اگر شما يک واردکننده تازه کار و ھستيد راھنمای زير می تواند برای شما بسيار مفيد باشد

 -1آيا فروشنده و توليد کننده کاالی مورد نظرتان را در خارج از کشور می شناسيد؟ اگر اطالعات آن را داريد اولين مرحله را
طی کرديد .در غير اين صورت بايد فروشنده آن ابتدا مشخص گردد .به عنوان مثال شما می خواھيبد المپ ھای کم
مصرف  LEDوارد کنيد و خودتان نيز بازار داخلی را کامال می شناسيد و به کاالی فوق اشراف کامل داريد ،ولی تا کنون
واردات انجام نداده ايد و توليد کنندگان اين محصول را در خارج از کشور نمی شناسيد ،الزم است که ابتدا توليد کننده
)کنندگان( آن کاال را شناسايی کنيد .در اين صورت به دليل صرفه جويی در زمان و ھزينه و به دليل تخصصی بودن و
حساس بودن اين کار )به خصوص برای اشخاصی که تازه تصميم به واردات دارند )توصيه می کنيم جستجوی فروشنده را
به اشخاص باتجرجه و خبره بسپاريد(.

 -2استعالم مشخصات فنی و قيمت کاال پس از شناسايی سازنده يا فروشنده

-3دريافت نمونه کاال )توصيه می شود حتما" قبل از انجام واردات تجاری نمونه کاال دريافت و بررسی گردد(

 -4تصميم گيری در رابطه با نوع  ،مدل و تعداد کاالی وارداتی – که باتوجه به شرايط فروش در بازار داخلی ،قيمت تمام شده کاال
– ميزان تقاضا – زمان فروش کاال و ساير آيتم ھای ديگر قابل محاسبه می باشد

دريافت پيش فاکتور ازفروشنده ) پروفرما اينويس ( با شرايط و مفاد دو جانبه و رعايت نکات الزم در آن

 -6داشتن اطالعات کافی از تعرفه گمرکی و شرايط واردات کاالی مزبور

 - 7داشتن اطالعات در مورد ھزينه ھای مرتبط با واردات کاال از ابتدا تا پس از ترخيص جھت محاسبه قيمت تمام شده واقعی کاال و
تصمصيم گيری نھايی

) 8محاسبه قيمت تمام شده واقعی کاال ) قيمت تمام شده کاال در انبار با احتساب کليه ھزينه ھای سربار مشمول(

 -9دريافت تخفيفات توافق نھايی بر سر قيمت کاال و ترم فروش با فروشنده

 -10بررسی تامين بودجه واردات و تصميم گيری نھايی جھت واردات

 ‐11توافق بر سر شيوه پرداخت مبلغ کاال به فروشنده) ترم پرداخت( – که مبحث مھم و تخصصی است

 -12توافق در زمان حمل کاال و شيوه حمل

اطالع دقيق از مجوزھا و استانداردھای الزم برای واردات و توافق جھت اجرای استاندارھا با فروشنده -

چک کردن اسناد حمل مورد نياز با فروشنده و دريافت تائيديه از او جھت توانايی ارائه اسناد فوق – بسيار تخصصی

توافق جھت بازرسی کاال )بنا به ضرورت( – تخصصی

- 16آيا کارت بازرگانی داريد؟ اگر بله تمامی اسناد شامل پروفرما و ساير اسناد ديگر می تواند به نام شما صادر گردد ،ولی اگر
کارت بازرگانی نداريد می بايست از شرکتھای بازرگانی باتجربه در امر واردات کمک بگيريد .اين مرحله حساسی است که می
 .بايست شما بررسی دقيق تری داشته باشيد

- 17انجام ثبت سفارش در وزارت بازرگانی قبل از ھر گونه پرداخت – متاسفانه برخی تجار که ھنوز به سبک سنتی و غير
تخصصی کار می کنند ثبت سفارش را در آخرين مرحله حتی پس پرداخت کل وجه به فروشنده يا حتی پس از رسيدن کاال به
که اين عمل باعث باال رفتن ريسک واردات ميگردد ،چراگه با توجه به قوانين ) T/Tگمرکات انجام می دھند(در پرداخت ھای نقدی
شناور ممکن است در ھر مقطع زمانی قوانين تغيير کرده و وارد کننده مطلع نباشد و متضرر گردد .ولی چنانچه تاجر قبل از ھر
.اقدامی ثبت سفارش کاال را انجام دھد از بسياری از مشکالت آتی جلوگيری خواھد نمود

 ‐18دريافت ايران کد و مجوز اوليه استاندارد در صورت شمول

 ‐19دريافت مجوزھای الزم ديگر جھت واردات قبل از ورود کاال از سازمانھا و ارگانھای ذيربط

 ‐20يا ساير ترمھا  D/Pيا  L/Cيا  T/Tانجام پبش پرداخت طی توافق قبلی – چه به صورت

 ‐21پيگيری و رصد توليد صحيح و به موقع کاال

 ‐22انجام بازرسی قبل از حمل در صورت لزوم

 ‐23دريافت نمونه کاال بعد از توليد انبوه و قبل از حمل در صورت ضرورت

‐ 24ھماھنگی جھت حمل کاال در صورت خريد کاال با شرايطی که حمل کاال به عھده فروشنده ياشد

 ‐25کنترل پيش نويس اسناد حمل

 26پرداخت مبلغ باقيمانده کاال با ترم توافق شده

‐

 -27دريافت اصل اسناد حمل از فروشنده

 -28پيگيری رسيدن کاال به گمرکات و دريافت اسناد کشتيرانی و ساير اسناد

-29دريافت اسناد تامين ارز

 -30دريافت اسناد بازرسی )در صورت لزوم(

 -31دريافت مجوزھای الزم از سازمانھای ديربط که پس از ورود کاال بايد دريافت گردد) بايد قبل از انجام واردات مراحل اداری
انھا را انجام داده باشيد(.

ترانزيت کاال به ساير گمرکات در صورت نياز

 -33ارائه مدارک و توضيحات کامل به ترخيص کار جھت انجام امور ترخيص

پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و ساير ھزينه ھای مرتبط با ترخيص کاال

 -35حمل کاال به انبار پس از ترخيص

 36انجام تعھدات ارزی )تامين ارز( در صورت وجود و تعھدات مالياتی ) ماليات واردات( و ....

با توجه به تخصصی بودن امر واردات و نياز به تسلط کامل به زبان بازرگانی و داشتن اطالعات و تجربيات تخصصی بازرگانی در
اين رابطه اکيدا توصيه می گردد واردکنندگان محترمی که جديدا" تصميم به امر واردات کاال گرفته اند و يا در زمينه بازرگانی
خارجی تازه کار ھستند انجام مراحل واردات خود را به فردی متعھد و متخصص بسپارند

