
 

 

 معلومات عن البیان الجمركي والعوائق الجمركیة 

  لقد تم إخطارك من خالل إشعار جمركي بأنھ ال یمكننا إرسال العنصر البریدي الخاص بك من بلد ثالث إلیك ألننا نفتقد معلومات مھمة.
 

 :ھناك خیاران للتعامل مع شحنتك
المستندات المطلوبة إلینا في الوقت المحدد حتى نتمكن من تولي منك إرسال إذا كنت ترغب في قبول الشحنة ، نطلب  •

 .اإلجراءات الجمركیة نیابة عنك
 

، فیرجى إخبارنا بذلك أیًضافي قبول الشحنة  إذا كنت ال ترغب  • . 
 

 :ستجد ھذه الخیارات في نھایة الرسالة (رسالة من المستلم)
o أرسل المستندات المرفقة للبیان الجمركي. 

 :EORI لعمالء الشركات رقم
o  أنا ال أقبل الشحنة 

 
 :لكال االحتمالین ، یمكنك استخدام أحد الخیارات التالیة

 
 التواصل عبر اإلنترنت  .1

 (!مالحظة: أدخل رقم الشحنة ھنا) post.at/track/Sendungsnummer اتبع التعلیمات الموجودة على • •
 

 التواصل عبر البرید اإللكتروني  .2
(فقط في حالة   PDF أرسل بریدًا إلكترونیًا بالموضوع المذكور في الرسالة والمستندات الناقصة ، ویفضل أن یكون بتنسیق •

 .قبول الشحنة) ، كمرفق بعنوان البرید اإللكتروني المقدم
 

 التواصل عن طریق الرسائل  .3
المرفق وأرسلھ إلى العنوان الوارد مع المستندات المفقودة حدد الخیار المناسب في خطاب الرد  • . 

 .إذا كنت ال تقبل ، فما علیك سوى إرسال خطاب الرد إلى العنوان المذكور
 

المناسب أو إذا لم تكن ھناك تعلیقات كافیة ، فسیتم إما إعادة الشحنة إلى  رًدا في الوقت  إذا قررت عدم قبول الشحنة أو إذا لم تتلق
أي مستندات لھذا وال توجد تكالیف علیك إلىنحتاج  الجمارك. الالمرسل أو إتالفھا أو تسلیمھا إلى سلطات  . 

 
 .ال یمكن استالم الشحنة بشكل شخصي

 
 :مالحظة حول الضرائب والرسوم

 
التالیة ، والتي سیتم تحصیلھا عند تسلیم الشحنة والرسومتحمل الرسوم إذا قبلت الشحنة ، فقد ت  : 

 (EUSt) ضریبة مبیعات االستیراد •
یورو أو أكثر 150للسلع التي تبلغ قیمتھا  EUSt الرسوم الجمركیة ، والتي یتم تكبدھا باإلضافة إلى •  

الشحنة تعتمد على قیمة البضائع في  -تعریفة االستیراد لشحنات بلد ثالث   •  
اعتمادًا على الحاجز الجمركي (انظر الحاجز الجمركي "القیمة غیر المعقولة للبضائع")  - رسوم المعالجة والتخزین  •  

 
 

 :تفاصیل عن الحواجز الجمركیة الفردیة
 

 .EORI یرجى مالحظة أنھ یتعین على العمالء من الشركات دائًما إرسال رقم
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 عدم وجود دلیل على القیمة  - 1
لإلقرار الجمركي.   (، كشف حساب بطاقة االئتمان PayPal مثل بیان) مطلوب إما فاتورة أو تأكید الطلب بما في ذلك إثبات التحویل
إذا كان ھناك العدید من العناصر ، فنحن بحاجة إلى السعر لكل عنصر. یرجى مالحظة أنھ ال یمكن قبول المستندات المكتوبة بأحرف  

والفواتیر األولیة صینیة وسیریلیة (...) . 
 

 :شحنة ھدیة
 .حتى لو كانت شحنتك ھدیة ، فنحن بحاجة إلى معلومات حول قیمة ومحتوى البضائع

 
 القیمة غیر المعقولة للبضائع  - 2

في ذلك  القیمة التي قدمھا المرسل لیست مفھومة ویجب التحقق منھا. بالنسبة لإلقرار الجمركي ، یلزم تقدیم فاتورة أو تأكید الطلب بما 
إذا كان ھناك العدید من العناصر ، فنحن بحاجة إلى السعر لكل   .(، وكشف حساب بطاقة االئتمان PayPal مثل بیان) إیصال التحویل

 .عنصر. یرجى مالحظة أنھ ال یمكن قبول المستندات المكتوبة بأحرف صینیة وسیریلیة (...) والفواتیر األولیة 
 

 :شحنات الھدایا
تك ھدیة ، فنحن بحاجة إلى معلومات حول قیمة ومحتوى البضائعحتى لو كانت شحن  . 

 
 .إذا تم تأكید القیمة من خالل المستندات المقدمة ، فلن یتم تطبیق رسوم المعالجة والتخزین

 
 عدم وجود إذن استیراد قانون التجارة الخارجیة  - 3

، بصیغتھ المعدلة ، لإلقرار الجمركي 2011م مطلوب إذن استیراد وفقًا لقانون التجارة والمدفوعات الخارجیة لعا . 
 

 شھادة إرجاع مفقودة  - 4
أو إیصال الترحیل للبضائع التي تقل قیمتھا   (AWB) لإلقرار الجمركي للبضائع المرتجعة ، یلزم إما نسخة من بولیصة الشحن الجوي

یورو 000،1قیمتھا عن یورو ، أو تأكید خروج الجمارك اإللكترونیة للبضائع التي تزید  000،1عن  . 
 

 عدم وجود رخصة استیراد أسلحة -5
بالنسبة للتصریح الجمركي ، فإن تصریح األسلحة ، أو بطاقة مالك السالح ، أو ترخیص امتالك األسلحة الناریة وفقًا لقانون األسلحة  

، بصیغتھ المعدلة ، ھو   1994ناعي لعام ، بصیغتھ المعدلة ، أو الترخیص التجاري لتجارة األسلحة وفقًا للقانون الص 1996لعام 
 .مطلوب

 
 عدم وجود شھادة استیراد للمنتجات الطبیة  - 6

بالنسبة لإلقرار الجمركي للمستحضرات الصیدالنیة ، یلزم الحصول على شھادة استیراد مقابلة وفقًا لقانون استیراد األدویة النمساوي  
في النسخة الصالحة حالیًا مطلوبة ما    2010ستیراد وفقًا لقانون استیراد األدویة لعام في النسخة الصالحة حالیًا. شھادة اال 2010لعام 

2010لم یتم تقدیم استثناء بموجب قانون استیراد األدویة لعام  . 
 

-https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/arzneiwaren-ein یمكنك العثور على مزید من المعلومات على
und-ausfuhr/faq-arzneiwareneinfuhr. 

 
 تأكید مفقود بخصوص امتیازات االستیراد  - 7

بالنسبة للتصریح الجمركي ، یلزم التأكید على امتیازات االستیراد من قبل الوزارة االتحادیة للشؤون الخارجیة (بیان امتیازات 
 .االستیراد) في األصل برسالة 

 
 عدم وجود تصریح استیراد حمایة األنواع  -8

في اإلصدار   2009إذن استیراد من الوزارة االتحادیة المختصة للتصریح الجمركي للبضائع الخاضعة لقانون تجارة األنواع مطلوب 
 .الحالي

 
 .إذا لم یتم تقدیم تصریح االستیراد في الوقت المحدد ، فسیتم تسلیم الشحنة إلى سلطات الجمارك 

 



 

Seite 3 

 عدم وجود رخصة تجاریة لمنتجات التبغ  -9
في اإلصدار الحالي وكذلك منتجات التبغ   1996لجمركي لمنتجات التبغ بالمعنى المقصود في قانون احتكار التبغ لعام لإلعالن ا

في اإلصدار الحالي ، مثل السجائر   (TNRSG) والمنتجات ذات الصلة بالمعنى المقصود في قانون حمایة التبغ وغیر المدخنین
في النسخة الصالحة حالیًا للتجار والوكیل التجاري المطلوب  1994ا للوائح التجاریة لعام اإللكترونیة وسوائلھا ، رخصة تجاریة وفقً  . 

 
في اإلصدار الساري حالیًا ھي أي منتج مخصص للتدخین أو   TNRSG منتجات التبغ والمنتجات ذات الصلة بالمعنى الوارد في

جزئیًا من التبغ ، باإلضافة إلى أي منتج تبغ جدید ، منتج تدخین عشبي االستنشاق أو المص أو المضغ ، بشرط أن یتكون كلیًا أو 
 .والسجائر اإللكترونیة وسوائلھا

 
 .یُسمح باستیراد منتجات التبغ ھذه فقط للمستفیدین من الرخصة التجاریة المذكورة أعاله

 
 سبب العائق كما ورد  -10

 .المستندات المحددة في الخطاب مطلوبة لإلقرار الجمركي 

 


