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است  خصوصي  بخش  در  كسب وكار  رونق  و  اقتصادي  اوضاع  بهبود  كشورها،  هدف هاي  مهم ترين  از  يكي 
بنابراين انجام معامالت و دادوستد هاي مختلف مورد توجه واحد هاي اقتصادي قرار مي گيرد. در انجام يك 
معامله، مهم ترين بخش شيوة پرداخت در معامالت است . يكي از رايج ترين و مهم ترين روش هاي پرداختي 

در عرصة بين المللي اعتبارات اسنادي مي باشد كه در اين فصل درمورد آن بحث مي شود.

پودمان 2

اعتبارات  اسنادی
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گسترش جوامع بشری، پیشرفت علوم و تکنولوژی، انسان را نیازمند همکاری متقابل و ایجاد روابط گسترده 
ارتباطی  از طریق وسایل  تابعیت های متفاوت  با  بازرگانی نموده است اشخاص ساكن دركشورهای مختلف 
سریع نظیر تلفن، فکس، اینترنت و... با یکدیگر در تماس هستند بدون آنکه شناخت كاملی از یکدیگر داشته 
باشند بدین صورت كه طرفین معامله در موقعیتي نیستند كه بتوانند اعتبار، حسن شهرت، توانایی مالی و 
پایبندی یکدیگر را نسبت به تعهدات خود ارزیابی كنند و مطمئن شوند درصورت انجام یک معامله خطری 
آنها را تهدید نمی كند ضمناً همواره شیوة پرداخت در معامالت بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده 
است و بازرگانان شیوه های مختلفی را در این زمینه تجربه كرده اند یکی از روش های پرداخت كه از مهم ترین 

و مطمئن ترین این روش ها نیز می باشد تحت عنوان اعتبارات اسنادی است.

 )Letter of Credit( اعتبارات اسنادي
یک روش پرداختي است كه در آن تعهد قطعي به پرداخت از جانب بانک گشایش دهندة اعتبار، به خریدار 
و فروشنده داده مي شود كه به موجب آن بانک تعهد مي كند كه میزان پرداختی خریدار به موقع و با مبلغ 
صحیح به دست فروشنده خواهد رسید هرگاه كه خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف 
است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد اعتبارات اسنادی اغلب در معامالت بین المللی به منظور اطمینان 

از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد.

LC مخفف چه كلماتي است؟فعالیت
.......................................................................................................................................................................................

 با كمک معلم خود به این فعالیت پاسخ دهید.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

فعالیت
مقررات UCP چیست؟

آیا مي توانید فرایند اعتبارات اسنادي را از طریق این مقررات ترسیم كنید؟

به دلیل ماهیت معامالت بین المللی كه شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین كشورها و...، اعتبارات 
اسنادی یک جنبة بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است بانک به نیابت از خریدار كه نگهدارنده اعتبارات 
اسنادی است تا زمان دریافت تأییدیه كه كاالهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد كرد.
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انواع اعتبار اسنادی

فرایند عملیات اعتبارات اسنادي به شرح شکل زیر مي باشد: 

گمرک)12(ترخيص كاال

متقاضی اعتبار )خريدار(

)2(
درخواست
 گشايش 

اعتبار

)10(
پرداخت

)11(
ظهرنويسی

بانك 
صادركنندة اعتبار

)1(
قرارداد فروش

)9( پرداخت

)8( مطالبة وجوه

فرايند
 اعتبارات اسنادی

)L/C( )7(
پرداخت وجه

)4(
)L/C(ابالغ

 )6(
اسناد حمل

بانك 
 ابالغ كنندة اعتبار

)3( گشايش اعتبار

ذی نفع )فروشنده(

 )5(
تحويل كاال

ارسال اسناد

به دلخواه خود یکي از انواع اعتبارات اسنادي را انتخاب كرده و فرایند آن را ترسیم كنید.فعالیت

اعتبار اسنادی وارداتی و صادراتی: به اعتباری كه خریدار برای واردات به كشور خود گشایش می كند اعتبار 
وارداتی و این اعتبار از لحاظ فروشنده كاال كه در كشور دیگر قرار دارد اعتبار صادراتی می باشد. انواع اعتبارات 

اسنادی عبارت است از:
Revocable LC 1  اعتبارات اسنادی قابل برگشت

Irrevocable LC 2  اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت

Confirmed LC 3  اعتبارات اسنادی تأیید شده

Unconfirmed LC 4  اعتبارات اسنادی تأیید نشده

Tranferable LC 5  اعتبارات اسنادی قابل انتقال

Untransferable LC 6  اعتبارات اسنادی غیرقابل انتقال
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Usance LC )7  اعتبارات اسنادی نسیه یا مدت دار )یوزانس

At Sight LC 8  اعتبارات اسنادی دیداری

Back to Back LC )9  اعتبارات اسنادی پشت به پشت )اتکایی

Red Clause LC 10  اعتبارات اسنادی ماده قرمز

Revoling LC 11  اعتبارات اسنادی گردان

در این مبحث به توضیح برخی از انواع اعتبارات اسنادی پرداخته می شود:
Revocable LC الف( اعتبارات اسنادی قابل برگشت

یا  اعتبار می توانند بدون اطالع ذی نفع، هرگونه تغییر  بانک گشایش كنندة  یا  اعتبار، خریدار و  نوع  این  در 
اصالحی در شرایط اعتبار به وجود آورند )بدون اجازه فروشنده( از این نوع اعتبار استفاده چندانی نمی شود 

زیرا فروشنده اطمینان الزم را نسبت به پایدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خریدار ندارد.
Transferable LC ب( اعتبار اسنادی قابل انتقال

 به اعتباری گفته می شود كه طبق آن، ذی نفع اصلی حق دارد همه یا بخشی از اعتبار گشایش شده را به 
شخص یا اشخاص انتقال دهد. در واقع این نوع اعتبار یک امتیاز برای فروشنده محسوب می شود.

Usance LC )ج( اعتبار اسنادی نسيه يا مدت دار )يوزانس
 اعتباری است كه وجه اعتبار بالفاصله پس از ارائه اسناد از سوی ذی نفع، پرداخت نمی شود بلکه پرداخت 
وجه آن، بعد از مدت تعیین شده صورت می گیرد. در واقع فروشنده به خریدار مهلت می دهد كه بهای كاال را 
پس از دریافت و فروش آن بپردازد. معاملة یوزانس معموالً در كشورهایی انجام می گیرد كه كمبود ارز دارند.

At Sight LC د( اعتبار اسنادی ديداری
 اعتباری است كه طبق آن بانک ابالغ كننده پس از رؤیت اسناد حمل ارائه شده از طرف ذی نفع )فروشنده(، 

در صورت رعایت تمامی شرایط اعتبار از سوی وی، بالفاصله وجه آن را پرداخت می كند.

 Proforma Invoice پروفرما یا پیش فاکتور

پس از انجام مکاتبات و مذاكرات بین خریدار و فروشنده و نهایی شدن شرایط معامله، فروشنده پیش فاكتور 
صادر می نماید پروفرما، اولین سند معامله بین المللی است كه شرایط معامله در آن ذكر گردیده از این سند در 
مراحل مجوز ثبت سفارش، گشایش اعتبار اسنادی و ترخیص كاال استفاده می شود و در نتیجه فاكتور براساس 

اطالعات موجود در پروفرما صادر می گردد.

در معامالت خارجي اگر بخواهید به میزان زیادي خرید كنید اولین مرحلة خرید شما به نظرتان چیست؟فعالیت
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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در پروفرما بايد موارد زير درج شود :
  نام و آدرس كامل خریدار )شماره تلفن و فاكس(

  نام و آدرس كامل فروشنده )شماره تلفن و فاكس(
  مشخصات كامل كاال

  قیمت واحد كاال ـ قیمت براساس تحویل در بندر كشور فروشنده یا بندر كشور خریدار
  مقدار، وزن، تعداد و نوع بسته بندی كاال

  نام كشور ذی نفع )فروشنده( و نام كشور تولیدكننده كاال
  نام كشور مبدأ حمل، محل بارگیری، وسیله حمل و مهلت حمل

  نام ارز مورد معامله و نحوة پرداخت وجه كاال
  نام مرز ورودی و گمرک مقصد

  شماره و تاریخ صدور پروفرما و امضای آن به همراه تاریخ انقضا
با  انطباق كاال  اعالم  و  ایران  استاندارد  قبول مؤسسه  استانداردهای مورد  از  استاندارد یکی    درج شماره 

استاندارد مذكور در مواردی كه كاال مشمول فهرست استانداردهای وارداتی اعالم شده می باشد.
  ارائه ترجمه رسمی برای پروفرماهای غیر از زبان فارسی و انگلیسی

كاالهای  بعضی  برای  آنالیز  یا  بروشور  و  مصرفی  كاالهای  از  بعضی  و  ماشین آالت  كاتالوگ جهت  ارائه    
شیمیایی كه مشخصات كاال در پروفرما گویا نباشد.

با توجه به فرم پروفرما با كمک هنرآموز موارد صفحه بعد را در پروفرما تکمیل نمایید.فعالیت
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ثبت سفارش  
ثبت سفارش نوعی مجوز ورود برای كاالهای خارجی خریداری شده است كه در سیستم وزارت بازرگانی ثبت 
می شود. بر این اساس دریافت پیش فاكتور از فروشنده و ثبت سفارش از مراحل اولیه واردات كاالست. مجوز 
ثبت سفارش فایلی است كه توسط سازمان توسعه تجارت ایران صادر می شود و روی آن شماره هشت رقمی 
مجوز، تاریخ مجوز ثبت سفارش همراه شماره، تاریخ پروفرما و نام شركت متقاضی كه وارد كننده كاالاست، 

درج می شود.
سیستم الکترونیکی ثبت سفارشات واردات كاال، از ابتدای سال 1387 به صورت تدریجی شکل گرفته است 
و در نهایت در تاریخ 1388/03/19 به صورت صددرصد الکترونیکی شروع به كار كرده است. در این سیستم 
متقاضیان ثبت سفارش اعم از حقیقی و حقوقی می توانند با مراجعه به سامانه جامع تجارت ایران به آدرس 
این سایت  از طریق  نام كاربری و كلمه عبور شخصی،  با دریافت  نموده،  نام  https://www.ntsw.ir ثبت 
سفارشات واردات خود را به صورت 24 ساعته، و در هر مکانی كه به شبکة جهانی اینترنت دسترسی داشته 
ثبت  تأییدیه  )دریافت  نتیجه  حصول  تا  الزم  پیگیري های  كلیه  كه  است  ذكر  به  الزم  نمایند  ثبت  باشند 
سفارش(، از طریق این سیستم میسر می باشد و متقاضیان پس از اطالع از تکمیل مراحل اداری ثبت سفارش 
می بایست به مراكز ثبت سفارش ایجاد شده در هر استان مراجعه نموده و پس از پرداخت كارمزد، تحویل اصل 

مدارک موردنیاز، تأییدیه ثبت سفارش خود را دریافت نمایند.

به سامانة معرفي شده مراجعه كرده، تالش كنید یک فرم ثبت سفارش را پركنید. آیا مشکلي دارید ؟ فعالیت
توضیح دهید.

.......................................................................................................................................................................................

مراحل ثبت سفارش برای واردات كاال
مراحل ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت ایران به شرح زیر است:

2  استعالم ضوابط كاالیی 1  ثبت پیش فاكتور جدید                                      

4  درخواست ثبت سفارش 3  ارسال درخواست مجوز به سازمان مجوزدهنده           

6  دریافت شماره 8 رقمی ثبت سفارش 5  پرداخت كارمزد                                                

مدارک موردنياز برای ثبت سفارش كاال
 كارت بازرگانی معتبر                                             كارت عضویت وزارت بازرگانی ) ثبت نام(

مقررات  كتاب  در  مربوط  تعرفه  فصل  یادداشت های  ذیل  مندرجات  براساس  الزم  قانونی  اخذمجوزهای   
جهاد  بهداشت،  وزارت  مجوز  قبیل  )از  شده  ابالغ  دستورالعمل های  و  مصوبات  سایر  و  واردات  و  صادرات 

كشاورزی، انرژی اتمی و....(
 اصل پروفرما به انضمام تصویر آن                              كاتالوگ یا بروشور و آنالیز برای برخی كاالها.
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ثبت سفارش در سایر کشور ها
اروپا  اتحادیة  ایاالت متحده آمریکا، »سامانه کنترل واردات« در  AMS در  یا  اظهارنامه خودکار«  »  سامانه 
و سامانة »  اطالعات تجاری پیش از ورود« یا ACIS در کانادا سامانه هایی اند که مشابه به سامانه های ثبت 
سفارش در ایران مانند ثبت سفارش و سامانه جدید جامع تجارت ایران که در حال حاضر مورد استفاده قرار 

می گیرد عمل می کنند.
انواع ثبت سفارش براساس درخواست متقاضي:

3  اصالحیه 2  جایگزین                   1  افتتاح                                   

نحوة محاسبة کارمزد ثبت سفارش
نحوة محاسبة کارمزد ثبت سفارش کاالهاي وارداتی به کشور به شرح زیر مي باشد:

___________0/5× مبلغ پروفرما
1،000

_________________ نرخ رسمی ارز  × مبلغ پروفرما  یا     مبلغ کارمزد دریافتي  = نرخ  رسمی  ارز  × 
2،000

مبلغ  کارمزد  دریافتي = 

فرم ثبت سفارش
فرم ثبت سفارش پر نشده فاقد ارزش بوده و برگ عادی تلقی می گردد که پس از تکمیل مشخصات متقاضی 
بررسی کارشناسی و ممهورنمودن مهر  و  اخذ مجوزهای الزم  و  پروفرما توسط وی  از روی مندرجات  کاال 
مخصوص و امضا کارشناس و درج شماره ثبت سفارش که ردیابی آن با این شماره امکان پذیر است، فرم ثبت 
سفارش دارای ارزش و اعتبار می گردد و طبق ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات به آن مجوز ورود با 

مجوز ثبت سفارش نیز گفته می شود.
فرم درخواست ثبت سفارش از ۴ قسمت تشکیل شده است:

الف( مشخصات کلی                      ب( مشخصات پروفرما
ج( نوع ثبت سفارش                      د( مشخصات کاالی اظهار شده 
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آشنايي با قوانين و مقررات گمركي 

چرا افراد حقیقي و حقوقي الزم است قوانین و مقررات گمرکي را بدانند؟ پس از جمع آوري فعالیت
اطالعات و قوانین از اینترنت با هم بحث کنیم.

تعاریف

ماده )1(
مفاهیم اصطالحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری 
گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می شود مگر اینکه در بندهای ذیل یا در 

سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد:

اظهار کاال : بیانیه ای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویة گمرکی موردنظر 
خود را دربارة کاال مشخص می کند و اطالعات موردنیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می دهد.

اظهارکننده   : صاحب کاال یا نماینده قانونی او است که کاال را برابر مقررات این قانون به گمرك اظهار می کند. 
در اظهار الکترونیکی صاحب کاال یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقمی )دیجیتالی( تأیید شده از مراکز 

مجاز صدور گواهی مذکور به عنوان صاحب کاال یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته می شود.

اظهارنامه اجمالى  : سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محموالتی که باید تخلیه 
و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیلة نقلیه از کشور اعالم می نماید.

اماکن گمرکى  : انبارها، باراندازها، اسکله ها، فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن، محوطه ها و هر محل یا مکانی 
است که تحت نظارت گمرك است و برای انباشتن و نگهداری کاالها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده 

می شود. این اماکن می تواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه های عمومی باشد.

 ترخیص   : خروج کاال از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است.
هویت،  احراز  از  پس  فورواردر(  و  )کریر  نقل  و  حمل  شرکت  آن  موجب  به  که  است  سندی  ترخیصیه   : 

بالمانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرندة کاال را به گمرك اعالم می نماید.

تشریفات گمرکى : کلیة عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود.

تضمین : وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات 
گمرکی نزد گمرك سپرده می شود.

انجام عملی ملزم  یا عدم  انجام  برای  برابر گمرك  را در  الکترونیکی که شخص  یا  الزام کتبی  قبول  تعهد  : 
می کند.
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حقوق ورودى   : حقوق گمرکی معادل چهار درصد ارزش گمرکی کاال به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت 
وزیران تعیین می گردد به عالوه وجوهی که به موجب قانون، گمرك مسئول وصول آن است و به واردات 

قطعی کاال تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمیشود.

حمل یکسره  : ورود کاال به اماکن گمرکی و خروج کاال از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن 
با رعایت مقررات این قانون است.

روز اظهار: زمانی که اظهارنامه امضا شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا 
رایانه ای به گمرك ارائه می شود و شمارة دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می یابد.

سازمان جهانى گمرک )شوراى همکارى گمرک(: سازمان بین المللی بین الدولی که براساس کنوانسیون 
مورخ 1329/9/24 هجری شمسی مطابق با 15 دسامبر 1950 میالدی ایجاد گردیده است و کشور ایران در 

اسفند ماه سال 1337 هجری شمسی به آن پیوسته است.

سامانة )سیستم( هماهنگ شده: توصیف و کدگذاری کاال براساس کنوانسیون بین المللی سامانة هماهنگ 
شده توصیف و نشانه گذاری )کدگذاری( کاال مورخ 14 ژوئن 1983 میالدی که به تصویب شورای همکاری 
گمرکی رسیده و جمهوری اسالمی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به 

کنوانسیون 1373 هجری شمسی، به آن پیوسته است.

شرکت حمل ونقل بین المللى: شخص حقوقی که به موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل ونقل 
بین المللی است. 

صاحب کاالى تجارى: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده )و در مورد کاالی 
خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده( و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد 

مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضا واگذارنده از طرف مقام صالحیت دار گواهی شده باشد.

قلمرو گمرکي: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می شود.

کاالى تجارى: کاالیی که به تشخیص گمرك ایران برای فروش صادر یا وارد می گردد اعم از اینکه به همان 
شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد.

کاالى داخلى: کاالیی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کاالی خارجی است که ورود قطعی 
شده است.

کاالى گمرک نشده: کاالیی که تحت نظارت و کنترل گمرك است ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل 
انجام نشده است.

کاالىمجاز: کاالیی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

کاالى مجاز مشروط: کاالیی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

کاالى ممنوع: کاالیی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسالم به موجب قانون ممنوع است.
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در دنیاي تجارت امروز، قوانین اینکوترمز به یک بخش اساسی و اجتناب ناپذیر 
از زبان تجارت مبدل شده كه در سراسر جهان و به منظور فروش محصوالت 
در قراردادها گنجانیده و بیانگر قوانین و راهنما جهت استفاده واردكنندگان، 
صادركنندگان، وكال، شركت هاي حمل، بیمه و دانشجویان تجارت بین الملل 
می باشد. این قوانین در سرتاسر جهان مورد تأیید دولت ها، مراجع قانونی و 
تجاري  اصطالحات  رایج ترین  مشترک  تفسیر  به منظور  بازرگانی  كارپردازان 
 Terms التین  لغت  سه  مخفف سازي  از  اینکوترمز  لغت  ریشة  می باشد.  دنیا 
بین الملل  تجارت  اصطالحات  معناي  به   International  Commercial

تشکیل شده كه مهم ترین علت كاربرد آن تعیین دقیق و روشن حدود مسئولیت ها، ریسک ها و هزینه ها 
در فرایند تجارت بین الملل بین فروشنده، خــریدار و سایر اشخاص دخیل فرایند تجارت می باشد كه هر 
در سال  بار  اولین  اینکوترمز  قرار می گیرد.  نشر  باز  و  بازنگري  مورد  بین الملل  بازرگانی  اتاق  توسط  دوره 
است،  موسوم  اینکوترمز 2010  به  آنکه  نسخه  آخرین   2011 ژانویه  اول  تاریخ  در  و  تدوین شد،   1936

منتشر گردیده است.

كنترل های گمركی   : اقداماتی كه توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمركی انجام می شود.
مرجع تحويل گيرنده: شخص حقوقی كه به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسئولیت تحویل 
و نگهداری كاالهای مربوط به عموم اشخاص را كه تشریفات گمركی آن انجام نشده است در اماكن گمركی 

برعهده دارد. این اصطالح شامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیست.
مقررات گمركی: قوانین و مقررات اعم از آیین نامه های اجرایی، دستورالعمل ها و بخش نامه هایی كه نظارت 

یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.
هزينه های انجام خدمات: وجوهی كه در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینة اشعه ایکس )ایکس ری(، مهر و 
موم، پلمپ، باربری، انبارداری در اماكن گمركی، آزمایش و تعرفه بندی، مراقبت، بدرقه، توزین كاال و خدمات 

فوق العاده دریافت می شود و شرایط، ضوابط و مصادیق آن متناسب با خدمات انجام شده تعیین می گردد.
تعرفه های گمركی: تعرفه یا به عبارت دیگری )TARIFF( یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای 

شناسایی، تعیین جایگاه كاال و ترخیص كاال.
تاریخ  برای ورود كاال می باشد. تعرفه گمركی در بستر  قابل پرداخت  تعرفه گمركی میزان حقوق ورودی 
مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک، آمار، حمل و نقل، بیمه و غیره طراحی و مورد 

استفاده قرار می گیرد.

آشنایی با قواعد اینکوترمز 2010     

قوانین الزم براي انجام حسابداري معامالت خارجي چیست؟ بحث كنید.فعالیت
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اينكوترمز 2010
اینکوترمز 2010 نسخه هشتم و نهایی از اینکوترمزها می باشد، كه در 11 قانون تعریف شده و بر مبناي 

طریقة حمل به دو دستة كلی تقسیم بندي می شوند:

گروه اول:
 اين گروه شامل اينكوترمزهايی می باشند كه تمامی طرق حمل را دربرمی گيرند و متشكل از 7 

قانون می باشد.
در این مبحث به توضیح برخي از قواعد اینکوترمزها در گروه اول مي پردازیم:

EXW  1 تحويل درب كارخانه:

كلیة  و  می دهد  تحویل  خریدار  به  خود  كاالی  انبار  یا  و  تولید  محل  در  را  كاال  فروشنده،  روش  این  در 
مسئولیت ها و هزینه ها، اعم از بارگیري، حمل ونقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی كاال برعهده خریدار است.

FCA  2 تحويل در نقطه اي معين در كشور مبدأ:

به معناي این است كه فروشنده، كاال را پس از ترخیص صادراتی در محل مقرر به حمل كننده تعیین شده از 
سوي خریدار تحویل می دهد باتوجه به اینکه محل تحویل كشور خریدار است هزینة حمل و بیمه با خریدار 

است و همچنین معموالً )نه الزاماً( عقد قرارداد حمل و بیمه به عهده خریدار می باشد.

گروه دوم:
 اين گروه شامل اينكوترمز هايی می باشد كه شامل راه هاي آبی دريايی و داخلی )درون كشوري( 

هستند.
در این مبحث به توضیح برخي از قواعد اینکوترمزها در گروه دوم مي پردازیم:

FAS  1 تحويل در كنار كشتی:

 در این روش محل خاتمه تعهد فروشنده، تحویل كاال تا كنار كشتی در بندر است. مسئولیت عقد و پرداخت 
هزینة حمل، بیمه و بازرسی به عهده خریدار است.

FOB  2 فوب:

در این روش فروشنده، وقتی كاال را از روي نردة كشتی در بندر مبدأ عبور داد مسئولیت خود را خاتمه داده 
است و هزینة حمل و عقد قرارداد حمل از بندر تحویل، بیمه و بازرسی به عهدة خریدار می باشد.

CFR  3 هزينه و كراية حمل:

 همان F&C سابق است ولی مخصوص حمل دریایی است و كاال وقتی از روي نردة كشتی عبور می كند 
)بارگیري می شود( مسئولیت فروشنده خاتمه می یابد ضمن اینکه پرداخت هزینة بیمه و عقد قرارداد آن با 

خریدار و همچنین پرداخت هزینة حمل و عقد قرارداد آن با فروشنده می باشد.

CIF  4 هزينه، كرايه و بيمة حمل:

 در این روش كاال وقتی از روي نردة كشتی بارگیري می شود، مسئولیت فروشنده خاتمه می یابد ضمن اینکه 
هزینة حمل، بیمه و عقد قرارداد آنها با فروشنده می باشد.
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بیمه نامه باربري حمل کاالي وارداتي 

باربری وارداتی به حمل ونقلی گفته می شود كه از یک كشور خارجی به ایران انجام گیرد بیمه نامه باربری 
وارداتی خطراتي كه كاالهاي خریداري شده توسط شركت ها و بازرگانان ایراني از كشورهاي مختلف جهان را 
تهدید مي كند مورد پوشش قرارمي دهد كه این پوشش از كشور مبدأ »كشوري كه كاال از آن خریداري شده« 
تا مقصد » انبارخریدار« مي باشد این  بیمه نامه یکي از اسناد موردنیاز جهت گشایش اعتبار در بانک هاست و 

هدف از آن حفظ منافع تجار و واردكنندگان و در نهایت حفظ منافع ملي مي باشد.
حق بیمه باربری با توجه به ارزش كاال در پروفرما از فرمول زیر به دست می آید:

I=)CFR+ 10% CFR( * Insurance Rate  
I=)FOB+ 20% CFR( * Insurance Rate  

خرید هاي خارجي   

چه فرایندها و مداركي براي خرید خارجي موردنیاز مي باشد؟فعالیت
.......................................................................................................................................................................................

واحدهاي اقتصادي بخش وسیعي از نیازهاي خود به مواد، كاال و ماشین آالت و تجهیزات را از فروشندگان 
خارجي تهیه مي نمایند و از آنجا كه هر كشور قوانین و مقررات خاص خود را جهت واردات دارد بدین صورت 
مثال، وجود  براي  پیچیده تري است  و  متفاوت  كاماًل  فرایند  به خرید داخلي مستلزم  خرید خارجي نسبت 
مسافت زیاد بین خریدار و فروشنده و همچنین تفاوت در قوانین تجاري كشورها باعث مي شود ریسک خرید 

خارجي، بسیار بیشتر از ریسک خرید داخلي مشابه باشد.

مدارک موردنياز خريد خارجي
اسنادی كه در معامالت تجاری استفاده می شود:

الف ـ اسناد بازرگانی:
حمل،  نحوة  و  مبادله  مورد  كاالی  كامل  مشخصات  از  قرارداد  طرفین  آنکه  برای  بین المللی  مبادالت  در 
بسته بندی و شرایط پرداخت آن اطالع كافی داشته باشند، اسنادی را مورد استفاده قرار می دهند تا مبین این 

موارد بوده و حتی المقدور ابهامی از نظر توافق های به عمل آمده وجود نداشته باشد.
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مهم ترين اسناد مذكور به قرار زير می باشد:
2 سیاهة تجاری 1 پیش فاكتور       

4 سیاهة تأیید شده 3 سیاهة گواهی شده     
6 گواهی مبدأ 5 سیاهه كنسولی      
8 گواهی وزن 7 لیست بسته بندی و مشخصات كاال   

10 گواهی بازرسی شخص ثالث 9 گواهی )كیفیت و بازرسی( كارخانة سازنده كاال  
12 گواهی لیست سیاه 11 گواهی تجزیة كاال     

14 گواهی ضدعفونی 13 گواهی بهداشت و سالمت    

ب( اسناد حمل:
تعریف كلی بارنامه: به طور كلی بارنامه عبارت از سندی است كه توسط شركت حمل كننده و یا عامل حمل 

پس از دریافت كاال جهت حمل صادر می گردد. بارنامه ها دارای انواع مختلف می باشند:
3  بارنامه زمینی 2  بارنامه هوایی    1 بارنامه دریایی   

5  رسید نامه پستی 4  راه نامه راه آهن   

انواع مختلف خرید خارجی از حیث نوع پرداخت به شرح زیر است:

تحقیق كنید آیا نحوة پرداخت در معامالت مربوط به خرید خارجي یکسان مي باشد؟فعالیت

 روش امانی )تجارت حساب باز(
  روش پیش پرداخت كامل )بدون انتقال ارز(

  روش اعتبارات اسنادي
  روش برات اسنادي

1  روش امانی )تجارت حساب باز(
روش اماني در خرید هاي خارجي همانند حساب هاي دفتري متداول در ایران است بدین صورت كه دراین 
روش، فروشنده كاالي موردنظر را براي خریدار ارسال مي نماید خریدار پس از دریافت كاال، وجه مربوط به 
بهاي كاالهاي دریافتي را براي فروشنده حواله مي كند این نوع خرید خارجي حداكثر ریسک را براي فروشنده 
و حداقل ریسک را براي خریدار دارد بدیهي است تنها در معامالتي از این روش استفاده مي گردد كه فروشنده 
به خریدار اعتماد كامل داشته باشد و این روش به دلیل ریسک باال براي فروشنده به ندرت استفاده مي شود.

2  روش پيش پرداخت كامل )بدون انتقال ارز(
این روش برعکس روش اماني است، كل ریسک خرید خارجي به خریدار منتقل مي شود و حداقل ریسک براي 
فروشنده وجود دارد بدین صورت كه خریدار،كل بهاي كاال را به فروشنده پرداخت مي نماید پس ازآن فروشنده 
اقدام به ارسال كاال براي خریدار مي نماید در روش انتقال بدون ارز همانند روش اماني، سیستم بانکي در انجام 
مبادالت نقش فعال ندارد و در نتیجه اعتماد كامل خریدار به فروشنده و نیاز مبرم خریدار به كاال باعث مي گردد 
كه دریک مبادله خارجي از این روش استفاده مي گردد الزم به ذكر است طبق قوانین وزارت بازرگاني روش بدون 

انتقال ارز تنها براي واردات مواد اولیه جهت شركت هاي بازرگاني )مانند شمش آهن( مجاز است.
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روش اعتبارات اسنادي كه در مباحث قبلي به توضیح آن پرداخته شده است.
3  روش اعتبارات اسنادي كه پیشتر به آن پرداخته شده است.

4  روش برات اسنادی
در این روش، فروشنده به مبلغ بهاي كاالي مورد معامله یک فقره برات صادر و براي بانک خریدار ارسال 
مي نماید پس از قبول برات توسط بانک خریدار، مدارک از جمله شماره برات و شمارة بیمه نامه توسط خریدار 
براي فروشنده ارسال مي گردد و فروشنده، كاال را براي خریدار ارسال مي كند در صورتي كه برات نقدي باشد 
خریدار، بالفاصله پس از دریافت كاال وجه مربوط را به حساب فروشنده واریز مي نماید و درصورتي كه برات 
غیرنقدي باشد بهاي كاال در سررسید تعیین شده به فروشنده پرداخت مي گردد در واقع برات اسنادي شباهت 
زیادي به اعتبارات اسنادي دارد با این تفاوت كه سیستم بانکي برخي از مسئولیت ها را برعهده فروشنده و 
خریدار مي گذارد و در مقایسه با اعتبارات اسنادي، خریدار و فروشنده ریسک بیشتري را متحمل مي شوند و 

مزیت این روش كمتربودن هزینه ها در قیاس با روش اعتبارات اسنادي است.

انواع اعتبارات اسنادي از نقطه نظر پرداخت 

به نظر شما از نظر پرداخت اعتبارات اسنادي چند نوع است؟فعالیت
.......................................................................................................................................................................................

 آیا در كتاب تمام انواع آن آمده است؟ تحقیق كنید.

LC 1 افتتاح اعتبار اسنادی ديداری

آزاد  ارز  با  بانکی كشور  از طریق سیستم  اعتبار اسنادی است كه  در حال حاضر متداول ترین نوع گشایش 
طبق موافقت وزارت بازرگانی و ارائه ثبت سفارش كاال نزد یکی از بانک های كشور گشایش می شود در این 
نوع اعتبار واردكننده موظف است پس از اخذ مصوبه از شعبه ریالی و سپردن تضمین كافی جهت مابقی وجه 
اعتبار توسط شعبه ریالی به واحد ارزی معرفی تا نسبت به گشایش یک فقره اعتبار اسنادی دیداری با %10 
نقد هنگام گشایش و 90% باقیمانده در هنگام معامله اسناد )طبق آخرین دستورالعمل بانک مركزی( اقدام 
نماید و شعبات ارزی نیز اقدام به افتتاح اعتبار كرده و براساس مبلغ اعتبار،10% را اخذ و تا هنگام معامله اسناد 
در سر فصل های مربوطه نگهداری می كنند و پس از معامله اسناد نسبت به اخذ 90% باقی مانده از مشتری 
اقدام و جمعاً 100% وجه را با نرخ روز معامله اسناد به كارگزار )بانک معامله كننده( انتقال می دهند در این 
اعتبارات تعیین سررسید اعتبار با موافقت خریدار تا 18 ماه بالمانع است اما بهتر است كه تعیین سررسید 
اعتبار توسط خریدار كمتر از مدت فوق تعیین شود تا فروشنده نسبت به تهیة كاال برای خریدار احساس 
خریدار صورت  نظر  براساس  است  بهتر  اعتبار  تعیین سررسید  دیگر  عبارت  به  و  نماید  بیشتری  مسئولیت 
گیرد اما در صورتي كه فروشنده نتواند كاالي موضوع پروفرما را آماده نماید و سررسید اعتبار سپري شود با 
درخواست اصالحیه توسط خریدار و متعاقباً موافقت فروشنده به بانک نسبت به تمدید اعتبار و سررسید حمل 

اقدام مي گردد.
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2 اعتبارات اسنادی كوتاه مدت LC )ريفاينانس(

بانک ها  برای  بیشتری  حساسیت  از  مدت دار  و  دیداری  اسنادی  اعتبارات  برخالف  اعتبار  این گونه  افتتاح 
برخوردار می باشد، چرا كه از مشتریان براساس آخرین دستورالعمل صادره می بایست درصدی اضافه تر اخذ 
نمود تا به عنوان سود تضمین شده بانک های عامل و بانک های طرف قرارداد منظور گردد بدین صورت كه 
میزان درصد تعیین شده می تواند براساس قوانین بانک های عامل كم یا زیاد گردد ماهیت چنین اعتباراتی 
دیداری است و فروشنده بایستی پروفرماي دیداري را برای خریدار ارسال نماید در واقع پس از معامله اسناد، 
فروشنده وجه اعتبار را نقداً دریافت می كند ولی پروسه مدت داربودن بدین صورت مي باشد كه اعتبار توسط 
بانک گشایش كننده با یکی از بانک های طرف قرارداد خود در كشور فروشنده و یا غیر از كشور فروشنده 
ریفاینانس می شود، یعنی قرارداد پرداخت وجه به فروشنده با آن بانک بسته شده مي شود و آن بانک براساس 
اعتبار  بر وجه  ولی در سررسید عالوه  می پردازد  نقداً  را  اعتبار  اسناد وجه  معامله  از  قرارداد منعقد و پس 
درصدی به عنوان كارمزد براساس نرخ Libor محاسبه و درخواست می نماید در واقع قراردادهای ریفاینانس 
قراردادهایی هستند كه بانک مركزی و بانک های عامل با بانک های طرف قرارداد خود در كشور فروشنده 
بسته و در ازای پرداخت نقدی وجه درصدی را به عنوان كارمزد طلب مي كنند نهایتاً در هنگام افتتاح یک 

اعتبار ریفاینانس:
1  پروفرما باید دیداری باشد.

2  در متن LC باید حتماً قرارداد منعقده با بانکی كه اعتبار آن گشایش شده قید گردد و سپس به بانک 

كارگزار اعالم شود ضمناً اخذ پیش دریافت ریالی گشایش، باید براساس مصوبة اخذ شده از میزان 10 درصد 
اولیه پیش دریافت، درصدی مثاًل 5 یا 10 درصد باالتر باشد تا میزان كارمزد دریافتی بانک طرف قرارداد نیز 

از خریدار اخذ گردیده باشد.

3 افتتاح اعتبار اسنادي مدت دارLC )يوزانس(

براي افتتاح اعتبارات اسنادی مدت دار، روند اخذ پیش دریافت از این گونه اعتبارات مانند اعتبارات اسنادی 
دیداری می باشد دراین نوع اعتبار شرط اول توافق خریدار و فروشنده براي عقد قرارداد و فروش براساس 
ارسال پروفرما از سوی فروشنده برای خریدار با درج شرط پرداخت 180 روزه یا بیشتر تا یک سال در پروفرما 
مي باشد كه این شرط می تواند مدت به روز پس از انجام معامله اسناد یا پس از تاریخ حمل و در خاتمه پس 
از قبولی خریدار ذكر گردد و ضمناً درصد پیش دریافت 5 درصد وجه اعتبار در هنگام افتتاح حساب و 5 
درصد در هنگام معامله اسناد و مابقی وجه در سررسید اخذ مي گردد كه در مجموع 100 درصد وجه اعتبار 
اعتبار  از  باید  اعتبارات مشتری  این گونه  انتقال داده می شود در  بانک كارگزار  به  در سررسید تعیین شده 
خوبی برخوردار بوده و بانک های عامل نیز چون در سررسید متعهد به پرداخت وجه به فروشنده می باشند از 
او وثایق محکم تری نسبت به اعتبارات اسنادي دیداری اخذ می نمایند و همچنین اعتبارات اسنادی مدت دار 
اعتبارات  این  افتتاح  توضیح است كه  به  اینجا الزم  در  نمی باشد  نیز  تمدید  قابل  و  بوده  حداكثر یک ساله 
اسنادی چون توافقی است، در آن صورت خریدار و فروشنده هیچ سود و كارمزدي را برای بانک ایجاد نمی كند 
 L/C و بانک ها مسئولیت آن را هنگام ابالغ اعتبار به بانک كارگزار از خود خلع كرده و این مطلب را در متن

قید می نمایند.
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:)LC( هزينه های گشايش اعتبارات اسنادی
1 هزینة كارمزد گشایش اعتبار

یک هزارم  ×  نرخ رسمی ارز  ×  ارزش پروفرما = كارمزد گشایش اعتبار  
2 هزینة كارمزد فروش ارز

نیم هزارم  ×       نرخ رسمی ارز       ×       ارزش پروفرما = كارمزد فروش ارز  
3 هزینه های بانکی در ظهرنویسی اسناد

الف( كارمزد فروش ارز در زمان ظهرنویسی
ب( كارمزد ظهرنویسی اسناد

نیم هزارم × نرخ رسمی ارز × تتمه مبلغ اعتبار )90% باقیمانده( = كارمزد ظهرنویسی اسناد  
SWIFT 4 هزینة ارسال

5 هزینة تمبر مالیاتی

6 كارمزد ثبت سفارش

7 حق بیمه باربری

8 هزینة بازرسی

هزینة بازرسی معموالً بر مبنای خدمات ارائه شده تعیین می گردد. اگر این هزینه بر طبق كل ارزش كاال 
فرایندهای  بازرسی شامل  اگر  اما  ارزش محاسبه می شود،  نیم درصد كل  از  به طور كلی كمتر  برآورد شود 

پیچیده باشد هزینه با توافق دو طرف تعیین می گردد.
9 هزینه های گمركی

الف( هزينه های نوع اول: هزينه هايی كه در گمرک پرداخت می گردد:
1 هزینة حقوق ورودی

مجموع حقوق گمركی به اضافة سود بازرگانی را می گویند. وجوهی كه گمرک از واردات كاال بنا بر تصویب 
دولت اخذ می كند. تعرفه گمركی بستگی به نوع كاال و سیاست دولت دارد كه نرخ تعرفه براساس جدول 

تعریف گمركی مصوب ابالغی هیئت وزیران برای سال 1397 تعیین و حقوق ورودی محاسبه می گردد.
)ارزش پروفرما × نرخ رسمی ارز × درصد تعریف كاال( = حقوق ورودی یا حقوق گمركی  

2 حق هالل احمر

حقوق ورودی × 1% = حق هالل احمر  

انواع هزینه های گشایش اعتبارات اسنادی و پیش پرداخت 

برای گشایش اعتبارات اسنادی چه هزینه هایی صورت می گیرد؟فعالیت
.......................................................................................................................................................................................
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3 مالیات بر ارزش افزوده )6 درصد مالیات و 3 درصد عوارض(

)ارزش پروفرما یا ارزش گمركی قلم كاال + حقوق ورودی( × 6% = مالیات  
)ارزش پروفرما یا ارزش گمركی قلم كاال + حقوق ورودی( × 3% = عوارض  

ب( هزينه های نوع دوم: هزينه هايی كه خارج از گمرک پرداخت می گردد:
1 هزینه صدور ترخیصیه به كشتیرانی

2 هزینه حق توقف كاال در انبار تا وقت صدور ترخیصیه

3  سپرده گذاری وثیقه كانتینر )در صورتی كه بار در كانتینر باشد(

ج( هزينه های نوع سوم: هزينه هايی كه همراه با گمرک می بايستی پرداخت گردد:
1  هزینه های كوچک از قبیل: قبض انبار الکترونیکی، پرینت اظهارنامه، الک و مهر و غیره ...

2  هزینه آزمایشگاه )در صورتی كه كاال اجبار به آزمایشگاه داشته باشد(

3  هزینه استاندارد

4  هزینه انبارداری و صدور بیجک كه براساس جدول شركت های انبارهای عمومی

د( هزينه های نوع چهارم: هزينه هايی كه هم زمان با ترخيص كاال پرداخت می گردد:
1  هزینه های حق الزحمه ترخیص كار جهت ترخیص كاال.

توضیحات در مورد پروانه گمركی:
به گمرک  پروانه گمركی  دریافت  را جهت  مبالغی  از گمرک،  قانونی  برای خروج  باید  وارداتی  هر محموله 
 Value Added( مالیات بر ارزش افزوده ،)Import Duty( پرداخت نماید. این مبالغ شامل حقوق ورودی
TAX( و حق هالل احمر هستند كه محاسبات این مبالغ همگی در پروانه گمركی به شرح زیر آورده می شود.



   اعتبارات اسنادی

45



46

پيش پرداخت ارزی در اعتبار اسنادی

شما با پیش پرداخت ها آشنایی دارید، جزء كدام اقالم هستند؟ به نظر شما پیش پرداخت ارزی به چه معناست؟فعالیت
.......................................................................................................................................................................................

پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی به صورت پیش پرداخت به ذی نفع درصورت تأمین وجه ریالی /  ارزی 
توسط خریدار حداكثر تا 25% مبلغ اعتبار اسنادی در مقابل اخذ ضمانت نامه بدون قید و شر ط معتبر بانکی 
به همان میزان با درج در شرایط اعتبار اسنادی بالمانع است. پیش پرداخت بیش از 25 درصد وجه اعتبار 
اسنادی به ذی نفع در مقابل اخذ ضمانت نامه بدون قید و شرط معتبر بانکی به همان میزان با ارائه دالیل 

كافی می بایست جهت رسیدگی به اداره مقررات ارزی بانک مركزی منعکس گردد.
انواع مجوز های مربوط به سفارشات خريد خارجی و گشايش اعتبارات اسنادی

1  گواهی مبدأ

سندی است كه مبین نام كشور سازنده كاال در آن می باشد و این فرم توسط اتاق بازرگانی محل تکمیل و 
گواهی می شود.

2  ليست بسته بندی

این سند نشان دهنده تعداد كاالهای موجود در هر كارتن پالت و یا هر نوع بسته بندی مورد توافق خریدار و 
فروشنده می باشد. این سند در هنگام ترخیص كاال درگمرک فروشنده و خریدار بسیار اهمیت دارد.

3  گواهی بازرسی كاال

از دغدغه های دائمی فروشندگان و خصوصاً خریداران هنگام انجام معامله بین المللی عدم اعتماد به طرف 
مقابل می باشد. شركت های بازرسی ابزاری هستند كه از طریق آنها خریدار می تواند از صحت كیفیت و مقدار 
كاالی مورد حمل اطمینان حاصل كند. 11 نوع گواهی بازرسی ممکن است صادر شود كه مهم ترین آنها 
گواهی بازرسی كاال )كمی و كیفی( COI و گواهی بازرسی قبل از حمل PSI می باشند. گواهی های بازرسی 

توسط مؤسسات بازرسی مستقلی كه مورد تأیید بانک مركزی می باشند با انتخاب خریدار صادر می گردد.
4  گواهی بهداشت

این نوع گواهی ها برای خرید مواد غذایی و دامی می باشد كه توسط خریدار درخواست و گواهی مربوطه توسط 
وزارت بهداشت كشاورزی یا دامپروری كشور فروشنده تأیید و صادر می گردد.

5 گواهی تجزيه كاال گواهی آناليز

این گواهی مبین تجزیه مواد اولیه كاالی مورد نظر می باشد كه می بایست توسط یک آزمایشگاه مستقل و 
معتبر تأیید و صادر گردد.

6 بارنامه

سندی است كه حمل كننده یا نماینده وی پس از وصول كاال صادر می نماید حاكی از حمل كاالی معینی از یک 
نقطه )مبدأ حمل( به نقطة دیگر )مقصد حمل( با وسیله حمل مورد توافق در مقابل كرایه حمل معینی می باشد.

برای گشایش اعتبارات اسنادی چه مجوزهایی الزم است؟ بحث كنید.فعالیت
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7  فاكتور كرايه حمل

سندی است كه توسط شركت حمل و نقل می بایست صادر و میزان كرایه حمل محل و نوع وسیله حمل در آن 
قید شده باشد و توسط فروشنده طبق شرایط اعتبار جهت معامله اسناد به بانک معامله كننده ارائه می شود. 

این سند باید به تأیید اتاق بازرگانی محل صدور برسد.
8  مانيفست

 عبارت است از فهرست كل بار حمل شده در یک وسیله حمل )كشتی ـ قطار ـ هواپیما.( مانیفست شامل 
و  تجاری  عالئم  گیرنده،  فرستنده،  نام  حمل،  سند  شامل:  مشخصات  این  كه  كاالست،  تجاری  مشخصات 

و مقدار كاالست. نوع بسته ها، شرح  و  تعداد  شماره ها، 
9 ترخيصيه

اسنادی  مالکیت  آنکه شركت حمل  از  این سند پس  سندی است كه توسط شركت حمل صادر می گردد. 
واردكننده را احراز نموده، صادر شده و به وی یا نماینده قانونی وی تسلیم می گردد. دریافت این سند به این 
معناست كه صاحب كاال با شركت حمل تسویه حساب نموده و می تواند برای مقدمات انجام تشریفات گمركی 

به گمرک مراجعه كند.
10  قبض انبار

یا  تسلیم می گردد.  قانونی وی  نمایندة  یا  وارد كننده  به  كه  است،  به گمرک  كاال  تحویل  رسید  انبار  قبض 
به عبارتی دیگر سندی است كه توسط انباردار صادر می شود و نشان می دهد كه كاال به چه تعداد و یا چه 

نگهداری می شود. انبار  در كدام  وزنی 
11  پروانه سبز گمركی

سندی است كه توسط گمرک صادر می شود. صدور این سند نشانة آن است كه عملیات ارزیابی به اتمام رسیده 
و صاحب كاال با گمرک تسویه حساب نموده و می تواند مقدمات خروج كاالی خود را از گمرک فراهم كند.

12  پته گمركی

همان پروانه سبز گمركی است با این تفاوت كه برای كاالهای با ارزش نازل كه در حال حاضر حدود 311 
دالر تعیین گردیده صادر می گردد.

13  بيجك انبار

سندی است كه توسط انباردار برای صاحب كاال و یا نماینده قانونی وی پس از ترخیص كاال و رؤیت پروانه سبز 
گمركی صادر می گردد. این سند نشان می دهد كه كاال تحویل ذی نفع شده است و او می تواند برای بارگیری 

كاالی خود اقدام نماید.
14  كوتاژ

از روی اظهارنامه در آن درج می گردد. همچنین مراحل  دفتری است كه كلیه مشخصات و اطالعات كاال، 
ارزیابی و حتی نام ارزیابان درآن ثبت می شود. شماره دفتر كوتاژ روی اظهارنامه، پروانه سبز گمركی، قبوض 

درآمد، سپرده و... درج می گردد.
15  فورس ماژور

در صورتی كه حمل دریایی با كشتی باشد و در زمان بارگیری و یا تخلیه مشکالتی از قبیل شورش، اعتصاب، 
جنگ و.. به وجود آید كاپیتان كشتی می تواند از بارگیری و یا تخلیه خودداری كند. این مورد نیز باید در 
قرارداد مشخص شود و در زمان فورس ماژور طرفین باید بالفاصله موضوع را با تأیید اتاق بازرگانی محل  به 

طرف دیگر به صورت كتبی اعالم نمایند.
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16  دموراژ

به طور كلی پرداخت هزینه كشتی كه جهت بارگیری و تخلیه مجبور به توقف بیش از حد زمان توافق شده 
باشد را دموراژ می نامند. لذا به جهت اینکه بعد از حمل كاال با هزینه های سنگین دموراژ مواجه نشویم باید 
مدت زمانی كه در بندر مبدأ برای بارگیری و مدت زمان الزم در بندر مقصد برای تخلیه را قبل از انعقاد 

قرارداد مورد بررسی قرار داده و سپس در قرارداد ذكر كنیم.

مجوز ترخیص کاالی وارداتی  

تحقیق كنید برای ترخیص كاالهای وارداتی چه مجوزهایی مورد نیاز است؟فعالیت

برای بسیاری از كاالها الزم است قبل از واردات كاال نسبت به اخذ مجوز واردات كاال اقدام گردد. همچنین در 
اغلب موارد پس از اخذ مجوز واردات و كاال الزم است مجدداً نسبت به اخذ مجوز ترخیص كاال اقدام گردد. 
صدور مجوز مورد نیاز بسته به طبیعت كاال ممکن است به سازمان های مختلفی مربوط شود كه اهم آنها 
از: سازمان تنظیم مقررات رادیویی كشور )در خصوص كاالهای مخابراتی(، سازمان استاندارد  عبارت است 
خوراک  و  دام  خصوص  )در  كشور  دامپزشکی  سازمان  اجباری(،  استاندارد  مشمول  كاالهای  خصوص  )در 
دام(، سازمان غذا و دارو )در خصوص محصوالت آرایشی، بهداشتی و دارویی(، اداره كل تجهیزات پزشکی 

)در خصوص تجهیزات پزشکی( و...
1 اخذ مجوز استاندارد

2 مجوز های ترخیص كاال

1ـ2 ترخیص كاال با مجوز استاندارد اجباری
2ـ2 ترخیص كاال با مجوز وزارت راه یا مجوز حمل كاال

3ـ2 ترخیص كاال با مجوز قرنطینه
4ـ2 ترخیص كاال با مجوز بهداشت

5  ـ2 ترخیص كاال با مجوز ارشاد
6  ـ2 ترخیص كاال با مجوز سازمان انرژی اتمی

7ـ2 مجوز مخابرات

عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی   

به نظر شما حسابداری اعتبارات اسنادی چه شباهتی با حسابداری خرید كاال دارد؟ حسابداری اعتبارات فعالیت
اسنادی چه تفاوتی باحسابداری خرید كاال دارد؟
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حساب سفارشات کاال
حساب سفارشات کاال معادل ریالی بهای ارزی اعتبارات اسنادی و هزینه های مرتبط با آن تا مرحله تحویل 
کاال با توجه به شرایط خرید را نشان می دهد به هنگام گشایش اعتبار اسنادی، پرداخت بهای کاالی خریداری 

شده و هزینه های مربوطه به شرح زیر در این حساب مورد ثبت قرار می گیرد:
مبالغ پرداختی بابت بهای خرید کاال از خارج و هزینه های مرتبط با آن تا مرحله تملک کاال در این حساب 
سفارشات و اعتبارات اسنادی بدهکار و حساب موجودی نقد یا حساب های پرداختنی بستانکار می گردد در 
تاریخ تملک کاال، این حساب به بهای تمام شده )مبالغ ارزی براساس نرخ تسعیر اولیه و مجموع هزینه های 

مرتبط تا مرحله تملک( بستانکار شده و در مقابل حساب موجودی کاال بدهکار می گردد.
از خارج و هزینه های مرتبط  ثابت  بهای خرید دارایی  بابت  ثابت، مبالغ پرداختی  در صورت واردات دارایی 
با آن تا مرحله تملک دارایی در این حساب سفارشات و اعتبارات اسنادی بدهکار و حساب موجودی نقد یا 
حساب های پرداختنی بستانکار می گردد. در تاریخ تملک دارایی، این حساب به بهای تمام شده )مبالغ ارزی 
بر اساس نرخ تسعیر اولیه و مجموع هزینه های مرتبط تا مرحله تملک( بستانکار شده و در مقابل حساب دارایی 

ثابت بدهکار می گردد.
عملیات حسابداری مربوط به اعتبارات اسنادی، در دفاتر واردکننده کاال )خریدار( به شرح زیر خالصه شده 

است:
)دفتر روزنامه(

حساب بستانکارحساب بدهکارشرح سند حسابدارى

موجودی نقداعتبارات اسنادی1  پرداخت بابت کارمزد ثبت سفارش

موجودی نقدسپرده دریافتنی2  واریز بابت سپرده ثبت سفارش

موجودی نقداعتبارات اسنادی3  پرداخت بابت پیش پرداخت اعتبار

موجودی نقداعتبارات اسنادی4 پرداخت بابت کارمزد گشایش اعتبار

موجودی نقداعتبارات اسنادی5 پرداخت بابت هزینه های پستی و تلفکس

موجودی نقداعتبارات اسنادی6 پرداخت بابت بیمه کاال

موجودی نقداعتبارات اسنادی7 پرداختی بابت کارمزد تغییر شرایط سفارش

موجودی نقداعتبارات اسنادی8 واریز اعتبار پس از کسر پیش پرداخت

موجودی نقداعتبارات اسنادی9 پرداخت بابت ترخیص کاال و کرایه حمل

10 برگشت بابت ثبت سفارش به حساب مشتری یا احتساب بابت پرداخت بخشی از 
اعتبار سفارش

موجودی نقد / 
اعتبارات اسنادی

سپرده دریافتنی

اعتبارات اسنادیموجودی نقد11  برگشت بابت قسمتی از سفارش انجام نشده

اعتبارات اسنادیموجودی نقد12 وصول خسارت از بیمه در شرایطی که بخشی از کاال خسارت دیده باشد

اعتبارات اسنادیموجودی مواد و کاال13  ترخیص کاال از گمرك )بستن حساب سفارش(
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همچنین حساب دفتر كل اعتبارات اسنادی به شرح زیر می باشد:

حساب اعتبارات اسنادی

****7 واریز اعتبار پس از كسر پیش پرداخت****1 كارمزد ثبت سفارش

****8 پرداخت بابت ترخیص كاال و كرایه حمل****2 پیش پرداخت ثبت سفارش

****9 احتساب سپرده بابت پرداخت بخشی از اعتبار سفارش****3 كارمزد گشایش اعتبار

****10 برگشت قسمتی از سفارش****4 هزینه های پستی و تلفکس

****11 وصول خسارت از شركت بیمه****5 هزینه بیمه كاال

****12 ترخیص كاال از گمرک )بستن حساب اعتبارات اسنادی(****6 كارمزد تغییر شرایط سفارش

معموالً در هنگام گشایش اعتبارات اسنادی، بانک عامل مبلغی تحت عنوان سپرده از مشتری دریافت و تا 
زمان ترخیص كاال نزد خود نگهداری می نماید )به این مبلغ نزد بانک عامل را سپرد ه های دریافتنی می گویند.(



   اعتبارات اسنادی

51

  مثال:
در تاریخ 1 تیر ماه 1396، شركت شلمچه جهت واردات كاالهایی از كشور ژاپن به ارزش 110،000 دالر بر 
مبنایCIF  ، پیش فاكتور )پروفرما( دریافتی از فروشنده را به بانک ایران ارائه نمود. پس از موافقت اولیه بانک 
برای گشایش اعتبار اسنادی، به ترتیب عملیات زیر برای واردات كاالهای فوق صورت گرفته است: )فرض نرخ 

هر دالر 12،000 ریال و نرخ تعرفه گمركی 5 درصد(
ایران كارمزد ثبت  ژاپن در سامانه سازمان توسعه تجارت  از كشور  با ثبت سفارش خرید كاال   / ماه  تیر   1

سفارش به مبلغ 660،000 ریال پرداخت شد.
2 تیرماه / برداشت 10 درصد به مبلغ 132،000،000 ریال از حساب شركت شلمچه بر مبنای 100 درصد 

ارزش پروفرما بابت سپرده ثبت سفارش.
2 تیرماه/ شركت سفیر با ارائه مدارک الزم نسبت به گشایش اعتبار اسنادی شماره 96/100/100 اقدام نمود. 

در این تاریخ بانک مبالغ زیر را از حساب شركت برداشت نمود:
320،000، 1 ریال 1 كارمزد گشایش اعتبار 

000، 264،000  ریال 2 پیش پرداخت اعتبار )20 درصد ارزش پروفرما( 

000، 45  ریال هزینه های تلفکس به بانک كارگزار بابت اعالم گشایش اعتبار 
بابت تأمین وجه اعتبار  بانک مبلغ 990،000،000 ریال از حساب مشتری، شركت شلمچه   / 21 تیرماه 

برداشت نمود.
29 تیرماه/ بانک اطالع داد كه وجه درتاریخ 21 تیر توسط بانک كارگزار به فروشنده پرداخت شده و اسناد 
مذكور به بانک رسیده است. بانک بابت تأخیر در واریز وجه اسناد مبلغ 400،000 ریال از حساب شركت 

برداشت نمود.
30 تیرماه/ كارپرداز شركت با مراجعه به بانک، اسناد الزم جهت ترخیص كاال را تحویل گرفت. بانک مبالغ 

زیر را از حساب شركت برداشت نمود:
000،000، 66  ریال 1 كسری مبلغ اعتبار 

000، 100  ریال  )SWIFT( 2 هزینه حواله ارزی

بابت  ریال  و 000،000، 10  گمركی  هزینه های  بابت  ریال  مبالغ 800،000، 72  پرداخت  مردادماه/   14
هزینه های حق بیمه و ترخیص كاالها.

18 مردادماه/ پرداخت مبلغ 500،000، 11 ریال بابت هزینه حمل و تخلیه كاال در انبار شركت.
19 مرداد ماه/ ارائه برگ سبز گمركی به بانک و استرداد سپرده ثبت سفارش به حساب شركت.

مطلوب است:
الف( ثبت عملیات در دفتر روزنامه

ب( تنظیم حساب اعتبارات اسنادی در دفتر كل
ج( بستن حساب اعتبارات اسنادی در خاتمه عملیات
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بستانكاربدهكارعطفشرحتاريخ

1396
1 تیرماه

اعتبارات اسنادی
                           موجودی نقد

)كارمزد ثبت سفارش اعتبار اسنادی شماره 96/100/100(
1

660 ،000
660 ،000

2 تیرماه
سپرده های دریافتنی

                           موجودی نقد
)سپرده ثبت سفارش اعتبار اسنادی 96/100/100(

2
132 ،000 ،000

132 ،000 ،000

2 تیرماه
اعتبارات اسنادی 

                           موجودی نقد
)كارمزد گشایش اعتبار اسنادی 96/100/100(

3
1 ،320 ،000

1 ،320 ،000

2 تیرماه
اعتبارات اسنادی

                           موجودی نقد
)پیش پرداخت اعتبار اسنادی96/100/100(

4
264 ،000 ،000

264 ،000 ،000

2 تیرماه
اعتبارات اسنادی

                           موجودی نقد
)هزینه تلکس اعتبار اسنادی 96/100/100(

5
45 ،000

45 ،000

21 تیرماه
اعتبارات اسنادی

                           موجودی نقد
)پرداخت وجه اعتبار اسنادی 96/100/100(

6
990 ،000 ،000

990 ،000 ،000

29 تیرماه
اعتبارات اسنادی

                           موجودی نقد
)هزینه تأخیر واریز وجه اعتبار اسنادی 96/100/100(

7
400 ،000

400 ،000

30 تیرماه
اعتبارات اسنادی

                           موجودی نقد
)پرداخت كسری مبلغ اعتبار اسنادی 96/100/100(

8
66 ،000 ،000

66 ،000 ،000

30 تیرماه
اعتبارات اسنادی

                           موجودی نقد
)بابت هزینه حواله اعتبار اسنادی 96/100/100(

9
100 ،000

100 ،000

14 مرداد ماه
اعتبارات اسنادی

                           موجودی نقد
)بابت هزینه های گمركی و ترخیص  اعتبار اسنادی 96/100/100(

10
82 ،800 ،000

82 ،800 ،000

18 مرداد ماه
اعتبارات اسنادی

                           موجودی نقد
)هزینه حمل  اعتبار اسنادی 96/100/100(

11
11 ،500 ،000

11 ،500 ،000

19 مرداد ماه
موجودی نقد

                           سپرده های دریافتنی
)استرداد سپرده اعتبار اسنادی شماره 96/100/100(

12
132 ،000 ،000

132 ،000 ،000

19 مرداد ماه
موجودی مواد وكاال

                           اعتبارات اسنادی
)بابت بستن حساب اعتبار اسنادی شماره 96/100/100(

13
1 ،416 ،825 ،000

1 ،416 ،825 ،000
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اعتبار  حساب  ریالی   1،416،815،000 مانده 
اسنادی، نشان دهنده بهای تمام شده كاالهای 
كاال،  واردات  عملیات  اتمام  با  است.  وارداتی 
به  و  شده  بسته  اسنادی  اعتبار  حساب  مانده 

حساب موجودی كاال انتقال می یابد.
 96/100/100 شماره  اسنادی  اعتبار  حساب 

در دفتر كل به شرح زیر است.

اعتبار اسنادی 96/100/100

660 ،000 )1()13( 1 ،416 ،815 ،000

1 ،320 ،000 )3(

264 ،000 ،000 )4(

45 ،000 )5(

990 ،000 ،000 )6(

400 ،000 )7(

66 ،000 ،000 )8(

100 ،000 )9(

82 ،800 ،000 )10(

11 ،500 ،000 )11(

1 ،416 ،825 ،0001 ،416 ،815 ،000

  تمرين ها
1 در تاریخ 31 شهریور ماه 1396، شركت آزادگان برای واردات یک دستگاه ماشین آالت خط تولید سیمان 

از كشور ایتالیا به ارزش 135،000 یورو به قیمت CIF با ارائه پیش فاكتور )پروفرما( به بانک ایران مراجعه 
تعرفه  نرخ  و  ریال  یورو 16،000  هر  نرخ  )فرض  می نماید.  اسنادی  اعتبارات  گشایش  درخواست  و  نموده 

گمركی 5 درصد(
در تاریخ 31 شهریور ماه بابت ثبت سفارش خرید یک دستگاه ماشین آالت از كشور ایتالیا مبلغ نیم در هزار 

)0/0005( حق ثبت سفارش از طریق سامانه سازمان توسعه تجارت ایران پرداخت گردید.
در تاریخ 1 مهرماه، بانک هزینه گشایش اعتبارات اسنادی به مبلغ یک در هزار ارزش پروفرما را از حساب 
شركت برداشت می نماید و حساب اعتباری 96/200/250 را گشایش می كند و همچنین بانک مبالغ زیر را 

از حساب شركت برداشت می نماید:
1 مبلغ 10 درصد ارزش پروفرما بابت سپرده اعتبارات اسنادی.

2 مبلغ 000،000، 432 ریال بابت 20 درصد پیش پرداخت اعتبارات اسنادی )بر مبنای ارزش پروفرما(.
10 مهر ماه/ برداشت مبلغ 45،500 ریال بابت هزینه تلفکس توسط بانک.
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به  کارگزار  بانک  توسط  مهرماه،   1 تاریخ  در  اسنادی  اعتبار  پیش پرداخت  که  داد  اطالع  بانک  مهرماه/   15
فروشنده پرداخت شده است. به مشتری، شرکت آزادگان اعالم نمود که نسبت به واریز مابقی وجه اعتبار 
اسنادی به میزان 70 درصد ارزش پروفرما )پس از کسر سپرده اعتبار( به مبلغ 000،000، 1،512 ریال اقدام 
الزم را انجام دهد که در تاریخ مذکور شرکت آزادگان مبلغ درخواست شده را در حساب جاری خود کارسازی 

نمود.
27مهرماه/ بانک به مشتری اطالع داد وجه اعتبار اسنادی شماره 96/200/250 به صورت 100 درصد توسط 
بانک کارگزار به فروشنده پرداخت شده است و اسناد حمل به بانک ارائه شده است. نماینده شرکت با حضور 
در بانک عامل اسناد حمل ماشین آالت را تحویل گرفت و همچنین بانک مبلغ 100،000 ریال بابت هزینه 

حواله ارزی )SWIFT( از حساب مشتری برداشت نمود.
ریال  بابت هزینه های گمرکی، 250،000، 12  ریال  مبالغ 400،000، 108  پرداخت  با  29مهرماه/ شرکت 
بابت هزینه های حق بیمه و ترخیص کاال و 500،000، 13 ریال هزینه حمل، دستگاه مذکور را جهت نصب 

و راه اندازی به کارخانه انتقال داد.
30 مهرماه/ شرکت یک نسخه از برگ گمرکی و ترخیص ماشین آالت را به بانک عامل ارائه نمود.

مطلوب است:
الف( ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه

ب( تنظیم حساب اعتبارات اسنادی در دفترکل
ج( بستن حساب اعتبارات اسنادی در خاتمه عملیات واردات

2 درتاریخ 27 آبان ماه 1396 شرکت خرمشهر جهت واردات کاالهایی از کشور فرانسه به ارزش 149،500  
بانک برای  اولیه  از موافقت  ارائه نمود. پس  بانک  از فروشنده را به  CIF، پروفرمای دریافتی  دالر به قیمت 
گشایش اعتبارات اسنادی ترتیب عملیات زیر برای واردات کاالهای فوق صورت گرفته است: )فرض نرخ هر 

دالر 12،500  ریال و نرخ تعریف گمرکی 5 درصد(
سامانه  از طریق  فرانسه  از کشور  کاال  ثبت سفارش خرید  کارمزد  بابت  مبلغ 934،375  ریال  آبان ماه/   29

سازمان توسعه تجارت ایران پرداخت شد.
29 آبان ماه/ برداشت مبلغ 868،750، 1 ریال بابت کارمزد گشایش اعتبار از حساب شرکت خرمشهر برمبنای 

ارزش پروفرما. 
اسنادی شماره  اعتبار  به گشایش  بانک عامل، نسبت  به  ارائه مدارك الزم  با  آبان ماه/ شرکت خرمشهر   30

96/300/400 اقدام نمود. در تاریخ مذکور بانک مبالغ زیر را از حساب مشتری برداشت نمود:
1 مبلغ 875،000، 186 ریال بابت 10 درصد سپرده اعتبار اسنادی. )بر مبنای 100 درصد ارزش پروفرما(

2 مبلغ 20 درصد ارزش پروفرما بابت پیش پرداخت اعتبار اسنادی.
10 آذرماه/ هزینه تلفکس به بانک کارگزار بابت اعالم گشایش اعتبار 60،150  ریال.

15 آذرماه/ بانک به شرکت خرمشهر اطالع داد که پیش پرداخت اعتبار اسنادی در تاریخ 30 آبان ماه توسط 
بانک کارگزار به فروشنده پرداخت شده است. بانک به مشتری اعالم نمود نسبت به واریز مابقی وجه اعتبار 
اسنادی به مبلغ 125،000، 1،308 ریال معادل 70 درصد ارزش پروفرما به حساب جاری خود اقدام نماید 

که شرکت در تاریخ مذکور وجه درخواست شده بانک را به حساب جاری واریز نمود.
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20 آذرماه/ بانک اطالع داد كه سپرده اعتبار اسنادی به عنوان پرداخت قسمتی از وجه اعتبار به حساب اعتبار 
اسنادی شماره 96/300/400 انتقال یافته است و همچنین 100 درصد ارزش پروفرما توسط بانک كارگزار 

به فروشنده پرداخت و اسناد حمل به بانک ارسال شده است.
 )SWIFT( 21 آذرماه/ برداشت از حساب جاری مشتری به مبلغ 100،000  ریال بابت هزینه حواله ارزی

22 آذرماه/ پرداخت مبالغ 437،500، 93 ریال بابت هزینه های گمركی و 350،100، 14 ریال بابت هزینه های 
حق بیمه و ترخیص كاالها.

23 آذرماه/ پرداخت مبلغ 350،000، 15 ریال بابت هزینه حمل و تخلیه كاالها.
25 آذرماه/ شركت یک نسخه از برگ گمركی و ترخیص كاالها را به بانک عامل ارائه نمود.

مطلوب است:
الف( ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه

ب( تنظیم حساب اعتبارات اسنادی در دفتر كل
ج( بستن حساب اعتبارات اسنادی در خاتمه عملیات واردات

جدول ارزشيابی پودمان

عنوان
پودمان فصل

تكاليف عملكردی
)شايستگی ها(

استاندارد
استانداردنتايج عملكرد )كيفيت( 

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

اعتبارات
 اسنادی

تحلیل هزینه های 
اینکوترمز و سفارش كاالی خارجی اعتبارات اسنادي بر اساس 

ucp كارمزد ثبت سفارش كاال، بیمه نامه 
هزینه هاي  وارداتي،  كاالي  باربري 
هزینه هاي  اسنادي،  اعتبار  گشایش 
كنترل  مربوطه،  مجوزهاي  صدور 
مستندات خرید كاالي وارداتي، تخصیص 
پیش پرداخت كاالي وارداتي، ثبت الباقي 
بهاي كاالي وارداتي و كارمزدهاي مربوطه

باالتر از حد 
3یک نمونه كار عملي در حد هنرجوانتظار

در حد  انتظار
تحلیل هزینه هاي سفارش كاالي خارجي 
 LC( و كاربرد بهاي خرید كاالي وارداتي

نقدي(
2

كاربرد بهای خرید 
كاالی وارداتی
پایین تر از  )LC نقدی(

1یکي از دو تکلیف را انجام دهدحد انتظار

نمرة مستمر از 5

نمرة شايستگی پودمان از 3

نمرة پودمان از 20


