
1 و اتوماسیون مالی اداری صنعتیتولید کننده نرم افزارهای یکپارچه ArianERP

دانلود نرم افزار ترخیص کاال - ترخیص کاال از گمرک

 

منبع :  

نویسنده : گروه تحریریه آرین سیستم

موضوع : مدیریت فرآیند کسب و کار 

برای تحقق اهداف کسب و کار خود مطالب خواندنی در زمینه مالی و اداری را در سایت آرین سیستم بخوانید ! با ثبت    

نام در سایت ، شما را از آخرین مقاالت و تخفیفات نرم افزارهای آرین سیستم با خبر خواهیم کرد.

--------------------------------------------------------

www.ariansystem.net

دانلود نرم افزار ترخیص کاال - ترخیص کاال از گمرک + مراحل ترخیص کاال 

 عبور کاال از گمرک و طی کردن مراحل گمرکی مربوطه را ترخیص می گویند. انجام شدن مراحل گمرکی ، تمامی 
عملیاتی است که باید طبق قوانین گمرکی صورت پذیرد. شرکت هایی که در این زمینه یا بازرگانی فعالیت دارند می 
توانند با خرید نرم افزار ترخیص کاالیا نرم افزار سفارشات خارجی برای ثبت اطالعات با جزئیات آنها استفاده نمایند 

، این نرم افزار در تسهیل امور کارهای شرکت های ترخیص کاال دخیل است.

نرم افزار ترخیص کاال

دانلود سیستم ترخیص کاال تمامی بخش ها را طبق واقعیت و بصورت کامال کاربردی ایجاد می کند. نرم افزار ترخیص 
کاال رایگان به معرفی شرکت ترخیص کاال و زمینه فعالیت آنها ، مکانیزه کردن فعالیت های کاری و برقراری ارتباط آنالین 
دفتر با دفاتر دیگر و پنل مشتریان برای حفظ ارتباط مشتریان با شرکت می پردازد. با خرید یا دانلود برنامه ترخیص کاال 
به  مربوط  های  هزینه  است  کافی  فقط   ، کند  می  اعمال  را  کاال  ترخیص  شرکتهای  های  هزینه  اتوماتیک  بصورت  و 

فاکتورهای خرید را بصورت مجزا مشخص کنید.
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ترخیص کار گمرک

گمرک از سالها پیش وجود داشته است و خیلی از کشورها برای صادرات و واردات کاالی خود به کشور مقابل حق گمرکی 
پرداخت می کردند که امروزه یکی از مراحل مهم وارد کردن کاال از خارج ، ترخیص کاال از گمرک می باشد و این کار زیر 
نظر نرم افزار بازرگانی گمرک انجام می شود. به دلیل باال بودن تعرفه و هزینه ترخیص کاال از گمرک در کشور ، ترخیص 

کار یکی از پر درآمدترین مشاغل به حساب می آید.

استخدام ترخیص کار گمرک

بغیر از شرایط عمومی برای استخدام شدن در گمرک ، بایستی شرایط اختصاصی زیر را دارا باشید :

• حداقل سن بیست و پنج سال	

• حداقل مدرک کاردانی در رشته امور گمرکی یا حداقل کارشناسی در سایر رشته ها	

افراد پس از استخدام ، حتما باید آموزش ترخیص کاال را بطور کامل ببینند. زیرا شغل سختی است و در صورت عدم آموزش 
ترخیص کاال از گمرک ، دچار اشتباهاتی می شوند و بایستی میلیون ها یا حتی میلیارد ها مالیات بپردازند.

نحوه ترخیص کاال از گمرک

برای شخصی که برای اولین بار اقدام به ترخیص کاال و سفارشات خارجی می نماید ، زمان بر و سخت می باشد و نیاز به 
آشنایی با تجربیات قبلی ، شیوه و مراحل ترخیص کاال دارد. در زیر رویه ای که یک شرکت ترخیص کار باید طی کند بیان 

شده است.

مراحل ترخیص کاال از گمرک

الف- دریافت مشخصات از اظهار کننده و تنظیم مدارک

• مدارک کاال	

• مدارک صاحب کاال	

• مدارک نماینده صاحب کاال	

ب- پذیرش اظهارنامه

ج- کنترل و نظارتهای گمرکی

د- واریز و ترخیص
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سیستم ورود و ترخیص کاالی پزشکی

وزارت بهداشت و درمان کشور با راه اندازی نرم افزار ترخیص کاالی پزشکی ، توزیع کننده های مورد تایید سازمان را اعالم 
کرده است و با وارد کردن نام شرکت و توزیع کننده در نرم افزار ترخیص کاال می توانید اطالعات مربوطه را دریافت نمایید 

، همچنین امکان مطلع شدن از اعتبار نمایندگی ها وجود دارد.

نرم افزار حمل و نقل

مدیران شرکت های حمل و نقل با استفاده از نرم افزار حمل و نقل مشکالتی از قبیل خسارتهای وارد شده بعد از مهلت 
زمان آزاد ، عدم اطالع از لیست ماشین ها و راننده های آماده به بارگیری ، نگهداری از حجم عظیم مستندات و عدم 

دسترسی راحت به آنها و عدم اطالع میزان بارگیری های روزانه را دیگر نخواهند داشت.
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