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یکی از تخصصیترین مشاغل بانک ،امور ارز بازرگانی است و فعالیت در این بخش مستلزم تسلط کامل و روزآمد
بر مجموعه مقررات داخلی و بینالمللی و همچنین تجربه کاری مفید و مؤثر میباشد .اگرچه همکاران شاغل در امور
ارز بازرگانی ،عالوه بر بهرهگیری از تجربیات خود ،از مجموعه مقررات ارزی داخلی و نشریات اتاق بازرگانی بینالمللی
و سایر منابع آموزشی موجود نیز برای انجام امور استفاده مینمایند ،لیکن همواره خأل وجود یک راهنمای آموزشی
کاربردی و روزآمد که به مثابه یک شیوهنامه عملی برای انجام فرآیند کامل یک اعتبار اسنادی قابل استفاده باشد،
مشهود بوده است.
نسخه اولیه این مجموعه در سال  1394توسط کارگروه ویژهای مرکب از تعدادی از مسئولین و کارشناسان مجرب
ادارات بینالملل و شعب ،در محل اداره کل خارجه و با برگزاری جلسات متعدد تهیه گردید که در سال  1395بازنگری
و به روزرسانی شد .در نسخه ویرایش شده در پاییز سال  1396نیز کل مجموعه مجدداً مورد بازنگری و به روزرسانی
قرار گرفت که در آن بخشهای اول و دهم با تغییرات کلی روبرو شدند.
با توجه به این که این مجموعه تاکنون دو بار مورد بازنگری قرار گرفته ،در این نسخه تالش بر این شد که صرفاً
بخشهای مهمی که تحت تأثیر بیشتری قرار گرفتهاند به روزرسانی گردند.
به عبارت دیگر در شیوه ارائه مطالب هیچ تغییر یا بازنگری ایجاد نشده و صرفاً مطالب قبلی با تغییرات جاری بهروز
شدند.
بدیهی است این نسخه تا تاریخ انجام ویرایش به روز شده و با توجه به تحوالت جاری احتمال بروز تغییرات جدیدتر
در شیوه اقدام وجود دارد که مراتب در نسخه یا نسخ بعدی نیز مد نظر قرار خواهد گرفت.
 در این ویرایش ( ،)1397با توجه به صدور دستورعمل  43920مورخ  1397/3/6و تغییراتی که اخیراً در تعریف
انواع ارز ،گروهبندی کاال و همچنین چگونگی اختصاص ارز به وجود آمده ،صرفاٌ بخشهای مهم و تحت تأثیر قرار
گرفته چهارم ،هفتم و دهم با اصالحاتی روبرو شدند که در این بین بخش چهارم بیشترین سهم را دارا میباشد.
در پایان توجه همکاران محترم را مجدداً به نکات زیر جلب مینماید:
 -1این راهنما صرفاً به عنوان یک "راهنمای آموزشی" برای تسهیل امور و ایجاد وحدت رویه تهیه شده است و ماهیت
بخشنامهای و دستورعملی ندارد.
 -2این راهنما عمدتاً به یک اعتبار اسنادی ساده دیداری میپردازد .البته در بخش اول به تعاریف استاندارد انواع
اعتبارات اسنادی از دیدگاههای مختلف اشاره شده است.
 -3این راهنما باید در کنار سایر مآخذ و منابع موجود مانند مجموعه مقررات ارزی و سایر قوانین و مقررات داخلی و
اتاق بازرگانی بینالمللی (… )UCP, ISBP, INCOTERMS,و  ...مورد استفاده قرار گیرد.
 -4از آنجا که مقررات و رویههای انجام فرآیند اعتبار مدام در حال تغییر هستند و به تبع آن این جزوه نیز باید مرتباً
به روز رسانی شود ،از چاپ آن خودداری و ترجیح داده شد که به صورت فایل (کتابچه) الکترونیکی در اختیار
همکاران قرار گیرد.

2

از همکاران و صاحبنظران محترم تقاضا میشود هر گونه پیشنهاد برای بهبود و ارتقای کیفیت آن را کتباً به اداره کل
خارجه منعکس نمایند.

بانک ملی ایران
اداره کل خارجه
تابستان 1397
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دیبــاچه و فهرست مطالب:
فرآیند یک اعتبار اسنادی ،از مراحل مقدماتی مراجعه مشتری به بانک و گشایش اعتبار گرفته تا تصفیه پرونده
اعتبار ،فرآیندی بسیار پیچیده و تخصصی است و نیازمند دانش و تجربه فراوان است .از این رو فرآیند کامل اعتبار
اسنادی به ده بخش به شرح ذیل تقسیم و برای هر بخش یک راهنمای کامل در قالب فایلهای  PDFبرای استفاده
همکاران تهیه شده است:
بخش اول :مفاهیم و مبانی نظری اعتبار اسنادی
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124

بخش پنجم :اسناد حسابداری
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بخش ششم :صدور پیامهای سوئیفتی گشایش اعتبار

161

بخش هفتم :اصالحیه اعتبار
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بخش هشتم :کنترل اسناد دریافتی
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بخش نهم :واریز اسناد

206

بخش دهم :چگونگی رفع تعهد ارزی و تصفیه پرونده

216
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بخش اول

مفاهیم و مبانی
نظری اعتبار
اسنادی
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انواع روش های پرداخت بین المللی شامل موارد زیر است:

 -1پیشپرداخت

ADVANCE PAYMENT

 -2حساب باز

OPEN ACCOUNT

 -3محموله

ON CONSIGNMENT

 -4وصولی اسنادی

DOCUMENTAY COLLECTION

 -5اعتبار اسنادی DOCUMENTAY (LETTER OF) CREDIT
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 پیش پرداخت-1
The Cash in Advance or Advance Payment method allows the buyer
to pay cash in advance to the seller. Paying in advance gives the greatest
protection for the seller and puts the risk on the buyer. Payment does not
guarantee the shipment or delivery of the goods from the seller. Therefore, the
buyer will rarely pay cash up front before receiving an assurance that the goods
will be shipped and that the quality and quantity of the goods ordered will be
delivered.

www.worldbank.org
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 حساب باز-2
An open account transaction means that the goods are manufactured
and delivered before payment is necessary (for example, payment could be due
14, 30, or 60 following shipment or delivery). The method provides great
flexibility and in many countries sales are likely to be made on an open-account
basis if the manufacturer has been dealing with the buyer over a long period of
time and has established a secure working relationship.

www.worldbank.org

8

 محموله-3
With consignment sales, the seller does not receive payment until the
importer sells or resells the goods. The product stays with the importer until all
the terms of the sale have been satisfied. In the consigment method, the
importer is called the consignee and he/she is responsible for paying for the
goods when they are sold. Consignment sales are very risky and there is no
control available to the exporter. Obtaining sales proceeds or return of the
merchandise if it is not sold can be difficult.

www.worldbank.org
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 وصولی اسنادی-4
The Draft or Documentary collection method is employed when either the
cash in advance method is not acceptable to the buyer, or the open account
method is not acceptable to the seller. With the Draft or Documentary
Collection Method, the seller or exporter ships the goods and draws a draft or
bill of exchange on the buyer or importer through an intermediary bank. The
draft is an unconditional order to make a payment in accordance with certain
terms. The documents needed are specified before the title for the goods is
transferred.

www.worldbank.org
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) اعتبار اسنادی (وارداتی-5
Definition:
A Letter of Credit is a document issued by a bank at the buyer’s request
in favor of the seller; it guarantees that the buyer will pay the agreed amount
of money to the seller within a specified period of time, provided that the
seller conforms to the product specifications and document requirements of
the buyer.
The Letter of Credit is a specialized, technical tool that is applied
when paying for a shipment of goods or services from one party to
another.
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اعتبار اسنادی صادراتی
WHAT IS AN EXPORT LETTER OF CREDIT?
To give a brief and simple definition, an export letter of credit is part of the procedure
of the main letter of credit which starts in corresponding banks (nominated or advising
or confirming banks) as they receive the MT700 message from issuing bank.
The procedure of the LC continues from then on according to the role accepted by the
receiving of the MT700 message.
As this part of the procedure of the main LC (MT700 message) deals with the
beneficiary who is selling and mainly exporting the goods, from the point of view of
these banks, the MT700 message is usually called EXPORT LETTER OF CREDIT.
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مزایا و ریسکهای اعتبار اسنادی برای طرفین معامله

www.worldbank.org
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طرف های درگیر در اعتبار اسنادی
Issuing Bank: The bank which opens a letter of credit on behalf of the applicant and
forwards it to the advising bank for delivery to the beneficiary.
Applicant: The buyer or the party who requests the letter of credit to be issued.
Beneficiary: The seller or the party to whom the letter of credit is addressed.
Advising Bank: A branch or correspondent bank at or near the domicile of the
beneficiary, to which the issuing bank either sends the letter of credit or a notification
that a letter of credit has been issued, with instructions to notify the beneficiary. The
advising bank advises the beneficiary of the letter of credit without engagement.
Nominated bank : Nominated bank is the bank with which the credit is available. Most
of the time nominated bank is also the advising bank.
Confirming Bank: A bank usually in the country of the beneficiary which, at the request
of the issuing bank, joins that bank in undertaking to honour drawings made by the
beneficiary, provided the terms and conditions of the letter of credit have been
complied with.

Negotiating Bank: Usually the beneficiary’s bank which, after satisfying itself that the
documents conform with the letter of credit, agrees to purchase the draft (pay the
beneficiary).
Paying Bank: The bank by which drafts are to be paid. It is not necessarily the issuing
bank, but often a branch of the issuing bank or its correspondent. Once drafts have
been paid or accepted by the paying/drawee bank, there is no recourse to the drawers.
Accepting Bank: The bank named in a letter of credit on whom term drafts are drawn
and who indicates acceptance of the draft by dating and signing across its face, thereby
incurring a legal obligation to pay the amount of the draft at maturity.
Drawee Bank: The bank named in the letter of credit on whom drafts are to be drawn.
Drawer: The beneficiary of the letter of credit who will draw the draft in accordance
with the terms of the letter of credit.
Reimbursing Bank: The bank authorized by the issuing bank to reimburse the drawee
bank or other banks submitting claims under the letter of credit.
14

Discounting Bank: A bank which discounts a draft for the beneficiary after it has been
accepted by
an accepting bank.

INTERNATIONAL TRADE FINANCE SERVICES®
DOCUMENTARY LETTERS OF CREDIT
A PRACTICAL GUIDE
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:انواع اعتبار اسنادی از لحاظ زمان پرداخت
مدتدار

-2

 دیداری-1
 اعتبار اسنادی دیداری-1

A sight L/C requires the buyer to make payment once the documents have been
presented and everything has been verified by the issuing bank .In other words
,payment must be made at sight.

www.investopedia.com
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 اعتبار اسنادی مدت دار-2
A usance (or term )L/C requires the buyer to make payment by a specified future date
(and upon of conforming document).In effect the buyer is extended a specified period
of credit.
Please note that the term usance is not specifically referenced in UCP600,where it
states " A credit must state whether it is available by sight payment, deferred
payment, acceptance or negotiation."

www.letterofcredit.biz
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انواع اعتبار اسنادی ازلحاظ روش پرداخت (قابلیت استفاده اعتبار)

 -1اعتبار اسنادی در مقابل پرداخت نقدی
-2

اعتبار اسنادی در مقابل پرداخت مدت دار

 -3معامله اعتبار اسنادی
 -4اعتبار اسنادی در مقابل قبولی
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 اعتبار اسنادی در مقابل پرداخت نقدی-1
A sight payment letter of credit is payable once it is presented along with the
necessary documents. An organization offering a sight letter of credit commits itself to
paying the agreed amount of funds provided the provisions of the letter of credit are
met.

www.businessdictionary.com
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 اعتبار اسنادی در مقابل پرداخت مدت دار-2
A deferred payment letter of credit is one that is paid a fixed number of days after
shipment or presentation of prescribed documents. It is used where a buyer or a seller
have a close working relationship because, in effect, the seller is financing the purchase
by allowing the buyer a grace period for payment.
A deferred payment letter of credit differs from a sight draft or time draft in that no
drafts are involved but the payment is guaranteed on the stated date. However, there
being no draft, the beneficiary party’s ability to discount or sell his or her right to
payment is restricted. Also called usance letter of credit.

www.businessdictionary.com
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 اعتبار اسنادی با اجازه معامله اسناد-3
In simple terms, "negotiation" implies that the "negotiating" bank is being requested
to "purchase the documents from the beneficiary, i.e. by paying the beneficiary off,
and claiming funds in its own name from the issuing bank. A credit available by
"negotiation" should not provide the facility to debit the issuing bank's account or
claim reimbursement from a third party bank.
UCP600: Negotiation means the purchase by the nominated bank of drafts (drawn on
a bank other than the nominated bank) and/or documents under a complying
presentation, by advancing or agreeing to advance funds to the beneficiary on or
before the banking day on which reimbursement is due to the nominated bank.
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 اعتبار اسنادی در مقابل قبولی-4
In acceptance letter of credit, on presentation of the documents called for under the
letter of credit, provided they are in compliance with its terms, the beneficiary’s
bank, which may be the advising bank, will send the documents and the draft to the
accepting bank for acceptance. The accepted draft may be held by the accepting
bank until it matures or it may be returned to the beneficiary at the beneficiary’s
option, who may hold it until maturity or discount it at the best rate with any bank.
The chart below tracks the term draft and documents to the beneficiary’s bank
which, in turn, presents these items to the accepting bank for acceptance.

INTERNATIONAL TRADE FINANCE SERVICES®
DOCUMENTARY LETTERS OF CREDIT
A PRACTICAL GUIDE
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:انواع اعتبار اسنادی از لحاظ تأیید
تایید نشده

-2

تایید شده

-1

 اعتبار اسنادی تایید شده-1
A confirmed letter of credit is a letter of credit that a bank promises to pay, even if the
bank that made it available does not. This gives exporters more confidence that they
will receive payment.

Lexicon.ft.com
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 اعتبار اسنادی تایید نشده-2
An unconfirmed letter of credit carries the obligation of the issuing bank to honour all
drawings, provided that the terms and conditions of the letter of credit have been
complied with.
A letter of credit which has not been guaranteed or confirmed by any bank other than
the bank that opened it.

www.nasdaq.com
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انواع اعتبار اسنادی از لحاظ روش انجام کار و ماهیت کاربردی آن

 -1اعتبار اسنادی ضمانتی
 -2اعتبار اسنادی ماده قرمز
 -3اعتبار اسنادی گردان
 -4اعتبار اسنادی قابل انتقال
 -5اعتبار اسنادی اتکایی
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 اعتبار اسنادی ضمانتی-1
A standby letter of credit (SLOC) is a guarantee of payment issued by a bank on behalf
of a client that is used as "payment of last resort" should the client fail to fulfill a
contractual commitment with a third party. Standby letters of credit are created as a
sign of good faith in business transactions and are proof of a buyer’s credit quality and
repayment abilities. The bank issuing the SLOC performs brief underwriting duties to
ensure the credit quality of the party seeking the letter of credit, then sends
notification to the bank of the party requesting the letter of credit (typically a seller or
creditor).
A standby letter of credit shows a company’s credit quality and ability to repay loans.
Although a SLOC is not intended for use, it helps fulfill business obligations in case the
business stops operations, cannot pay its vendors or becomes insolvent.
Small businesses often face difficulty when securing financing. For this reason,
standby letters of credit may be especially beneficial for encouraging investors to
lend money to a company. In case of default, investors are assured they will be paid
principal and interest from the bank through which the SLOC is secured.

Examples of Standby Letters of Credit
A financial SLOC, the most common type, is typically used in international trade or
other high-value purchase contracts where litigation or other non-payment actions
may not be feasible. A financial SLOC guarantees payment to the beneficiary if criteria
outlined in the contract are left unfulfilled. For example, an exporter sells goods to an
overseas buyer who guarantees payment in 30 days. When the payment does not
appear by the deadline, the exporter presents the SLOC to the importer’s bank and
receives the payment.
A performance SLOC ensures the time, cost, amount, quality of work and other criteria
are fulfilled in a manner acceptable to the client. The bank pays the beneficiary if any
of the written obligations are unmet. For example, a contractor guarantees a
construction project will be finished in 90 days. If work remains incomplete after the
90-day period, the client can present the SLOC to the contractor’s bank and receive the
payment due.
www.investopedia.com
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 اعتبار اسنادی ماده قرمز-2
A red clause letter of credit incorporates a clause, traditionally written in red, which
authorizes the bank acting as the negotiating or paying bank to pay the beneficiary in
advance of shipment. This enables the purchase and accumulation of goods from a
number of different suppliers, and the arrangement of shipment in accordance with
the letter of credit terms. Such advances will be deducted from the amount due to be
paid when the documents called for are presented under the letter of credit. If the
beneficiary fails to ship the goods or cannot do so before the expiry of the letter of
credit, the issuing bank is bound to reimburse the negotiating or paying bank,
recovering its payment from the applicant.
Variations of such credits may also require that any advances be secured by temporary
warehouse receipts until shipment is effected. Beneficiaries of red clause letters of
credit are invariably brokers/agents of buyers in a particular field.

INTERNATIONAL TRADE FINANCE SERVICES®
DOCUMENTARY LETTERS OF CREDIT
A PRACTICAL GUIDE
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 اعتبار اسنادی گردان-3
Revolving letter of credit is a special type of letters of credit. It is not covered under
UCP 600 rules.
Sometimes exporters and importers sign a long term commercial sales contract
which covers shipments of the same commodity on a regular basis such as;
• Shipments of 10.000 mtons of iron ore from Australia to China monthly basis for
a 6 months period of time
• Shipments of textile products monthly basis from China to USA for a 12 months
period of time.
If exporters and importers have concluded a contract as indicated above they may wish
to have a letter of credit issued to satisfy their contractual payment obligations. This
can be accomplished with a special type of letter of credit which is known as a revolving
letter of credit.

Definition:
A revolving letter of credit is a special letter of credit type which is structured in a way
so that it revolves either in value or in time covering multiple-shipments over a long
period of time under single letter of credit.

Types of Revolving Letters of Credit:
i.Revolvement based on time: A fix amount could be drawn under letter of credit
within each specific period of time as indicated in the documentary credit until letter
of credit expires.
Example :
Letter of credit stipulates that 100.000,00USD can be drawn on monthly basis for a 12
months validity period.
Type 1 – Non-cumulative revolving letter of credit
28

For a non-cumulative revolving letter of credit, the beneficiary can draw each revolving
amount for any given period, and any unused portions cannot be drawn on the
subsequent periods.
Using the above example, the shipper could still ship USD 100.000,00 each month and
be fully paid. If the shipper shipped USD 90.000,00 in a given month, they would still
be paid provided that partial shipment is allowed for each shipments, but they could
not get the additional USD 10.000,00 by shipping excessive amount on the upcoming
months.
Type 2 – Cumulative revolving letter of credit
Cumulative revolving letter of credit means that the unused sums in the L/C can be
added to the upcoming shipments.
Using the above example, the shipper could still ship USD 100.000,00 each month and
be fully paid. If the shipper shipped USD 90.000,000 in a given month, they would still
be paid, and they could get the additional USD 10.000,00 by shipping extra in the next
months until letter of credit reaches to expriy.
ii.Revolvement based on value: A fixed amount is replenished every time just after it
is utilized by the beneficiary within the overall validity of the revolving letter of credit.
Revolvement dependent upon value could be very risky for the issuing banks as
beneficiaries can make presentations one another if issuing banks fail to specify
maximum lc limit.

www.letterofcredit.biz
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 اعتبار اسنادی قابل انتقال-4
A transferable letter of credit is a sort of a documentary credit which can be used in
situations where middlemen are playing a certain role. Usually middlemen (first
beneficiary) do not have enough capital establishment to buy the goods from their
sources (second beneficiary) before they re-sell them to their final customers
(applicant). If the final buyer finds it valuable working with a middleman for a definite
foreign trade transaction, he can let the middleman benefit from his credibility by
supplying him a transferable letter of credit.
The middleman than have the part or all of the transferable letter of credit transferred
to his supplier who has gained considerable payment assurance to ship the goods. The
supplier can acquire its payment portion in exchange for the complying documents
stated in the letter of credit. The middleman is entitled to substitute its own invoice
for the one of the supplier and acquire the difference as his profit in transferable letter
of credit mechanism.
Important Points of Consideration :
Transferable letters of credit should be issued in an irrevocable form.
A letter of credit can be transferred to the second beneficiary at the request of the first
beneficiary only if it expressly states that the letter of credit is "transferable".
A bank is not obligated to transfer a credit.
A transferable letter of credit can be transferred to more than one second beneficiary
as long as credit allows partial shipments.
The terms and conditions of the original credit must be indicated exactly in the
transferred credit. However, in order to keep the workability of the transferable letter
of credit below figures can be reduced or curtailed.


letter of credit amount



any unit price of the merchandise (if stated)



the expiry date
30



the presentation period or



the latest shipment date or given period for shipment.The first beneficiary may
demand from the transferring bank to substitute his name for that of the
applicant. However, if a document other than invoice required in the
transferable credit must be issued in a way to show the applicant's name, in such
a case that requirement must be indicated in the transferred credit.

Transferred credit can not be transferred once again to any third beneficiary according
to the request of the second beneficiary.

www.letterofcredit.biz
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 اعتبار اسنادی اتکایی-5
Back-to-back letters of credit consist of two LCs used together to finance a transaction.
A back-to-back LC is usually used in a transaction involving an intermediary between
the buyer and seller, such as a broker, or when a seller must purchase the goods it will
sell from a supplier as part of the sale to his buyer.
The back-to-back LC is actually made up of two distinct LCs, one issued by the buyer's
bank to the intermediary and the other issued by the intermediary's bank to the seller.
With the original LC from the buyer's bank in place, the broker goes to his own bank
and has a second LC issued, with the seller as beneficiary. The seller is thus ensured of
payment upon fulfilling the terms of the contract and presenting the appropriate
documentation to the intermediary's bank. In some cases, the seller may not even
know who the ultimate buyer of the goods is.
As is often the case with LCs, back-to-back LCs are used primarily in international
transactions, with the first LC serving as collateral for the second. Back-to-back LCs
essentially substitute the two issuing banks' credit to the buyer's and intermediary's
and thus helps facilitate trade between parties who may be dealing from great
distances and who may not otherwise be able to verify one another's credit.
The back-to-back LC is actually made up of two distinct LCs, one issued by the buyer's
bank to the intermediary and the other issued by the intermediary's bank to the
seller. With the original LC from the buyer's bank in place, the broker goes to his own
bank and has a second LC issued, with the seller as beneficiary. The seller is thus
ensured of payment upon fulfilling the terms of the contract and presenting the
appropriate documentation to the intermediary's bank. In some cases, the seller may
not even know who the ultimate buyer of the goods is.
As is often the case with LCs, back-to-back LCs are used primarily in international
transactions, with the first LC serving as collateral for the second. Back-to-back LCs
essentially substitute the two issuing banks' credit to the buyer's and intermediary's
and thus helps facilitate trade between parties who may be dealing from great
distances and who may not otherwise be able to verify one another's credit.
Example of a Back-to-Back LC Transaction
For example, assume that Company A is in the U,S, and sells heavy machinery. Broker
B, a trading firm based in London, has learned that Company C, which is located in
China, wants to purchase heavy machinery and has managed to broker a deal between
the two companies. Company A is eager to sell but does not want to take on the risk
of default of payment by Company C. Broker B wants to ensure that the trade is made
and that is receives its commission.
Back to back LCs can be used to make sure the transaction goes through. Company C
will go to a well-known financial institution in China and get it to issue an LC with Broker
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B as beneficiary. In turn, Broker B will use that LC to go to its own well-known financial
institution in Germany and have it issue an LC to Company A.
Company A can now ship its heavy machinery knowing that once the transaction is
complete it will be paid by the German bank. The broker is also assured of being paid.
The credit risk has been removed from the transaction.

www.investopedia.com
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بارنامه
Bill of Lading in Letters of Credit Transactions
Bill of lading is a transport documents used in sea shipments. A bill of lading is an
instrument in writing, signed by a carrier or his agent, describing the freight so as to
identify it, stating the name of the consignor, the terms of the contract for carriage,
and agreeing or directing that the freight be delivered to the order or assigns of a
specified person at a specified place.
Bills of lading fulfill three basic functions :


bills of lading are receipts for the goods;



bills of lading evidence the terms of the contract of carriage (by way of clauses
usually printed on one side of the document);



they are said to be “negotiable documents of title” (except for the nominative
or “straight” bill of lading)

Important Note : Letter of credit rules UCP 600 define bill of lading as a transport
document used only port-to-port sea shipments. You can not use bill of lading with
air or land shipments. Also if transportation take place more than one mode of
transport than letter of credit should call for a multimodal bill of lading or combined
bill of lading.

Bill of lading is covered under article 20 of UCP 600.

a.A bill of lading, however named, must appear to:
i. indicate the name of the carrier and be signed by:
- the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or
- the master or a named agent for or on behalf of the master.
ii. indicate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port
of loading stated in the credit by:
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- pre-printed wording, or - an on board notation indicating the date on which the
goods have been shipped on board.
iii. indicate shipment from the port of loading to the port of discharge stated in the
credit.
iv. be the sole original bill of lading or, if issued in more than one original, be the full
set as indicated on the bill of lading.
v. contain terms and conditions of carriage or make reference to another source
containing the terms and conditions of carriage (short form or blank back bill of
lading).
vi. contain no indication that it is subject to a charter party.

www.letterofcredit.biz
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سند حمل مرکب
Multimodal / Combined Bill of Lading in Letters of Credit Transactions:
Multimodal transport bill of lading and combined bill of lading are transport
documents covering transport by more than one mode of transport.

Types of Transport Document Covering at Least Two Different Modes of Transport :
Multimodal Transport Bills of Lading : Multimodal Transport Bills of Lading are mostly
printed on International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA)
standard pre-printed bill of lading forms. Multimodal transport document defined on
UNCTAD / ICC Rules for Multimodal Transport Documents (ICC publication 481) as
follows, a multimodal transport document (MT document) means a document
evidencing a multimodal transport contract and which can be replaced by electronic
data interchange messages insofar as permitted by applicable law and be,
(a) issued in a negotiable form or,
(b) issued in a non-negotiable form indicating a named consignee.

Important Note : Multimodal Transport Bills of Lading and Combined Transport Bills of
Lading has the same meaning and application under letter of credit rules.
Through Bill of Lading : Through Bill of lading is virtually identical to the Multimodal
Transport Bill of lading but with one major difference. The Multimodal Transport Bill
of Lading is issued by the Multimodal Transport Operator (MTO) (generally the sea
carrier) who takes responsibility of the goods (e.g. shortages, losses, damages) during
the entire period of transport, thus not only for the sea passage but also for the other
transport modes as well. The Through Bill of Lading is issued by the sea carrier but the
carrier states on the contract of carriage that he is only responsible of the goods for
that part of the carriage he takes care of, such as the sea passage only.
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Transport Document Covering at Least Two Different Modes of Transport covered
under article 19 UCP 600.
a. A transport document covering at least two different modes of transport
(multimodal or combined transport document), however named, must appear to:
i. indicate the name of the carrier and be signed by:
- the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or - the master or
a named agent for or on behalf of the master.
ii. indicate that the goods have been dispatched, taken in charge or shipped on
board at the place stated in the credit.
iii. indicate the place of dispatch, taking in charge or shipment and the place of final
destination stated in the credit,
iv. be the sole original transport document or, if issued in more than one original, be
the full set as indicated on the transport document.
v. contain terms and conditions of carriage or make reference to another source
containing the terms and conditions of carriage (short form or blank back transport
document).
vi. contain no indication that it is subject to a charter party.

www.letterofcredit.biz
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سند حمل هوایی
Definition and Usage of Air Transport Document / Air Waybill :
Air transport document or air waybill (AWB) is a transport documents used in air
shipments. Air waybill is “the shipping document used for the transportation of air
freight. It includes conditions, limitations of liability, shipping instructions, description
of commodity, and applicable transportation charges. It is generally similar to
a straight non-negotiable bill of lading and is used for similar purposes.

Important Note : Air transport document is not a document title of goods, which
means that air waybill is a non-negotiable transport document. As a result air carriers
will be able to deliver goods to the consignee without obtaining one original copy of
air waybill. For this reason exporters and banks (issuing bank and confirming bank)
have to be very careful when working with a letter of credit containing an air waybill
as a transport document because neither exporters nor banks could secure goods as a
colleteral

Air Transport Document / Air Waybill is covered under article 23 of UCP 600.

a. An air transport document, however named, must appear to:
i. indicate the name of the carrier and be signed by:
- the carrier, or
- a named agent for or on behalf of the carrier.
ii.indicate that the goods have been accepted for carriage.
iii. indicate the date of issuance. This date will be deemed to be the date of shipment
unless the air transport document contains a specific notation of the actual date of
shipment, in which case the date stated in the notation will be deemed to be the date
of shipment. Any other information appearing on the air transport document relative
to the flight number and date will not be considered in determining the date of
shipment.
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iv. indicate the airport of departure and the airport of destination stated in the credit.
v. be the original for consignor or shipper, even if the credit stipulates a full set of
originals.
vi. contain terms and conditions of carriage or make reference to another source
containing the terms and conditions of carriage. Contents of terms and conditions of
carriage will not be examined.
b. For the purpose of this article, transhipment means unloading from one aircraft and
reloading to another aircraft during the carriage from the airport of departure to the
airport of destination stated in the credit.
c.
i. An air transport document may indicate that the goods will or may be transhipped,
provided that the entire carriage is covered by one and the same air transport
document.
ii. An air transport document indicating that transhipment will or may take place is
acceptable, even if the credit prohibits transhipment.
www.letterofcredit.biz
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سند حمل جاده ای
Road Transport Document in Letters of Credit Transactions
Road transport document or road consignment note is a transport documents used in
land shipments. Road transport document is “the shipping document used for the
transportation of land freight. Road transport document that confirms that the carrier
(ie the road haulage company) has received the goods and that a contract of carriage
exists between the trader and the carrier.

Important Note : Road transport document is not a document title of goods, which
means that road transport document is a non-negotiable transport document. As a
result road carriers will be able to deliver goods to the consignee without obtaining
one original copy of road transport document. For this reason exporters and banks
(issuing bank and confirming bank) have to be very careful when working with a letter
of credit containing a road transport document as a transport document because
neither exporters nor banks could secure goods as a colleteral.

Important Note 2 : CMR Convention (full title Convention on the Contract for the
International Carriage of Goods by Road) regulates various legal issues concerning
transportation of cargo by road among the member states of the convention. CMR
Convention is signed by most of the EUROPEAN countries. "CMR International
Consignment Note" is the transport document created in standard forms according to
CMR convention rules. Logistic sector calls "CMR International Consignment Note" as
simply CMR or CMR Note most of the times. Generally there will be three copies of a
CMR note. One will be kept by the trader and another by the carrier, while the third
will travel with the goods all the way to their final destination.
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Road Transport Document / Road Consignment Note is covered under article 24 of
UCP 600.

a. A road, rail or inland waterway transport document, however named, must appear
to:
i. indicate the name of the carrier and:
- be signed by the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or
- indicate receipt of the goods by signature, stamp or notation by the carrier or
a named agent for or on behalf of the carrier.

ii. indicate the date of shipment or the date the goods have been received for
shipment, dispatch or carriage at the place stated in the credit. Unless the transport
document contains a dated reception stamp, an indication of the date of receipt or a
date of shipment, the date of issuance of the transport document will be deemed to
be the date of shipment.

iii. indicate the place of shipment and the place of destination stated in the credit.

b.A road transport document must appear to be the original for consignor or
shipper or bear no marking indicating for whom the document has been prepared.

c. In the absence of an indication on the transport document as to the number of
originals issued, the number presented will be deemed to constitute a full set.
d. For the purpose of this article, transhipment means unloading from one means of
conveyance and reloading to another means of conveyance, within the same mode of
transport, during the carriage from the place of shipment, dispatch or carriage to the
place of destination stated in the credit.

www.letterofcredit.biz
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سند حمل ریلی
Definition and Usage of Rail Transport Document / Rail Consignment Note :
Rail transport document or rail consignment note is a transport document used in rail
shipments. Rail consignment note confirms that the rail carrier has received the goods
and that a contract of carriage exists between trader and carrier. Key details to be
provided in the note include: a description of the goods; the number of packages and
their weight; the names and addresses of the sender and recipient.

Important Note 1 : Rail transport document is not a document title of goods, which
means that rail transport document is a non-negotiable transport document. As a
result rail carriers will be able to deliver goods to the consignee without obtaining one
original copy of rail transport document. For this reason exporters and banks (issuing
bank and confirming bank) have to be very careful when working with a letter of credit
containing a rail transport document as a transport document because neither
exporters nor banks could secure goods as a colleteral.

Important Note 2 : The Intergovernmental Organisation for International Carriage by
Rail (OTIF) was set up on 1 May 1985. 48 States are Members of OTIF at the present
time (Europe, Asia and North Africa) and one State is an Associate Member (Jordan).
The Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) has
developed the uniform systems of law which apply to freight in international through
traffic by rail. These systems of law are known as the Convention
concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980 (1999 Protocol) .
Appendix B to the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9
June 1999 is Uniform Rules Concerning the Contract of International Carriage of
Goods by Rail (CIM). Transport document prepared according to CIM Convention is
called CIM Rail Consignment Note.
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Rail Transport Document / Rail Consignment Note is covered under article 24 of UCP
600.

a. A road, rail or inland waterway transport document, however named, must appear
to:
i. indicate the name of the carrier and:
- be signed by the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or
- indicate receipt of the goods by signature, stamp or notation by the carrier or
a named agent for or on behalf of the carrier.
ii. indicate the date of shipment or the date the goods have been received for
shipment, dispatch or carriage at the place stated in the credit. Unless the transport
document contains a dated reception stamp, an indication of the date of receipt or a
date of shipment, the date of issuance of the transport document will be deemed to
be the date of shipment.
iii. indicate the place of shipment and the place of destination stated in the credit.

b. A rail transport document marked "duplicate" will be accepted as an original.

iii. A rail or inland waterway transport document will be accepted as an original
whether marked as an original or not.

c. In the absence of an indication on the transport document as to the number of
originals issued, the number presented will be deemed to constitute a full set.
d. For the purpose of this article, transhipment means unloading from one means of
conveyance and reloading to another means of conveyance, within the same mode of
transport, during the carriage from the place of shipment, dispatch or carriage to the
place of destination stated in the credit.

www.letterofcredit.biz
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راهنامه دریای غیرقابل معامله
Non-Negotiable Sea Waybill in Letters of Credit Transactions
Non negotiable sea waybill or non negotiable bill of lading is a transport documents
used in sea shipments. It is commonly referred as straight bill of lading. A straight bill
of lading names the consignee which is entitled to take delivery of the cargo. A straight
bill is non-negotiable, which means that the consignee cannot endorse the bill and
transfer it to another person to take delivery of the cargo.
Non negotiable sea waybill share two out of three basic functions of negotiable bill of
lading:



Non negotiable sea waybills are receipts for the goods as negotiable bills of
lading;



Non negotiable sea waybills evidence the terms of the contract of carriage (by
way of clauses usually printed on one side of the document) as negotiable bills
of lading;



But non negotiable sea waybills are not said to be “negotiable documents of
title” unlike negotiable bills of lading.

Important Note : Please keep in mind that court decisions vary from one country to
another whether non negatiable sea waybill is a document of title or not. Courts in
country A could decide that non negotiable bill of lading is a document of title and at
least one original copy must be surrendered to the carrier for delivery of the goods
whereas courts in country B decides the opposite. Here is a small piece from The Hong
Kong Court of Appeal decision, "In Carewins the carrier argued that straight bills of
lading are not documents of title; therefore, the carrier can deliver the cargo to the
consignee without production of the original bill of lading because the carrier already
knows the identity of the consignee without the original bill being produced..However,
the Court of Appeal agreed with the first instance judge and held that a straight bill
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of lading is a document of title. Furthermore, it held that the carrier can deliver the
cargo only against production of the original bill.
Non-negotiable Sea Waybill is covered under article 21 of UCP 600.
a. A non-negotiable sea waybill, however named, must appear to:
i. indicate the name of the carrier and be signed by:
- the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or
- the master or a named agent for or on behalf of the master.
ii. indicate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of
loading stated in the credit.
iii. indicate shipment from the port of loading to the port of discharge stated in the
credit.
iv. be the sole original non-negotiable sea waybill or, if issued in more than one original,
be the full set as indicated on the non-negotiable sea waybill.
v. contain terms and conditions of carriage or make reference to another source
containing the terms and conditions of carriage (short form or blank back nonnegotiable sea waybill).
vi. contain no indication that it is subject to a charter party.
www.letterofcredit.biz
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بارنامه چارتر
Definition and Usage of Charter Party Bill of Lading :
As a general rule most of the goods that is subject to international trade are being
transported by sea shipments in today's global economy. We also know that
overwhelming majority of the sea transportation is carried out by liner services via
containerized cargo loads. Additionally we have learned that liner services produce bill
of loading or non negotiable sea waybill as transport documents for port to port sea
transportations they have handled. Container transportation or liner services in other
words may not be suitable for some occasions such as bulk oil and commodity trades
and heavylift/out of gauge movements. The physical characteristics and size or
quantity of the cargo to be lifted may negate completely the prospect of finding space
on any available liner service; alternatively use of such a service may be an impractical
or unappealing proposition for a variety of financial reasons. On these occasions where
liner services would not be a sound solution shippers may choose to hire a vessel as an
alternative. Hiring a vessel is called "Charter Party" in maritime terminology. Transport
document issued by the hiring party of the vessel, or charterer as we call them, is called
"Charter Party Bill of Lading"..
Important Note : Banks do not like to encounter Charter Party Bills of Lading in letter
of credit transactions. But why? Because charter party bills of lading are subject to
charter party agreements between (charterer) and the owner of the ship (vessel). As a
result the owners of the vessel often have the right to lay claim to the cargo aboard
the ship (in case of a dispute with the chartrer), for this reason banks generally refuse
to accept such B/Ls as collateral for loans, or for payment under a letter of credit.

Charter party bill of lading is covered under article 22 of UCP 600.
a. A bill of lading, however named, containing an indication that it is subject to a
charter party (charter party bill of lading), must appear to:
i. be signed by:
- the master or a named agent for or on behalf of the master, or
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- the owner or a named agent for or on behalf of the owner, or
- the charterer or a named agent for or on behalf of the charterer.
Any signature by the master, owner, charterer or agent must be identified as that of
the master, owner, charterer or agent.
Any signature by an agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf
of the master, owner or charterer.
An agent signing for or on behalf of the owner or charterer must indicate the name of
the owner or charterer.
ii. indicate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of
loading stated in the credit
iii. indicate shipment from the port of loading to the port of discharge stated in the
credit. The port of discharge may also be shown as a range of ports or a geographical
area, as stated in the credit.
iv. be the sole original charter party bill of lading or, if issued in more than one original,
be the full set as indicated on the charter party bill of lading.
b. A bank will not examine charter party contracts, even if they are required to be
presented by the terms of the credit.

www.letterofcredit.biz
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پیش فاکتور
Proforma Invoice
A proforma invoice is not a valid invoice in terms of accounting. Because of this reason
proforma invoices can not be recorded as an accounts receivable by the exporters nor
can they be recorded as an accounts payable by the importers. Proforma invoices are
widely used in todays international trade transactions in substitution of sales
contracts. It is easy to create a one page proforma invoice instead of writing a multiple
page in detail sales contract.

A proforma invoice to be used in an international trade transaction should cover
below points :
1. Name of the Exporter, address and contact details.
2. Name of the Importer, address and contact details.
3. Title of the document, proforma invoice number, proforma invoice date :
"Proforma Invoice Date : 26.June.2012", "Proforma Invoice No : PI26062012"
4. Definition of goods : "Crushing and Screening Machine" etc...
5. Delivery term : "CIF NEW YORK PORT, Incoterms 2010", "FOB STOCKHOLM
PORT, Incoterms 2000" etc...
6. Quantity, Unit Price, Currency, Total Price : "10Mtons of "Titanium Dioxide
Rutile" from 3.000USD per Mton, Total Amount is 30.000,00USD CIF HAMBURG
PORT, Incoterms 2010."
7. Payment Terms : "Irrevocable Letter of Credit payable at 90 Days from Bill of
Lading Date", "Cash Aginst Documents at Sight" etc...
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8. Delivery Period : "4 weeks after confirmation", "5 weeks after issuance of the
letter of credit"
9. Bank account details of the exporter and all other additional conditions
regarding the sales.

Proforma Invoices in Letters of Credit Transactions :

1. After seller (exporter) and buyer (importer) agreed upon certain conditions of
the transaction, buyer demands a proforma invoice from the exporter.
2. Exporter prepares the proforma invoice on their company letterhead and
completes it with a signature.
3. Exporter sends the proforma invoice by e-mail and/or air courrier to the
importer. Most of the times an e-mail copy of the proforma invoice would be
sufficient for the importers.
4. Importer applies to its bank with the proforma invoice to open a letter of credit
in favor of the exporter.
5. Banks will be using the details on the proforma invoice along with the
information they gather from the importers via "Letter of Credit (L/C)
Application Forms" (Import Documentary Credit Application Forms).
6. As a common practice banks refer to proforma invoice date and number on the
description of goods part of letters of credit texts.
UCP 600 article 4-b : Credits v. Contracts states that "An issuing bank should
discourage any attempt by the applicant to include, as an integral part of the
credit, copies of the underlying contract, proforma invoice and the like." This is
because of the fact that the contract between exporter and importer is not
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connected with the letter of credit that will be issued in favor of the applicant.
Which means that the applicant will be paid by the issuing bank as long as
applicant comply with the terms and conditions of the credit.

www.letterofcredit.biz
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 تاییدشده/سیاهه کنسولی
Certified Commercial Invoice and Legalized Commercial Invoice
Generally Arab States located in the Middle East, such as Jordan, Yemen, Saudi Arabia,
Egypt etc., demand certified and legalized invoices during the import customs
clearance operations. Normally exporters should be getting the invoices certified and
legalized.

What is the function of a certified commercial invoice or legalized invoice?
Certified and legalized invoices inherited from the 1970s and 1980s, where most
underdeveloped countries had been implementing high custom duties on imported
goods in order to protect their domestic manufacturers.
Later on almost all of these countries, which had been employing import substitution
strategy, shifted their directions towards open economic policies with significantly
reduced custom tariffs. By doing that the need for the certified or legalized invoices
have been reduced considerably. But these kind of documents generates revenue for
the embassies and chambers of commerce.
As a result even today some countries still demand certified invoices or legalized
invoices.

What sort of information a certified invoice or legalized invoice should contain?
A certified or legalized invoice should contain all details that a standard commercial
invoice normally indicates, but in addition to this information a certified invoice should
also contain the signature and stamp from the respected chamber of commerce. If you
get the certified invoice signed and stamped by a respected embassy, then you will be
having a legalized invoice.
Standard commercial Invoice


Name and address of consignor ( seller, supplier company, exporter company)



Name and address of the consignee ( buyer, importer company)
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Description of goods, quantity , net weights, gross weights,



Shipping marks and numbers,



Origin of goods



Trade terms ( FOB Hamburg Port, Germany Incoterms 2010, CIF Los Angeles
Port, USA Incoterms 2010 etc.)



Unit price, total amount, discounts or rebates,



Freight cost and insurance cost if available (in case of CFR, CPT, CIF or CIP
shipments)



Name of the vessel, voyage number and date of shipment.



If shipment is insured by the buyer shipper must note this fact on the invoice.



The invoice should also contain a statement that the products being shipped are
of ( xyz country ) origin and that they are manufactured in the ( xyz country ).



If the products contain any foreign components then- besides the full name and
address of domestic manufacturer the full names and addresses or all the
manufactures involved must be given.

Certified commercial Invoice


Certified commercial invoice usually bears the signature and stamp of the local
chamber of commerce. In some cases, letter of credit may indicate that the
certificate of origin must be certified by a special chamber of commerce such as
one of the Arab Chambers of Commerce resident in the exporting country.

Legalized commercial Invoice


Generally three copies of the standard commercial invoice will be required
during the import clearence of the goods. In most cases, one original copy of the
commercial invoice needs to be legalized according to letter of credit
conditions.



Exporters have to make sure that the content of the standard invoice is correct
and complete as indicated above. ( Please keep in mind that invoice content for
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legalization may change from one country to another. Double check the invoice
content with the respected embassy before submission)


A responsible member of the exporting company should sign a statement that
the invoice is true and correct and contains the correct origin of the goods. (if
required)



The invoice must be legalized with a signature and stamp by the Consular
Section at the Embassy

www.letterofcredit.biz
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You can see the commercial details of the transaction on the front page of the legalized
invoice. In addition to commercial details, you can see seller company's sigature and
stamp at the bottom of the page. Just above the seller's signature, you can see
chamber of commerce's signature and stamp certifiying that the goods are of Turkish
origin. Additionally, chamber of commerce approves that the seller's signature on the
commercial invoice is authentic and genuine.

On the rear side of the legalized invoice, you can see a chain of signatures and stamps
belonging to different parties. The first signature and stamp belongs to a Turkish
governmental body which is located in the same provience as the local chamber of
commerce. This signature approves that the local chamber of commerce's signature is
authenticated. The second signature and stamp belongs to Embassies and Consulate
Generals of Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey. This signature proves
that the previous signature is authentic. Finally, you can see Yemen Embessy's
signature and stamp, which is legalizing the commercial invoice.
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بیمه نامه
Insurance Documents in Letters of Credit Transactions
Insurance defined by merriam-webster dictionary as "a coverage by contract whereby
one party undertakes to indemnify or guarantee another against loss by a specified
contingency or peril." Insurance covers a wide range of activities including but not
limited to agricultural insurance, health insurance, life insurance, vehicle insurance
etc... We will be focusing on Cargo Insurances on this page.

Cargo Insurance :
Cargo insurance is defined as an insurance policy taken up to protect insurance holder
against loss of or damage to the goods during the transportation. Cargo insurance is
one of the most important elements of the international trade transactions. Details of
the cargo insurance should be determined under the sale contracts.


Who is going to arrange and pay for the cargo insurance : If, either CIF (Cost
Insurance Freight) or CIP (Carriage and Insurance Paid to a named place of
destination) trade terms is chosen, then the cargo insurance premium must be
paid for and arranged by the exporter. Otherwise parties can freely determine
the insurer party.



What kind of cargo insurance is required for the purpose of the business
transaction : There are 3 main cargo insurance types available for sea and road
shipments.Institute Cargo Clauses (A), Institute Cargo Clauses (B) and Institute
Cargo Clauses (C). Institute Cargo Clauses (A), which is also known as all risk
insurance, has the widest protection coverage. Institute Cargo Clauses (C) has
the minimum insurance coverage. Institute Cargo Clauses (Air) used in air
shipments.
* Institute Cargo Clauses (A) 1/1/09
* Institute Cargo Clauses (B) 1/1/09
* Institute Cargo Clauses (C) 1/1/09
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* Institute Cargo Clauses (Air) (excluding sendings by Post) 1/1/09



Which additional clauses should be included in to the cargo insurance
policy : Whatever cargo insurance type is selected importer or issuing bank may
want to see some additional clauses on the cargo insurance policy. Some of the
most frequently used clauses on the letter of credit texts are,
* Institute War Clauses (Cargo)
* Termination of Transit Clause (Terrorism) Amended
* War and Strikes Cancellation Clause (Cargo)



Starting and Ending Point of the Cargo Insurance Coverage : Normally cargo
insurance covers the losses that is occurred between the starting and ending
point of the main carriage. For example cargo insurance covers the losses that is
occurred between port of loading and port of discharge on a port-to-port sea
shipment. But sometimes issuing banks may want to extend these distances. The
most frequently used clause for these kind of extension is "warehouse to
warehouse" insurance coverage.
Insurance documents covered under article 28 in UCP 600 titled with
"Insurance Document and Coverage".

company, an underwriter or their agents or their proxies. Any signature by an agent or
proxy must indicate whether the agent or proxy has signed for or on behalf of the
insurance company or underwriter.

under an open cover.
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ance document must be no later than the date of shipment,
unless it appears from the insurance document that the cover is effective from a date
not later than the date of shipment.
and



be in the same currency as the credit.
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گواهی مبدا

Certificate of Origin
Certificate of Origin is a document used in international trade transactions certifies that
goods in a particular export shipment are originated in a particular country either
by wholly obtained principle or substantial transformation principle.
What is the function of a certificate of origin in export / import transactions?
Certificates of origins are requested mostly by the custom administrations for the
following reasons:


Determining whether or not the goods being imported are eligible for any
preferential custom tariff agreements



Determining what duty will be assessed on the goods



Determining whether or not goods come from a country against which the
importing country has trade restrictions

What are the types of certificates of origin?
Certificates of origin can be classified under two main groups:

Ordinary Certificates of Origin: An Ordinary Certificate of Origin is a document that
can be used to satisfy importing country’s custom authorities that the products
exported are originated in a specific country. Ordinary certificates of origin do not
grant any preferential tariff treatment during the importation of goods.

Issuing bodies of ordinary certificates of origin: Ordinary certificates of origin can be
issued and certified by chambers of commerce, chambers of industry and chambers of
commerce and industry. In some occasions exporting companies can also prepare
ordinary certificates of origin by themselves in a separate document form or adding a
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statement on this effect on to the commercial invoices. Ordinary certificates of origin
do not need any endorsement or legalization from the custom authorities.

Preferential Certificates of Origin: Preferential Certificates of Origin likely to grant
reduced or zero rates of custom duty when export goods are entering into importer’s
country as a Preferential Certificate of Origin (PCO) proves that the product originates
from a Free Trade Agreement Partner Country under stipulated Rules of Origin (ROO)
and hence, qualifies the product for tariff concessions provided under the specific FTA.

Issuing bodies of preferential certificates of origin: Preferential certificates of origin
must be issued and authorized by custom offices in the exporting country.
Some Examples of Preferential Certificates of Origin:


Certificate of Origin GSP Form A



North American Free Trade Agreement (NAFTA) Certificate of Origin



EUR1 Form Movement Certificate



ATR Movement Certificate

Certificates of Origin in Letters of Credit Transactions:


Letter of credit rules do not cover certificate of origin under specific articles
unlike transport and insurance documents as a result certificates of origin will
be treated like any other ordinary document under letter of credit rules. This
having been said, we need to emphasize that the issuing banks have to indicate
on their letters of credits the specific requirements regarding the certificates of
origin.



If no specific requirement exists in the letter of credit for the certificates of origin
than the presentation of a certificate of origin will be satisfied by the
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presentation of a signed document that appears to relate to the invoiced goods
and certifies their origin.



When a credit requires the presentation of a preferential certificates of origin
such as a Certificate of Origin GSP Form A or EUR1 Form Movement Certificate,
only a document in that specific form should be presented by the beneficiary.



A certificate of origin should be issued by the entity stated in the credit such as
Chamber of Commerce, Chamber of Industry, Customs Authorities etc..
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گواهی بازرسی

Inspection Certificate in Letters of Credit Transactions
Pre-shipment inspection, also called preshipment inspection or PSI, is a part of supply
chain management and an important and reliable quality control method for checking
goods' quality while clients buy from the suppliers.

Types of Inspection Certificates :
The certificates delivered by inspection companies are basically of two different types:

Clean Report of Findings (CRF) : This is a document required by the importing
(sometimes, exporting) country, as some developing countries have a large part or all
of their imports (exports) inspected prior to shipment in the country of origin, as to
quantity, quality and price (Pre-Shipment Inspection - PSI). These PSI schemes,
entrusted to international inspection agencies, have been established by the
authorities for custom, fiscal or foreign exchange control purposes and are
compulsory.

Commercial Certificate of Inspection : Stating the quantity and quality ( any
measurable quality parameter requested by the principals). These Certificates are
issued by an inspection agency acting as a neutral third party assessing the actual
condition of a traded cargo between a seller and a buyer. A commercial certificate of
inspection is necessary to build up a long-term relation between buyers and sellers.
Bad quality of goods traded can lead to loss of market share in the long run.

Benefits of Inspection Certificates :
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Main objective of the inspection certificate is to satisfy the importer or the government
body that the goods are in conformity with the indicated specifications on the sales
contract or proforma invoice.
1. Inspections are important tools to reduce trade risks and avoid fraud.
2. Shipment of low quality goods prevented.
3. Non-delivery fraud with fake bill of lading or any other transport document
prevented.
4. Another risk of fraud is that the cargo is changed after inspection: the cargo
inspected did not go into the ship. This can be prevented by adding a
numeretical link on the inspection certificate to the transport document. For
example inspection certificate that must indicate the container number can
prevent such a fraudelent action.

How to demand an effective inspection certificate in a letter of credit transaction?
1. Add at least one original copy of an inspection certificate to field 46-A
Documents Required as one of the necessary documents under the letter of
credit.
2. Make sure that inspection certificate is issued by one of the well known
inspection companies around the world. The most well known inspection
companies are : SGS, Bivac/Bureau Veritas, Cotecna, Intertek.
3. Clearly indicate on the letter of credit text that inspection certificate is
complying with the specifications indicated on the sales contract or proforma
invoice.
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4. Make sure that values indicated on the inspection certificate does not conflict
with the values indicated on the letter of credit or other documents.
5. Do not forget to add a numeretical link on the inspection certificate to the
transport document.
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لیست بسته بندی و وزن

Packing List & Weight List
Packing list, is an international trade document, used to identify details of the shipment
in terms of packaging. Packing list normally should not disclose any financial
information regarding the shipment such as total amount of the cargo, unit price of
the items or payments terms.

Content of the Packing List
Although there is no standard format exist for packing lists a packing list that will be
used in an international trade transaction should cover below points;



Name of the Exporter, address and contact details. : "consignor"



Name of the Importer, address and contact details : "consignee"



Title of the document, packing list number, packing list date : "Packing List Date
: 26.June.2012", "Packing List No : PL 26062012"



Definition of goods : "Crushing and Screening Machine" etc...



Delivery term : "FAS ANTWERP PORT, Incoterms 2010", "FOB PORT OF
SINGAPORE, Incoterms 2000" etc...



Quantity : "10Mtons of "Titanium Dioxide Rutile"



The type of package (such as pallet, box, crate, drum, carton, etc.)



Total number of packages (such as pallets/boxes/crates/drums, etc.)



The contents of each package



The package markings, if any, as well as shipper's and buyer's reference numbers



Reference to the associated commercial invoice such as the invoice number and
date
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A purchase order number or similar reference to correspondence between the
supplier and importer



An indication of the carrier (sealine, airline, shipping line or road hauler)



Reference to the transport document, bill of lading or air waybill number



Reference to the vessel name, container number, truck plate number or air
waybill number according to mode of transport



Signature and stamp (not required under letter of credit rules but it is asked by
most of the custom authorities and government institutions.)

Using a Packing List as a Weight List :

By adding details of the weight you can use a packing list as a weight list or weight
certificate without any problem. Which details should be added to the packing list to
use it as a weight list or weight certificate?


Net Weight of the shipment



Gross Weight of the shipment



Weight of the each package (such as pallets/boxes/crates/drums, etc.)

Packing List or Weight List for Letters of Credit Transactions :



Documents may be titled as called for in the credit, bear a similar title, or be
untitled. For example, a credit requirement for a “Packing List” may also be
satisfied by a document containing packing details whether titled “Packing
Note”, “Packing and Weight List”, etc., or an untitled document. The content of
a document must appear to fulfil the function of the required document.



Documents listed in a credit should be presented as separate documents. If a
credit requires a packing list and a weight list, such requirement will be satisfied
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by presentation of two separate documents, or by presentation of two original
copies of a combined packing and weight list, provided such document states
both packing and weight details.
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گواهی سالمت
Health Certificate
A Health Certificate is a document used in export import transactions, issued by the
governmental organizations at the countries of origin, to certify that a food shipment
is fit for human consumption, and meeting safety standards or other required
legislations for exporting.

What is the function of a health certificate in export / import transactions?


Certifying that governmental body of the exporting country has been examined
this particular food consignment.



Certifying that food of animal origin or non-animal origin subject to exporting is
fit for human consumption.



Certifying that the food consignment has been produced according to required
food legislations.



Certifying that the food consignment has been produced by one of the
legitimate manufacturing companies.

Which organizations issue health certificates?
Health certificates are government to government declarations (exporting country’s
government to importing country’s government) for this reason these certificates are
issued by the authorized governmental organizations such as Department of
Agriculture etc...

Examples of Health Certificate Requirements:
Saudi Arabia: The Health Certificate is required for all exports to Saudi Arabia of all
kinds of meat (including poultry and seafood), meat products, livestock, vegetables,
fruits, human blood, etc., attesting that they are free from pests and/or diseases.
(Source: Royal Embassy of Saudi Arabia in Washington D.C. website : link )
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European Union: Each consignment of Meat and meat products, fishery products etc.
that import into EU from a Non-EU member state must come from an approved nonEU country and be accompanied by appropriate signed health certification.

Health Certificates in Letters of Credit Transactions:


Health certificates do not cover under specific articles in the letter of credit rules.
As a result issuing banks must define the characteristics of the health certificates
when they issue the letters of credit. If no special requirement has been
attached to the letter of credit which demands a presentation of a health
certificate, this will be satisfied by the presentation of a signed document titled
as called for in the credit.



Health certificate must fulfill its function by certifying that the goods are fit for
human consumption with the help of required action, such as, the results of the
analysis, inspection, health, phytosanitary, quantity or quality assessment.

Health certificate must be issued by the party stated in the letter of credit. If the letter
of credit does not indicate by whom the health certificate must be issued, any party
including the beneficiary may issue the health certificate. www.letterofcredit.biz
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HEALTH CERTIFICATE
Candidate for medical studies at the Charles University in Prague, Third Faculty of Medicine

PERSONAL DATA
1. Surname (Family Name) ……………...…………………………First Name: ………….......………………..
2. Date of Birth : Day……….. Month…………Year…………. place…………………………………….......…
3. Permanent address: Country …………………………………………………………………………....…….
Street………………………………………………………………………….....……….
City……………………..……………. postal code ………...………………………...

PREVIOUS MEDICAL RECORD
4. Candidate’s medical history: congenital or acquired disability ………………........................…………….
a) chronic conditions: diabetes, asthma, hypertension, rheumatic, allergy, psychiatric,
neurological, other ………………………………………..........……………………………………..…….
b) medication (temporary/longstanding)…………………………………………………............……….…
c) hospitalization, date, diagnosis ……………………………………………………………..........……….
………………………………………………………………….........…………………………….…………
5. Family diseases ….. ……………………………………………………………………….…...........………….
6. Other information ………………………………………………………………………..........…………………

MEDICAL EXAMINATION
7. Height …………………..............….weight…………………….kg
8. Blood pressure ………………………pulse ……………..…… per minute
9. Physical exam of the systems ……………………………………………………………...........................…
observations………………………………………………………………………
10. Vision ………………........... glasses/ correction Rt …….............…. Lt………...….. colours……….…..
11. Mental health …………..................……………………………
MEDICAL CONCLUSION (delete, if not applicable)
12. Candidate is in a good health and hence able to commence medical studies
13. Other conclusions:……………………………………………………………………………..
a) second opinion of specialist required (designate)……………………………………..
b) required continuous medical observation …………………………………………..….
c) Relevant diagnosis……………………………………………………………………….
14. Physician’s name and signature: ………………………………………………….……..….
Place……………………….....… Date…………………………………………………….....

Official stamps, addresses, phone or fax
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برات
Bill of Exchange (Draft) in Letters of Credit
Bill of exchange is one of the most hard-to-understand concept in trade finance terms.
I guess, you will get my point if I will be starting to explain bill of exchange with its
formal definition.
According to UK's Bill of Exchange Act (1882) bill of exchange defined as an
unconditional order in writing, addressed by one person to another, signed by the
person giving it, requiring the person to whom it is addressed to pay on demand or at
a fixed or determinable future time a sum certain in money to or to the order of a
specified person, or to bearer".

UCP 600 - Article 6 states that "A credit must not be issued available by a draft
drawn on the applicant."

86

www.letterofcredit.biz

87

مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی
Uniform customs and practice for Documentary Credits
(UCP600)
UCP 600 is the latest version of the rules that govern letters of credit transactions
worldwide.

What is UCP 600?
UCP 600 is prepared by International Chamber of Commerce’s (ICC) Commission on
Banking Technique and Practice. Its full name is 2007 Revision of Uniform Customs and
Practice for Documentary Credits, UCP 600, and (ICC Publication No. 600). The ICC
Commission on Banking Technique and Practice approved UCP 600 on 25 October
2006. The rules have been effective since 1 July 2007.
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UCP 500 was the rules that had been in implementation before UCP 600. There are
several significant differences exist between UCP 600 and UCP 500. Some of these
differences are as follows;


The number of articles reduced from 49 to 39 in UCP 600;



In order to reach a standard meaning of terms used in the rules and prevent
unnecessary repetitions two new articles have been added to the UCP 600.
These newly added articles are Article 2 “Definitions” and Article 3
“Interpretations”. These articles bring more clarity and precision in the rules;



A definitive description of negotiation as “purchase” of drafts of documents;



New provisions, which allow for the discounting of deferred payment credits;



The replacement of the phrase “reasonable time” for acceptance or refusal of
documents by a maximum period of five banking days.

History of UCP
First uniform rules published by ICC in 1933. Revised versions were issued in 1951,
1962, 1974, 1983 and 1993.
1933 – Uniform Customs and Practice for Commercial Documentary Credits
1951 Revision - Uniform Customs and Practice for Commercial Documentary Credits
1962 Revision - Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
1974 Revision – Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
1983 Revision – Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
1993 Revision – Uniform Customs and Practice for Documentary Credits

Currently majority of letters of credit issued everyday is subject to latest version of the
UCP. This widely acceptance is the key sign that shows the importance of the UCP,
which are the most successful private rules for trade ever developed.
eUCP
Almost all of the presentations are being made in paper or traditional format still in
today's letters of credit environment. However, as telecommunication technology is
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expanding its borders, it is highly expected that in the very near future traditional
processes will be substituted with the electronic paperless transactions. In order to
establish set of rules that governs electronic presentations the ICC Banking
Commission established a Working Group consisting of experts in the UCP, electronic
trade, legal issues and related industries, such as transport, to prepare the appropriate
rules for electronic and mixed presentations. Supplement to the Uniform Customs and
Practice for Documentary Credits for Electronic Presentation or "eUCP" is the result of
the efforts of this committee.

The eUCP is not a revision of the UCP. The UCP will continue to provide the industry
with rules for paper letters of credit for many years. The eUCP is a supplement to the
UCP that, when used in conjunction with the UCP, will provide the necessary rules for
the presentation of the electronic equivalents of paper documents under letters of
credit.
: UCP600 چکیده ی موضوعات مطروحه در
Definitions and interpretations – articles 2 and 3
These articles define and interpret the special terms used in relation to documentary
credits.

Where is a letter of credit available? – article 6a.
A credit must state the bank with which it is available or whether it is available with
any bank. A credit available with a nominated bank is also available with the issuing
bank.
The issuing bank authorises the nominating bank.

to purchase a deferred payment undertaking
– article 12b.
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By nominating a bank to accept a draft or incur a deferred payment undertaking, an
issuing bank authorises that nominated bank to purchase an accepted draft or a
deferred payment undertaking incurred by that nominated bank.

“Reasonable time” is replaced by “maximum”
– article 14b.
The term “reasonable time” for examining and determining compliance of documents
is replaced by a maximum number of banking days (5), following
the day of presentation.

Data in a document – article 14d.
Data in a document, when read in context with the credit, the document itself and
international standard banking practice, need not be identical to, but must not
conflict with, data in that document, any other stipulated document or the credit.

Addresses – article 14j.
When the addresses of the beneficiary and the applicant appear in any stipulated
document, they need not be the same as those stated in the credit or in any other
stipulated document, but must be within the same country as the respective addresses
mentioned in the credit. However, when the address and contact details of the
applicant (telephone number, fax number etc.) appear as part of the consignee or
notify party, they must be as stated in the credit.

Discrepant documents, waiver and notice
– article 16
This article enables an issuing bank that has decided to refuse a set of documents to
inform the beneficiary or the bank that forwarded the documents, in their advice of
refusal, that, if the applicant accepts the documents as they are, despite discrepancies,
and if the beneficiary or the presenting bank have not previously objected, the issuing
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bank is entitled to deliver the documents to the applicant without obtaining the
acceptance of the beneficiary or the presenting bank.

Original documents and copies – article 17
This article describes what the banks require of a document for them to consider it an
original.
The article is a shortened version of an ICC decision of July 1999.
The article includes a stipulation to the effect that at least one original of each of the
documents required under the documentary credit must be presented.
This is a new stipulation in the rules, but a requirement that has always existed.

Transport documents – articles 19 to 25
The requirements regarding transport documents have been revised. For example
article 23 about air waybills. A notation on the air waybill indicating the actual date of
shipment of the goods will always take precedence over the date of issuance of the air
waybill for the purpose of determining the date of shipment.

Insurance document and coverage – article 28
In recognition of the fact that many insurance companies have introduced a number
of exclusion clauses as standard clauses in their transport insurance policies, and that
more will undoubtedly be added, article 28i. permits reference to any exclusion
clause. It is thus up to importers and bankers who cannot live with such a possibility of
limiting the liability of insurance companies, to write in their documentary credits
what they cannot accept.

Partial shipments – article 31b.
A presentation consisting of one or more sets of transport documents evidencing
shipment on more than one mean of conveyance within the same mode of transport
will be regarded as partial shipment, even if the means of conveyance leave on the
same day and for the same destination.
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Disclaimer on transmission and translation– article 35
This article makes it clear that, if the documents are presented to a nominated bank
and this bank finds the documents to be compliant, then the issuing bank, or the
confirming bank, will be obliged to pay, also in a situation where the documents are
lost and therefore do not reach the issuing bank or the confirming bank.

Transferable credits – article 38
An important change made to the article that covers the transfer of documentary
credits is the introduction of the requirement that the second beneficiary’s documents
must be presented to the transferring bank.
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مقررات متحد الشکل برای پوشش اعتبارات اسنادی
The Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits ICC Publication No. 725
The URR 725 are the Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under
Documentary Credits ICC publication No. 725. URR 725 was approved by the ICC
national committees at the ICC Banking Commission in April 2008. URR 725 has been
effective since 01 October 2008.

How URR 725 can be applied to bank to bank reimbursements under documentary
credits?
The Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits, ICC
Publication No. 725, shall apply to any bank-to-bank reimbursement when the text of
the reimbursement authorization expressly indicates that it is subject to these rules.
They are binding on all parties thereto, unless expressly modified or excluded by the
reimbursement authorization. The issuing bank is responsible for indicating in the
documentary credit ("credit") that reimbursement is subject to these rules. As with the
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MT700 - Issue of a Documentary Credit, issuers of an MT740 - Authorization to
Reimburse are required to indicate the applicable rules. In this case, URR LATEST
VERSION or NOTURR. The use of NOTURR means that the rules stated in UCP 600
article 13 will apply.

Some important definitions from URR 725 :


"Reimbursing bank" means the bank instructed or authorized to provide
reimbursement pursuant to a reimbursement authorization issued by the
issuing bank



"Reimbursement authorization" means an instruction or authorization,
independent of the credit, issued by an issuing bank to a reimbursing bank to
reimburse a claiming bank or, if so requested by the issuing bank, to accept and
pay a time draft drawn on the reimbursing bank.



"Reimbursement undertaking" means a separate irrevocable undertaking of
the reimbursing bank, issued upon the authorization or request of the issuing
bank, to the claiming bank named in the reimbursement authorization, to
honour that bank's reimbursement claim, provided the terms and conditions of
the reimbursement undertaking have been complied with.



"Claiming bank" means a bank that honours or negotiates a credit and presents
a reimbursement claim to the reimbursing bank. "Claiming bank" includes a
bank authorized to present a reimbursement claim to the reimbursing bank on
behalf of the bank that honours or negotiates.
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رویه های بانکی استاندارد بین المللی
International Standard Banking Practice - 2013 Edition (ISBP 745)
ICC defines the importance of new International Standard Banking Practice edition
with these words "An invaluable source of practical information for trade finance
professionals and academics, this revised edition of ISBP provides readers with the
latest ICC approved guidelines for all parties to documentary credits." ICC emphasize
that ISBP is the best reference book in banking practices for international letters of
credit documents subject to UCP 600. Use of ISBP has significantly reduced
international discrepancies for documentary credits and is regularly used by banking,
logistics, insurance, legal and corporate professionals and academics worldwide. It is
a great companion book with UCP 600.

Who can use International Standard Banking Practice - ISBP 2013 in documentary
credit transactions?
All professionals, banking, logistics, insurance, legal and corporate professionals and
academics worldwide, who deal with documentary credits can use International
Standard Banking Practice - ISBP 2013 as a 1st reference book on their daily routine.

97

What is new with the International Standard Banking Practice 2013 for documentary
credits?

Previous International Standard Banking Practice which is called ISBP 2007 published
in year 2007 by ICC was covering below trade documents:


DRAFTS



INVOICES
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TRANSPORT DOCUMENT COVERING AT LEAST TWO DIFFERENT MODES OF
TRANSPORT



BILL OF LADING



CHARTER PARTY BILL OF LADING



AIR TRANSPORT DOCUMENT



ROAD, RAIL OR INLAND WATERWAY TRANSPORT DOCUMENTS



INSURANCE DOCUMENT AND COVERAGE



CERTIFICATES OF ORIGIN

In addition to above stated documents International Standard Banking Practice - ISBP
2013 also covers;


PACKING LIST



WEIGHT LIST



BENEFICIARY CERTIFICATE



NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILLS



ANALYSIS, INSPECTION, HEALTH, QUANTITY AND QUALITY CERTIFICATE
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اینکوترمز
Understanding Incoterms 2010 and their usage in sales contracts and letters of credit
What does Incoterms 2010 mean?
Incoterms are International Commercial Terms. The Incoterms rules are an
internationally recognized standard and are used worldwide in international and
domestic contracts for the sale of goods. Incoterms are developed by ICC, International
Chamber of Commerce. ICC regularly revised Incoterms to catch the changing market
conditions and trade practices.
Latest incoterms rules are titled with Incoterms 2010 that has been effective since
01.January.2011. Incoterms 2000 was the previous set of rules that was put into action
on 1st of January 2000.

Before looking at how Incoterms 2010 are classified it would be better to understand the
classification model of Incoterms 2000. Incoterms 2000 rules are classified mainly by the
responsibility degree of the exporter. For example Group E rules give minimum responsibility to the
exporter (exworks) whereas Group D give maximum responsibility to the exporter(DDP). Please look
at the table below titled with "INCOTERMS 2000 Classification" to understand the subject in detail.
Table 1 : INCOTERMS 2000 Classification
INCOTERMS 2000 Classification
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Group E

EXW EX WORKS (... named place)
FCA FREE CARRIER (... named place)

Group F

FAS FREE ALONGSIDE SHIP (... named port of shipment)
FOB FREE ON BOARD (... named port of shipment)
CFR COST AND FREIGHT (... named port of destination)

Group C

CIF COST, INSURANCE AND FREIGHT (... named port of destination)
CPT CARRIAGE PAID TO (... named place of destination)
CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (... named place of destination)
DAF DELIVERED AT FRONTIER (... named place)

Group D

DES DELIVERED EX SHIP (... named port of destination)
DEQ DELIVERED EX QUAY (... named port of destination)
DDU DELIVERED DUTY UNPAID (... named place of destination)
DDP DELIVERED DUTY PAID (... named place of destination)

What are the main differences between INCOTERMS 2010 and INCOTERMS 2000?
Two new Incoterms rules – DAT and DAP – have replaced the Incoterms 2000 rules DAF, DES, DEQ and
DDU. As a result the number of Incoterms rules has been reduced from 13 (INCOTERMS 2000) to 11
(INCOTERMS 2010). There is no more DAF, DES, DEQ and DDU rules defined in INCOTERMS 2010. They
have been eliminated.
Table 2 : INCOTERMS 2010 Classification

INCOTERMS 2010 Classification

EXW EX WORKS (... named place)
FCA FREE CARRIER (... named place)
RULES FOR ANY MODE CPT CARRIAGE PAID TO (... named place of destination)
OR MODES OF
TRANSPORT

CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (... named place of
destination)
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DAT DELIVERED AT TERMINAL (new rules)
DAP DELIVERED AT PLACE (new rules)
DDP DELIVERED DUTY PAID (... named place of destination)

FAS FREE ALONGSIDE SHIP (... named port of shipment)
RULES FOR SEA AND

FOB FREE ON BOARD (... named port of shipment)

INLAND WATERWAY

CFR COST AND FREIGHT (... named port of destination)

TRANSPORT

CIF COST, INSURANCE AND FREIGHT (... named port of
destination)

We understand from Incoterms 2010 preface that now ICC would like to classify
Incoterms based on modes of transport.

How to use INCOTERMS 2010 in letter of credit transactions?
Incoterms are incorparated into sales contracts or proforma invoices. In letter of credit
transactions we see incoterms in field 45A - Description of Goods and Services. If
issuing banks put incoterms into the field 45-A Description of Goods and Services then
beneficiaries should include this exact incoterms phrase in to the commercial invoice.
Otherwise banks determine such presentation as discrepant.
is can connect with me either via my

Examples : Usage of Incoterms 2010 in a letter of credit
Field 45A: Description of Goods and Services
HYDROLIC PET BOTTLE BALING AND EQUIPMENTS. CONFORM TO PROFORMA INVOICE
NUMBER ADG-001 DTD 08.11.2012 CFR ALGIERS PORT-ALGERIA,INCOTERMS 2010
THIS MENTION SHOULD APPEAR ON COMMERCIAL INVOICE.

102

www.letterofcredit.biz

103

بخش دوم

اصول شناخت
مشتری
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مقـدمـه
امروزه بانکها به عنوان بخش اصلی نظام مالی کشور همواره با ریسک های متفاوتی روبه رو هستند یکی
از عمده ترین آنها ریسک اعتباری است.از نگاه بانک ،آن دسته از مشتریان برای تخصیص اعتبار مناسب
هستند که عالوه بر هزینه نمودن تسهیالت دریافتی در بخش های مختلف اقتصادی بتوانند به موقع
تسهیالت دریافتی را به سیستم بانکداری بازگرداند.

عدم بازپرداخت به موقع تسهیالت بیانگر آن است که دریافت کننده تسهیالت در بهره برداری از تسهیالت
دریافتی از موفقیت چندانی برخوردار نبوده و به بیان دیگر بازده حاصل از بکارگیری تسهیالت از سود
بانکی آن کمتر بوده است .از این رو در موعد بازپرداخت با مشکالتی مواجه بوده ،بنابراین تسهیالت به
صورت مطالبات معوق بانکی درمی آید .حجم قابل مالحظۀ تسهیالت اعطایی سوخت شده یا معوقه بانکها،
گویای فقدان مدل های مناسب اندازه گیری ریسک اعتباری و سیستم های مدیریت ریسک در شبکه
بانکی است.

بنابراین در سیستم بانکداری ،ایجاد نظام اعتبارسنجی که بتواند قبل از اعطای تسهیالت به مشتریان
توان آنها را در بازپرداخت تسهیالت ارزیابی نماید از اهمیت به سزایی برخوردار است.

از راه کارهای حل این مشکل ،رتبه بندی اعتباری مشتریان با بهره گیری از تحلیل اطالعات مربوط به
مشتریان و طبقه بندی آنها به مشتریان خوش حساب و بدحساب است.

در این راستا متصور است که در بدو ورود مشتری به شعبه و قبل از ارائه خدمت ،اعتبار یا تسهیالت به
وی ،مراحل ذیل طی شود:
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1-1

اخذ تقاضای کتبی از مشتری:

اولین اقدام برای به جریان انداختن تقاضـای مشـتری ،مستـند نـمودن درخواسـت وی می باشد .بنابراین
مشتری بر حسب اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد تقاضای خود را مکتوب نموده و به بانک ارائه میدهد.
مندرجات تقاضای کتبی مشتری به منظور ارزیابی اولیه:
شخص حقیقی

نام و نام خانوادگی:
شماره ملی:
شماره حساب:
نوع خدمت درخواستی اعم از اعتباراسنادی ،حواله ،سایر:...
مبلغ و نوع ارز:
وثائق و تضمینات مورد نظر و پیشنهاد مشتری:
آدرس و تلفن تماس:

شخص حقوقی

نام شرکت:

نوع شرکت:

شناسه ملی:

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

کد اقتصادی:

شماره حساب:
نام و تعداد اعضاء هیئت مدیره همراه با کد ملی:

نوع خدمت درخواستی اعم از اعتباراسنادی ،حواله ،سایر:...
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مبلغ و نوع ارز:

وثائق و تضمینات مورد نظر و پیشنهاد مشتری:

آدرس و تلفن:

درخواست اشخاص حقیقی
ریاست محترم شعبه ..............................
با سالم و احترام؛
اینجانب  ...........................................به شماره ملی  ...................................دارنده حساب جاری /کوتاه مدت به
شماره  .................................و  ....................................درخواست گشایش اعتبار اسنادی دیداری /مدت دار/
........................................

به مبلغ  .............................................نوع ارز یورو /دالر ......./با میزان  ................درصد پیش

دریافت ،برای خرید کاال از کشور  ...............................................به ازاء وثایق/
تضامین ..........................................................................................را دارم.
خواهشمند است ،در صورت امکان ،دستور مقتضی صادر فرمائید.
تلفن تماس ثابت........................................ :
همراه........................................ :
آدرس............................................................................................................................................................................... :

امضاء
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درخواست اشخاص حقوقی
ریاست محترم شعبه.................................... :
با سالم و احترام؛
شرکت .............................................................................................
نوع شرکت :با مسئولیت محدود

سهام عام

سهامی خاص

تضامنی

غیره .................................................
دارای شناسه ملی .................................................به شماره ثبت  ....................................تاریخ ثبت ............................

«اعضاء هیئت مدیره»
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

کد ملی

1

2

3

4

متقاضی گشایش اعتباراسنادی /صدور حواله /سایر  ..............................................به مبلغ  .........................................................................نوع
ارز یورو /دالر .../با میزان  ................درصد پیش دریافت ،در ازاء تضامین /وثایق ......................................................................می باشد.

امضاء و مهر شرکت
آدرس:
تلفن مسئول پیگیری درخواست:
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پس از دریافت درخواست مشتریان به منظور بررسی اولیه و استنباط ضمنی از وضعیت اعتباری مشتری
طی مراحل ذیل پیشنهاد می گردد.

-2

اخذ میانگین از حسابهای مشتریان از طریق گزینه  43 Bدر سیستم متمرکز
توجه :توضیح بند  3ماده از سیاست اعتباری سال  1396و تبصره ذیل آن ملحوظ نظر قرار گیرد .
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استعالم چک برگشتی و تعهدات (استعالم آنی) در سامانه بانک مرکزی

-3

http:portal.pbn.net

نام کاربری،کلمه عبور و کد امنیتی را وارد کرده

بر روی زبانه خدمات کلیک کرده و

گزینه سامانه تسهیالت و تعهدات بانکی .سامانه چک برگشتی را انتخاب می کنیم و در نهایت جهت استعالم از اشخاص
حقیقی کد ملی و اشخاص حقوقی شناسه ملی را وارد کرده.


نکته* طی نامه شماره  94/17/41768مورخ  1394/06/03اداره کل اعتبارات بمنظور استعالم بدهی و تعهدات مشتریان
می بایست الزاماً همزمان از شناسه حقوقی و مشخصات ثبتی در استعالم ها استفاده کرد.
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استعالم تعهدات مستقیم و غیر مستقیم در سیستم جامع گزارش مدیریتی پورتال بانک به
استناد بخش نامه  95/17/42470مورخ :1395/5/12
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استعالم از سامانه اعتبار سنجی:
(نامه شماره ن 40159/17/و  34504مورخ  1389/10/08اداره کل ارزیابی و اعتبار سنجی )

http:// 18.0.0.215/BCWebAppLiveldefault.aspx
*نکته* کارمزد اعتبار سنجی از حساب مشتری و یا به صورت نقدی طی جدول ذیل اخذ و به حساب
اداره کل ارزیابی و اعتبارسنجی ( )0108786537003واریز گردد:
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با کسب اطالعات فوق از طریق استعالم های مذکور تا حدودی انطباق درخواست با ظرفیت
مشتری مشخص می شود.

در صورت وجود هرگونه نقیصه در مدارک و یا موانع اعتباری طی نامه ی ذیل مراتب به مشتری
اعالم می گردد.

متن نامه مذکور می تواند به شکل ذیل باشد.

شرکت محترم /مشتری گرامی ...............................................................................
با سالم و احترام،
نظر به اینکه در بررسی اولیه اعتباری آن شرکت محترم /جنابعالی موارد ذیل به چشم می خورد ،لذا تا برطرف
نمودن نواقص ذیل امکان بررسی درخواست آن شرکت محترم /جنابعالی متصور نمی باشد.
موارد عبارت است از:
 -1چک برگشتی به شماره  .........................................به مبلغ .....................................
 -2تسهیالت غیر جاری به مبلغ  .....................................نزد بانک ملی و یا سایر بانکها
 -3عدم توانایی مالی الزم در بازپرداخت خدمت/تسهیالت درخواستی به دلیل ..................
 -4سایر .....................................................................................................................................

پس از ارزیابی اولیه در صورت عدم وجود موانعی از قبیل:
 -1سابقه چک برگشتی
 -2وجود تعهدات وتسهیالت غیر جاری
 -3گردش و مانده نامتناسب حساب با درخواست و ...
 -4عدم توانایی مالی الزم در بازپرداخت خدمت/تسهیالت درخواستی به دلیل ..................

طی نامه ای از مشتری درخواست می گردد که مدارک تکمیل کننده ذیل را به شعبه ارائه نماید.
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متن نامه مذکور می تواند به شکل ذیل باشد.

مشتری محترم ...................................................................................
با سالم،
احتراماً ،به منظور بررسی امکان بهره مندی جنابعالی از خدمات درخواستی مورخ ..................................
خواهشمند است مدارک ذیل را به این واحد ارائه فرمایند.
 مدارک احراز هویت و شناسایی شغلیالف :اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی.
ب :هر نوع مجوز شغلی اعم از جواز کسب -استشهاد محلی -کارت بازرگانی (نکته :مجوز شغلی باید مرتبط باشد)
ج :سایر مدارک مورد نیاز............................................................................................................................................... :

*نکته* در مورد اشخاص حقیقی با توجه به الزام به حصول اطمینان از نوع و ماهیت کسب و کار مشتری وجود گزارش بازدید از محل کار
در پرونده اعتباری ضروری می باشد( .صورتمجلس بازدید از محل کسب و کار)که توسط همکار متولی این امر پس از بازدید تکمیل
گردد)
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آقای  /خانم  /شرکت محترم ...................................................................................
با سالم،
احتراماً ،به منظور بررسی امکان بهره مندی جنابعالی /آن شرکت محترم از خدمات درخواستی مورخ
 ..................................خواهشمند است مدارک ذیل را به این واحد ارائه فرمایند.

-1شرکت نامه ،اساسنامه ،روزنامه رسمی و کلیه آگهی تغییرات بترتیب تاریخ
-2شناسه ملی اشخاص حقوقی
-3اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره و امضاء داران
-4صورتهای مالی سه سال اخیر
 -5اظهارنامه مالیاتی
کارت بازرگانی
مجوز وزارت صنایع
-6مجوز شغلی مربوط به کار

پروانه بهره برداری

:

موافقت اصولی

-6

اساسنامه
اهم نکات مورد توجه در اساسنامه شرکت:
 اساسنامه می بایست دارای مهر ثبت شرکتها باشد و از طریق روزنامه رسمی اعالن شده باشد.
 موضوع شرکت:
با درخواست متقاضی هماهنگی داشته باشد ( به عنوان مثال :واردات و صادرات) – در صورت
تولیدی بودن ارائه پروانه بهره برداری(برای طرحها موافقت اصولی وزارت صنعت و معدن و تجارت)
الزامی است.
 اختیارات شرکت :بعنوان مثال (حق اخذ تسهیالت از کلیه بانکهای کشور -حق به رهن گذاشتن
اموال شرکت در قبال اخذ تسهیالت ،ایجاد هرگونه تعهدات )...
 مدت اعتبار شرکت :نا محدود یا محدود
در صورتیکه محدود باشد زمان آن منقضی نشده باشد.
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 سرمایه شرکت :طبق آخرین بخشنامه رعایت  25درصد نسبت مالکانه الزامی است
 مدیران شرکت
 دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت و میزان اختیارات هریک
 اختیارات مدیر عامل (طبق روزنامه رسمی)
نکته :انطباق آگهی تاسیس شرکت با مفاد اساسنامه مورد توجه قرار گیرد.
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روزنامه رسمی:
 آگهی تاسیس :متضمن شماره ثبت شرکت و مطابقت مندرجات با اساسنامه
 آگهی تغییرات :بترتیب تاریخ و بررسی تغییرات ایجاد شده

-8

صورتهای مالی حسابرسی شده سالهای اخیر فعالیت مشتری

-9

صورت حساب سود و زیان:
 زیان ده نباشد(.تحت شرایطی می تواند زیان ده باشد بعنوان مثال شرکت در حال راه اندازی
می باشد .به هرحال نظر کارشناس مالی مالک عمل خواهد بود)
 کنترل و شناسایی شرکتهای همگروه

نکته  :1برای ارائه خدمات و تسهیالت باالی 000ر000ر000ر 10ریال صورتهای مالی حسابرسی شده و
تائید شده توسط جامعه حسابرسان رسمی کشور الزامی است.

نکته  :2آشنایی ضمنی با برخی از نسبت های مالی و اهرمی می تواند تا حدودی در استنباط اولیه از
میزان اعتبار مشتری موثر باشد.
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محاسبه و بررسی نسبتهای مالی:

از جمله ابزار سودمند در تعیین موقعیت مالی شرکتها به حساب می آیند .اهم این نسبتها به شرح ذیل
است.
 -1نسبت های نقدینگی :توانایی و قدرت شرکت در پرداخت بدهی های کوتاه مدت در سررسید را اندازه گیری می کند.
الف) نسبت جاری یا نسبت سرمایه در گردش :که از تقسیم دارایی های جاری به بدهی های جاری بدست می آید .واحد این
نسبت عددی مثبت و معموالً بزرگتر از یک است و البته هرچه بیشتر باشد از نظر اعتبار دهندگان مناسب تر می باشد.
ب) نسبت آنی این نسبت از تقسیم دارایی های سریع بر جمع بدهی ها بدست می آید.دارایی های سریع شامل وجوه نقد ،بانک،
اوراق بهادار کوتاه مدت و حسابهای دریافتنی است( .اقالم موجودی کاال و پیش پرداختها در محاسبه این نسبت لحاظ نمی شود)
 -2نسبتهای اهرمی :تامین نیازهای مالی از طریق ایجاد بدهی را نشان می دهد در واقع این نسبتها تعیین می کند که شرکت تا
چه حدی نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تامین نموده است .به عنوان مثال نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها این
نسبت توانایی شرکت در تحمل کاهش خالص دارایی ها بر اثر زیان های وارده بدون به مخاطره افتادن منابع اعتبار دهندگان
می باشد .هرچقدر این نسبت باال باشد نشان دهنده ریسک باالی اعتبار دهندگان می باشد.
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تضمینات و وثایق و بررسی توانایی مالی مشتری:

قطعاً نوع و میزان وثایق و تضمینات در اعتبار سنجی مشتریان نقش اساسی دارد بخصوص زمانی که
اعتبار مشتری بطور کامل مورد تائید موسسه مالی نمی باشد(.نامه عمومی شماره  84054مورخ
)84/03/07

*نکته* بخاطر داشته باشید حتی در مورد مشتریان مورد وثوق بانک و مشتریانی که در ازای تضمینات
(مثال سفته) تسهیالتی پرداخت و یا خدماتی ارائه می دهیم داراییهای منقول و غیر منقول مشتری
شناسایی و تصویر مایملک در پرونده بایگانی و به روز رسانی گردد.

تذکر :تضمینات معموالً برابر است با اسناد و وثایق یعنی اموال (منقول و غیر منقول)
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جدول امتیاز دهی به مشتریان اعتباری

شاخصها

میزان امتیاز

امتیاز اخذشده

امتیاز سپرده ها

35

30

امتیاز بازپرداخت تسهیالت

15

15

امتیاز وثایق وتضمینات

10

10

امتیاز عدم سابقه چک برگشتی

5

5

امتیاز گردش مناسب حساب

5

3

امتیاز حساب ها در بانک ملی

10

8

امتیاز در اختیار رئیس شعیه

20

18

جمع

100

89

مشتری

استعالم تبصره  1ماده 186
-12

بررسی وضعیت مشتری در ارتباط با قانون مالیاتهای مستقیم:

به استناد نامه  93329مورخ  1393/08/14اداره کل اعتبارات واحد ها مکلف به اخذ استعالم مذکور
قبل از اعطای تسهیالت و ارائه خدمات می باشند( .ضوابط اجرایی تبصره یک ماده  186قانون
مالیاتهای مستقیم متشکل از نامه های  40162مورخ  92473 ، 1391/08/16مورخ ، 1392/09/24
 92547مورخ  93329 ،1392/10/25مورخ  93329،)1393/08/14مورخ 1395/8/14و95/17/42782
مورخ 1395/11/10
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اخذ مصوبه:

تنظیم نمونه  810و طی ارکان اعتباری با توجه به حدود اختیارات شعبه ،حوزه ،اداره امور و اداره کل
اعتبارات (موارد ضرورت تشکیل کمیته اعتباری و صدور مصوبه در واردات کاال نامه ،عمومی 91158
مورخ  1391/06/06اداره کل عملیات ارزی)
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بخش سوم

تشکیل پرونده
عمومی
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پس از طی مرحله شناخت مشتری و حصول اطمینان از اهلیت متقاضی اعتبار و کسب نظر موافق مسئولین شعبه
برای ارائه خدمات ارز بازرگانی به مشتری موردنظر ،نسبت به تشکیل پرونده عمومی (در صورتی که مشتری چنین
پروندهای در شعبه نداشته باشد) و یا تکمیل نواقص و به روز رسانی پرونده موجود (در صورتی که مشتری قبالً در شعبه
سابقه فعالیت داشته باشد) به شرح ذیل اقدام مینماییم .با توجه به اینکه پرونده عمومی مشتری معموالً به مدت
طوالنی در شعبه نگهداری میشود ،نحوه تنظیم ،نگهداری و بایگانی سوابق در آن بسیار با اهمیت است و باید به صورت
کامالً مرتب و طبقهبندی شده و با استفاده از برگههای جدا کننده مدارک ،سوابق و مکاتبات موجود در آن ،به صورت
مجزا ،به نحوی بایگانی شوند که دسترسی به آنها آسان باشد.
همچنین به روز رسانی مرتب پرونده (مانند کنترل معتبر بودن تاریخ کارت بازرگانی ،به روز بودن مشخصات
اعضای هیئت مدیره و امضاداران مجاز )... ،بر اساس دستورعملهای جاری ضروری است.

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده عمومی شخص حقیقی:
 -1اخذ اصل شناسنامه و اصل کارت ملی برای رویت و تهیه تصویر از آنها توسط کارمند شعبه
 -2استعالم از سامانه ثبت احوال بابت صحت کارت ملی و شناسنامه و نگهداری تصویر آن در سوابق
 -3جواز کسب و یا هرگونه مجوز فعالیت وی
 -4امضاء مسلمالصدور
 -5اخذ شماره اقتصادی (الزامی جهت درج در قراردادهای اعطای تسهیالت یا هر نوع معامالت بانکی اعم از ارزی
و ریالی)– مادامی که برای اشخاص حقیقی شماره اقتصادی صادر نگردیده است ،از شماره ملی به جای شماره
اقتصادی استفاده میگردد.
 -6کارت بازرگانی معتبر (توجه به سررسید مهم است)
 -7نشانی محل فعالیت وی
 -8معرفی حساب ریالی
 -9معرفینامه نماینده
 -10فرم شرایط عمومی گشایش اعتبار اسنادی وارداتی (نمونه )1603
 -11تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی (موضوع نامه عمومی  91003مورخ  91/1/19اداره کل سازمان و
روشها)
 -12فرم مقررات و شرایط عمومی حساب جاری
 -13عکس جدید متقاضی
 -14تعهدنامه 842
 -15وکالتنامه محضری (موضوع دستورعمل شماره  42027مورخ )94/11/4
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مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده عمومی شخص حقوقی:
 -1تکمیل پرسشنامه اشخاص حقوقی (نمونه )801
 -2اساسنامه
 -3آگهی تأسیس شرکت (متضمن شماره ثبت شرکت)و کلیه آگهیهای تغییرات منتشره در روزنامه رسمی
 -4اظهارنامه ثبت شرکت (یا شرکتنامه)
 -5کارت بازرگانی معتبر
 -6پروانه تأسیس و مجوز بهرهبرداری (برای واحدهای تولیدی)
 -7اخذ شماره اقتصادی (الزامی جهت درج در قراردادهای اعطای تسهیالت یا هر نوع معامالت بانکی اعم از ارزی
و ریالی) – مادامی که برای اشخاص حقوقی شماره اقتصادی صادر نگردیده است ،از شناسه ملی به جای شماره
اقتصادی استفاده میگردد.
 -8فرم شرایط عمومی گشایش اعتبار اسنادی وارداتی (نمونه )1603
 -9تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی (موضوع نامه عمومی  91003مورخ  91/1/19اداره کل سازمان و
روشها)
 -10رؤیت اصل و شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و تهیه تصویر از آنها توسط کارمند شعبه
 -11استعالم از سامانه ثبت احوال بابت صحت کارت ملی و شناسنامه آنها.
 -12یک قطعه عکس مدیران
همگروه
 -13معرفی سهامداران عمده با تعیین تعداد – مبلغ و درصد سهام هریک از آنها و اسامی شرکتهای
براساس دستورعمل ذینفع واحد
 -14معرفینامه نماینده
 -15تکمیل فرم رضایتنامه اعتبارسنجی
 -16معرفی شماره حساب ریالی
 -17برگ مقررات و شرایط عمومی حساب جاری
 -18معرفی نمونه امضاء ذیحسابها (با ارائه امضاء مسلمالصدور)
 -19اخذ استعالم اشخاص حقوقی از اداره کل ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان
 -20اخذ گزارش رتبهبندی از سامانه مشاوره رتبهبندی ایران
 -21استعالم تعهدات و چکهای برگشتی از سامانه بانک مرکزی ج.ا.ا.
 -22اخذ صورتهالی مالی حسابرسی شده و اطمینان از عضویت حسابدار رسمی/مؤسسه حسابرسی و مجاز بودن
فعالیت وی در مقطع زمانی موردنظر از طریق کنترل در سایت جامعه حسابداران رسمی به آدرس
 www.iacpa.irقسمت اعضا (مؤسسات عضو و یا شاغالن انفرادی) جهت تأیید اصالت گزارش حسابدار
رسمی/مؤسسه حسابرسی نسبت به استعالم از جامعه حسابداران رسمی ایران براساس فرم پیوست بخشنامه
شماره  2989/7مورخ  88/03/02اداره معامالت و تسهیالت مالی.
 -23تعهدنامه 842
 -24وکالتنامه محضری (موضوع دستورعمل شماره  42027مورخ )94/11/4
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*نکته :1در بخشنامه  20ب مدارک موردنیاز مربوط به تشکیل پرونده عمومی به تفضیل بیشتر درج گردیده است.
* نکته  :2در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی به وکالت از شخص حقیقی یا حقوقی دیگر اقدام به فعالیت
بازرگانی مینماید ضمن اخذ مدارک فوق حسب مورد از وکیل حقیقی یا حقوقی ،باید اصل وکالتنامه نیز اخذ و
ضمن استعالم صحت صدور و معتبر بودن آن از دفترخانه مربوط در خصوص حدود اختیارات و سایر موارد مهم
باید با نظر کارشناس حقوقی واحد ذیربط اقدام شود.
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بخش چهارم

مراحل اولیه تا
مقطع گشایش
اعتبار
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چک لیست مراحل قبل از تنظیم پیام گشایش اعتبار اسنادی:

-

-

اخذ درخواست متقاضی
اخذ پروفرما و شماره ثبت سفارش  8رقمی از متقاضی
تشکیل پرونده عمومی و کنترل مدارک آن از جمله :اخذ و برابر اصل نمودن تصویر کارت بازرگانی
معتبر ،کنترل مدت اعتبار کارت بازرگانی متقاضی حقیقی و همچنین مدت تصدی مدیران اشخاص
حقوقی بر اساس شرکت نامه ،اساسنامه ،روزنامه رسمی و غیره)
اخذ استعالم چک های برگشتی و تعهدات
گزارش اعتبار سنجی و گزارش اطالعات اعتباری مشتری
گزارش تبصره یک ماده 186
تکمیل و اخذ فرم پول شویی
تکمیل نمونه  810براساس درخواست مشتری ،طرح موضوع درکمیته یا کمیتههای اعتباری مربوط و
اخذ تأییدیه کمیته اعتباری بابت اعتبار اسنادی و تعهد مشتری به ارائه پروانه سبز گمرکی
تعیین و مکاتبه با شرکت بازرسی کننده در زمینه پذیرش بازرسی قبل از حمل با استفاده از فرمهای
متحدالشکل تهیه شده که در بخش ویژه همکاران در دسترس میباشد
اخذ وثایق و تضمینات الزم وفق تصویب کمیته اعتباری
اخذ مجوز از دایره روابط کارگزاری و تعیین بانک یا بانکهای کارگزار و کانال پرداخت و پوشش
ثبت اطالعات و صدور گواهی ثبت آماری در پورتال بانک مرکزی ج.ا.ا.
دریافت کد تخصیص ارز و تاریخ مجوز گواهی ثبت آماری
اخذ معادل ریالی اعتبار اسنادی/حواله ارزی از مشتری جهت خرید ارز
ثبت درخواست خرید ارز در سامانه تامین ارز در موعد مقرر
ارسال نامه به دایره کنترل و پشتیبانی اداره خارجه و ارسال سند انتقال (ساتنای) معادل ریالی ارز
خریداری شده
اخذ کارمزد فروش ارز
انجام عملیات اسناد مرکز واصله مربوط به خرید ارز در سامانه پویا
ثبت اطالعات اعتبار اسنادی /حواله ارزی و سند مرکز بستانکار ارزی در سرفصل حساب پیش دریافت
در سامانه پویا و تسویه سند مابهالتفاوت ریالی مربوط (درصورت وجود)
اخذ اصل بیمه نامه و رسید واریز حق بیمه
اخذ مجوز از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با رعایت بخش دوم مجموعه مقررات ارزی برای
کاالهایی که با ناوگان خارجی حمل و به کشور وارد می شود( .در صورت لزوم)
اخذ کارمزدهای مربوط به گشایش اعتبار اسنادی
تکمیل و اخذ قراردادها و فرم گشایش اعتبار اسنادی
ایجاد انتظامی قراردادها
ایجاد پیامهای سوئیفتی گشایش و پوشش اعتبار اسنادی
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توجه :نظر به این که اعتبار اسنادی تعهد برگشتناپذیر بانک به ذینفع برای پرداخت در قبال ارائه اسناد حمل
مطابق است ،بانک این تعهد را در قبال قرارداد جداگانهای که با خریدار امضا میکند (قرارداد جعاله) میپذیرد.
به عبارت دیگر بر مبنای تعهداتی که خریدار با امضای فرمها و قراردادهای مربوطه میپذیرد و همچنین در قبال
دریافت وثائق و تضمینات از وی (پس از اعتبار سنجی و طی مراحل مربوط) بانک اقدام به پذیرش تعهد برگشت
ناپذیر ناشی از گشایش اعتبار اسنادی میکند .بنابراین با توجه به اهمیت موضوع ،مطالعه و اشراف بر متن
قراردادها و فرمهایی که در این رابطه تهیه شده به منظور آگاهی از حقوق طرفین و چگونگی تکمیل هریک برای
همکاران الزامی است.
یادآور میشود آخرین نسخه متن فرمها و قراردادهای مورد استفاده ،همراه با متن دستورعملهای آن در بخش
ویژه همکاران در سایت بانک قرار گرفته است .انتظار میرود همکاران محترم در مطالعه و استفاده صحیح از
فرمها و قراردادها اهتمام الزم به عمل آورند.
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 دریافت شماره  8رقمی مجوز ثبت سفارش و پروفرم از متقاضی:
 وارد نمودن شماره ثبت سفارش در صفحه نخست سامانه مدیریت ثبت سفارش و گواهی ثبت آماری پورتال ارزیبانک مرکزی (به آدرس  )http://arz.pbn.net/portalarziو تهیه پرینت کامل و خوانا برای کنترل مفاد
آن

 پس از کنترل مفاد مندرجات ثبت سفارش با مشخصات مشتری ،پروفرمای ارائه شده و همچنین کنترل مفاد آنبه جهت عدم وجود مغایرت یا منع مقرراتی با بخش نامهها و ضوابط جاری ،درج مهر شعبه (این مهر معموالً به
شکل بیضی است که در حاشیه آن نام و کد شعبه درج میشود و در وسط آن جای خالی برای درج شماره اعتبار
وجود دارد) و بایگانی در پرونده اعتبار اسنادی مربوط.

نکته :عالوه بر کنترل سایر موارد از جمله مهلت اعتبار ثبت سفارش ،شماره کارت بازرگانی ،نوع و مقدار کاال و غیره
توجه به فیلدهای زیر بسیار حائز اهمیت است (////برای راهنمایی به تصویر صفحه  131مراجعه گردد):
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کادر نوع ثبت سفارش
 فیلد نوع ثبت سفارش" :شیوه های متداول سیستم بانکی" درج شده باشد. فیلد نوع تأمین ارز" :ارز حاصل از صادرات کاال و خدمات" یا "خرید ارز از سیستم بانکی" و یا " حساب ارزیوارد کننده" (بنا به مورد) کاربرد دارد.
کادر مشخصات عمومی
 نوع عملیات ارزی" :بانکی" درج شده باشد که البته در صورت غیر بانکی بودن در سامانه پورتال ارزی قابلمشاهده نیست.
توجه :با اشاره به بخشنامههای شماره  43826مورخ  1397/1/27با توجه به اینکه فروش ارز آزاد برای گشایش
اعتبار اسنادی منتفی شده است  ،در حال حاضر باید از طریق خرید از بانک مرکزی و یا سایر طرق مشخص شده
در دستورالعمل شماره  43290مورخ 1397/03/06و سایر دستورعملهای پیروی متعاقب آن و یا از طریق
برداشت از حساب مشتری اقدام به تامین ارز نمود.

 بررسی اجمالی شرایط پروفرم ،صالحیت و اهلیت فروشنده
اگر چه بانک گشاینده ،اعتبار را از طرف خریدار گشایش میکند و در نهایت این خریدار است که مسئولیت نهایی
در قبال عدم ایفای تعهدات فروشنده را بر عهده دارد ،لیکن این امر نافی لزوم دقت کافی بانک در خصوص احراز اهلیت
و صالحیت فروشنده نیست .مثالً در صورتی که بانک در هنگام گشایش اعتبار صد در صد وجه را از خریدار دریافت
نکرده باشد (که در شرایط عادی و در عرف تجارت بینالملل غالباً بدین شکل است) و وثایق و تضمینات کافی نیز از
خریدار اخذ نشده باشد ،آنگاه در صورت عدم ایفای تعهدات خریدار یا تبانی بین خریدار و فروشنده ریسک بزرگی
متوجه بانک خواهد بود .بنابراین الزم است که مسئوالن ذیربط بویژه در مواقعی که شناخت کافی از خریدار و فروشنده
ندارند ،مندرجات پروفرم را به دقت بررسی و از طرقی مانند:











استعالم و بررسی سوابق معامالت قبلی بین خریدار و فروشنده،
استعالم وضعیت فروشنده از کارگزار معتبر
مراجعه به پرونده سایر اعتبارات/بروات اسنادی که قبالٌ برای واردات همان نوع کاال ثبت سفارش شدهاند،
استعالم از شرکتهای بازرسی مجاز برای بهرهمندی از خدمات ایشان،
بررسی قیمت کاال در بازار داخلی و میزان کششپذیری توابع عرضه و تقاضا برای آن کاال،
مراجعه به سایتهای اینترنتی و جستجوی موارد مشابه،
استعالم از شرکتهای مشابه و هم صنف،
بانکهای اطالعاتی موجود در داخل یا خارج از کشور،
مکاتبه یا مکالمه با فروشنده،
هر روش ممکن دیگر

از وجود فروشنده واقعی و صالحیت و اهلیت وی و نیز اصالت و صحت مندرجات پروفرم اطمینان حاصل نمایند.
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 اخذ مجوز از دایره روابط کارگزاری اداره کل خارجه و تعیین کارگزار:
طبق بخشنامه مربوط به شماره  40086مورخ  ،91/05/22آیتمهای مورد نیاز تکمیل و برای دایره روابط
کارگزاری اداره کل خارجه ارسال تا پس از بررسی توسط آن اداره کل ،مجوز الزم واصل گردد.
نکته :الزم است مجوز صادره به دقت مطالعه و موارد اشاره شده در آن مد نظر قرار گیرد.
 ثبت اطالعات برای صدور گواهی ثبت آماری
 -ورود به پورتال ارزی بانک مرکزی /سامانه مدیریت ثبت سفارش و گواهی ثبت آماری
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 وارد نمودن شماره مجوز ثبت سفارش /مشاهده و کنترل فیلدهای مجوز مزبور نظر به اینکه ثبت ،اصالح یا حذف اطالعات این صفحه در وزارت صنعت ،معدن و تجارت (خارج از دسترس بانک)انجام میشود و امکان تغییر یا صدور اصالحیه توسط متقاضی وجود دارد ،الزم است هنگام صدور گواهی ثبت آماری
مندرجات ثبت سفارش و اطالعات پروفرما در این صفحه ،به دقت کنترل و با سایر سوابق ارائه شده مشتری مطابقت
داده شود.
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 -انتخاب یکی از گزینههای صدور گواهی ثبت آماری
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 تکمیل فیلدهای مربوطه با توجه به بخشنامههای صادره (از جمله دستورعمل شماره /96/17/1/43312د مورخ)1396/06/26
 با توجه به اینکه اخیراً تغییراتی در تقسیم بندی کاالها و تخصیص ارز (بدون صدور دستورعمل) درثبتارش صادره وزارت صمت به وجود آمده است در حال حاضر در ثبتارش فیلدی با عنوان گروه کاالیی
اضافه شده است که شامل سه گروه است.
 برای ثبت اطالعات مربوط به صدور گواهی ثبت آماری باید در فیلد نوع نرخ ارزطبق رویه زیر اقدام گردد: گروه کاالیی  :1از «کد  »8به شرح «بانکی» گروه کاالیی  :2از «کد  »9به شرح «بانکی (نیما)» گروه کاالیی  :3از «کد  »6به شرح «ارز اشخاص» در ثبتارش گروه  : 1بانکی گروه  :2بانکی(نیما) گروه :3ارز اشخاص در پورتال: پیش از ثبت درخواست در سامانه نسبت به تطبیق محل تامین ارز ثبت سفارش و نوع نرخ ارز درخواستیاقدام نمایید .به عنوان مثال چنانچه نوع محل تامین ارز  ،از محل صادرات ،باشد ،الزم است نوع نرخ ارز
درخواستی  ،ارز اشخاص  ،و محل آن  ،از محل صادرات  ،انتخاب گردد.
 -توجه شود که ارز اشـخاص شامل اسکناس و حواله وارده از کارگزاران خارجی نیز میشود.
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 انتخاب گزینه افزودن به لیست (ثبت موقت اطالعات مربوط) و سپس انتخاب گزینه ثبت نهایی بابت هر ردیف ازفیشهای ایجاد شده

 کنترل روزانه گواهی ثبت آماری اولیه برای دریافت تاریخ مجوز تخصیص ارز بانک مرکزی:
 در این زمان ،گواهی ثبت آماری به صورت موقت با کد تخصیص ارز صادر میگردد .لیکن اختصاص تاریخمجوز توسط اداره نظارت ارز بانک مرکزی صورت میپذیرد که پس از آن در فیلد "وضعیت تأیید بانک
مرکزی" عبارت "تأیید شده" درج میگردد .لذا الزم است شعبه ثبت کننده گواهی ثبت آماری ،روزانه
گواهی مربوط را در سامانه مزبور جستجو تا به محض دریافت تاریخ مجوز اقدام نماید.
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 نظر به این که گواهی ثبت آماری بدون کد تخصیص ارز فاقد اعتبار است ،.الزم است پس از ثبتاطالعات به روش فوق ،مراتب تا دریافت کد تخصیص ارز از بانک مرکزی (تأیید گواهی ثبت آماری)
پیگیری گردد.
 پس از دریافت کد تخصیص ارز و تاریخ مجوز ،با لحاظ نمودن حداکثر مهلت استفاده از گواهی ثبت آماریتأیید شده ،موضوع به اطالع متقاضی جهت تأمین معادل ریالی وجه در حساب خود رسانده شود.
-

توجه :با اشاره به بخشنامههای شماره  43826مورخ  1397/1/27با توجه به اینکه فروش ارز
آزاد برای گشایش اعتبار اسنادی منتفی شده است  ،در حال حاضر باید از طریق خرید از بانک
مرکزی و یا سایر طرق مشخص شده در دستورعمل شماره  43290مورخ 1397/03/06و سایر
دستورعملهای پیروی متعاقب آن و یا از طریق برداشت از حساب مشتری اقدام به تامین ارز
نمود.
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 ثبت اطالعات و صدور گواهی ثبت آماری خدمات ،کاالهای بدون ثبت سفارش ،مناطق آزاد و ورود موقت

تعاریف کلی
کاالی بدون ثبت سفارش :به آن دسته از کاالهایی اطالق می شود که واردات آن به داخل کشور از تشریفات ثبت
سفارش نزد وزارت صنعت ،معدن و تجارت معاف می باشند .همچنین واردات کاال به مقصد مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی
(غیر سرزمین اصلی) نیز از تشریفات فوق معاف هستند.
مناطق آزاد :طبق تعریف بانک جهانی عبارت است از قلمرو معینی است که غالباً در محدوده داخل یک بندر یا در
مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است .چنانچه کاالها را میتوان
بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر کرد یا به این مناطق وارد نمود و آنها را برای مدتی در
انبار ذخیره و در صورت لزوم بستهبندی و مجدداً صادر کرد .کاالهایی که از منطقه آزاد تجاری به کشور میزبان وارد
میشوند ،حقوق و عوارض گمرکی مقرر را میپردازند .مناطق پردازش صادرات عالوه بر تسهیالت فوق ،ابنیه و خدمات
مورد نیاز جهت تولید ،تبدیل مواد خام و کاالهای واسطهای وارداتی به محصوالت نهایی را به هدف صدور آنها و برخی
اوقات جهت فروش در بازار داخلی ،به شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول فراهم مینمایند .از این جهت
منطقه آزاد پردازش صادرات ناحیه صنعتی ویژهای است که تولیدات آن جهت گیری صادراتی دارند .تسهیالت این
مناطق جهت جلب سرمایه گذاران خارجی و تسهیل استقرار آن هاست و معموالً با مشوقهای دیگری نیز همراه است.
فعالیت تجاری و اقتصادی و غیره در مناطق آزاد در هر کشور تابع سیاستهای ابالغی دولـت مرکـزی آن کشور
مـیباشد.
خدمات :طبق تعریف ارائه شده در بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،شامل موارد
زیر میگردد:
مشاوره کارشناسان خارجی  ،انجام آموزش اعم از داخل و یا خـارج ازکشـور ،خدمـات کارشـناسی اعـم از نصـب و
راهاندازی دستگاهها و آموزش  ،نظارت بر نصب و راه اندازی ،تست ،تعمیر و آزمایش موتور و دستگاه هایی که به خارج
ارسال میشوند  ،خدمات ایزو ،استفاده از شبکه رایانه ای مانند اینترنت و اجاره دستگاه ها ،اسناد طراحی و مهندسی،
حق لیسانس ،دانش فنی و ...که همگی غیر کاالیی هستند.
واردات خدمات به داخل کشور نیز از تشریفات ثبت سفارش نزد وزارت صنعت ،معدن و تجارت معاف می باشند .برای
ثبت اینگونه اطالعات از شماره  8رقمی (ثبت خدمت) که بانک مرکزی در اختیار بانکها (دربانک ملی ،اداره خارجه)
قرار داده است استفاده می گردد.
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نحوه اقدام
الف) برای انواع خدمات و کاالهای بدون ثبت سفارش
با اشاره به دستورعمل شماره  43826مورخ 1397/01/27برای صدور گواهی ثبت آماری و دریافت کد تخصیص ارز
برای انواع «خدمات»« ،کاالهای بدون ثبت سفارش» ،ضروری است طبق شیوه زیر اقدام گردد:
 بررسی و تکمیل مدارک مشتری از جمله اخذ تاییدیه وزارتخانه زیربط مبنی بر مجاز بودن خرید و تامین ارز برایانجام خدمت مورد نظر مشتری
 مکاتبه با اداره خارجه و ارسال فرم تکمیل شده ثبت خدمت و تاییدیه وزارتخانه زیربط به منظور درخواست اختصاصشماره  8رقمی برای انجام خدمت مورد نظر (در مورد «خدمات» و برخی موارد از «کاالهای بدون ثبت سفارش»)
توجه :1در برخی موارد مشتری بابت کاالی بدون ثبت سفارش مد نظر خود ،شماره  8رقمی تهیه و دراختیار بانک قرار
مـیدهد ،لیکن در سایر موارد ،برای دریافت شماره یادشده ،باید نسبت به مکاتبه با اداره خارجه و ارسال فرم تکمیل
شده ثبت خدمت اقدام و درخواست اختصاص شماره  8رقمی نمود.
توجه  :2برای مواردی که کاال از یک کشور به کشور دیگر جابجا میگردد الزم است مدارک مربوطه همانند موارد ثبت
خدمت از مشتری اخذ و به منظور بررسی و دریافت مجوز الزم از بانک مرکزی به اداره کل خارجه ارسال گردد.
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فرم اطالعات ثبت سفارش (کاال/حمل/ثبت خدمت)
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 ورود به پورتال ارزی بانک مرکزی /سامانه مدیریت ثبت سفارش و گواهی ثبت آماری انتخاب گزینه «ثبت سفارش» و سپس انتخاب زیر گزینه مورد نظر از لیست باز شونده مربوطه (با توجه به نوعدرخواست)
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 -تکمیل فیلد های مربوطه و کنترل ثبت صحیح آن
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کلیک بر روی یکی از گزینه درخواست صدور گواهی ثبت آماری و سپس ثبت اطالعات گواهیهای بعدی (در صورت
لزوم) به روش فوق
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نظر به این که گواهی ثبت آماری بدون کد تخصیص ارز فاقد اعتبار است ،.الزم است پس از ثبت اطالعات به روش
فوق ،مراتب تا دریافت کد تخصیص ارز از بانک مرکزی (تأیید گواهی ثبت آماری) پیگیری گردد.

ب) «مناطق آزاد و مناطق ویژه» و «ورود موقت»
-

توجه :با اشاره به بخشنامه شماره  97/15243مورخ  1397/01/25بانک مرکزی (موضوع دستورعمل
شماره  43826مورخ  )1397/1/27از تاریخ دستورعمل فوق انجام ثبت سفارش برای موارد یاد شده الزامی
میباشد .به عبارتی دیگر برای این موارد نیز باید مشابه سرزمین اصلی در زمینه اخذ شماره ثبت سفارش،
تامین ارز و غیره اقدام نمود.
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 شیوه های مختلف تامین ارز
فارغ از تعاریف ارائه شده برای انواع ارز ("ارز حاصل از صادرات کاال و خدمات" یا "خرید ارز از سیستم بانکی" و
یا " حساب ارزی وارد کننده") شیوههای تامین ارز در حساب پیش دریافت مشتری در حال حاضر محدود به سه
شیوه ثبت درخواست خرید ارز در سامانه تأمین ارز(خرید ارز سیستم بانکی) ،تأمین ارز از طریق سامانه نیما و
تامین ارز از محل سپرده ارزی وارد کننده (به شرح زیر) میباشد.
الف) ثبت درخواست خرید ارز در سامانه تأمین ارز (خرید ارز سیستم بانکی):
در مواردی که نوع تامین ارز در ثبت سفارش " خرید از سیستم بانکی " میباشد باید به شیوه زیر اقدام گردد:
پس از دریافت درخواست متقاضی برای خرید ارز  ،ثبت درخواست خرید ارز در سامانه تأمین ارز
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 -1درج و جستجوی اطالعات بر اساس شماره ثبت سفارش
 -2نمایش گواهیهای ثبت آماری ثبت و تأیید شده توسط بانک مرکزی تحت ثبت سفارش یاد شده
 -3انتخاب گواهی ثبت آماری که در نظر است تحت آن ارز خریداری شود با کلیک برروی گزینه خرید
ارز

144

 -4ثبت اطالعات خرید ارز و تکمیل فیلدهای مربوط
 -5پیگیری تایید اطالعات خرید ارز ثبت شده توسط بانک مرکزی

 -6انجام عملیات ساتنا برای واریز معادل ریالی وجه به حساب بانک مرکزی و ارسال تصویر فرم تکمیل و امضا
شده به صورت دستی و همچنین تصویر از پرینت رسید (تصویر سند ماشینی و دستی) انتقال وجه همراه با نامه
به دایره کنترل و پشتیبانی معامالت ارز اداره خارجه
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انجام عملیات اسناد مرکز واصله مربوط به خرید ارز:
 -7پس از انجام مراحل فوق ،سند مرکز بستانکار توسط اداره خارجه صادر و از طریق نرمافزار جامع ارزی به شعب
ارسال میگردد.

 -8یک فقره سند بستانکار ارز به میزان ارز ثبت شده در سامانه تأمین ارز پورتال ارزی و عمل نمودن این سند با
سند  8599در سیستم جامع ارزی به صورت زیر:
مرکز وارده ارزی -اداره کل خارجه کد 9945
بدهکار:
بستانکار :حساب پیش دریافت مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
--------------------------------------- -9یک فقره سند بدهکار ریال :به میزان تفاوت نرخ خرید و فروش
عمل نمودن این سند با صدور اسناد زیر:
حساب سیبا ریالی مشتری
بدهکار:
حساب واسطه DC01
بستانکار:
حساب واسطه سیستم متمرکز12150101-
بدهکار:
بستانکاران موقت ارزی به ریال26401101-
بستانکار:
بدهکار:
بستانکار:

بستانکاران موقت ارزی به ریال26401101-
مرکز وارده ریال -اداره کل خارجه کد 12100101-9945

 -----------تسویه کارمزدهاحساب ریالی مشتری
بدهکار:
حساب واسطه DC01
بستانکار:
بد :حساب واسطه بین سیستم متمرکز 12150101
بس :بستانکاران موقت ارزی به ریال ( 26401101بابت کارمزد گشایش اعتبار)
بس :بستانکاران موقت ارزی به ریال ( 26401101بابت هزینه مخابره پیام بانک عامل) ،در صورت وجود
( 47801901بابت کارمزد فروش ارز بازرگانی)
بس :کارمزد فروش ارز بازرگانی
بس :درآمد متفرقه ( 48000101بابت هزینههای متفرقه – دورنگار)
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تسویه کارمزد بانک عامل (در صورت وجود)
طبق بخشنامه شماره  1055کارمزدهای اعتبار اسنادی دیداری
به طور مثال چنانچه بانک عامل ،بانک پارسیان (در صورت وجود) باشد:
بد :بستانکاران موقت ارزی به ریال ( 26401101بابت انتقال  %50کارمزد سهم بانک عامل)
بس :حساب واسطه بین سیتسم متمرکز 12150101
بد :حساب واسطه ( DC01بابت انتقال  %50کارمزد سهم بانک عامل و هزینه مخابره پیام)
بس :حساب سیبا بانک پارسیان 0201288112008

ب) تأمین ارز از طریق سامانه نیما :با اشاره به دستورعمل شماره  43920مورخ 1397/03/06از تاریخ یاد شده تامین
ارز از سامانه نیما نیز امکانپذیر شده است .در این شیوه پیش از هرگونه اقدام باید فیلد نوع نرخ ارز در گواهی ثبت
آماری بصورت "بانکی(نیما) " باشد و تعهد نامه پیوست دستورعمل یادشده از مشتری اخذ شده باشد.
دراینصورت تامین ارز توسط متقاضی به دو طریق زیر صورت میپذیرد:
 -1ثبت توسط وارد کننده و بدون دخالت بانک :در این روش ارز خریداری شده مستقیماً توسط شرکت صرافی به
حساب ذینفع حواله میگردد و وارد کننده میبایست با مراجعه به سامانه جامع تجارت راساً اقدام به تامین ارز از سامانه
" نیما" نماید.
در این شیوه شعبه باید راساً مراتب را پیگیری و از واریز وجه به حساب ذینفع اطمینان حاصل نموده و تاییدیه معتبر
از صرافی در خصوص تامین و ارسال وجه با استفاده از سامانه نیما طبق ضوابط ومقررات مشخص شده بانک مرکزی
دریافت نماید.
بدیهی است با توجه به اینکه تامین ارز از طریق بانک انجام نمی شود شعب باید دقت الزم را در بررسی اسناد حمل و
دستورات صادر شده در شجول همراه اسناد معمول نموده و بدون هرگونه ایجاد تعهد برای بانک و صرفاً پس از پیگیری
و اطمینان از واریز وجه به حساب ذینفع و دریافت تاییدیه مورد اشاره از صرافی در خصوص صرفاً ظهر نویسی اسناد در
چارچوب مقررات  UCPاقدام نمایند .بدیهی است شعبه اقدامات الزم را به منظور رفع تعهد ارزی توسط
مشتری(دریافت تعهد نامه ،وثایق و غیره) انجام خواهد داد.
 -2ثبت بنا به درخواست متقاضی توسط بانک :در این شیوه مقرر است ارز خریداری شده به حساب کارگزاری
اداره کل خارجه واریز گردد و در صورت تطابق درخواست خرید و پیشنهاد فروش ارز به لحاظ نوع ارز ،محل تحویل،
کشور ذینفع و غیره و انجام فرآیندهای الزم معامله خرید ارز قطعی میشود که در این مرحله سند بستانکار شعبه
صادر میگردد.
بدیهی است انتقال وجه ریالی به حساب صرافی مد نظر متقاضی باید وفق دستورعمل فوق انجام شود.
با توجه به اینکه در این شیوه ،ارز تامین شده باید توسط بانک به حساب ذینفع واریز شود شعبه باید سایر مراحل
اعتبار اسنادی را پس از دریافت سند بستانکار مشابه رویه عادی انجام شود.
147

توجه :چگونگی ثبت اطالعات در سامانه نیما در دستورعمل شماره  43920مورخ  1397/03/06به
تفصیل توضیح داده شده است.
ج) تامین ارز از محل سپرده ارزی وارد کننده:
در این شیوه باید فیلد نوع نرخ ارز در گواهی ثبت آماری بصورت "ارز اشخاص (که شامل اسکناس و حواله وارده
از کارگزاران خارجی نیز میشود) " و با محل "تامین از محل سپرده" باشد.
الزمه پذیرش ارز ارائه شده در حساب مشتری این است که ارز یاد شده به حساب کارگزاری مد نظر اداره کل خارجه
واریز گردد .بنابراین پیش از هرگونه اقدام شعبه باید درخواست مشتری را پیش از صدور گواهی ثبت آماری به اداره
خارجه منعکس و موافقت الزم را دریافت نماید .در صورت تطابق درخواست خریدار ارز به لحاظ نوع ارز ،محل تحویل،
کشور ذینفع و غیره با شرایط موجود ،موافقت اولیه توسط اداره خارجه اعالم میگردد.
در این مرحله شعبه باید اقدام به ثبت اطالعات در پورتال ارزی به منظور دریافت گواهی ثبت آماری نماید .پس از
صدور گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی شعبه باید با هماهنگی دایره کنترل و پشتیبانی معامالت ارز اداره خارجه
از انتقال ارز به حساب کارگزاری مد نظر بانک اطمینان حاصل نماید .پس از دریافت تاییده فوق شعبه باید با صدور
سندی وجه مورد نظر را از حساب متقاضی خارج و به حساب پیش دریافت اعتبار اسنادی واریز نماید.
قابل ذکر است سایر مراحل اعتبار اسنادی پس از واریز وجه به حساب پیش دریافت مشابه رویه عادی انجام شود.

الزم به یادآوری است که به موجب بخشنامههای شماره  31615/9/9945مورخ  92/08/07و  42111مورخ
 94/12/5به منظور کاهش ریسک مترتب بر پوشش اعتبارات اسنادی از طریق تأمین به موقع ارز ضروری
است شعب از گشایش اعتبار اسنادی پیش از خرید /تأمین ارز به میزان تعیین شده بابت پیش دریافت
اکیداً خودداری و صرفاً پس از اختصاص کد تخصیص ارز و دریافت سند مرکز بستانکار مربوط به تأمین ارز
از اداره کل خارجه ،اقدام به صدور پیام گشایش اعتبار برای کارگزار نمایند.
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 اخذ اصل بیمهنامه باربری و کنترل مفاد آن:
 -1رعایت مقررات بیمه مندرج در قسمت دوم بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا.
 -2در بیمهنامه صادره نام ذینفع بانک ملی ایران باشد.
 -3اصل رسید پرداخت حق بیمه از متقاضی اخذ و در پرونده اعتبار اسنادی بایگانی گردد.
توجه :دریافت اعالمیه بدهکار به جای رسید پرداخت حق بیمه قابل قبول نمیباشد.
 -4نکته :الحاقیه سندی است که متعاقب صدور بیمهنامه ( و بنا به مورد و نیاز) به وسیله بیمهگر تنظیم میشود و
در آن تغییرات و یا اصالحات مورد نظر طرفین منعکس میشود.
بنابراین الزم است توجه شود که در صورت صدور الحاقیه ،رسید پرداخت حق بیمه این مورد نیز از متقاضی اخذ و
در پرونده اعتبار اسنادی بایگانی گردد.
 -5بیمهنامههای باربری الزاماً با دو امضاء معتبر باشد.
 -6شماره بیمهنامه باید کامالً خوانا باشد.
 -7مشخصات مربوط از قبیل آدرس و تلفن شعبه یا نمایندگی صادرکننده بیمهنامه و همچنین مهر ایشان کامالً
خوانا باشد.
 -8از  85/01/01کلیه بیمهنامههای باربری باید دارای شماره سریال باشد.
 -9بیمهنامه کاالی وارداتی باید به ترتیبی که در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی آورده شده مورد رسیدگی و
کنترل قرار گیرد.
 -10شرکتهای مجاز بیمهای در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بیان گردیدهاند.
 -11لیکن باید توجه شود که در حال حاضر بیمهنامههای باربری صادره شرکتهای بیمهای تحریم برای گشایش
اعتبار اسنادی وارداتی مورد پذیرش قرار نمیگیرد.
 -12در سند بیمه باید مبلغ پوشش بیمهای درج شود و به همان ارز اعتبار باشد .بدین ترتیب بیمهنامه باید به همان
ارزی که در اعتبار بیان شده صادر گردد .در خصوص نرخ نیز نرخ ارز اعتبار اسنادی مالک محاسبات مربوط میباشد.
 -13مدت اعتبار بیمهنامه و زمان آغاز و خاتمه بیمه مربوط ،در برگهای تحت عنوان ((شرایط بیمهگران کاال)) که
به پیوست بیمهنامههای صادره به بانک ارائه میگردد توضیح داده میشود .البته مهلت نهایی بیمهنامههای باربری
قابل تمدید بوده که شرکتهای بیمه به درخواست بیمهگذار و با دریافت کارمزد نسبت به تمدید مهلت بیمهنامه
اقدام مینمایند.
 -14به منظور اطالع بیمهگذاران از خطرات تحت پوشش ،استثنائات و سایر خصوصیات آنها ،شرایط چاپ شدهای
تحت عنوان ((مجموعه شرایط)) پیوست بیمهنامه میشود که شامل توضیحات کاملی در مورد خطرات مشمول
بیمه/استثنائات/خسارات و  ...میباشد.
الزم است نوع پوشش بیمهای و در صورت لزوم خطرهای احتمالی دیگری را که باید تحت پوشش بیمهای قرار دهد
بررسی نمود.
 -15نکته :حتی در حالت بیمه تمام خطر که با عبارت  ALL RISKSمشخص میشود ،در عمل شرکت بیمه نمیتواند
تمامی خطرها را جزء به جزء و بدون محدودیت پوشش دهد و به همین دلیل یک سری خطرها در هر بیمهنامهای
(بنا به مورد و نیاز) اضافه یا حذف میشوند.
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-16فرانشیز :مبلغی از خسارت که برعهده بیمهگذار(شخصی که با پرداخت حق بیمه مسئولیت ،کاال را تحت پوشش
بیمه قرار میدهد) قرار میگیرد و بیمهگر (شخصی که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمهگذار ،تعهد جبران خسارت
و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه برعهده میگیرد) نسبت به آن تعهدی ندارد.
بطور مثال:
اگر فرانشیز خسارت  10 000ریـال تعیین شود خسارتهایی تا این مبلغ جزو تعهد بیمهگر نخواهد بود .هرگاه
خسارت از مبلغ فرانشیز تجاوز کند بیمهگر مازاد آن را پرداخت خواهد کرد.
دالیل:
 جلوگیری از اعالم خسارتهای جزئی (با توجه به هزینه رسیدگی و تسویه خسارت که ممکن است حتی از مبلغخسارت نیز بیشتر شود)
 حفظ و حراست بیمهگذار از مال بیمه شده -17بیمهنامه باربری میباید تحت یکی از شرایط بیمهای  B ،Aو یا  Cصادر گردد.
 -18بخشنامه شماره  41311مورخ ( 93/11/14آخرین مصوبه شورای عالی بیمه) برای مطالعه و اطالع از چگونگی
پوششهای بیمهای کاالها پیوست میباشد.
 -19صاحبان کاال بر حسب نوع کاال و وضعیت آن نسبت به انتخاب یکی از شرایط فوق جهت پوشش کاالی خود
اقدام مینمایند.
 -20کلوز  Cدارای ارزانترین حق بیمه بوده و به تبع آن خسارت جزئی پرداخت نمیشود و به طور معمول برای
کاالهایی مناسب است که احتمال خسارت دیدن آنها جزئی است.
 -21در حال حاضر وفق بخش دوم مجموعه مقررات ارزی حداقل ارزش پوشش بیمه در اسناد بیمه بشرح ذیل
میباشد:
 -22ترمهای  CIPو ( CIFگشایش اعتبار اسنادی به صورت  CIFیا  CIPمشروط به رعایت ماده  70قانون بیمهگری
و بیمه مرکزی و انجام بیمه توسط یکی از شرکتهای بیمهگر ایرانی):
قیمت خرید کاال  +بیمه  +هزینه حمل ( * %10( +قیمت خرید کاال  +بیمه  +هزینه حمل))
 -23ترم ( EX-WORKSگشایش اعتبار اسنادی با ترم  )EX-WORKSدر صورت پذیرش کلیه مسئولیتهای
مترتبه مبنی بر اخذ مجوزهای قانونی صادرات تا مرزهای خروجی از کشور فروشنده و پیشبینی ترتیبات حمل کاال
تا مقصد نهایی به کشور توسط خریدار و نیز بشرط داشتن پوشش بیمهای مناسب و کافی) %120 :ارزش کاال
 -24ترمهای گروه  %120 :Fارزش کاال
 -25ترمهای گروه Cبه غیر از  CIFو :CIP
قیمت خرید کاال  +هزینه حمل ( * %10( +قیمت خرید کاال  +هزینه حمل ))
-26ترمهای گروه  %110 :Dمبلغ اعتبار اسنادی
 -27سند بیمه باید به گونهای باشد که خطرات احتمالی را از محل در اختیار گرفتن یا حمل کاال تا محل تخلیه یا
مقصد نهایی تحت پوشش بیمهای قرار دهد.
 -28مندرجات بیمهنامه:
 نام و مشخصات کامل بیمهگذار شماره بیمهنامه محل و تاریخ صدور بیمهنامه نام بانک گشایش کننده اعتبار با ذکر شعبه150

 مبلغ بیمه شده نوع ارز مورد استفاده نوع بستهبندی (جعبه – کارتن – پالت – نگله و)... وسیله حمل (کشتی – کامیون – قطار و )... نحوه حمل (دریایی – زمینی – هوایی و )... مبدأ حمل شماره و تاریخ پروفرما مقصد نهایی کاال نوع پوشش بیمهای موردنیاز()A,B,C مشخصات و مورد بیمه حمل بدفعات و ترانسشیپمنت• اخذ نامه پذیرش بازرسی قبل از حمل :با عنایت به الزامی بودن بازرسی در مبدأ در مورد تمامی کاالهای وارداتی
و لزوم درج نام شرکت بازرسی کننده مجاز در شرایط اعتبار اسنادی ،الزم است که ((نامه پذیرش بازرسی قبل از
حمل)) صادره توسط شعبه یا نماینده شرکت بازرسی در ایران ،قبل از گشایش اعتبار اسنادی اخذ و در پرونده بایگانی
گردد.

151

بخش پنجم

اسناد
حسابداری
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اسناد حسابداری اعتبارات اسنادی دیداری  -وارداتی
هنگام گشایش اعتبار اسنادی
کد سرفصل در سیستم غیر متمرکز

عنوان سند :ایجاد تعهد به مبلغ اعتبار اسنادی (ارزی)

بدهکار
بدهکار :تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی گشایش شده

کد معین سرفصل در سامانه جامع ارزی
بدهکار

بستانکار

60100101-9401

بستانکار :تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی گشایش شده

بستانکار

6100
7100

70100101-9401

اعتبار :یعني تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پرداخت یا پذیرش تعهد مدت دار در صورت ارایه اسناد مطابق با شرایط اعتبار است.
بنابراین در زمان گشایش اعتبار اسنادی سند ایجاد تعهد صادر و در موقع معامله اسناد مطابق با شرایط اعتبار سند خروج تعهد صادر ميشود.
هنگام دریافت ارز خریداری شده از بانک مرکزی  /فروش ارز (همچون روال گذشته)  /تامین ارز توسط متقاضی (غیر دولتی)
عنوان سند :تامین پیش دریافت ارزی (ارزی)
طبق روال كنوني پس از دریافت كد تخصیص ارز شعبه مراتب را به مشتری اعالم و ایشان باید ظرف مهلت تعیین شده در گواهي ثبت آماری ( در حال حاضر برای خرید بخش نقدی معموال  30روز و برای حرید بخش مدت دار حداكثر  180روز) نسبت به
تأمین ریال اقدام نماید .در مهلت تعیین شده در صورت تأمین ریال مبلغ مورد نظر (به میزان اعتبار یا پیش دریافت یا  )....با نرخ فروش روز توسط شعبه به صورت علي الحساب از ایشان اخذ و به حساب شماره  20530ما نزد بانک مركزی واریز (ساتنا)
ورسید آن برای اداره خارجه ارسال مي شود .اداره خارجه پس از خرید ارز ،با توجه به نرخ قطعي شده در سند فروش ارز بانک مركزی ،مابه التفاوت مربوط را به حساب شعبه (بدهکار یا بستانکار) منظور مینماید .شعبه نیز باید متعاقبا با مشتری تسویه
حساب نماید.
الف :اسناد صادره در شعبه
بد جاری /پس انداز

بد جاری/پس انداز
بس حساب 20530

بس بس موقت به ارز

بد مركز وارده به ارز
بس پیش دریافت اعتبار اسنادی

ب :اسناد صادره به ارز در اداره خارجه (پس از تسویه معادل ریالي ازر خریداری شده با نرخ قطعي)
بد حساب بانک مركزی به ارز
بس بس مركز صادره به ارز
کد سرفصل در سیستم غیر متمرکز
بدهکار
بدهکار :مركز به ارز وارده

بستانکار

کد معین سرفصل در سامانه جامع ارزی
بدهکار

بستانکار

12200102-9402

بستانکار :پیش دریافت ارزی

23660101-9401

در روال گذشته در زمان گشایش اعتبار اسنادی پس از دریافت ریال و صدور سند به شرح ذیل تبدیل انجام مي شد كه در صورت عدم اطالع اداره كل خارجه به منظور تأمین ارز حساب وضعیت ارزی تحت تأثیر قرار مي گرفته و وضعیت باز ارزی ایجاد مي
نمود.

بنابراین شعبه باید قبل از اینکه اقدام به صدور سند حساب وضعیت ارزی و ارزش ریالي نماید هماهنگي الزم به منظور تأمین ارز را با اداره خارجه دایره كنترل و پشتیباني به عمل آورد .صدور سند به معنای تبدیل ارز نیست.
کد سرفصل در سیستم غیر متمرکز
بدهکار
بدهکار :وضعیت ارزی

بستانکار

26600101-9401

بستانکار :پیش دریافت ارزی

23660101-9401
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کد معین سرفصل در سامانه جامع ارزی
بدهکار

بستانکار

اسناد حسابداری اعتبارات اسنادی دیداری  -وارداتی
الف) منشأ داخلي

موجودی حساب های ارزی مشتریان دارای مانده با منشأ متفاوت مي باشد.

ب) منشأخارجي

ج)اسکناس

بنابراین در زمانیکه ارز متقاضي جهت واردات مطرح مي شود طبق تعریف مندرج در مجموعه مقررات ارزی باید مراتب جهت هر گونه اقدام به اداره خارجه منعکس تا حسب مورد نحوه انتقال وجه را هماهنگ نمایند( .تشخیص ارز متقاضي با
اداره كل خارجه است)
کد سرفصل در سیستم غیر متمرکز
بدهکار
بدهکار :حساب های ارزی مشتریان همچون حساب قرض الحسنه جاری ارزی

بستانکار

کد معین سرفصل در سامانه جامع ارزی
بدهکار

بستانکار

20200101-9401

بستانکار :پیش دریافت ارزی

23660101-9401

بدهکار :سرفصل های واسطه ای همچون بستانکاران موقت به ارز

26500101-9401

بستانکار :پیش دریافت ارزی

23660101-9401

بدهکار :اسکناس و نقود
بستانکار :پیش دریافت ارزی

23660101-9401

هنگام دریافت ارز خریداری شده از بانک مرکزی  /تامین ارز توسط متقاضی (دولتی)
کد سرفصل در سیستم غیر متمرکز

عنوان سند :تامین پیش دریافت ارزی (ارزی)

بدهکار
بدهکار :مركز به ارز وارده

بستانکار

کد معین سرفصل در سامانه جامع ارزی
بدهکار

بستانکار

12200102-9402

بستانکار :پیش دریافت ارزی

23640101-9401

بدهکار :حساب های ارزی مشتریان همچون حساب قرض الحسنه جاری ارزی

20200101-9401

بستانکار :پیش دریافت ارزی

23640101-9401

بدهکار :سرفصل های واسطه ای همچون بستانکاران موقت به ارز

26500101-9401

بستانکار :پیش دریافت ارزی

23640101-9401

بدهکار :اسکناس و نقود
بستانکار :پیش دریافت ارزی

23640101-9401

هنگام دریافت اسناد حمل
عنوان سند :ورود انتظامی اسناد رسیده (ریالی)
هنگام دریافت اسناد حمل ،باید بابت اسناد دریافتي از كارگزار در حساب انتظامي به مبلغ اسناد با نرخ فروش به شرح ذیل ثبت داشته باشیم.
کد سرفصل در سیستم غیر متمرکز
بدهکار
بدهکار :انتظامي اسناد رسیده از كارگزاران

بستانکار

83600101

بستانکار :طرف حساب انتظامي

89000101
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کد معین سرفصل در سامانه جامع ارزی
بدهکار

بستانکار

اسناد حسابداری اعتبارات اسنادی دیداری  -وارداتی
هنگام معامله اسناد و دریافت سند مرکز بدهکار ارزی
عنوان سند :خروج تعهد به مبلغ اسناد حمل (ارزی)

درصورتیکه اسناد مطابق با شرایط اعتبار را دریافت نموده باشیم و یکي از حاالت زیر متصور باشد سند خروج تعهد را صادر مينمائیم.
 -1در متن شجول تطابق اسناد را اعالم نموده باشد و سوئیفت یا پیام بدهکار نمودن حساب صادر شده باشد.
 -2در متن شجول تطابق اسناد را اعالم نموده و سررسید مشخصي را جهت دریافت مبلغ تعیین نموده باشد.
کد سرفصل در سیستم غیر متمرکز
بدهکار
بدهکار :تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی گشایش شده

بستانکار

70100101-9401

بستانکار :تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی گشایش شده

کد معین سرفصل در سامانه جامع ارزی
بدهکار

بستانکار

7100
6100

60100101-9401

عنوان سند :پرداخت وجه اسناد حمل به کارگزار (ارزی-غیر دولتی)
شود
درصورتیکه اسناد حسابداری از سوی اداره كل خارجه بابت اسناد معامله شده صادر و توسط شعبه دریافت شود سند به شرح ذیل صادر مي .
توجه :مجدداً تأكید مي شود شعب به هیچ وجه نباید برای تأمین ارز اقدام به صدور سند خرید و فروش ارز به شیوه قدیم نمایند بلکه مطابق یکي از روشهای تأمین ارز پیش گفته هنگام گشایش اعتبار اسنادی باید اقدام نمایند.
کد سرفصل در سیستم غیر متمرکز
بدهکار
بدهکار :پیش دریافت ارزی

بستانکار

کد معین سرفصل در سامانه جامع ارزی
بدهکار

بستانکار

23660101-9401

بستانکار :مركز به ارز وارده

12200102-9402
کد سرفصل در سیستم غیر متمرکز

عنوان سند :پرداخت وجه اسناد حمل به کارگزار (ارزی-دولتی)

بدهکار
بدهکار :پیش دریافت ارزی

بستانکار

کد معین سرفصل در سامانه جامع ارزی
بدهکار

بستانکار

23640101-9401

بستانکار :مركز به ارز وارده

12200102-9402

هنگام ظهرنویسی و تحویل اسناد حمل (پس از اخذ کارمزدها و هزینه های متعلقه)
عنوان سند :خروج انتظامی اسناد رسیده (ریالی)
پس از دریافت تقاضای مشتری مبني بر ظهرنویسي اسناد جهت ترخیص كاال كلیه هزینه های متعلقه شامل مابقي وجه اعتبار دیداری و یا رعایت مصوبه كمیته معامالت شعبه در اعتبارات مدت دار (دریافت مبلغ تعیین شده برای زمان معامله اسناد ،تکمیل
وثایق و تضمینات و  )...سند خروج انتظامي صادر مي شود.
کد سرفصل در سیستم غیر متمرکز
بدهکار
بدهکار :طرف حساب انتظامي

بستانکار

89000101

بستانکار :انتظامي اسناد رسیده از كارگزاران

83600101

155

کد معین سرفصل در سامانه جامع ارزی
بدهکار

بستانکار

اسناد حسابداری اعتبارات اسنادی دیداری  -وارداتی
هنگام افزایش مبلغ اعتبار اسنادی
عنوان سند :ایجاد تعهد به مبلغ افزایش یافته اعتبار اسنادی (ارزی)

در صورت افزایش مبلغ اعتبار باید سند ایجاد تعهد به مبلغ افزایش یافته صادر گردد.
کد سرفصل در سیستم غیر متمرکز
بدهکار
بدهکار :تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی گشایش شده

کد معین سرفصل در سامانه جامع ارزی
بدهکار

بستانکار

60100101-9401

بستانکار :تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی گشایش شده

بستانکار

6100
7100

70100101-9401

هنگام کاهش مبلغ اعتبار اسنادی و یا ابطال مانده استفاده نشده اعتبار اسنادی
عنوان سند :خروج تعهد به مبلغ کاهش یافته و یا استفاده نشده اعتبار اسنادی (ارزی)

در زمان معامله اسناد باید با توجه به مبلغ اسناد رسیده ،سند خروج تعهد صادر شود بنابراین مبلغ تعهد كه جزو اقالم زیرخط مي باشد پس از معامله اسناد مطابق با شرایط اعتبار به قطعیت رسیده و پس از خروج سند تعهد سندی
كه دارایي و بدهي را تحت تاثیر قرار دهد ثبت مي شود (در ترازنامه بانک اقالم باالی خط را تحت تاثیر قرار مي دهد) یا پرداخت وجه اعتبار با سند مركز ،ایجاد تعهد مدت دار در سررسید معین و یا ایجاد بدهکاران اعتبار اسنادی
پرداخت شده ميباشد.
کد سرفصل در سیستم غیر متمرکز
بدهکار
بدهکار :تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی گشایش شده

کد معین سرفصل در سامانه جامع ارزی
بدهکار

بستانکار

70100101-9401

بستانکار :تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی گشایش شده

بستانکار

7100
6100

60100101-9401

توجه :هنگام افزایش باید به میزان مشخص شده در كمیته اعتباری مربوط ،سند اصالحي خرید ارز
مشابه رویه تأمین ارز پیش گفته نیز صادر شود.

در مقطع معامله اسناد یا سررسید پرداخت وجه در صورت عدم تأمین وجه توسط متقاضي اعبتار ،بانک گشاینده اعتبار باید وجه اسناد معامله شده را پرداخت نماید .بدین منظور یکي از سرفصل های زیر حسب مورد بدهکار و سند
اداره خارجه تسویه مي شود .با توجه به نوع مشتری اعم از اینکه دولتي باشد یا خصوصي ،بازرگاني ،خدمات ،تولیدی و  ...سرفصل های جداگانه ای تعیین و به شرح زیر ابالغ شده است.
توجه :رعایت مفاد دستورعمل د 96/001//1/43246/مورخ  1396/06/04در زمینه نحوه اقدام برای پرداخت وجه اسناد حمل تحت اعتبارات /بروات اسنادی با پیش دریافت كمتر از  100درصد و تسویه اسناد مركز الزامي است.
بدیهي است شیوه صدور سند تأمین ارز نیز مشتبه روش پیش گفته در همین بخش (هنگام دریافت ارز خریداری شده از بانک مركزی  /تامین ارز توسط متقاضي) مي باشد.
هنگام پرداخت وجه اسناد به کارگزار (در صورت عدم تامین تتمه وجه اسناد توسط متقاضی و تهیه ارز از بانک مرکزی  -غیر دولتی)
کد سرفصل در سیستم غیر متمرکز

عنوان سند :ایجاد بدهی ریالی (ریالی)

بدهکار

بستانکار

کد معین سرفصل در سامانه جامع ارزی
بدهکار

بدهکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -بازرگاني

7900101

--

بدهکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -كشاورزی

7900201

--

بدهکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -صنعت

7900301

--

بدهکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -خدمات

7900401

--

بدهکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -ساختمان

7900501

--

بستانکار :حساب ریالي بانک ملي ایران نزد بانک مركزی ج.ا.ا - .ساتنای وجه

؟؟؟؟
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بستانکار

--

اسناد حسابداری اعتبارات اسنادی دیداری  -وارداتی
هنگام پرداخت وجه اسناد به کارگزار (در صورت عدم تامین تتمه وجه اسناد توسط متقاضی و تهیه ارز از بانک مرکزی  -دولتی)
کد سرفصل در سیستم غیر متمرکز

عنوان سند :ایجاد بدهی ریالی (ریالی)

بدهکار

بستانکار

کد معین سرفصل در سامانه جامع ارزی
بدهکار

بدهکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -بازرگاني

7800101

--

بدهکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -كشاورزی

7800201

--

بدهکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -صنعت

7800301

--

بدهکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -خدمات

7800401

--

بدهکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -ساختمان

7800501

--

بستانکار :حساب ریالي بانک ملي ایران نزد بانک مركزی ج.ا.ا( .ساتنای وجه)

؟؟؟؟

بستانکار

--

به موجب ماده  2-6بخشنامه  2823مورخ  1385/05/12بانک مركزی جمهوری اسالمي ایران “در صورتی که مطالبات مؤسسه اعتباری از محل بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده حداکثر ظرف مدت  2ماه به
حیطه وصول در نیاید مطالبات مذکور به طبقه مشکوک الوصول منتقل می گردد” بنابراین باید اسناد به شرح ذیل حسب مورد با توجه به نوع مشتری اعم از اینکه دولتي باشد یا خصوصي ،بازرگاني ،خدمات و ...

پس از دو ماه و هنگام انتقال بدهی به سرفصل های مطالبات مشکوک الوصول ( 1در صورت عدم تسویه کامل بدهی  -تا  5سال  -غیر دولتی)
کد سرفصل در سیستم غیر متمرکز

عنوان سند :انتقال بدهی ریالی به سرفصل های بدهی غیر جاری(ریالی)

بدهکار
بدهکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -بازرگاني (تا  5سال)

بستانکار

8010101

بستانکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -بازرگاني

کد معین سرفصل در سامانه جامع ارزی
بدهکار
--

7900101

بدهکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -كشاورزی (تا  5سال)

8010201

بستانکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -كشاورزی

---

7900201

بدهکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -صنعت (تا  5سال)

8010301

بستانکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -صنعت

---

7900301

بدهکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -خدمات (تا  5سال)

8010401

بستانکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -بخدمات

---

7900401

بدهکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -ساختمان (تا  5سال)

8010501

بستانکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -ساختمان

---

7900501
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بستانکار

--

اسناد حسابداری اعتبارات اسنادی دیداری  -وارداتی
پس از دو ماه و هنگام انتقال بدهی به سرفصل های مطالبات مشکوک الوصول ( 1در صورت عدم تسویه کامل بدهی  -تا  5سال  -دولتی)
کد سرفصل در سیستم غیر متمرکز

عنوان سند :انتقال بدهی ریالی به سرفصل های بدهی غیر جاری(ریالی)

بدهکار
بدهکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -بازرگاني (تا  5سال)

بستانکار

7870101

بستانکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -بازرگاني

کد معین سرفصل در سامانه جامع ارزی
بدهکار
--

7800101

بدهکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -كشاورزی (تا  5سال)

7870201

بستانکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -كشاورزی

---

7800201

بدهکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -صنعت (تا  5سال)

7870301

بستانکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -صنعت

---

7800301

بدهکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -خدمات (تا  5سال)

7870401

بستانکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -بخدمات

---

7800401

بدهکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -ساختمان (تا  5سال)

7870501

بستانکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -ساختمان

بستانکار

----

7800501

پس از گذشت  5سال و هنگام انتقال بدهی به سرفصل های مطالبات مشکوک الوصول ( 2در صورت عدم تسویه کامل بدهی  -باالی  5سال  -غیر دولتی)
کد سرفصل در سیستم غیر متمرکز

عنوان سند :انتقال بدهی ریالی م.م.و  1به م.م.و ( 2ریالی)

بدهکار
بدهکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -بازرگاني (باالی  5سال)

بستانکار

8010102

بستانکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -بازرگاني (تا  5سال)

کد معین سرفصل در سامانه جامع ارزی
بدهکار
--

8010101

بدهکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -كشاورزی (باالی  5سال)

8010202

بستانکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -كشاورزی (تا  5سال)

---

8010201

بدهکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -صنعت (باالی  5سال)

8010302

بستانکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -صنعت (تا  5سال)

---

8010301

بدهکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -خدمات (باالی  5سال)

8010402

بستانکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -خدمات (تا  5سال)

---

8010401

بدهکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -ساختمان (باالی  5سال)

8010502

بستانکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -ساختمان (تا  5سال)

---

8010501
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بستانکار

--

اسناد حسابداری اعتبارات اسنادی دیداری  -وارداتی
پس از گذشت  5سال و هنگام انتقال بدهی به سرفصل های مطالبات مشکوک الوصول ( 2در صورت عدم تسویه کامل بدهی  -باالی  5سال  -دولتی)
کد سرفصل در سیستم غیر متمرکز

عنوان سند :انتقال بدهی ریالی م.م.و  1به م.م.و ( 2ریالی)

بدهکار
بدهکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -بازرگاني (باالی  5سال)

بستانکار

7870102

بستانکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -بازرگاني (تا  5سال)

کد معین سرفصل در سامانه جامع ارزی
بدهکار
--

7870101

بدهکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -كشاورزی (باالی  5سال)

7870202

بستانکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -كشاورزی (تا  5سال)

---

7870201

بدهکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -صنعت (باالی  5سال)

7870302

بستانکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -صنعت (تا  5سال)

---

7870301

بدهکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -خدمات (باالی  5سال)

7870402

بستانکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -خدمات (تا  5سال)

---

7870401

بدهکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -ساختمان (باالی  5سال)

7870502

بستانکار :مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -دیداری -ساختمان (تا  5سال)

بستانکار

----

7870501

هنگام تقسیط بدهی (در صورت اخذ مجوزهای مربوطه  -غیر دولتی)
کد سرفصل در سیستم غیر متمرکز

عنوان سند :انتقال بدهی ریالی مشتری به سرفصل های تقسیط شده(ریالی)

بدهکار
بدهکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -تقسیط شده -بازرگاني

بستانکار

7900106

بستانکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده /مطالبات مشکوک الوصول  1یا 2
بدهکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -تقسیط شده -كشاورزی

بدهکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -تقسیط شده -صنعت

7900101

--

8010101

--

8010102

---

7900201

--

8010201

--

8010202

--

7900306

بستانکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده /مطالبات مشکوک الوصول  1یا 2
بدهکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -تقسیط شده -خدمات

-7900301

--

8010301

--

8010302

--

7900406

بستانکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده /مطالبات مشکوک الوصول  1یا 2
بدهکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -تقسیط شده -ساختمان

-7900401

--

8010401

--

8010402

--

7900506

بستانکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده /مطالبات مشکوک الوصول  1یا 2
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بدهکار

بستانکار

--

7900206

بستانکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده /مطالبات مشکوک الوصول  1یا 2

کد معین سرفصل در سامانه جامع ارزی

-7900501

--

8010501

--

8010502

--

اسناد حسابداری اعتبارات اسنادی دیداری  -وارداتی

هنگام تقسیط بدهی (در صورت اخذ مجوزهای مربوطه  -دولتی)
کد سرفصل در سیستم غیر متمرکز

عنوان سند :انتقال بدهی ریالی مشتری به سرفصل های تقسیط شده(ریالی)

بدهکار
بدهکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -تقسیط شده -بازرگاني

بستانکار

7800106

بستانکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده /مطالبات مشکوک الوصول  1یا 2
بدهکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -تقسیط شده -كشاورزی

بدهکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -تقسیط شده -صنعت

7800101

--

7870101

--

7870102

---

7800201

--

7870201

--

7870202

--

7800306

بستانکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده /مطالبات مشکوک الوصول  1یا 2
بدهکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -تقسیط شده -خدمات

-7800301

--

7870301

--

7870302

--

7800406

بستانکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده /مطالبات مشکوک الوصول  1یا 2
بدهکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده -تقسیط شده -ساختمان

-7800401

--

7870401

--

7870402

--

7800506

بستانکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده /مطالبات مشکوک الوصول  1یا 2
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بدهکار

بستانکار

--

7800206

بستانکار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده /مطالبات مشکوک الوصول  1یا 2

کد معین سرفصل در سامانه جامع ارزی

-7800501

--

7870501

--

7870502

--

بخش ششم

پیام سوئیفتی
گشایش اعتبار
اسنادی
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) MT 700( پیام گشايش اعتبار اسنادی
Issue of a Documentary Credit
:كاربـــــرد
Advising (  ) به بانك ابالغ كننده اعتبارIssuing Bank( اين پيام توسط بانك گشايش كننده اعتبار
) ارسال مي گردد و طي آن كليه شرايط و مقررات اعتبار اسنادي گشايش يافته به اطالع بانك گيرنده پيامBank
. مي رسد

: ساختارپیام
Status

Tag

M

27

M

40A

M

Field Name

Content/Options

No.

1!n/1!n

1

Form of Documentary Credit

24x

2

20

Documentary Credit Number

16x

3

O

23

Reference to Pre-Advice

16x

4

O

31C

Date of Issue

6!n

5

M

40E

Applicant Rules

30x[/35x]

6

M

31D

Date and place of Expiry

6!n29x

7

O

51a

Applicable Bank

A or D

8

M

50

Applicant

9

M

59

Beneficiary

10

M

32B

Currency code , Amount

4*35x
[/34x]
4*35x
3!a15d

O

39A

Percentage Credit Amount Tolerance

2n/2n

12

O

39B

Maximum Credit Amount

13x

13

O

39C

Additional Amounts Covered

4*35x

14

M

41a

Available With … By …

A or D

15

Sequence of Total

162

11

پیامهای طبقه هفت
MT 700

O

42C

Drafts at …

3*35x

16

O

42a

Drawee

A or D

17

O

42M

Mixed Payment Details

4*35x

18

O

42P

Deferred Payment Details

4*35x

19

O

43P

Partial Shipments

1*35x

20

O

43T

1*35x

21

O

44A

1*65x

22

O

44E

1*65x

23

O

44F

1*65x

24

O

44B

1*65x

25

O

44C

Transshipment
Place of Taking in Charge/Dispatch
from …/Place of Receipt
Port of Loading/Airport of Departure
Port of Discharge/Airport of
Destination
Place of Final Destination/For
Transportation to …/place of Delivery
Latest Date of Shipment

6!n

26

O

44D

Shipment Period

6*65x

27

O

45A

Description of Goods and/or Services

100*65x

28

O

46A

Documents Required

100*65x

29

O

47A

Additional Conditions

100*65x

30

O

71B

Charges

6*35x

31

O

48

Period for Presentation

4*35x

32

M

49

Confirmation Instructions

7!x

33

O

53a

A or D

34

O

78

12 *65x

35

O

57a

Reimbursing Bank
Instructions to the Paying/Accepting/
Negotiating Bank
‘Advise Through’ Bank

A, B or D

36

O

72

Sender to Receiver Information

6*35X

37

M=Mandatory اجباری

O=Optional اختیاری

: قواعد كاربـــردی
NAK  اختياري بوده و تكميل همزمان هردو فيلد موجب39B  يا39A تكميل يكي از فيلدهاي

+

.شدن پيام مي گــردد
. نيز ضروري مي گــردد و بالعكس42a تكميل فيلد،42C درصورت تكميل فيلد

+

 به تنهايي تكميل42P  به تنهايي يا فيلد42M  باهم يا فيلد42a  و42C  فيلدهاي، درصورت لزوم

+

.مي گردند و حالت ديگري از امكان تركيب فيلدهاي يادشده وجود ندارد
 شدنNAK  اختياري بوده و تكميل همزمان هردوفيلد موجب44D  يا44C تكميل يكي از فيلدهاي
.پيام مي گـردد
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+

درصورت عدم گنجايش پيام ( MT700درحال حاضر حداكثر تا  10/000كاراكتر)  ،به منظور ارائه
اطالعات وجزئيات مربوط به اعتبار اسنادي مي توان حداكثر تا سه پيام  MT701استفاده و ارسال
نمود.

نحوه تكمیل پیام :
در اين پيام تكميل  10فيلد  27,40A,20,40E,31D,50,59,32B,41a,49اجباري و تكميل
سايرفيلدها اختياري است مگر اينكه نحوه ارسال پيام ايجاب نمايد كه از فيلدهاي اختياري استفاده شود.
پیامهای سويیفتي از سه بخش عمده تشكیل مي يابند.

بخش اول:
سرفصل پیام (  ) Headerشامل :
آدرس سويیفتي بانك فرستنده (  ، ) Senderآدرس سويیفتي بانك گیرنده پیام ( ) Receiver
نوع پیام (،)MTكد اولويت پیام ( ،) Message Priorityكد پیگیری ( ) Delivery Monitoring
مدت زمان تحويل ( ، ) Obsolescence Periodكد الويت بانك ( ، ) Banking Priority
كد خدماتي (  ،) Service Codeريفرانس اختصاصي صادر كننده پیام ( ) MUR

بخش دوم:
متن پیام (  ) Textشامل :
فیلد های زير كه با شماره های  1الي  37مشخص شده اند:
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Sequence of Total

 -1فیلد  : 27تعداد از كل

اين فيلد نشانگر تعداد پيامهاي ارسال شده مربوط به يك اعتبار اسنادي مي باشد .در مواردي به علت
طوالني بودن متن پيام گشايش اعتبار نياز به ارسال پيام (هاي) ديگري ) (MT701مبني بر ادامه پيام گشايش
اعتبار مي باشد .در چنين حالتي تعداد پيامهاي ارسال شده با تكميل اين فيلد مشخص مي شود.
اي ن فيلد از دو كاراكتر عددي تشكيل شده كه با يك مميز (  ) /از يكديگر جدا مي گردند .كاراكتر عددي
اول از سمت چپ نشان دهنده تعداد پيامهاي ارسال شده از كل پيامها مي باشد و كاراكتر عددي دوم نشانگر كل
تعداد پيامهاي ارسال شده است.
مثال :چنانچه براي ارسال يك اعتبار از سه پيام ( يك پيام  MT700و دو پيام  ) MT701استفاده شود در
پيام  MT700اين فيلد بصورت  ، 1/3در اولين پيام  MT701بصورت  2/3و در دومين پيام MT701
بصورت  3/3تكميل مي گردد.

 – 2فیلد  : 40Aنوع اعتبار اسنادی

Form of Documentary Credit

در اين فيلد نوع اعتبار اسنادي با استفاده از كلمات قراردادي زير مشخص مي گردد:
IRREVOCABLE
REVOCABLE
IRREVOCABLE TRANSFERABLE
REVOCABLE TRANSFERABLE
IRREVOCABLE STANDBY
REVOCABLE STANDBY
IRREVOC TRANS STANDBY

اعتبار اسنادي برگشت ناپذير
اعتبار اسنادي برگشت پذير
اعتباراسنادي برگشت ناپذير قابل انتقال
اعتبار اسنادي برگشت پذير قابل انتقال
اعتبار اسنادي برگشت ناپذير ضمانتي
اعتباراسنادي برگشت پذير ضمانتي
اعتبار اسنادي برگشت ناپذير قابل انتقال ضمانتي


جزئيات مربوط به قابل انتقال بودن اعتبار در فيلد  47Aذكر مي گردد.

Documentary Credit Number

 -3فیلد  : 20شماره اعتبار اسنادی

در اين فيلد شماره اعتبار اسنادي توسط بانك گشايش كننده اعتبار درج مي گردد.


بايد توجه داشت ا ز قراردادن عالمت مميز در ابتدا و انتهاي اين فيلد و همچنين از بكار بردن دو مميز
متوالي ( )//در طول اين فيلد خودداري گردد .عدم رعايت اين امر منجر به  NAKشدن پيام خواهد شد.
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 -4فیلد  : 23ريفرانس جهت پیش آگهي اعتبار

Reference to Pre-Advice

در صورتيكه بانك فرستنده پيام مراتب گشايش اعتبار اسنادي را قبال" طي پيام پيش آگهي گشايش اعتبار
)  (MT 705 – Pre adviceبه اطالع بانك گيرنده پيام رسانده باشد ،در اين فيلد ابتدا كلمه قراردادي
 PREADVثبت  ،سپس با قراردادن يك عالمت مميز (  ) /ريفرانسي از پيام پيش آگهي گشايش اعتبار
) (MT 705مانند تاريخ ارسال آن درج مي گردد.
مثال:
23 : PREADV / 070925

Date of Issue

 -5فیلد  : 31Cتاريخ گشايش اعتبار
در اين فيلد تاريخ گشايش اعتبار بصورت  YYMMDDدرج مي گردد.


در صورت عدم تكميل اين فيلد تاريخ گشايش اعتبار همان تاريخ ارسال پيام  MT 700تلقي مي گردد.

Applicable Rules

 -6فیلد  : 40Eمقررات حاكم

در اين فيلد مقررات حاكم بر اعتبار اسنادي با استفاده از كلمه هاي قراردادي زير تكميل مي گردد:
UCP LATEST VERSION
به مفهوم تبعيت اعتبار اسنادي از آخرين نسخه مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي
UCPURR LATEST VERSION
به مفهوم تبعيت اعتبار اسنادي از آخرين نسخه مقررات متحد الشكل اتاق بازرگاني بين المللي براي پوشش
اعتبارات اسنادي
EUCP LATEST VERSION
به مفهوم تبعيت اعتبار اسنادي از آخرين نسخه الحاقيه مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي براي ارائه الكترونيكي
اسناد
EUCPURR LATEST VERSION
به مفهوم تبعيت اعتبار اسنادي از آخرين نسخه الحاقيه مقررات متحدالشكل اتاق بازرگاني بين المللي براي
پوشش اعتبارات اسنادي با ارائه الكترونيكي اسناد
ISP LATEST VERSION
به مفهوم تبعيت اعتبار اسنادي ضمانتي از آخرين نسخه مقررات اعتبارات ضمانتي بين المللي
OTHR
به مفهوم تبعيت اعتبار اسنادي از مقرراتي خاص
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در صورت استفاده از كلمه قراردادي  OTHRاطالعات مربوط به نوع مقررات حاكم بر اعتبار اسنادي
مي بايد متعاقب كلمه قراردادي پس از درج عالمت مميز ( )/حداكثر در  35كاراكتر تكميل گردد.



قابل ذكر است با توجه به تكميل اين فيلد بايد از درج عبارات مبني بر تبعيت يا عدم تبعيت اعتبار
اسنادي از مقررات متحدالشكل  ICCدر فيلد ) 47Aساير شرايط) خودداري نمود .بديهي است ساير
مقررات ،شرايط و جزييات اعتبارات اسنادي در فيلد  47Aدرج مي گردد.

 -7فیلد  : 31Dتاريخ و محل سررسید اعتبار

Date and Place of Expiry

اين فيلد منحصرا" نشان دهنده آخرين تاريخ ارائه اسناد اعتبار و محل ارائه آن مي باشد .در اين فيلدآخرين
تاريخ ارائه اسناد به صورت  YYMMDDو به دنبال آن محل ارائه اسناد درج مي گردد.
:31D: 070925AMSTERDAM

مثال:


از اين فيلد نبايد به منظور ذكر آخرين تاريخ ارائه درخواست پوشش يا تاريخ انقضاي مجوز پوشش استفاده
كرد.

 -8فیلد  : 51بانك متقاضي (بانك مشتری)

Applicant Bank

در اين فيلد نام بانك متقاضي (بانك مشتري) قيد مي گردد و تكميل آن زماني ضرورت مي يابدكه بانك
متقاضي (بانك مشتري) با بانك گشايش كننده اعتبار متفاوت باشد.
 در صورتيكه بانك متقاضي عضو سوييفت باشد در سطر دوم اين فيلد آدرس سوييفتي آن ثبت و در مقابل
فيلد  51حرف اختياري  Aدرج مي گردد.
 در صورتيكه بانك متقاضي عضو سوييفت نباشد ،در سطر دوم اين فيلد نام كامل بانك و در سطرهاي
بعدي آدرس كامل پستي آن ثبت ودر مقابل فيلد 51حرف اختياري  Dدرج مي گردد.

 – 9فیلد  :50متقاضي گشايش اعتبار اسنادی

Applicant

در اين فيلد نام ونشاني شخص يا موسسه اي كه متقاضي گشايش اعتبار اسنادي است قيد مي گردد.
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 – 10فیلد  :59ذينفع اعتباراسنادی

Beneficiary

در اين فيلد اطالعات مربوط به ذينفع اعتبار اسنادي از جمله شماره حساب (در صورت موجود بودن) ،نام و
نشاني وي قيد مي گردد .به گونه اي كه شماره حساب بعد از عالمت مميز ( )/در سطر اول ثبت و در سطرهاي
بعدي نام و نشاني درج مي گردد.

 – 11فیلد  :32Bكد ارز ،مبلغ

Currency Code, Amount

در اين فيلد  ،كد ارز و مبلغ اعتبار اسنادي درج مي گردد.


كد ارز با توجه به نوع ارز اعتبار از منابع موجود اسـتخراج و در  3كـاراكتر حرفـي در محـل مربوطـه درج
مي گردد.



جهت درج مبلغ در پيامهاي سوييفتي  15كاراكتر عددي در نظر گرفته شده است.

قابل ذكر است عالمت جداكننده قسمت اعشار از قسمت صحيح مبلغ  ،عالمت نقطه ( ).مي باشد.
مثال  :مبلغ  123/50به صورت 123.50
مبلغ  123/00به صورت

123.

به منظور تفكيك اعداد در قسمت صحيح مبلغ  ،عالمت كاما ( ) ,در نظر گرفته شده است .
مثال  :مبلغ  123456/00به صورت 123,456.
مبلغ  123456/50به صورت 123,456.50


ساير اطالعات اختصاصي مرتبط با مبلغ اعتبار مي بايست برحسب مورد در يكي از فيلدهاي ) 39Aدرصد
نوسانات مبلغ اعتبار) ،فيلد  ( 39Bحداكثر مبلغ اعتبار ) و فيلد  ( 39Cساير مبالغ ) مشخص گردد.

 -12فیلد  : 39Aدرصد نوسانات مبلغ اعتبار
Percentage Credit Amount Tolerance
در اين فيلد نوسانات مبلغ اعتبار (منفي يا مثبت ) قيد مي گردد.
اين فيلد از چهار كاراكتر عددي تشكيل شده است كه با يك عالمت مميز (  ) /از يكديگر جدا مي گردند .دو
كاراكتر عددي سمت چپ نشانگر نوسانات مثبت مبلغ ودو كاراكتر عددي سمت راست نشانگر نوسانات منفي مبلغ
مي باشند.
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Maximum Credit Amount

 -13فیلد  : 39Bحداكثر مبلغ اعتبار

اين فيلد كه نشان دهنده حداكثر مبلغ اعتبار مي باشد تنها با استفاده از كلمه قراردادي زير تكميل
مي گردد:
بدين معني كه مبلغ اعتبار نبايد از مبلغ مندرج در فيلد  32Bتجاوز نمايد.

NOT EXCEEDING

Additional Amounts Covered

 -14فیلد  : 39Cساير مبالغ

در اين فيلد ساير مبالغ قابل پرداخت از قبيل بيمه ،كرايه حمل ،بهره و  ....تحت شرايط اعتبار درج
مي گردد.

Available With …. By

 -15فیلد  :41aنزد بانك  .بوسیله

در اين فيلد نام بانكي كه محل ارائه اسناد اعتبار مي باشد همراه با نحوه پرداخت وجه آن قيد مي گردد.
اين فيلد شامل دو فيلد فرعي به شرح ذيل است:
الف – در فيلد فرعي اول نام بانكي كه محل ارائه اسناد اعتبار مي باشد درج مي شود.
 در صورتيكه اين بانك عضو سوييفت باشد در سطر دوم اين فيلد آدرس سوييفتي آن ثبت و در مقابل فيلد
 41حرف اختياري  Aدرج مي گردد.
 در صورتيكه اين بانك عضو سوييفت نباشد ،در سطر دوم اين فيلد نام كامل بانك و در سطرهاي بعدي
آدرس كامل پستي آن ثبت ودر مقابل فيلد  41حرف اختياري  Dدرج مي گردد.
ب – در فيلد فرعي دوم نحوه پرداخت اعتبار توسط يكي از كلمات قراردادي ذيل مشخص مي گردد:
BY PAYMENT
بعد از ارائه اسناد توسط ذينفع و مطابقت آن با شرايط اعتبار ،پرداخت بطور كامل و قطعي صورت مي پذيرد.
BY ACCEPTANCE
اعتبار بعد از ارائه اسناد و مطابقت آن با شرايط اعتبار ،در مقابل قبولي برات توسط بانك ابالغ كننده قابل
استفاده است.
BY NEGOTIATION
اعتبار بعد از معامله اسناد قابل استفاده خواهد بود.
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BY DEF PAYMENT
اعتبار در فاصله زماني معيني بعد از تاريخ ارائه اسناد به بانك ( پرداخت مدت دار يا موخر ) قابل استفاده است.
BY MIXED PYMT
اعتبار بصورت مركب ( تركيبي از حاالت فوق ) قابل استفاده است.
 در صورتيكه اعتبار در هر بانكي قابل معامله باشد مي بايست بعد از درج عبارت … Any bank inنام
شهر يا كشوري كه بانك مورد نظر در آنجا قرار دارد قيد گردد .در اين حالت مقابل فيلد 41حرف
اختياري  Dدرج مي گردد .
 در صورتيكه اعتبار توسط هر بانكي در هر نقطه از دنيا قابل معامله باشد ،درج عبارت  Any bankدر اين
فيلد كافي است و نيازي به ذكر نام كشور نمي باشد .در اين حالت مقابل فيلد  41حرف اختياري  Dدرج
مي گردد.
 در صورت استفاده از عباراتي نظير  BY DEF PAYMENTيا  BY MIXED PYMTدر فيلد
فرعي دوم  ،جزئيات و شرايط پرداخت مي بايست در فيلد  42Pو يا  42Mبه ترتيب مشخص شود.
 بايد توجه داشت كه با در نظر گرفتن نحوه پرداخت وجه اعتبار ،تكميل يكي از فيلدهاي  42Pيا 42M
بالمانع است و از تكميل همزمان دو فيلد ذكر شده مي بايست اكيدا" خودداري شود.
 استفاده از عبارت  BY PAYMENTدقيقا" به معناي پرداخت نقدي  Payment at Sightمي باشد.


چنانچه اعتبار اسنادي بر اساس مقررات  eUCPباشد:

+

اگر ارائه اسناد به هر دو شكل كتبي و الكترونيكي مجاز باشد ،محل ارائه اسناد كتبي و الكترونيكي (
آدرس الكترونيكي جهت ارائه اسناد) مي بايست در فيلد  ( 47Aساير شرايط ) ذكر گردد.

+

اگر ارائه اسناد تنها به شكل الكترونيكي مجاز باشد ،محل ارائه اسناد الكترونيكي ( آدرس الكترونيكي جهت
ارائه اسناد ) مي بايست درفيلد  ( 47Aساير شرايط ) ذكر گردد.

… Drafts at

 -16فیلد  : 42Cشرايط برات

در مواردي كه پرداخت وجه اعتبار اسنادي منجر به صدور برات ارزي گردد ،در اين فيلد جزئيات و شرايط
برات مورد نظر درج مي شود.

170

پیامهای طبقه هفت
MT 700

Drawee

 -17فیلد  : 42aبراتگیر

در صورت صدور برات ارزي تحت شرايط يك اعتبار اسنادي ،بايد نام بانك براتگير در اين فيلد درج گردد.
 در صورتيكه بانك براتگير عضو سوييفت باشد در سطر دوم اين فيلد آدرس سوييفتي آن ثبت و در مقابل
فيلد  42حرف اختياري  Aدرج مي گردد.
 در صورتيكه بانك براتگير عضو سوييفت نباشد ،در سطر دوم اين فيلد نام كامل بانك و در سطرهاي بعدي
آدرس كامل پستي آن ثبت ودر مقابل فيلد  42حرف اختياري  Dدرج مي گردد.


از درج هر گونه شماره حساب در سطر اول اين فيلد خودداري گردد.



در صورتيكه برات در وجه متقاضي (شخص حقيقي يا حقوقي) صادرشود اطالعات مربوطه در فيلد
( 46Aاسناد مورد نياز) ذكر مي گردد.

Mixed Payment Details

 -18فیلد  : 42Mجزئیات پرداخت مركب

در اين فيلد جزئيات و ساير اطالعات مربوط به پرداخت وجه اعتبار اسنادي )مركب( از جمله تاريخ هاي
پرداخت ،مبالغ و نحوه واريز وجه اعتبار اسنادي قيد مي گردد.

 -19فیلد  : 42Pجزئیات پرداخت موخر ( يوزانس )

Deferred Payment Details

در اين فيلد جزئيات و ساير اطالعات مربوط به پرداخت اعتبار اسنادي (به صورت پرداخت مدت دار و
موخر’يوزانس‘ ) از جمله تاريخ پرداخت و نحوه واريز و تسويه اعتبار اسنادي قيد مي گردد.

Partial Shipments

 -20فیلد  : 43Pحمل به دفعات

در صورتيكه تحت شرايط يك اعتبار اسنادي ،حمل كاال به دفعات مجاز باشد ،در اين فيلد كلمه قرار دادي
 ALLOWEDو چنانچه حمل كاال به دفعات مجاز نباشد ،كلمه قراردادي  NOT ALLOWEDدرج
مي گردد.
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 -21فیلد  : 43Tحمل از يك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه ديگر

Transshipment

چنانچه مطابق با شرايط اعتبار ،حمل كاال از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر مجاز باشد ،كلمه
قراردادي  ALLOWEDو چنانچه حمل كاال از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر مجاز نباشد كلمه قراردادي
 NOT ALLOWEDدر اين فيلد درج مي گردد.

 -22فیلد  :44Aمحل قبول مسئولیت  / ...ارسال از  /...محل دريافت ...
Place of Taking in Charge /Dispatch from…/ Place of Receipt
در اين فيلد محل قبول مسئوليت حمل كاال ( در مورد اسناد حمل مركب ) ،محل دريافت كاال ( در مورد
اسناد حمل جاده اي و راه آهن)  ،حمل دريايي ( آبهاي داخلي ) يا اسناد حمل پستي و خدمات حمل فوري) و
محل ارسال يا بارگيري كاال طبق اسناد حمل تكميل مي گردد.

 -23فیلد  :44Eبندر بارگیری  /فرودگاه مبدأ
Port of Loading / Airport of Departure
در اين فيلد بندر بارگيري كاال يا فرودگاه مبدأ حمل كاال تكميل مي گردد.

 -24فیلد  :44Fبندر تخلیه  /فرودگاه مقصد
Port of Discharge/Airport of Destination
در اين فيلد بندر تخليه كاال يا فرودگاه مقصد حمل كاال تكميل مي گردد.

 -25فیلد  :44Bمقصد نهايي  /برای ارسال به  /...محل تخلیه يا تحويل
Place of Final Destination/for Transportation to …/Place of Delivery
دراين فيلد مقصد نهايي حمل كاال يا محل تخليه و تحويل كاال تكميل مي گردد.

Latest Date of Shipment

 -26فیلد  :44Cآخرين تاريخ حمل كاال

در اين فيلد آخرين تاريخ بارگيري ،ارسال يا مسئوليت حمل كاال درج مي گردد .درج تاريخ دراين فيلد به
صورت  YYMMDDمي باشد.
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Shipment Period

 -27فیلد  :44Dزمان حمل كاال

اين فيلد نشانگر محدوده زماني مشخصي جهت بارگيري ،ارسال يا قبول مسئوليت حمل كاال مي باشد.

 -28فیلد  :45Aشرح كاال يا خدمات

Description of Goods and/or Services

در اين فيلد كليه اطالعات و جزئيات مربوط به شرح كاال يا خدمات موضوع اعتبار اسنادي درج مي گردد.


اطالعات مربوط به مبناي حمل كاال مانند  CIF ، FOBو ...در اين فيلد ذكر مي گردد.



هر مورد از جزئيات شرح كاال يا خدمات در اين فيلد بايد در سطري مجزا و بعد از درج عالمت()+
استفاده گردد.



همانطور كه قبال ذكر شد ،در صورت عدم تكافوي گنجايش پيام  MT 700به منظور ارائه اطالعات و
جزئيات مربوط به اعتبار اسنادي مي توان حداكثر تا  3پيام  ( MT 701حالت تركيبي)استفاده و
ارسال نمود.

+

بايد توجه داشت كه در اين حالت فيلد  45تنها در يكي از پيامهاي تركيبي مورد استفاده قرار
مي گيرد (يعني يا در پيام  MT 700و يا در يكي از پيامهاي  . ) MT701در حقيقت براي شرح كاال
يا خدمات تنها مي توان از گنجايش  100سطر  65كاراكتري استفاده نمود.



چند مثال از نحوه استفاده پیامهای تركیبي:
 +پيام  MT700مي تواند شامل سه فيلد  47A, 46A ، 45Aباشد.
 +پيام  MT700مي تواند شامل فيلد  45Aو پيام  MT701شامل فيلدهاي  47B, 46Bباشد.
 +پيام  MT700مي تواند شامل فيلد  46Aو پيام  MT701شامل فيلدهاي  47B,45Bباشد.
+

پيام  MT700مي تواند شامل فيلد  ، 46Aاولين پيام  MT701شامل فيلد  45Bو دومين پيام
 MT701شامل فيلد  47Bباشد.

 +پيام  MT700مي تواند فاقد هر سه فيلد  47A ,46A, 45Aباشد و اولين پيام  MT701شامل فيلد
 ، 45Bدومين پيام  MT701شامل فيلد  46Bو سومين پيام  MT701شامل فيلد  47Bباشد.
+

پيام  MT700نمي تواند شامل فيلد  45Aو اولين پيام  MT701شامل فيلد  45Bو  46Bو
دومين پيام  MT701شامل فيلد  47Bباشد ،چون در اين حالت تركيبي دوبار از فيلد  45استفاده
گرديده است.
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 +پيام  MT700نمي تواند شامل فيلد  45Aو اولين پيام  MT701شامل فيلد  45Bو دومين پيام
 MT701شامل فيلدهاي  47B, 46B, 45Bباشد.

Documents Required

 -29فیلد  :46Aاسناد مورد نیاز


در اين فيلد اسناد مورد نياز مطابق با شرايط اعتبار اسنادي درج مي گردد.



اگر آخرين تاريخ صدوراسناد حمل مشخص باشد ،مي بايست با ذكر اسناد مربوطه در اين فيلد عنوان
گردد.



چنانچه اعتبار اسنادي براساس مقررات  eUCPباشد ،نوع ساختار الكترونيكي ارائه اسناد در اين فيلد
مشخص مي گردد.



هر مورد از جزئيات شرح كاال يا خدمات در اين فيلد بايد در سطري مجزا و بعد از درج عالمت ()+
استفاده گردد.



همانطور كه قبال ذكر شد ،در صورت عدم تكافوي گنجايش پيام  MT 700به منظور ارائه اطالعات و
جزئيات مربوط به اعتبار اسنادي مي توان حداكثر تا  3پيام  ( MT 701حالت تركيبي)استفاده و
ارسال نمود.

+

بايد توجه داشت كه در اين حالت فيلد  46تنها در يكي از پيامهاي تركيبي مورد استفاده قرار مي گيرد
(يعني يا در پيام  MT 700و يا در يكي از پيامهاي  . ) MT701در حقيقت براي شرح كاال يا خدمات
تنها مي توان از گنجايش  100سطر  65كاراكتري استفاده نمود.



چند مثال ازنحوه استفاده پیامهای تركیبي:
 +پيام  MT700مي تواند شامل سه فيلد  47A, 46A ، 45Aباشد.
 +پيام  MT700مي تواند شامل فيلد  45Aو پيام  MT701شامل فيلدهاي  47B, 46Bباشد.
 +پيام  MT700مي تواند شامل فيلد  46Aو پيام  MT701شامل فيلدهاي  47B,45Bباشد.
 +پيام  MT700مي تواند شامل فيلد  ، 46Aاولين پيام  MT701شامل فيلد  45Bو دومين پيام
MT701شامل فيلد  47Bباشد.
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 +پيام  MT700مي تواند فاقد هر سه فيلد  47A ,46A, 45Aباشد و اولين پيام  MT701شامل
فيلد  ، 45Bدومين پيام  MT701شامل فيلد  46Bو سومين پيام  MT701شامل فيلد 47B
باشد.
 +پيام  MT700نمي تواند شامل فيلد  45Aو اولين پيام  MT701شامل فيلد  45Bو  46Bو
دومين پيام  MT701شامل فيلد  47Bباشد ،چون در اين حالت تركيبي دوبار از فيلد 45
استفاده گرديده است.
 +پيام  MT700نمي تواند شامل فيلد  45Aو اولين پيام  MT701شامل فيلد  45Bو دومين
پيام  MT701شامل فيلدهاي  47B, 46B, 45Bباشد.

Additional Conditions

 -30فیلد  :47Aساير شرايط
در اين فيلد ساير شرايط منطبق بر اعتبار اسنادي درج مي گردد.


در صورت استفاده از كلمه قراردادي  OTHRدر فيلد  ، 40Eجزئيات و شرايط مربوط به مقررات
خاص در اين فيلد ذكر مي گردد.
:47A: + NOT SUBJECT TO ICC UCP600

مثال:

:47A:+SUBJECT TO ICC EUCP VERSION 1.0



چنانچه اعتبار اسنادي بر اساس مقررات  eUCPباشد:

 اگر ارائه اسناد به هر دو شكل كتبي و الكترونيكي مجاز باشد ،محل ارائه اسناد الكترونيكي ( آدرسالكترونيكي جهت ارائه اسناد) و همچنين محل ارائه اسناد كتبي در اين فيلد ذكر مي گردد.
 اگر ارائه اسناد تنها به شكل الكترونيكي مجاز باشد ،محل ارائه اسناد الكترونيكي ( آدرس الكترونيكي جهتارائه اسناد ) در اين فيلد ذكر مي گردد.
 در صورت عدم وجود آدرس الكترونيكي بانك گشايش كننده در پيام گشايش اعتبار اسنادي ،بانك ابالغكننده موظف است كه آدرس الكترونيكي بانك گشايش كننده به همراه آدرس الكترونيكي محل ارائه اسناد
را به اطالع فروشنده و يا بانك ابالغ كننده ثانويه برساند.
+
+

به جاي عالمت "@" در آدرس الكترونيكي مي بايست در متن اعتبار از عبارت "( ")ATاستفاده گردد.
اگر آدرس الكترونيكي حاوي عالمت "_" باشد ،مي بايد به جاي آن در متن اعتبار از عبارت
") " (UNDERSCOREاستفاده گردد.
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مثال :
آدرس الكترونيكي
آدرس الكترونيكي در متن اعتبار

EUCP@ DRESDNER_BANK. COM
EUCP (AT) DRESDNER (UNDERSCORE) BANK. COM



هر مورد از جزئيات شرح كاال يا خدمات در اين فيلد بايد در سطري مجزا و بعد از درج عالمت ()+
استفاده گردد.



همانطور كه قبال ذكر شد ،در صورت عدم تكافوي گنجايش پيام  MT 700به منظور ارائه اطالعات و
جزئيات مربوط به اعتبار اسنادي مي توان حداكثر تا  3پيام  ( MT 701حالت تركيبي)استفاده و ارسال
نمود.

 +بايد توجه داشت كه در اين حالت فيلد  47تنها در يكي از پيامهاي تركيبي مورد استفاده قرار مي گيرد
(يعني يا در پيام  MT 700و يا در يكي از پيامهاي  . ) MT701در حقيقت براي شرح كاال يا خدمات
تنها مي توان از گنجايش  100سطر  65كاراكتري استفاده نمود.


چند مثال ازنحوه استفاده پیامهای تركیبي:
 +پيام  MT700مي تواند شامل سه فيلد  47A, 46A ، 45Aباشد.
 +پيام  MT700مي تواند شامل فيلد  45Aو پيام  MT701شامل فيلدهاي  47B, 46Bباشد.
 +پيام  MT700مي تواند شامل فيلد  46Aو پيام  MT701شامل فيلدهاي  47B,45Bباشد.
 +پيام  MT700مي تواند شامل فيلد  ، 46Aاولين پيام  MT701شامل فيلد  45Bو دومين پيام
 MT701شامل فيلد  47Bباشد.
 +پيام  MT700مي تواند فاقد هر سه فيلد  47A ,46A, 45Aباشد و اولين پيام  MT701شامل
فيلد  ، 45Bدومين پيام  MT701شامل فيلد  46Bو سومين پيام  MT701شامل فيلد 47B
باشد.
 +پيام  MT700نمي تواند شامل فيلد  45Aو اولين پيام  MT701شامل فيلد  45Bو  46Bو
دومين پيام  MT701شامل فيلد  47Bباشد ،چون در اين حالت تركيبي دوبار از فيلد 45
استفاده گرديده است.
 +پيام  MT700نمي تواند شامل فيلد  45Aو اولين پيام  MT701شامل فيلد  45Bو دومين پيام
 MT701شامل فيلدهاي  47B, 46B, 45Bباشد.
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Charges

 -31فیلد  :71Bجزئیات هزينه ها
در اين فيلد نحوه تقبل هزينه هاي اعتبار اسنادي توسط ذينفع درج مي گردد.


در صورت عدم تكميل اين فيلد چنين تلقي مي شود كه كليه هزينه ها به استثناي هزينه هاي معامله و
انتقال مي بايست توسط متقاضي گشايش اعتبار تقبل گردد.
اطالعات مربوط به هزينه ها در اين فيلد به يكي از دو صورت زير درج مي گردد:

الف -با استفاده از كلمه های قراردادی:
كلمه هاي قراردادي مورد استفاده در اين فيلد بيانگر مفاهيمي خاص مي باشند كه حداكثر تا 8
كاراكتر و بين دو عالمت (  ) / /قيد مي شوند .در صورت نياز به استفاده بيش از يك كلمه قراردادي
 ،الزم است كه هر كلمه قراردادي در سطري جدا گانه قيد شود.
متعاقب كلمه قراردادي ،ذكر كد ارز سوييفتي در  3كاركتر و مبلغ حداكثر تا  13كاراكتر ضروري
است.
در صورتيكه نياز به ذكر توضيحات بيشتر باشد مي توان بخشي از توضيحات را پس از ثبت كلمه
قراردادي ،كد ارز و مبلغ مورد نياز در سطر اول و بقيه توضيحات را حداكثر تا  5سطر بعدي ادامه
داد ،مشروط بر اينكه در ابتداي هر سطر ( سطر دوم تا سطر ششم ) از عالمت (  ) / /استفاده گردد.

كلمه های قراردادی مورد استفاده:
كارمزد نمايندگي
كارمزد
كارمزد كارگزار
تخفيفات
حق بيمه
هزينه هاي پستي
حق تمبر
هزينه هاي مخابراتي
هزينه هاي انبارداري و باراندازي

/AGENT/
/COMM/
/CORCOM/
/DISC/
/INSUR/
/POST/
/STAMP/
/TELECHAR/
/WAREHOUS/

ب  -بدون استفاده از كلمه های قراردادی:
در اين فيلد مي توان توضيحات مربوط به هزينه هاي مورد نظر را بدون استفاده از كلمه هاي قراردادي
قيد نمود ،مشروط براينكه از درج عالمت مميز (  ) /در ابتداي سطرها خودداري شود.
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Period for Presentation

 -32فیلد  :48مهلت ارائه اسناد

در اين فيلد مدت زمان مورد نظر بعد از تاريخ حمل كاال كه طي آن مي بايست اسناد جهت معامله ،قبولي و
يا پرداخت ارائه شود ،درج مي گردد.


در صورت عدم تكميل اين فيلد چنين تلقي مي گردد كه مهلت ارائه اسناد حداكثر  21روز بعد از تاريخ
اسناد حمل خواهد بود.



مدت زمان مورد نظر روز شمار مي باشد.

Confirmation Instructions

 -33فیلد :49دستورات تأئید

در اين فيلد دستورات بانك گشايش كننده اعتبار در ارتباط با نياز به تائيد  /عدم تأئيد اعتبار اسنادي با
استفاده از كلمات قراردادي زير درج مي گردد:
به اين مفهوم كه از بانك گيرنده پيام درخواست مي گردد تا اعتبار موردنظر را تائيد نمايد.
به اين مفهوم كه بانك گيرنده پيام در تائيد اعتبار مخير مي باشد.
به اين مفهوم كه نيازي به تاييد اعتبار اسنادي نيست.

 -34فیلد  :53aبانك پوشش دهنده اعتبار

CONFIRM
MAY ADD
WITHOUT

Reimbursing Bank

در اين فيلد نام بانكي كه توسط بانك گشايش كننده اعتبار مجاز به پوشش وجه اعتبار اسنادي گرديده است،
قيد مي گردد.
 در صورتيكه اين بانك عضو سوييفت باشد در سطر دوم اين فيلد آدرس سوييفتي آن ثبت و در مقابل
فيلد  53حرف اختياري  Aدرج مي گردد.
 در صورتيكه اين بانك عضو سوييفت نباشد ،در سطر دوم اين فيلد نام كامل بانك و در سطرهاي بعدي
آدرس كامل پستي آن ثبت ودر مقابل فيلد 53حرف اختياري  Dدرج مي گردد.


عدم تكميل اين فيلد نشانگر اين مطلب است كه وجه پوشـش اعتبـار از تنهـا حسـاب موجـود بـين بانـك
گشايش كننده اعتبار و بانك پوشش دهنده پرداخت خواهد شد.
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 -35فیلد  :78دستورات به بانك معامله كننده ،قبول كننده و يا پرداخت كننده اعتبار
Instructions to the Paying / Accepting/ Negotiating Bank
در اين فيلد  ،بر حسب لزوم ،دستورات مورد نظر به بانك معامله كننده ،قبول كننده يا پرداخت كننده اعتبار
قيد مي گردد.


از اين فيلد همچنين جهت ابالغ دستورات به منظور پيش آگهي مطالبه پوشش يا پيش آگهي پرداخت
وجه اعتبار به بانك گشايش كننده در صورت لزوم ،استفاده مي گردد .در اين حالـت حتمـا" مـي بايـد
مدت زمان ( روز شماربانكي ) مورد نظر جهت ارسال پيش آگهي به بانك گشايش كننده ذكر گردد.

Advise Through’ Bank

 -36فیلد :57aابالغ اعتبار توسط بانك

در اين فيلد نام بانكي كه از طريق آن مي بايست اعتبار به ذينفع ابالغ گردد (اگر متفاوت از بانك گيرنده
اعتبار باشد) ،درج مي شود.


در صورتيكه بانك ابالغ كننده اعتبار همان بانك گيرنده پيام  MT700باشد نيازي بـه تكميـل ايـن فيلـد
نمي باشد.

 درصورتيكه بانك ابالغ كننده عضو سوييفت باشد در سطر دوم اين فيلد آدرس سوييفتي آن ثبت و
درمقابل فيلد 57حرف اختياري  Aدرج مي گردد.
 درصورتيكه بانك ابالغ كننده شعبه اي از بانك گيرنده پيام باشد ،در سطر دوم نام شعبه و نام شهري كه
شعبه در آن واقع شده است و در مقابل فيلد 57حرف اختياري  Bدرج مي گردد.
 در صورتيكه بانك ابالغ كننده عضو سوييفت نباشد ،در سطر دوم اين فيلد نام كامل بانك و در سطرهاي
بعدي آدرس كامل پستي آن ثبت ودر مقابل فيلد  57حرف اختياري  Dدرج مي گردد.

 - 37فیلد :72اطالعات بانك فرستنده پیام به بانك گیرنده پیام
Sender to Receiver Information
در اين فيلد اطالعات و دستورات اضافه بر متن پيام توسط بانك فرستنده پيام به بانك گيرنده پيام به صورت
يكي از حاالت زير درج مي گردد:
الف  -با استفاده از كلمه های قراردادی:
كلمه هاي قراردادي مورد استفاده در اين فيلد بيانگر مفاهيمي خاص مي باشند كه حداكثر تا  8كاراكتر و
بين دو عالمت مميز (  ) / /قيد مي شوند.
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جهت اطالعات بيشتر ،توضيحات مربوط به هر يك از كلمه هاي قراردادي نيز آمده است.
لطفا" با تلفن به ذينفع اطالع دهيد.
لطفا" با مناسبترين وسيله ارتباطي ممكن به ذينفع اطالع دهيد.

/PHONBEN/
/TELEBEN/

ب  -بدون استفاده از كلمه های قراردادی:
در اين فيلد مي توان ساير اطالعات بانك فرستنده به بانك گيرنده پيام را بدون استفاده از كلمه هاي
قراردادي قيد نمود ،مشروط برآنكه از درج عالمت مميز (  ) /در ابتداي سطرها خودداري شود.

بخش سوم:
دنباله پیام ) (Trailerشامل :
اطالعات مرتبط با كنترل پيام و رمز آن كه با استفاده از كليد رمز سوييفتي مبادله شده توسط اداره مركزي
به صورت اتوماتيك در انتهاي هر پيام قرار مي گيرند.
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بخش هفتم

اصالحیه اعتبار
اسنادی
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هرگونه تغییر در متن پیام گشایش اولیه (اعم از اینکه مربوط به اشتباه تایپی یا تغییر در شرایط و
مفاد اعتبار باشد) اصالحیه محسوب میشود.
صدور اصالحیه با توﺟه به درﺧواﺳﺖ متﻘاﺿــی ،ﻣالحﻈاﺕ و صالحدید بانـ

گشـایشکننـده

(به عنوان مثال با در نظر گرفتن وﺿعیﺖ مالی و تعهدات مشـتر و امکـان تـممین ارز و انتﻘـال وﺟـه
توﺳط بان و  )...و مﻘررات متحدالشکﻞ اعتبارات اﺳناد اتاق بازرگانی بـینالﻤﻠلی تعیین میگردد که
طی مراحﻞ زیر انجام میشود:
 -1اﺧذ درﺧواﺳﺖ کتبی از متﻘاﺿی اعتبار
تبصره :در موارد که اصالحیه مورد نظر مربوط به اشتباه تایپی بان گشایشکننده در تنظـیم پیـام
گشایش یا اصالحیهها قبﻠی باشد اﺧذ درﺧواﺳﺖ الزامی نیسﺖ.
 -2تطبیق درﺧواﺳﺖ دریافتی با مجﻤوعه مﻘررات ارز (به ویژه بندها ( )8و ( )9قسﻤﺖ (الف) بخش
اول مجﻤوعه مﻘررات ارز )
 -3اﺧذ مجوزها موردنیاز بسته به مورد:
 اﺧذ مصوبه کﻤیته معامالت (درموارد که در تصویب مصوبه مؤثر هسـتند ماننـد تغییـر شـرایط
مشتر  ،افزایش و کاهش مبﻠغ اعتبار ،تغییر طرح یا کاال یا غیره)
 اصالح مجوز ثبﺖ ﺳفارش از طریق وزارت صنعﺖ ،معدن و تجارت در صورت نیاز

 اعالم مراتب به شعبه به منظور اقدام به اصالح و به روزرﺳانی گواهی ثبـﺖ ممـار بـا هﻤـاهن ی
اداره کﻞ ﺧارﺟه (دﺳتورعﻤﻞ شﻤاره  94/17/42178مورخ )1394/12/22
 تهیه پرینﺖ و چاپ از مجوازها ثبﺖ ﺳفارش و گواهی ثبﺖ ممار و درج در ﺳوابق شعبه پس از
انجام هر اصالح و به روزرﺳانی
 -4موافﻘﺖ ذینفع در موارد مانند تغییر ذینفع ،کشور تولیدکننده کـاال ،مبـدح حﻤـﻞ و تغییـر بانـ
کارگزار که از طریق ابالغ متن اصالحیه ( )MT707انجام میگردد.
 -5موافﻘﺖ کارگزار اولیه در موارد مانند تغییر کارگزار
 -6موافﻘﺖ شرکﺖ بازرﺳی اولیه با در نظر گرفتن قسﻤﺖ ﺳوم بخـش دوم مجﻤوعـه مﻘـررات ارز در
موارد مانند تغییر شرکﺖ بازرﺳی
-7اﺧذ الحاقیه بیﻤه در صورت ﺿرورت(طبق بند ( )8قسﻤﺖ (الف) بخش اول مجﻤوعه مﻘررات ارز )
 -8اﺧذ تعهد مبنی بر پذیرش کﻠیه مسئولیﺖها عواقب ناشی از صدور اصالحیه از متﻘاﺿی
 -9انعﻘاد قرارداد متﻤم افزایش یا کاهش اعتبار اﺳناد با ﺧریدار
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اصالحیه ناشی از افزایش ﻣبلغ اعتبار:
 -1رعایﺖ مفاد  9گانه اولیه
 -2اﺧذ اصالحیه ثبﺖ ﺳفارش (ثبتارش) از پورتال ارز (صـفحه نخسـﺖ ﺳـامانه نﻤـایش و مـدیریﺖ
اطالعات گواهی ثبﺖ ممار ) بابﺖ افزایش مبﻠغ
 -3دریافﺖ کد تخصیص ارزبه میزان مبﻠغ افزایش داده شده پس از بهروزرﺳانی گـواهی ثبـﺖ ممـار
اولیه با هﻤاهن ی اداره ﺧارﺟه (انجام مراحﻞ مانند اﺧذ کد تخصیص مشابه رویه اﺟرایی اشاره شـده در
بخش چهارم این راهنﻤا (اقدامات پیش از گشایش اعتبار) اﺳﺖ.

انتخاب این گزینه برای ورود به

سامانه ثبتارش پورتال ارزیپ
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 -4ﺧرید ارز وفق توﺿیحات ارائه شده در بخش چهارم این مجﻤوعه و با توﺟه به نوع نرخ ارز مربوط
(بانکی ،بانکی -نیﻤا و ارز اشخاص) انجام گردد.
توجه :دریافت سند ﻣرکز بستانکار به ﻣیزان ارز خریداری شده قبل از انجام ﻣراحل بعدی اصالح
ﻣانند ثبت اطالعاﺕ در ساﻣانه جاﻣع ارزی و صدور پیام یا پیامهای اصالحیه سوئیفتی) الزاﻣی است
و اسناد حسابداری پیشدریافت طبق ﻣرحله گشایش (بخش چهارم و پس از طی ﻣراحل اصالح
گواهی ثبت آﻣاری ،خرید ارز و دریافت سند بستانکار ﻣرکز به ارز از اداره خارجه) باید ثبت و صادر
گردد.
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* هنگام افزایش ﻣبلغ اعتبار
عنوان ﺳند :ایجاد تعهد به مبﻠغ افزایش یافته اعتبار اﺳناد (ارز )
در صورت افزایش مبﻠغ اعتبار باید ﺳند ایجاد تعهد به مبﻠغ افزایش یافته صادر گردد.
ﺳند مربوطه مشابه رویه صدور اﺳناد در زمان گشایش اعتبار انجام میگردد.

* هنگام کاهش ﻣبلغ اعتبار
عنوان ﺳند :ﺧروج تعهد به مبﻠغ کاهش یافته و یا اﺳتفاده نشده اعتبار اﺳناد (ارز )
70100101-9401
بدهکار :تعهدات بان بابﺖ اعتبارات اﺳناد گشایش شده
بستانکار :تعهدات مشتریان بابﺖ اعتبارات اﺳناد گشایش شده 60100101-9401

7100
6100

 توﺟه :کارمزد اصالح (مانند تﻤدید ،افزایش ،ﺧرید ارز و غیره) در چارچوب تعرفهها اعالمی باید
دریافﺖ گردد.
 در مرحﻠه بعد باید ثبﺖ صحیح اطالعات اصالحی در نرمافزارﺟامع ارز و ﺳامانهها مربوط در
پورتال ارز انجام گردد.
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مراحﻞ ﺧرید ارز از طریق بان
اﺳﺖ:

مرکز (نوع نرخ ارز بانکی) به صـورت ﺧالصـه در تصـاویر زیـر ممـده
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توجه :برای راهنمایی در زﻣینه چگونگی ثبت اطالعاﺕ در ساﻣانه نیما به ﻣنﻈور خرید ارز به
دستورعمل شماره  43920ﻣورخ  1397/03/06رجوع شود.

 -5افزایش مبﻠغ ثبﺖ ﺳفارش در ﺳامانه ﺟامع ارز زیرﺳیستم ثبﺖ ﺳفارش
 -6افزایش مبﻠغ اعتبار در ﺳامانه ﺟامع ارز از زیرﺳیستم "گشایش اعتبار یا برات یا حواله" منو
"افزایش اعتبار یا برات یا حواله"
 صدور اﺳناد حسابدار از ﺟﻤﻠه افزایش تعهد بان

و مشتر و دریافﺖ کارمزدها متعﻠﻘه

 افزایش مبﻠغ پیشدریافﺖ ارز براﺳاس ارز ﺧریدار شده در مرحﻠه 4
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 ثبﺖ اطالعات اصالحی در ﺳامانه ﺳﻤتاک

 -7ارﺳال اطالعات به ﺳتاد در ﺳامانه ﺟامع ارز زیرﺳیستم اعتبارات اﺳناد
 -8تنظیم و صدور پیامها  707و در صورت نیاز 747

اصالحیه ناشی از کاهش ﻣبلغ اعتبار:
 -1رعایﺖ مفاد  9گانه اولیه
 -2در موارد که اعتبار اﺳناد در قبال دریافﺖ  100درصد ارزش اعتبار گشایش شده اﺳﺖ ،کاهش
مبﻠغ ارز ﺧریدار شده در ﺳامانه تممین ارز پورتال ارز با هﻤاهن ی دایره کنترل و پشتیبانی
معامالت ارز و تکﻤیﻞ فرمیند برگشﺖ ارز باید انجام گردد که مراتب نهایتاً منتهی به دریافﺖ ﺳند
مرکز بدهکار ارز (به میزان مبﻠغ کاهشیافته) و ﺳندمرکز بستانکار ریالی (معادل ریالی ارز برگشﺖ
داده شده ﺟهﺖ پرداﺧﺖ به مشتر ) میشود .در ﺳایر موارد (گشایش اعتبار اﺳناد در قبال دریافﺖ
کﻤتر از  100درصد پیش دریافﺖ) مازاد پیشدریافﺖ اﺧذ شده ،به منظور اﺳتفاده برا مراحﻞ بعد
نزد شعبه در حساب پیشدریافﺖ ارز ن هدار میگردد.
 -3کاهش مبﻠغ اعتبار در ﺳامانه ﺟامع ارز زیرﺳیستم اعتبارات اﺳناد :
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 کاهش مبﻠغ در زیرﺳیستم "گشایش اعتبار یا برات یا حواله "منو "کاهش اعتبار یا برات یا
حواله"
 انتخاب گزینه ارﺳال اطالعات به ﺳتاد (با انتخاب این گزینه اطالعات برا دایره تجزیه و تحﻠیﻞ
ممار اداره ﺧارﺟه ارﺳال میشود).
 اصالح اطالعات ﺧرید ارز در پورتال ارز و عودت ارز ﺧریدار شده با هﻤاهن ی دایره کنترل و
پشتیبانی اداره ﺧارﺟه
 اصالح اطالعات مربوطه در ﺳامانه ﺳﻤتاک پورتال ارز

 صدور اﺳناد حسابدار مربوط به کاهش تعهد ارز تحﺖ اعتبار اﺳناد و تسویه اﺳناد ارز و
ریالی واصﻠه
 -4کاهش گواهی ثبﺖممار در پورتال ارز بان مرکز (ﺳامانه نﻤایش و مدیریﺖ اطالعات گواهی
ثبﺖممار ) و دریافﺖ گواهی ثبﺖ ممار تمیید شده در چارچوب بخشنامهها شﻤاره ن40582/17/
مورخ  1392/6//17و شﻤاره /96/0017/1/43091د مورخ  96/3/30باید انجام گردد.
 گواهی ثبﺖ ممار اولیه با هﻤکار دایره اعتبارات اﺳناد اداره ﺧارﺟه باید اصالح و به روزرﺳانی
گردد.
 توﺟه شود که کاهش گواهی ثبﺖ ممار منوط به عودت ارز ﺧریدار شده و اصالح اطالعات
ﺧرید ارز در پورتال ارز با هﻤاهن ی دایره کنترل و پشتیبانی معامالت ارز اداره ﺧارﺟه و هﻤچنین
اصالح اطالعات مربوط در ﺳامانه ﺳﻤتاک پورتال ارز اﺳﺖ .پس از به روزرﺳانی ،عودت وﺟه و
اصالح اطالعات ﺳامانه ها ﺧرید ارز و ﺳﻤتاک ،برا کاهش گواهی ثبﺖ ممار باید در ادامه،
مراحﻞ زیر طی گردد.
توجه :رعایﺖ دﺳتورعﻤﻞ شﻤاره /96/17/1/43091د مورخ  1396/03/30درباره نحوه ارﺳال کاهش یا
ابطال گواهی ثبﺖ ممار در پورتال ارز بان

مرکز به اداره ﺧارﺟه الزامی اﺳﺖ.

 ورود به قسﻤﺖ نﻤایش و مدیریﺖ اطالعات گواهی ثبﺖ ممار و نﻤایش فیشها صادره
 تعیین گواهی یا گواهیها ثبﺖ ممار که باید کاهش داده شده یا حذف شوند و ﺳپس انتخاب
وﺿعیﺖ ابطال/کاهش از هر گواهی مد نظر
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 ثبﺖ اطالعات مربوط به کاهش مبﻠغ فیش (یا انتخاب گزینه ابطال فیش در صورت نیاز به ابطال)
 ثبﺖ نهایی

 اعالم کتبی مراتب کاهش با ذکر ﺟزئیات مبالغ اصﻠی و کاهش یافته به اداره ﺧارﺟه دایره اعتبارات
اﺳناد ﺟهﺖ تمیید گواهی ثبﺖ ممار اصالح شده
 -5صدور اﺳناد حسابدار مربوط به کاهش تعهد بان و مشتر و دریافﺖ کارمزدها متعﻠﻘه
 -6تنظیم پیامها  707و در صورت نیاز 747
توﺟه :صدور پیامها  707و  747مربوط به کاهش مبﻠغ اعتبار پس از مرحﻠه ( )1و با اﺧذ
کارمزدها مربوطه قابﻞ انجام میباشد.
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بخش هشتم

کنترل اسناد
دریافتی
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پس از دریافﺖ اﺳناد و انجام امور الزم مانند ثبﺖ زمان دریافﺖ و صدور ﺳند انتظامی اﺳناد رﺳیده ،مراحﻞ
مختﻠف کنترل اﺳناد به صورت ﺧالصه شامﻞ موارد زیر میشود:
 -1بررﺳی نحوه ارائه اﺳناد
 -2بررﺳی اولیه و کﻠی اﺳناد
 -3بررﺳی دقیق و ﺟامع اﺳناد
 -4چ ون ی اقدام در زمینه مغایرتها و واریز
در ادامه درباره فرمیند اقدامها
بیشتر ارائه میشود.

بان

(گشایشکننده) در زمینه هر ی

از عناوین فوق توﺿیحات

 )1بررسی نحوه ارائه اسناد
 UCP600در مواد  29 ،14 )c( ،6و  33به موﺿوع ارائه اﺳناد پرداﺧته اﺳﺖ .موارد مهﻤی که در
زمینه ارائه اﺳناد باید در نظر گرفﺖ شامﻞ موارد زیر اﺳﺖ:




محﻞ ارائه اﺳناد (از نظر بان
صحیح باشد.

و کشور و شهر مندرج در شرایط اعتبار اﺳناد یا بان

گشایشکننده)

ارائه اﺳناد در موعد پیشبینی شده در شرایط اعتبار اﺳناد باشد.

 اﺳناد تکﻤیﻠی و احیاناً اصالحی نیز در موعد پیشبینی شده در شرایط اعتبار اﺳناد ارائه شده باشد.
(در صورتی که مﺧرین مهﻠﺖ ارائه اﺳناد روز تعطیﻞ باشد مهﻠﺖ یادشده به اولین روز بعد کار منتﻘﻞ
میشود).
نکته :بان تعهد در قبال دریافﺖ اﺳناد پس از ﺳاعﺖ ادار رﺳﻤی ندارد.

 )2بررسی اولیه و کلی اسناد
بررﺳیکننده اﺳناد باید از دریافﺖ اﺳناد (به طور کامﻞ) اطﻤینان حاصﻞ و تاریخ دریافﺖ اﺳناد توﺳط
شعبه را در ﺳوابق درج کرده باشد .هﻤچنین الزم اﺳﺖ پیش از بررﺳی ،متن پیام گشایش و اصالحات متعاقب
را به منظور مگاهی از شرایط اعتبار اﺳناد به دقﺖ مطالعه نﻤاید.
ﺳایر موارد مهﻤی که باید در نظر گرفته شود:

 اﺳناد حﻤﻞ باید هﻤراه با شجول کارگزار یا نامه ذینفع ( )covering letterدریافﺖ شود.

 شﻤاره اعتبار اﺳناد مندرج در اﺳناد دریافتی باید صحیح و اعتبار اﺳناد معتبر ( )availableباشد.
منظور از معتبر بودن اعتبار اﺳناد تحﻘق موارد زیر اﺳﺖ:
 عدم انﻘضا ﺳررﺳید تکافو مانده اعتبار اﺳناد برا مبﻠغ اﺳناد دریافتی درج پارتها اﺳناد قبﻠی در ﺳوابق به صورت صحیح و کامﻞ قابﻞ اﺳتفاده بودن اعتبار برا کاال و ارزش اعالم شده در اﺳناد ارائه شده -لحاظ شدن کﻠیه اصالحات انجامشده
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 باید دﺳتورات ارائه کننده اﺳناد در زمینه پرداﺧﺖ از نظر مکان پرداﺧﺖ ،انجام یا عدم انجام پرداﺧﺖ
توﺳط ارائه کننده اﺳناد یا کارگزار ،هزینهها ،شیوه درﺧواﺳﺖ شده برا پرداﺧﺖ بررﺳی شوند.



بررﺳی شود میا اﺳناد با مغایرت ارﺳال شده و میا به مغایرتها اشاره شده اﺳﺖ؟
شرایطی غیر از معامﻠه اﺳناد که پرداﺧﺖ به من وابسته اﺳﺖ بررﺳی شود.

 موارد زیر در نظر گرفته شوند:
 بان معامﻠهکننده اﺳناد شرایط پرداﺧﺖ (دیدار  ،مدتدار ،معامﻠه دیدار  ،معامﻠه مدتدار ،قبولی) بررﺳی قابﻞ انتﻘال بودن ،اتکایی بودن و احیاناً برگشﺖپذیر بودن (به ندرت) اعتبار -مبﻠغ یا مبالغ پیشپرداﺧﺖ

 )3بررسی دقیق و جاﻣع اسناد
به صورت کﻠی مطابﻘﺖ اﺳناد دریافتی باید از ﺳه ﺟهﺖ بررﺳی شوند:
 1-3مطابﻘﺖ با شرایط مندرج در اعتبار اﺳناد و اصالحات پذیرفته شده من
 2-3مطابﻘﺖ با شرایط مندرج در  UCP 600و ﺳایرمﻘررات بینالﻤﻠﻠی حاکم
 3-3مطابﻘﺖ اﺳناد با یکدی ر
توجه :گرچه در صورت عدم مطابﻘﺖ اﺳناد با مﻘررات داﺧﻠی از ﺟﻤﻠه مجﻤوعه مﻘررات ارز بان

مرکز

ﺟﻤهور اﺳالمی ایران ،اولویﺖ با مﻘررات داﺧﻠی اﺳﺖ ،لیکن به منظور اﺟتناب از بروز مغایرت و تحﻤیﻞ
هزینه به هری از طرفین ،الزم اﺳﺖ اهم محدودیﺖها موﺟود مانند مغایرت عدم درج عبارت "ﺧﻠیج
فارس" در بارنامهها دریایی به مﻘصد بنادر ﺟنوب کشور ،مراتب بدواً در شرایط اعتبار به نحو مﻘتضی و
ﺧالصه درج شود.
موارد مهﻤی که در این زمینه میتوان به من اشاره کرد :بندها  18-2-18،10-2-6 ،18-2-5 ،18-2-2و
 18-3-4از بخش اول مجﻤوعه مﻘررات ارز بان مرکز ﺟﻤهور اﺳالمی ایران اﺳﺖ.
در ادامه هری

از انواع کنترلها فوق ،به اﺧتصار مورد بررﺳی قرار میگیرد:

 -1-3ﻣطابقت با شرایط ﻣندرج در اعتبار اسنادی و اصالحاﺕ پذیرفته شده آن:
در زیر به اهم موارد که هن ام بررﺳی مطابﻘﺖ اﺳناد دریافتی با شرایط اعتبار اﺳناد باید در نظر گرفﺖ
براﺳاس اﺳتانداردها پیام ﺳوئیفﺖ گشایش اعتبار اﺳناد ( )MT700اشاره میشود:
 شکﻞ اعتبار اﺳناد از نظر قابﻠیﺖ انتﻘال و برگشﺖپذیر
 تاریخ صدور

 شﻤاره اعتبار اﺳناد

 مﻘررات حاکم بر شرایط اعتبار

 تاریخ و مکان انﻘضا (که در غیر این صورت اعتبار اﺳناد معتبر یا  availableنخواهد بود).
 نام ﺧریدار
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 نام ذینفع

 مبﻠغ اعتبار اﺳناد (در این بند نوع ارز ،مبﻠغ و مانده اعتبار اﺳناد و نوﺳان ( )toleranceمجاز
از ﺟﻤﻠه موارد اﺳﺖ که باید لحاظ شوند).
 شرط پرداﺧﺖ ،طرف مجاز برا پرداﺧﺖ ،پذیرش تعهد پرداﺧﺖ و معامﻠه اﺳناد ()availability

 حﻤﻞ به دفعات و مبالغ معامﻠه شده در پارتها قبﻞ (در صورت مجاز بودن) و مانده اعتبار ترانس
شیپﻤنﺖ و وﺿعیﺖ من وفق شرایط اعتبار اﺳناد و UCP600
 مبدح و مﻘصد حﻤﻞ و هﻤچنین محﻞ تحویﻞ کاال
 مﺧرین مهﻠﺖ حﻤﻞ
 شرح کاال

 اﺳناد مورد نیاز
توجه :در صورتی که برات ارز

نیز وفق شرایط اعتبار باید ارائه گردد ،مبﻠغ (عدد و حروفی)،

تاریخ (عدد و حروفی) ،طرفها مشخص شده و ﺳایر شرایط و اطالعات مندرج در برات به دقﺖ
بررﺳی شوند.
برای بررسی اسناد ﻣورد نیاز ،رعایت نکاﺕ زیر فراﻣوش نشوند:

 نکات کﻠی مربوط به اﺳناد حﻤﻞ:
 تعداد اﺳناد اصﻞ بودن اﺳناد دریافتی اﺳناد که باید طبق شرایط اعتبار اﺳناد امضا شوند تسجیﻞ اﺳناد متن on-board notation درج نام وﺳیﻠه حﻤﻞ و بندر بارگیر در کادر مربوط به ﺧود یا در ( on-board notationدرصورت لزوم)
 بندر بارگیر و بندر تخﻠیه  Cleanبودن بارنامه عالئم حﻤﻞ یا shipping marks ترانسشیپﻤنﺖ وﺿعیﺖ بارنامه از نظر charter party عدم مغایرت در شرح کاال و ﺳایر اطالعات مندرج در اﺳناد حﻤﻞ نام  carrierیا نﻤاینده من نکات مربوط به اﺳناد بیﻤه:
 اﺳناد بیﻤه هر ﺟا درﺧواﺳﺖ شده (اعتبارات با ترم حﻤﻞ  CIPو  )CIFاصﻞ بیﻤهنامه به عنوان ﺳندارائه شده باشد.
 -قابﻞ معامﻠه بوده و ظهر نویسی شده باشد.
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 برا ریس ها مندرج در شرایط اعتبار اﺳناد پوشش الزم دریافﺖ شده باشد. تاریخ مؤثر شدن مشخص و مطابق باشد. -عبارات مغایر با ﺧود اﺳناد ،اعتبار اﺳناد و  UCPدر من درج نشده باشد.

 نکات عﻤومی مربوط به ﺳایر اﺳناد :مطابﻘﺖ با شرایط اعتبار اﺳناد و عدم مغایرت با ﺳایر اﺳناد حﻤﻞ
بررﺳی شود.
 ﺳایر شرایط (که باید برا من ﺳند در شرایط اعتبار اﺳناد پیشبینی شده باشد .در غیراینصورت من شرط در نظر گرفته نخواهد شد).
 مهﻠﺖ ارائه اﺳناد تمیید یا عدم تمیید اعتبار اﺳناد بان پوششدهنده نحوه تصفیه هزینهها اصالحاتی از اعتبار که توﺳط ذینفع پذیرفته شده باشند باید برا کنترل اﺳناد ،مدنظر قرار گیرند.(مادۀ )UCP600 10
 -2-3ﻣطابقت با شرایط ﻣندرج در  UCP600و سایر ﻣقرراﺕ بینالمللی حاکم
در ماده  UCP600،14اﺳتانداردهایی برا بررﺳی اﺳناد مشخص شده اﺳﺖ .هﻤچنین در  ISBPبه
موﺿوع بررﺳی اﺳناد در بندها مختﻠفی اشاره شده که اهم من در زیر ممده اﺳﺖ:
پاراگرافها :
(25 اشتباهها تایپی و غیره)
 6 و (7اﺧتصارات و عالئم)
(8 گواهیها و اعـــالنها)

(9-12 تصحیح اشتباه و قﻠمﺧوردگی)
(18-13 تاریخ)

( 21 لغات و عباراتی که اﺳتفاده از من منع شده اﺳﺖ)
(23 اﺳتثنائات اﺳتفاده از زبان)
 (24 عدم مسئولیﺖ بان

در قبال کنترل اشتباه در ﺟﻤع اعداد مندرج در اﺳناد ارائه شده)

 26 و (27نحوه اقدام در موارد که اﺳناد با پیوﺳﺖ ارائه میشوند)

(34-36 بررﺳی اﺳناد در ارتباط با عالمﺖ حﻤﻞ یا  shipping markو عدم مسئولیﺖ در زمینه
قابﻠیﺖ یا عدم قابﻠیﺖ اثر بخشی)
 41 و (42عناوین اﺳناد و شرایطی که اﺳناد حﻤﻞ مرکب اعالم میشود و غیره)
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 3-3ﻣطابقت اسناد با یکدیگر
مطابﻘﺖ اﺳناد با یکدی ر به معنی لزوم یکسان بودن ت ت کﻠﻤات نیسﺖ و عدم مطابﻘﺖ زمانی اتفاق
میافتد که عبارتی که درج من صرفاً در ی ﺳند ﺧاص الزامی شده ،در ﺳند دی ر با عبارتی متفاوت درج
شود.
برا مثال چنانچه در شرایط اعتبار اﺳناد درﺧواﺳﺖ شده باشد تا در گواهی کیفیﺖ ،شرح کاال
پتاﺳیوم  5درصد تمیید شود اما الزامی به درج من در بارنامه نباشد و در اﺳناد دریافتی اطالعات مندرج در
گواهی کیفیﺖ صحیح باشد اما در بارنامه به پتاﺳیوم  8درصد اشاره شده باشد مغایرت اﺳناد با یکدی ر اتفاق
افتاده اﺳﺖ.
در پیوﺳﺖ  2چ لیستی برا راهنﻤایی و اﺳتفاده هﻤکاران تهیه شده که میتواند مورد اﺳتفاده قرار
گیرد .تمکید مینﻤاید با توﺟه به گستردگی موﺿوع ،کنترل اﺳناد نباید صرفاً محدود به کنترل و تکﻤیﻞ چ
لیسﺖ باشد بﻠکه به وﺳیﻠه چ لیسﺖ موارد مهﻤی که باید مد نظر قرار گیرد یادمور میشود.

 )4چگونگی اقدام در زﻣینه ﻣغایرﺕها و واریز
نظر به اینکه بان از تاریخ دریافﺖ اﺳناد حداکثر  5روز بانکی مهﻠﺖ دارد تا نسبﺖ به اعالم عدم پذیرش
و دالیﻞ من به ارﺳالکننده اﺳناد اقدام نﻤاید ،بان باید در مهﻠﺖ  5روزه پس از مشاهده مغایرت در اﺳناد،
وفق بند  UCP600 16و مواد  17و  18بخش اول مجﻤوعه مﻘررات ارز اقدام نﻤاید .تمکید میگردد حتی
در صورت اعالم مغایرت توﺳط کارگزار ،بان گشاینده باید اﺳناد حﻤﻞ را به صورت کامﻞ بررﺳی نﻤاید.
ابتدا باید بر اﺳاس نوع مغایرت و ماده  18بخش اول مجﻤوعه مﻘررات ارز  ،نحوه اقدام در زمینه رفع
مغایرتها را مشخص نﻤود( .صدور دﺳتورپرداﺧﺖ پس از دریافﺖ قبول مغایرتها و مسئولیﺖها
مترتبه توﺳط ﺧریدار ،صدور دﺳتورپرداﺧﺖ پس از ترﺧیص کاال از گﻤرک و ارائه ﺟواز ﺳبز گﻤرکی
مطابق با شرایط اعتبار ،مجاز نبودن به ظهرنویسی اﺳناد و لزوم عودت اﺳناد یا دریافﺖ اﺳناد اصالحی
و لزوم اﺳتعالم از بان مرکز درباره چ ون ی اقدام)
ﺳپس باید اقدام به تهیه و ارﺳال پیام عدم پذیرش اﺳناد ( )MT734نﻤود .صدور و ارسال این
پیام برای کارگزار فرستنده اسناد ظرف ﻣهلت حد اکثر  5روزه الزاﻣی و بسیار با اهمیت
است .در این پیام باید موارد زیر درج شده باشد:
 فهرﺳﺖ مغایرتها مشاهده شده اعالم اقدامی که باید وفق بند  18بخش اول مجﻤوعه مﻘررات ارز انجام شود. اﺳناد تا زمان دریافﺖ دﺳتور ﺟدید از ارﺳالکننده من با مسئولیﺖ و  ،و در اﺧتیار و نزد بانن هدار میشود.
 دقﺖ نﻤایید که تﻤام موارد فوق باید در طی ی پیام واحد به کارگزار ابالغ شوند. -مراتب فوق به ﺧریدار نیز ابالغ شود.

198

پس از تعیین تکﻠیف و در صورت پذیرش یا رفع مغایرتها در چارچوب مجﻤوعه مﻘررات ارز  ،بان
اقدام به واریز اﺳناد و صدور دﺳتور پرداﺧﺖ وفق ﺿوابط و مﻘررات ،شرایط اعتبار اﺳناد و شجول
دریافتی ﺧواهد نﻤود.
توجه :1در صورت مشاهده مغایرت در اﺳناد ،بان

حق دارد به صالحدید ﺧود و حتی در صورت پذیرش

مغایرتها توﺳط ﺧریدار ،اقدام به عودت اﺳناد دریافتی به ذینفع نﻤاید و از معامﻠه و پرداﺧﺖ وﺟه من
ﺧوددار نﻤاید (مشروط به اینکه مغایرتها ظرف  5روز کار از تاریخ دریافﺖ اﺳناد به ارﺳالکننده اﺳناد
ابالغ شده باشد).
توجه :2تا پیش از صدور دﺳتور پرداﺧﺖ و پذیرش اﺳناد توﺳط بان

گشایش کننده ،مالکیﺖ اﺳناد با ذینفع

و بان ارﺳالکننده اﺳناد اﺳﺖ و بان گشایشکننده در این مرحﻠه به هیچ وﺟه مجاز نیسﺖ بدون اﺟازه
ایشان اقدام به ظهرنویسی اﺳناد حﻤﻞ به نفع ﺧریدار یا هر شخص ثالث دی ر (مثﻞ شرکﺖ تدارک) نﻤاید.
در موارد ﺧاص که بان با تصویر اﺳناد اقدام به ظهرنویسی (واریز) موقﺖ میکند مراتب باید با دریافﺖ
تعهدات و تضﻤینات الزم هﻤراه باشد.
توجه :3بحث مربوط به بررﺳی اﺳناد بسیار گسترده بوده و محدود به موارد مندرج در این ﺟزوه نﻤیباشد.
این ﺟزوه و ﺿﻤائم من صرفاً به عناوین کﻠی و مهم اشاره نﻤوده و میتواند به عنوان یادمور مورد اﺳتفاده قرار
گیرد .بدیهی اﺳﺖ براﺳاس شرایط مختﻠف هر اعتبار اﺳناد  ،ﺧدمﺖ ،کاال ﺧدمﺖ و غیره ،اﺳناد از لحاظ
مطابﻘﺖ با شرایط مندرج در اعتبار اﺳناد و اصالحات پذیرفته شده من ،مطابﻘﺖ با شرایط مندرج در
 UCP600و ﺳایر مﻘررات بینالﻤﻠﻠی و هﻤچنین مطابﻘﺖ اﺳناد با یکدی ر باید بررﺳی شوند.
هﻤچنین الزم اﺳﺖ موارد زیر (چنانچه موﺿوعیﺖ داشته باشند) کنترل شوند:
 oمیزان پیشپرداﺧﺖ به ذینفع
 oمبﻠغی که بابﺖ پیشپرداﺧﺖ باید از مبﻠغ قابﻞ پرداﺧﺖ کسر شود.
 oمبﻠغی که بابﺖ مالیات باید از مبﻠغ قابﻞ پرداﺧﺖ کسر شود.
 oمبﻠغی که بابﺖ وﺟه ﺿﻤان باید از مبﻠغ قابﻞ پرداﺧﺖ کسر شود.
 oمبﻠغی که بابﺖ ﺳایر کسورات باید از مبﻠغ قابﻞ پرداﺧﺖ کسر شود.

توجه :چکلیستهای پیوست برای استفاده همکاران کنترل کننده اسناد تهیه شدهاند.
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پیوست شماره یک:
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پیوست  :2چک لیست بررسی اسناد
بانک دریافت کننده اسناد:

میا مدرس گیرنده اﺳناد بر رو شجول کارگزار با مدرس بان دریافﺖ کننده اﺳناد مطابﻘﺖ دارد؟
میا تاریخ صدور شجول اﺳناد ارﺳالی ،با تاریخ دریافﺖ اﺳناد تناﺳب دارد؟
میا اﺳناد دریافتی مربوط به شﻤاره اعتبار اﺳناد مندرج در اﺳناد اﺳﺖ؟
میا نوع و تعداد اﺳناد مندرج در شجول با نوع و تعداد اﺳناد پیوﺳﺖ مطابﻘﺖ دارد؟
میا مبﻠغ اﺳناد با مبﻠغ شجول مطابق اﺳﺖ؟
میا بان معامﻠه کننده اﺳناد را معامﻠه کرده یا صرفا ابالغ نﻤوده؟
میا شیوه پرداﺧﺖ در شجول شفاف و قابﻞ فهم اﺳﺖ؟
میا مغایرت اعالم شده؟
میا پرداﺧﺖ انجام شده؟
میا پرداﺧﺖ  under indemnityیا  under reserveبوده ؟
میا تاریخ و ﺳاعﺖ دریافﺖ اﺳناد به منظور بررﺳی مهﻠﺖ  5روزه درج شده اﺳﺖ؟ (بر هﻤین اﺳاس
مﺧرین مهﻠﺖ معامﻠه اﺳناد در ﺳوابق درج شود).
میا مشخصات درﺧواﺳﺖ شده در شرایط اعتبار اﺳناد از ﺟﻤﻠه شﻤاره اعتبار اﺳناد و شﻤاره ثبﺖ
ﺳفارش به درﺳتی درج شدهاند؟
میا اعتبار اﺳناد منﻘضی شده اﺳﺖ؟
میا مانده اﺳناد حﻤﻞ اعتبار اﺳناد مبﻠغ اﺳناد حﻤﻞ ارﺳالی را پوشش میدهد؟
میا پیشدریافﺖ بابﺖ اﺳناد حﻤﻞ به میزان کافی دریافﺖ شده اﺳﺖ؟
میا اﺳناد در مهﻠﺖ مﻘرر در شرایط اعتبار اﺳناد ارائه شده اﺳﺖ؟
میا شرط پرداﺧﺖ اﺳناد حﻤﻞ با نوع اعتبار اﺳناد (دیدار  ،مدتدار ،ریفاینانس و غیره) و شروط
پرداﺧﺖ مندرج در اعتبار اﺳناد مطابﻘﺖ دارد؟
میا اﺳناد ارﺳالی منطبق با شرایط اعتبار اﺳناد از نظر قابﻞ انتﻘال بودن ،وﺿعیﺖ revolving
و Back to backاﺳﺖ؟
بانک و ذینفع:

میا اعتبار منﻘضی شده اﺳﺖ؟
میا مانده اعتبار اﺳناد تکافو پرداﺧﺖ اﺳناد را میکند؟
میا اﺳناد درﺧواﺳﺖ شده کامﻞ ارائه شدهاند؟
میا اصالحات قبﻠی توﺳط ذینفع پذیرفته شدهاند؟
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سیاهه:

میا ﺳیاهه دارا امضا اﺳﺖ؟
میا تعداد نسخ ارائه شده مطابق اعتبار اﺳﺖ؟
میا صادره ذینفع اﺳﺖ؟
میا ﺳیاهه به نام متﻘاﺿی اعتبار اﺳناد یا هر شخص تعیین شده دی ر وفق اعتبار اﺳناد صادر شده
اﺳﺖ؟
میا از عناوین  proforma invoiceیا  provisional invoiceیا ﺳایر عبارات مشابه اﺳتفاده
شده اﺳﺖ؟
میا شرح و تعرفه کاال در انطباق با اعتبار اﺳناد اﺳﺖ؟
میا دارا شرط یا شرح دی ر اﺳﺖ که ماهیﺖ یا ارزش کاال را مبهم میکند؟
میا ﺟزئیات مبالغ وفق اعتبار اﺳناد و مانده من اﺳﺖ؟
میا در صورت لزوم اصالحیه ثبﺖ ﺳفارش و اصالحات شرایط اعتبار اﺳناد صادر شده و میا اﺳناد
ارﺳالی با من مطابﻘﺖ دارد؟
میا اطالعات ﺳیاهه با ﺳایر اﺳناد مغایرت ندارد؟
میا نوع ارز در اﺳناد با نوع ارز مندرج دراعتبار اﺳناد یکسان اﺳﺖ؟
میا ارزش اﺳناد بیش از مانده قابﻞ پرداﺧﺖ اعتبار اﺳناد اﺳﺖ؟
با توﺟه به وﺿعیﺖ مجازبودن یا نبودن حﻤﻞ چندگانه میا بین کاال و مبﻠغ اﺳنادمطابﻘﺖ کاالیی و
مبﻠغی وﺟود دارد و تناﺳب قیﻤﺖ واحد و کرایه حﻤﻞ رعایﺖ شده اﺳﺖ؟
در صورت درﺧواﺳﺖ وفق شرایط اعتبار اﺳناد میا ﺳیاهه امضا شده ،تسجیﻞ شده ،تمیید شده یا ...
اﺳﺖ؟
در رابطه با حﻤﻞ ،میا مغایرتی در زمینه اطالعات مربوط به هزینه حﻤﻞ ،بستهبند  ،وزن ،تعداد و غیره
مندرج در ﺳیاهه و ﺳایر اﺳناد وﺟود دارد؟
در صورت وﺟود کاال مجانی میا مفاد بخش اول مجﻤوعه مﻘررات ارز رعایﺖ شده اﺳﺖ؟
میا تمییدیه ذینفع وفق شرایط اعتبار اﺳناد درج شده اﺳﺖ؟
گواهی وزن  /لیست وزن:

میا در صورت درﺧواﺳﺖ وفق شرایط اعتبار اﺳناد ،گواهی امضا شده ،تسجیﻞ شده ،تمیید شده یا ...
اﺳﺖ؟
میا اطالعات من مغایرتی با ﺳایر اﺳناد ندارد؟
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اسناد حمل:

میا کﻠیه نسخ صادره مطابق شرایط اعتبار ارائه شدهاند؟
میا چارتر پارتی اﺳﺖ؟ (م ر در صورت مجاز بودن وفق مجﻤوعه مﻘررات و شرایط اعتبار اﺳناد )
میا وفق شرایط مندرج در بند  14iاز  UCP600صادر شده اﺳﺖ؟
میا نام  consigneeمطابق با شرایط اعتبار اﺳناد اﺳﺖ؟
میا در صورت لزوم به نحو مناﺳب ظهرنویسی شده اﺳﺖ؟
میا نام حﻤﻞ کننده ( )shipperیا عامﻞ و درج شده اﺳﺖ؟
میا نام و مدرس  notify partyمطابق با اعتبار اﺳناد اﺳﺖ؟
میا کﻠیه اطالعات از ﺟﻤﻠه شرح کاال ،عالئم و شﻤارهها()shipping mark and numbers
مغایرتی با ﺳایر اﺳناد ندارد؟
میا به یکی از شرایط  freight collectیا  freight prepaidوفق شرایط اعتبار اﺳناد اشاره
شده اﺳﺖ؟
میا از هیچ عبارت یا شرطی که موﺟب ( uncleanغیر تﻤیز بودن) بارنامه میشود در متن بارنامه
اﺳتفاده نشده اﺳﺖ؟ (ماده )UCP600 27
میا ﺳایر شرایط مندرج در  UCP600براﺳاس نوع وﺳیﻠه حﻤﻞ رعایﺖ شده اﺳﺖ؟
میا مبدح و مﻘصد حﻤﻞ و نﻘطه تحویﻞ کاال مطابق با شرایط اعتبار اﺳناد هستند؟
میا حﻤﻞ در مهﻠﺖ تعیین شده در اعتبار اﺳناد انجام شده اﺳﺖ؟
میا تاریخ حﻤﻞ در اﺳناد دریافتی با شرایط اعتبار اﺳناد مطابﻘﺖ دارد؟
میا نوع بارنامه از نظر هوایی ،زمینی ،راهنامه ،دریایی با شرایط اعتبار اﺳناد مطابﻘﺖ دارد؟
گواهی ﻣبدأ:

میا ﺳند مجزا و غیر ترکیبی با ﺳایر اﺳناد اﺳﺖ؟
میا در صورت درﺧواﺳﺖ وفق شرایط اعتبار اﺳناد گواهی ارﺳالی امضا شده ،تسجیﻞ شده ،تمیید شده
یا  ...اﺳﺖ؟
میا اطالعات من مغایرتی با ﺳایر اﺳناد ندارد؟
میا کشور تولیدکننده/صادر کننده/محﻞ اقامﺖ فروشنده کاال مطابق با شرایط اعتبار اﺳناد اﺳﺖ؟
میا گواهی تمیید میکند که کاال محصول کشور مندرج در اعتبار اﺳﺖ؟
میا گواهی مبدح توﺳط اتاق بازرگانی یکی از کشورها محﻞ اقامﺖ ذینفع /مبدح حﻤﻞ /محﻞ ﺳاﺧﺖ
تمیید شده اﺳﺖ؟
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گواهی بازرسی:

میا عنوان شرکﺖ بازرﺳی کننده مطابق با شرایط اعتبار اﺳناد اﺳﺖ؟
میا گواهی امضاشده اﺳﺖ؟
میا گواهی در مطابﻘﺖ کامﻞ با کﻠیه شرایط مندرج در متن اعتبار اﺳناد اﺳﺖ؟
آیا شرح کاال دقیقاً ﻣطابق با سیاهه است؟
آیا سندی ﻣطابق با بند  14-fاز  UCP600درخواست شده؟ (وفق بند یاد شده کنترل شود).
سند بیمه:

میا شﻤاره بیﻤهنامه و ﺳایر شرایط مندرج در اعتبار از نظر پوشش کﻠیهریسکها()open cover
رعایﺖ شده اﺳﺖ؟
میا کﻠیه نسخ صادره ارائه شده اﺳﺖ؟ ()full set
میا امضاشده و صادره شرکﺖ بیﻤهکننده وفق شرایط اعتبار اﺳناد اﺳﺖ؟
میا تاریخ فعال شدن یا مغاز پوشش بیﻤه پیشتر یا حداقﻞ برابر با تاریخ حﻤﻞ اﺳﺖ؟
میا پوشش بیﻤه وفق شریط اعتبار اﺳناد و ماده28f-iiاﺳﺖ؟
میا به هﻤان ارز اعتبار اﺳناد یا مشخصات مندرج در اعتبار اﺳناد اﺳﺖ؟
میا اطالعات من مغایرتی با ﺳایر اﺳناد ندارد؟
میا پوشش حﻤﻞ از نظر شرح کاال ،نوع وﺳیﻠه حﻤﻞ ،مبدح حﻤﻞ و نﻘطه تحویﻞ کاال و غیره ،مطابق با
شرایط اعتبار اﺳناد و اﺳناد حﻤﻞ اﺳﺖ؟
میا ریس ها مشخص شده در اعتبار اﺳناد پوشش داده شده اﺳﺖ؟
میا عالئم و شﻤارهها ( )marks and numbersمغایرتی با ﺳایر اﺳناد ندارند؟
میا قابﻞ معامﻠه بوده و در صورتی که بیﻤهنامه به نفع شخصی غیر از بان گشایشکننده یا هر شخصی
وفق شرایط اعتبار اﺳناد صادر شده اﺳﺖ ،به نحو مناﺳب ظهرنویسی شده اﺳﺖ؟
درصورتی که حﻤﻞ رو عرشه انجام شده یا ترانسشیپﻤنﺖ و حﻤﻞ به دفعات مجاز بوده ،میا پوشش
بیﻤه لحاظ شده اﺳﺖ؟
میا ﺳایر اطالعات مغایرتی با ﺳایر اﺳناد ندارد؟
میا کﻠیه قﻠمﺧوردگیها به درﺳتی تمیید شدهاند؟
میا نوع ارز و مبﻠغ پوشش داده شده مطابق با شرایط اعتبار اﺳناد اﺳﺖ؟
گواهی آنالیز:

میا شرح کاال در گواهی به کاال مندرج در ﺳیاهه و اﺳناد حﻤﻞ اشاره دارد؟
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صورﺕ بسته بندی:

میا ﺳند مجزا و غیر ترکیبی با ﺳایر اﺳناد اﺳﺖ؟
در صورت درﺧواﺳﺖ وفق شرایط اعتبار اﺳناد میا ﺳند مورد نظر امضا شده ،تسجیﻞ شده ،تمیید شده
یا  ...اﺳﺖ؟
میا اطالعات من مغایرتی با ﺳایر اﺳناد ندارد؟
اهم برخی شرایط وفق ﻣقرراﺕ داخلی:

میا عبارت ﺧﻠیج فارس در بارنامه درج شده اﺳﺖ؟
میا کشتی طبﻘهبند شده و الینر اﺳﺖ؟
میا تاریخ بازرﺳی و ارائه من مﻘدم بر تاریخ حﻤﻞ هستند؟
میا کاال مستعﻤﻞ بجا نو اﺳﺖ؟
میا تغییر مﻘصد به مناطق مزاد یا ویژه اقتصاد یا ﺳایر مناطق غیر از گﻤرکات ﺟﻤهور اﺳالمی
نداشته اﺳﺖ؟
میا اﺳناد صادره مﻘدم بر تاریخ گشایش اعتبار اﺳناد و ثبﺖ ﺳفارش اﺳﺖ؟
میا بارنامه on deckاﺳﺖ؟ (م ر وفق شرایط اعتبار اﺳناد و پوشش بیﻤها الزم)
میا ارائه اﺳناد با ترانسشیپﻤنﺖ ترکیه اﺳﺖ؟
میا شﻤاره و تاریخ پروفرما در ﺳیاهه و لیسﺖ بسته بند با شرایط اعتبار اﺳناد مطابﻘﺖ دارد؟
میا مهر پرواز در راهنامه هوایی درج شده اﺳﺖ؟
میا در صورت تغییر نوع حﻤﻞ ،مبدح حﻤﻞ یا مﻘصد حﻤﻞ در داﺧﻞ کشور پوشش بیﻤها لحاظ شده
اﺳﺖ؟
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بخش نهم

واریز اعتباراﺕ
اسنادی دیداری
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مرحﻠه واریز اﺳناد ،یکی از مهمترین مراحﻞ انجام فرمیند اعتبار اﺳﺖ و دقﺖ زیاد را میطﻠبد .در این مرحﻠه
باید اقدامات زیر انجام شود:
 بررﺳی مفاد مصوبه کﻤیته اعتبار شعبه/اداره امور شعب و حصول اطﻤینان از تحﻘق شرایط مطروح درمن.
 ورود ﺳند انتظامی اﺳناد رﺳیده:بدهکار :انتظامی اﺳناد رﺳیده 810183600101
بستانکار :طرف حساب انتظامی 890089000101
 ابالغ به مشتر در زمینه دریافﺖ اﺳناد حﻤﻞ توﺳط شعبه در قالب نﻤونه فرمها  1630/1یا ،1630با ذکر مغایرتها اﺳناد (در صورت وﺟود) یا تاریخ معامﻠه اﺳناد به منظور تعیین تکﻠیف مغایرتها و
تممین الباقی وﺟه اﺳناد (اﺳناد حﻤﻞ در این مرحﻠه به مشتر تحویﻞ نﻤیگردد).
 -بررﺳی و اقدام درباره وﺿعیﺖ گواهی ثبﺖ ممار

(و در صورت لزوم تهیه نسخه معتبر ﺟدید) در

چارچوب دﺳتورعﻤﻞ شﻤاره /96/0017/1/43091د مورخ 1396/3/30
 در صورتی که در مﻘطع گشایش صد در صد وﺟه دریافﺖ نشده باشد ،دریافﺖ الباقی هم ارز ریالی وﺟهاﺳناد از مشتر بر مبنا نرخ فروش بان

به صورت عﻠیالحساب

 ثبﺖ درﺧواﺳﺖ ﺧرید ارز به میزان الباقی وﺟه اﺳناد در ﺳامانه تممین ارز پورتال ارز بان-

مرکز ج.ا.ا

واریز معادل ریالی ارز درﺧواﺳتی به حساب اعالمی اداره کﻞ ﺧارﺟه از طریق ﺳامانه ﺳاتنا وفق

دﺳتورعﻤﻞ شﻤاره  42759مورخ  1395/10/27و پس از من ارﺳال نامها به هﻤراه تصویر فیش واریز
ﺳاتنا (نسخه ماشینی و دﺳتی) دارا مهر شعبه ،دو امضا مجاز و درج شﻤاره ثبﺖ ﺳفارش ،مبﻠغ ارز ،نرخ
ارز ،مبﻠغ ریال واریز  ،نام متﻘاﺿی ،نام بان

کارگزار و مورد مصرف (اعتبار /حواله /برات) حداکثر تا ﺳاعﺖ

 11هﻤان روز برا اقدامها بعد به دایره کنترل و پشتیبانی معامالت ارز اداره کﻞ ﺧارﺟه اعالم نﻤایند.
توجه :نرخ مورد اﺳتفاده در این مرحﻠه نرخ قطعی نیسﺖ و به هﻤین منظور وﺟه دریافتی باید به صورت
عﻠیالحساب از مشتر دریافﺖ گردد.
نکته :چنانچه وﺟه توﺳط مشتر تممین نشده و از منابع بان

برا مشتر بدهی تشکیﻞ میشود ،انتﻘال

وﺟه از طریق ﺳاتنا بر اﺳاس دﺳتور عﻤﻞ شﻤاره  40931/17مورخ  1393/3/31ﺧواهد بود.
 -با قطعی شدن ﺧرید ارز ،ﺳند مرکز بستانکار به ارز از اداره کﻞ ﺧارﺟه دریافﺖ میگردد.
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دولتی:
بدهکار :مرکز وارده به ارز

(12200102 - 9402)1503

بستانکار :پیش دریافﺖ ارز

(23640101-9401 )4300

غیر دولتی:
بدهکار :مرکز وارده به ارز

(12200102 - 9402)1503

بستانکار :پیش دریافﺖ ارز

(23660101-9401 )4301

 -ثبﺖ عﻤﻠیات ﺧرید ارز در ﺳیستم مدیریﺖ دریافﺖ و پرداﺧﺖ پورتال ارز

بان

مرکز

ج.ا.ا ()ITRS

براﺳاس راهنﻤا دﺳتورعﻤﻞ شﻤاره ن 4160/17/مورخ 1394/03/23
ﺳامانه مدیریﺖ دریافﺖ و پرداﺧﺖ ارز ← ایجاد ﺳند تسویه ← شﻤاره ﺳند ← تاریخ ﺳند ← تکﻤیﻞ
ﺳایر فیﻠدها

*نکته  :شﻤاره ﺳند و تاریخ ﺳند هﻤان شﻤاره ﺳند مندرج در ﺳیستم ﺟامع ارز میباشد.
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 در صورت دریافﺖ ﺳند مرکز بدهکار یا بستانکار به صورت ریالی (بابﺖ مابه التفاوت نرخ اولیه و قطعی) بایدنسبﺖ به تسویه من اقدام گردد.
 دریافﺖ درﺧواﺳﺖ متﻘاﺿی ﺟهﺖ تحویﻞ اﺳناد به مشتر مبنیبر قبول کﻠیه مغایرتها احتﻤالی اﺳناد وپذیرش مسئولیﺖها

مترتبه ناشی از من با امعان نظر بر مفاد بخش اول مجﻤوعه مﻘررات ارز

بان

مرکز .
*نکته :با توﺟه به نوع مغایرتها اﺳناد ،در صورتیکه پرداﺧﺖ مبﻠغ اﺳناد منوط به ارائه پروانه ﺳبز گﻤرکی
مطابق باشد ،قبﻞ از تحویﻞ اﺳناد نسبﺖ به دریافﺖ فرم پیوﺳﺖ شﻤاره  9بخش اول مجﻤوعه مﻘررات ارز از
متﻘاﺿی اقدام ﺧواهد شد.
 ثبﺖ اطالعات معامﻠه اﺳناد (ایجاد ﺳند) در ﺳامانه مدیریﺖ تعهدات ارز کشور (ﺳﻤتاک) در پورتال ارزبان

مرکز

ﺳامانه ﺳﻤتاک ← ابزار پرداﺧﺖ ← اعتبار اﺳناد

← ﺟدید ← ﺳند ←درج شﻤاره اعتبار اﺳناد

←ﺟستجو ←تکﻤیﻞ فیﻠدها مربوط ← ثبﺖ اطالعات ﺳند
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* نکته :تاکید میگردد در فیﻠد نوع پرداﺧﺖ گزینه دیدار (نﻘد ) انتخاب شود.
 پس از ثبﺖ اطالعات معامﻠه اﺳناد به شرح بند فوقالذکر و اطﻤینان از ورود اطالعات منشم ارز (اظهارحﻤﻞ) توﺳط بازرگان در ﺳامانه ثبتارش نسبﺖ به صدور اعالمیه تممین ارز در ﺳامانه ﺳﻤتاک پورتال ارز
(موﺿوع دﺳتورعﻤﻞ شﻤاره  41884مورخ  )94/8/10به شرح ذیﻞ اقدام میگردد:

ﺳامانه ﺳﻤتاک ← اعالمیه تممین ارز ← ایجاد کاالیی ←شﻤاره ابزار پرداﺧﺖ (هﻤان شﻤاره اعتبار اﺳناد
اﺳﺖ) ← ﺟستجو ← تکﻤیﻞ فیﻠدها مربوط ← ثبﺖ موقﺖ

 پس از ثبﺖ موقﺖ اعالمیه تممین ارز نسبﺖ به ارائه من به مشتر ﺟهﺖ امضا اعالمیه اقدام میگردد ومتعاقب من پس از ﺟستجو ابزار پرداﺧﺖ و انتخاب ردیف معامﻠه اﺳناد (در صورتی که معامﻠه اﺳناد در
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چند پارت صورت گرفته باشد) نسبﺖ به تمیید نهایی اعالمیه تممین ارز در بخش پایانی صفحه و دریافﺖ کد
ره یر اقدام میشود.
*نکته  :ﺿرور اﺳﺖ کد ره یر اﺧذ شده در برگه اعالمیه تممین ارز ثبﺖ و پس از امضا پایوران بان

در

پرونده اعتبار اﺳناد بای انی و از تحویﻞ فیزیکی من به مشتر ﺧوددار گردد.
 -ورود اطالعات معامﻠه اﺳناد در زیر ﺳیستم معامﻠه اﺳناد ﺳیستم ﺟامع ارز

 دریافﺖ هزینه ﺳوییفﺖ و کارمزدها مربوط بر اﺳاس مﺧرین دﺳتورعﻤﻞ (در حال حاﺿر دﺳتور عﻤﻞشﻤاره  1055/12مورخ 1386/7/15مالک عﻤﻞ می باشد).
 پس از اﺧذ هزینهها و کارمزدها مربوط نسبﺖ به ظهرنویسی بارنامه به نام مشتر و تحویﻞ اﺳناد به وبا تکﻤیﻞ فرم نﻤونه شﻤاره  2005اقدام میگردد.
*نکته :الصاق تﻤبر بر رو نسخه اصﻞ ظهرنویسی شده بارنامه الزامی اﺳﺖ.
 ﺧروج ﺳند انتظامی اﺳناد رﺳیده:بدهکار :طرف حساب انتظامی 89000101 8900
بستانکار :انتظامی اﺳناد رﺳیده 810183600101
 با بدهکار شدن حساب اداره کﻞ ﺧارﺟه توﺳط کارگزار ،ﺳند مربوط به بدهکار حساب شعبه منظور میشودکه نسبﺖ به تسویه من و هﻤچنین ﺧروج ﺳند تعهد مشتر اقدام میگردد.
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ﺳند شﻤاره :1
 عنوان سند :پرداخت وجه اسناد حمل به کارگزار (ارزی-غیردولتی)بدهکار :پیش دریافﺖ ارز
بستانکار :مرکز وارده به ارز

(23660101-9401)4301
(12200102 - 9402)1503

 عنوان سند :پرداخت وجه اسناد حمل به کارگزار (ارزی-دولتی)بدهکار :پیش دریافﺖ ارز
بستانکار :مرکز وارده به ارز

(23640101-9401 )4300
(12200102 - 9402)1503

ﺳند شﻤاره :2
بدهکار :تعهدات بان

بابﺖ اعتبارات اﺳناد باز شده 70100101-71009401

بستانکار :تعهدات مشتریان بابﺖ اعتبار اﺳناد باز شده 60100101-9401 6100
 ثبﺖ اطالعات ﺳند شﻤاره ( )1در ﺳامانه مدیریﺖ دریافﺖ و پرداﺧﺖ ارز پورتال ارز ( )ITRSبر اﺳاسراهنﻤا دﺳتورعﻤﻞ شﻤاره ن 4160/17/مورخ 1394/3/23
 -ثبﺖ اطالعات پرداﺧﺖ در زیرﺳیستم ﺳﻤتاک پورتال ارز بان

مرکز

ﺳامانه ﺳﻤتاک ← ابزار پرداﺧﺖ ← اعتبار اﺳناد ← ﺟدید ← پرداﺧﺖ ← شﻤاره اعتبار اﺳناد ←
ﺟستجو ← تکﻤیﻞ فیﻠدها مربوط ← ثبﺖ اطالعات پرداﺧﺖ
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*نکته :بهتر اﺳﺖ نسخه چاپی اطالعات معامﻠه اﺳناد و پرداﺧﺖ که در ﺳامانه ﺳﻤتاک وارد گردیده اﺳﺖ در
پرونده اعتبار اﺳناد مربوط ن هدار شود.
 ثبﺖ اطالعات پرداﺧﺖ در ﺳیستم ﺟامع ارز پویا* درصورتیکه در زﻣان ﻣعاﻣله اسناد ،ﻣشتری نسبت به پرداخت الباقی وجه و دریافت اسناد اقدام
نکرد ،به شرح ذیل عمل خواهد شد:
 -الباقی وﺟه اﺳناد ﺟهﺖ ﺧرید ارز باید بصورت عﻠیالحساب از محﻞ منابع بان

و عهده مشتر (بدهکاران

بابﺖ اعتبار اﺳناد پرداﺧﺖ شده )** 7900000تممین و به حساب اعالمی اداره کﻞ ﺧارﺟه از طریق ﺳامانه
ﺳاتنا وفق دﺳتورعﻤﻞ شﻤاره  42759مورخ  1395/10/27واریـز گردد .بدیهی اﺳﺖ برا ﺧرید ارز باید وفق
رویها که پیش تر در ابتدا هﻤین بخش توﺿیح داده شده اقدام گردد (بررﺳی وﺿعیﺖ گواهی ثبﺖ ممار و
غیره).
** برا مگاهی از ﺟزئیات ﺳرفصﻞ 7900000به بخش ششم ،فایﻞ حسابدار بخش ایجاد بدهی ریالی

مراﺟعه نﻤایید.
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(چنانچه مﻘرر گردد که بدهی طبق قرارداد به ارز ن هدار شود دﺳتورعﻤﻞها متی مربوط حاکم ﺧواهد
بود).
 اعالم کتبی بدهی مشتر با تصریح بر عﻠیالحساب بودن من با اﺳتفاده از فرم نﻤونه شﻤاره 1635 با قطعی شدن نرخ ﺧرید ارز  ،ﺳند مرکز بستانکار به ارز از اداره کﻞ ﺧارﺟه دریافﺖ میگردد. عنوان سند :پرداخت وجه اسناد حمل به کارگزار (ارزی-غیردولتی)بدهکار :مرکز وارده به ارز

(12200102 - 9402)1503

بستانکار :پیش دریافﺖ ارز

(23660101-9401)4301

 عنوان سند :پرداخت وجه اسناد حمل به کارگزار (ارزی-دولتی)بدهکار :مرکز وارده به ارز

(12200102 - 9402)1503

بستانکار :پیش دریافﺖ ارز

(23640101-9401 )4300

 -ثبﺖ عﻤﻠیات ﺧرید ارز در ﺳیستم مدیریﺖ دریافﺖ و پرداﺧﺖ پورتال ارز

بان

مرکز

ج.ا.ا.

( )ITRSبه شرح توﺿیحات مطروحه در بندها پیشین.
توجه :در صورت دریافﺖ ﺳند مرکز بدهکار یا بستانکار ریالی از اداره کﻞ ﺧارﺟه (بابﺖ مابهالتفاوت نرخ اولیه
با قطعی) اقدام به تسویه من از محﻞ ﺳرفصﻞ بدهی مشتریان ( )7900000میگردد( .تفاوت بدهکار یا
بستانکار یاد شده به حساب بدهی مشتریان منظور گردد).
با بدهکار شدن حساب اداره کﻞ ﺧارﺟه توﺳط کارگزار ،ﺳند مربوط به بدهکار حساب شعبه منظور میشود
که نسبﺖ به تسویه من و هﻤچنین خروج سند تعهد اقدام میگردد.
بدهکار  :پیش دریافﺖ ارز

4300/4301

بستانکار  :مرکز به ارز وارده 1503
 عنوان سند :پرداخت وجه اسناد حمل به کارگزار (ارزی-غیردولتی)بدهکار : :پیش دریافﺖ ارز

(23660101-9401 )4301

بستانکار :مرکز وارده به ارز

(12200102 - 9402)1503

 -عنوان سند :پرداخت وجه اسناد حمل به کارگزار (ارزی-دولتی)
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بدهکار :پیش دریافﺖ ارز

(23640101-9401 )4300

بستانکار مرکز وارده به ارز

(12200102 - 9402)1503

 پی یر الزم و مستﻤر ﺟهﺖ تسویه بدهی و تحویﻞ اﺳناد به مشتر درصورتیکه بیش از یکﻤاه از تاریخ انتظامی اﺳناد رﺳیده گذشﺖ و مشتر نسبﺖ به تسویه بدهی و تحویﻞاﺳناد اقدامی نکرد ،ﺟهﺖ حفظ منافع بان

با گﻤرک مربوط مکاتبه و وﺿعیﺖ کاال اعم از نوع ،مﻘدار و

ارزش اﺳتعالم میگردد.
 مکاتبه با شرکﺖ بیﻤه ﺟهﺖ تﻤدید بیﻤهنامه در صورت لزوم هﻤاهن ی با اداره کﻞ کارپرداز از طریق اداره امور شعب و ظهرنویسی بارنامه به نام نﻤاینده معرفی شدهتوﺳط اداره یاد شده ﺟهﺖ ترﺧیص کاال حسب مفاد نامه ن 40636/17/مورخ 1392/08/15
 ورود اطالعات معامﻠه اﺳناد ،پرداﺧﺖ و صدور اعالمیه تممین ارز در ﺳامانه ﺳﻤتاک و هﻤچنین ﺳامانه ﺟامعارز به شرح بندها پیشین
 در صورت گذشﺖ بیش از دوماه از تاریخ ایجاد بدهی ،اطالعات پرونده در ﺳیستم مطالبات شعبه ثبﺖ ونسبﺖ به صدور ﺳند ﺟهﺖ انتﻘال به ﺳرفصﻞ غیرﺟار اقدام نﻤاید.
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بخش دهم

تصفیه و ﻣختوﻣه
نمودن پرونده
اعتباراﺕ اسنادی
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پس از تسویه الباقی وﺟه اعتبار اﺳناد که معﻤوالً هن ام "معامﻠه و ظهرنویسی اﺳناد و یا اعالم بان (در
اعتبارات دیدار )" و یا هن ام "ﺳررﺳید پرداﺧﺖ (در اعتبارات مدتدار)" و یا هن ام تسویه "بدهی ایجادشده"
صورت میپذیرد ﺿرور اﺳﺖ نسبﺖ به تصفیه و مختومه نﻤودن پرونده اعتبار اﺳناد از نﻘطه نظر اﺧذ پروانه
ﺳبز گﻤرکی و یا رفع تعهد ارز  ،مانده ﺳرفصﻞها حسابدار درگیر در پرونده و مانده وثایق یا تضﻤینات اقدام
نﻤود.
الف) تسویه مانده سرفصلهای حسابداری مرتبط با فرآیند اعتبارات اسنادی
به منظور بای انی نﻤودن پرونده اعتبارات اﺳناد  ،برﺧی از ﺳرفصﻞها مورد اﺳتفاده در فرمیند اعتبار اﺳناد
مﻤکن اﺳﺖ به طور کامﻞ تصفیه و صفر نشده باشند که از من ﺟﻤﻠه میتوان از ﺳرفصﻞها شﻤاره حسابدار
مانند "تعهدات مشتریان بابﺖ اعتبارات اﺳناد "" ،پیش دریافﺖ ارز  /ریالی اعتبارات اﺳناد "" ،بدهکاران
اعتبارات اﺳناد مدتدار" " ،بدهی بان بابﺖ پذیرش اعتبارات اﺳناد مدتدار" و غیره و هﻤچنین
ﺳـرفصﻞها فاقد شﻤاره حساب مانند "بستانکاران موقﺖ به ارز"" ،بستانکاران موقﺖ بـه ریـال" ،ن هـدار و
تسـویه حسـاب پیشپرداﺧﺖ یا وﺟهالضﻤان ،ن هدار و تسویه حساب کسورات متعﻠﻘه مانند مالیـات ،تممـین
اﺟـتﻤاعی و ﺳرفصﻞها انتظامی قراردادها و غیره نام برد.
غالباً دﺳترﺳی به مانده ﺳرفصﻞها حسابدار فاقد شﻤاره حساب بابﺖ ی اعتبار به دلیﻞ ماهیتشان مشکﻞ
میباشد .لیکن مانده ﺳرفصﻞها حسابدار اصﻠی و شﻤاره حسابدار پرونده اعتبارات اﺳناد از طریق
ﺳامانهها موﺟود قابﻞ دﺳترﺳی اﺳﺖ .بنابراین ﺟهﺖ اﺧتتام پرونده الزم اﺳﺖ نسبﺖ به برگشﺖ و یا تصفیه تتﻤه
مانده ﺳرفصﻞها حسابدار مربوط اقدام نﻤود .در این باره الزم اﺳﺖ درﺧصوص تصفیه ﺳرفصﻞها یاد شده
نکاتی بیان گردد.
 مانده هری از ﺳرفصﻞها تعهد مشتریان و تعهد بان بابﺖ اعتبارات اﺳناد باز شده به عنوان
ﺳرفصﻞها متناظر هم بایستی هﻤواره برابر هم بوده لیکن با توﺟه به اینکه ﺳرفصﻞ تعهد بان بابﺖ
اعتبارات اﺳناد شﻤاره حساب دار نﻤیباشد لذا هﻤواره و در ﺟریان حساب ﺧوانی ﺳرفصﻞها اعتبارات
اﺳناد میبایسﺖ تطابق کﻠی مانده ﺳرفصﻞها تعهد اعتبار اﺳناد با یکدی ر مورد توﺟه قرار گیرد.
 منچه که در این بخش درﺧصوص تصفیه مانده ﺳرفصﻞها ی پرونده اعتبار اﺳناد مورد توﺟه اﺳﺖ من
دﺳته از مانده ﺳرفصﻞهایی اﺳﺖ که به دلیﻞ غفﻠﺖ یا اشتباه محاﺳباتی و در ﺟریان عﻤﻠیات اعتبارات
اﺳناد ماندهدار باقی مانده اﺳﺖ که الزم اﺳﺖ در هن ام مختومه نﻤودن پرونده تسویه گردند.
 اگرچه اصﻠح اﺳﺖ که ابطال مانده اعتبار پس از گذشتن مدت معﻘول از ﺳررﺳید اعتبار باشد لیکن درصورت
درﺧواﺳﺖ متﻘاﺿی بابﺖ ابطال مانده اعتبارات اﺳناد قبﻞ از انﻘضا ﺳررﺳید اعتبار ،لزوم اﺳتعالم و اﺧذ
تمیید از ذینفع و کارگزار مربوط میبایستی مورد تمکید قرار گیرد .البته منظور از مانده اعتبار اﺳناد مانده
قابﻞ توﺟه میباشد و در این ﺧصوص در صورت وﺟود ماندهها ﺟزئی انجام اﺳتعالم یادشده ﺿرور نیسﺖ.
در این ﺧصوص و به منظور کاهش مبﻠغ اعتبار یا ابطال گواهی ثبﺖ ممار و انجام عﻤﻠیات مربوط به من باید
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مفاد نامهها  17/40582مورخ  4314/17 ،92/06/17مورخ  92/03/07و  43091مورخ  1396/3/30و
الزاماً مکاتبه و هﻤاهن ی با اداره کﻞ ﺧارﺟه اقدام گردد.
بنابراین ﻣراحل انجام ابطال ﻣانده اعتبار و یا ﻣانده کل اعتبار را ﻣیتوان به طور خالصه به شرح ذیل
بیان نمود:
● ارﺳال پیام به کارگزار و کسب نظر ذینفع در ﺧصوص تﻤایﻞ و یا عدم تﻤایﻞ به ابطال کﻞ اعتبار و یا مانده
بالاﺳتفاده اعتبار .بدیهی اﺳﺖ تا دریافﺖ تمییدیه ذینفع از طریق پیام ﺳوئیفتی رمزدار کارگزار و یا انﻘضا
ﺳررﺳید اعتبار هیچگونه اقدامی نباید صورت پذیرد .بدیهی اﺳﺖ در صورت انﻘضا ﺳررﺳید اعتبار اﺳناد و
عدم دریافﺖ پاﺳخ از کارگزار شعبه باید با لحاظ مراتب پیشگفته ،با ارﺳال پیامی به کارگزار مراتب انﻘضا و
عدم مسئولیﺖ بان در قبال اعتبار اﺳناد را اعالم نﻤاید.
● اعالم مراتب به اداره کﻞ ﺧارﺟه برا کاهش و یا ابطال گواهی ثبﺖ ممار و انجام عﻤﻠیات مربوط طبق مفاد
نامهها فوق.
● صدور اﺳناد مربوط :از قبیﻞ ﺧروج تعهد – کارمزد ابطال (طبق تعرفه) – تصفیه ﺳرفصﻞ پیش دریافﺖ ارز
پس از دریافﺖ اﺳناد ارز و ریالی مربوط از اداره کﻞ ﺧارﺟه.
● باید توﺟه نﻤود که ﺳامانه ﺟامع ارز
حسابدار

در حال حاﺿر و به دلیﻞ نحوه فروش ارز امکان ثبﺖ کﻠیه اﺳناد

ناشی از انجام عﻤﻠیات اعتبار اﺳناد

از مرحﻠه گشایش تا تصفیه کامﻞ را به صورت مکانیزه

نداشته و این مهم در حال حاﺿر به صورت غیر مکانیزه صورت میگیرد .لذا امکان باقی ماندن برﺧی از
ماندهها در ﺳرفصﻞها مختﻠف به دلیﻞ اشتباه محاﺳباتی یا کاربر وﺟود دارد .بدیهی اﺳﺖ در صورتی که
این مهم به صورت مکانیزه انجام گردد بسیار از ماندهها قابﻞ ردیابی و تصفیه میباشد.
ب) مانده وثایق و تضمینات:
در صورت تسویه کامﻞ اعتبار اﺳناد  ،رفع تعهد ارز و پس از بررﺳی کﻠی وﺿعیﺖ مشتر الزم اﺳﺖ نسبﺖ
به عودت وثایق و تضﻤینات اﺧذ شده از مشتر مبادرت نﻤود .در این ﺧصوص میبایسﺖ در صورت تمیید کﻤیته
اعتبار مربوط ،اقدامات ذیﻞ به عﻤﻞ مید:
 -1برگشﺖ اﺳناد انتظامی وارده بابﺖ تضﻤینات ماﺧوذه و عودت من به متﻘاﺿی اعتبار
 -2ابطال و پانچ نﻤودن ﺳفتهها ماﺧوذه از مشتریان و ﺳپس عودت من به متﻘاﺿی
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 -3مکاتبه با دایره معامالت شعبه در ﺧصوص رفع مسدود از مرهونه متﻘاﺿی که در بدو گشایش به عنوان
وثیﻘه (غیر منﻘول ،منﻘول) مسدود گردیده بود .ﺿرور اﺳﺖ در این ﺧصوص هﻤاهن ی الزم با دایره معامالت
از نﻘطه نظر ثبﺖ مسدود و یا رفع من در ﺳیستم تسهیالت به عﻤﻞ مید.
 -4برگشﺖ انتظامی قراردادها وارده در بدو گشایش و ﺧروج قرارداد مزبور از زونکن مربوط در پرتفو و
بای انی من در پرونده اعتبار اﺳناد

ج) پیگیری و رفع تعهدات ارزی مشتریان
پرونده اعتبار اﺳناد موﺿوع رفع تعهدات ارز میباشد .به

مهﻤترین بحث در موﺿوع مختومه نﻤودن ی

هﻤین منظور در هن ام گشایش اعتبارات اﺳناد /ثبﺖ برات اﺳناد /ارﺳال حواله ارز  ،تعهدنامه ارائه پروانه
گﻤرکی حاکی از ورود و ترﺧیص کاال

وارداتی وفق پیوﺳﺖ شﻤاره  1از بخش اول و هﻤچنین وثائق و

تضﻤینات موﺿوع تبصره  4ذیﻞ بند" " بخش اول مجﻤوعه مﻘررات ارز از مشتر اﺧذ و تا رفع تعهد
ارز در ﺳوابق شعبه ن هدار شود.
در این ﺧصوص رﺳیدگی به تعهدات ارز واردکنندگان کاال که از شیوه گشایش اعتبارات اﺳناد و فارغ از
نوع ارز برا واردات اﺳتفاده نﻤودهاند الزامی میباشد.
الزم به یادمور

اﺳﺖ که رفع تعهد ارز

اعتبارات اﺳناد

که از تاریخ  1397/1/27به بعد (موﺿوع

دﺳتورعﻤﻞ شﻤاره  43826مورخ  )1397/1/27به منظور واردات کاال به مناطق مزاد یا ویژه اقتصاد افتتاح
شدهاند باید در چارچوب مفاد این بخش انجام گردند.
در اینجا ﺿرور اﺳﺖ به برﺧی از مفاهیم مورد اﺳتفاده در زمینه رفع تعهد ارز به شرح ذیﻞ اشاره نﻤود:
 -1پروانه سبز گمرکی:
پروانه ﺳبز گﻤرکی ﺳند اﺳﺖ که توﺳط گﻤرک مﻘصد کاال موﺿوع اعتبار اﺳناد وارداتی به صورت
الکترونیکی صادر میگردد و بیان ر مشخصات کﻤی و کیفی کاال

وارده و ترﺧیص شده میباشد و هر

واردکنندها که ﺟهﺖ واردات کاال ﺧود از یکی از روشها پرداﺧﺖ در شبکه بانکی اﺳتفاده نﻤوده باشد
ﺟهﺖ رفع تعهد ارز ﺧود باید دارا پروانه الکترونیکی باشد که با مشخصات اﺳناد حﻤﻞ و ثبﺖ ﺳفارش
مربوط تحﺖ اعتبار اﺳناد مطابﻘﺖ داشته باشد.
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 -2تعهد ارزی :
در ﺧریدها ﺧارﺟی که منجر به پرداﺧﺖ از طریق ﺳیستم بانکی میگردد و مبتنی بر ورود کاال در قبال
ارز ﺧارج شده از کشور میباشد ،وارد کننده وفق بخش هفتم مجﻤوعه مﻘررات ارز بان

مرکز ﺟﻤهور

اﺳالمی ایران مﻠزم به ارائه پروانه ﺳبز گﻤرکی ( الکترونیکی ) اﺳﺖ که بیان ر واردات کاال به ﺳرزمین اصﻠی
(مﻘصد حﻤﻞ) از طریق گﻤرکات ﺟﻤهور اﺳالمی ایران مطابق با اﺳناد حﻤﻞ و ثبﺖ ﺳفارش مربوط تحﺖ
اعتبار اﺳناد و معادل با ارز ﺧارج شده از کشور باشد.

 -3ﻣهلت رفع تعهد ارزی:
مهﻠﺖ ارائه پروانه ﺳبز از تاریخ ظهرنویسی اﺳناد حﻤﻞ حداکثر  3ماه و در صورت درﺧواﺳﺖ واردکننده و
ارائه مدارک مثبته مبنی بر ورود کاال به گﻤرک از مدت انﻘضا مهﻠﺖ  3ماه اولیه حداکثر به مدت 3ماه دی ر
(ﺟﻤعاً  6ماه) قابﻞ تﻤدید اﺳﺖ .عالوه بر مهﻠﺖها مﻘرر ،در صورت صالحدید و اﺧذ مجوزها الزم از ادارات
ذیربط تﻤدید مهﻠﺖها مذکور با تشخیص بان

عامﻞ قابﻞ رﺳیدگی اﺳﺖ .ﺿﻤناً مهﻠﺖ ارائه پروانه ﺳبز در
مرکز وفق بخشنامهها مربوط اﺳﺖ.

ﺧصوص ارزها تممینی ،صندوق توﺳعه مﻠی و منابع بان
 -4نحوه رفع تعهد ارزی در شرایط عادی:

با توﺟه به اینکه از تاریخ  ( 1394/04/29دﺳتور عﻤﻞ شﻤاره  41697مورخ  ،)1394/10/01پروانه ﺳبز
گﻤرکی به صورت الکترونیکی صادر میشود ،رفع تعهد ارز

وفق دﺳتور عﻤﻞ شﻤاره  42462مورخ

 1395/05/11به صورت ﺳیستﻤی در ﺳامانه وارادات گﻤرک در پورتال ارز بان

مرکز انجام می گردد.

 -5ضبط سوابق ارائه پروانه گمرکی :
الزم اﺳﺖ در صورت ارائه پروانه گﻤرکی مطابق با اﺳناد حﻤﻞ و ثبﺖ ﺳفارش مربوطه و انجام مراحﻞ تطبیق و
تسویه ،رفع تعهد من در پورتال ارز از مﺧرین صفحه که موید تایید  1و  2پایوران شعبه در ﺧصوص رفع
تعهد ارز اﺳﺖ پرینﺖ گرفته و به هﻤراه امضاها ی

و دو پایوران تایید کننده ﺳیستﻤی (پورتال ارز ) ،در

ﺳوابق ن هدار گردد.
 -6گواهی ﻣدلول سند گمرکی:
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چنانچه به هر دلیﻠی امکان ارائه پروانه ﺳبز گﻤرکی میسر نباشد وفق مﻘررات ،بان

گشایشکننده اعتبار یا

صادر کننده حواله وارداتی میبایسﺖ راﺳاً با گﻤرک ترﺧیصکننده کاال مکاتبه و تﻘاﺿا گواهی مدلول ﺳند
گﻤرکی نﻤاید .این گواهی حاو کﻠیه مشخصات کاال وفق اﺳناد حﻤﻞ میباشد .در صورتی که مفاد گواهی
مذکور با مشخصات کاال بر اﺳاس اﺳناد حﻤﻞ مطابﻘﺖ داشته باشد تصفیه یا رفع تعهد ارز انجام میپذیرد.
به عبارت دی ر چون صدور نسخه الﻤثنی پروانه گﻤرکی غیرقانونی اﺳﺖ گواهی مدلول ﺳند اﺳﺖ که به
عنوان گواهی ﺟای زین صادر میگردد.
بدیهی اﺳﺖ ارائه این گواهی ﺟهﺖ پروانه ها گﻤرکی که تاریخ صدور منها قبﻞ از  1394/04/29میباشد
موﺿوعیﺖ ﺧواهد داشﺖ لذا مرعی داشتن مفاد بند  4از بخش هفتم مجﻤوعه مﻘررات ارز در ﺧصوص ارائه
گواهی یاد شده الزامیسﺖ.
 -6بیش بود ارزش کاال یا گراننمایی:
هر گاه ارزش واقعی کاال وارده کﻤتر از ارزش مندرج در اﺳناد حﻤﻞ و پرداﺧﺖ شده باشد اصطالح
بیشبود ارزش کاال یا گراننﻤایی مطرح میگردد .متولی اعالم تعهد یاد شده فﻘط دفتر بررﺳی و
تعیین ارزش و تعرفه گﻤرک ﺟﻤهور اﺳالمی ایران می باشد.
 -7کسرتخلیه:
هرگاه ارزش ،وزن و یا تعداد کاال ترﺧیص شده کﻤتر از میزان درج شده در اﺳناد حﻤﻞ مربوطه و
شرایط اعتبار باشد و این موﺿوع با صراحﺖ در پروانه ﺳبز و یا گواهی مدلول عنوان گردد اصطالحاً کسر
تخﻠیه رخ داده اﺳﺖ و به منظور رفع تعهد ارز متﻘاﺿی مکﻠف به اﺳترداد عین ارز به میزان ارزش ارز کسر
تخﻠیه براﺳاس دﺳتورعﻤﻞ  41665مورخ  94/4/13میباشد.
 -8کاالی ﻣتروکه :
کاالهایی که مدت توقف قانونی منها در اماکن گﻤرکی یا انبار اﺧتصاصی پایان یافته و ترﺧیصنشده
باشند ،کاالها

متروکه ﺧوانده میشوند .مدت مجاز توقف کاالها

وارده به گﻤرک چهارماه بعد از تاریخ

تحویﻞ اظهارنامه و صدور قبض انبار اﺳﺖ .درصورتی که در این فاصﻠه برا تشریفات گﻤرکی مراﺟعه نشود،
کاال متروکه محسوب میگردد .این مهﻠﺖ در صورت درﺧواﺳﺖ صاحب مال ،به شرط پرداﺧﺖ حق انباردار ،
تا  4ماه دی ر قابﻞ تﻤدید اﺳﺖ .کاال متروکه کاالیی اﺳﺖ که صاحب من ،من را ترک کرده باشد؛ یعنی به هر
دلیﻞ به ﺳراغ کاال برا ترﺧیص نرفته یا اگر مراﺟعه کرده در ارائه اﺳناد یا مدارکی که الزم اﺳﺖ تمﺧیر کند.
مدتی که بعد از انﻘضا من کاال متروکه میشود چهار ماه از تاریخ اولین قبض انبار و در فرودگاهها دو ماه
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اﺳﺖ .هرگاه در این مدت اقدامی برا ترﺧیص نشود کاال متروکه میشود .چنانچه صاحب کاال برا عدم
مراﺟعه و ترﺧیص کاال عذر موﺟهی داشته باشد میتواند با تنظیم درﺧواﺳﺖ و ارائه من به گﻤرک ،تﻘاﺿا کند
که مدت یادشده حداکثر چهار ماه دی ر تﻤدید شود.

الزم است در هنگام تصفیه و ﻣختوﻣه نمودن اعتباراﺕ اسنادی ضمن توجه کاﻣل به بخش هفتم
ﻣقرراﺕ ارزی بانک ﻣرکزی ،نکاﺕ اساسی ذیل از ﻣنﻈر رفع تعهد ارزی ﻣورد توجه قرار گیرند:

 -1ﻣهلت ارائه پروانه سبز گمرکی:

مهﻠﺖ ارائه پروانه ﺳبز از تاریخ ظهرنویسی اﺳناد حﻤﻞ حداکثر  3ماه و در صورت درﺧواﺳﺖ واردکننده و
ارائه مدارک مثبته مبنی بر ورود کاال به گﻤرک از مدت انﻘضا مهﻠﺖ  3ماه اولیه حداکثر به مدت 3ماه دی ر
(ﺟﻤعاً  6ماه) قابﻞ تﻤدید اﺳﺖ .عالوه بر مهﻠﺖها مﻘرر ،در صورت صالحدید و اﺧذ مجوزها الزم از ادارات
ذیربط تﻤدید مهﻠﺖها مذکور با تشخیص بان

عامﻞ قابﻞ رﺳیدگی اﺳﺖ .ﺿﻤناً مهﻠﺖ ارائه پروانه ﺳبز در

ﺧصوص ارزها تممینی ،صندوق توﺳعه مﻠی و منابع بان

مرکز وفق بخشنامهها مربوط اﺳﺖ.

 -2ظهرنویسی و واریز اسناد:

قبﻞ از ظهرنویسی و واریز اﺳناد حﻤﻞ و تحویﻞ منها به مشتر  ،ﺟدا از موﺿوع الباقی وﺟه اعتبار ،الزم
اﺳﺖ از اﺧذ تعهدنامه فرم نﻤونه پیوﺳﺖ شﻤاره ی

و هﻤچنین اﺧذ وثیﻘه موﺿوع تبصره  4ذیﻞ بند " "
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بخش اول مجﻤوعه مﻘررات اطﻤینان حاصﻞ گردد .ضروری است تعهدناﻣه ﻣزبور تا پایان تسویه تعهد ارزی
پرونده در سوابق نگهداری گردد و در صورﺕ ارائه پروانه سبز وفق شرایط و ﻣقرراﺕ ،سند انتﻈاﻣی وارده
در بدو گشایش بابت تعهدناﻣه ﻣزبور ،خارج گردد.

 -3ضبط سوابق پروانه ﻣطابق در پرونده اعتباری:

در قبال اﺧذ اصﻞ پروانه ﺳبز گﻤرکی که مفاد من با ارزش و مشخصات کاال مندرج در شرایط اعتبار و
اﺳناد حﻤﻞ منطبق باشد رفع تعهد ارز بالمانع اﺳﺖ .الزم اﺳﺖ پس از مﻤهور نﻤودن اصﻞ پروانه به مهر
تمیید شعبه ،تصویر ﺧوانا از رو و ظهر من در پرونده ن هدار گردد.

 -4کاالی ﻣرجوعی:
در صورت پرداﺧﺖ وﺟه اعتبار اﺳناد به ذینفع و عدم ورود کاال و یا مرﺟوع شدن من ،رفع تعهد ارز
منوط به ورود مجدد کاال به صورت بدون انتﻘال ارز و یا اﺳترداد عین ارز و فروش من به بان

مرکز به

میزان ارزش کاال مرﺟوعی و صدور اعالمیه ﺧرید ارز طبق فرم نﻤونه شﻤاره  4میباشد .در غیر این صورت
ﺿﻤن ﺿبط وثیﻘه موﺿوع تبصره  4بند " " بخش اول مﻘررات ارز  ،میبایسﺖ مراتب ﺧروج غیرقانونی ارز
از طریق مﻘامات قضایی توﺳط شعبه پی یر گردد.

 -5پروانه ورود ﻣوقت:

ارائه پروانه ورود موقﺖ ﺟهﺖ تصفیه تعهد ارز به ﺟا پروانه ﺳبز گﻤرکی قابﻞ قبول نبوده و رفع تعهد
ارز منوط به برگشﺖ عین ارز و فروش من به بان

و صدور اعالمیه ﺧرید ارز طبق پیوﺳﺖ شﻤاره  4ﺧواهد

بود.
 -6ارائه پروانه ترانزیت:
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ارائه پروانه ترانزیﺖ ﺟهﺖ تصفیه و رفع تعهد ارز

مورد قبول نبوده و رفع تعهد ارز

منوط به ارائه

گواهی تمییدیه (پروانه ﺳبز) صادره از گﻤرکی که کاال نهایتاً از من ترﺧیص میشود مبنی بر ورود و ترﺧیص
قطعی کاال مطابق اﺳناد حﻤﻞ ،حاو درج ارزش ارز و یا ریالی کاال میباشد.

 -7رفع تعهد ارزی بخش خدﻣاتی اعتبار اسنادی:

رفع تعهد ارز از بخش ﺧدماتی اعتبار اﺳناد منوط به ارائه اصﻞ صورتحسابها قطعی انجام کار و
ارائه تمییدیه کارفرما مبنی بر انجام ﺧدمﺖ پس از کسر مالیات بالمانع میباشد.

 -8کاالی ساخت داخل:
به منظور رفع تعهد ارز در مورد کاالهایی که توﺳط ﺳازنده داﺧﻠی تممین میگردد با توﺟه به فﻘدان
گواهی مبدا ،بارنامه و عدم صدور پروانه ﺳبز گﻤرکی ،ارائه اﺳناد ﺳیاهه تجار  ،لیسﺖ بستهبند و قبض انبار
ﺿرور اﺳﺖ.

 -9کاالی ﻣجانی:
در صورت درج کاال مجانی در ﺳیاهه و ثبﺖ ﺳفارش الزم اﺳﺖ کاال مذکور در گﻤرک اظهار گردد و
هرگونه مغایرت کاال مجانی با اﺳناد حﻤﻞ کسر تخﻠیه محسوب شود و بان

مﻠزم به وصول پروانه ﺳبز

ترﺧیص کﻞ محﻤوله (اصﻞ کاال به عالوه کاال مجانی) برا رفع تعهد ارز میباشد.

 -10ﻣغایرﺕ نام واردکننده:
در صورتی که صرفاً نام واردکننده در پروانه ﺳبز ارائه شده با نام متﻘاﺿی اعتبار مغایر باشد لیکن ﺳایر
مندرﺟات پروانه مطابق با اﺳناد حﻤﻞ مربوط باشد رفع تعهد ارز مشروط به اﺧذ فرم پیوﺳﺖ شﻤاره  2از
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واردکننده اولیه بالمانع اﺳﺖ .چنانچه عالوه بر مغایرت نام واردکننده حداقﻞ یکی از مغایرتها شﻤاره ثبﺖ
ﺳفارش و عدم درج شﻤاره اعتبار اﺳناد باشد رفع تعهد ارز منوط به ارائه گواهی گﻤرک مربوط مبنی بر
ترﺧیص کاال از محﻞ اعتبار هﻤراه با تمیید مطابﻘﺖ مندرﺟات من با شرایط اعتبار و اﺧذ فرم پیوﺳﺖ شﻤاره 2
میباشد.

 -11بیشتر بودن ارزش و وزن کاالی ترخیص شده:

در صورتی که ارزش و یا وزن ناﺧالص مندرج در ظهر و رو پروانه ﺳبز /گواهی مدلول به هر دلیﻠی
بیشتر از اﺳناد حﻤﻞ و شرایط اعتبار باشد مشروط به اینکه ﺳایر مشخصات کاال مطابق اﺳناد
اعتبار باشد صرفنظر از مغایرت ارزش و وزن ناﺧالص بیشتر کاال ترﺧیص شده ،رفع تعهد ارز بالمانع
اﺳﺖ.

 -12ﻣغایرﺕ تعرفه گمرکی:

چنانچه کاال ترﺧیص شده بر اﺳاس اصﻞ پروانه ﺳبز و یا گواهی مدلول ارائه شده به لحاظ تطابق با
اﺳناد حﻤﻞ منطبق باشد صرفنظر از مغایرت تعرفه رفع تعهد ارز بالمانع اﺳﺖ.

225

ورود اطالعاﺕ به ساﻣانه جاﻣع ارزی:
چنانچه گواهی ترﺧیص کاال موصوف به شعب ارائه شده و تطابق من با کاال ثبﺖ ﺳفارش شده تحﺖ
اعتبار برا شعبه محرز گردد نسبﺖ به تکﻤیﻞ اطالعات در ﺳیستم ﺟامع ارز اقدام نﻤایند.
 -1انتخاب زیر ﺳیستم اعتبارات اﺳناد
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 -2انتخاب گزینه ﺳایر
 -3انتخاب ویرایش اطالعات پروانه ﺳبز گﻤرکی
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 -4ثبﺖ اطالعات مربوط به پروانه ﺳبز گﻤرکی در این قسﻤﺖ
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خروج انتﻈاﻣی تعهدناﻣه گواهی ترخیص کاال در سیستم جاﻣع ارزی:

229

حسابدار ارز  عﻤﻠیات حین روز  ورود غیرمکانیزه اﺳناد

تکﻤیﻞ فرم  1662و امضاء من توﺳط  2نفر از پایوران و بای انی من در پرونده مربوط به عنوان مﺧرین
مرحﻠه از مراحﻞ مختومه نﻤودن پرونده و رفع تعهد ارز من به شﻤار میرود.

ﻣراحل رفع تعهد ارزی در پورتال ارزی بانک ﻣرکزی جمهوری اسالﻣی ایران وفق دستور
عمل شماره  42462ﻣورخ 1395/05/11
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تأیید اصالت پروانه سبز از طریق پورتال ارزی:

باعنایﺖ به حذف فیزیکی پروانه ﺳبز گﻤرکی و هﻤاهن ی به عﻤﻞ ممده با گﻤرک ﺟﻤهور اﺳالمی ایران
درﺧصوص امکان دﺳترﺳی به اطالعات مربوط به ورود و ترﺧیص قطعی کاال به اطالع میرﺳاند :اطالعات
مزبور در قالب پروانه الکترونیکی از طریق مطابﻘﺖ شﻤاره ﺳریال یا اطالعات ارائه شده توﺳط مشتر

با

اطالعات ثبﺖ شده گﻤرک ﺟﻤهور اﺳالمی ایران در پورتال ارز قابﻞ رؤیﺖ و بررﺳی میباشد( .موﺿوع
دﺳتورعﻤﻞ شﻤاره  41967مورخ )94/10/1

چک لیست رفع تعهد ارزی در پورتال ارزی
 -1بررﺳی اطالعات مندرج در ﺳامانه قدیم :
 -aشﻤاره ابزار پرداﺧﺖ در ﺳامانه قدیم مغایر نباشد.
 -bوﺿعیﺖ پروانه در ﺳامانه قدیم ،پروانه کامﻞ باشد.
 -cاطالعات درب ﺧروج گﻤرک ثبﺖ شده باشد.
 -dدانﻠود فایﻞ اکسﻞ وکنترل من (در صورت وزنی بودن کاال مغایرتی بین وزن درب ﺧروج با
اظهار مشتر نباشد).
 -2بررﺳی اطالعات مندرج در ﺳامانه ﺟدید:
 -aانتﻘال اطالعات ابزار پرداﺧﺖ.
 -bتی

وصولی برداشته شود

 -cانتخاب درﺳﺖ ﺳطر منطبق در مرحﻠه تطبیق.
 -dدر صورتی که ﺟدول لیسﺖ اﺳناد دارا چند ﺳطر باشد ابتدا تطبیق تﻤامی ﺳطرها انجام
شود و ﺳپس اقدام به تسویه ﺳند گردد

ترتیب و ﻣراحل رفع تعهد ارزی به صورﺕ تصویری
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 -1ورود به پورتال ارزی بانک ﻣرکزی به آدرس:
http://arz.pbn.net/portalarzi/login.jsf

 -2ورود به بخش نمایش اطالعاﺕ وارداﺕ گمرک
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 -3ورود به ﺳامانه قدیم
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 3-1کلیک روی سطر ﻣورد نﻈر جهت ﻣشاهده اطالعاﺕ

 3-2کنترل صحت درج شماره ابزرا پرداخت درساﻣانه قدیم گمرک و پورتال ارزی
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 3-3کنترل وضعت اظهار (حتما باید پروانه کاﻣل باشد و نه اظهار ناﻣه پروانه نشده)
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 3-4کنترل اطالعاﺕ درب خروج که توسط گمرک باید تکمیل شده باشد و در صورﺕ خالی بودن
فیلد های ﻣربوطه ،در ساﻣانه جدید با پیغام کسر تخلیه ﻣواجه خواهیم شد.

236

 3-5دانلود فایل اکسل پروانه الکترونیک و کنترل و ﻣطابقت اطالعاﺕ درب خروج گمرک ( که به
ﻣنزله ظهر پروانه گمرکی در سیستم کاغذی پروانه سبز های قدیمی ﻣی باشد) با اظهار ﻣشتری و
شرایط اعتبار/حواله

اظهارات
مشتری

درب خروج

سطر شماره  28اطالعات درب خروج گمرک که در سیستم کاغذی ظهر پروانه سبز گمرکی درج می گردید
سطر شماره  32اظهار مشتری
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 -4انتقال اطالعاﺕ ابزار پرداخت

 -5در جدول لیست اسناد قسمت وصولی نباید دارای عالﻣت(تیک) باشد
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 -6انتخاب کلید ﻣشاهده اطالعاﺕ کاﻣل

 -7دریافت اطالعاﺕ ترخیص
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 -8ثبت شماره سریل پروانه گمرکی (که از ساﻣانه قدیم گمرک دریافت شده) ،دریافت
اطالعاﺕ و سپس ثبت اطالعاﺕ
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 -9تطبیق لیست کاالهای سند با لیست کاالهای ترخیص شده
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 9-1در صورﺕ عدم تطابق وزن درب خروج ( در ﻣواردی که کاال وزنی باشد)  ،تعداد و یا
ارزش کاال با اظهار ﻣشتری پیغام کسر تخلیه ﻣشاهده ﻣی گردد
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 -10تسویه سند
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 -11رفع تعهد
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 -12ﻣراجعه به کارتابل و ثبت تایید  1و 2
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انواع تعهداﺕ ارزی ایفاء نشده:
تعهدات ارز ایفاء نشده بابﺖ واردات کاال بر  3نوع می باشد
 -1عدم ارائه پروانه ﺳبز گﻤرکی
 -2کسر تخﻠیه ( وقتی ارزش پروانه ﺳبز ارائه شده کﻤتر از اﺳناد حﻤﻞ ارائه شده باشد)
 -3بیش بود ارزش کاال یا گران نﻤایی ( متولی اعالم تعهد یاد شده فقط دفتر بررﺳی و تعیین ارزش و
تعرفه گﻤرک ﺟﻤهور اﺳالمی ایران می باشد )

اقداﻣاﺕ شعب جهت پیگیری تعهد ارزی ایفاء نشده:
 چگونگی اقدام در خصوص وجه التزام نقدی ﻣربوط به تبصره  4بند (ی) از بخش اول ﻣجموعه
ﻣقرراﺕ ارزی

در رابطه با واریز وجه التزام نﻘد به ریال ،شعب می بایسﺖ در مورد اعتبارات اﺳناد  ،تاریخ
واریز اﺳناد را به عنوان مبنا محاﺳبه مدت ی
هزینهها

وصول)

به

ﺳاله مالک قرارداده و مبالغ ممﺧوذه را (پس از کسر

حساب

شﻤاره

8000300000102662

) (760100008000300000102662IRتحﺖ عنوان "اداره ﺳیاﺳﺖها و مﻘررات ارز  -حساب
تضﻤین پروانه ﺳبز گﻤرکی (ایفا تعهد ترﺧیص)" نزد اداره معامالت ریالی بان

مرکز ج.ا.ا واریز

نﻤایند.
بدیهی اﺳﺖ در صورت ایفا تعهد ارز از ﺳو وارد کننده ،مبﻠغ واریز به حساب بان
(در هر مورد) در وﺟه بان

مرکز ج.ا.ا.

مﻠی ایران یا متﻘاﺿی قابﻞ اﺳترداد ﺧواهد بود.

الزم به ذکر اﺳﺖ ﺳرفصﻞ شﻤاره حسابدار  26403102به عنوان"بستانکاران موقﺖ وﺟه التزام ارائه پروانه
ﺳبز" از ﺳو اداره کﻞ حسابدار

ﺟهﺖ ن هدار وجه التزام مزبور معرفی گردیده اﺳﺖ.
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با توجه به اهمیت تعهدناﻣه و اخذ صحیح آن به هنگام گشایش اعتبارضروری است که نکاﺕ
ذیل ﻣد نﻈر قرار گیرد :

 -1اخذ تعهدناﻣه از واردکننده طبق فرم نمونه پیوست شماره یک بخش هفتم
 -2تعهدناﻣه باید توسط واردکننده تکمیل و قسمت ذیل آن نیز توسط ﻣسئولین شعبه با ذکرنام،
تأیید ،اﻣضا و ﻣهر گردد.
 -3بایگانی و نگهداری تعهدناﻣه ﻣأخوذه تا پایان تصفیه تعهد
 -4الصاق و ابطال تمبر روی تعهدناﻣه
 -5الزم است تعهدناﻣه درﻣورد اشخاص حقیقی توسط شخص واردکننده و درﻣورد اشخاص حقوقی
خصوصی توسط دارندگان اﻣضاء ﻣجاز تکمیل  ،اﻣضاء و ﻣهر گردد.

اقداﻣاﺕ قانونی در صورﺕ عدم رفع تعهد ارزی توسط ﻣشتری:
در این ﺧصوص بند  14از بخش هفتم مجﻤوعه مﻘررات ارز نحوه انعکاس موﺿوع تعهد ارز را تشریح
نﻤوده اﺳﺖ .لیکن بخشنامه اﺧیر بان

مرکز ﺟﻤهور اﺳالمی ایران که طی دﺳتور عﻤﻞ شﻤاره 43360

مورخ  1396/07/05به شعب و ادارت امور ابالغ شده اﺳﺖ ،با توﺟه به الکترونیکی شدن و مراحﻞ ارائه و رفع
تعهد ارز به صورت ﺳیستﻤی ،روال ﺟدید برا پی یر تعهدات ارز تعیین نﻤوده اﺳﺖ که تفاوت هایی
با مندرﺟات بخش هفتم از ﺟﻤﻠه عدم ارﺳال پیوﺳﺖ شﻤاره  5تکﻤیﻞ شده به بان

مرکز

دارد .هرگاه

مشتر در موعد مﻘرر نسبﺖ به ارائه پروانه گﻤرکی مطابق اقدام ننﻤاید و یا ارزش پروانه گﻤرکی کﻤتر از
اﺳناد باشد ( کسر تخﻠیه ) و یا دفتر بررﺳی و تعیین ارزش گﻤرک ﺟﻤهور اﺳالمی ایران ارزش اﺳتنباطی را
کﻤتر از ارزش اظهار تشخیص بدهد مسئولین شعبه موظف هستند وفق دﺳتور عﻤﻞ یاد شده اقداماتی به
شرح ذیﻞ انجام دهند.
 -1ارﺟاع شکایﺖ نزد ﺳازمان تعزیرات حکومتی وفق اﺧرین دﺳتور عﻤﻞ اداره کﻞ دعاو حﻘوقی به
شﻤاره  42661مورخ  1395/09/14و پی یر ان تا حصول نتیجه مطﻠوب ( اﺳترداد عین ارز)
توجه :دقﺖ شود که مبﻠغ تعهد مندرج در پیوﺳﺖ اشاره شده به اندازه ارز باشد که کاالیی در
مﻘابﻞ من وارد کشور نشده اﺳﺖ در ﺧصوص کسر تخﻠیه میزان تعهد ارز مابه التفاوت ارزش پروانه
گﻤرکی و اﺳناد حﻤﻞ می باشد در ﺧصوص میزان تعهد بیش بود ارزش کاال نیز مابه التفاوت ارزش
اظهار و اﺳتنباطی اعالم شده در نامه دفتر بررﺳی و تعیین ارزش و تعرفه ﺧواهد بود.
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 -2درج و ارﺳال شﻤاره نامه و تاریخ شکایﺖ نزد ﺳازمان تعزیرات حکومتی در ﺳامانه پورتال ارز وفق
دﺳتور عﻤﻞ شﻤاره  43360مورخ 1396/07/05
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چگونگی رفع تعهد ارزی بابت عدم ارائه پروانه سبز گمرکی ،بیشبود ارزش کاال و کسر
تخلیه


بر اﺳاس دﺳتورعﻤﻞ شﻤاره  94/17/41665مورخ  94/04/13از تاریخ صدور بخشنامه مذکور:

 -1رفع تعهد ارز ناشی از عدم ارائه پروانه ﺳبز گﻤرکی ،بیش بود ارزش کاال و کسر تخﻠیه ،منوط به اﺳترداد
عین ارز توﺳط وارد کننده به حساب بان

مرکز

ﺟﻤهور

اﺳالمی ایران و دریافﺖ

هم ارز ریالی من به نرخ روز واریز اﺳناد ( در مورد اعتبار اﺳناد دیدار  ،ریفاینانس و فاینانس) ،نرخ روز
تاریخ ظهرنویسی اﺳناد ( در مورد اعتبار اﺳناد مدتدار) به میزان تعهد ایفا نشده و صدور اعالمیه ﺧرید ارز
طبق فرم الحاقی ( نسخه ﺟدید ﺿﻤیﻤه ) و ثبﺖ و تمیید اطالعات یاد شده در قسﻤﺖ اﺳترداد ارز (پیوﺳﺖ 4
الکترونیکی) پورتال ارز ﺧواهد بود.
 -2الف  :چنانچه نرخ ارز اعتبار به نرخ مرﺟع و یا کﻤتر باشد ،شعب مﻠزم به واریز عین ارز ﺧریدار شده به
حساب مرکز -اداره ﺧارﺟه بوده و دریافﺖ معادل ریالی من به نرخ ارز ﺧریدار

شده با توﺟه به عﻤﻠیات

حسابدار زیر میباشند:

بدهکار :حساب اﺳکناس و نﻘود (در موارد

که اﺳترداد ارز به صورت اﺳکناس میباشد)  /حساب ارز

مشتر یا حساب واﺳطه ارز (در موارد که اﺳترداد ارز به صورت حواله با منشم ﺧارﺟی باشد).
بستانکار :مرکز اداره ﺧارﺟه

بدهکار :حساب مرکز اداره ﺧارﺟه (ریال)
بستانکار :صندوق  /حساب مشتر (ریال)

توجه :در ﺧصوص تفسیر کﻠﻤه "عین ارز" نکات مطروحه در دﺳتور عﻤﻞ شﻤاره  40561مورخ
 1392/05/26نیز قابﻞ توﺟه می باشد.
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-2ب :چنانچه نرخ ارز اعتبار نرخ روز (مبادلها ) باشد ،شعب مﻠزم به ﺧرید ارز با نرخ ﺧرید روز واریز اﺳناد
(در مورد اعتبار اﺳناد دیدار  ،ریفاینانس و فاینانس) ،تاریخ ظهرنویسی اﺳناد (در مورد اعتبار اﺳناد مدت
دار یا نرخ ﺧرید روز فروش ارز (والور ﺳند بستانکار ارز اداره ﺧارﺟه) ،هرکدام کمتر باشد ،هستند.

 -3چنانچه نرخ ارز در روز واریز اﺳناد (در مورد اعتبار اﺳناد

دیدار  ،ریفاینانس و فاینانس) ،تاریخ

ظهرنویسی اﺳناد (در مورد اعتبار اﺳناد مدت دار) یا نرخ ﺧرید روز فروش ارز ( والور ﺳند بستانکار ارز
اداره ﺧارﺟه) ،بیشتر از نرخ روز در روز مراﺟعه وارد کننده ﺟهﺖ تصفیه تعهد باشد ،مبنا محاﺳبه ﺟهﺖ
پرداﺧﺖ معادل ریالی به مشتر  ،نرخ ارز در روز مراﺟعه ﺧواهد بود.

توجه :1چنانچه پروانه گﻤرکی ارائه شده دارا کسر تخﻠیه باشد:
به لحاظ ارزش ،وزن و تعداد در مﻘایسه با شرایط اعتبار و اﺳناد حﻤﻞ مربوطه باشد رفع تعهد ارز منوط به
تحﻘق مفاد بند فوق الذکر یا بندها  6و  7بخش هفتم مجﻤوعه مﻘررات ارز ﺧواهد بود.
توجه :2چنانچه در فرایند رفع تعهد ارز واردات کاال عﻠی رغم مشاهده کسر کاال در ﺳامانه پورتال ارز
گﻤرک ذیربط اعالم نﻤاید که پروانه گﻤرکی مربوطه فاقد کسر تخﻠیه کاال می باشد انجام رفع تعهد ارز
(صرفاً تعهد ارائه پروانه گﻤرکی) و تسویه ﺳند بابﺖ مانده ایجاد شده ناشی از کسر مزبور با دو ﺳطح امضا
توﺳط من بان

و درج تاییدیه گﻤرک در ﺳامانه یاد شده و رعایﺖ ﺳایر ﺿوابط و مﻘررات امکان پذیر ﺧواهد

بود ( .دﺳتور عﻤﻞ شﻤاره  43227مورخ )1396/05/24
توجه :3رفع تعهد با ارائه پروانه ﺳبز گﻤرکی بدون انتﻘال ارز مﻤهور به مهر گﻤرک ترﺧیص کننده حاکی از
ورود کاال طبق بند  2ماده  38میین نامه اﺟرایی قانون مﻘررات صادرات و واردات (بند  7بخش هفتم مجﻤوعه
مﻘررات ارز ) نیز امکانپذیر اﺳﺖ.
توجه :4در صورتیکه ارزش و یا وزن ناﺧالص مندرج در ظهر و رو پروانه ﺳبز/اظهارنامه به هر دلیﻠی بیشتر از
اﺳناد مربوطه باشد مشروط به بر اینکه ﺳایر مشخصات کاال مطابق اﺳناد اعتبار/برات اﺳناد و یا حواله ارز
باشد صرفنظر از مغایرت ارزش و وزن ناﺧالص بیشتر کاال ترﺧیص شده رفع تعهد ارز با رعایﺖ ﺳایر مﻘررات
بالمانع ﺧواهد بود.
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 درباره پروانههای سبز گمرکی کاغذی وصول پروانه گمرکی ورود کاال وفق بند  3از بخش
هفتم ﻣجموعه ﻣقرراﺕ ارزی باید انجام گردد:
در صورت ارائه اصﻞ پروانه ﺳبز گﻤرکی (یا گواهی مدلول ﺳند گﻤرکی برا پروانه ها ﺳبز گﻤرکی
فیزیکی) بعد از مهﻠﺖ مﻘرر الزم اﺳﺖ شعبه ﺿﻤن مرعی داشتن دﺳتور عﻤﻞ شﻤاره  93062مورخ
 1393/02/22و ارﺳال مستندات مندرج در دﺳتورعﻤﻞ یاد شده از طریق اداره کﻞ ﺧارﺟه به بان
مرکز نسبﺖ به رفع تعهد ارز اقدام نﻤاید


کاالهای ترخیص شده از گمرکاﺕ ﻣناطق آزاد تجاری/صنعتی و یا ویژه اقتصادی:

رفع تعهد ارز از واردکنندگان کاالها فوق طبق بندها  12و  11از بخش هفتم مجﻤوعه مﻘررات ارز
انجام می گردد.
 ارائه گواهی خسارﺕ از شرکت بیمه :
در صورتیکه بابﺖ ﺟبران کسر کاال گواهی تامین ﺧسارت از شرکﺖ بیﻤه اﺧذ گردد در صورت وﺟود شرایط
مندرج در بند  6از بخش هفتم مجﻤوعه مﻘررات ارز در ﺧصوص گواهی ﺧسارت بیﻤه رفع تعهد ارز به
میزان ارزش گواهی ارائه شده بالمانع اﺳﺖ.
 کاالی ﻣتروکه :در صورتیکه کاال وارده به هر عﻠتی در گﻤرک مﻘصد متروکه گردد .شعبه مکﻠف
اﺳﺖ گوا گﻤرک حاکی از ورود کاال به کشور و تایید متروکه شده کاال را ﺟهﺖ رﺳیدگی به موﺿوع
تعهد اﺧذ نﻤاید .گواهی گﻤرک باید حاو شﻤاره اعتبار ،و مشخصات کامﻞ کاال بﻠحاظ وزن ،نوع،
تعداد و ارزش اﺳتنباطی ارز و ریالی کاال متروکه باشد .در صورت مطابﻘﺖ گواهی مذکور و با
رعایﺖ بند  12-4از بخش هفتم مجﻤوعه مﻘررات ارز با رعایﺖ ﺳایر مﻘررات بالمانع ﺧواهد بود.
در صورت عدم اﺧد گواهی فوق الذکر از گﻤرک به هر دلیﻠی گواهی مربوطه از ﺳازمان ﺟﻤع مور و
فروش اموال تﻤﻠیکی منضم به فاکتور فروش کاال متروکه اﺧذ شود ،به نحویکه در صورت تطابق
مندرﺟات گواهی با اﺳناد حﻤـﻞ (ﺧصـوصاً تفاوت ارزش کاال تا  %5قابﻞ قبول اﺳﺖ) و رعایﺖ بند
 12-4رفع تعهد ارز با رعایﺖ ﺳایر مﻘررات بالمانع ﺧواهد بود.
در صورتیکه کاال

متروکه مجدداً به واردکننده واگذار شده باشد ارزش کاال

مندرج در فاکتور

فروش می باید حداقﻞ به میزان  %10ارزش کاال باشد و ﺳپس در فرایند رﺳیدگی لحاظ گردد.
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حسب مصوبه هیات محترم وزیران من دﺳته از واردکنندگان کاال که با اﺳتفاده از ارز تخصیصی کﻤتر
از نرخ گواهی ﺳپرده ارز برا ﺳالها قبﻞ از  1381و کﻤتر از نرخ روز برا ﺳال  1381و بعد من
اقدام به واردات کاال نﻤوده اند و کاال منها متروکه شده باشد می باید ﺟهﺖ محاﺳبه و پرداﺧﺖ
مابهالتفاوت موﺿوع مصوبه شورا محترم اقتصاد به ﺳازمان حﻤایﺖ مصرف کنندگان وتولیدکنندگان
معرفی شوند .بدیهی اﺳﺖ عالوه بر تاییدیه مزبور گواهی کاال

متروکه باید از نظر کﻤی و کیی

مطابق شرایط اﺳناد حﻤﻞ باشد.
 انجام ﻣصالحه ریالی :به منظور تسهیﻞ در امر تسویه تعهدات ارز معوقه واردکنندگان کاال و به
اﺳتناد مصوبه هیات محترم وزیران چ ون ی موﺿوع انجام مصالحه ریالی و ﺿوابط ان وفق بند  15از
بخش هفتم مجﻤوعه مﻘررات ارز ﺧواهد بود.
 رفع تعهد بابت بخش خدﻣاتی اعتبار اسنادی :منوط به ارائه اصﻞ صورتحساب ها قطعی انجام
کار و ارائه تائیدیه کارفرما مبنی بر انجام ﺧدمﺖ پس از کسر مالیات بالمانع ﺧواهد بود.
 رفع تعهد بابت کاالهای ساخت داخل در اعتبار اسنادی :به منظور رفع تعهد ارز در مورد
کاالها

که توﺳط ﺳازنده داﺧﻠی تکﻤیﻞ می شود .با توﺟه به فﻘدان گواهی مبدا ،بارنامه و عدم

صدور پروانه گﻤرکی ،ارائه اﺳناد ﺳیاهه تجار  ،لیسﺖ بسته بند و قبض انبار ﺿرور اﺳﺖ( .قبض
انبار )


رفع تعهد بابت صرفاً ﻣغایرﺕ تعرفه :چنانچه کﻠیه مشخصات کاال ترﺧیص شده بر اﺳاس اصﻞ
پروانه گﻤرکی ارائه شده به لحاظ کﻤی و کیفی مطابق با اﺳناد حﻤﻞ باشد صرفنظر از مغایرت تعرفه،
رفع تعهد ارز با رعایﺖ ﺳایر مﻘررات بالمانع ﺧواهد بود.

 رفع تعهد بابت ﻣغایرﺕ گمرک ﻣقصد :در صورت مغایرت گﻤرک مﻘصد با منچه که در ثبﺖ
ﺳفارش و شرایط اعتبار درج شده اﺳﺖ ،چنانچه اﺧتالف کرایه حﻤﻞ حادث گردد ،واردکننده مﻠزم به
اﺳترداد عین ارز به میزان اﺧتالف کرایه حﻤﻞ یاد شده وفق دﺳتور عﻤﻞ شﻤاره  41665مورخ
 1394/04/13کی باشد.

252

ﻣغایرﺕها در پورتال ارزی:
انواع مغایرتها احتﻤالی:
 -1کامﻞ نبودن وﺿعیﺖ اطالعات اظهارنامه ("اظهارنامه پروانه نشده")
 -2عدم درج اطالعات درب ﺧروج توﺳط گﻤرک
 -3مغایرت شﻤاره ابزار پرداﺧﺖ در ﺳامانه قدیم و ﺟدید
 -4انتﻘال اطالعات ابزار پرداﺧﺖ انجام نشده باشد
 -5تی

وصولی حذف نشده باشد

 -6در قسﻤﺖ تطبیق ﺳطرها به درﺳتی انتخاب نشده باشند
 -7نﻤایش کسر تخﻠیه
نحوه اقدام در خصوص ﻣغایرﺕ احتمالی فوق
 -1ﺿﻤن در ﺟریان قراردادن مشتر  ،ایشان را ﺟهﺖ تکﻤیﻞ اظهار و ثبﺖ ان توﺳط گﻤرک مربوطه،
راهنﻤاا می کنیم.
 -2واردکننده موظف اﺳﺖ ﺿﻤن مراﺟعه به گﻤرک درﺧواﺳﺖ ثبﺖ اطالعات ﺧروج کاال از درب ﺧروج را
می نﻤاید.
 -3در صورت تائید شﻤاره ابزار پرداﺧﺖ صحیح ازﺳو گﻤرک از طریق درج در بخش نظرات ﺳازمان ها
در ﺳامانه قدیم پورتال ارز رفع تعهد طبق دﺳتور عﻤﻞ شﻤاره  42462مورخ  1395/05/11طی مراحﻞ
تطبیق و ...انجام ﺧواهد شد .در صورتی که تعهد ارز طبق دﺳتور عﻤﻞ مربوطه قابﻞ رفع تعهد ﺳیستﻤی
نباشد و یا گﻤرک از طریق نامه شﻤاره ابزار پرداﺧﺖ را تائید نﻤوده باشد شعبه مﻠزم به مکاتبه با بان
مرکز از طریق اداره کﻞ ﺧارﺟه می باشد.
 -4اطالعات ابزار پرداﺧﺖ را انتﻘال می دهیم.
 -5تی

وصولی را حذف میکنیم.

 -6در صورت اشتباه در انتخاب ﺳطرها ﺿﻤن بازگشﺖ تطبیق ﺳطر درت را انتخاب و اقدام به تطبیق
مجدد می نﻤاییم.
 -7در صورت وﺟود کسر تخﻠیه واقعی رفع تعهد ارز منوط به اﺳترداد عین ارز وفق دﺳتور عﻤﻞ
شﻤاره  41665مورخ  1394/04/13ﺧواهد بود ،ولی در صورتی که گﻤرک مربوط طی نامه یا اظهار نظر
در بخش نظرات ﺳازمان ها در ﺳامانه قدیم پورتال ارز صراحتاً عدم وﺟود کسر تخﻠیه را تائید نﻤوده
باشد ،وفق دﺳتور عﻤﻞ شﻤاره  43227مورخ  1396/05/24اقدام می شود .در صورتیکه رفع تعهد وفق
دﺳتور عﻤﻞ یاد شده صورت ن یرد ناگزیر به مکاتبه با بان
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مرکز از طریق اداره کﻞ ﺧارﺟه ﺧواهد بود.

نکاﺕ ﻣهمی که در زﻣینه رفع تعهداﺕ ارزی باید در نﻈر داشت:
 -1در صورت مفﻘود و یا به هر عﻠتی که پروانه ﺳبز قابﻞ ارائه به بان

نباشد مشتر می تواند

با اعالم مفﻘود و منتشار مگهی و انجام مراحﻞ قانونی نسبﺖ به اﺧذ مدلول ﺳند گﻤرکی از
گﻤرک اقدام نﻤاید که مدلول یاد شده هن امی نزد بان
شرایط اعتبار) من از گﻤرک تسﻠیم بان

اعتبار دارد که گواهی ( مطابق با

شود البته با توﺟه به عدم صدور فیزکی پروانه گﻤرکی

ارائه مدلول و گواهی من نامفهوم می باشد چون با وﺟود الکترونیکی بودن صدور پروانه،
مفﻘود من موﺿوعیﺖ نخواهد داشﺖ.
 -2در ﺧصوص کسر تخﻠیه مخصوصا در حواله ها ارز دقﺖ شود که مفهوم کسر تخﻠیه با عدم
ارائه اشتباه نشود .لذا ارائه اﺳناد به ارزش کﻤتر از مبﻠغ حواله و متعاقباً ارائه پروانه مطابق با
اﺳناد مذکور کسر تخﻠیه محسوب نﻤی شود بﻠکه به منزله عدم ارائه ( به میزان کسر اﺳناد از
مبﻠغ حواله شده ) می باشد.
 -3برا کاالهایی که با اﺳتفاده از ارز ﺳیستم بانکی وارد شده اند دفتر بررﺳی و تعیین ارزش و
تعرفه گﻤرک ﺟﻤهور

اﺳالمی ایران اقدام به بررﺳی و تعیین ارزش کاالها

مزبور ﺧواهد

نﻤود .در موارد که کاال بدون انتﻘال ارز اظهار می شود دفتر یاد شده ارزش کاال را بررﺳی
نخواهد کرد و اشتباه در اظهار مشتر باعث ایجاد ﺧسارات و مﺳیب ها مالی به واردکننده
می شود.
 -4کاال متروکه :کاالهایی که مدت توقف قانونی منها در اماکن گﻤرکی پایان یافته و وارد کننده
اقدامی ﺟهﺖ ترﺧیص منها به عﻤﻞ نیاورده اﺳﺖ .مدت مجاز توقف کاال وارده به گﻤرک  4ماه
از تاریخ تحویﻞ اظهارنامه و صدور قبض انبار اﺳﺖ .در صورتیکه در این فاصﻠه وارد کننده ﺟهﺖ
ترﺧیص کاال مراﺟعه نکند کاال متروکه محسوب می شود .البته مهﻠﺖ  4ماه ذکر شده تا  4ماه
بعد نیز تﻤدید شود به شرط اینکه حق انباردار من پرداﺧﺖ شود .مهﻠﺖ ترﺧیص در اماکن
فرودگاهی  2ماه بعد از تاریخ اظهارنامه و صدور قبض انبار اﺳﺖ و دو ماه نیز با شرایط گفته
شده قابﻞ تﻤدید اﺳﺖ
 -5کاال مجانی :در صورت درج کاال مجانی در ﺳیاهه و ثبﺖ ﺳفارش الزم اﺳﺖ در گﻤرک
اظهار گردد و هرگونه مغایرت کاال مجانی با اﺳناد حﻤﻞ کسر تخﻠیه محسوب می شود ،وارد
کننده مﻠزم به ارائه پروانه مطابق با اﺳناد وثبﺖ ﺳفارش می ابشد
 -6کاال مرﺟوعی :در صورت پرداﺧﺖ وﺟه اعتبار اﺳناد به ذینفع و عدم ورود کاال و یا مرﺟوع
شدن من ،تعهد ارز منوط به ورود مجدد کاال به میزان ارزش کاال مرﺟوعی به صورت بدون
انتﻘال ارز و یا اﺳترداد عین ارز و صدور اعالمیه ﺧرید ارز وفق پیوﺳﺖ شﻤاره  4از بخش هفتم
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ﺧوهد بود .درغیر اینصورت ﺿﻤن ﺿبط وﺟه التزام موﺿوع تبصره  4ذیﻞ بند" " بخش اول
مجﻤوعه مﻘررات ارز باید مراتب ﺧروج غیرقانونی ارز از کشور توﺳط مراﺟع ذیصالح پی یر
گردد.
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تعریف برخی اصطالحاﺕ در قانون اﻣور گمرکی
 -1هزینه ها ،تعرفه و حقوق گمرکی  :وﺟوهی که در گﻤرک از کاالها وارداتی دریافﺖ میشود ،به چند
دﺳته تﻘسیم میشود .یکی حﻘوق و عوارض اﺳﺖ که نوعی مالیات غیرمستﻘیم اﺳﺖ و دی ر هزینههاﺳﺖ
که در مﻘابﻞ انجام ﺧدمﺖ وصول میشود؛ مثﻞ هزینه تخﻠیه و بارگیر  ،مزمایش ،اﺳتاندارد و انباردار .

حﻘوق و عوارض توﺳط گﻤرک وصول میشود ولی هزینهها توﺳط ﺳازمانها

ارائهکننده ﺧدمﺖ مثﻞ

ﺳازمان بنادر در بنادر ،انبارها عﻤومی در گﻤرکات داﺧﻠی و ﺳازمان مﻠی اﺳتاندارد وصول میگردد .حﻘوق
ورود که در بند (ح) ماده ی

قانون امور گﻤرکی تعریف شده شامﻞ دو قسﻤﺖ اﺳﺖ 1 :ـ حﻘوق گﻤرکی

(که برا هﻤه کاالها  4درصد اﺳﺖ و توﺳط مجﻠس وﺿع شده اﺳﺖ) 2 .ـ ﺳود بازرگانی که توﺳط دولﺖ
تعیین میشود .البته مالیاتها و عوارض دی ر از ﺟﻤﻠه  8درصد از مالیات ارزش افزوده 4 ،درصد از کاالها
فرهن ی 5 ،درصد از مجﻤوع حﻘوق گﻤرکی و ﺳود بازرگانی به عنوان هالل احﻤر نیز از واردات انواع کاالها و
به تناﺳب نوع و حجم کاال دریافﺖ میشود.
ﻣفهوم تعرفه
تعرفه عبارت اﺳﺖ از مالیات و عوارﺿی که دولﺖها به دالیﻞ حﻤایتی ،مالی یا ترکیبی از منها از کاالها اﺧذ
میکنند .اصطالحا این دریافتی به حﻘوق گﻤرکی  Customs Dutiesموﺳوم اﺳﺖ .تعرفه گﻤرکی مﻤکن
اﺳﺖ براﺳاس ارزش کاال دریافﺖ شود که در این صورت ،من را تعرفه ارزشی مینامند و به روشها مختﻠف
محاﺳبه و دریافﺖ میشود.
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 -2کاالی ﻣرجوعی :الف -به عنوان واردات موقﺖ قبالً به کشور وارد شده و در پایان مهﻠﺖ ورود موقﺖ برا
اعاده از کشور اظهار و تحﺖ عنوان کاال مرﺟوعی شناﺧته می شود .ب -به دلیﻞ مﻤنوعیﺖ یا غیرمجاز
بودن یا عدم تطبیق با اﺳتانداردها اﺟبار یا به طور کﻠی عدم احراز شرایط ،قابﻞ ترﺧیص نیستند به
هﻤین عﻠﺖ باید از کشور مرﺟوع شوند.
 -3اظهارناﻣه کاال :عبارت اﺳﺖ از هر نوع اظهارنامه ا

که بر رو

برگی که گﻤرک تعیین نﻤوده تنظیم

میشود .در این اظهارنامه اشخاص ذینفع ،روش گﻤرکی را باید در مورد کاال اﺟرا گردد ذکر می کنند و
مشخصاتی را که از نظر گﻤرک برا اﺟرا من روش الزم اﺳﺖ قید می کنند.
 -4ورود ﻣوقت :رویه گﻤرکی اﺳﺖ که به موﺟب من برﺧی از کاالها بدون پرداﺧﺖ حﻘوق ورود عوارض به
قصد ﺧروج مجدد در مدت مﻘرر وارد قﻠﻤرو گﻤرکی می گردند و بر  3نو ع اﺳﺖ
الف -ورود موقﺖ کاال ﺟهﺖ تعﻤیر یا تولید و بسته بند
ب -ورود موقﺖ به منظور نﻤایش در نﻤایش اه ها
ج – ورود موقﺖ ﺧودرو
 -5کوتاژ :دفتر

اﺳﺖ که کﻠیه مشخصات و اطالعات کاال از رو

اظهارنامه در ان درج می گردد.در واقع

ﺳیستم بای انی اظهارنامه ها گﻤرکی بر مبنا شﻤاره کوتاژ می باشد.
 -6ترانزیت گمرکی :عبارت اﺳﺖ از روش گﻤرکی که به موﺟب من کاالها تحﺖ نظارت از ی

گﻤرک به

گﻤرکی دی ر حﻤﻞ می شود.
 -7کابوتاژ :عبارت اﺳﺖ از حﻤﻞ کاال از ی

بندر کشور به بندر دی ر و هﻤچنین از ی

گﻤرک به گﻤرک

دی ر ،که از راه کشور هم ﺟوار صورت گیرد .برا کابوتاژ تشریفات گﻤرکی الزم اﺳﺖ و دو نوع اظهارنامه
دارد که یکی هن ام ﺧروج کاال از بندر یا مرز تنظیم میشود و یکی هم هن ام ورود به گﻤرک مرز یا بندر.
 -8ارزش کاالی صادراتی در گمرک :هر کاالیی که به عنوان صادرات به گﻤرک اظهار میشود ،صرف نظر از
قیﻤتی که طبق قرارداد برا من تعیین شده ،به طور کﻠی فارغ از ارزش کاال در ﺧارج ،دارا قیﻤتی اﺳﺖ که
قبال توﺳط مرﺟع رﺳﻤی دولتی تعیین شده و به صورت فهرﺳﺖ قیﻤﺖها صادراتی در اﺧتیار گﻤرک ،بان
و ﺳایر ﺳازمانها قرار میگیرد .لذا صادرکنندگان به این قیﻤﺖها دﺳترﺳی دارند و الزاما اظهارنامهها
صادراتی نیز باید با هﻤین ارزشها تﻘویم گردد .این نحوه قیﻤﺖگذار

کاالها

صادراتی و الزام کﻠیه

صادرکنندگان به رعایﺖ من برا این اﺳﺖ که اوالً صادرکننده اگر مجاز به اظهار قیﻤﺖ کاالیی که صادر می
کند به دلخواه باشد قطعا برا ی

نوع کاال قیﻤﺖها مختﻠف به گﻤرک اظهار میگردد و به این ترتیب

چنانچه قرار بر اﺧذ تعهد ارز یا اﺧذ مالیات یا حتی تهیه ممار بازرگانی باشد هیچکدام از این منظورها
درﺳﺖ برمورده نخواهد شد.
نکته :در حال حاﺿر که نسخه کاغذ پروانهها صادراتی حذف شده و امکان مﻤهور نﻤودن من توﺳط
شعب ذ ربط وﺟود ندارد (از طریق پورتال ارز ) ،صادرکنندگان به دلیﻞ این که مشخص نیسﺖ کدام بان
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اقدام به مستهﻠ

نﻤودن پروانه یاد شده نﻤوده اﺳﺖ ،میتوانند از مزایا

مختﻠف ناشی از ارائه پروانه

صادراتی کاال (بخشودگی مالیاتی) با مراﺟعه به بان ها مختﻠف اﺳتفاده نﻤایند.
 -9ارزش کاالی ورودی در گمرک (ارزش گمرک) :ارزش کاال ورود در گﻤرک در هﻤه موارد عبارت
اﺳﺖ از بها ﺳیف ( CIFبها ﺧرید کاال در مبدا به اﺿافه هزینه بیﻤه و حﻤﻞ و نﻘﻞ و باربند ) و کﻠیه
هزینهها

مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و هﻤچنین حق اﺳتفاده از امتیاز نﻘشه ،مدل و عالمﺖ

گذار بازرگانی و ﺳایر حﻘوق مشابه مربوط به کاال و ﺳایر هزینههایی که به من کاال تا ورود به اولین دفتر
گﻤرکی تعﻠق میگیرد که از رو ﺳیاهه ﺧرید یا ﺳایر اﺳناد تسﻠیﻤی صاحب کاال تعیین و براﺳاس نرخ ارز و
برابر ها اعالم شده از طرف بان

مرکز ایران در روز تسﻠیم اظهار نامه ﺧواهد بود.

 -10اسناد ﻣثبته گمرکی :اﺳناد مثبته گﻤرکی بطور کﻠی اﺳناد هستند که مؤید ورود کاال به ترتیب مجاز به
کشور ،انجام تشریفات قطعی گﻤرکی در ﺧصوص منها و ترﺧیص از گﻤرک با صدور ﺳند و پرداﺧﺖ کﻠیه
وﺟوهی که به ورود قطعی کاال تعﻠق میگیرد میباشد.
 -11اسناد نادرست :منظور اﺳناد یا ﺳیاهههایی اﺳﺖ که در من ﺧصوصیات کاال صحیح ذکر نشده اﺳﺖ و
صاحب کاال از طریق عدم تصریح ﺧصوصیات ،به زیان دولﺖ اقدام و کاال دی ر را با حﻘوق گﻤرکی و ﺳود
بازرگانی و عوارض کﻤتر اظهار نﻤوده باشد.
 -12کاالی ضبطی در گمرک :ﺿبط کاال در گﻤرک در موارد اﺳﺖ که کاال مﻤنوعالورودیا غیر مجاز بوده و با
نام و مشخصات صحیح اظهار شده باشد و گﻤرک ﺳه ماه به صاحب کاال فرصﺖ داده باشد که کاال را از
کشور اعاده نﻤاید ولی صاحب کاال اقدامی ننﻤاید .در این صورت بعد از انﻘضا ﺳه ماه مذکور کاال اصطالحاً
ﺿبط میشود .هﻤچنین بعد از ﺿبط ،به صاحب کاال دو ماه وقﺖ داده میشود که اگر شکایتی دارد به دادگاه
شهرﺳتان تسﻠیم نﻤاید .در غیر این صورت و گذشﺖ دو ماه مذکور اصطالحا کاال ﺿبط قطعی شده یعنی به
مالکیﺖ دولﺖ در میمید.
 -13اظهارناﻣه اجمالی :فرم مخصوصی اﺳﺖ حاکی از ﺧالصه مشخصات محﻤوله ی

کشتی یا ی

هواپیﻤا که

ﺿﻤن من تعداد بسته ،وزن ،مبداء ،مﻘصد ،نام کشتی یا دی ر وﺳایﻞ حﻤﻞ ،تعداد اقالم محﻤوله در من ثبﺖ
شده و به ﺿﻤیﻤه مانیفسﺖ به گﻤرک تسﻠیم میشود .در اظهارنامه اﺟﻤالی بعد از ذکر مشخصات مؤﺳسه
حامﻞ و مشخصات وﺳیﻠه نﻘﻠیه و گیرنده ،نسبﺖ به مشخصات کاال به نوشتن ﺟﻤﻠه طبق مانیفسﺖ ﺿﻤیﻤه
اکتفا میشود.
 -14عدل :به ی

واحد کاال گفته میشود که در صندوق یا کارتن یا گونی و حصیر و غیره بستهبند شده

باشد.
 -15فله :به کاالهایی که بدون لفاف ،در واگنها یا کامیونها اتاقدار و یا کشتی حﻤﻞ میشود فﻠه میگویند.
کاالهایی مانند شکر ،گندم ،حبوبات و عﻠوفه و از این قبیﻞ به صورت فﻠه حﻤﻞ میشود.
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ﻣنطقه آزاد تجاری و تفاوﺕ آن با ﻣنطقه ویژه اقتصادی
بنا به تعاریف بین الﻤﻠﻠی منطﻘه مزاد محدوده حراﺳﺖ شده بندر و غیر بندر اﺳﺖ که از شﻤول برﺧی از
مﻘررات ﺟار کشور متبوع ﺧارج بوده و با بهره گیر از مزایایی نظیر معافیﺖ ها مالیاتی ،بخشودگی ﺳود
عوارض گﻤرکی ،عدم وﺟود تشریفات زاید ارز  ،ادار و مﻘررات دﺳﺖ و پاگیر و هﻤچنین ﺳهولﺖ و تسریع
در فرایندها صادرات و واردات با ﺟذب ﺳرمایه گذار ﺧارﺟی و انتﻘال فن مور به توﺳعه ﺳرزمین اصﻠی
کﻤ

می نﻤاید.

مناطق ویژه اقتصاد  :محدوده ﺟغرافیایی مشخص که قوانین گﻤرکی محدوه ﺳرزمین اصﻠی در من اﺟرا
نﻤیشود و به منظور تسهیﻞ در امر واردات و صادرات کاال و حﻤایﺖ از صنعﺖ داﺧﻠی کشور و هﻤچنین
ﺟذب فناور ها نوین در امر تولید و توﺳعه منطﻘه ا در مباد گﻤرکات کشور ایجاد می شود.
برخی تفاوﺕ های ﻣناطق آزاد و و ویژه:
 معافیﺖ مالیاتی به مدت  15ﺳال در مناطق مزاد وﺟود داردو در مناطق اقتصاد ویژه اقتصاد تخفیفمالیاتی طبق مﻘررات کشور اﺳﺖ.
 ﺧرده فروشی کاال در مناطق ویژه اقتصاد فﻘط برا اتباع ﺧارﺟی مﻤکن اﺳﺖ ولی در مناطق مزاد ﺧردهفروش برا اتباع ﺧارﺟی و داﺧﻠی مﻤکن اﺳﺖ.
 مﻘررات ویزا برا یاتباع ﺧارﺟی در مناطق ویژه اقتصاد بر اﺳاس ﺿوابط داﺧﻞ کشور اﺳﺖ ولی در مناطقمزاد روادید در مرزها ورود اعطا می شود.
 مﻘررات کار و بیﻤه در مناطق ویژه مثﻞ ﺳرزمین اصﻠی اﺳﺖ ولی در مناطق مزاد تابع مﻘررات ﺧاص منطﻘهمی باشد.
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سواالﺕ ﻣتداول ساﻣانه رفع تعهد پورتال ارزی بانک ﻣرکزی جمهوری
اسالﻣی ایران

 )1با استعالم شماره سریال پروانه گمرکی ،اطالعاتی نمایش داده نمیشود( .ویرایش شده)


اگر از صحﺖ شﻤاره ﺳریال اطﻤینان دارید ،یکی از موارد شﻤاره ابزار پرداﺧﺖ در پروانه اشتباه درج شده اﺳﺖ.
 وارد کننده باید با مراﺟعه به گﻤرک درﺧواﺳﺖ نﻤاید در بخش نظرات ذیﻞ پروانه شﻤاره صحیح ابزار پرداﺧﺖ
درج گردد.

 )2بعد از عملیاﺕ تطبیق ارزش تسویه نشده صفر نشده است ولی کسر تخلیه هم ندارد( .ویرایش شده)


اگر مبﻠغ مانده برابر ی

یا چند مورد از هزینه کرایه حﻤﻞ ،هزینه بازرﺳی و ﺳایر هزینهها اﺳﺖ ،در درج اطالعات در

اعالمیه تممین ارز یا ﺳامانه ﺳﻤتاک اشتباه کردهاید و مبالغ مذکور را با فوب کاال یکجا درج کردهاید.
 از درﺧواﺳﺖ تسویه ﺳند در کارتابﻞ اﺳتفاده نﻤایید.


اگر مبﻠغ مانده برابر فوب ی

یا چند ردیف از کاالها در اعالمیه تممین ارز اﺳﺖ ،این کاالها با هیچ کاالیی از پروانه

تطبیق داده نشده اﺳﺖ.
 اگر اشتباهی در تطبیق صورت گرفته اﺳﺖ از طریق کارتابﻞ درﺧواﺳﺖ برگشﺖ تطبیق بدهید.


اگر مبﻠغ ارز پروانه کﻤتر از مبﻠغ ﺳند باشد ،ﺳند حداکثر به میزان مبﻠغ ارز تسویه میشود.
 در صورت اصالح گﻤرک از درﺧواﺳﺖ تسویه ﺳند اﺳتفاده نﻤایید و در غیر اینصورت باید ارز بازگردانده شود.

 )3در پروانه عبارﺕ خطای توزین گمرک درج شده است ولی کسر تخلیه دارد.


وزن ﺧالص اظهار شده کﻤتر از وزن مندرج در اعالمیه تممین ارز اﺳﺖ.
 اگر در اعالمیه تممین ارز اشتباهاً وزن ناﺧالص درج شده اﺳﺖ ،از درﺧواﺳﺖ تسویه ﺳند اﺳتفاده نﻤایید.



باتوﺟه به اینکه گﻤرک به صورت رﺳﻤی مسئولیﺖ اﺧتالف ﺧطا توزین را نپذیرفته اﺳﺖ تﻠورانس در نظر گرفته
نﻤیشود.
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 )4کسر تخلیه چگونه ﻣحاسبه ﻣیشود( .کاالها وزنی)

(تخفیف – ارزش کاال ﺧارج شده) – کرایه حﻤﻞ و ﺳایر هزینهها – مبﻠغ ﺳند = ارزش تسویه نشده ﺳند
ارزش فوب کاال در اعالمیه تممین ارز

)

وزن کاال در اعالمیه تممین ارز

وزن ناﺧالص ﺧروﺟی

× )وزن ﺧالص اظهار × وزن ناﺧالص اظهار ((

کاالها

منطبق∑= ارزش کاال ﺧارج شده

* با توجه به اینکه گمرک به صورﺕ رسمی ﻣسئولیت اختالف خطای توزین را نپذیرفته است تلورانس در نﻈر
گرفته نمیشود.
 )5برای سندی پروانه را ثبت کردم ولی گزینه تطبیق همچنان غیر فعال است.


ﺳند از نوع وصولی اﺳﺖ لذا امکان تسویه ﺳند ندارد
 تی

وصولی ﺳند را بردارید و مجددا ابزار پرداﺧﺖ را ﺟستجو نﻤایید.

 )6گمرک اطالعاﺕ کوتاژ را اصالح کرده است ولی تغییراﺕ در ساﻣانه اعمال نشده است.


اطالعات کوتاژ در ﺳامانه به صورت ﺧودکار به روز رﺳانی نﻤیشود.
 از گزینه دریافﺖ اطالعات ترﺧیص اﺳتفاده نﻤایید و مجدداً پروانه را اﺳتعالم و ثبﺖ نﻤایید.

 )7اطالعاﺕ ابزار پرداخت در ساﻣانه ناقص است یا با آنچه در ساﻣانه سمتاک ثبت شده است ﻣغایرﺕ دارد.


در حال حاﺿر اطالعات ابزار پرداﺧﺖ به صورت ﺧودکار به روز رﺳانی نﻤیشود.
 از گزینه انتﻘال اطالعات ابزار پرداﺧﺖ اﺳتفاده نﻤایید.

 )8گزینه بازگشت عین ارز هم در قسمت رفع تعهد (جدول تعهداﺕ) و هم در قسمت تسویه سند (جدول
اسناد) وجود دارد ،از کدام قسمت باید اقدام کنیم؟
 برا موارد که ﺳند مانده تسویه نشده دارد باید از منو تسویه ﺳند اﺳتفاده نﻤایید .مثالً بابﺖ ﺟبران کسر
تخﻠیه
 برا موارد که میزان مبﻠغ تعهد ،ﺳند ثبﺖ نشده اﺳﺖ و به هﻤین دلیﻞ پس از تسویه ﺳند مبﻠغ مانده تعهد
صفر نﻤیشود از بازگشﺖ عین ارز در منو رفع تعهد اﺳتفاده نﻤایید.
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 )9اگر در ﻣواردی هر دو اتفاق ﻣطرح شده در جواب سوال قبل رخ داد چه باید کرد؟
 باید برا هر مورد ی

اعالمیه تممین ارز در منو مرتبط ایجاد کنید .از تجﻤیع مبالغ در ی

اعالمیه ﺧوددار

کنید.

 )10ﻣشکل پروانههایی که وضعیت اظهار آنها «اظهارناﻣه -پروانه نشده» است را چگونه باید ﻣرتفع کرد؟


طبق مﻘررات پذیرش این گونه پروانهها قابﻞ قبول نیسﺖ.
 بازرگان باید با مراﺟعه (حضور یا تﻠفنی) به گﻤرک وﺿعیﺖ اظهار را اصالح نﻤاید.

 )11چرا در برخی ﻣوارد ثبت درخواست رفع کسر تخلیه اﻣکان پذیر نیست؟ (ﺟدید)


ثبﺖ درﺧواﺳﺖ فﻘط برا ﺳندهایی که در شرایط زیر باشند امکان پذیر اﺳﺖ:
 .1دارا وﺿعیﺖ کسر تخﻠیه باشند( .وﺿعیﺖ کسر تخﻠیه من تی

ﺧورده باشد)

 .2اطالعات درب ﺧروج پروانه مربوطه صفر نباشد.
 .3وزن ﺧالص /تعداد کاال در اظهار گﻤرکی کﻤتر از هﻤین مﻘادیر در اعالمیه تممین ارز نباشد.
 .4وﺿعیﺖ ﺳند تسویه شده نباشد.
نکته :بار اﺳتفاده از درﺧواﺳﺖ رفع کسر تخﻠیه میبایسﺖ پروانه را تطبیق دهید .لذا برا پروندهها ﺳابق میبایسﺖ
ابتدا از درﺧواﺳﺖ بازگشﺖ تطبیق اﺳتفاده نﻤایید و ﺳپس مجدداً پروانه را تطبیق دهید.
الزم به ذکر اﺳﺖ پس از تمیید درﺧواﺳﺖ ،ارزش پروانه معادل جمع ﻣبالغ ارزی کاالهای تطبیق داده شده در نظر
گرفته میشود.

در مورد پرونده هایی که دار شرایط باال نیستند هﻤچنان از درﺧواﺳﺖ تسویه ﺳند (درﺧواﺳﺖ از بان
نﻤایید.
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مرکز ) اﺳتفاده

