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در ترخيص از گمرك درگير هستند. نظام كارگزاري  2016شركت يا فرد وجود دارد كه از آوريل  920در ژاپن تقريبا 

دارند، باشد: استفاده از كارگزار اختياري است، كارگزاران نياز به مجوز براي كار  هاي زير ميمرك ژاپن داراي ويژگيگ

) كه در AEOتوانند به برنامه فعالين مجاز اقتصادي (كارگزاران بايد كاركناني واجد شرايط بكار گيرند، كارگزاران مي

  معرفي شد بپيوندند. 2008سال 

هاي واردات و صادرات هستند هرچند ميزان استفاده از خدمات آنان در كارگزاران گمركي متخصصاني در انجام رويه

االست، اين ميزان همچنان رو به افزايش است. با اينكه سيستم ترخيص هر كشور متفاوت است ولي هيچ حال حاضر ب

ترديدي نيست كه استفاده از اين متخصصان تاثيرات مثبتي در فرايند ترخيص كاال از گمرك، تضمين نرخ سازگاري 

  كند. ام كارگزاران گمركي در ژاپن ارائه ميبهتر و بهبود امنيت زنجيره تامين، خواهد داشت. اين مقاله مروري بر نظ

  

  كارگزاران گمركي و متخصصان ثبت شده در گمرك

براي وارد شدن به حيطه اموركارگزاران گمركي در گمرك  ژاپن، يك شركت يا يك فرد بايد مجوز گرفته و در گمرك 

شود كه كه به متخصصاني داده مي موقعيتي( ثبت شده باشد يا افراد ثبت شده در گمرك را به عنوان متخصص گمركي

دهند، فقط اين هاي خاصي را گذرانده باشند) بكار گيرد. در شركت هايي كه خدمات كارگزاري را ارائه ميآزمون

  ، اقدام كنند. برمدارك مربوط به ترخيص از گمرك توانند به بررسي و فعاليتمتخصصان مي

مواردي كه مشخص شود كه كارگزار امتحان را با تقلب گذرانده يا قبال  تواند لغو شود، به عنوان مثال درمي اين مجوز

  شده باشد. محكوم به حبس شده يا بخاطر نقض قوانين گمركي جريمه

افراد امتحان تاييد صالحيت  سر كشور ثبت شده است. تمام اينتامتخصص گمركي در سر 9000قريبا در حال حاضر ت

نفر براي امتحان درخواست دادند  7500، در حالي كه تقريبا 2015اند. در سال د، گذراندهشورا كه سالي يكبار برگزار مي

نفر آن را با موفقيت گذراندند. چنين امتحان پر متقاضي، سطح بااليي از خدمات را براي تاجران و نرخ  760فقط 

  كند.سازگاري بهتري را براي گمرك، تضمين مي

صا در طبقه بندي كاال، تعيين قوانين مبدا و محاسبه ارزش گمركي كاالها و تر شده ، خصوترخيص كاال پيچيده

ها) در FTAها) يا موافقتنامه هاي تجارت آزاد (EPAبخصوص با وجود افزايش تعداد قراردادهاي مشاركت اقتصادي (

و منجر به رشد انتظارات زا، با افزايش پيچيدگي و تنوع محيط تجاري ، افزايش يافته هاي اخير. تعداد موارد مشكلسال

  از كارگزاران گمركي شده است. 



  استفاده اختياري

اگر چه در نظامي كه ژاپن براي كارگزار گمركي تعريف كرده ،  استفاده از خدمات آنان  براي صادركنندگان و 

شرط يا گذراندن  توانند عمليات ترخيص كاال را خودشان و بدون داشتن هيچ پيشواردكنندگان اختياري است و آنها مي

آزموني انجام دهند با اين وجود و با اينكه استفاده از خدمات كارگزاران گمركي هزينه اي اضافي براي تاجران است،  اما 

  شود. هاي گمركي در ژاپن توسط كارگزاران گمركي انجام مي% از تمام ترخيص98تقريبا 

  

  كنندگان زنجيره تامينهماهنگ 

هاي ي استفاده از خدمات كارگزاران گمركي وجود دارد. در ژاپن كارگزاران گمركي كمي فعاليتيك دليل براي نرخ باال

اند. بيشتر آنان خدمات لجستيكي نظير انبارداري وحمل و نقل نيز ارائه  فقط محدود به ترخيص از گمرك كردهخود را 

  مي دهند. 

كنند. در واقع كنندگان لجستيكي استفاده ميوان هماهنگصادركنندگان و واردكنندگان معموال از كارگزاران خود به عن

رسند. به عنوان مثال زماني دهنده مياز مراحل بسياري از يك توليدكننده به يك سفارش كاالها در مسير خود با گذر

ات شود ابتدا در يك حوزه كنترل شده گمركي قرار مي گيرد، يعني محلي كه براي واردكه محموله به ژاپن وارد مي

دهنده اظهار مي شود و پس از آن ترخيص مي گردد.  سپس محموله از حوزه كنترل شده گمرك حمل و براي سفارش

شود. اين براي واردكنندگان دشوار است كه براي هر مرحله اپراتورهاي مختلفي بگمارند كه فرايند را كنترل ارسال مي

  گمارند. براي كنترل كل فرايند مي كند، لذا اغلب آنان بطور كلي يك اپراتور لجستيكي را

  

AEO و كارگزاران گمرك  

خود را معرفي كرد و كارگزاران  AEOبه منظور امنيت و تسهيل تجارت جهاني، برنامه  2008گمرك ژاپن در سال 

يل توانند به طرح صدور گواهينامه وارد شوند. كارگزاران گمركي با دخهايي قرار داد كه ميگمرك را در ليست حرفه

المللي كاال، يكي از نقشهاي كليدي در حفظ امنيت زنجيره تامين محسوب مي شوند درست بودن در نقل و انتقال بين

  در رده  توليدكنندگان و شركتهاي حمل. 

، شبيه الزامات شركتهاي حمل است: به   AEOالزامات براي يك كارگزار گمركي به عنوان يك فعال مجاز اقتصادي  

بايد داراي حداقل سه سال تجربه بدون نقض قوانين گمركي بوده ، قابليت استفاده از  AEOكارگزار عنوان مثال، 

  هاي گمركي را داشته ، يك برنامه سازگار ايجاد كند و غيره. سيستم هاي الكترونيكي براي رويه

 اند. در مواردي كه يك واردكننده،تاييد شده AEO%) به عنوان فعال مجاز اقتصاد  14كارگزار گمركي ( 130تقريبا 

كند، حتي اگر واردكننده خودش محول مي AEOترخيص كاالي وارداتي خود را به يك كارگزار گمركي با گواهينامه 

امكان ترخيص كاالها  :چنان خواهد توانست از مزاياي خاصي، سود برد. چنين منافعي شامل نباشد هم AEOيك 



توانند مطمئن باشند كه چنين ميحقوق و عوارض و ماليات است. واردكنندگان همپيش از اظهار گمركي و پرداخت 

  كارگزار، با حداقل الزامات امنيتي سازگاري دارد. 

  مروري بر قوانين ترخيص از گمرك

، گمرك ژاپن قوانين و مقررات مرتبط با گمرك را بازبيني كرد. يكي از اصالحات مرتبط با قانون 2016در مارس 

توانست تجارت را ران گمركي بخصوص رويه اعطاي مجوز بود. در قوانين گذشته، يك كارگزار گمركي، فقط ميكارگزا

اي بود كه مجوز ترخيص از دليل آن مدير كل اداره گمركات منطقه -در حوزه قلمرويي كه ثبت شده بود، انجام دهد

  كرد.گمرك را صادر مي

به اجرا در خواهد آمد، وزارت مالي ژاپن در سطح ملي، به  2017در پاييز پس از اصالح قوانين كارگزاران گمركي كه 

  كارگزاران گمركي يك مجوز داده كه به آنها اجازه كار در سرتاسر كشور را خواهد داد. 

  انجمن كارگزاران گمركي ژاپن

در توسعه و حفظ شود، نقش مهمي ) كه توسط كارگزاران گمرك مديريت ميJCBAانجمن كارگزاران گمركي ژاپن (

ايش به اشتراك هاي گمركي با اعضاطالعاتي درباره رويه JCBAهاي كاركنان كارگزاران گمركي بعهده دارد. مهارت

چندين كميته نظير كميته متخصصان گمركي يا كميته  JCBAكند. هاي آموزشي برگزار ميها و دورهگذارد و كارگاهمي

  حمل هوايي دارد.

اي براي چنين ارتباط با  انجمن هاي كارگزاران گمركي منطقهدرارتباط با اعضايش و هم اين انجمن نقش مهمي

تواند درفرايند مرور سياست ها و قوانين  با ثبت پيشنهادات و مي JCBAاصالحات يا بازبيني قوانين دارد. بعالوه 

  نظراتي از سوي اعضايش شركت كند.
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