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 خودرو برای عتبات عالیات در گمرک غرب تهران( کابوتاژ)مراحل خروج موقت 
 

کنندگان محترم رویه  در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و در جهت تسریع در روند فعالیت مراجعه

توانند از طریق دوراظهاری و طی مراحل ذیل در منزل یا  تهران میدر گمرک غرب ( کابوتاژ)خروج موقت 

نت تا مرحله دریافت شماره کوتاژ را شخصاً به انجام رسانده و در نهایت صرفاً در صورت نیاز به  کافی

 .بازدید خودرو به محل گمرک مراجعه نمایند
 

 مراحل خروج موقت
 

 حرازاینگ در سامانه و کد( پنجره تجارت فرامرزی) eplدریافت رمز  -1

و تأیید csw.irica.ir یا  epl.irica.gov.irیا  epl.irica.irهای  به آدرس eplورود به سامانه  -2

 شماره تلفن و دریافت کد اعتبارسنجی و ورود به سامانه

 :ورود اطالعات از مسیر ذیل -3

ثبت  (براساس نمونه)تکمیل فرم اطالعات  ادامه  دوراظهاری خروج موقت  منوی کاربر

گمرک  وارد کردن کد امنیتی  (اسکن مدارک الزم)اضافه کردن سند  ادامه ادامه کاال

 ادامه  ثبت و دریافت سریال ادامه  هذخیر وارد کردن کد امنیتی  (غرب تهران)اظهاری 

 چاپ اظهارنامه خروج موقت ادامه ثبت نهایی خودرو  vinدرج شماره پالک و 

 

 .پذیر است کننده از طریق دوراظهاری و تحت وب امکان توسط خود مراجعه 3و  2مراحل * 

 

 چگونگی تکمیل فرم اظهارنامه خروج موقت

 
 وسایط نقلیه برای تردد: نوع  حمل یکسره: نوع حمل

 کد ملی مالک خودرو: صادرکننده -1

 خودروکد ملی مالک : کار العمل حق -8

 کد ملی مالک خودرو: نماینده اظهارکننده -11

 (ترکیه) TR: کد کشور طرف معامله -11
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 (ایران)  IR: کشور صادرکننده -11

 (ایران) IR: أکشور مبد -11

 ایرانی: هویت و ملیت وسیله حمل در ورود -18

 FOB( نوع ارزش)شرایط تحویل  -22

 IRR: ارز -22

 زمینی: نحوه حمل در مرز -21

 (خط تیره: )محل تخلیه -22

 بدون انتقال ارز: نوع پرداخت -28

 آستارا: گمرک خروجی -22

 TOTAL: محل ارزیابی -32

 1: تعداد بسته -28

 سایر: نوع بسته -22

 (خط تیره) -: نام برند -32

 کشور سازنده: نوع ثبت برند -31

 

 نام خودرو

 مدل، رنگ خودرو

 پالکشماره  :شرح کاال -32

 شماره موتور

 شماره شاسی

 (تاریخ مراجعه به گمرک) 12/22.../تاریخ اعتبار 

 براساس جدول کد کاال :کد کاال -33

 وزن خودرو: وزن ناخالص -31

 وزن خودرو: وزن خالص -31

 1: تعداد واحد کاال -11

 1: ارزش قلم کاال -12

 مستعمل: ر کد -13


