخصاات مااهو   یبندطبقه جامع نظام کیبر  یکه مبتن یقند رقم یاشناسه کاال:شناسه .ح

 نهیبه صورت رمز کاال، قلم هر اه مشترک برداشت جادیا منظور بهسامانه  کیو در  شدههر قلم کاال احصاء 

 کتاا ی یکااال شناساه  کیا  کااال  اسانامه . به هر شنگرددیم درج ای نصب کاال یرو بر آن رینظا ای)بارکد( و 

 .ابدییم صیتخص



(، HS) شاده سامانه هماهنا   یلاه قب هایبندطبقه یرکاال به سادر شناسه یاه اقالم اطالعات یبخش -تبصره

(، CPCمحصاو  )  محاوری  بنادی طبقاه (، ISIC) یاقتصااد  هاای فعالیات  بندیطبقه المللیبیناستاندارد 

 اختصاص دارد.

 شاامل   ناماه نیای ( آ3ف )ب( مااده ) یا ( رد1مشمو  بناد )  یلواهم خانگ یکاالها کلیه مشمول:ی کاال .خ

ظرفشویی، مایکروویو و جاروبرقی لباسشویی، ماشینکولرگاهی و اسپیلت، ماشین تلویزیون، یخچا  فریزر،

 .باشندیم

( است که بر اساس بند www.ntsw.ir) درسآران به یسامانه جامع تجارت ا منظور سامانه جامع تجارت : .د

کپارقه، ارتباط فعاالن ی ی، به عنوان درگاه1392قانون مبارهه با قاقاا کاال و اره مصوب سا    6الف ماده 

 کند.یربط در امر تجارت، کنتر  میذ یهادکنندگان با دستگاهیرا اعم اه واردکنندگان و تول یاقتصاد

 یآن در ساامانه  یبارا  یااست کاه شناسانامه   ییفاقد شناسه، کاال یمنظور اه کاال : شناسه فاقد یکاال .ذ

کااال درج   یشناسه متناظر با شناسنامه کاال بر رو یانشده است  یفسامانه جامع تجارت تعر یاشناسه کاال 

( در ساامانه  یتعاداد موجاود   یاا مشخصات مربوط به آن شناسه )مانند مکان، مالک  ینکها یانشده است و 

 عرضه تطابق نداشته باشد. یاکاال در محل انبار  یتجامع تجارت با وضع

GTIN) کاالقلم  یجهانشناسه  .ر
کاد باه ناام     یاک به هارقلم کااال،    1GS یگزارشماره یستمبراساس س (:1

GTIN کد شودیداده م تخصیص .GTIN  دارد. رقمی 14و  13، 12، 8ساختار 

 ینادهای کااال کاه فرآ  است به منظور ثبت شناسنامه، اخذ و نصاب شناساه   یاسامانه کاال:سامانه شناسه .ز

ها و افاراد مارتبط   سامانه یا براکاال رکاال را در برگرفته و امکان استعالم شناسهدرخواست و صدور شناسه

اساس،  ینکشور است و بر ا یتجار یرهکاال در طو  هنجشناسه دیریتسامانه، م ین. هدف انمایدیفراهم م

 .شودیفراهم م یتجار هاییتهبان مشترک در کل فعال

 2ماده 

 ی کااال تعیاین تکلیاف    بت بهسنموظف هستند  هکنندگان عمده و خردکلیه واردکنندگان، تولیدکنندگان، عرضه

 اقدام نمایند. ذیلمشمو  مطابق شرایط 

                                                           
1 Global Trade Item Number 



کاالهایی دو ماه پس اه تاریخ ابالغ این دستورالعمل شناسه  حداکثراند تولیدکنندگان و واردکنندگان موظف -الف

اخاذ و  دستورالعمل اجرایی ثبات شناسانامه    5ارائه شده در ماده  فرمت مطابق با  را اندکه تولید یا وارد کردهرا 

 کنندگان قرار دهند.در اختیار عرضه به نحو مقتضی کاال برای گروه کاالیی لواهم خانگی نصب شناسه

ماه پس اه ابالغ این دستورالعمل ضمن دریافات   3تا  اندموظفمالکان کاالی مشمو  در سطح عرضه و انبار  -ب

خود اقادام  فاقد شناسه  کاال بر روی کاالهاینسبت به الصاا شناسه شناسه کاال اه واردکنندگان و تولیدکنندگان 

 نمایند.

کننده نهایی فروخته شده باشند به مصرفسه ماه پس اه ابالغ این دستورالعمل کاالهای مشمو  که تا -1 تبصره

 نیاهی به اخذ شناسه کاال ندارند.

هاای  ساایت برای عرضه کاالی خود اه فضای مجااهی مانناد وب   ی اه انحاءگانی که به نحوکنندعرضه -2تبصره 

کنناد ملازم باه درج شناساه در کناار ساایر       مای  های موبایلی و... استفادههای اجتماعی، اپلیکیشنشبکهفروش، 

این دساتورالعمل خواهاد    3در غیر اینصورت مالک عمل ماده  باشنداالشاره میمشخصات کاال در بسترهای فوا

 بود.

موظف اند اه تاریخ ماذکور در بناد الاف ایان مااده اه       کنندگان عمده و خردهعرضهکنندگان و توهیع -3تبصره 

 عرضاه  حمل، نگهداری، انبارش،در غیر این صورت مسئولیت کاالهای فاقد شناسه کاال خودداری نمایند.  دریافت

 خواهد بود.عمل  مالک دستورالعملاین  3 و ماده خواهد بودآنان کاالی مصداا قاقاا بر عهده و فروش 

 3ماده 

به نحو ذیال باا   ، در صورت مشاهده و کشف کاالی فاقد شناسه 2ماده شده در تعیین انقضای مواعد همانیپس اه 

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

قانون بارای حمال یاا نگهاداری کااالی فاقاد        18ماده  الف،ب و پ اعما  جریمه نقدی موضوع بندهای -

 شناسه حسب مورد

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

با رعایت شرط مندرج در این ماده، قنانچه نگهداری، عرضه یا فاروش کااالی فاقاد شناساه اه ساوی      -1تبصره 

 گردد.مکرر قانون اعما  می 18، جریمه موضوع ماده واحدهای صنفی صورت پذیرد



 گردد.در تمامی موارد فوا، کاالی فاقد شناسه ضبط می -2تبصره 

 20ماده  مطابقوسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کاالی فاقد شناسه موضوع این ماده حسب مورد  -3تبصره 

 گردد.قانون ضبط می

 4ماده 

که نیاه به تصمیم گیاری دارد،   دستورالعمل نیاحسن اجرا و رسیدگی به مشکالت احتمالی ظارت بر به منظور ن

و اعضاایی اه ساتاد کاه باه     ، ساتاد ) باهرگانی صمت، ساهمان حمایات  کمیته ای مرکب اه معاونت اموراقتصادی و

نمایندگان تشاکلهای  تشخیص ایشان حضورشان ضرورت دارد(، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، دفترتخصصی و 

 کنندگان تشکیل خواهد شد.عرضه  ذیربط واردکنندگان، تولیدکنندگان و

 5ماده 

آوری و فروش اموا  تملیکی و امثاا  آن در صاورتی کاه قصاد عرضاه      ها و نهادهایی مانند ساهمان جمعساهمان

 هند بود.داخلی کاالهای مشمو  را داشته باشند، ملزم به رعایت مفاد این دستورالعمل خوا

 6ماده 

های میدانی )سطح عرضاه و  های مربوطه در نظارتاین دستورالعمل به منزله عدم کنتر  یا عدم برخورد دستگاه

باشاد. پاس اه   قاانون نیاز مای    1انبار( نخواهد بود و مالک عمل در حوهه کاالهای وارداتی همچنان بند )ژ( ماده 

ی قاقاا نباودن  شناسه کاال بر روی کاالی خارجی الزاماً به منزلهنیز وجود  2تعیین شده در ماده انقضای مواعد 

قانون کااالی قاقااا    13کاال نیست اما به هر ترتیب در صورتی که کاالی وارداتی فاقد شناسه باشد مطابق ماده 

 باشد.می

 7ماده 

روه پاس اه   15، تا  4برنامه اجرایی اطالع رسانی این دستورالعمل و آموهش ذینفعان توسط کمیته موضوع ماده 

 ابالغ این دستورالعمل تدوین خواهد گردید.

 8ماده 

 باشد.تبصره تصویب و اه تاریخ ابالغ الهم االجراء می 5ماده و  8این دستورالعمل در 

 

 


