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 اظهار کاال(  :)Goods declarationنوشته ای که می تواند کتبی یا شفاهی باشد که بر اساسمقررات ،فرد شیوه ی گمرکی خود را درباره کاال مشخص می سازد و اطالعاتی را ارایه می نماید .این
اظهارنامه می تواند دیجیتالی نیز باشد.
 اظهار کننده ( :)Declarantصاحب کاال یا وکیل قانونی او است که کاال را به گمرک معرفی می کند. اظهارنامه ی اجمالی(  :)Cargo declarationمخصوص شرکت های حمل و نقل است که فهرستیکلی ازکاالهایی که وارد یا خارج می شود را اعالم می کند.
اماکن گمرکی ( :)Customs premisesاین اماکن می توانند فرودگاه های باراندازها ،اسکله ها،ایستگاههای راه آهن و غیره باشند.
 ترخیص ( :)Releaseخروج کاال از اماکن گمرکیترخیصیه( :)Delivery orderمدرکی که اجازه ترخیص کاال را به صاحب آن می دهد و از طرفشرکت حمل و نقل است.
 تشریفات گمرکی (  :)Customs formalitiesتمام کارهایی که در اجرای مقررات گمرکی انجام میشود.
تضمین ( :)Securityمی تواند یک ضمانت نامه بانکی یا حتی وجه نقد باشد که برای اجرای مقررات،به گمرک سپرده می شود.
 تعهد(  :)Pledgeنوعی تعهدنامه که فرد ملزم به رعایت مقررات است حقوق ورودی (  :)Import dutiesمربوط به کاالهای وارداتی که شامل  ۴درصد ارزش کاال بهاضافه سود بازرگانی و موارد دیگر است.
 حمل یکسره (Non
 :)stop transportورود کاال به یک مکان گمرکی خروج آن بدون تخلیه کاال
روز اظهار(  :)Declaration dayروزی که در آن اظهارنامه ثبت می شود.
 سازمان جهانی گمرک یا شورای همکاری گمرکی ( :)World Customs Organizationسازمانیبین المللی
که در تاریخ  ۱۵دسامبر  ۱۹۵۰میالدی ایجاد شد.
سامانه هماهنگ شده ( :)Harrmonized Systemسامانه ای برای کدگذاری کاالها بر اساس کنوانسیون
بین المللی سامانه است.
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 شرکت حمل و نقل بین المللی( :)International Transport Companyفردی حقوقی که بر اساسمقررات مجاز به حمل و نقل بین المللی است.
 صاحب کاالی تجاری (  :)Owner of Merchandiseفردی که سندهای خرید و ترخیص کاال به ناماو باشد.
قلمرو گمرکی( :)Customs territoryقسمتی از یک کشور که در آن قانون مربوط به امور گمرکیرعایت می شود.
 کاالی تجاری(  :)Commercialکاالیی که برای فروش صادر یا وارد می گردد. کاالی داخلی( :)Domestic goodsکاالیی که وارد کشور شده با کاالیی که در قلمرو گمرکی تولیدشده است.
 کاالی گمرک نشده(  :)Goods not undergone customs formnalitiesکاالیی که تحت نظرگمرک هست ولی تشریفات مربوط به آن انجام نشده است.
کاالی مجاز( :)Permissible goodsکاالیی که ورود و خروج آن نیاز به مجوز خاصی ندارد. کاالی مجاز مشروط ( :)Conditionally permissible goodsکاالیی که ورود و خروج آن نیاز بهگرفتن برخی مجوزها دارد.
 -کاالی ممنوع ( :)Prohibited goodsکاالیی که ورود و خروج آن به دالیلی ممنوع است.
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کنترل های گمرکی(  :)Customs controlsکنترل هایی که توسط گمرک برای اطمینان از رعایتقوانین صورت می گیرد
مرجع تحویل گیرنده (  :)Withholding authorityفردی حقوقی در اماکن گمرکی که مسؤولیت
کاالهایی که هنوز امور گمرکی آنها انجام نشده است را بر عهده دارد.
 مقررات گمرکی ( :)Customs Lawتمام مقررات و دستورعمل هایی اجرای آنها به عهده ی گمرکاست
هزینه های انجام خدمات(  :)Charges of servicesهزینه خدماتی از قبیل مهر و موم ،انبارداری،آزمایش وغیره دریافت می شود.

