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 دیباچه
 

آشنایی  ،اقتصادی سنجیده با هر کشور یا مجموعه داد و ستدکار یا نخستین گام در 

بازرگانی خارجی تشریفات آن کشور یا مجموعه، به ویژه سیمای کلی آن کشور و با 

 باشد.ی در آن میجار

بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس به عنوان اتاق  ،این اصل تکیه بربا 

سخنگوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال یا مایل به داد و ستد با انگلیس، 

در جزوه حاضر را که در واقع بعد از جزوه انگلیس در یک نگاه، برگرفته یی از منابع 

گیری باشد برای بهرهواردات در انگلیس می ات صادرات وتشریفدسترس درباره 

سایت اتاق به وبدر افزون بر ارائه به صورت مستقل،  و ،کرده اعضاء محترم تدوین

و در خبرنامه الکترونیکی ماهانه و  کرده نصب ،www.ibchamber.org: نشانی

 نیز چاپ و نشر خواهد شد.انگلیس ایران و فصلنامه اتاق 

سایر منابع  کنار بازرگانی خارجی دو کشور درتشریفات کلیه الزم به یادآوریست که 

          در دسترس  useful links، زیر عنوان سایت اتاق ایران و انگلیس در مورد نیاز

 باشد.می

ی خارجی در هر در پایان از آنجا که هر از چند مقررات جدیدی در زمینه بازرگان

 به منظور رفاه حال اعضاء یک از دو کشور وضع می شود، اتاق ایران و انگلیس

وظیفه خود می داند در اندازه ممکن به نصب آنها در سایت اتاق، ارسال الکترونیکی 

 و در نهایت چاپ و نشر آن اقدام نماید.

  دکترامیرهوشنگ امینی

 نایب رئیس و دبیرکل
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  :                                  انگلیسبازرگانی خارجی زیربنای  -بخش یک 

از  بازرگانیست با اقتصاد صنعتی بزرگ و زیربنای بازرگانی استوار. کشورییس انگل

بوده است.  یسکنون، همواره مهمترین عامل در اقتصاد انگل آغاز پیدایش استعمار تا

با اتحادیه اروپا و سایر کشور های  با روابط قوی بازرگانی نیز دنیای نو این میراث در

 ادامه یافته است.  غربی

 :یستولیدات صنعتی  انگل

عبارتند از: ابزارآالت ماشینی، تجهیزات برقی،  یسمهمترین تولیدات صنعتی انگل

تجهیزات خودکار، تجهیزات راه آهن، کشتی، هواپیما، وسایل نقلیه موتوری و 

باطات، فلزات، مواد شیمیایی، ذغال سنگ، قطعات آن، تجهیزات الکترونیکی و ارت

 های غذایی و منسوجات.نفت، کاغذ و محصوالت کاغذی، فرآورده

 شود.در فهرست کاالهای صادراتی انگلستان دیده می اشاره مورد کاالهای

 : صادرات و واردات:ستانانگل خارجی بازرگانی

 611.1 رقمی برابر با 1017در سال  ایرلند شمالیپادشاهی متحده بریتانیای کبیر و 

درصد کل تجارت خارجی آن  51،1است که را به ثبت رسانده  صادرات پوندمیلیارد 

 شود. را شامل می

: کاالهای مصنوعی، بنزین، مواد عبارتند ازترین کاالهای صادراتی انگلیس عمده  

 نوشابه و تنباکو.انواع شیمیایی، مواد خوراکی، 



از قرار  1016برای کاال و خدمات در سال  بریتانیا ترین شرکای صادراتعمده  

 باشند.جدول زیر می

 کشور رتبه
میزان صادرات 

 به میلیارد پوند
 درصد از کل

 1/18 6/99 ایاالت متحده امریکا 1

 0/9 1/49 آلمان 2

 1/6 8/33 فرانسه 3

 7/5 0/31 هلند 4

 9/4 7/16 ایرلند 5

 8/3 0/11 سوئیس 6

 1/3 3/17 ایتالیا 7

 1/3 8/16 چین 8

 9/1 9/15 بلژیک 9

 7/1 6/14 اسپانیا 11

 3/1 5/11 ژاپن 11

 1 9/10 سوئد 12



 8/1 8/9 امارات متحده عربی 13

 6/1 8/8 هنگ کنگ 14

 6/1 6/8 استرالیا 15

 5/1 3/8 کانادا 16

 3/1 1/7 سنگاپور 17

 1/1 1/6 عربستان سعودی 18

 1/1 1/6 کره جنوبی 19

 1/1 9/5 هستانل 21

 ترین شرکای بریتانیا برای صادرات: عمده1جدول شماره 

 

 رقمی برابر با 1017در سال  یرلند شمالیپادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ا 

درصد کل تجارت  48،9پوند واردات به ثبت رسانده است که میلیارد  650.7

 شود. خارجی آن را شامل می

 

ها عبارت بوده است از: کاالهای این سال نگلستان درمهمترین کاالهای وارداتی ا

 مصنوعی ، ماشین آالت، سوخت و مواد خوراکی. 

از قرار  1016برای کاال و خدمات در سال  بریتانیا ترین شرکای وارداتعمده

 باشند.جدول زیر می



 کشور رتبه
میزان صادرات 

 به میلیارد پوند
 درصد از کل

 7/11 1/75 آلمان 1

 1/11 3/66 ت متحده امریکاایاال 2

 1/7 4/41 هلند 3

 1/7 3/41 چین 4

 4/6 6/37 فرانسه 5

 7/4 0/18 اسپانیا 6

 4/4 1/16 بلژیک 7

 8/3 6/11 ایتالیا 8

 5/3 8/10 ایرلند 9

 5/1 9/14 نروژ 11

 3/1 7/13 سوئیس 11

 9/1 5/11 ژاپن 12

 9/1 5/11 لهستان 13

 6/1 7/9 هند 14



 5/1 8/8 ترکیه 15

 4/1 4/8 سوئد 16

 4/1 4/8 هنگ کنگ 17

 1/1 1/7 کانادا 18

 0/1 1/6 جمهوری چک 19

 9/0 4/5 دانمارک 21

 ترین شرکای بریتانیا برای واردات: عمده1جدول شماره 

 

انگلستان، در هر دو زمینه واردات و  بازرگانی خارجی نکته شایان توجه در  

با تمام  انگلستان تقریبا   ستد است. به ویژه آنکه و دادمورد  صادرات، تنوع کاالهای

 باشد.ستد بازرگانی می و های بزرگ جهان در دادکشور

 :                                         انگلیسواردات در  تشریفاتراهنمای  -بخش دوم 

 :انگلیستعرفه بازرگانی در 

برداری کاربران برای بهره یسنی انگلهای بازرگاکه فهرست تعرفهالزم به یادآوریست 

-دارد. فهرستی که با بهره قرار GOV.UKسایت وبدر  Onlineبه صورت رایگان و 

جمله: اطالعات  یک را از بندی و اطالعات هرتوان انواع کاال را طبقهگیری از آن می

، گمرک ضد ند: شرح کاال، میزان عوارض گمرکییک از انواع کاال )مان دقیق هر

های مستقیم، توافقلیات بر ارزش افزوده، مالیات غیرها، مامت شکنی، سهمیهقی

فهرست  های مشروح برای هر کاالیی که درهای دولتی و یادداشتترجیحی، بازبینی

 



روزانه به  این اطالعات های مورد اشاره منظور شده باشد( را به دست آورد.تعرفه

 گمرکی واردات و سیستم امور یه اروپا وهای اتحادطور مرتب از طریق پایگاه داده

د دارد که نیز وجو شود. ضمن اینکه یک سیستم ایمیلیصادرات کاال به روز می

 انگلیسهای بازرگانِی باشد. افزون بر این تعرفهها میتعرفه دهنده تغییرات درنشان

ل کاالی خاص تسهی های مربوطه را برای هرنامهها و گواهیشناسایی سریع مجوز

 کند.می

 :، از جملهاست به چند دلیل به واردات عالقه مندسازمان گمرک بریتانیا 

 گونه عوارض گمرکی و یا مالیات بر ارزش افزوده  + پرداخت میزان صحیح هر

 های بازرگانی برای انگلستان و اتحادیه اروپا.+ آمار

 + ارقام تراز تجاری واردات/ صادرات پادشاهی متحده.

پادشاهی متحده و های ایجاد شده طبق قوانین و محدودیت ها+ ممنوعیت

 ."EC"مقررات 

 اظهارنامه واردات:

صد جزئیات واردات از راه اظهارنامه الکترونیکی واردات ارائه در 99در حال حاضر 

به دست  ”C88“اظهارنامه الکترونیکی واردات ارائه شده به  یا و ”HMRC“شده به 

 توسط خود متقاضی و یا نماینده وی مورد اقدام قرار گیرد.تواند می . این کارآیدمی

مل آن را در اظهارنامه واردات اطالعات مورد نیاز در زمینه انواع کاال و وضعیت ح

که به آن هم اطالعات عبارتند از کد کاال )م دو مورد بسیار دهد.اختیار قرار می

( و شودنیز اطالق می اهنگیا کد هم -بندیکد طبقه -کد تعرفه  -سرفصل تعرفه 

 های گمرکی.کد روش



 :”EORI“اقتصادی یا کارگزار هویت  ثبت

های نام در گمرکدر اتحادیه اروپا منحصر به فرد است. با ثبت ثبتاین شماره ویژه 

خود را برای  "EORI"تواند شماره می "اپراتور اقتصادی"یکی از کشورهای عضو، هر 

کجا که شماره شناسائی  اتحادیه اروپا هر هایرکاستفاده در تمام مکاتبات با گم

 گمرکی الزم باشد به کار برد. 

 ":”EROIاقتصادی کارگزار هویت  ساختار شماره ثبت

شماره بعد از  11شود و شروع می “ ”GB حرف دو با در انگلستانها کلیه این شماره

بر ی مالیات انگلیس برا )چنانچه در ارزش افزوده بر آن بر اساس شماره مالیات

باشد. به طور نمونه: یم ییشماره  سه یک پسوند ارزش افزوده ثبت نام شده باشد( و

11345678000GB.  

اگر برای مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام  "EORI"ساختار شماره  انگلستاندر 

نکرده باشند و یا در مراجع گمرکی ثبت نام نشده باشند نیز به همان صورت خواهد 

 بود. 

 ارگزار اقتصادی مجاز:ک

چرخه بین المللی عرضه کاال، برای  اتحادیه اروپا به منظور حفظ و بهبود امنیت در

برای مرزها و  مین امنیتدن به تأهای تروریسم و یاری رسانرویارویی با چالش

 اتخاذ نموده است. یژه ییهای وشهروندان، روش

چارچوب امن سازمان حقوق گمرکی را در اقتصادی مجاز  اتحادیه اروپا طرح اپراتور

ایجاد  مریکاآ برای واردات به ایاالت متحده ”C-TPAT“در پاسخ به تمهیداتی چون و 

های شدن زمان ترتوسعه داد. فواید این طرح معیارهایی است که باعث سریعکرد و 

 مقایسه با در مرزهای اتحادیه اروپا در شخیصیتستدهای  و داد ترخیص کاال در



به طوری که منافعی برابر، تحت این قراردادها به هنگام واردات د. شخواهد  سایرین

 گردد. کاالهای اتحادیه اروپا به کشورهای ثالث حاصل می

  جانبه: قراردادهای تشخیصی دو

  (1011ژاپن )اجرا شده در 

 (1011ایاالت متحده امریکا )اجرا شده در 

 (1013طور کامل اجراشده تا اواخر ه )ب یسسوئ 

  (1013نروژ )به طور کامل اجرا شده تا اواخر 

 :حال سرگیری با در کرات در جریان یامذا

 سنگاپور، نیوزلند چین، کانادا، جمهوری کره،

 کند.سازی حقوق گمرکی را فراهم میاپراتور اقتصادی مجاز، دسترسی به ساده

 کد کاالچیست؟ 

اندازه  هر کاالئی هر. داتیاروهای کاال توصیفبرای است ده رقمی  کاال، یک عدد کد

 یا متنوع باشد یک کد خواهد داشت.  مهم و

-این محدودیت برابر کد آن مشخص شده است. افزون بر کاال در هر یمیزان گمرک

ها به ترتیب کد بندی کاالطبقه ،"BIS"های موجود مانند لزوم داشتن جواز واردات 

دهد و میزان حقوق ال را شرح میکاال از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا کد، کا

کند. بیشتر کاالهای وارداتی حقوق گمرکی دارند. مهم گمرگی کاال را مشخص می

اندازه  این است که عوارض گمرکی با نرخ صحیح پرداخت گردد. چنانچه بیش از

نظر مالی به ضرر پرداخت کننده خواهد بود. و اگر هم  مربوطه پرداخت شود؛ از



پرداخت گردد. شاید هم بعد از فروش  التفاوت باید بعدا ؛ مابهکمتر پرداخت شود

ای برخوردار کاال نیز از اهمیت ویژهها بر اساس کد صحیح بندی کاالکاال. طبقه

 است.  

کاال باعث پرداخت اضافه و یا کم  کد توجه داشت که استفاده نادرست از باید

ند و یا از پرداخت دهرا پس  آن بایستی بعدا  هاشود که گمرکعوارض گمرکی می

 ند. کننده مطالبه کن

"CPC" گمرکی: تشریفات یا کد 

قوق میزان ح و مشتریان را از، کندحمل کاال را مشخص می این کد هدف از 

-بازپرداخت می صدور کاال)که بعد از  گمرکی قابل پرداخت چه به صورت سپرده

یا به صورت  ( و"V"قسمت  اساس طرح امداد گمرکی، معوقه )بر شود(، یا کامال 

 سازد.واریز مستقیم به حساب آگاه می

 پرداخت حقوق گمرکی واردات و مالیات ارزش افزوده:

( ارائه "SAD"، سند واحد اداری یا "C88"اظهارنامه واردات )معموال شخص  وقتی

-بحث ترخیص نمی د، کاالهای موردشوپذیرفته می "HMRC"د و از طرف دهمی

از روش حساب  یا تضمین شود. معموال  وجوه مربوط به آن پرداخت و د مگر آنکهشو

شود. این یا نماینده وی استفاده می معوقه )به نکات زیر توجه کنید( به نام عامل و

چنین ترین روش برای ترخیص کاال و پرداخت عوارض است. همموثرترین و کارآمد

 های زیر انجام داد: شود پرداخت را با روشمی

نویسی به طور و یا با پشت "CVE307"چک تضمینی )از طریق ضمانت از  با

شود با یورو می روش اخیر ، که این"CHAPS"یا  "BACS"شخصی(، حواله بانکی، 

یا  "FAS"انجام گردد. روش جایگزین سریع برای پرداخت عبارت است از استفاده از 



)پرداخت  بازرگانی  "DTI"های پذیر از طریق واسطهسیستم حسابداری انعطاف

 مستقیم(.

 ارزش کاالی وارداتی چیست؟

کنید )که به  را اظهار ارزش آن "C88"کنید، بایستی در فرم وقتی کاالیی وارد می

س زیرا بر اسا ده مهم استافوق العاین ارزش ت آن ارزش گمرکی می گویند(. صح

ش گمرکی د. ارزشوآن همه عوارض گمرکی و مالیات ارزش افزوده محاسبه می

اهمیت دارای کننده و های دقیق بازرگانی، تعییندست آوردن آمارهمچنین برای به

 .است

 شود؟چگونه ارزش گمرکی کاالها محاسبه می

اساس قیمت  شود؛ ارزش گمرکی آن بروقتی کاالی وارداتی برای فروش عرضه می

"CIF" که ممکن است های دیگری هزینه حمل( به اضافه هزینه - بیمه -)ارزش کاال

و هزینه جواز و حتی در جریان خرید پیش آمده باشد؛ از قبیل کارمزد، حق امتیاز 

. این روش شودکننده داده شده است؛ محاسبه میارزش کاالیی که رایگان به تولید

گویند و در موارد بسیاری از واردات به کار می "معامله اریگذارزش"محاسبه را 

 رود.  می

اساس وام انجام شده  مثال واردات بر ای صورت نگرفته باشد )به طورهرگاه معامله

گرفته شود. برای  یابی باید به کارهای ارزشباشد( سلسله مراتب جایگزین روش

گذاری کاالهای وارداتی ارزش 151توان از یادداشت یده میکمک به این روش پیچ

 د.کربازرگانی استفاده های ی، مالیات بر ارزش افزوده و آماربرای اهداف گمرک

پوند، ممکن است  6500در صورت وارد کردن کاالی مشمول مالیات باالتر از 

. اگر کاالیی خریداری و شودتکمیل  C88نامه عالوه بر د که فرم اظهارشودرخواست 



؛ ممکن است خواسته شود اظهارنامه محاسبه شودآن بر اساس فروش قبلی  یگمرک

شود تکمیل و به نامه عمومی اتالق مییا اظهار "GCV"را که به آن  "بلند مدت"

. این اظهارنامه برای مدت سه سال مشروط به شودواحد مربوطه در لندن تحویل 

 بعد از آن باید تجدید شود.   واهد بود؛آنکه مشخصات تغییر نیابد معتبر خ

 نرخ مبادله:

ارداتی را با ارزی یا و حساب کاالهای صادراتی وکنندگان کاال صورتچنانچه عرضه

برای ارزیابی گمرکی و مالیات د جز پوند استرلینگ صادر کنند، ارزهای دیگر بای

 ارزش افزوده به پوند استرلینگ تبدیل شود.  

 مدارک مورد نیاز واردات:

توصیه   .موجود باشد C88، باید کپی فرم "بازرسی گمرکات"اساس مقررات در  بر

ای واضح کار نبوده نامه فروشی در اگر ننده وکحساب عرضهشود، کپی صورتمی

 درباره محموله ارائه شود.

 :"ICS"سیستم کنترل واردات 

عظیم واردات خودکار برای تسهیل  در اتحادیه اروپا، این سیستم بخشی از سیستم

 مقرر ”IC“ایمنی به گمرکات جامعه اروپا  های امنیت والحاقیه باشد.روند واردات می

اظهار نامه  یا نمایندگان قانونی آنها خالصه ها وکنندگان کاالحملدارد که می

زمان مقرر و قبل از  را در اولین بندر ورودی اتحادیه اروپا و در ”ENS“الکترونیکی 

 ورود کاال ارائه دهند. حتی اگر مقصد نهایی خارج از اتحادیه اروپا باشد.  

حسب  و بر "ENS"ت بر اساس اطالعا مسئول تحلیل ریسک ،های عضوکشور

مقاطع توافق شده ریسک در اتحادیه اروپا و انتقال اطالعات برای بنادر و یا    

 باشند.  محموله میهای مقصد فرودگاه



          های الکترونیکی بین مراجع زیر را انجام مراوده ”ICS“سیستم کنترل واردات 

 دهد:  می

-ها نماینده آنان/ ادارو ی کل گمرکای ههکل گمرک / حمل کنندگان ادارهای هادار

 و اتحادیه اروپا. های کل گمرک 

 پرداخت یا تعلیق مالیات غیر مستقیم:  

نامه واردات پرداخت هنگام تسلیم اظهار کاالهای وارداتی باید مستقیمت غیرامالی

در  ”CPC“های گمرکی شود مگر آنکه مالیات معلق شده و کاال بر اساس کد روش

 یات غیر مستقیم گذارده شود.  انبار مال

   اساس مستقیم باید بر، مالیات غیربه هنگام ورود، برای مصرف ترخیص شودکاال اگر 

 روش مناسب اعالم و پرداخت گردد.  

هارنامه ظا مستقیم را انتخاب کرد،الیات غیرسپردن کاال در انبار م ،کنندهاگر وارد

 ( و  0700000) ”CPC“کد  37پنجره واردات باید این دو مطلب را نشان دهد: در 
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 مستقیم انبارگمرک. بالفاصله کاال به انبارشماره تأیید مالیات غیر 49در پنجره 

به تعلیق مالیات  اقدام  .شودانبار می 49ارسال و در مکان مشخص شده در پنجره 

ی برای هر کاالتوجه داشته باشید که  .شودنده کاالی ثبت شده آغاز میفرست توسط

تواند میکه اعالمیه ورود را تکمیل کرده  دار گیرنده و یا تشکیالتیمشخص تنها انبار

 به عنوان  فرستنده کاالی ثبت شده عمل نماید.

 های صدور مجوز برای واردات:نیاز

 های متعدد است که عبارتند از:مستلزم ارائه مجوز انگلستانواردات کاال به 



 .”CAP“+ مجوزهای سیاست رایج کشاورزی 

 .”BIS“مهارت و نوآوری  -+ مجوز کسب و کار

  .”DEFRA“ + مدارک اداره محیط زیست، غذا، و امور روستائی

 بین المللی در مورد گیاهان و جانوران وحشیقرارداد بازرگانی  مجوزهای+ 

 . ”CITES“ در معرض خطر

 + مجوزهای کمیسیون اروپا.

   .”OCNS“ ای مدنیهای دفتر امنیت هسته+ مجوز

 داری.جنگلکمیسیون + مجوزهای 

 .”HSE“های مدیر امنیت و بهداشت + کنترل

 .”OFK“های دفتر ارتباطات + مجوز

 .های بهداشتی برای برخی مواد خوراکی با ریسک باال+ مجوز

 سهمیه تعرفه چیست؟

شود در ها ست که میبرخی کاالیا کمیت تعیین شده  پیشارزش از ، سهمیه تعرفه

. دکربا تخفیف عوارض گمرکی متعارف وارد اتحادیه اروپا  مشخص نییک مقطع زما

 .با پرداخت عوارض گمرکی متعارف اماوارد کرد  بیشتری یتوان کاالمی کهنای ضمن

 اولویت واردات چیست؟

. این است منعقد کرده قراردادهای بازرگانیها اتحادیه اروپا با برخی از کشور

ات کاال از این کشورها به اتحادیه اروپا بدون عوارض دهد که واردقراردادها اجازه می



بسیاری و مشروط به  ویژهها بسیار این اولویتیا با تخفیف صورت گیرد.  گمرکی و

 باشد. می أقوانین ترجیحی در کشور مبدبا تطبیق  هاکه مهمترین آناست شرایط 

و  های فروشبرگهی رو هااظهارنامهدر برخی موارد  یا ها)گواهی أگواهی اولویت مبد

. شودارائه می واردکنندهکشور ه صادر و ب أ( در کشور مبدبازرگانییا سایر مدارک 

 هر محموله همراه باشد. باها باید نامهاین گواهی

 :              تشریفات صادرات در انگلیسراهنمای  

 :لهاز جم ،د استمنبه صادرات عالقه بسیارل یداله ب انگلیس مرکگسازمان  

 و اتحادیه اروپا. انگیس آمار صادرات برای گردآوری+ 

 های صادراتی.ها و ممنوعیت+ اعمال محدودیت

انگلیس مستقیم هستند از که دارای مالیات غیر یی+ اطمینان از اینکه کاالها

  .ده استصادر ش

 .استهای صادرات رعایت شده ط مجوزی+ اطمینان از اینکه شرا

 

شده طور صحیح اعمال ه ( صادرات بreliefطرح امداد )+ اطمینان از اینکه 

 .است

یا مالیات  کاالهای معاف از عوارض گمرکی مجازبازگشت غیر+ جلوگیری از 

 به بازار داخلی.ارزش افزوده 

    دفتر نمایندگیدولتی مانند های بخشسایر نماینده عنوان ه ب فعالیت+ 

ی و امور ییست، مواد غذا، یا اداره محیط ز”RPA“های روستائی پرداخت

 و امثال آنها. ”DEFRA“ ییروستا

، و یا کاالی مربوط به عضو کشور دیگر طریق کاال از انگلستان، از صدور + تائید

 عضو دیگر از انگلستان. 



 :صادرات اظهارنامه

 اعالمبه اداره گمرک  صادرات اظهارنامه الکترونیکیجزئیات صادرات از طریق ارائه 

هزینه حمل صادرات(، بر روی اطالعات )بررسی گمرک واردات/این شود. می

CHIEF، صدورکاال فقط با اجازه  .دشوسیستم پردازنده مرکزی کامپیوتر ضبط می

 .استپذیر امکان

 د؟شوصادرات چگونه تهیه می هارنامهاظ

 کوتاهصورت امکان به صورت  یا در به صورت کامل وتوان میاظهارنامه صادرات را 

ونیکی و بر اساس سیستم صادرات . اظهارنامه کامل باید به صورت الکترردکتهیه 

مثال مسافری برای حمل نمونه  به طور، در موارد استثناییو  (NES)ملی  

ارائه  (C88 ESS)امنیت صادرات  فرم دستی ایمنی و به صورتمحصوالت بازرگانی، 

، مورد گمرک محلی از ص کاالترخی تشریفات که در مختصر د. اظهارنامه ساده ودا

در  بر اساس سیستم صادرات ملی و وبه طور الکترونیکی  گیرد؛ بایداستفاده قرار می

هزینه حمل صادات( تکمیل  واردات و ک)بررسی گمر ”CHIEF”کامپیوتر مرکزی ،

 .است مورد نیاز مرکد. در هر دو روش اجازه از گشو

 ؟شودباید در اظهارنامه بیان  چه جزئیاتی

 نبود صورت در .ثبت شوددر اظهارنامه اطالعات گوناگونی  باید ظرگمرکن از 

الکترونیکی برای راهنمائی  هایپیام ک سریی ،اظهارنامه در نیازاطالعات مورد 

. جزئیاتی که شودفرستاده میوارد کردن اطالعات  تشریفاتکننده در طول اظهار

 :تند ازباید ارائه شوند عبار



های گمرکی و ارزش روش های/ کد ها/ کد کاالهاکاال / مقصد هامبدا کاال -

باشد. می "فرد محمولهه مرجع منحصر ب"اطالعات بخش کاال. مهمترین 

 ابراز شود. اظهارنامهاطالعات مربوط به ایمنی و امنیت باید در 

 :مالیات صادرات

 اجباری روی یا مالیات گونه مالیات صادراتی، عوارض گمرکی وهیچ رضدر حال حا

که  وجود ندارد. اما باید توجه داشت دشوکاالهایی که از اتحادیه اروپا صادر می

بعضی کاالهای االجل برای  در یک ضربممکن است کمیسیون اتحادیه اروپا 

"CAP"  با  .تاده استفنی یاتفاقچنین های اخیر در سال چند هر؛ کندمالیات وضع

های مقصد وجود داشته شورواردات در کعوارض گمرکی ممکن است این وجود 

کشور در  گمرکآنچه توسط مقامات اداره برای آگاهی از شود توصیه میباشد. 

کمیسون عالی که نماینده با سفارت کشور مورد نظر و یا الزامی است؛  مقصد

رج از کشور اداره  میز خایا با  گیرد، وکشوری است که صادرات به آن صورت می

 ها در لندن تماس گرفته شود.تآوری و مهارکسب و کار، نو

 ییند. کاالهاشواعالم  صحیحطور ه شده و ب شناساییباید  صادرات مجددی کاالها

 .ندشوصادر میدوباره شده و وارد انگلیس به تعمیر  بازسازی و برایکه 

 به گمرک برد؟    طور مستقیمه ب شخصاً شود کاالئی راآیا می

در بندر و یا فرودگاه  داتحادیه اروپا باشید بای اگر مایل به فروش کاال در خارج از

-نامیده می "MIB"و یا  "یچمدان دادوستد"این نوع صادرات  .ارائه دهیدنامه اظهار

این  در فرودگاه یا بندر ارائه شود. "MIB"نامه به دفتر اظهار دشود که برای آن بای

 "CHIEF"یکی دریا الکترون و دستی "”C88 ESSصورت ه بتوان را مینامه اظهار



صدور، مسئول مربوطه ممکن است رویت اظهارنامه و کاال را بازبینی   . برایددا ارائه

 طلب کند.  

 های مجاز برای صدور عبارتند از:کاال

 که گردششان آزاد باشد.کاالهایی + 

 پوند استرلینگ باشد. 800ارزششان کمتر از  +

 کیلوگرم باشد. 1000کمتر از + وزنشان 

 نیاز نداشته باشند.صادرات وز + به مج

 نباشند. ... وصادرات گمرکی + مشمول مالیات و عوارض 

 نداشته باشند. ممنوعیت+ 

    :تهای صادرامجوز

ممکن . دشوصادر  کتبییا  و یصورت الکترونیکه ب ی صادرات ممکن استهامجوز

نده به صادرکنگوناگون  و است به صورت یک امتیاز انحصاری تحت مجوزهای آزاد

میزان کاال را  هر توانندمیبا استفاده از آن صادرکنندگان  یی کهواگذار شود. مجوزها

 مجوزهای شخصی آزاد به صادرکنندگان قانونیبه مقصدهای مشخص صادر کنند. 

شود. شرایط اضافی )کشور مقصد( واگذار می با گیرندهدار برای تطابق کاالهای پروانه

                                د.                                                                                    شووزها تنظیم دیگری نیز ممکن است برای مج

 :منابع
 های منابع عبارتند از:لینک

*htpp://www.economywatch.com/world_economy/England/export-
import.html 
*HM Revenues & Customs – UK 
*hppts://www.gov.uk/browse/business/imports-exports 



 یادداشت
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