راهنمای عمومیسامانه شناسه کاال

ورود به سامانه
برای ثبت شناسنامه و دریافت شناسه کاال ،ابتدا در سامانه جامع تجارت ایران ( (ntsw.irثبت نام و صالحیت خود اعم
از شرکت ،کارت بازرگانی ،شناسه صنفی و هرگونه مجوز تولید یا واردات را احراز نمایید سپس با نام کاربری و رمز عبور
دریافتی از سامانه جامع تجارت ایران وارد سامانه شناسه کاال ( )cid.ntsw.irشوید.

دقت کنید که با توجه به صالحیتهای شما (شناسه صنفی ،کارت بازرگانی ،شناسه شرکت و  )...در سامانه جامع تجارت،
دسترسی شما به ثبت کاالی تولیدی ،وارداتی و یا هر دو باز میشود.
ثبت کاالی تولیدی
ثبت کاالی تولیدی مختص تولیدکنندگان بوده و تنها ایشان اجازه اخذ شناسه کاالهای تولید داخل کشور را دارند.
برای اینکار ،پس از ورود به سامانه ،گزینه «ثبت کاالی تولیدی» را انتخاب نمایید .پس از باز شدن صفحه ،گزینه ثبت
کاالی جدید را انتخاب کنید.

در صفحه جدید ،گروههای کاالیی مختلف را مشاهده مینمایید .پیش از انتخاب گروه کاال جهت ثبت شناسنامه و اخذ
شناسه کاالی مورد نظر خود ،باید صالحیت مرتبط با آن کاال را انتخاب کنید .برای نمونه ممکن است شما ،در رشته
فعالیتهای مختلف ،شناسه صنفی داشته باشید ،دقت کنید که شناسه صنفی متناظر با کاالی مورد نظر خود را دراین
مرحله انتخاب نمایید.
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پس از انتخاب گروه کاالی مورد نظر وارد مراحل ثبت شناسنامه کاال میشوید .در صورتی که برای کاالی تولیدی خود،
شناسه  GTINدریافت کردهاید میتوانید با اظهار این شناسه ،آن را به عنوان شناسه کاال ثبت نمایید در غیر این صورت
گزینه کاالی فاقد شناسه را انتخاب و وارد مرحله بعدی شوید .ممکن است در برخی کاالها ،دریافت  GTINبرای
تولیدکنندگان اجباری باشد که در این صورت امکان ثبت کاالی فاقد شناسه  GTINدر گروه مورد نظر وجود نخواهد
داشت .جهت دریافت  GTINمیتوانید به مرکز ملی شمارهگذاری کاال و خدمات مراجعه نمایید (اطالعات بیشتر در
.)Gs1ir.org

در مرحله بعد جایگاه کاالی خود را در طبقهبندیهای ملی کاال و خدمات (ایرانکد) ISIC ،HS ،و  CPCمشخص میکنید.
در نظر داشته باشید که دستهبندی کاال ،همان طبقهبندی ملی ایران کد بوده HS ،برای ثبت سفارش واردات و ترخیص
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کاال از گمرک و  ISICهم برای مشخص کردن نوع فعالیت اقتصادی کاربرد دارد ،لطفا در انتخاب آنها دقت کنیدCPC ،

نیز تنها طبقهبندی اختیاری است که میتوانید از آن عبور کنید .این امکان نیز وجود دارد که با تایپ بخشی از کلمه مورد
نظر ،در طبقهبندیها جستجو نمود.

بعد از انتخاب طبقهبندیها ،وارد مرحله تکمیل فیلدهای توصیفی کاال میشوید .ممکن است در کاالهای مختلف ،فیلدهای
توصیفی متفاوت باشند (شکل ذیل ،فیلدهای مرتبط با کاالی سیگار در گروه کاالیی دخانیات را نشان میدهد) .فیلدهای
توصیفی ،میتوانند اجباری و یا اختیاری باشند .با انتخاب مقادیر فیلدهای توصیفی ،شرح تجاری کاال به صورت خودکار
کامل میشود.

در مرحله بعد اگر برای کاال ،فیلدهای توصیفی اختیاری وجود داشته باشد ،به کاربر نمایش داده شده و کاربر میتواند آنها
را پر کرده و یا از آنها عبور کند .در نهایت شناسه کاال به صورت بارکد نمایش داده شده و میتوانید آن را دانلود نمایید.
الزم به ذکر است در صورتی که شناسه  GTINدر ابتدا ثبت شده باشد ،بارکد همان  GTINخواهد بود.
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ثبت کاالی وارداتی
ثبت کاالی وارداتی ،مشابه کاالی تولیدی است با این تفاوت که واردکننده ،ثبتکننده کاال است؛ لذا بایستی پس از ورود
به سامانه ،گزینه «ثبت کاالی وارداتی» را انتخاب و مراحل بعدی را مشابه مراحل ثبت کاالی تولیدی طی نمایید .در
خصوص کاالی وارداتی ،فرد ثبتکننده اهمیت ندارد بدین معنا که شناسه کاال به ازای واردکننده تغییر نمیکند در حالی
که در ثبت کاالی تولیدی ،شناسه کاال به ازای تولیدکننده تغییر مییابد .بنابراین در کاالهای وارداتی ،کاال فقط یک بار
ثبتشده و واردکنندگان از همان شناسه کاالی ثبتشده استفاده میکنند.
الزم به ذکر است ،کاربران همیشه میتوانند در صفحه اول سامانه ،از بخش جستجوی کاال ،به جستجوی کاالهای ثبت
شده بپردازند و در صورتی که شناسنامه کاالی ثبت شده ،با مشخصات مورد نظر ایشان مطابقت داشته باشد ،کاال را در
بخش «کاالهای انتخاب شده» ذخیره کرده و در صورت لزوم برای استفاده بعدی در دسترس داشته باشند.
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