باسمه تعالی

ضوابط کاالهای مشمول تجارت داخلی
گروه کاال

طبقه کاال

تاریخ شروع

محصوالت کشاورزی

برنج و چای وارداتی

98/03/01

محصوالت کشاورزی

روغن و شکر

98/04/01

محصوالت کشاورزی

گوشت گاو و گوسفند

98/06/01

محصوالت کشاورزی

حبوبات (عدس ،لوبیا،
لپه ،نخود)

98/12/01

مالحظات
•

ثبت اظهار واردات و فروش و  ...در طول زنجیره تجاری (برنج تولیدی مشمول طرح رصد نمیباشد).
توزیع کنندگان عمده (عمده فروشان صنفی ،شرکتهای پخش) ملزم به تایید خرید و فروش به زنجیره بعدی هستند.
فروش به مصرف کننده توسط الیه انتهایی (خرده فروشان صنفی ،شرکتهای تعاونی مصرف ،میادین میوه و تره بار) الزام
نبوده و تنها تایید خرید انجام می شود.
فروشگاههای زنجیرهای ملزم به ثبت فاکتور فروش به مصرف کننده به صورت روزانه و به تفکیک هر شعبه میباشند.

•

ثبت اظهار واردات ،فروش ،استفاده در تولید و  ...روغن و شکر خام
ثبت اظهار تولید ،فروش و  ...در طول زنجیره تجاری روغن نباتی و شکر سفید
توزیع کنندگان عمده (عمده فروشان صنفی ،شرکتهای پخش) ملزم به تایید خرید و فروش به زنجیره بعدی هستند.
فروش به مصرف کننده توسط الیه انتهایی (خرده فروشان صنفی ،شرکتهای تعاونی مصرف ،میادین میوه و تره بار) الزام
نبوده و تنها تایید خرید انجام میشود.
فروشگاههای زنجیرهای ملزم به ثبت فاکتور فروش به مصرف کننده به صورت روزانه و به تفکیک هر شعبه میباشند.

•

ثبت اظهار واردات و فروش و  ...در طول زنجیره تجاری (گوشت تولیدی مشمول طرح رصد نمیباشد).
توزیع کنندگان عمده (عمده فروشان صنفی ،شرکتهای پخش) ملزم به تایید خرید و فروش به زنجیره بعدی هستند.
فروش به مصرف کننده توسط الیه انتهایی (خرده فروشان صنفی ،شرکتهای تعاونی مصرف ،میادین میوه و تره بار) الزام
نبوده و تنها تایید خرید انجام میشود.
فروشگاههای زنجیرهای ملزم به ثبت فاکتور فروش به مصرف کننده به صورت روزانه و به تفکیک هر شعبه میباشند.

•

ثبت اظهار واردات و فروش و  ...در طول زنجیره تجاری (حبوبات تولیدی مشمول طرح رصد نمیباشد).
توزیع کنندگان عمده (عمده فروشان صنفی ،شرکتهای پخش) ملزم به تایید خرید و فروش به زنجیره بعدی هستند.
فروش به مصرف کننده توسط الیه انتهایی (خرده فروشان صنفی ،شرکتهای تعاونی مصرف ،میادین میوه و تره بار) الزام
نبوده و تنها تایید خرید انجام میشود.
فروشگاههای زنجیرهای ملزم به ثبت فاکتور فروش به مصرف کننده به صورت روزانه و به تفکیک هر شعبه میباشند.

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

گروه کاال

طبقه کاال

تاریخ شروع

مالحظات

محصوالت کشاورزی

میوه و مرکبات

98/12/01

• طرح تنظیم بازار میوه عید سال  99برای اقالم سیب و پرتقال اجرایی شد .بجز این طرح نیاز به ثبت اطالعات این اقالم
نیست.

محصوالت کشاورزی

گوشت مرغ

1400/02/01

محصوالت کشاورزی

کره نباتی و حیوانی

98/04/01
99/09/15

تایر سنگین

97/04/01

• ثبت اظهار واردات و تولید و فروش و  ...در طول زنجیره
• در صورت تایید اسناد توسط خرده فروش ،کاالها به سامانه توزیع تایر راهداری و وزارت کشور منتقل شده و حواله تایر
صادر می شود .سپس راننده به فروشنده مراجعه نموده و شماره حواله را اعالم می کند و در صورت صحیح بودن شماره
حواله ،سند خرده فروشی تایر ثبت می شود.

تایر سواری

99/06/01

• ثبت اظهار واردات و تولید و فروش و  ...در طول زنجیره
• در تایر سواری اطالعات به سامانه توزیع ارسال نمی شود و خرده فروشان اقدام به ثبت فروش به مصرف کننده به صورت
خود اظهاری میکنند.

همه طبقه ها

99/03/10

• ثبت اظهار واردات و فروش و  ...توسط واردکنندگان و توزیع کنندگان
• امکان تفکیک کاغذ رول به ورق در فرم مشاهده موجودی وجود دارد.

•

ثبت اظهار تولید گوشت مرغ توسط کشتارگاهها (همچنین کشتارگاهها ملزم به ثبت اظهار خرید مرغ زنده میباشند).
ثبت فروش یا تحویل حق العملکاری گوشت مرغ توسط کشتارگاه
تایید خرید و ثبت فروش توسط توزیع کنندگان عمده (عمده فروشان صنفی ،شرکتهای پخش ،اتحادیههای تعاونی
مصرف)
تایید خرید توسط عرضه کنندگان نهایی (خرده فروشان صنفی ،شرکتهای تعاونی مصرف ،میادین میوه و تره بار)  -ثبت
فروش به مصرف کننده توسط عرضه کنندگان نهایی ،الزامی نمی باشد.
شر کت پست ج.ا.ا به صورت موازی به ازای هر محموله خروجی از کشتارگاه ،کد مرسوله پستی تولید کرده و انتقال مکان
کاال توسط شرکت پست رهگیری میشود.

•

ثبت اظهار واردات ،تولید ،فروش و  ...در طول زنجیره تجاری
توزیع کنندگان عمده (عمده فروشان صنفی ،شرکتهای پخش) ملزم به تایید خرید و فروش به زنجیره بعدی هستند.
فروش به مصرف کننده توسط الیه انتهایی (خرده فروشان صنفی ،شرکتهای تعاونی مصرف ،میادین میوه و تره بار) الزام
نبوده و تنها تایید خرید انجام میشود.
فروشگاههای زنجیرهای ملزم به ثبت فاکتور فروش به مصرف کننده به صورت روزانه و به تفکیک هر شعبه میباشند.
الزام کره نباتی از تاریخ  98/04/01همراه با شروع رصد روغن نباتی و کره حیوانی از تاریخ  99/09/15میباشد.

•
•
•
•

•
•
•
•

لوازم یدکی و قطعات مصرفی
خودرو

لوازم یدکی و قطعات مصرفی
خودرو
محصوالت سلولزی

گروه کاال

طبقه کاال

تاریخ شروع

صنایع پایین دست پتروشیمی

همه طبقهها

98/07/01

لوازم خانگی/صوتی تصویری

الف
ب
ج

1399/08/01
1400/03/01
1400/12/01

تلفن همراه و تبلت

همه طبقهها

99/01/01

مالحظات
•

در صورتی که کاالهای تولیدی ،مشمول طرح رصد نباشند (مواردی که در سند جاری اشاره شده است) ،فعالین باید در فرم
اظهار تولید ،نسبت به استعالم آمار تولید از سامانه بهینیاب اقدام کنند .در صورتی که شناسه کاالی تولیدی قبال دریافت
نشده ،باید نسبت به درخواست شناسه کاال در قالب تیکت اقدام کنند و شناسه کاالی عمومی برای این کاالها ایجاد میشود.
در صورتی که کاالهای تولیدی ،مشمول طرح رصد باشد ،کاربر باید نسبت به ثبت سند تولید از بخش اظهار تولید اقدام
کند.
تنها اسناد فروش یا صادرات در عملکرد فعال در نظر گرفته میشود و اسناد انبارگردانی ،استفاده در تولید و  ...در محاسبه
عملکرد در نظر گرفته نمیشود.
مبنای محاسبه سهمیه این واحدها ،ارزش فروش و صادرات کاال بوده و حتما باید مبلغ در این اسناد به درستی ثبت شود.
در صورتی که کاالیی توسط واحد تولید شده که در تولید محصول دیگری استفاده می شود ،باید فروش محصول نهایی
ثبت شود.
در صورتی که کاالهای تولیدی مشمول ثبت موجودی در سامانه جامع انبارها نباشد و یا واحد سنجش آمار تولید با واحد
سنجش فروش متفاوت هست ،می توانند از فرم فاکتور الکترونیک استفاده کنند.
از تاریخ  99/03/01تا تاریخ  99/05/05در صورتی که واحدی هیچ سند خروجی (فروش یا صادرات) از ابتدای طرح ثبت
نکرده بود ،هفته ای  10درصد از میزان سهمیه واحد کسر شد و پس از آن برای بازگشت سهمیه باید به واحد صنایع صمت
استان مراجعه کنند.

•

ثبت اظهار واردات و تولید و فروش و  ...در طول زنجیره
در صورت ثبت اظهار تولید و واردات ،به ازای اقالم ثبت شده ،شناسه رهگیری تولید شده و در اختیار فعال قرار داده میشود
و باید بر روی لوازم خانگی نصب شود.
امکان دریافت شناسه رهگیری قبل از ثبت تولید و واردات نیز وجود دارد( .برای شرایطی که نیاز است شناسه رهگیری قبل
از تولید وجود داشته باشد و در خط تولید بر روی کاال نصب شود).
فروش در طول زنجیره بر حسب شناسه کاال بوده و نیاز به ثبت شناسه رهگیری نیست.
در زمان فروش به مصرف کننده ،ثبت شناسه رهگیری الزامی بوده و به سامانه گارانتی ارسال می شود.
اقالم گروه الف و ب و ج در ضوابط اختصاصی گروه کاالیی لوازم خانگی ،برقی و الکترونیک تبصره  4ماده  18قانون مبارزه
با قاچاق کاال و ارز ذکر شده است.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• پیرو طرح رجیستری از سال  97ثبت واردات و تولید تجهیزات دارای سیمکارت در سامانه تجارت الزامی بوده است.
• از سال ابتدای سال  99ثبت فروش تلفن همراه در طول زنجیره ابالغ شده که بر حسب شناسه رهگیری صورت میگیرد.

مالحظات

گروه کاال

طبقه کاال

تاریخ شروع

دخانیات

سیگار

96/11/01

• ثبت تولید و فروش و  ...در طول زنجیره تا سطح توزیع کنندگان استانی
• تا کنون فروش تا سطح توزیع کنندگان استانی پیش رفته و این توزیع کنندگان تنها ملزم به تایید اسناد خرید هستند.
• الزامی به ثبت فروش به مصرف کننده وجود ندارد.

دخانیات

سیگار مشمول
رهگیری

99/06/01

• این طبقه کاال فقط برای ثبت تولید در سطح رهگیری ایجاد شده است و واحدهای تولیدی عالوه بر ثبت اظهار تولید با
طبقه کاالی سیگار ،ملزم به ثبت شناسه رهگیری سیگار با استفاده از این طبقه کاال نیز هستند.
• در این کاال ،تولید شناسه رهگیری در سامانه تجارت صورت نمیگیرد و از سامانه دیگری دریافت می شود و در تجارت فقط
صحتسنجی می شود.
• نیاز به ثبت فروش اقالم این طبقه وجود ندارد.

دخانیات

تنباکوی معسل

99/09/15

• ثبت اظهار واردات و تولید و فروش و  ...توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع کنندگان سراسری و استانی

محصوالت آرایشی و بهداشتی

الکل و ضدعفونی
کننده

99/01/01

محصوالت آرایشی و بهداشتی

پارچه و ماسک

99/05/01

محصوالت آرایشی و بهداشتی

پوشک خردسال

1400/06/20

• در زمان فروش به مصرف کننده ،پیامک کداعتبارسنجی به خریدار ارسال شده و در صورت صحت اطالعات سند خرده
فروشی نهایی میشود.
• در زمان فروش به مصرف کننده ،ثبت شناسه رهگیری الزامی بوده و به سامانه گارانتی ارسال می شود.

•

ثبت اظهار تولید و فروش الکل توسط شرکت الکل رازی
تایید خرید ،ثبت استفاده در تولید الکل ،اظهار تولید و فروش ضدعفونی کننده توسط شرکت های تولیدکننده ضدعفونی
تایید خرید و ثبت فروش توسط عوامل زنجیره تجاری (شرکت های پخش ،عمده فروشان و )...
فروش به مصرف کننده توسط الیه انتهایی (خرده فروشان صنفی ،شرکتهای تعاونی مصرف ،فروشگاه های زنجیره ای)
الزام نبوده و تنها تایید خرید انجام میشود.

•

ثبت اظهار تولید و فروش پارچه تولید ماسک توسط شرکت های تولیدکننده پارچه
تایید خرید ،ثبت استفاده در تولید پارچه توسط شرکت های تولیدکننده ماسک
اظهار تولید و فروش ماسک توسط شرکت های تولیدکننده ماسک
تایید خرید و ثبت فروش توسط عوامل زنجیره تجاری (شرکت های پخش ،عمده فروشان و )...
فروش به مصرف کننده توسط الیه انتهایی (خرده فروشان صنفی ،شرکتهای تعاونی مصرف ،فروشگاه های زنجیره ای)
الزام نبوده و تنها تایید خرید انجام میشود.

•
•
•

•
•
•
•

• ثبت تولید و فروش توسط تولید کنندگان به صورت هفتگی
• تایید خرید و ثبت فروش در طول زنجیره تجاری

مالحظات

گروه کاال

طبقه کاال

تاریخ شروع

محصوالت آرایشی و بهداشتی

پودر شوینده

1400/06/20

مقاطع فلزی

بیلت ،بلوم و اسلب

99/06/01

• ثبت اظهار تولید و فروش توسط تولیدکنندگان

مقاطع فلزی

مقاطع طویل فوالدی

99/08/01

• تایید خرید مواد اولیه
• اظهار تولید ،فروش و  ...محصول (شامل انواع میله ،میلگرد ،تیرآهن ،ناودانی ،نبشی ،سپری ،تسمه و مفتول فوالدی)
• تایید خرید توسط خریدار و فروش به زنجیره بعدی

مقاطع فلزی

مقاطع تخت فوالدی

99/11/01

• تایید خرید مواد اولیه
• اظهار تولید ،فروش و  ...محصول (شامل انواع ورق گرم (ورق سیاه) ،ورق اسید شویی ،ورق آجدار ،ورق سرد ،ورق
گالوانیزه ،قلع اندود ،رنگی و آلیاژی استنلس استیل)

مقاطع فلزی

لوله و پروفیل

1400/02/01

• تایید خرید مواد اولیه
• اظهار تولید ،فروش و  ...محصول

مقاطع فلزی

صنایع باالدست فوالد

1400/07/15

• ثبت اظهار تولید و فروش و  ...توسط تولیدکنندگان (شامل سنگ آهن ،کنسانتره آهن ،گندله آهن ،آهن اسفنجی،
شمشهای فوالدی)

مقاطع چوبی

همه طبقهها

99/08/14

مصالح ساختمانی

سیمان

1400/06/01

مواد غذایی

شیر خشک صنعتی

1400/06/20

• ثبت تولید و فروش توسط تولید کنندگان به صورت هفتگی
• تایید خرید و ثبت فروش و  ...در طول زنجیره

• اعالم ترخیص در منشا ارز با نقش بازرگان ،ثبت نهایی سند واردات با نقش تاجر ،ثبت فاکتور مالیاتی
• در صورتی که کاالهای پرونده در فهرست کاالهای خاص و جزو دسته «مقطوعات چوبی» قرار گرفته باشند ،کاربر
میبایست فروش حداقل  40درصد ارزشی این کاالها را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ترخیص ،در بخش فاکتور
مالیاتی ثبت و به تأیید خریدار برساند .در غیر این صورت کاربر در زمان ثبت پرونده جدید در سامانه جامع تجارت دچار
مشکل خواهد شد.
•
•
•
•

ثبت اظهار تولید و فروش توسط تولیدکنندگان سیمان به صورت روزانه
تایید خرید و فروش به زنجیره بعدی یا مصرف کننده نهایی توسط فروشندگان مصالح ساختمانی
تایید خرید و ثبت استفاده در تولید توسط پروژههای عمرانی و تولید کنندگان محصوالت سیمان بر
ثبت مبلغ در زمان ثبت فروش الزامی است.

• ثبت تولید و فروش توسط تولید کنندگان به صورت هفتگی
• تایید خرید و ثبت فروش در طول زنجیره تجاری

گروه کاال

طبقه کاال

تاریخ شروع

مواد غذایی

ماکارونی ،فرآوردههای
لبنی ،شیرینی و
شکالت

1400/12/23

• ثبت اظهار تولید و واردات توسط تامین کنندگان
• تایید خرید و ثبت فروش در طول زنجیره تجاری
• ثبت سایر اسناد تجاری از جمله استفاده در تولید ،صادرات و ...

نفت ،گاز و پتروشیمی

محصوالت پتروشیمی

1400/06/20

• ثبت تولید و فروش توسط تولید کنندگان به صورت هفتگی
• تایید خرید و ثبت فروش در طول زنجیره تجاری

نفت ،گاز و پتروشیمی

روغن موتور تصفیه
اول

1400/06/20

• ثبت تولید و فروش توسط تولید کنندگان به صورت هفتگی
• تایید خرید و ثبت فروش در طول زنجیره تجاری

همه طبقهها

1400/10/01

• اظهار تولید در صورت استخراج محصول معدنی
• فروش در طول زنجیره تجاری
• ثبت سایر اسناد تجاری از جمله استفاده در تولید ،صادرات و ...

شیشه

1400/11/30

پنبه ،پلی استر،
ویسکوز ،اکریلیک،
پلی پروپیلن

1400/11/01

• ثبت اظهار تولید و واردات توسط تامین کنندگان
• تایید خرید و ثبت فروش در طول زنجیره تجاری
• ثبت سایر اسناد تجاری از جمله استفاده در تولید ،صادرات و ...

نخ سیستم پنبه ای،
نخ اکریلیک ،نخ
فیالمنت پلی استر ،نخ
1401/01/01
فیالمنت پلی پروپیلن،
نخ نایلون ،نخ جوت،
نخ اسپاندکس

• ثبت اظهار تولید و واردات توسط تامین کنندگان
• تایید خرید و ثبت فروش در طول زنجیره تجاری
• ثبت سایر اسناد تجاری از جمله استفاده در تولید ،صادرات و ...

محصوالت معدنی

مالحظات

•

مصالح عمومی ساختمانی و
اقالم پیشساخته

•
•
•

مواد نساجی و الیاف

مواد نساجی و الیاف

ثبت اظهار تولید و فروش توسط تولیدکنندگان شیشه به صورت روزانه
تایید خرید و فروش در طول زنجیره تجاری
تایید خرید و ثبت استفاده در تولید توسط صنایع پایین دست
ثبت سایر اسناد تجاری از جمله موجودی اولیه ،صادرات و ...

گروه کاال

طبقه کاال

تاریخ شروع

پوست و چرم

چرم سبک ،چرم
سنگین

1401/01/01

پارچه ،پوشاک

پارچه تاری و پودی،
پارچه حلقوی باف،
پارچه بی بافت،
پوشاک تاری و پودی،
پوشاک حلقوی باف،
زیره کفش

1401/03/01

کفش

کفش چرم طبیعی،
کفش چرم مصنوعی،
صندل و سرپایی

1401/05/01

منسوجات خانگی

پتو ،فرش ماشینی،
کیسه ،موکت ،چمن
مصنوعی ،کاالی
خواب

1401/05/01

مالحظات
• ثبت اظهار تولید و واردات توسط تامین کنندگان
• تایید خرید و ثبت فروش در طول زنجیره تجاری
• ثبت سایر اسناد تجاری از جمله استفاده در تولید ،صادرات و ...

• ثبت اظهار تولید و واردات توسط تامین کنندگان
• تایید خرید و ثبت فروش در طول زنجیره تجاری
• ثبت سایر اسناد تجاری از جمله استفاده در تولید ،صادرات و ...

• ثبت اظهار تولید و واردات توسط تامین کنندگان
• تایید خرید و ثبت فروش در طول زنجیره تجاری
• ثبت سایر اسناد تجاری از جمله استفاده در تولید ،صادرات و ...
• ثبت اظهار تولید و واردات توسط تامین کنندگان
• تایید خرید و ثبت فروش در طول زنجیره تجاری
• ثبت سایر اسناد تجاری از جمله استفاده در تولید ،صادرات و ...

