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قبل از اینکه بخواهید شروع به واردات کاالیی نمایید باید نوع کاالی وارداتی را بر حسب سفارش مشتری یا کاالی مورد نظر خودتان 

 واردات فکر کنید ، تسهیالت دولتی در مورد گشایش اعتبار اسنادی مشخص نمایید ، سپس در مورد نحوه تامین مالی مانند
 .ا بدانید ی خاص را مد نظر قرار دهید ، نحوه ورود کاالی مستعمل رکاال

 : و با نامه نگاری بازرگانی آشنایی داشته باشید FOB –CFR قبل از شروع به کار شما باید اصطالحات بازرگانی را بدانید مثال

 مراحل واردات کاال گام به گام

  (alibaba.com)  درسایت هایی همچون تولید کننده ی کاالی مورد نظر را بیابیم .1

 data sheet+ price list    استعالم قیمت و استعالم مشخصات فنی .2

 دریافت نمونه .3

 تصمیم گیری راجع به نوع و تعداد کاال و نحوه بسته بندی آن .4

 پروفرما اخذ .5

 مشخص کردن نوع تعرفه کاال و نوع ارز .6

 برآورد قیمت تمام شده کاال .7

   payment term  اخذ تخفیفات و تائید پروفرما و مشخص کردن نحوه پرداخت .8

 برنامه ریزی مالی برای پرداخت .9

  inspection  هماهنگی بازرسی درصورت نیاز freight term تعیین نحوه حمل و نقل کاال و بیمه کاال .11

 تحقیق راجع به مجوزهای الزم جهت ترخیص کاال .11

 اخذ اسناد از فروشنده .12

در این مرحله چنانچه کارت بازرگانی  -و دادن اسناد به او جهت ثبت سفارش ترخیص کار رسمی گمرک نوشتن قرارداد با .13
نداشته باشید باید از کارت بازرگانی اجاره ای استفاده نمایید .سپس هزینه هایی شامل هزینه های گمرکی تخلیه و بارگیری 

 وحقوق ورودی را باید بپردازید

 را داشته باشید واردات کاال فی برایدر تمامی مراحل فوق باید تخصص و دانش بازرگانی کا

 تقسیم بندی واردات کاال

 تموق واردات –واردات قطعی  : واردات به چند دسته تقسیم بندی می شود

 

 

 



 یدسته بندی کاالهای واردات

یم می گردند: کاالها مجاز کاالهای مشروط به مجوز کاالهایی که ورود آنها طبق مقررات گمرک ، کاالهای وارداتی به چند دسته تقس

 عممنو

 صروند اظهار و ترخی

 رثبت اظها 

 هبررسی و تایید اظهارنام 

 تپرداخت عوارش و مالیات واردا 

 دارائه سایر اسنا 

 انیفستم لیست، پکینگ – فاکتور –گواهی بهداشت که برای مواد غذایی و همچنین محصوالت آرایشی و بهداشتی و دارویی ضرورت )

 ( بارنامه و

 دتطبیق اسنا 

 ربازرسی و آزاد سازی با 

 ترخیص کاال صدور پروانه 

 

 

 


