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  )العالی مدظله(اي مقام معظم رهبري  فرمان هشت ماده

  )10/2/1380مورخ (به سران قوا 
  

  گانه دامۀ تأییداتهم حضرات آقایان رؤساي محترم قواي سه
تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و تهیه طرح مبارزه با فساد کـه  

اند، عزم جدي مسؤوالن را بـه   یه و قضاییه بدان همت گماشتهدو قوه مجر
حکومتی که مفتخر به الگو . دهد این امر اساسی و حیاتی نوید می اقدام در

کردن  ساختن نظام علوي است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم
این جهـادي   بداند و فاصله طوالنی خویش با نظام آرمانی علوي و اسالمی

کـه جـز    جمهوري اسـالمی . طلبد ناپذیر می اخالص و همتی سستیاز سر 
اي نـدارد   خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسالمی، هدف و فلسفه

رفتار قاطع منصفانه علـوي را بایـد در   . این راه دچار غفلت شود نباید در
که عدالت و انصـاف   مدنظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی

  . دانند تکیه کند را قدر می
فرصت مناسبی است کـه  » رفتار علوي«گذاري امسال به نام مبارك  نام

هـاي   در سال... شما برادران عزیز، مراقبت از سالمت نظام را که به حمدا
یافته ببخشید و با  نفس و سازمان گذشته همواره در کار بوده، فعالیتی تازه 

تر  ین ملت نجیب و مؤمن روشنا ها را در برابر چشم همکاري و اتحاد، افق
  . تر سازید و شفاف

ایجاد اشتغال براي جوانان و  امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادي سالم و 



 
این همه بـه فضـایی نیازمنـد اسـت کـه در آن،       گذاري مطمئن است و سرمایه
و جوینـده    گر و عنصر فعال در کشاورزي و مبتکر علمی گذار و صنعت سرمایه

قشرها، از صحت و سالمت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت کار و همه 
. متصدیان امور مالی و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کننـد 

کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشـود و   اگر دست مفسدان و سوء استفاده
  خواهــان پرمــدعا و انحصــارجو، طــرح نشــوند،  اگــر امتیازطلبــان و زیــاده

طلـب، همـه احسـاس نـاامنی و نومیـدي       گذار و تولیدکننده و اشتغال سرمایه
هـاي نامشـروع و غیـر قـانونی      خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه

  . تشویق خواهند شد
گشـا   خشکانیدن ریشه فساد مـالی و اقتصـادي و عمـل قـاطع و گـره     

انه مخصوصـاً قـوه   گ جانبه به وسیله قواي سه باره، مستلزم اقدام همه این در
قوه مجریه بـا نظـارتی سـازمان یافتـه و دقیـق و      . مجریه و قضاییه است

گیري کند و قـوه   ها پیش اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه بی
دامـن، مجـرم و    قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قـاطع و پـاك  

ست که نقش قـوه  بدیهی ا. عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد
کارهاي قانوي اسـت و   مقننه هم وضع قوانین است که موجب تسهیل راه

  .  ایفاي وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است نیز در
اندرکاران کشـور   الزم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست

  :ایفا کنند تذکر دهم توانند در مبارزه با فساد مالی که می
هـا و بـه    ارزه جدي با فساد اقتصادي و مالی، یقیناً زمزمهبا آغاز مب -1



 
هـا   این مخالفـت  .هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد تدریج فریادها و نعره

شوند و  این اقدام بزرگ متضرر می عمدتاً از سوي کسانی خواهد بود که از
دالنی که  طبیعی است بددالنی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده

ها نبایـد   این مخالفت .صدا شوند اند با آنان هم القائات آنان تأثیر پذیرفته از
در عزم راسخ شما تردید بیافکند، به نوعی به مسؤوالن خیرخواه در قواي 

دستی با فاسدان  گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی هم سه
و قضایی در گرو آن  هاي دولتی به دستگاه اعتماد عمومی. و مفسدان است

ها در برخورد با مجـرم و متخلـف قاطعیـت و عـدم      این دستگاه است که
  .تزلزل خود را نشان دهند

ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء  -2
هـاي ملـی، موجـب نـاامنی اقتصـادي و فـرار        کنندگان از ثروت استفاده
این مبارزه موجب  م کنید که به عکس،این اشخاص تفهی به. ها است سرمایه

خواهند فعالیت سالم  امنیت فضاي اقتصادي و اطمینان کسانی است که می
این کشور، خود نخستین قربانیان فساد  تولیدکنندگان. اقتصادي داشته باشند
  . اند مالی و اقتصاد ناسالم

د کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضـاییه بـه افـرا    - 3
خواهـد بـا    دستی کـه مـی  . مطمئن و برخوردار از سالمت و امانت بسپارید

خواهند در راه اصـالح   ناپاکی در بیفتد باید خود پاك باشد و کسانی که می
  .عمل کنند باید خود برخوردار از صالح باشند

. ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیـق و ظریـف باشـد    -4



 
عامله یکسان میان خیانـت و اشـتباه بـا یکسـان     گناهان یا م متهم کردن بی

کـار و   مدیران درست. گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست
گانـه   گمان اکثریت کـارگزاران در قـواي سـه    گزار که بی صالح و خدمت

دهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانـت قـرار    کشور را تشکیل می
ه نیکو اسـت کـه تشـویق صـالحان و     چ. گیرند و یا احساس ناامنی کنند

  .گزاران نیز در کنار مقابله با فساد، و مفسد وظیفه مهم شناخته شود خدمت
هاي مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسـی کـل    بخش - 5

کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطالعات باید با همکاري صمیمانه نقـاط  
ور را به درستی شناسایی کننـد  دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادي کش

  . زدایی و در هر مورد را یاري رسانند و محاکم قضایی و نیز مسؤوالن آسیب
وزارت اطالعات موظف است در چارچوب وظـایف قـانونی خـود،     - 6

هاي اقتصـادي دولتـی کـالن ماننـد، معـامالت و       پذیر در فعالیت نقاط آسیب
هاي مالی و نیـز مراکـز    ، طرحهاي بزرگ گذاري قراردادهاي خارجی و سرمایه

گیري اقتصادي و پولی کشور را پوشش اطالعاتی دهد و به دولت  مهم تصمیم
و دستگاه قضایی در تحقق سالمت اقتصادي یاري رساند و به طور مـنظم بـه   

  .رییس جمهور گزارش دهد
کس و هیچ  هیچ. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود -7

تواند با عذر  هیچ شخص یا نهادي نمی. اهی نباید استثنا شودنهاد و دستگ
کشی معاف  اینجانب یا دیگر مسؤوالن کشور، خود را از حساب انتساب به

  .با فساد در هرجا و هر مسند باید برخورد صورت گیرد. بشمارد



 
این امر مهـم و حیـاتی نبایـد بـه گونـه شـعاري و تبلیغـاتی و         با -8

به جاي تبلیغات باید آثار و برکات عمـل مشـهود    .تظاهرگونه رفتار شود
این مهم تأکید کنید کـه بـه جـاي پـرداختن بـه       اندرکاران به دست. گردد
الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهـاي کوچـک نرونـد و نقـاط      ها و ام ریشه

که البته در جاي  رسانی به افکار عمومی هرگونه اطالع. اصلی را رها نکنند
گونـه بـوده و    به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغاتخود الزم است باید 

  . را در نظر داشته باشد حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی
از خداوند متعال اخالص و جد و توفیق را براي خود و شـما و همـه   

ایـن اقـدام مـورد رضـاي      کـنم و امیـدوارم   این امور مسألت می مسؤوالن
ار گرفته گام بلندي به سوي رفـاه و  االعظم روحی فدا قر... ا حضرت بقیه

  .را تدارك کند آسایش عمومی



 
  )العالی مدظله(فرمان مقام معظم رهبري 

  )10/2/1380مورخ (جمهور  خطاب به رییس
  

گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی 
 گذاري و اشتغال، خطر جدي و بزرگی است که باید بـا جـدیت   و سرمایه

این  توانند در هایی که به نحوي می تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه
اوالً . ایفا کننـد  این مبارزه امر دخیل باشد واجب است که سهم خود را در

این مبارزه در سطحی عالی، نزدیک به رییس دولـت و   باید کانون مرکزي
انیـاً تبلیغـات   ث. ربط دولتی باشـد  هاي ذي داراي اشراف قانونی بر دستگاه

ثالثـاً  . این مبارزه قرار گیـرد  متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت
هاي آن  گیري برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم

این باشد که عمـل قاچـاق بـراي     رابعاً عزم جدي بر. کانون مرکزي باشد
اشد و جنس قاچـاق از  قاچاقچی کامالً بر خالف صرفه و همراه با خطر ب

 پیش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون
  . این مبارزه قرار گیرد 

این کار الزم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصـر   البته در
  . این مبارزه به بیماري رشوه و امثال آن جلوگیري شود  اندرکار دست

و احیانـاً   هاي انتظامی سو و دستگاه قضایی از یک  هبدیهی است که دستگا
  . این امر مهم همکاري کامل داشته باشند از سوي دیگر وظیفه دارند در نظامی

این امر بزرگ از خداوند  اندرکاران را در توفیق جنابعالی و دیگر دست
  . کنم متعال مسألت می



 
 )العالی مدظله(فرمان مقام معظم رهبري 

  )22/10/1381مورخ (قوه قضاییه  خطاب به رییس
  

اعضاي محتـرم سـتاد    17/7/81م مورخ /10/س/4049/11نامه شماره 
  :مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز مبنی بر درخواست انجام موارد ذیل

درباره موضـوع رسـماً بـه    » العالی مدظله«فرمان مقام معظم رهبري  -1
تنگاتنـگ بـا ضـابطین و    قضات محترم ابالغ تا زمینه همکـاري بیشـتر و   

  .ربط فراهم شود هاي ذي دستگاه
ها در اسـرع وقـت،    شعب ویژه براي رسیدگی تخصصی به پرونده -2

  .تشکیل شود
تـر از   سازمان تعزیرات حکومتی براي همکـاري بیشـتر و گسـترده    -3

  .قضاییه حمایت شود  سوي ریاست محترم قوه
ایجـاد   هـا و  به پرونده قوه قضاییه با نظارت دایم بر نتایج رسیدگی -4

وحدت رویه، اشد مجازات مرتکبـان عمـده قاچـاق کـاال را از محـاکم      
بـه استحضـار مقـام رهبـري     . بخواهند تا آثار بازدارنده آن آشکار شـود 

ها همه قابل قبول اسـت و   درخواست«: رسید مقرر فرمودند» العالی مدظله«
تـأخیر   هـا بایـد بـی    مگونه اقـدا  این براي مبارزه با پدیده خطرناك قاچاق،

  .»به قوه قضاییه ابالغ نمایید. صورت گیرد
ایفـاد   مراتب براي استحضار و دستور اقـدام مقتضـی و اعـالم نتیجـه    

له به صورت مکتـوب بـه    ضمناً درباره بند یک نظر مبارك معظم. شود می
   .جنابعالی ابالغ خواهد شد



 



 

  اال و ارزقانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق ک
  )مجمع تشخیص مصلحت نظام 12/4/1374مصوب (

  
این قانون در مورد کلیـه امـور مربـوط بـه      از تاریخ تصویب -1ماده 

گـران در نظـام    مبارزه با قاچاق کاال و ارز موضوع قانون مجازات اخـالل 
، قـانون مجـازات مـرتکبین قاچـاق     19/9/1369اقتصادي کشور مصوب 

، و 29/12/1353بعــدي آن مصــوب  و اصــالحیه 29/12/1382مصــوب 
این قانون به شرح مواد  و 12/11/1373قانون مزبور مصوب  1اصالح ماده

   )8( )7( )6( )5( )4( )3( )2( )1( .آتی عمل خواهد شد
                                           

  :  عالی کشور دیوان هیأت عمومی 1378 -644رأي وحدت رویه شماره  -1
هـایی کـه قـدرت     باشد ولی نگهداري آن دسته از ترقه هر چند که ترقه داراي قابلیت انفجار می

از طـرف وزارت دفـاع    انفجارشان در حدي نیست که مشـمول مـواد منفجـره و محترقـه اعالمـی     
چیـان مسـلح    قانون تشدید مجـازات قاچـاق اسـلحه و مهمـات و قاچـاق      1ماده  2موضوع تبصره 

باشد و سبب رعب و وحشت و ایذاي مردم شده و یا موجبات تخریب و یا صـدمه و   1350ب مصو
چیان  از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاق. آسیب رساندن به افراد گردد

بنابراین رأي شعبه چهارم دادگاه تجدید نظـر اسـتان گلسـتان در    . خارج است 1350مسلح مصوب 
دیـوان عـالی کشـور تأییـد      ین نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاي هیأت عمومیحدي که با ا

و انقـالب در امـور کیفـري     هـا عمـومی   دادرسی دادگاه آیین قانون 270این رأي وفق ماده . شود می
   .هاي الزم االتباع است براي شعب دیوان عالی کشور و دادگاه

  



  ي قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی مجموعه تنقیح شده   ¥   320

                                                                           
» حکـومتی راجـع بـه قاچـاق کـاال و ارز     قانون نحوه اعمال تعزیرات «قانون تفسیر  -2

  مجمع تشخیص مصلحت نظام  27/10/1375مصوب 
  :موضوع استفساریه
و  2در مـاده  » ایـن قـانون   هاي مقرر در قوانین مربوط بـه  جرایم و مجازات«آیا منظور از عبارت 

کـه  ایـن اسـت    قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع بـه قاچـاق کـاال و  ارز    4ماده  2تبصره 
مرتکبین جرایم قطع اشجار جنگلی و قاچاق چـوب و هیـزم و ذغـال مستحصـله بایـد بـه هـر دو        

ها و مراتع کشور و بنـدهاي الـف و    برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره 48مجازات مقرر در ماده 
  حسب مورد محکوم گردند یا خیر؟ 1374قانون کاال و ارز مصوب  2ب ماده 

  .این خصوص اعالم شود تشخیص مصلحت نظام درمستدعی است نظریه مجمع 
  :نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون نحوه اعمـال تعزیـرات حکـومتی راجـع بـه قاچـاق کـاال و ارز مصـوب          -ماده واحده
اینگونه جرایم قطع اشجار جنگلـی   مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامل مرتکبین 12/4/1374

اینگونـه جـرایم طبـق قـوانین      شود و بـا مـرتکبین   و قاچاق چوب، هیزم و ذغال مستحصله نمی
  . مربوط رفتار خواهد شد

شـنبه مـورخ بیسـت و هفـتم دي مـاه       تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پـنج 
  . صد و هفتاد و پنج مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است هزار و سی یک

  : تر حقوقی سازماندف 27/4/1386مورخ  1058/210بخشنامه شماره  -3
دبیرخانـه سـتاد مرکـزي مبـارزه بـا        30/3/86س مورخ / 5109/47وسیله نامه شماره  بدین

قاچاق کاال و ارز مبنی بر مستمر بودن جرم قاچـاق کـاال و ارز جهـت استحضـار و دسـتور بـه       
    .گردد واحدهاي تابعه ایفا می

واحدهاي اجرایی مبـارزه بـا قاچـاق     کل با صدور مکاتباتی به برخی که آن اداره نظر به این«
کاال و ارز در خصوص جرم قاچاق از حیث آنی یا مستمر بودن اظهار نظر نمـوده کـه مراتـب از    

هاي استانی به این ستاد نیز مـنعکس گردیـده اسـت و بـه      ها و کمیسیون طریق برخی سازمان
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آن به طور مختصـر   دلیل اهمیت خاص موضوع در این ستاد مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه

مستمر بوده و مقتضی اسـت آثـار مترتـب بـر      رساند؛ قاچاق از منظر حقوقی جرمی به آگاهی می
هـاي تابعـه آن سـازمان     جرایم مستمر بر آن بار شود، لذا خواهشمند است موضوع به کلیـه رده 

ظـر  که رویه جاري در آن سازمان خـالف ن  ضمناً در صورتی. منعکس تا مالك عمل واقع گردد
 ».باشد دستور فرمایید رویه مزبور اصالح و نتیجه را به این ستاد منعکس نمایند فوق می

  دفتر مبارزه با قاچاق کاال و ارز 27/9/1386مورخ  3871/160بخشنامه شماره  -4
هـاي مهـم سـتاد مرکـزي      امین جلسه کـارگروه پرونـده   سی 5-10در اجراي مصوبه شماره 
هاي قاچـاق و ارز خصوصـاً    جا که متخلفین و محکومین پرونده از آن مبارزه با قاچاق کاال و ارز

هاي مهم و ملی به انحاي مختلفی از پرداخت جرایم تعیین شده استنکاف نموده و بـراي   پرونده
سال حـبس بـدل از جـزاي     2این مقصود بعضاً به جاي پرداخت جریمه حاضر به تحمل  نیل به

هاي گریـز   ي از تجري نامبردگان و مسدود نمودن کلیه راهشوند، لذا به منظور جلوگیر نقدي می
هاي مزبور بنا بـه اختیـار    خواهشمند است دستور فرمایید شعب محترم رسیدگی کننده در پرونده

کـه مقـرر داشـته    ) مکرر از همـان قـانون   62و ماده ( قانون مجازات اسالمی 19حاصله از ماده 
اب جرم عمدي به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکـوم  تواند کسی را که به علت ارتک دادگاه می«

کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیري یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محـروم و نیـز از   
هـاي   مجـازات . اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معـین مجبـور نمایـد   

 . توجه قرار داده و انشا نمایندهاي مهم و ملی مورد  تکمیلی را در آراي پرونده
  : رییس قوه قضاییه 5/10/1381مورخ  18351/81بخشنامه شماره  -5

هـا در مرکـز و    هاي الکلی و کشف مقادیري از آن رویه، غیر مجاز و کالن انواع مشروب ورود بی
رغیـب  هاي خاص به منظـور ت ریزي و تعقیب انگیزه هاي دیگر، حکایت از سازماندهی، برنامه استان

هـاي   هاي ناشناخته، گسترش جرم سودجویان به تجارت حرام، هدر دادن منابع ارزي، شیوع بیماري
ناشی از مصرف مواد الکلی، به خطر انداختن سالمت نسل جوان و درگیر کردن مردم با معضـالت  

  . هاي دینی و معنوي و ایجاد دغدغه درجامعه دارد جدید و مقابله با ارزش
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امل کاشف جرم، در کشف و ضبط اقالم زیادي از ایـن مایعـات وارداتـی    رغم تالش عو علی

چیان مـواد الکلـی غیـر مجـاز و مـرتبط بـا        اي از قاچاقآلوده و مسموم کننده و دستگیري عده
سازندگان و تولید کنندگان خارجی مسکرات و صدور احکام مناسب و معـدوم کـردن  مایعـات    

ها سیر صـعودي   ها در سطح وسیع مبادله سریع آن ع آنمکشوف متاسفانه ورود این مواد و توزی
  .دهدرا نشان می

بود که از دو دهۀ پیش به این طرف، کمتر دیـده شـده بـود ولـی      تظاهرات مستانه، جرایمی
مدتی است که درجهت کاستن از حساسیت نسبت به قبح استعمال یا القـاي تـرویج و مصـرف    

و بـی بـاك برخـی شـهرها، در امـاکن و معـابر       مشروب الکلی در مجامع، توسط افـراد شـرور   
تـر بـا ایـن     ي جـدي  شود و دغدغه خاطر متدینان و دلسـوزان را بـراي مبـارزه    دیده می عمومی
  انگیز برانگیخته است ي نفرت پدیده

رو، عالوه بر عزم ملی براي ریشه کن کردن این آفت عقـل و دیـن، مسـاعی بیشـتر      از این
اندهاي قاچاق و داد و ستد این کاالي نجس جرم ساز، تسریع عوامل ضابط در کشف و انهدام ب
هاي متناسب با توجه به تفسیر اخیر مجمع محتـرم تشـخیص    در صدور احکام و تعیین مجازات

هـاي معمـول و در    هاي الکلی و اجتنـاب از ارفـاق   مصلحت نظام در مورد قیمت عرفی مشروب
وسـط راننـدگان وسـایل نقلیـه سـبک و      هاي الکلـی ت  اي مشروبمواردي که حمل و نقل جاده
هـا واخـذ   هاي به ظاهر قانونی، ولی در باطن، با تبانی متصدیان پایانهسنگین با استفاده از شیوه

حمل بار وحیوانـات دراوراق همـراه، یـا جاسـازي در      بارنامه و صورتحساب درج عناوینی چون 
انونی الزم جهت جلـوگیري از نقـل و   گیرد، اتخاذ تدابیر ق ها، صورت می ها و متعلقات آن خودرو

ي  ها و معدوم کردن محمولـه  هاي الکلی و حکم به ضبط آن انتقال وسایل نقلیه حامل مشروب
یـا سـایر قـوانین تـا حـدود زیـادي        قانون مجارات اسالمی 10الکلی غیر مجاز، در اجراي ماده 

خانمان برانداز و پیشـگیري  تواند در نومید کردن عامالن پنهان و آشکار این تجارت حرام و  می
از ورود مشروب الکلی از خارج و نقل و انتقالهاي داخلـی آن و رفـع نگرانـی از مـردم غیـور، و      

  . ي جدي تربا این پدیده، بیش از پیش مؤثر سازد ضابطان به مبارزه دلگرمی
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نایت هاي مرتبط با موضوع، به نکات مذکور، ع اقتضا دارد قضات محترم در برخورد با پرونده

  . الزم و بیشتري معمول دارند
  : معاون وزیر و رییس سازمان 30/11/1378-4362/100بخشنامه شماره  -6

نظر به این که در مورد تعیـین تکلیـف امـوال قاچـاق بالصـاحب و صـاحب متـواري، آراي        
متفاوتی از شعب سازمان تعزیرات حکومتی صادر گردیده و در آن زمینه بعضی از شعب رأي بـه  

آوري و فروش اموال تملیکی و برخی دیگر رأي به تحویل  یل اموال مزبور به سازمان جمعتحو
اي واحـد و  اند، لـذا بـه منظـور ایجـاد رویـه     داده) ره(اموال به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

کل محتـرم بـه شـعب ویـژه واقـع در حـوزه        هماهنگ بین شعب سازمان مقتضی است مدیران
و مـاده  ) ره(حضرت امام  6/2/1368نمایند که در امتثال مفاد فتواي مورخ مسؤولیت خود ابالغ 

به تأیید و تنفیـذ مقـام    1373که در سال ) ره(اصالحی اساسنامه ستاد اجرایی حضرت امام  11
معظم رهبري رسیده و مؤخر بر همه قوانین و مصوبات ناظر بر موضوع اموال قاچاق بالصاحب 

  .و صاحب متواري
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کـاال و ارز   2موالی که وفق ماده از جمله ا(

اموال مزبور را در اختیار ستاد اجرایـی  ) شود از حامل کاالي قاچاق ضبط و صاحب آن شناسایی نمی
 .قرار دهند) ره(فرمان حضرت امام 

  چاق کاال و ارزدفتر مبارزه با قا 30/10/1388مورخ  8880/160بخشنامه شماره  -7
قـانون   49هـاي موضـوع اصـل     نامه نحوه رسـیدگی بـه پرونـده    آیین  اصالحیه«به پیوست تصویر 

رهبــري   موافقــت مقــام معظــم 28/6/1368مــورخ  12720/1ي شــماره  کــه طبــق نامــه» اساســی
  . گردد ایفاد می قرار گرفته، به حضور » العالی مدظله«

نامه سابق حـذف و مقـرر گردیـده     آیین6وصوف ماده که به موجب اصالحیه م این با توجه به
کلیه کاالهاي قاچاق مکشوفه بالصاحب و صاحب متواري نیز همانند سایر کاالها وفق قـوانین  

آوري و فروش اموال تملیکی قرار گیرد، لذا خواهشـمند   و مقررات جاري در اختیار سازمان جمع
کـل ابـالغ تـا ضـمن      بادي مـرتبط آن اداره است ترتیبی اتخاذ فرمایید مراتب به کلیه شعب و م
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هاي  به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده - 2ماده 
مـأمور وصـول    هـاي  مربوط به کشفیات قاچـاق اعـم از کـاال و ارز، اداره   

هایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاکی  درآمدهاي دولت یا سازمان
حـداکثر    شوند، در صورت احراز کاال و یا ارز قاچاق مکلفند، محسوب می

هاي  مجازاتروز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و براساس جرایم و  5ظرف 
   .عمل نمایند این قانون به ترتیب ذیل  و مقرر در قوانین مربوط

در مواردي که بهاي کاال  و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون  -الف

                                                                           
هاي مکشوفه بالصاحب یا صـاحب متـواري وفـق     رعایت کامل ضوابط مرقوم خصوصاً محموله

بـرداري   فیه را جهت بهـره  اصالحیه صدراالشاره اقدام و تصویر آراي صادره در خصوص مانحن
  . این دفترکل منعکس نمایند الزم به

ریــیس قــوه قضــاییه در  14/5/88مــورخ  100/25081/9000بخشــنامه شــماره  -8
  :خصوص اموال قاچاق بالصاحب و صاحب فراري

آن  6و حـذف مـاده    49هاي موضوع اصـل   نامه نحوه رسیدگی به پرونده با اصالح اخیرآیین
  این تصویر پدید آمده است کـه سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت       ها و ادارات، براي برخی سازمان

متـواري نـدارد و حـال     درخصوص اموال قاچاق بالصـاحب و صـاحب  دیگر مسؤولیتی ) ره(امام 
هاي  هاي کاالهاي قاچاق مرقوم، از صالحیت دادگاه که با اصالحیه مزبور رسیدگی به پرونده آن

قرار گرفتـه اسـت و لـذا از سـتاد      خارج و طبق اصل کلی در صالحیت محاکم عمومی 49اصل 
اساسنامه سـتاد   11شده است و با عنایت به ماده  اجرایی در سرپرستی اموال مذکور سلب اختیار

نامـه مـورد اشـاره، اقتضـا دارد احکـام و قراردادهـاي صـادر در         آیین20مرقوم و در اجراي ماده 
مواردي که از مصادیق اموال در اختیار ولی فقیه است، کماکـان بـه نـام سـتاد اجرایـی فرمـان       

  .صادر و ابالغ گردد) ره(حضرت امام 
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نامه  ربط به ترتیبی که درآیین هاي ذي ریال یا کمتر باشد، ادارات و سازمان
این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کاال و ارز به نفع دولـت   اجرایی

  . کنند اکتفا می
و ارز قاچاق از ده میلیون ریـال تجـاوز   در مواردي که بهاي کاال  -ب

کند، چنانچه متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخـت جریمـه باشـد بـا     
احتساب دو برابر بهاي آن به عنوان جزاي نقدي نسبت به وصول جریمه و 

این قـانون خواهـد آمـد     نامه اجرایی ضبط کاال و ارز به ترتیبی که درآیین
از حیث عمل قاچاق و شـکایت علیـه وي   اقدام و از تعقیب کیفري متهم 

  )9( .شود نظر می صرف
کلیه متخلفـین مـذکور در بنـدهاي الـف و ب در صـورت اعتـراض       

تواند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجـع صـالح قضـایی شـکایت      می
در صورت برائت اصل کاال یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکـم  . نمایند

در . گـردد  جزاي پرداختی مسـترد مـی  و  و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی
هرحال اعتراض صاحبان کاال و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرایی نسبت 

                                           
  :معاون وزیر دادگستري و رییس سازمان 1382 -800/100شنامه شماره بخ 3بند  -9

قـانون نحـوه اعمـال     2هاي مقرر در بند ب ماده  تعیین مجازات حبس در کنار سایر مجازات
قـانون مجـازات    1تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کـاال و ارز در جـایی کـه نـاظر بـه مـاده       

با در نظر گرفتن تفسیر قانون به نفع مـتهم صـرفاً   باشد  می 9/11/73مرتکبین قانون اصالحی 
 .رسد الصدور و انحصاري جایز به نظر می در خصوص کاالهاي ممنوع الورود و ممنوع
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  . به ضبط و اخذ جریمه و فروش واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود
در صورتی متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحلـه بنـد ب نباشـد    

روز از  5حداکثر ظرف  پرونده متهم جهت تعقیب کیفري و وصول جریمه
در صـورت اثبـات جـرم    . گردد تاریخ کشف به جرایم قضایی ارسال می

عالوه برحبس متهم و ضبط کاال یا ارز، جریمه متعلقه که هر حـال از دو  
  . گردد متر نخواهد بود، دریافت میبرابر بهاي کاالي قاچاق یا ارز ک

شـرح   حمل کاالي قاچاق جرم محسوب شده و مرتکب بـه  -3ماده 
  :شود ذیل مجازات می

شـود بـا هـر نـوع      هرگاه اموالی که به موجب قانون، قاچاق تلقی می
جاسازي یا مقدار کاالي (اي حمل شود چنانچه قرائنی از قبیل  وسیله نقلیه

، حاکی از اطالع حامل کاالي قاچاق وجود داشـته باشـد وسـیله    )قاچاق
اي تـا   داخـت جریمـه  نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضایی، حامل بـه پر 

چنانچه ظرف مدت دومـاه  . معادل دو برابر قیمت کاال محکوم خواهد شد
از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسـیله نقلیـه   

   )10(. برداشت خواهد شد
                                           

  :معاون وزیر دادگستري و رییس سازمان 29/3/1385- 2030/100بخشنامه شماره  - 10
راجـع بـه   قانون نحـوه اعمـال تعزیـرات حکـومتی      2به موجب مقررات جاري خصوصا ماده 

ایران، مرجـع   نامه اجرایی قانون مرقوم، گمرك جمهوري اسالمی آیین 5قاچاق کاال و ارز و ماده 
صالح بررسی و اظهار نظر در تشخیص نوع کاال و تطبیق مشخصات آن با اسناد مثبته گمرکـی  
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مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایات حداکثر ظرف  -4ماده 
راتب را به گمرك یـا سـایر   ماه نسبت به صدور حکم اقدام و م مدت یک

  . ربط اعالم نمایند هاي ذي اداره
 این قـانون تـابع تشـریفات    هاي موضوع رسیدگی به پرونده -1تبصره 

ایجاد وحدت رویـه در نحـوه    یین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهتآ
  قضـاییه    رسیدگی محاکم قضایی دستورالعمل  مربوطـه بـه وسـیله قـوه    

ربـط ابـالغ    این قانون و به مراجع ذي از تصویبظرف مدت دو هفته پس 
   )11(. خواهد شد

                                                                           
و سایر اختالفات ناشی از اجراي مقررات مزبور بوده و نظر صـریح مرجـع یـاد شـده کـه طـی       

ریاست محتـرم قـوه قضـاییه نیـز تصـریح       13/12/1381مورخ  22501/81/1نامه شماره بخش
بنـابر مراتـب   . باشـد  هاي مربوطـه مـی   گردیده است مالك عمل شعب در تعیین تکلیف پرونده

مـورخ   737/100و شـماره   15/1/1383مـورخ   72/100هـاي شـماره    ضمن ابطـال بخشـنامه  
رمایید تا شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کـاال و  ، شایسته است ترتیبی اتخاذ ف27/2/1383

ارز آن اداره کل ضمن رعایت کامل موازین و مقررات یاد شده با دعوت و اخذ نظـر کارشناسـی   
مرجع شاکی، هرگونه ابهام و اجمال در این خصـوص را رفـع و نسـبت بـه رسـیدگی و اتخـاذ       

و ارز مطروحه اقدام نمایند، نظـارت بـر    هاي قاچاق کاال قانونی پیرامون پرونده تصمیم شایسته 
  .حسن اجراي این بخشنامه به عهده مدیران کل محترم تعزیرات حکومتی خواهد بود

      :دیوان عالی کشور هیأت عمومی  1384 -676رأي وحدت رویه شماره  -11
ی رسـیدگ  و انقالب در امور کیفري، هاي عمومی قانون تشکیل دادگاه 5هر چند به صراحت ماده 

االطالق به دادگاه انقـالب منطقـه یـا اسـتان محـول       به جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی
قاچـاق کـاال و    ةصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزجایی که مجمع تشخیص م گردیده ولی از آن
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در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیـین   -2تبصره 
الـذکر، سـازمان تعزیـرات حکـومتی      تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق

موضوع ماده واحده قانون اصـالح قـانون تعزیـرات حکـومتی مصـوب      
اي  ت نظام یا سـازمان جداگانـه  مصوب مجمع تشخیص مصل 20/7/1373

توانـد همـان    که دولت تعیین خواهد کرد با درخواست سازمان شاکی می
پرونده را از محاکم قضایی یا سـازمان شـاکی مطالبـه و طبـق جـرایم و      

  . این قانون اقدام نماید این قوانین مربوط و هاي مقرر در مجازات
قـالب و یـا   هـاي ان  شـامل دادگـاه  (در مناطقی کـه محـاکم قضـایی    

هـاي قاچـاق وجـود نـدارد      براي رسیدگی به پرونده) هاي عمومی دادگاه
ایجاد تشکیالت قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی براسـاس جـرایم و    تا

                                                                           
ر مملکت و ممانعـت از بـروز اخـتالالت بیشـتر در امـو      ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعایت غبطه

ارزي، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمـال مجـازات قـانونی خـارج از تشـریفات آیـین دادرسـی        
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع بـه قاچـاق کـاال و ارز     4ماده  1کیفري را مطابق تبصره 

 هـا  در شهرسـتان «: دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده 2تجویز نموده و در ماده  1374مصوب 
هـاي قاچـاق کـاال و ارز     به پرونده هاي عمومی هایی که دادگاه انقالب تشکیل نشده دادگاه شو بخ

با این تقدیر اصل صالحیت قانونی دادگاه محـل وقـوع جـرم، در صـورت      ».رسیدگی خواهند نمود
دیـوان عـالی    عدم تشکیل دادگاه انقالب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضـاي هیـأت عمـومی   

ایـن  . گـردد  شعبه سی و سوم در حدي که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص مـی کشور رأي 
و انقالب در مورد مشـابه بـراي شـعب     هاي عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه 270رأي طبق ماده 

  .باشد االتباع می ها الزم دیوان عالی کشور و دادگاه
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این قانون مجاز به رسیدگی بـه   هاي مقرر در قوانین مربوط و مفاد مجازات
   )14( )13( )12(. باشند الذکر می هاي فوق پرونده

                                           
  :تري و رییس سازمانمعاون وزیر دادگس 6/8/1387- 9853/100بخشنامه شماره  - 12

قانون نحوه اعمـال تعزیـرات    4ماده  2که هدف مقنن از تدوین و تصویب تبصره  نظر به این
نامه اجرایی آن و تفویض صالحیت رسیدگی  آیین  10حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز ، ماده 

تکلیف فـوري و  هاي قاچاق کاال و ارز به سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی و تعیین  به پرونده
هاي متشکله بوده لیکن گزارشات واصله از مبادي  قانونمند به دور از تشریفات غیر ضرور پرونده

 4211/160جمله بخشنامه شـماره   رغم تاکیدات سازمانی من ربط حاکی از آن است که علی ذي
شـعب   هـاي مطروحـه در   دفترکل مبارزه با قاچاق کاال و ارز بعضـاً پرونـده   20/12/1385مورخ 

هـا   و به هر ترتیب نسبت به تعیین تکلیف آن تعزیرات حکومتی بیش از چندین ماه معطل مانده
ها ترتیبی اتخـاذ نماینـد تـا بـا      هذا مقتضی است مدیران کل محترم استان علی. گردد اقدام نمی

هـا اقـدام  و    اهتمام ویژه و بیش از پیش نظارت مضاعف نسبت به تعیین تکلیف فوري پرونـده 
ربـط در جهـت صـدور آراي مربوطـه      انچه موانعی از ناحیه گمرکات کشور و سایر مراجع ذيچن

  .وجود دارد مراتب را سریعاً به دفترکل مبارزه با قاچاق کاال و ارز سازمان منعکس نمایند
 .باشد نظارت بر حسن اجراي این بخشنامه بر عهده مدیران محترم کل اجرایی می

  : دفترکل مبارزه با قاچاق کاال و ارز 20/12/1385مورخ  4211/160بخشنامه شماره  - 13
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکـومتی راجـع    4ماده  2گونه که استحضار دارند برابر تبصره  همان

نامه اجرایی قانون مرقوم در صورتی که مراجع قضـایی، ظـرف    آیین 10به قاچاق کاال و ارز و ماده 
مبادرت به صـدور حکـم ننماینـد سـازمان     ) ز تاریخ وصول پروندهیک ماده ا(مهلت مقرر در قانون 

ایـن صـورت    شاکی موظف است از سازمان تعزیرات حکومتی درخواسـت رسـیدگی نمـوده کـه در    
کننده یا سازمان شاکی مطالبه و شعبه مـذکور   سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را از شعبه رسیدگی

  .باشند ونده به سازمان تعزیرات حکومتی مییا سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن پر
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نظـر بـه تجـارب ارزنـده و      از طرفی اخیراً ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز بـا امعـان  

هـاي موصـوف بـه     هاي بالقوه سازمان تعزیرات حکومتی مؤکداً بر ارسال فوري پرونـده  ظرفیت
مقنن از وضع مقررات مرقوم سـرعت  رسد مراد  سازمان اصرار داشته و از سوي دیگر به نظر می

هاي قاچاق کـاال و ارز و جلـوگیري از اطالـه دادرسـی بـوده       در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده
این اصل همواره مورد تأیید معاون محترم وزیر دادگستري و ریاست سازمان بـوده و مکـرراً    که

  .کل منعکس شده است به ادارات
فیـه   گـذار در مـانحن   رقوم و بـه منظـور تحقـق اهـداف قـانون     نظر به مراتب م هذا با امعان علی

خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا به محض وصول تقاضاي سـازمان شـاکی و ذکـر دقیـق     
اي به صـورت آنـی بـه مراجـع      مشخصات اعالم جرم و بیان مستندات قانونی مربوطه طی مکاتبه

ونده درخواست و چنانچـه مرجـع مرحتـرم    کننده منعکس و ارسال فوري پر محترم قضایی رسیدگی
قضایی متعاقب پیگیري مزبور نسبت به ارسال پرونده اقدام ننمایند، مراتب را به منظـور پیگیـري از   

  . این دفترکل اعالم نمایند طریق نمایندگی محترم قوه قضاییه در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق به
  : زیري دادگستري و رییس سازمانمعاون و 27/2/1382- 800/100بخشنامه شماره  - 14

  :گردد به منظور جلوگیري از صدور آراي متفاوت و ایجاد رویه واحد موارد ذیل اعالم می
درخواست سازمان شاکی مبنی بر مطالبـه پرونـده ازمحـاکم قضـایی بـه منظـور ادامـه         -1

یـرات  تعز قـانون نحـوه اعمـال     4مـاده   2رسیدگی در تعزیرات حکومتی با توجـه بـه تبصـره    
آیین نامه قـانون مـذکور صـرفاً یـک درخواسـت       10حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز و ماده 

گردد و شعبه مرجوع الیه پس از وصول پرونـده بایسـتی آن را ثبـت کیفـري نمـوده و       تلقی می
  .شروع به رسیدگی نماید

دسـتورالعمل   7 باشند با توجه به مادهشعب ویژه رسیدگی به قاچاق کاال و ارز مکلف می -2
ریاست محتـرم قـوه قضـاییه و     9/3/74هاي قاچاق کاال و ارز مصوب  نحوه رسیدگی به پرونده

  .آیین نامه اجرایی قانون مذکور قرار تأمین مناسب صادر نمایند 16ماده 
قـانون نحـوه اعمـال     2هاي مقـرر در بنـد ب مـاده     تعیین مجازات حبس در کنار سایر مجازات - 3
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ن فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافـت اعـالم   سازما -5ماده 

ربـط حـداکثر    هاي اجرایی ذي قطعیت و قابلیت فروش کاال از طرف اداره
ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و یا تحویل کاال و حسب مورد طبـق  

  . ضوابط اجرایی مصوب اقدام نماید
خرید . کند حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می -6ماده 

و فروش، حمل یا حواله ارز غیر مجاز براي خروج از کشور ممنوع و در 
عین ارز مکشوفه از متخلف یا متخلفین اخـذ و بـه   . باشد حکم قاچاق می

بانک مرکزي یا شعباتی که آن بانک تعیین خواهد کرد بـه نـرخ مصـوب    
همین قـانون   7دولت فروخته شده و وجوه ریالی به حساب موضوع ماده 

                                                                           
ی راجع به قاچاق کاال و ارز در جایی که ناظر به مـاده یـک قـانون مجـازات مـرتکبین      تعزیرات حکومت

باشد با در نظر گرفتن تفسیر قـانون بـه نفـع مـتهم صـرفاً در خصـوص       می 9/11/73قاچاق اصالحی 
  .رسدالصدور و انحصاري جایز به نظر می کاالهاي ممنوع الورود و ممنوع

 12/2/74یرات حکومتی راجع قاچاق کاال و ارز مصوب با تصویب قانون نحوه اعمال تعز -4
مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام که مؤخر بر ماده یک قانون مجـازات مـرتکبین قاچـاق    

باشد و در آن مجازات شالق قید نگردیده است مجازات مـذکور منسـوخ   می 9/11/73اصالحی 
  .رسد و قابلیت اعمال نداردبه نظر می

قانون مجـازات مـرتکبین قاچـاق     3رایم قاچاق کاال و ارز مطابق ماده مجازات معاونت در ج - 5
باشد که اعمال آن به استناد این قانون صرفاً درخصـوص کاالهـاي   حبس می 29/12/53اصالحی 
باشد و در خصوص سایر کاالهاي قاچاق به علت  الصدور و انحصاري میسر می الورود، ممنوع ممنوع

  .ي مباشر جرم قابلیت اعمال نداردعدم پیش بینی مجازات حبس برا
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ایـن قـانون و قـوانین     شود و با متخلف یا متخلفین براساس مفاد ریز میوا
   )18( )17( )16( )15(. موضوعه رفتار خواهد شد

کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق  -7ماده 
تخلفات مزبور به دست آمده و یا براي ارتکاب آن تخلفات، مورد استفاده 

ــول و غی(باشــد  ــم از منق ــولاع ــی  ) رمنق ــف قطع ــین تکلی ــس از تعی پ
از % 50رسـد فروختـه و    اي که به تصویب هیأت وزیران می نامه مطابقآیین

هاي کاشـف   وجوه حاصل از اجراي قانون مزبور براي کاشفین و سازمان
نیز به امر مبازره بـا  % 10به حساب خزانه دولت و % 40و ) بر طبق قانون(

وجوه حاصل از فروش امـوال  . فتقاچاق کاال و ارز اختصاص خواهد یا

                                           
نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچـاق کـاال و ارز    آیین 32ماده  - 15

ربـط   هـاي ذي  وزارت اطالعات مسؤول امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز بوده و با همکاري سـازمان «
 . هاي الزم را به عمل خواهد آورد اقدام

گران در نظام اقتصادي کشور پیرامـون اخـالل در    قانون مجازات اخالل 2 و 1به مواد  -16
  .نظام ارزي از طریق قاچاق عمده ارز و مجازات آن مراجعه شود

  . مراجعه شود مجلس شوراي اسالمی 7/4/1351به مواردي از قانون پولی و بانکی مصوب  - 17
صـنعتی   -آزاد تجـاري قانون چگـونگی اداره منـاطق    18الحاقی به ماده  1تبصره  -18

  : مجمع تشخیص مصلحت نظام  22/8/1357ایران مصوب  جمهوري اسالمی
 6ایران با اشعار مختلـف بـا رعایـت مـاده       نظام ارزي مناطق آزاد و برابري ریال -1تبصره 

  قــانون نحــوه اعمــل تعزیــرات حکــومتی راجــع بــه قاچــاق کــاال و ارز توســط هیــأت وزیــران 
  . شود تعیین می
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هاي نقدي که محکومین تخلفات اقتصـادي پرداخـت    مزبور و نیز جریمه
ماده واحده قـانون اصـالح   ) 5(نمایند به حساب ویژه موضوع تبصره  می

  . شود قانون تعزیرات حکومتی واریز می
هاي جاري، عملیـاتی   نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزینه

  هـاي جـاري بـراي فـروش      اچاق ارز و کـاال و تـأمین هزینـه   مبارزه با ق
هـاي کاشـف و رد    الکشف مأمورین و سازمان کاالهاي مکشوفه و نیز حق

اند توسط هیأت وزیـرات   قیمت یا اموالی که به حکم محکمه برائت گرفته
  . گردد تعیین می
این قانون شامل کلیه مبادي ورودي و خروجی کشور،  اجراي -8ماده 

  )19(. ز عادي ویژه و نیروهاي مسلح خواهد بوداعم ا

                                           
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکـومتی راجـع بـه قاچـاق کـاال و ارز       8ر ماده تفسی -19

  )مجمع تشخیص مصلحت نظام 28/10/1381مصوب (
  :موضوع استفساریه

 2/2/1374قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچـاق کـاال و ارز مصـوب     8ماده 
بعضـی  . موجب گردیده است ها مجمع تشخیص مصلحت نظام، استنباطات مختلفی را در دادگاه

نماینـد   از محاکم مرتکبان قاچاق خارج از مبادي مذکور را تبرئه و کاالي مکشوف را مسترد می
قانون مجـازات مـرتکبین قاچـاق مصـوب      45و برخی از محاکم با التفات به قسمت اخیر ماده 

مشـمول   با اصالحات بعدي، در هر کجاي کشور که کاالي قاچاق بـه دسـت آیـد آن را    1312
مستدعی اسـت نظـر تفسـیري مجمـع در     . نمایند حکم قوانین قاچاق و مرتکبان را محکوم می

    .خصوص ماده مذکور اعالم گردد
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  . شود هاي موجود نیز می این قانون شامل کلیه پرونده مفاد -9ماده 
ایـن قـانون فـوق، کلیـه قـوانین       االجرا شـدن  از تاریخ الزم -10ماده 

  .شود این قانون لغو می مغایر

                                                                           
  :نظر تفسیري مجمع تشخیص مصلحت نظام

 12/2/1374قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال وارز مصـوب  ) 8(ماده 
به کلیه مبادي ورودي کشور اعم از عادي و ویژه بـوده و   مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناظر

منحصر به مرزهاي عادي نیست و ناظر بر تعریف قاچاق کاال و سایر مـواد قـانونی مربـوط بـه     
تفسـیر  . کند باشد و محدودیتی در احکام سایر قوانین قاچاق و کاال ایجاد نمی احکام قاچاق نمی

صد و هشتاد و یک مجمـع   هزار و سی ماه یک دي فوق درجلسه روز شنبه مورخ بیست و هشتم
  .تشخیص مصلحت نظام، به تصویب رسید

 



 

  قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی 2تفسیر ماده 
  ال و ارزراجع به قاچاق کا

  )مجمع تشخیص مصلحت نظام 18/8/1381مصوب (
  

  :موضوع استفساریه
قانون نحوه اعمال  2در بندهاي الف و ب ماده ) بهاي کاال(مقصود از 

مجمـع   2/2/1374تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال وارز، مصـوب  
  باشد یا مالیت شرعی آن؟ تشخیص مصلحت نظام مالیت عرفی باال می

  :تشخیص مصلحت نظامنظر مجمع 
 2در ارزیابی بهاي کاالي مشمول بنـدهاي الـف و ب مـاده     - ماده واحده

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجـع بـه قاچـاق کـاال و ارز مصـوب      
مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مواردي که کاالي قاچاق فاقد  12/2/1374

  .زیابی استمالیت و ارزش شرعی باشد مالیت و ارزش عرفی آن مالك ار
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه مـورخ هجـدهم   

صد و هشتاد و یک مجمع تشخیص مصلحت نظام  هزار و سی آبان ماه یک
  .به تصویب رسید

 



 



 

  قانون تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی
  راجع به قاچاق کاال و ارز 

  )مجمع تشخیص مصلحت نظام 12/2/1375مصوب (
  

  :موضوع استفساریه
هاي مقرر در قـوانین مربـوط و    آیا منظور از عبارت جرایم و مجازات

قـانون نحـوه اعمـال تعزیـرات      4مـاده   2و تبصره  2این قانون در ماده 
حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز این است که مـرتکبین جـرایم قطـع    

هـر دو   اشجار جنگلی و قاچاق چوب و هیزم و ذغال مستحصله باید بـه 
هـا و   قانون حفاظت و بهره بـرداري از جنگـل   48مجازات مقرر در ماده 

قانون راجع به قاچاق کـاال و ارز   2مراتع کشور و بندهاي الف و ب ماده 
  حسب مورد محکوم گردند یا خیر؟ 1374مصوب 

مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصـوص  
  .اعالم شود

  :حت نظامنظریه مجمع تشخیص مصل
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کـاال و   - ماده واحده

مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامل مرتکبین جرایم  21/2/1374ارز مصوب 
شوند، و بـا   قطع اشجار جنگلی و قاچاق چوب و هیزم و ذغال مستحصله نمی

  . مرتکبین این گونه جرایم طبق قوانین مربوط رفتار خواهد شد
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تفسیر فوق مشتمل بر ما ده واحده در جلسـه روز پـنج شـنبه مـورخ     
صد و هفتاد و پنج مجمـع تشـخیص    هزار و سی ماه یک  بیست و هفتم دي

  . )20(مصلحت نظام به تصویب رسیده است
 

                                           
مجلـس   20/4/1364مصـوب  (ها و مراتع کشور  برداري از جنگل از قانون حفاظت و بهره - 20

  ):شوراي اسالمی
حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثناي  - 48ماده 

جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکـب فاقـد     شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمانداخله 
در صـورتی کـه   . برداري باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیـب خواهـد شـد    پروانه بهره

در صـورتی  . برداري باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شـد  داراي پروانه بهره
  .شود برداري باشد فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی ضبط می پروانه بهرهکه داراي 

حمل چوب و هیزم و ذغال از شهرها به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز اسـت  
  . این قانون تعیین خواهد شد نامه اجرایی این اجازه درآیین حدود

کـه سـازمان جنگلبـانی     حمل مجدد چوب و ذغال و هیزم مجاز بین شـهرهایی  -1تبصره 
  .آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد

نشـینان   در صورتی که چوب یا هیزم یا ذغالی که براي مصارف روستایی جنگـل  -2تبصره 
هاي مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط دیگر حمل شـود، قاچـاق محسـوب و     یا دهکده

  .رتکب رفتار خواهد شدطبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با م
هاي بدون پروانه را عالماً حمـل کـرده باشـد معـاون      راننده وسیله نقلیه که چوب -3تبصره 

. شـود  جرم محسوب و عالوه بر مجازات مقرر از دو ماه تا یک سال از حق رانندگی محروم مـی 
ـ    ه بـه دادگـاه   مأمورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخـذ و ضـمیمه پروان

 .دار ارسال دارند صالحیت



 

  هاي قاچاق کاال و ارز  دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده
  حکومتی  قانون نحوه اعمال تعزیرات 4ماده 1موضوع تبصره 

  راجع به قاچاق کاال و ارز
  )رییس قوه قضاییه 9/4/1374مصوب (

  
  فصل اول کلیات

هـاي   این دستورالعمل رسیدگی بـه پرونـده   از تاریخ تصویب -1ماده 
این  ایین دادرسی و منحصراً طبق مفاد قاچاق کاال و ارز خارج از تشریفات

  . دستورالعمل خواهد بود
  هـایی کـه دادگـاه انقـالب تشـکیل       خشها و ب در شهرستان -2ماده 

هی قاچـاق کـاال و ارز رسـیدگی     به پرونده هاي عمومی نشده است دادگاه
  . خواهند نمود

ایـن دسـتورالعمل خـارج از     هاي موضوع رسیدگی به پرونده -3ماده 
نوبت و در مهلت مقرر صورت گرفته و مسؤولین مربوطه عنداالقتضـا در  

ایـن   چاق شـعبی را بـراي رسـیدگی بـه    شهرهاي بزرگ و مبادي ورود قا
  . ها اختصاص خواهند داد پرورنده

روز از تـاریخ وصـول    30مراجع قضایی موظفند ظـرف مـدت    - 4ماده 
چنانچـه در مهلـت فـوق    . پرونده رسیدگی نموده و رأي قانونی صادر نمانیـد 
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رسیدگی منجر به صدور رأي نگردد بنا به درخواست سازمان شـاکی پرونـده   
  . تعزیرات حکومتی ارسال خواهد گردید به ادارات

به محض وصول گـزارش یـا شـکایت بـه واحـد قضـایی        -5مـاده  
شـعبه  . بالفاصله در دفترکل ثبت و به شعبه مربوطه ارجاع خواهد گردید 

روز موظف است رسـیدگی و   30الیه خارج از نوبت و حداکثر تا  مرجوع
  . رأي قانونی صادر نمایند

  : رسیدگی -فصل دوم
چنانچه شعبه دادگاه، تحقیقاتی را براي رسیدگی الزم بدانـد   -6ده ما

رأساً نسبت به انجام آن اقدام یا انجام آن را از ضابطین قوه قضاییه خواهد 
این صورت ظرف یک هفته باید دستور دادگاه اجراء و پرونده  در. خواست

را  این صورت دادگاه موظف اسـت پرونـده   به دادگاه اعاده گردد، در غیر
  .مطالبه و به نحو مقتضی براي صدور رأي اقدام کند

روز به استعالمات دادگاه  5سازمان شاکی موظف است ظرف  -تبصره
پاسخ گوید و در صورتی که دادگاه حضـور نماینـده سـازمان شـاکی را     

  . باشد جهت اداي توضیحات الزم بدان نماینده شاکی موظف به حضور می
هـاي قاچـاق کـاال و ارز منحصـراً وثیقـه       قرار تأمین پرونده -7ماده 

متناسب با مجازت قانونی جرم یا بازداشت موقت در صورت بیم تبانی و 
   .اخفاي ادله جرم خواهد بود
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عدم حضور متهم مانع از رسیدگی و صـدور حکـم نبـوده و     -8ماده 

چنانچه شعبه رسیدگی کننده ادله جرم را کافی بداند یا متهم پس از تفهیم 
اي ارسـال نـدارد    ظرف مهلت مقرر در شعبه حضور نیافته و الیحـه اتهام 

  . اقدام به صدور رأي خواهد نمود
چنانچه متهم متـواري گـردد دادگـاه در مهلـت مقـرر غیابـاً        -تبصره

  . رسیدگی نموده و رأي مقتضی صادر خواهد کرد
هاي قاچاق کاال و ارز باید مستند بـه   آراي محاکم در پرونده -9ماده 

  . قانونی باشد که موجب آن رأي صادر گردیده است مواد
  حکم يصدور و اجرا -فصل سوم

قضاییه  رییس قوه 2/8/1379این مواد به موجب مصوبه  - 13و12و11مواد 
حذف شده و احکام از لحاظ قطعیت یا عدم قطعیت و قابلیت یا عدم قابلیـت  

  )21(.تجدیدنظر خواهی و مرجع آن مانند سایر احکام جزایی است

                                           
  : این شرح بوده است متن مواد محذوف به  -الف -21

باشـد   االجرا می هاي قاچاق کاال و ارز قطعی و الزم آراي صاده در خصوص پرونده -11ماده 
  . و بالفاصله به موقع اجرا گذشته خواهد شد

روز نسبت به پرداخـت   20ره ظرف علیه موظف است از تاریخ ابالغ رأي صاد محکوم - 12ماده 
این صورت از محـل وثیقـه سـپرده شـده یـا فـروش امـوال وي غیـر از          جریمه اقدام نماید در غیر

  . مستثنیات دین جریمه وصول خواهد شد
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این دستورالعمل قابـل اجـراء    هاي انقالب نیز هاي موجود در دادگاه در مورد پرونده -13ماده 

  . شاکی جهت اعمال قانون اعالم خواهد گردید هاي بوده و مراتب به سازمان
کـاال و ارز   هـاي قاچـاق   العمل نحوه رسیدگی به پرونده دستور 2/8/1379اصالحیه  -ب

   :قضاییه رییس قوه 9/3/1374مصوب 
هـاي قاچـاق کـاال و ارز مصـوب      دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونـده  13و  12و  11مواد 

شود و احکام صادره از لحاظ قطعیت یا عـدم قطعیـت و    یقضاییه حذف م رییس قوه 9/3/1374
  . قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی و مرجع آن مانند سایر احکام جزایی است

 10/4/1380 -114ایـن زیرنـویس، بـه موجـب رأي       »ب«اصالحیه مذکور در بند  -1 -ج
 -9387/30/83فسـیري  لکن با توجه بـه نظریـه ت  . دیوان عدالت اداري باطل شد هیأت عمومی

شوراي نگهبان و مشروح مذکرات مجلس شوراي  اسالمی، و نظریـات شـوراي    21/10/1383
قـانون دیـوان   ) 19(مـاده  ) 1(نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص بند 

   .دیوان عدالت اداري منتفی است ، رأي هیأت عمومی25/9/1358عدالت مصوب 
  : دیوان عدالت اداري هیأت عمومی  10/4/1380 -114رأي شماره  -2 -ج

مصرحات قاون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع بـه قاچـاق کـاال و ارز مبـین ضـرورت      
تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی کاال و ارز قاچاق و مرتکبین جـرایم مـذکور در مـدت    

بصـره ذیـل آن بـاالخص    ت 2قـانون و   4معنی است و مستنبط و مستفاد از تلفیق مدولل ماده 
ایین دادرسی و مرحله تجدیدنظر،  صراحت تبصره یک ماده مذبور مبنی بر عدم شمول تشریفات

ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به صـدور حکـم و تعیـین    
نظر  .ربط اعالم نمایند هاي ذي تکلیف قطعی پرونده اقدام و مراتب را به گمرك و سایر سازمان

که جواز تصویب دستورالعمل نحوه رسیدگی به جرایم مـذکور موضـوع    این الذکر و به مراتب فوق
قانون، مفید وضع مقرارتی مبنی بـر قابـل تجدیـد نظـر بـودن       4قسمت اخیر تبصره یک ماده 

قضاییه که احکـام صـادره را از    قوه 2/8/1379احکام صادره نیست، دستورالعمل اصالحی مورخ 
یت یا عدم قطعیت و قابلیت تجدیدنظر و مرجع تجدیدنظر مانند سایر احکـام جزایـی   لحاظ قطع
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قانون نحوه اعمال  4این دستورالعمل در اجراي تبصره ماده  -14ماده 

تبصـره در   2مـاده و   14تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز در 
قضاییه رسیده و از تاریخ تصویب  به تصویب رییس قوه 9/4/1374تاریخ 
  .باشد االجرا می الزم

  
 

                                                                           
 4مـاده   1از حدود اختیار مذکور در تبصره  اعالم داشته است، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج

قانون دیوان عـدالت   25شود و مستنداً به قمست دوم ماده  االشعار تشخیص داده می قانون فوق
  . گردد اداري ابطال می

  : شوراي نگهبان 21/10/1383مورخ  9387/30/83نظریه تفسیري شماره   -3 -ج
صد و هفتادم قانون اساسی، مقصود  در قسمت اخیر اصل یک» قضاییه قوه«با توجه به قرینه 

  . این اصل، قوه مجریه است در» دولتی«از تعبیر 
مجمـع   25/9/1385اداري، مصـوب  قانون دیـوان عـدالت   ) 19(ماده ) 1(رجوع شود به بند  - 4 - ج

  . تشخیص مصحلت نظام 
  



 



 

  گان غیر نفتیدستورالعمل راجع به تعهدات معوق صادرکنند
  )28/9/1380مصوب ( 

  
بنا به پیشنهاد شوراي عالی  28/9/1380هیأت وزیران در جلسه مورخ 

توسعه  قانون برنامه سوم) 117(توسعه صادرات غیر نفتی به استناد ماده 
مصوبه ) 6(و ماده  -1379مصوب  -اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی ایران

تعزیرات حکومتی  عمالمجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه ا
  : تصویب نمود -1374مصوبه  -راجع به قاچاق کاال و ارز

در ) اعـم از تولیـدي و تجـاري   (تعهدات معوق ارزي صـادرکنندگان   - 1
 هاي خارج از کشور طـی دوره رابطه با صدور کاال جهت عرضه در نمایشگاه

  .گردد به تشخیص مرکز توسعه صادرات ایران بخشوده می 1378- 1373
تعهدات معـوق ارزي صـادرکنندگان کـاال و خـدمات طـی دوره       -2

  : شود مشمول تسهیالت ارز می 1372-1378
ها جمعـاً از ده   درصورتی که تعهدات ناشی از پیمان سپاري آن -الف

 .گردد هزاردالر تجاوز نکند کاال بخشوده می
ها بیش از ده هـزاردالر   چنانچه تعهدات ناشی از پیمان سپاري آن -ب

تفاوت بین نرخ (التفاوت نرخ ارز پانصد هزاردالر باشد، با پرداخت مابهتا 
بـدون  ) ارز تفاوتی و نرخ گواهی سـپرده ارزي در روز تصـفیه حسـاب   

ایران قابـل    اي به بانک مرکزي جمهوري اسالمیپرداخت هر گونه جریمه
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هایی که تا تاریخ ابالغ ایـن   این تصویب نامه مشمول پرونده. تصفیه است
 .گردد اند نمیصویب نامه تعیین تکلیف شدهت

تعهدات بیش از پانصد هزار دالر قابل ارجاع و طرح و رسـیدگی   -ج
در کمیسیون رسیدگی به تعهدات ارزي صادر کنندگان بر اسـاس جـدول   

  .باشدمصوب آن کمیسیون می
تواننـد پـس از   صـادرکنندگان مشـمول ایـن تصـویبنامه مـی      - 1تبصره 

یالت مقرر جهت رفع اثر از احکام صادره قبـل از تـاریخ   برخورداري از تسه
  .ربط مراجعه نماید هاي ذي ابالغ این تصویب نامه به محاکم و سازمان

توسط  1380گزارش عملکرد این تصویب نامه تا پایان سال  -2تبصره 
  .شود دبیرخانه شوراي عالی صادرات ارایه می

خــروج نمــودن ال الصــدور ویــا ممنــوع تقاضــاي ممنــوع -3تبصــره 
صادرکنندگان به جهت عدم ایفاي تعهدات ارزي ناشی از پیمـان سـپاري   

  .هاي اجرایی مجاز نیست ها و دستگاه توسط بانک
شـوراي عـالی صـادرات     28/12/1380از متن مصوبات جلسه مورخ 

قانون برنامه سوم و به استناد اصـل یکصـد و سـی و     117موضوع ماده (
 -ه 25691ت /2655صـویبنامه شـماره   هشتم قانون اساسی بـر اسـاس ت  

  )هیأت وزیران 26/10/1380مورخ 
 28/12/1380شوراي عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مـورخ  

ایران و کلیه اعضـا برگـزار    که با حضور ریاست محترم جمهوري اسالمی
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  :گردید، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود
 12/10/1380 ه مـورخ  25556ت/46308پیرو تصـویبنامه شـماره    -3

هیأت وزیران در خصوص تعیین ضوابط و شـرایط بخشـودگی تعهـدات    
 :ارزي معوق صادر کنندگان موارد تکمیلی ذیل به تصویب رسید

هاي ارزي که در سازمان تعزیرات حکومتی یا در مورد تعهدنامه -1-3
مراجع قضایی منجر به صدور حکم بدوي یا قطعی یا تجدیـد نظـر شـده    

سمتی از حکم صادره به مرحله اجرا در نیامده است، استفاده ولی تمام یا ق
  .ازتسهیالت مصوبه فوق به نسبت مانده اجرا نشده بالمانع است

هاي ارزي کـه در چـارچوب مقـررات قبلـی     در مورد تعهدنامه -2-3
مورد مصالحه ریالی قرار گرفته و صادر کننده تمـام یـا قسـمتی از مبلـغ     

ده است، استفاده از تسهیالت مصوبه فوق بـه  تعیین شده را پرداخت ننمو
  .نسبت مانده اجرا نشده بالمانع است

هاي ارزي که با واردات کاال یا ارایـه ارز  در خصوص تعهدنامه -3-3
تسویه شده، نیازي به خسارت تأخیر به صورت تمام یا قسمتی پرداخـت  

  .باشدنشده است، نمی
ز پانصدهزار دالر مقـرر  هاي ارزي باالتر ادر خصوص تعهدنامه -4-3

طی فهرستی » کمیسیون رسیدگی به تعهدات ارزي صادر کنندگان«گردید 
آن دسته از صادر کنندگانی را که به دلیل تغییـر مقـررات دولـت دچـار     

اند را مورد بخشـودگی  گرفتاري شده و تعهدات ارزي خود را ایفا ننموده
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. زیران پیشنهاد نمایندقرار داده و فهرست مذکور را جهت تنفیذ به هیأت و
ضمناً قرار شد در فهرست مذکور صادرکنندگان دولتـی و خصوصـی بـه    

  .تفکیک ارایه شوند
با توجه به اجراي سیاست یکسان سازي نرخ ارز در سال آینده  -5-3

هاي توافقی و گواهی سـپرده ارزي مقـرر گردیـد ازتـاریخ     و حذف نرخ
الر تـا پانصـد هـزاردالر    تعهدات معوق ارزي بین ده هـزار د  1/1/1381

صادرکنندگان برمبناي دریافت پنجاه ریال به ازاي هر ریال توسـط بانـک   
   .گردد ایران تسویه می مرکزي جمهوري اسالمی

  
  
  



 

  دستورالعمل چگونگی برخورداري از معافیت
  )28/11/1386مصوب (التفاوت نرخ ارز  مابه پرداخت

  
هیأت  28/11/1386 -ه 33068ت /192976تصویب نامه شماره 

وزیران در خصوص چگونگی بر خورداري از معافیت پرداخت 
  :التفاوت نرخ ارز  مابه

بنـا بـه پیشـنهاد شـماره      24/11/1386هیأت وزیران در جلسه مورخ 
معاونت برنامه ریزي و نظـارت راهبـردي    2/3/1384مورخ  36387/101

ظـام  مصوبه مجمع تشخیص مصلحت ن) 6(رییس جمهور وبه استناد ماده 
 -در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کـاال و ارز 

  :تصویب نمود -1374مصوب 
کننــدگان اعتبــارات اســنادي کــه بــه تاییــد  آن دســته از گشــایش - 1

کشـور، ارزش کاالهـاي    رسـمی  رسـان عضـو جامعـه حسـابداران     حساب
بـارات  التفاوت نـرخ ارز را بـا نـرخ منـدرج در اعت     اي موضوع مابه سرمایه

هـاي   هاي مالی خود درج نموده یا صورت اسنادي گشایش شده در صورت
مالی خود را به این صورت اصالح نمایند و انجام این امرو پرداخت مالیات 

التفاوت نرخ  را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه
  .ارز معاف خواهند بود

اعتبارات اسنادي که قرارداد پرداخت کنندگان  آن دسته از گشایش -2
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  اند، با رعایـت شـرط   هاي عامل منعقد نموده التفاوت نرخ ارز با بانک مابه
التفاوت نرخ ارز  صرفاً براي اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه) 1(بند 

شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جـاري و   معاف می
  .از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد هاي آینده منظور و سال
مهلت برخورداري از این تسهیالت یک سال از زمـان ابـالغ ایـن     -3

باشد و مشموالن موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت تصویبنامه می
هـاي عامـل    در مدت مـذکور بانـک  . به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند

هاي تولیـدي یـا   هـاي اعمـال شـده درمـورد مـدیران واحـد       محدودیت
کنندگان اعتبارت اسنادي را با رعایت قوانین مربـوط بـه حالـت     گشایش

  .تعلیق در آورند
  

 



 

  قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتینامه اجرایی  آیین
   راجع به قاچاق کاال و ارز 

  )هیأت وزیران 29/3/1379مصوب (
  

زیر به جاي هاي اختصاري   نامه اصطالحات و واژه آیین این در -1ماده 
  : رود هاي مشروح مربوط به کار می عبارت
قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز  :قانون -الف

  . مجمع تشخیص مصلحت نظام 12/2/1374مصوب 
هر اداره یا سازمان یـا   : هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت اداره -ب

مصـوب سـازمانی   شرکت دولتی که به موجب قوانین یا شـرح وظـایف   
باشـد ماننـد گمـرك جمهـوري      موظف به وصول درآمدهاي دولـت مـی  

 شیالت  ایران، شرکت سهامی ایران، بانک مرکزي، شرکت دخانیات اسالمی
  . ایران و وزارت امور اقتصادي و دارایی 

هایی هستند که به موجب قانون نحوه  سازمان :هاي شاکی سازمان -پ
، 12/2/1374ه قاچاق کاال و ارز مصوب اعمال تعزیرات حکومتی راجع ب

موظف به وصول جریمه و اعالم شکایت و طرح دعـوي علیـه مرتکبـان    
  . باشند قاچاق کاال و ارز می

سازمانی است که به موجب قـوانین و مقـرارت   : سازمان کاشف -ت
  . دارد جاري کشور وظیفه مبارزه با قاچاق کاال و ارز را به عهده
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و  گمرك جمهـوري اسـالمی   -)16/4/1381 مورخ اصالحی(تبصره 
سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال و خدمات حسب مـورد  

  . گردد کاشف تلقی می
شخصی است که محل اختفا یا نگهداري کاال و ارز قاچاق  :مخبر -ث

یا ارتکاب عمل قاچاق یا شروع به آن را به سامان کاشف یا شرایط زیـر  
  :گزارش نمایند

ش به نحوي باشد که مأموران کشف بتوانند یا پیگیـري مفـاد   گزار -1
  . گزارش اطالعات الزم را براي شروع عملیات تحصیل نمایند

گزارش پیش از کشف و یا شروع عملیات بـه سـازمان کاشـف و     -2
  . اصل و ثبت دفتر مربوط شده باشد

گیري موضوع گزارش منتج به نتـایج مثبتـی در جهـت کشـف      پی -3
  .یده باشدقاچاق گرد

هویت مخبر خواه به صورت ذکر نـام و مشخصـات و خـواه بـه      -4
مانند کد عملیاتی، شـماره مـرز، نـام    ( صورت عالیم قراردادي محرمانه 

جلسه بدوي کشف   براي سازمان کاشف با درج در صورت...) مستعار و 
  . مشخص باشد

در صورت درخواست مخبر یا اقتضاي شرایط عملیـاتی، سـازمان    -5
  . اشف مکلف است هویت مخبر را مکتوم نگاه داردک

مأمور سازمان کاشف است که راساً یا بر اثر دریافت خبر  :کاشف -ج
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کاال یا ارز قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نمـوده و نـام   
  . جلسه بدوي کشف قید شده باشد  مشخصات آنان را در صورت

  و مـأمور سـایر نیروهـاي     امیمأمور نیـروي انتظـ   :مأمور انتظامی -چ
در ارتباط با کشـف  (و مأموران وزارت اطالعات ) تحت امر ناجا(مسلح 

  ). ارز قاچاق
باشند که بعد از کشف کاال یا ارز قاچاق  فرد یا افرادي می :بازجو -ح

آوري اطالعـات الزم و تکمیـل پرونـده ارتکـاب عمـل       مبادرت به جمع
ان دخالـت هـر یـک از آنـان در     قاچاق، شناسایی هویت متهمـان و میـز  

  . نمایند ارتکاب جرم می
در صورتی که ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدیـد شـود    -تبصره

این مرحله به عنوان کاشف  صورت جلسه ثانوي تنظیم و شخص بازجو در
  . شود محسوب می

ریـزي هـدایت و    ها برنامـه  نیروهایی که در تهیه طرح: عوامل ستادي - خ
ارزه با قاچاق کاال و ارز در سازمان کاشف مؤثر بـوده و توسـط   نظات امر مب
  . شوند ربط معرفی می سامان ذي

فرد یا افرادي از سـازمان کاشـف کـه پـس از      :عوامل اطالعاتی -د
آوري و پـرورش اطالعـات    ربط مبادرت به جمع کسب خبر از عوامل ذي

متهم و محل  در زمینه کشف کاال یا ارز قاچاق نموده و نسبت به شناسایی
  .نمایند نگهداي و اختفاي کاال یا ارز اقدام می
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الکشف و یا  اي است که حین صورت جلسه :صورت جلسه کشف -ذ
در اولین فرصت ممکن پس از کشف تنظیم و به امضاي کاشف یا کاشفان 

رسد و شامل نوع و  و نیز صاحبان کاال و ارز قاچاق و یا عامالن حمل می
ارز قاچاق، زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به مقدار کاال یا مبلغ 

  .باشد کشف و مشخصات وسیله حمل می
در مواردي که صـاحبان کـاال و ارز و یـا عـامالن حمـل از       -تبصره

امضاي صورت جلسه خودداري نمایند، مراتب استنکاف آنان در صورت 
  . رسد جلسه قید و به گواهی حداقل دو نفر از کاشفان می

  : نحوه تعیین بهاي کاال و ارز قاچاق -2ماده 
  :کاالي قاچاق ورودي -)17/6/81 مورخ اصالحی(الف 

ارزش : مبناي محاسبه بهاي کاالهاي قاچاق ورودي عبـارت اسـت از  
توسط بانـک مرکـزي جمهـوري     اعالمی سیف بر اساس قیمت ارز رسمی

ایران، حقوق گمرکی به عالوه سود بازرگانی و عوارض موضـوع   اسالمی
قانون مقررات صادرات و واردات آن کاالها در زمان کشف که ) 15(اده م

  )25( )24( )23( )22(. شود توسط گمرك محاسبه می
                                           

رییس قوه قضـاییه بـه کلیـه    13/12/1381مورخ  22501/81/1بخشنامه شماره  -22
   ):و انقالب هاي عمومی دادگاه(مراجع قضاییه 
ربط حاکی است که بعضی از مراجـع قضـایی در رسـیدگی بـه      هاي رسیده از مراجع ذي گزارش

نماینـد، در   ارجـاع مـی   ي ارزیابی کاالي قاچاق موضوع را به کارشناس رسمیجرایم قاچاق کاال برا
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نامه اجرایی قـانون نحـوه    آیین)2(حالی که مرجع ارزیابی بهاي کاالي قاچاق کاالي قاچاق در ماده 

هیأت وزیران به صراحت مشخص گردیـده اسـت و    1379اعمال تعریزات حکومتی راجع به قاچاق 
قوم مبناي محاسبه بهاي کاالهاي قاچاق ورودي عبارت است از ارزش سـیف  برابر بند الف ماده مر

اي صادراتی در بورس، حقـوق گمرکـی بـه عـالوه سـود بازرگـانی و        بر اساس قیمت ارز واریزنامه
باشـد کـه وسـیله     قانون صادرات و واردات آن کاالها در زمان کشف مـی  15عوارض موضوع ماده 
یدگی به اختالفات در تشخیص نوع کاال و تطبیق مشخصـات  گردد و مرجع رس گمرك محاسبه می

آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختالفات ناشی از اجراي مقررات گمرکی و مقرارت صـادرات  
قـانون امـور    52و  51کمیسیون رسیدگی به اختالفـات گمرکـی منـدرج در مـواد     . و واردات است
ها مکلفند در مورد کـاالي قاچـاق    بنابراین دادگاه .این کمیسیون قطعی است باشد و نظر گمرکی می

ورودي بر مبنابی ارزیابی گمرك جریمه قانونی را تعیین نمایند و در صورتی کـه صـاحب کـاال یـا     
هاي منـدرج در   کمیسیون(سازمان شاکی به ارزیابی گمرك معترض باشند نظر مرجع حل اختالف 

ایـن ترتیـب الزم اسـت کـه مراجـع         با. هد بودمالك عمل خوا) قانون امور گمرکی 52و  51مواد 
) 2(قضایی در ارزیابی بهـاي کاالهـاي قاچـاق ورودي و خروجـی مفـاد بنـدهاي الـف و ب مـاده         

نظـارت بـر حسـن    . نامه اجرایی مذکور را مبناي عمل قرار داده و رأي مقتضـی صـادر نماینـد    آیین
  .باشد ه میهاي قضایی مربوط این بخشنامه بر عهده رؤساي حوزه اجراي

  :دفتر مبارزه با قاچاق کاال و ارز 6/8/1387مورخ  5984/160بخشنامه شماره  -23
ریاست محتـرم وقـت سـازمان بـا عنایـت       29/3/85مورخ  2030/100پیرو بخشنامه شماره 

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع بـا   2که به موجب مقررات جاري خصوصاً ماده  این به
ایران، مرجـع   نامه اجرایی قانون مرقوم، گمرك جمهوري اسالمی آیین5رز و ماده قاچاق کاال و ا

صالح بررسی و اظهارنظر در تشخیص نوع کاال و تطبیق مشخصات آن با اسناد مثبته گمرکـی؛  
سایر اختالفات ناشی از اجراي مقررات مزبور بـوده و نظـر صـریح مرجـع یـاد شـده کـه طـی         

قضـاییه نیـز تصـریح     ریاست محتـرم قـوه   13/12/11381خ مور 22501/81/1بخشنامه شماره 
  .باشد هاي مربوطه می گردیده است، مالك عمل شعب در تعیین تکلیف پرونده
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دادگسـتري و یـا    ارجاع موضوع به هر طریق به کارشناسان رسـمی «بنابراین مراتب مذکور  

مراجـع نظـارتی   و موجبـات نقـص رأي در   » کارشناسان خبره محلی فاقد وجاهت قانونی بـوده 
هذا شایسته است ترتیبی اتخاذ فرماییـد تـا شـعب ویـژه      علی. برون و درون سازمانی خواهد بود

کل ضمن رعایت کامل موازین و مقررات یاد شـده   رسیدگی به جرایم قاچاق کاال و ارز آن اداره
ع و ایـن خصـوص را رفـ    با دعوت و اخذ نظر کارشناسی مرجع شاکی، هرگونه ابهام و اجمال در
هـاي قاچـاق کـاال و ارز     نسبت به رسیدگی و اتخاذ تصـمیم شایسـته قـانونی پیرامـون پرونـده     

سن اجراي. مطروحه اقدام نمایند کل محترم تعزیرات  این بخشنامه به عهده مدیران نظارت بر ح
  .  حکومتی خواهد بود

معاون وزیر دادگستري و ریـیس   29/3/1390مورخ  3554/100بخشنامه شماره  -24
  : سازمان تعزیرات حکومتی

دفترکل مبارزه با قاچاق کاال و ارز سـازمان،   6/8/87مورخ  5984/160پیرو بخشنامه شماره 
پیرامـون ضــرورت اراجــع امــر کارشناســی و اختالفـات ناشــی از اجــراي مقــررات گمرکــی در   

دفتر بـه  ایران، به پیوست تصویر رأي  هاي قاچاق کاال و ارز به گمرك جمهوري اسالمی پرونده
عدم مغایرت بخشنامه موصوف با قوانین موضوعه و غیرقابل ابطال بـودن آن تصـریح و تأکیـد    

  .  گردد گردیده ارسال می
مقتضی است ضمن ابالغ مراتب به کلیه شعب و مبادي مرتبط استانی ترتیبی اتخاذ فرمایید 

امـل مـوازین و مقـررات    کل با رعایت ک شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کاال و ارز آن اداره
شـاکی مـنعکس تـا پـس از اخـذ نظـر         قانونی در موارد نیاز صرفاً اعتراض متهمین را به ادارات

کمیسیون حـل اختالفـات گمرکـی نسـبت بـه رسـیدگی و اتخـاذ تصـمیم بایسـته قـانونی در           
ه بدیهی است عدم رعایت مفاد بخشنامه صـادر . هاي قاچاق کاالي مطروحه اقدام نمایند پرونده

دیوان عدالت اداري جنبـه کـامالً قـانونی یافتـه، تخلـف       که با صدور رأي هیأت محترم عمومی
  .محسوب و طبق مقررات با افراد خاطی برخوردار خواهد شد

سن اجراي اهتمام ویژه مدیران السـابق   فـی  این بخشـنامه کمـا   کل محترم جهت نظارت بر ح
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مبناي محاسبه بهـاي کاالهـاي قاچـاق     :کاالهاي قاچاق خروجی -ب

ترین بازار داخلی در زمـان   خروجی، قیمت عمده فروشی کاال در نزدیک
  . باشد کشف می
مبنـاي محاسـبه معـادل     :ارز قاچاق - )17/6/1381 مورخ اصالحی( - پ

توسـط بانـک مرکـزي جمهـوري      اعالمـی  ریالی قاچاق، قیمـت ارز رسـمی  
  .باشد ایران در زمان کشف ارز قاچاق می اسالمی

در مواردي که بهاي کاال یا ارز قاچاق در زمان کشف معـادل   - 3مـاده  

                                                                           
 . مورد انتظار است

  :  دیوان عدالت اداري هیأت عمومی 29/1/1390 مورخ15رأي شماره  -25
مرجـع رسـیدگی بـه     ،1350قـانون امـور گمرکـی مصـوب      52و  51که در مـواد   این بهنظر 

اختالفات در تشخیص نوع کاال و تطبیق مشخصات آن بـا منـدرجات تعرفـه گمرکـی و سـایر      
اي بـدوي و  ه اختالفات ناشی از اجراي مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات، کمیسیون

تجدیدنظر رسیدگی به اختالفات گمرکی تعیین شده است و در بخشنامه مورد شکایت با لحـاظ  
ریاست محترم وقت قـوه قضـاییه و احکـام     13/12/1381مورخ  22501/81/1بخشنامه شماره 

 نامه اجرایی قانون اعمال تعزیـرات حکـومتی راجـع بـه قاچـاق کـاال و ارز       آیین 2ماده مقرر در 
هیأت وزیران، الزامات قانونی صدرالذکر بیان گردیده و متضمن حکم مستقلی در  1379مصوب 

مطابق مقررات مربوط به آن نیست، بنـابراین بخشـنامه    ممنوعیت استفاده از کارشناسان رسمی
نـدارد و قابـل    مورد اعتراض در حدود اختیارات مرجع وضع بوده و مغایرتی بـا قـوانین اعالمـی   

  . باشد ابطال نمی
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و ارز به نفـع   ده میلیون ریال یا کمتر باشد سازمان کاشف فقط به ضبط کاال
کند و عین کاال و ارز مکشوفه را با تنظـیم صـورت جلسـه     دولت اکتفا می

  . دهد کشف به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهاي دولت تحویل می
بدیهی است در صورتی که اعمال ارتکابی واجد سایر عناوین جزایـی  

  . باشد سازمان کاشف اقدامات قانونی را اعمال خواهد نمود
اختیار یاد شده در مـواردي اسـت کـه اسـناد مثبتـه دال بـر        -تبصره

  . واردات یا صادرات قانونی کاال و ارز از سوي مالک یا حامل ارایه نگردد
چنانچه سازمان کاشف بهاي کاال و ارز قاچـاق را بـیش از ده    - 4ماده 

) 24(میلیون ریال تشخیص دهد عین کاال و ارز مکشوفه را ظـرف حـداکثر   
کشف به همراه مالک یا حامـل آن، حسـب مـورد، بـه اداره      ساعت پس از

  . دهد مربوط مأمور وصول درآمدهاي دولت تحویل می
هاي مأمور وصـول درآمـدهاي دولـت موظفنـد ظـرف       اداره -تبصره
روز اداري از تاریخ کشف یک نسـخه از پرونـده کاالهـاي    ) 5(حداکثر 

ـ      آوري و  عقاچاق مکشوفه را جهت سیر مراحـل فـروش بـه سـازمان جم
  . فروش اموال تملیکی تحویل نمایند

در مناطقی که گمرك وجود ندارد انجام کلیه امور مربوط به  -5مـاده  
گـذاري، اعـالم جـرم، تحویـل و      رسیدگی، ارزیابی و قیمت(قاچاق کاال 

  . باشد ترین گمرك محل می بر عهده نزدیک...) نگهداري کاال و 
ر وصول درآمدهاي دولت تشکیل هاي امو در مناطقی که ادراه -تبصره
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توانند به سازمان کاشف تفویض اختیار  هاي یاد شده می نشده باشد، اداره
  . نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و اعالم جرم علیه متهمان اقدام کند

قانون، در صـورتی کـه   ) 2(ماده ) ب(در موارد موضوع بند  -6ماده 
باشـد جریمـه دریافـت و در    متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شـده  

شـود و در مـواردي کـه     صورتی که در بازداشت باشد بالفاصله آزاد می
متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد ولی امکان پرداخت فوري 

کننـده   توانـد از مرجـع رسـیدگی    آن را نداشته باشد سازمان شـاکی مـی  
  . درخواست اخذ تأمین مناسب بنماید

استنکاف متهم یـا متهمـان از پرداخـت جریمـه،     در صورت  -7ماده 
روز اداري از تاریخ کشف ) 5(سازمان شاکی مکلف است ظرف حداکثر 

کاال و ارز قاچاق، پرونده متشکله را تکمیل و حسـب مـورد بـه مراجـع     
  . قضایی یا محاکم تعزیرات حکومتی اعزام نماید

و  شـامل دادگـاه انقـالب   (در مناطقی کـه محـاکم قضـایی     -8ماده 
ایجاد تشـکیالت   هاي قاچاق وجود ندارد تا براي رسیدگی پرونده) عمومی

قضایی، سازمان تعزیـرات حکـومتی مکلـف اسـت بنـا بـه درخواسـت        
هاي شاکی و ابالغ ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق نسبت به تشـکیل   سازمان

  . محاکم تعزیرات حکومتی، اقدام و طبق قوانین و مقررات رسیدگی نماید
هاي شاکی به مراجع  هایی که از سوي سازمان در مورد پرونده -9ماده 

شود مراجع یاد شده مکلفند ظرف یک مـاه نسـبت بـه     قضایی ارجاع می
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  . صدور حکم اقدام و مراتب را به سازمان شاکی مربوط اعالم کنند
سازمان شاکی هنگام ارجاع پرونده قاچاق کاال براي رسیدگی  -تبصره

قوق و عوارض گمرکی کاال نیز پرداخت نشـده  قضایی در صورتی که ح
قانون امور گمرکی موضـع عـدم   ) 29(باشد موظف است با توجه به ماده 

پرداخت حقوق و عوارض گمرکی را به عنوان یک از جهات تلقی قاچاق 
  . در پرونده درج نماید

در صـورتی کـه مراجـع     :)17/6/1381 مورخ اصالحی( -10ماده 
، مبادرت به )یک ماه از تاریخ پرونده(ر قانون قضایی، ظرف مهلت مقرر د

صدور حکم ننمایند، سازمان شاکی موظـف اسـت از سـازمان تعزیـرات     
ایـن صـورت سـازمان تعزیـرات      در. حکومتی درخواست رسیدگی نماید

حکومتی پرونده را از شعبه رسیدگی کننـده یـا سـازمان شـاکی مطالبـه      
ز موظـف بـه تحویـل آن بـه     نماید و شعبه مذکور یا سازمان شاکی نی می

باشند و در هر حـال مرجـع قضـایی مجـاز بـه ادامـه        سازمان مذکور می
  .رسیدگی و صدور نخواهد بود

در صورت اخذ پرونده از مرجع قضایی، سـازمان تعزیـرات    -تبصره
  اي کـه باشـد    توانـد پرونـده را از ابتـدا یـا در هـر مرحلـه       حکومتی می

  . رسیدگی نماید
مواردي که سازمان تعزیرات حکـومتی صـالح بـه     در کلیه -11ماده 

باشد شعب تعزیرات حکومتی داراي همان اختیاري خواهنـد   رسیدگی می
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    )26( .هاي مزبور دارند بود که مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده
متهمان به قاچاق کاال و ارز در  ):17/6/81 مورخ اصالحی( - 12ماده 

قانون در صورت اعتراض ) 2(ماده » ب«و قسمت اول بند » الف«موارد بند 
توانند ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ضبط کاال و ارز حسـب مـورد بـه     می

مراجع قضایی صالح یا محاکم تعزیرات حکومتی که در محـل، صـالحیت   
رسیدگی به جرم قاچاق را دارند شکایت نمایند در صورت برائت، عین کاال 

و ) به نرخ روز صـدور حکـم  ( آن و در صورت موجود نبودن کاال، قیمت 
توسـط بانـک مرکـزي جمهـوري      براسـاس ارز اعالمـی  (معادل ریالی ارز 

                                           
ها و اقـدامات   معاون قضایی سازمان زندان 11/7/1384- /105/1449بخشنامه شماره  - 26

  : تأمینی و تربیتی
هـاي راجـع بـه     درخصوص حدود صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی دررسیدگی به پرونـده 

  هــاي مزبــور  قاچــاق کــاال و ارز و صــدور قــرار منتهــی بــه بازداشــت بــراي متهمــین پرونــده 
  :دارد اشعار می

اعمال  قانون نحوه 4ماده  2چنانچه شعب سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً در اجراي تبصره 
مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام  1374تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز مصوب 

نامـه اجرایـی قـانون     آیـین   11هاي مربوط نماید با توجه به صراحت ماده  به رسیدگی به پرونده
-در کلیه مواردي که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی مـی «دارد عار میمزبور که اش

خواهند بود که مراجع قضایی در رسیدگی بـه   باشد شعب تعزیرات حکومتی داراي همان اختیار 
ها ملزم به پذیرش  لذا در صورت صدور قرار منتهی به بازداشت زندان» .هاي مزبور دارند پرونده

  .باشندمتهمین موصوف می
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به عالوه عین مبالغ جریمه پرداختی طبـق حکـم محکمـه، از    ) ایران اسالمی
هاي مقرر در ماده  خزانه و به نسبت) 815(یا ) 712(محل موجودي حساب 

مین و از طریق دسـتگاه اجرایـی   ربط تأ هاي ذي از سهمیه نامه این آیین )25(
  . گردد نفع حسب مورد مسترد و یا پرداخت می مربوط به ذي

مراجع یا محاکم یاد شده به شکایات و اعتراضاتی که بعـد   -1تبصره 
  . شود تربیت اثر نخواهد داد این ماده و اصل می از مهلت مقرر در صدر

ه قیمت کاال بـه  با محاسب - در صورتی که مبالغ قابل استرداد - 2تبصره 
بیش از حاصل فروش کاال باشد  - )این ماده موضوع(نرخ روز صدور حکم 

  .نامه تأمین خواهد شد آیین این  )25(ماده ) الف(التفاوت از محل بند  به ما
ایـن   بـه نحـو مقـرر در   (چنانچه قیمت کاالي قابل استرداد  -3تبصره 

حل مقـرر شـده در   از قیمت فروش کاال کمتر باشد تفاوت آن از م) ماده
  .به صاحب کاال پرداخت خواهد گردید نامه این آیین 25تبصره ماده 

هاي دریافتی مربوط به قاچاق کاال منحصراً بـه   کلیه جریمه -13ماده 
هاي ریالی دریافتی مربوط به قاچاق ارز به  خزانه و جریمه) 712(حساب 

  . گردد خزانه واریز می) 815(حساب ویژه 
کلف است بر اساس درخواسـت وزارت دادگسـتري   خزانه م -تبصره

به منظور نگهداري وجـوه امـانی و اسـترداد    ) سازمان تعزیرات حکومتی(
هاي نقدي موضوع آراي صادره از محاکم قضایی و شعب تعزیرات  سپرده

هاي سپرده و رد سپرده در سازمان یـاد شـده و ادارات    حکومتی، حساب
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استرداد وجوه مذکور به اشخاص . نماید ها افتتاح کل تابعه در مراکز استان
نفع با امضاي باالترین مقام مسؤول یا مقام مجاز از طرف وي در مرکز  ذي

  . ها ضمن رعایت موزاین قانونی صورت خواهد پذیرفت و استان
ضبط کاال و ارز قاچاق در مرحلـه اداري براسـاس بنـدهاي     - 14ماده 

و اعتراض متهم یـا متهمـان    گیرد قانون صورت می) 2(ماده ) ب(و ) الف(
مانع عملیات ضبط، دریافت جریمه، فروش کـاال و واریـز وجـوه و سـایر     

  . گیرد نخواهد بود این مرحله قانون صورت می اقداماتی که در
ایـن   تحویل کاالهـاي موضـوع  : )5/2/1382 مورخ الحاقی( -تبصره

ثانویـه،   داراي مصرف الفاسد، کاالهاي انهدامی ماده به جز کاالهاي سریع
آوري و فـروش   االشتعال، احشام و طیور به سـازمان جمـع   کاالهاي سریع

این امر از طرف  ها موکول قطعیت ضبط و اعالم اموال تملیکی و فروش آن
  . ربط خواهد بود هاي اجرایی ذي اداره

آراي صادره از شـعب تعزیـرات حکـومتی در خصـوص      -15مـاده  
توانـد در صـورت    علیـه مـی   حکومهاي کاال و ارز قطعی است و م پرونده

وجود هر یک از جهات ذیل، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابـالغ رأي از  
  : رییس سازمان تعزیرات حکومتی در خواست رسیدگی مجدد نماید

  . ادعاي مخالف بودن رأي با قانون -1
  . ادعاي عدم توجه شعبه رسیدگی کننده به دالیل یا مدافعات -2
  . شعبه ادعاي عدم صالحیت -3
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  . علیه ادعاي عدم توجه اتهام به محکوم -4
رییس سازمان در صورتی که دلیل را موجه تشخیص دهد رأي صادره 
را نقص و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیـد نظـر   

نمایـد قطعـی و    ارسال خواهد نمود رأیی که شعبه تجدیدنظر صـادر مـی  
  . االجرا است الزم

سازمان تعزیرات حکومتی در صورت وقـوع یکـی از   رییس  - 1تبصره 
موارد ذیل راساً رأي را نقض و پرونده را براي رسیدگی مجدد بـه یکـی از   

  .االجرا است رأي شعبه مزبور قطعی و الزم. نماید شعب تجدیدنظر ارجاع می
  . رییس شعبه صادر کننده رأي متوجه اشتباه رأي خود شود -1
اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي که اگر رییس شعبه دیگري پی به  -2

  . به رییس شعبه صادر کننده رأي تذکر دهد متنبه گردد
ثابت شود رییس شعبه صادر کننده رأي صالحیت رسـیدگی و انشـاي    - 3

  . رأي را نداشته است
رأي صادره از شعب بدوي تعزیرات حکومتی در صـورتی   -2تبصره 

ست سازمان شاکی پرونده از سوي که مبنی بر برائت متهم باشد با درخوا
رییس سازمان تعزیرات حکومتی براي رسیدگی مجدد به یکـی از شـعب   
تجدیدنظر تعزیرات حکومتی ارسال خواهـد شـد رأي شـعبه تجدیـدنظر     
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    )29( )28( )27(. االجرا است قطعی و الزم

                                           
ــا قاچــاق کــاال  20/3/86مــورخ  1680/160بخشــنامه شــماره  -27   دفتــر مبــارزه ب

  : و ارز سازمان
ریـیس   20/3/86و مـورخ  /ت/86/44/1به پیوست ضمن ارسال تصویر رونوشـت نامـه شـماره    

محترم شعبه اول تجدیدنظر ویژه رسیدگی به جرایم قاچـاق کـاال و ارز سـازمان متضـمن دسـتور      
کـه وفـق    این رساند با عنایت به یر دادگستري و سرپرست سازمان به استحضار میمعاون محترم وز

نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکوتی راجع بـه قاچـاق کـاال و ارز،     آیین15ماده  2تبصره 
ماه از تاریخ ابـالغ، مجـاز خواهنـد بـود      ادارات شاکی در صورت صدور حکم برائت ظرف مدت یک

داري اعتراض نموده و در صورت اعالم اعتراض الجـرم پرونـده بایسـتی جهـت     نسبت به رأي اص
از طرفـی شـعب محتـرم بـدوي در ذیـل      . رسیدگی مجدد به مرجع محترم تجدیدنظر ارسال گردد

کـه درج عبـارت    ایـن  نظـر از  را قیـد نمـوده کـه طـرف    » االجـرا  قطعی و الزم«آراي صادره عبارت 
نامه اجرایی مرقوم صـحیح و   آیین15با عنایت به مفاد صدر ماده در ذیل آراي مذکور » االجرا الزم«

این امر موجب اصرار متهمین برائت حاصل نموده، جهت استرداد عین یا مـا بـه    قانونی بوده یا خیر،
ایـن   ازاي ریالی کاالهاي توقیف شده گردیده ویا بعضاً شعب محترم رسیدگی کننده خود را رأساً بـه 

ورزند که در نتیجـه آن   نسبت به ارسال مکاتباتی با ادارات شاکی مبادرت میموضوع اصرار داشته و 
در عین حال که اعتراض اداره شاکی جهت رسیدگی مجدد بـه شـعب محتـرم تجدیـدنظر ارسـال      

بنا به مراتب مـذکور بـا توجـه    . گردیده، ادارات شاکی مکلف به استرداد کاال به متهم خواهند گردید
 بالفاصله پس از صدور رأي برائت با فلسفه قانونی اعطاي حق اعتـراض بـه   که استرداد کاال این به

شـود   که بعضاً مشاهده می اداره شاکی و رسیدگی مجدد در شعبه تجدیدنظر منافت داشته به طوري
متعاقب اعتراض اداره شاکی پرونده در مرجع تجدیدنظر مطرح و رأي بر محکومیـت مـتهم صـادر    

قاچاق توقیف شده بر اساس مفاد رأي شعبه بـدوي بـه وي اسـترداد و     گردیده در حالی که کاالي
کلیه وثایق تودیعی نیز فک گردیده، به نوعی که ارجاي رأي شـعبه تجدیـدنظر بـا مشـکل جـدي      



  ي قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی مجموعه تنقیح شده   ¥   366

                                                                           
  :مواجه خواهد بود، خواهشمند است مقرر فرمایید

زمان کلیه آراي صادره از شعب محترم بدوي خصوصاً آراي برائت در اسرع وقت بـه سـا   -1
شاکی ابالغ و در مواردي که رأي مبنی بر برائت صادر شده باشد حق تجدیـدنظر خـواهی اداره   

  . شاکی با قید مهلت قانونی اعتراض به اداره مربوطه ابالغ گردد
استرداد کاال و فک وثایق تودیعی براساس مفاد رأي برائت صادره، مشروط بـه انقضـاي    -2

  . این خصوص گردد قدام درمهلت اعتراض اداره شاکی و عدم ا
در صورت احراز اعتراض اداره شاکی به مفاد رأي برائت شعبه بدوي، اسـترداد کـاال و فـک     - 3

وثایق، منوط به اتخاذ تصمیم از ناحیه شعبه محترم تجدیدنظر بـوده و شـعب محتـرم بـدوي و یـا      
  .صوص خودداري نماینداین خ کل محترم از ارسال مکاتبه به ادارات شاکی در اجراي احکام ادارات

  . باشد کل محترم اجرایی می این بخشنامه بر عهده مدیران نظارت بر حسن اجراي دقیق
  :  دیوان عدالت اداري هیأت عمومی  1/9/1389مورخ 376رأي شماره  -28

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجـع بـه قاچـاق کـاال و ارز      4به موجب تبصره یک ماده 
هاي موضـوع قـانون تـابع     مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به پرونده 12/2/1374مصوب 
نامه اجرایـی قـانون نحـوه     آیین15ایین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و به استناد تبصره ماده  تشریفات

هیـأت   29/3/1379و  8/3/1379اعمال تعزیرات حکـومتی راجـع بـه قاچـاق کـاال و ارز مصـوب       
حکومتی اختیار تجدیدنظر خـواهی از آراي برائـت شـعب بـدوي      وزیران به رییس سازمان تعزیرات

لـذا بخشـنامه   . این حق مانع قطعیت احکام بدوي مورد اعتراض خواهـد بـود   اعطا گردیده و اعمال
الـذکر صـادر    نامه فـوق  آیین15ماده  2مورد شکایت که در راستاي تبیین اختیارات مذکور در تبصره 

باشـد و قابـل    ود اختیارات سـازمان تعزیـرات حکـومتی نمـی    شده است خالف قانون و خارج از حد
  . ابطال تشخیص نگردید

  :معاون وزیر دادگستري و رییس سازمان 1382 - 800/100بخشنامه  شماره  2بند  - 29
دسـتورالعمل   7باشند با توجـه بـه مـاده     شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کاال و ارز مکلف می 

ریاست محتـرم قـوه قضـاییه و     9/3/74کاال و ارز مصوب هاي قاچاق  نحوه رسیدگی به پرونده
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صدور قرار بازداشت و سایر قرارهاي تأمینی در مواردي که  -16ماده 

صول جریمه ضرورت دارد با پیشنهاد سازمان شاکی بر عهده براي امکان و
  .باشد محکمه صالحه می

سیستم بانکی موظف است  ):17/6/1381 مورخ اصالحی( -17ماده 
ایران معـادل ریـالی ارزهـاي     با هماهنگی بانک مرکزي جمهوري اسالمی

توسـط بانـک    اعالمـی  مکشوفه را پس از ضبط قطعی به قیمت ارز رسمی
ایران به حساب ویژه مربوط در خزانـه واریـز و    هوري اسالمیمرکزي جم

هاي کاشف و شـاکی   یک نسخه از اعالمیه واریزنامه مذکور را به سازمان
  . جهت اقدامات بعدي ارسال نماید

چنانچه قرائنی (حمل کاالي قاچاق جرم تلقی شده و حامل  -18ماده 
مـل از حمـل   نظیر جاسازي کاال در وسیله حمل حکایـت از آگـاهی حا  

مستقل از مجـازات  ) این امر داشته باشد کاالهاي قاچاق یا شرکت وي در
مقرر براي مالک یا دارنده کاالي قاچاق به جزاي نقدي تا معادل دو برابر 

  . بهاي کاالي قاچاق محکوم خواهد گردید
وسیله حمل کاالي قاچاق به عنوان وسـیله ارتکـاب جـرم     -1تبصره 

پرداخت جریمه ظرف مدت دو مـاه بـه حکـم    توقیف و در صورت عدم 
کننده به فروش رفته و از محل فروش جریمه تعیین شـده   مرجع رسیدگی

                                                                           
  .آیین نامه اجرایی قانون مذکور قرار تأمین مناسب صادر نمایند 16ماده 
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  . پرداخت خواهد شد
در صورت وحدت حامل و مالک کاالي قاچـاق مجـازات    -2تبصره 

  . متهم منحصر به حکم صادره براي مالک قاچاق خواهد بود
دیوان  هیأت عمومی 5/11/1382 -439أي ر 9به موجب بند  -19 ماده

  .عدالت اداري ابطال شده است
رأي  10بـه موجـب بنـد     ):17/6/1381 مورخ اصالحی( -20ماده  
  .دیوان عدالت اداري ابطال شده است ، هیأت عمومی439

فــروش کاالهــاي قاچــاق مکشــوفه خروجــی، کاالهــاي  -1تبصــره 
ــریع ــدامی  س ــاي انه ــاد کااله ــهداراي مصــرف ث( الفس ــاي )انوی ، کااله
و  هـا تغییـر کمـی    االشتعال، احشام و طیـور و کاالهـایی کـه در آن    سریع
ایجاد شده باشد و همچنین کاالهایی که در مزایده به فروش نرسیده  کیفی

آوري  است به قیمت پایه کارشناسی براساس ضوابط جاري سازمان جمـع 
  . و فروش اموال تملیکی خواهد بود

ــره  ــالحی( -2تبص ــو اص ــوري   ):17/6/1381 رخم ــرك جمه گم
ایران موظف است براي تعیـین قیمـت کـاالي قاچـاق مکشـوفه       اسالمی

ایران  توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی اعالمی میانگین نرخ ارز رسمی
را در پایان هر فصل شمسی از بانک مرکزي اخـذ و مـالك محاسـبه در    

  . فصل بعدي سال قرار دهد
شــوفه دخــانی و شــیالتی تحویــل کاالهــاي قاچــاق مک -3تبصــره 
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هاي یاد شـده مکلفنـد    شوند و شرکت هاي دخانیات و شیالت می شرکت
بالفاصله پس از ضبط، کاالهاي قاچاق تحویلی را وفق مقررات به فروش 

) 712(رسانیده و وجوه حاصـل از فـروش را بـه حسـاب ویـژه خزانـه       
حکـومتی   ماده واحده قانون اصالح قـانون تعزیـرات  ) 5(موضوع تبصره 

  . ربط اعالم نمایند هاي کاشف و شاکی ذي واریز و مراتب را به سازمان
از وجـوه حاصـل از   %) 10(ده درصد « ):1/4/1384 مورخ الحاقی(

فروش کاالهاي قاچاق مکشوفه دخانی جهت مبارزه با قاچاق کاالهاي یاد 
ایران اختصاص یافته و بقیه به حساب مربـوط و   شده به شرکت دخانیات

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع ) 7(جهت اجراي مفاد ماده  در
  » .به قاچاق کاال و ارز واریز خواهد شد

آن دسته از امـوال و اشـیایی کـه داراي ارزش فرهنگـی،      -4تبصره 
  . شوند تاریخی و ملی هستند به سازمان میراث فرهنگی تحویل می

ب تحویل شرکت ملـی  هاي نفتی و جنگلی به ترتی فرآورده -5تبصره 
  . شود ایران و وزارت جهاد سازندگی می هاي نفی پاالیش و پخش فرآورده

خانه یاد شده موظفند ضمن تحویـل گـرفتن کـاالي     شرکت و وزارت
هاي داخلی به فـروش رسـانده و    مکوشفه وفق مقررات و براساس قیمت

را واریز و مراتب ) 712(وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه 
  . به سازمان کاشف اعالم نمایند
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آوري و فروش اموال تملیکـی مکلـف اسـت     سازمان جمع -21ماده 
وجوه حاصل از فروش کاالهاي موضوع قاچـاق را پـس از کسـر     تمامی

آوري و فروش امـوال   قانون تأسیس سازمان جمع) 9(میزان مقرر در ماده 
قـانون  ) 7( تملیکی بابت کارمزد فروش به حساب خزانـه موضـوع مـاده   

میزان مبالغ واریز شده به حسـباً تمرکـز درآمـد سـازمان در     . واریز نماید
  . خزانه خواهد شد

مجلس فروش کاالهاي قاچـاق مکشـوفه در     خالصه صورت - 22ماده 
آوري و فروش اموال تملیکی تهیه  هاي سازمان جمع هر ماه توسط نمایندگی

توسط سازمان مذکور بـه سـتاد   و به کمیسیون مبارزه با قاچاق استان و نیز 
  : گردد مرکزي مبارزه با قاچاق به شرح ذیل ارسال می

ربـط بـه    هـاي ذي  الکشـف پرونـده   اي براي احتساب حق نسخه -الف
  . هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت در استان اداره

اي جهت پرداخت سهم کاشـفان هـر پرونـده بـه سـازمان       نسخه -ب
  .ربط کاشف ذي

  داري در دبیرخانـه سـتاد مرکـزي مبـارزه      منظور بهرهاي به  نسخه -پ
  . با قاچاق
هاي مربوط مأمور وصول درآمدهاي دولـت و سـازمان    اداره - 23ماده 

آوري و فروش اموال تملیکی مکلفند بالفاصله پس از فروش کاال و یا  جمع
بدون تنظیم فهرست ) 712(اخذ جریمه و واریز وجوه به حساب ویژه خزانه 
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السهم کاشفان و  درصد حق 50نسبت به درخواست واریز ) السهم تقسیم حق

هاي مربوط، بـه انضـمام مشخصـات پیکـره      هاي کاشف به حساب سازمان
اقدام و یـک رونوشـت   ) 712حساب (وجوه واریزي به حساب ویژه خزانه 

  . ربط ارسال نمایند تقاضاي مذکور را به سازمان کاشف ذي
اسـتان یـک حسـاب بـانکی بـا       خزانه مکلف است در هر -24ماده 

هر یک . هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت افتتاح نماید رهادرخواست اد
هاي یاد شده و نیز هر یک از محاکم و شعب قضایی و تعزیـرات   از اداره

آوري و فـروش   هاي کاشف و شاکی و سـازمان جمـع   حکومتی، سازمان
مـه کاالهـاي   وجوه حاصل از فـروش و جری  اموال تملیکی مکلفند تمامی

هاي غیر قابل برداشت  این حساب .قاچاق را به حساب مذکور واریز نمایند
ها توسط بانک در پانزدهم و پایان هـر مـاه بایـد بـه      بوده و موجودي آن

ماده واحده قانون اصـالح قـانون   ) 5(موضوع تبصره ) 712(حساب ویژه 
شـت  نزد خزانـه واریـز و رونو   -20/7/1373مصوب  -تعزیرات حکومتی

  .ربط ارسال گردد هاي کاشف ذي اعالمیه واریز وجوه به سازمان
خزانــه موظــف اســت  ):17/6/1381 مـورخ  اصــالحی( -25مـاده  

هاي مرکـزي و   براساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمان
استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب 

  : یدمربوط به شرح زیر اقدام نما
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. کشور به حساب درآمدهاي عمومی%) 34(و چهار در صد  سی  -الف
الکشـف مـأموران کشـف نـزد      بـه حسـاب حـق   %) 30(درصد    سی -ب

به حساب سـازمان  %) 20(بیست درصد  -پ. ربط استانی هاي ذي سازمان
نامه اجرایـی ردیـف    براساسآیین%) 6(شش درصد  -ت). مرکزي(کاشف 

ده  -ث. کـل کشـور   1381انون بودجه سـال  ق) 19(تبصره ) س(بند ) 6(
  . به حساب اختصاصی ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق%) 10(درصد  

فوق براي تـأمین  ) ب(الکشف موضوع بند  درصد از مبلغ حق 10 - تبصره
  . یابد اختصاص می نامه این آیین )12(ماده ) 3(موارد یاد شده در هر تبصره 

الکشـف هـر    میزان سهم حـق : )17/6/1381 مورخ اصالحی( - 26ماده 
یک از افراد مؤثر در کشف و مبارزه بـا قاچـاق از قبیـل عوامـل اطالعـاتی،      
مخبران، مأموران مبارزه با قاچاق اعم از صف و ستاد، بازجو و محققین، طبـق  

  . گردد دستورالعمل ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز تعیین و ابالغ می
ف و ضبط کاال و ارز قاچاق بدون دخالت در صورتی که کش - 1تبصره 

صورت پذیرد سهم مأموران یاد شده بین عوامل اطالعـاتی،   مأموران انتظامی
مخبر و کاشف تقسیم و چنانچه در کشف کاالي مزبور و عوامل اطالعـاتی  

  . شرکت نداشته باشند سهم آنان به کاشف پرداخت خواهد شد
مخبـر، کاشـف،    در صـورت وحـدت عوامـل اطالعـاتی،     -2تبصره 

السهم عوامل یاد شده به عامل واحد تعلـق   و بازجو، حق مأموران انتظامی
  .خواهد گرفت
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السهم مربـوط بـه    نفع چند نفر باشند، حق چنانچه افراد ذي -3تبصره 

  . نسبت مساوي بین آنان تقسیم خواهد شد
وجوه مربـوط بـه بیسـت     ):17/6/1381 مورخاصالحی ( -27ماده 

م سازمان کاشف صرفاً براي تهیه تجهیزات و امکانات به سه%) 20(درصد 
خزانـه  . منظور تقویت امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز هزینه خواهـد شـد  

ربط  هاي ذي سازمان  مکلف است وجوه مربوط به هر سازمان را به حساب
واریز نماید و سازمان کاشف نیز موظـف اسـت گـزارش ادواري شـش     

  .یرخانه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق ارایه نمایداین وجوه را به دب ماهه
سهم نیروها اعم از کادر و وظیفه، کـه در عملیـات منجـر بـه      - 1تبصـره  

شـوند تـا سـقف پنجـاه میلیـون       درگیري، موفق به کشف کاالي قاچاق مـی 
  . ریال قابل پرداخت خواهد بود) 000/000/50(

منجر به درگیـري  چنانچه هریک از نیروها در حین عملیات  -2تبصره 
درصد سهم سازمان کاشف با نظر 20به افتخار شهادت نائل شود از محل 

ریال به وراث ) 000/000/50(فرماندهی سازمان کاشف مبلغ پنجاه میلیون 
شرعی و قانونی وي طبق مقـررات قـانونی پرداخـت خواهـد شـد و در      

نسـبت  صورت جانبازي افراد باتوجه به تعیین درصد جانبازي پاداشی به 
  . بار قابل پرداخت خواهد بود حداکثر سقف مبلغ مذکور براي یک

الکشـف   سازمان کاشف رقم ریالی مازاد از پرداخـت حـق   -3تبصره 
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بار به دبیرخانه ستاد مرکـزي   کاشفان و محل هزینه آن را هر شش ماه یک
  . نماید مبارزه با قاچاق گزارش می

تجهیز و تقویت امـر  نحوه  ):17/6/1381 مورخاصالحی ( -28ماده 
هاي  الکشف سازمان هاي مصرف درآمد حق مبارزه با قاچاق و تعیین اولیت

کاشف بر طبق دستورالعمل ابالغی ستاد مرکزي مبارزه با قاچـاق کـاال و   
  .گردد ارز تعیین می

موضـوع  (درصد وجوه واریز بـه حسـاب ویـژه    10از محل  - 29ماده 
مصـوب   - ون تعزیـرات حکـومتی  ماده واحده قانون اصالح قان) 5(تبصره 

هاي تقویت امر مبارزه با قاچـاق   ها و برنامه ، براي اجراي طرح)20/7/1373
کاال و ارز، اداره دبیرخانه ستاد مرکـزي مبـارزه بـا قاچـاق و نیـز تشـویق       

انـد   مأمورانی که در امر مبارزه با قاچاق و وصول واریز وجوه دخالت داشته
باشند مبالغی به شـرح زیـر    و کاشفان نمیهاي کاشف  و از مصادیق سازمان

  : تخصیص و پرداخت خواهد شد
از وجـوه  %) 50(پنجاه درصـد   ):17/3/1383 مورخ اصالحی( -الف
ربط  هاي ذي ها و پیشنهادهایی که از سوي دستگاه این ماده به طرح موضوع

گـردد و بـا پیشـنهاد     به دبیرخانه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق ارایـه مـی  
انه یاد شده به تأیید نماینده ویژه رییس جمهور در مبارزه با قاچـاق  دبیرخ
  . رسد اختصاص خواهد یافت می

ــورخ اصــالحی( - ب ــاه درصــد  ):30/10/1386و  17/6/1381 م پنج
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این ماده براي تشویق نیروهایی که به نحوي در امـر   از وجوه موضوع%) 50(
هـاي   فعالیـت (یـر مسـتقیم   طور مستقیم و یا غ مبارزه و اثبات بزه قاچاق، به

و واریز وجوه مربوط، دخالـت  ) ستادي، نظارت و بازرسی بر عملکرد صف
هـاي کاشـف    اند و از کارکنان دریافت کننده تشویق  توسط سـازمان  داشته
ربـط فهرسـت افـراد     هاي ذي رؤساي دستگاه. یابد باشند، تخصیص می نمی

ن پاداش پیشـنهادي را  مشمول استفاده از مزیت یاد شده، نوع خدمت و میزا
حـداکثر  . نماینـد  بار براي دبیرخانه ستاد مذکور ارایـه مـی   هر شش ماه یک

ریـال  ) 000/000/15(پاداش متعلق به هر یک از نیروها مبلغ پانزده میلیـون  
مبالغ یاد شده بنا به پیشنهاد دبیر ستاد تأیید نماینـده  . شود در سال تعیین می

  . یابد زه با قاچاق کاال و ارز اختصاص میویژه رییس جمهور در ستاد مبار
نماینده ویژه رییس جمهـور در   ):17/3/1383 مورخ اصالحی( - تبصره

مبارزه با قاچاق به عنوان مسؤول ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق مسـؤول مجـاز   
  . باشد تخصیص وجوه پیشنهاد شده می
ست ذي این ماده را با موافقت وي و درخوا خزانه، کلیه وجوه موضوع
  . نماید ربط واریز می حساب مربوط به حساب ذي

بـــه منظـــور  : )30()30/10/1386 مـــورخاصـــالحی ( -30مـــاده 
                                           

. اصـالح شـده بـود    3/2/1385و  5/5/1384هـاي   هاي آن در تـاریخ  و تبصره 30ماده  -30
یـأت دولـت   به تصویب وزراي عضو کمیسیون لوایح ه 30/10/1386آخرین اصالحی در تاریخ 
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ریزي، هماهنگی و نظارت در حوزه امـور اجرایـی    گذاري، برنامه سیاست
مبازره با قاچاق کاال و ارز، ستاد مرکزي مبارزه با قاچـاق کـاال و ارز بـا    

هـور و متشـکل از معاونـان وزارت    مسؤولیت نماینـده ویـژه ریـیس جم   
دادگســتري، کشــور، اطالعــات، امــور اقتصــادي و دارایــی، بازرگــانی، 

وترابی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزي، نفـت، بهداشـت، درمـان و     راه
بـه عنـوان نماینـدگی    (آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح 

قضـاییه، معـاون    ر رییس قوهاالختیا ، نماینده تام)االختیار ورزیر مربوط تام
تعزیـرات حکـومتی،    فرمانده نیروي انتظـامی   سازمان بازرسی کل کشور،

کل بانک مرکـزي   ایران، قایم مقام رییس کل گمرك جمهوي اسالمی رییس
ریـزي و نظـارت راهبـردي     ایران، نماینده معاون برنامـه  جمهوري اسالمی

ایران، معـاون   نعتی رییس جمهور، رییس مؤسسه استاندارد و تحقیقات ص
ایـران و رؤسـاي اتـاق     ربط سازمان صدا و سیماي جمهوري اسـالمی  ذي

ایــران و اتــاق تعــاون مرکــزي جمهــوري  بازرگــانی و صــنایع و معــادن
  . گردد ایران تشکیل می اسالمی

ها و کارشناسان امـر، حسـب مـورد،     در صورت لزوم از سایر دستگاه
  . دعوت خواهد شد

اختیارات و وظایفی کـه در   ):30/10/1386 ورخم اصالحی( - 1تبصره 
                                                                           

 .به تأیید رییس جمهور رسیده است 5/1/1387رسیده و در تاریخ 
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امر مبارزه با قاچاق در قانون تحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع بـه قاچـاق   
از جملـه  (کاال و ارز سایر قوانین مربوط به عهده هیأت وزیران محـول شـده   

ساماندهی مبـادالت تجـاري، تنظـیم و انضـباط بـازار و کـاال و سـاماندهی        
در آن ) گـردد  ر حدودي که مربوط به مبارزه با قاچـاق مـی  هاي توزیع د شبکه

نامـه و اساسـنامه باشـد،     قسمت که مستلزم صدور تصـویبنامه یـا وضـعآیین   
هشتم قانون اساسی به کمیسیونی مرکـب از   و  سی   صد و  براساس، اصل یک

گـردد تـا نسـبت بـه      این ماده تفویض می  هاي مندرج در خانه  وزراي وزارت
ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز که به تأیید نماینده ویـژه   پیشنهادهاي

  آقاي غـالم . گیري نمایند رییس جمهور در ستاد یاد شده رسیده است، تصمیم
ریاست کمیسیون ) وزیر دادگستري و نماینده ویژه رییس جمهور(حسین الهام 

  . یاد شده را به عهده خواهد داشت
یاد شـده موافقـت اکثریـت وزراي     مالك تصویب مصوبات کمیسیون

  جمهـور بـا رعایـت     باشد و مصوبات آن پـس از تأییـد ریـیس    عضو می
  . نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود آیین )19(ماده 

اتخاذ سایر تصمیمات در موضوعات یاد شده، با اسـتفاده از اختیـارات   
جمهور در سـتاد   رییس جمهور و هیأت وزیران بر عهده نماینده ویژه رییس

  . مبارزه با قاچاق کاال و ارز خواهد بود
نماینـــده ویـــژه  ):30/10/1386 مـــورخاصـــالحی ( -2تبصـــره 
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جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، براي اتخاذ تصـمیمات   رییس
آن ) 1(و قسـمت اخیـر تبصـره     نامـه  این آیین )30(اجرایی موضوع ماده 

نمایـد و در نهایـت،    مطـرح مـی  ) 30(ه مراتب را در ستاد موضـوع مـاد  
  . بندي نماینده ویژه مالك تنظیم متن تصمیمات مزبور خواهد بود جمع

ستاد و کمیسیون موضوع ): 30/10/1386 مورخاصالحی ( -3تبصره 
این ماده، داراي دبیرخانه واحدي خواهند بـود کـه در نهایـت     )1(تبصره 

جمهور ستاد  توسط رییس دبیرخانه ستاد که. ریاست جمهوري مستقر است
از میان افراد واجد صالحیت انتخاب خواهد شد، دبیر کمیسـیون مـذکور   

  . نیز خواهد بود
کمیسیون مبارزه با قاچـاق  ): 30/10/1386 مورخ اصالحی( - 4تبصره 

ها به ریاست استاندار یا معاون سیاسـی و امنیتـی وي و    کاال و ارز در استان
کل دادگستري، مدیل کل اطالعات  امی، رییسبا عضویت فرمانده ناحیه انتظ

هـاي بازرگـانی صـنایع و معـادن، جهـاد       و مدیرات کل یا رؤساي سازمان
و  داري و حمـل    ایـران، راه  کشاورزي، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

اي، تعزیرات حکومتی، ناظرات گمرکات استان، یکـی از رؤسـاي    نقل جاده
ها به انتخاب وزیر بهداشـت، درمـان و    استانهاي علوم پزشکی در  دانشگاه

هاي وابسـته بـه وزارت نفـت در     آموزش پزشکی و نماینده یکی از سازمان
  . گردد استان به انتخاب وزیر نفت تشکیل می

جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کـاال و ارز در   از نماینده ویژه رییس - 2
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هاي تخصصـی آن   ونموضوعات مرتبط در کمیسیون اقتصاد دولت و کمیسی
  . دعوت به عمل آید

نماینده ویـژه  ): 30/10/1386و  17/3/1383مورخ  اصالحی( - 31ماده 
  . باشد رییس جمهور در ستاد، مسؤول امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز می

وزارت اطالعات مسؤل امور مبارزه با قاچاق ارز بوده و با  -32مـاده  
  . هاي الزم را به عمل خواهد آورد ربط اقدام هاي ذي هماهنگی سازمان

نماینده ویژه رییس جمهور  ):17/3/1383 مورخ اصالحی( - 33ماده  
هاي ادواري شش ماهه در خصوص امر مبـارزه   در مبارزه با قاچاق، گزارش

با قاچاق کاال و ارز را حـداکثر چهـار مـاه بعـد از انقضـاي هـر دوره در       
  : ایه خواهد دادهاي ذیل به رییس جمهور ار چهارچوب شاخص

مطابقت اقدامات و عملیات با قوانین، مقررات و ضـوابط مربـوط    -1
  ). ها حاوي اجرا، عدم اجرا و یا نقص آن(

  بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از امـر مبـارزه بـا قاچـاق      -2
  . کاال و ارز

  . هاي جدید استخراج نقایص، مشکالت و ضرورت -3
سـازي مـوارد    سب براي رفع مسایل و یـا بهینـه  کارهاي منا پیشنهاد راه - 4

  . باال) 3(مذکور در بند 
دبیرخانـه سـتاد مرکـزي     ):17/3/1383مورخ  اصالحی( -34ماده 
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ماهـه مـورد نیـاز     هاي ادواري شش مبارزه با قاچاق موظف است گزارش
نماینده ویژه رییس جمهور در مبارزه با قاچاق را ظرف حـداکثر دو مـاه   

  . هر دوره ارایه دهدبعد از انقضاي 
باشد که  هایی می ها و دستورالعمل نامه نامه جانشین آیین این آیین - 35ماده 

تاکنون در اجراي قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و 
  . ارز به تصویب هیأت وزیران و نمایندگان ویژه رییس جمهور رسیده است

هاي  سایر مقررات مربوط نیز در قسمت مهنا این آیین االجرا شدن با الزم
   )31(.شوند مغایر ملغی می

                                           
نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و  آیین با تصویب -31

نامه اجرایی نحوه فروش کاالهاي قاچاق مکشوفه موضوع قـانون نحـوه    ،آیین1379ارز در سال 
و اصالحیه آن مصـوب   21/8/1374ه قاچاق کاال و ارز مصوب اعمال تعزیرات حکومتی راجع ب

  . ملغی گردید 10/4/1375



 

  نامه اجرایی قانون آیین  26دستورالعمل ماده 
  نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز

  )هیأت وزیران 17/6/81مصوب (
  

هاي اختصاري زیر به  در این دستورالعمل اصطالحات و واژه -1ماده 
  :رود هاي مشروح مربوط به کار می جاي عبارت

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال  :قانون) الف
  .مجمع تشخیص مصلحت نظام 12/2/74و ارز مصوب 

  .ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز :ستاد) ب
هر اداره یا سـازمان یـا    :هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت اداره) پ

که به موجب قوانین یا شرح وظـایف مصـوب سـازمانی،     شرکت دولتی
باشـد ماننـد گمـرك جمهـوري      موظف به وصول درآمدهاي دولـت مـی  

شیالت   ایران، بانک مرکزي، شرکت دخانیات ایران، شرکت سهامی اسالمی
  .ایران و وزارت امور اقتصادي و دارایی

حوه هایی هستند که به موجب قانون ن سازمان :هاي شاکی سازمان) ت
 12/4/74اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچـاق کـاال و ارز مصـوب    

موظف به وصول جریمه و اعالم شکایت و طرح دعـوي علیـه مرتکبـان    
  .باشد قاچاق کاال و ارز می

سازمانی است که به موجـب قـوانین و مقـررات     :سازمان کاشف) ث
  .جاري کشور وظیفه مبارزه با قاچاق کاال وارز بر عهده دارد
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  .گردد ا حسب مورد کاشف تلقی می.ا.گمرك ج -تبصره
شخصی است که محل اختفا یا نگهداري کاال و ارز  :مخبر و منبع) ج

قاچاق یا ارتکاب عمل قاچاق یا شروع به آن را بـه سـازمان کاشـف بـا     
  :شرایط زیر گزارش نماید

گزارش به نحوي باشد که مأموران کشف بتوانند با پیگیـري مفـاد   ) 1
  .، اطالعات الزم را براي شروع عملیات تحصیل نمایندگزارش

گزارش پیش از کشف و یا شروع عملیات به سازمان کاشف واصل ) 2
  .و رسماً ثبت شده باشد

پیگیري موضوع گزارش منتج به نتایج مثبتی در جهت کشف قاچاق ) 3
  .گردیده باشد
و هویت مخبر و منبع، خواه به صورت ذکر نام و مشخصات  -1تبصره

مانند کد عملیاتی، شماره رمـز،  (خواه به صورت عالیم قراردادي محرمانه
جلسـه بـدوي    براي سازمان کاشف بـا درج در صـورت  ...)  نام مستعار و

  .کشف مشخص باشد
درصورت درخواست مخبر یـا منبـع یـا اقتضـاي شـرایط       -2تبصـره 

  .عملیات، سازمان کاشف مکلف است هویت مخبر را مکتوم نگاه دارد
مأمور سازمان کاشف است که رأساً یا بر اثر دریافت خبر،  :کاشف) چ

کاال یا ارز قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نموده و نام و 
  .جلسه بدوي کشف قید شده باشد مشخصات آنان در صورت

و مـأمور سـایر نیروهـاي مسـلح      مأمور نیروي انتظامی :مأمور انتظامی) ح
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  ).در ارتباط با کشف ارز قاچاق(موران وزارت اطالعات و مأ) تحت امر ناجا(
باشند که بعد از کشف کاال یا ارز قاچـاق   فرد یا افرادي می :بازجو) خ

مبادرت به اخذ اطالعات الزم از متهمین نموده و نسبت به تکمیل پرونده 
ارتکاب عمل قاچاق، شناسایی هویت متهمان و میزان دخالت هر یـک از  

  .نمایند جرم را بررسی و اقدام می آنان در ارتکاب
در صورتی که ادامه بازجویی منجـر بـه کشـفیات جدیـد شـود       - تبصره

  .شود جلسه ثانوي به عنوان کاشف هم درج می مشخصات بازجو در صورت
ها، برنامه ریزي، هدایت  نیروهایی که در تهیه طرح :عوامل ستادي) د

 و ارز و وصـول پرداخـت   و پشتیبانی و نظارت امر مبارزه با قاچاق کـاال 
ربـط   سهام حق الکشف در سازمان کاشف مؤثر بوده و توسط سازمان ذي

  .شوند معرفی می
فرد یا افرادي از سازمان کاشف که پس از کسب  :عوامل اطالعاتی) ذ

ربط مبادرت بـه جمـع آوري و پـرورش اطالعـات در      خبر از عوامل ذي
به شناسایی مـتهم و محـل    زمینه کشف کاال یا ارز قاچاق نموده و نسبت

  .نمایند نگهداري و اختفاي کاال یا ارز اقدام می
اي اسـت کـه در اولـین     جلسه صورت :جلسه بدوي کشف صورت) ر

تنظـیم و منطبـق بـا    ) برابر فرم پیوسـت دو (فرصت ممکن پس از کشف 
و  گزارش اولیه کشف و به امضاي کاشف یا کاشفین، مـأمورین انتظـامی  

نیز صاحبان کاال و ارز قاچاق و یـا عـامالن حمـل     سایر عوامل کشف و
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رسد و شامل نوع و مقدار کاال یا مبلغ ارز قاچاق، زمـان و چگـونگی    می
  .باشد کشف یا عملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل می

) برابر فرم پیوست یـک (گزارش اولیه کشف در محل کشف  -تبصره
  .شدبا تنظیم و مالك تنظیم فرم پیوست دو می

خالصه صورت وضعیت فروش کاالهاي قاچاق مکشوفه در هـر   - 2ماده 
هاي سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی تهیه و به  ماه توسط نمایندگی

کمیسیون مبارزه با قاچاق استان و نیز توسط سازمان مذکور به سـتاد مرکـزي   
  .گردد مبارزه با قاچاق کاال ارسال می

ربط بـه   هاي ذي الکشف پرونده حتساب حقاي براي ا نسخه -1تبصره 
  .گردد هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت در استان ارسال می اداره

هر نسخه جهت پرداخت سهم کاشفان هر پرونده به سازمان  -2تبصره 
  .گردد ربط ارسال می کاشف ذي
یک نسخه جهت بهره برداري الزم به دبیرخانه ستاد مرکزي  -3تبصره 
   .گردد ارسال می
یک نسخه خالصه صورت وضعیت جرایم وصـولی توسـط    -3ماده 

هاي کاشف ارسـال و   هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت به سازمان اداره
سازمان کاشف پس از دریافت آن از گمرك اسـتان مربوطـه، نسـبت بـه     

  .ربط اقدام خواهد نمود پرداخت سهام عوامل ذي
طبـق صورتجلسـات    هاي حق الکشف قاچاق کلیه صورت تقسیم - 4ماده

و نیـز مـدارك موجـود در    ) در صورت کشف جدید(بدوي و ثانوي کشف 
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هاي متشکله در خصوص بازجوها و عواملی که در اثبات بـزه قاچـاق    پرونده
هاي کاشف و شاکی تنظیم و نسبت به پرداخـت   اند توسط سازمان نقش داشته

ـ  آیین 25موضوع بند ب ماده (ربط  سهام عوامل ذي ی قـانون نحـوه   نامه اجرای
شرح ذیـل   در مورد هر پرونده به) 29/3/79اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 

  : اقدام خواهد شد
  سهم مأمورین کاشف -1
  سهم عوامل اطالعاتی -2
  سهم مخبرین -3
  ربط سهم بازجوهاي ذي -4
  سهم گمرك در تحقیق ودفاع موثر از پرونده -5
  سهم مأمورین انتظامی -6
مؤثر در امر پیشگیري و مبارزه با قاچاق کاال و  سهم عوامل ستادي -7

  هاي قاچاق ارز و نیز وصول و واریز جرایم و حاصل فروش پرونده
در مواردي که صاحبان کاال و ارز قاچاق یا عامالن حمـل،   -1تبصره

جلسـه خـودداري نماینـد مراتـب اسـتنکاف آنـان در        از امضاي صورت
  .درس صورتجلسه قید و به گواهی کاشفین می

کـه کشـف کـاال و ارز قاچـاق بـدون دخالـت        در صورتی -2تبصره
صورت پذیرد، سهم مأموران یادشده به کاشفین پرداخت  مأموران انتظامی

  .خواهد شد
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که سیر مراحـل کشـف کـاالي قاچـاق حـاکی از       در صورتی - 3تبصـره 
وحدت عوامل اطالعاتی، مأمورین کاشف و بازجو باشد حق السـهم عوامـل   

  .عامل واحد تعلق خواهد گرفتیاد شده به 
در اختیـار گمـرك   ) 4مـاده   5بند (سهم تحقیق و دفاع موثر -5ماده 

گیرد تا  هاي شاکی بر حسب موضوع پرونده، قرار می ایران و سایر سازمان
به کارشناسان و محققین و عوامل پیگیري همان پرونده که تالش ویژه اي 

  .انجام داده باشند تعلق گیرد
بـر   5ه پرداخت و سهم هر یک از عوامل موضوع مـاده  نحو -1تبصره

اساس روش اجرایی است که توسط گمرك ایران تنظیم و پـس از تأییـد   
  .شود دبیر ستاد قابل اجرا می

از ایـن محـل بـه سـایر      4پرداخت وجوهات موضوع ماده  -2تبصره
  .باشد کارکنان و یا استفاده در سایر موارد ممنوع می

خت وجـه بـه هـر کارشـناس در هـر پرونـده       حداکثر پردا -3تبصره
باشد و مازاد آن طبق پیشنهاد رییس گمرك ایران و  ریال می 000/000/30

ها که علیرغم اعالم جرم و دفاع مؤثر حکم  تأیید دبیر ستاد به سایر پرونده
  .یابد شود تخصیص می برائت صادر می

مـل  مأمورین کاشف، عوا جلسه بدوي کشف، اسامی در صورت - 6ماده 
مـأمور  (بایسـت در محـل خـود     می اطالعاتی، بازجوها و مأمورین انتظامی

جلسـه   به نوعی درج گردد که پس از تنظیم صـورت ...) و  کشف یا انتظامی
  .جدید به آن میسر نباشد امکان اضافه نموده اسامی
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بازجویان و مأموران اطالعاتی و کاشـفین و مـأموران    اسامی -1تبصره
هاي دیگـر   بایست در ستون مربوطه درج و در ستون یو سایرین م انتظامی

  .تکرار نشود
کارکنانی که در مأموریـت یـا پرونـده دخالـت      ذکر اسامی -2تبصره

براي آنـان در نظـر    نداشته و یا سایر عوامل ستادي که قانوناً حق السهمی
جلسه بدوي کشف ممنوع و درج آن تخلـف   گرفته نشده است در صورت

  .این طریق غیر قانونی و قابل پیگرد استو دریافت وجوه از 
مانند پرسـنل ارتـش   (که کاشفین از سایر نیروها  در صورتی -3تبصره

و یا از سایر واحدهاي همان دستگاه بوده بـه هنگـام تحویـل    ...)  ا و.ا.ج
جلســه بـدوي کشــف خوانــا و   پرونـده بایــد دقـت شــود کــه صـورت   

در صورت . ذکر شده باشدکاشفین و مأمورین و سایر عوامل در آن  اسامی
دیگر و جایگزین، با متخلـف   جلسه بدوي وذکر اسامی جایی صورت جابه

  .یا متخلفین برابر قوانین و مقررات موضوعه برخورد خواهد شد
 4سقف پرداخت حق السهم هر یک از عوامل موضوع مـاده   -7ماده 

  یح توضـ  5آن کـه در مـاده    5به جز بند (این دستورالعمل در هر پرونده 
  :به شرح زیر است) داده شد

ریـال   000/000/100حق السهم کاشفین در هر پرونـده حـداکثر    -1
  .گردد تعیین می

ریال  000/000/50در هر پرونده حداکثر  حق السهم مأمورین انتظامی - 2
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  .گردد تعیین می
ریال  000/000/20حق السهم منابع و مخبرین در هر پرونده حداکثر  - 3

  .گردد تعیین می
  .گردد ریال تعیین می 000/000/20حق السهم بازجو -4
  .گردد ریال تعیین می 000/000/30حق السهم دفاع مؤثر -5

در صورتی که سقف حاصل از فروش و جریمه وصـولی در   -تبصره
  میلیـارد ریـال    50هر پرونده از مرز ده میلیارد ریال تجاوز نماید تا مبلـغ  

  درصـد و از   30میلیـارد ریـال    200میلیـارد ریـال تـا     50درصد، از  20
هـاي مهـم در دبیرخانـه سـتاد      میلیارد به باال با نظر کارگروه پرونده 200

  .افزوده خواهد شد 7مبالغی به سقف ریالی پیش بینی شده در ماده 
اي نـزد   در حساب جداگانـه  7مازاد حق السهم موضوع ماده  -8ماده 
ماه یک نوبت بـه سـتاد    6هاي کاشف نگهداري و گزارش آن هر  سازمان

  .گردد مرکزي ارسال می
بنـا بـه درخواسـت سـازمان      8وجوهات مازاد موضوع ماده  -9ماده

  :کاشف و تأیید دبیر ستاد در موارد ذیل قابل پرداخت است
نامه اجرایی قانون نحوه  آیین 25استرداد وجوه موضوع بند ب ماده  - الف

ــومتی مصــوب   ــرات حک ــال تعزی ــأت وز 29/3/79اعم ــه در هی ــران ک   ی
  .نامه مذکور بدان اشاره شده است آیین 12ماده 

  .هاي شاکی ها توسط سازمان استخدام وکیل براي دفاع مؤثر از پرونده - ب
پرداخت وجه بـه وراث شـرعی و قـانونی نیروهـایی کـه حـین        -پ
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  :اند به شرح زیر عملیات کشف به افتخار شهادت نایل شده
  .و قراردادي متأهل سنل کادر رسمیریال به پر 000/000/100مبلغ  -1
  .و قراردادي مجرد ریال به پرسنل کادر رسمی 000/000/60مبلغ  -2
  .ریال به پرسنل وظیفه متأهل 000/000/50مبلغ  -3
  .ریال به پرسنل وظیفه مجرد 000/000/40مبلغ  -4
پرداخت وجه به جانبازان نیروهایی که حین عملیـات کشـف بـه     -ت

  :اند به شرح زیر هدرجه جانبازي رسید
  .و قراردادي متأهل ریال به پرسنل کادر رسمی 000/000/40مبلغ  -1
  .و قراردادي مجرد ریال به پرسنل کادر رسمی 000/000/30مبلغ  -2
  .ریال به پرسنل وظیفه متأهل 000/000/20مبلغ  -3
  .ریال به پرسنل وظیفه مجرد 000/000/10مبلغ  -4

ریال هر سال یک نوبت به هر یـک از   000/000/20حداکثر مبلغ  -ث
هایی که برائت حاصل  عوامل کشف، عوامل اطالعاتی و بازجو در پرونده

هاي مهم ستاد مرکزي، واجد  نموده و پرونده آنان با تأیید کارگروه پرونده
  .شود پرداخت گردد شرایط پرداخت حق السهم تشخیص داده می

عوامـل در خصـوص   استرداد وجوه حق الکشف پرداخت شده بـه   - ج
هاي قابل برائت یافته در مراجع صالحه که به علت فوت، بازنشستگی  پرونده

  .اند یا به هر دلیل قانونی دیگر با سازمان کاشف قطع ارتباط کاري نموده
هاي کاشـف   وجوه موضوع این دستورالعمل توسط سازمان -10ماده
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دشـان دایـر   حق که بنـام خو  صرفاً به حساب بانکی هر یک از عوامل ذي
  .نمایند واریز خواهد شد می

جلسه بدوي کشف پس از قید نام و نام خانوادگی  در فرم صورت - تبصره
  .ها در ستون مربوطه قید شود حق، شماره حساب بانکی آن عوامل ذي
چنانچه کاشفین از دو یا چنـد سـازمان موفـق بـه کشـف       -11ماده 
یرد بر اساس صورتجلسـه  به آنان تعلق گ  اي گردند و حق السهمی محموله

ایـن   10و  7، 4جلسه کشـف جدیـد و رعـاین مـواد      بدوي و یا صورت
دستورالعمل با درخواست ادارات مربوط مأمور وصول درآمدهاي دولـت  

سازمان تشـکیل دهنـده   (خزانه وجوه متعلقه را به حساب سازمان کاشف 
  .نماید واریز می) پرونده

بـه عهـده سـازمان     11 پرداخت حق السهم موضـوع مـاده   -1تبصره
  .باشد کاشف می
در مورد کشفیات در محوطه گمرکی، سازمان کاشـف گمـرك    - 2تبصره

است، مگر اینکه مأموریت به عهده سازمان دیگري بـوده و    جمهوري اسالمی
  .با هماهنگی گمرك انجام شده باشد

که مأموریت محوله بر اسـاس انجـام مانورهـاي     در صورتی -3تبصره
کلیـه   هـاي سـتاد باشـد اسـامی     ند سازمان و یا ابالغیـه مشترك توسط چ

جلسه بدوي به عنوان کاشف  مأمورین دخیل در عملیات کشف در صورت
  .شود درج می
این ماده به حساب سازمان کاشف واریـز  % 30وجوه مربوطه به  - 4تبصره



  391    ¥...    نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی آیین 26دستورالعمل ماده 
 

  .حق پرداخت شود جلسه کشف به عوامل ذي گردد که بر اساس صورت می
ت بروز اختالف در اجراي مفاد این دستورالعمل و در صور -12ماده 
  .باشد هاي حق الکشف، مرجع تعیین کننده دبیرخانه ستاد می پرونده

حق الکشف اموال فرهنگی و آثار تاریخی، با توجه به بنـد   -13ماده 
ه مورخ  23243ت / 3828قانون برنامه سوم توسعه و مصوبه  165ب ماده 

راث فرهنگی کشور بـه دسـتگاه کاشـف    از سوي سازمان می 30/8/1379
  .پرداخت خواهد شد

 40قـانون برنامـه سـوم توسـعه،      165به استناد بند ب مـاده   -تبصره
درصد از وجوهی که پس از قطعیت حکم قضایی صادره شده به حسـاب  

شود در صورت وجود اعتبار، از محل اعتبارات همان سال  خزانه واریز می
تبارات سـال بعـد، بـه تشـخیص ریـیس      صورت از محل اع و در غیر این

سازمان میراث فرهنگی به دستگاه کاشف جهت پرداخت حق الکشـف و  
پاداش به پرسنل کاشف و سایر عوامل دخیل در کشـف امـوال موضـوع    

  .قاچاق پرداخت خواهد شد
هاي کاشف موظفند یک نسـخه از اسـناد پرداختـی     سازمان -14ماده 

الی پرداخت حـق السـهم در هـر    سند م(حق را  الکشف مأمورین ذي حق
  .به دبیرخانه استان مربوطه تحویل نمایند) پرونده را
الکشف  ها از حیث سالمت پرداخت حق کنترل رندوم پرونده -1تبصره

از سوي کمیسیون استان به عمل آمده و گزارش سه ماهه به دبیرخانه ستاد 
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  .شود ارسال می
لحه شـماره کالسـه   پس از ثبت پرونده در دفتر محاکم صـا  -2تبصره

  .قضایی پرونده نیز قید شود
مـاه یـک نوبـت     6گزارش عملیاتی پرداخت حق الکشف هـر   - 15ماده 

  .ربط تهیه و به دبیرخانه ستاد مرکزي ارسال خواهد شد هاي ذي توسط دستگاه
هـا دو نوبـت از ارسـال گـزارش      در صورتی کـه دسـتگاه   -1تبصره

رش توسط دبیرخانه ستاد، خزانه خودداري نمایند با اعالم عدم وصول گزا
  .پرداخت وجوه جدید را متوقف و منوط به اعالم ستاد خواهد نمود

ها از سـوي   به دستگاه% 50گزارش عملیاتی پرداخت وجوه  -2تبصره
  .گردد ماهه به دبیرخانه ستاد ارسال می 6هاي  خزانه در دوره

ن حق که تاکنون سهام حـق الکشـف آنـا    سهام عوامل ذي -16مـاده  
پرداخت نشده است از تاریخ ابالغ این دستورالعمل مطابق آن محاسـبه و  

  .پرداخت خواهد شد
 75تبصـره در جلسـه    28مـاده و   17این دسـتورالعمل در   -17ماده 

ستاد مرکزي مبـارزه بـا قاچـاق کـاال و ارز و بـه اسـتناد        8/5/86مورخ 
وه اعمـال  نامـه اجرایـی قـانون نحـ     آیین اصالحیه 26تفویض اختیار ماده 

هیأت محترم وزیران تصویب  17/6/1381تعزیرات حکومتی مصوبه مورخ 
و به تأیید نماینده محترم ویژه رییس جمهور و ریـیس سـتاد رسـید و از    

    .گردد االجرا و دستورالعمل قبلی لغو می تاریخ ابالغ الزم



 

  دستورالعمل نحوه مبارزه با کاالي قاچاق در سطح عرضه
  )ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز 27/12/1388مصوب (
  

حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش کاالي قاچاق توسط  -1ماده 
هـاي متشـکله در    واحدهاي صنفی ممنوع است و رسیدگی به کلیه پرونده

صالحیت شعب ویژه رسیدگی بـه تخلفـات قاچـاق کـاال وارز سـازمان      
  .باشدتعزیرات حکومتی می

لفات موصوف توسـط افـرادي غیـر از واحـدهاي     ارتکاب تخ - تبصره
صنفی، مشمول سایر مقررات مربوط از جمله قانون نحوه اعمـال تعزیـرات   

  .باشدحکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز بوده و منصرف از ماده مرقوم می
ــه مراجــع موضــوع مــاده  - 2مــاده  ــانون حمایــت از حقــوق  17کلی ق

ـ  15/7/88کنندگان مصوب  مصرف زارش و یـا شـکایات دریـافتی    موظفند گ
این دسـتورالعمل را منضـم بـه مسـتندات      1مربوط به تخلفات موضوع ماده 

جلسه متحدالشکلی که توسط وزارت بازرگانی تنظـیم   مربوطه با تنظیم صورت
خواهد شد حداکثر ظرف مدت پنج روز جهت رسیدگی و اتخاذ تصـمیم بـه   

  .ت حکومتی ارسال نمایندشعب ویژه رسیدگی به قاچاق کاال و ارز تعزیرا
قـانون نظـام    62در صورت کشف تخلفات موضوع مـاده   -1تبصره 

صنفی توسط مأمورین نیروي انتظامی، مأمورین یاد شده مکلفند مراتب را 
. ساعت به ادارات تعزیرات حکومتی محل اعـالم نماینـد   24ظرف مدت 

سـازمان   نامـه آیین 18شعب رسیدگی کننده موظفند در اجراي تبصره ماده 
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ساعت جهت  48تعزیرات حکومتی گزارش واصله را حداکثر ظرف مدت 
  .اخذ نظر کارشناسی به ادارات بازرگانی ارسال نمایند

رسیدگی به تخلفات مزبور در شعب ویژه تعزیرات حکـومتی   - 2تبصره 
العاده بوده و از حیث تجدیـد نظـر خـواهی    خارج از نوبت و به طریق فوق

  .نامه سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بودآیین  23و  22تابع مادتین 
جلسه موضوع این ماده عالوه برنشانی محل سکونت و  صورت - 3تبصره 

سایر مشخصات فردي مالک و متصدي واحد صنفی و کاشف یا کاشفین باید 
  :حاوي نکات ذیل باشد

  تعداد و مشخصات کاالي قاچاق مکشوفه / مقدار -1
   زمان و مکان کشف کاال -2
امضاي فرد صنفی یا متصدي واحد صنفی، حامل یا نگهدارنده یـا   -3

ها و مأمورین کاشف اعم از بازرس یـا نـاظر یـا مـأمورین      نمایندگان آن
  . نیروي انتظامی

در مواردي که صاحبان کـاال و ارز یـا عـامالن حمـل، از      -4تبصره 
جلســه خــودداري نماینــد مراتــب اســتنکاف آنــان در  امضــاي صــورت

  .رسدجلسه قید و به گواهی حداقل دونفر از کاشفان می صورت
الکشـف، یـک   جلسه به متصرف حین یک نسخه از صورت -5تبصره 

اي دیگـر بـه همـراه گـزارش     ربط و نسخه نسخه به ادارات بازرگانی ذي
  .گردد جهت رسیدگی به ادارات تعزیرات حکومتی محل ارسال می

جلسـه   از تنظـیم صـورت  کلیه کاالهاي قاچاق مکشوفه پس  -3ماده 
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مزبور، به صورت موقت و تا تعیین تکلیف نهایی، توسط شعب رسـیدگی  
کننده در اختیار سازمان بازرگانی یا ادارات تابعه آن قرار گرفته، تا پس از 

بت بـه انتقـال کـاال بـه سـازمان      صدور حکم قطعی مبنی بر ضـبط، نسـ  
  .آوري و فروش اموال تملیکی اقدام گردد جمع

 هـاي جنگلـی   کاالي مکشوفه دخانی، شیالتی، دارو، فرآورده - 1تبصره 
 هاي نفتی به ترتیب تحویل شـرکت دخانیـات، شـرکت سـهامی     و فرآورده

هـا و  شیالت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سـازمان جنگـل   
مراجـع  . شـود  هاي نفتی ایران میمراتع طبیعی و شرکت ملی پخش فرآورده

فاصله پس از صدور حکم قطعی توسط شعب تعزیـرات  یاد شده مکلفند بال
  .حکومتی نسبت به تعیین تکلیف اقالم مکشوفه وفق مقررات اقدام نمایند

الفسـاد،  بنا به دستور شعب رسیدگی کننده، کلیه کاالهاي سریع - 2تبصره 
االشتعال، کاالهایی کـه  داراي مصرف ثانویه، کاالهاي سریع  کاالهاي انهدامی

 10مـاده   2مستلزم هزینه گزاف یا کسر فاحش باشد برابر تبصره نگهداري آن 
آوري و فـروش امـوال   و قانون تأسیس سازمان جمع  سالمی قانون مجازات ا

  .رسدتملیکی و اساسنامه آن حسب مورد منهدم یا به فروش می
هاي دریافتی و وجوه حاصله  کلیه درآمدهاي ناشی از جریمه -4ماده 

هاي ناشی از حمـل ونقـل    وفه پس از کسر هزینهاز فروش کاالهاي مکش
ماده واحده قانون اصـالح قـانون    5به حساب ویژه تبصره ... نگهداري و 

تعزیرات حکومتی واریز و یک نسخه از فیش واریزي به ادارات تعزیرات 
  .گردد حکومتی ارسال می
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در صورت ارایه اسناد مثبته مبنـی بـر ورود قـانونی کـاال بـه       - 5ماده 
کننده مکلفند مدارك ابرازي بـه همـراه نمونـه کـاال      ، شعبه رسیدگیکشور

جهت بررسی کارشناسی پیرامون اصالت و انطباق اسناد با کاالي مکشوفه یا 
ربط ارسـال نماینـد مراجـع     هاي ذي احراز قاچاق به گمرك یا سایر دستگاه

روز نسبت به بررسی و اظهـار   15مذکور وظیف دارند ظرف مهلت حداکثر 
  .ر کارشناسی اقدام نمایندنظ

در صورتی که واحد صنفی مدعی عدم اطالع از قاچاق بودن  -تبصره
موضوع خریـد کـاالي مکشـوفه را     کاالي مکشوفه باشد و فاکتور رسمی

ارایه دهد، شعبه رسیدگی کننده موضوع تحقیق از صـادر کننـده فـاکتور    
  .مرتبط را مد نظر قرار خواهد داد

ازرگانی مکلفند در گزارشات تنظیمـی، قیمـت   هاي ب سازمان -6ماده 
روز کاالي مکشوفه را با ذکر مستندات و با لحـاظ نـوع کـاال از حیـث     

در صورت اعتراض صاحب کاال به قیمت اعالمی، . کیفیت آن درج نمایند
شعبه رسیدگی کننده با استعالم از اتحادیه مربوطه یـا سـایر اهـل خبـره     

ایـن  . نماید دام و رأي مقتضی صادر مینسبت به تعیین قیمت روز کاال اق
بـه   6/12/1388تبصره در تـاریخ  ) 9(ماده و نه ) 6(دستورالعمل در شش 

تأیید نماینده ویژه محترم رییس جمهور و رییس ستاد مرکزي رسـید و از  
  .باشد االجرا می تاریخ ابالغ الزم

سـتاد   27/12/1388ص /9264/88این دستورالعمل طی نامـه شـماره   
   .مبارزه با قاچاق کاال و ارز ابالغ شده استمرکزي 



 

  قانون مجازات مرتکبین قاچاق با اصالحات بعدي
  )33( )32() 29/12/1312مصوب (

                                           
  : دیوان عالی کشور هیأت عمومی4/11/1384مورخ  684رویه شماره  رأي وحدت -32

به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی کـه موضـوع درآمـد دولـت     
است، لیکن چنانچه عمل ارتکـابی مرتکـب واجـد     باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی

جنبه تجاري نبوده و کاالي مکشوفه بر حسب عرف از نظر مقـدار در حـدود مصـرف شخصـی     
باشد و در مبادي ورودي کشور کشف نشود و امثال و نظایر آن در بازار به حد وفور در دسترس 

بنـابراین  . د جنبـه جزایـی اسـت   عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کاال نباشد، مورد فاق
رأي شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر منطق است بـه نظـر اکثریـت    

  .گردد دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می اعضاي هیأت عمومی 
و انقالب در امور کیفـري   هاي عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه 270این رأي مطابق ماده 

  .االتباع است ها و شعب دیوان عالی کشور الزم رد مشابه براي دادگاهدر موا
   :دیوان عالی کشور هیأت عمومی 11/10/1361-22رأي وحدت رویه شماره  -33

تصمیم متخذه از طرف شوراي تأمین اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان داللـت دارد کـه ورود      
ئی ضـروري و غیـر تفننـی اسـت     کاالهاي مصرح در تصمیم مزبور که از جمله شامل مواد غذا

جهت رفاه حال مرزنشینان منطقه مجاز اعالم گردیده است و نامه سرپرست گمـرك کنـارك و   
در نامه اداره گمـرك تصـریح     کل بازرگانی استان هم مؤید تصمیم مزبور بوده و مخصوصاً اداره

داخـت حقـوق و   شده که ورود مواد غذایی از طرف شوراي تأمین استان مجاز اعالم و بـدون پر 
گردد و اجناس مزبور در مقابل گمرك تخلیه و با نظارت مـأمورین   عوارض گمرك ترخیص می

هـا اجنـاس مـورد بحـث کـه       مرخص گردیده است که چون بر طبق مندرجات پرونـده  انتظامی
عبارت از آب پرتغال و آب آناناس و رب گوجه فرنگی باشد به استناد اجازه شوراي تأمین استان 

که تصمیم مزبـور بـرخالف مقـررات گمرکـی باشـد       مورد معامله واقع شده است ولو این وارد و
برده را که عمل آنان مبتنی بر اجازه مقامات محلی بوده و  واردکنندگان و دارندگان کاالهاي نام
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  قاچاق اموال موضوع عایدات دولت: باب اول 
  مقررات عمومی -فصل اول

هر کس در مورد مالی کـه   ):9/11/1373 مـورخ  اصالحی( -1ماده 
ب قاچاق شـود عـالوه بـر رد مـال و در     موضوع درآمد دولت بوده مرتک

صورت نبودن عین مال رد بهاي آن، حسب مورد با توجـه بـه شـرایط و    
امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدي تا حداکثر پـنج  

ضـربه محکـوم    74برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شالق تـا  
الصـدور و کاالهـاي    ممنـوع الـورود و   گردد و در مورد اموال ممنـوع  می

انحصاري عالوه بر مجازات فوق به حبس تعزیري تـا دو سـال محکـوم    
   .خواهد شد

هاي غیـر الکلـی و آب میـوه بـه      تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه
ها براي فـروش   طریق صنعتی در داخل کشور به نحو غیرمجاز یا عرضه آن

رتیب پرداخت آن داده شده باشد قبل از این که مالیات مربوط پرداخت یا ت
گردد و با توجه به  از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می

شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم مرتکب به جزاي نقدي حداکثر تا 
                                                                           

توان به عنوان ارتکاب قاچاق قابل تعقیب و مجازات دانسـت و   جام شده نمی بدون سوء نیت آن
به هفتم دیوان عالی کشور که مشعر براین معنی اسـت منطبـق بـا مـوازین قـانونی      لذا رأي شع
این رأي مطابق ماده واحده قانون مربوط به وحـدت رویـه قضـایی مصـوب     . شود تشخیص می

   .االتباع است ها در موارد مشابه الزم براي شعب دیوان عالی کشور و دادگاه 1328
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  )34(.باشد، محکوم خواهد شد ده برابر درآمدي که براي دولت مقرر می
الورود  مورد اموال ممنوع در ):9/11/1373 مـورخ  اصالحی( - 1تبصره
الصدور و کاالهاي انحصاري در صورتی که دالیل و قراین موجود  و ممنوع

ربـط از مـتهم تـأمین     داللت بر توجه اتهام کند به وسیله مرجع قضـایی ذي 
شود که میزان آن از مبلغ جزاي نقدي و بهـاي مـال از بـین     وثیقه گرفته می

اچاق با شرکت چند نفر واقع شده باشد رفته کمتر نخواهد بود و هرگاه بزه ق
ها کمتـر از   شود که مجموع آن از هر یک از متهمان وثیقه متناسبی گرفته می

  .مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بین رفته نخواهد بود

                                           
  : دیوان عالی کشور هیات عمومی 14/10/1372مورخه  587رأي وحدت رویه شماره  - 34

و  1353اســفند مــاه  29مســتفاد از مــاده اول قــانون مجــازات مــرتکبین قاچــاق مصــوب  
این است که رد عین مال موضوع قاچـاق   قانون مزبور و تبصره مربوطه 6هاي آن و ماده  تبصره

مجمـوع، محکـوم بـه    و پرداخت دو برابر درآمدي که طبق قانون براي دولت مقرر نگردیده در 
قانون مجـازات   10دهد و نحوه وصول آن که در ماده  مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل می

باشـد و شـامل    هـاي مـالی مـی    مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجراي سایر محکومیـت 
این مورد در  شود لیکن مجازات کیفري مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس است و در تخفیف نمی

صورت وجود شرایطی که قانون مقرر داشته مجازات حـبس ممکـن اسـت مشـمول تخفیـف و      
  . ارفاق و یا معافیت مرتکب گردد

این نظـر مطابقـت دارد صـحیح و منطبـق بـا       عالی کشور که با دیوان 32بنابراین رأي شعبه 
 1328این رأي بر طبق ماده واحده قـانون وحـدت رویـه قضـایی مصـوب       .موازین قانونی است
 . االتباع است ها در موارد مشابه الزم عالی کشور و براي دادگاه براي شعب دیوان



  ي قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی مجموعه تنقیح شده   ¥   400

ــورخ اصــالحی( -2تبصــره  ــاه در خــارج از  ):9/11/1373 م هرگ
ادوات تقطیر مراکزي که جهت تولید الکل اجازه داده شده است آالت و 

الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که معلوم شود براي تقطیـر الکـل تهیـه    
شده، کشف شود عالوه بـر ضـبط عـین مـال و آالت و ادوات مربـوط،      
مرتکب و شرکا و معاونین هر یک به مجازات مقرر براي قاچاق کاالهـاي  

  .محکوم خواهند شد) موضوع این ماده(انحصاري 
محصول و مصنوع داخلـی   ):9/11/1373 رخمو اصالحی( -3تبصره

استرداد حقوق گمرکی و سـود بازرگـانی   «که با استفاده از مزایاي قانون 
یا با معافیـت از  » 1345مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات مصوب 

پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد در صورتی که به ترتیب غیر 
  )37( )36( )35(.باشد چاق میمجاز به کشور اعاده شود در حکم قا

                                           
  : دیوان عالی کشور هیأت عمومی 9/12/1373 -595: رأي وحدت رویه شماره -35

قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی  1چون به موجب ماده 
وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجـازات مقـرره،   ممنوع بوده و مرتکبیین آن 

دیوان عـالی کشـور، مـورد بـا مـاده       باشد به نظر اکثریت اعضاي هیأت عمومی پرداخت جریمه می
دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظر صادر گردیـده   34مرقوم انطباق داشته و رأي شعبه 

طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویـه قضـایی مصـوب    این رأي . شود موجه تشخیص می
  .ها الزم االتباع است در موارد مشابه براي شعب دیوان عالی کشور و دادگاه 1328

  : دیوانعالی کشور هیأت عمومی 14/10/1372- 587: رأي وحدت رویه شماره - 36
هـاي   و تبصـره  1353 اسفند مـاه  29مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 
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شروع به جرم قاچاق عالوه بر ضبط مال و نصف جزاي نقدي  -2ماده

  .فوق موجب محکومیت به دو ماه تا یک سال حبس جنحه اي خواهد بود
در مورد شرکاي جرم قاچاق عین مـال ضـبط و هـر یـک از      -3ماده

ـ   محکوم می 1شرکا به کیفر حبس مقرر در ماده  ر شوند و دادگاه سـهم ه
یک را از کل جزاي نقدي مقرر تعیین و آنان را متضامناً بـه پرداخـت آن   

نماید و در صورتی که مال قاچاق از بین رفته باشد بهاي آن از  محکوم می
  .کلیه شرکا متضامناً وصول خواهد شد

                                                                           
قانون مزبور و تبصره مربوطه این است که ردعین مال موضوع قاچـاق و پرداخـت دو    6آن و ماده 

برابر درآمدي که طبق قانون براي دولـت مقـرر گردیـده در مجمـوع، محکـوم بـه مـالی را علیـه         
ین قاچـاق  قانون مجازات مرتکب 10دهد و نحوه وصول آن که در ماده  مرتکبین قاچاق تشکیل می

شـود لـیکن    باشد و شامل تخفیف نمـی  هاي مالی می معین شده مانند نحوه اجراي سایر محکومیت
مجازات کیفري مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس است و در این مورد در صـورت وجـود شـرایطی    
که قانون مقرر داشته مجازات حبس ممکن است مشمول تخفیف و ارفـاق و یـا معافیـت مرتکـب     

عالی کشور که با این نظر مطابقـت دارد صـحیح و منطبـق بـا      دیوان 32ابراین رأي شعبه بن. گردد
بـراي   1328این رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصـوب  . موازین قانونی است

          . ها در موارد مشابه الزم االتباع است شعب دیوانعالی کشور و براي دادگاه
 : معاون وزیر بازرگانی و رییس سازمان 800/100ه بخشنامه شمار 4بند  -37

 12/2/74با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجه به قاچاق کاال و ارز مصـوب   
مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام که مؤخر بر ماده یک قانون مجـازات مـرتکبین قاچـاق    

ست مجازات مـذکور منسـوخ   باشد و در آن مجازات شالق قید نگردیده ا می 9/11/73اصالحی 
 رسد و قابلیت اعمال ندارد به نظر می



  ي قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی مجموعه تنقیح شده   ¥   402

کیفر حبس معاون جرم برابر کیفر مباشر آن است ولی به جزاي نقدي و 
نخواهد شد مگر این کـه در قـانون ترتیـب     بهاي مال از بین رفته محکوم

   )38(. دیگري براي آن مقرر شده باشد
  واحـد موضـوع قاچـاق     ):29/12/1353 مـورخ  اصـالحی ( -4ماده

و مربـوط معـین نشـده باشـد طبـق      در مواردي که بـه موجـب قـوانین    
هـاي داراي و دادگسـتري    اي خواهد بود که به تصویب کمیسیون نامه آیین

  .یدمجلسین خواهد رس
  .29/12/1353ملغی طبق قانون مصوب  -تبصره
هرگاه مال موضـوع درآمـد    ):14/3/1319 مورخ اصالحی( -5ماده 

الصدور یا ممنوع الورود به توسط مکاري یا اتومبیـل و   دولت و یا ممنوع
گـري حمـل شـود و حامـل نتوانـد      یا سایر وسایط نقلیه و یا وسـایل دی 

تعیین و اثبات نماید عالوه بر ضبط کننده و یا صاحب اصلی آن را  ارسال
مال و در صورت نبودن مال رد بهاي آن باید شخصاً از عهـده پرداخـت   

                                           
  :معاون وزیر دادگستري و رییس سازمان 1382 - 800/100بخشنامه شماره  5بند  - 38

قانون مجـازات مـرتکبین قاچـاق     3مجازات معاونت در جرایم قاچاق کاال و ارز مطابق ماده 
اد ایـن قـانون صـرفاً در خصـوص     باسد که اعمـال آن بـه اسـتن    حبس می 29/12/53اصالحی 

باشد و در خصوص سـایر کاالهـاي    الصدور و انحصاري میسر می کاالهاي ممنوع الورود، ممنوع
  .قاچاق به علت عدم پیش بینی مجازات حبس براي مباشر جرم قابلیت اعمال ندارد
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  )39(.جریمه مقرر در این قانون برآید
ادارات مـأمور وصـول   ): 29/12/1353 مـورخ  اصـالحی ( -6ماده 

توانند فقط براي یک بـار از تعقیـب کیفـري مباشـر یـا       درآمد دولت می
صرف نظر کرده و به وصول جزاي نقدي و ضبط مال  شرکاي جرم قاچاق

  .و در صورت از بین رفتن مال به وصول بهاي آن اکتفا نمایند
در این صورت اگر پرونده در مراجع قضـایی تحـت رسـیدگی باشـد     
انصراف از تعقیب تا قبل از صدور حکم بـدوي ممکـن اسـت و تعقیـب     

ایـی نداشـته و   پرداخت جـزاي نقـدي آثـار جز   . گردد کیفري موقوف می
در مـورد انصـراف از   . مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نخواهد بـود 

  .شود تعقیب کیفري مباشر جرم تعقیب کیفري معاون او نیز موقوف می
در صورتی که جزاي نقـدي  ): 29/12/1353 مورخ الحاقی( -تبصره

                                           
رییس قوه قضاییه در خصـوص تکلیـف    7/9/1387 -767/87/1بخشنامه شماره  -39

    :ی مبنی بر شناسایی و تعقیب فروشندگان و واردکنندگان کاالي قاچاقمراجع قضای
هاي بـه عمـل آمـده، اغلـب     با توجه به کثرت محکومان جرایم قاچاق کاال و نظر به بررسی

محکومان،کاالهاي مزبور را از بازارهاي داخلی خریداري کرده و بنابرعرف از فروشندگان بـرگ  
مراجع قضایی نیز در برخـورد بـا ایـن افـراد کـاالي حـامالن و       . اندسبز گمرکی مطالبه ننموده

چیـان اصـلی از تعقیـب     نمایند؛ حال آنکـه فروشـندگان قاچـاق   خریداران را ضبط و محکوم می
رسانی و ارشاد الزم بـه نحـو    دارد مراجع قضایی ضمن اطالعبنابراین مقرر می. مانندمصون می

و کاشفین را به شناسایی و تعقیب فروشندگان و  مقتضی؛ قبل از اتخاذ تصمیم قضایی ضابطین
  .واردکنندگان کاالهاي قاچاق موظف نمایند
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 صد هزار ریال باشد و مرتکب آن را بپردازد مورد قاچاق کمتر از مبلغ یک
یا ترتیب پرداخت آن را بدهد با ضبط عین مال و در صورت از بین رفتن 
مال وصول بهاي آن از تعقیب کیفري معاف خواهـد بـود ولـو ایـن کـه      

  .مرتکب سابقه استفاده از ارفاق را داشته باشد
اداره مأمور وصـول درآمـد    ):29/12/1353 مورخ الحاقی( -7ماده

دگاه حسب مورد تقاضـاي تـأمین از   تواند از مرجع تحقیق یا دا دولت می
  .اموال متهم معادل جزاي نقدي و بهاي مال از بین رفته را بنماید

  .ملغی شده است 29/12/1353طبق قانون مصوب  -1تبصره
  .ملغی شده است 29/12/1353طبق قانون مصوب  -2تبصره
  .ملغی شده است 29/12/1353طبق قانون مصوب  -8ماده 
به قاچاق ادارات مربوطه وزارت مالیه و یـا   در دعاوي راجع -9ماده 

کـه   ها حق تقاضاي استیناف و تمیز از کلیه قرارها و احکامی نمایندگان آن
  .مطابق قانون قابل استیناف و یا قابل تمیز است خواهند داشت

ترتیـب وصـول جـزاي     ):29/12/1353 مورخ اصالحی( -10ماده 
زداشت ما به ازاي آن به نحوي نقدي و بهاي مال از بین رفته و احتساب با
وجـوهی  . هاي مالی مقرر است است که در قانون نحوه اجراي محکومیت

شـود بـه حسـاب     که در این مورد بابت اجراي احکام جزایی وصول می
توانـد   اداره مزبور می. اداره مأمور وصول درآمد دولت منظور خواهد شد
  .بدهدبا محکوم علیه ترتیبی براي وصول محکوم به مالی 
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  .ملغی شده است 29/12/1353طبق قانون مصوب  -11ماده

وظایف و اختیارات مأمورین کشف و تعقیب قاچاق و  -فصل دوم
  ):14/3/1319 مورخ اصالحی( 12پاداش کاشفین و غیره ماده 

تواند براي کشف قاچاق  هر یک از مأمورین وصول عایدات دولت می
  .یندو توقیف جنس در امکنه مظنونه تفتیش نما

تفتیش در منازل اشخاص باید به وسیله مـأمورین مخصوصـی کـه از    
باشند و با حضور  طرف ادارات مأمور وصول درآمد براي این امر مجاز می

نماینده پارکه و یا نماینده او یا کمیسر پلیس محـل یـا نماینـده او و یـا     
تفتیش در منازل اشخاص بعد از غـروب تـا   . کدخداي محل به عمل آید

آفتاب ممنوع است و تفتیش در امکنه مظنونه و منـازلی کـه طـرف     طلوع
سوء ظن است باید با حضور صاحبان امکنه و منازل بـه عمـل آیـد و در    

  .ها با حضور الاقل دو نفر شاهد صورت عدم حضور آن
در موقع کشف قاچـاق مـأمورین کشـف مکلفنـد اشـیاي       -13مـاده 

و مطلعین اگـر باشـند   قاچاقی را توقیف و صورتمجلس با حضور شهود 
  .تنظیم کرده، امضا نموده و به امضاي حاضرین برسانند

هرگاه نسبت به عدل مال التجاره یا بسته یـا صـندوقی ظـنّ     -14ماده
توانند آن را مهر نمایند تا در  کشف می قاچاق حاصل شود مأمورین رسمی

 مقصد با حضور مأمورین مربوطه باز و معاینه شود مگر آن که صاحب یـا 
  .حامل مال تفتیش آن را در همان محل تقاضا کند
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در صورتی که بسته یا صندوق یا عدل مهـر شـد بایـد ایـن نکتـه در      
  .صورتمجلس قید گردد

هر کس عمداً مهر فوق الذکر را بشکند یا محـو نمایـد و بـه     -تبصره
هاي  نامه طور کلی هر کس مهر مأمورین وصول عایدات را که بر طبق نظام

دولت یا وزارت مالیه استعمال شده، عمداً بشکند یـا محـو   مصوب هیأت 
نماید به حبس از دو ماه تا یک سال و به جزاي نقدي از صد ریال تا پنج 

  .هزار ریال محکوم خواهد شد
ادارات مـأمور وصـول    ):29/12/1353 مـورخ  اصالحی( -15ماده 

رفتـه،  درآمد دولت مکلفند در مقابل اخذ جزاي نقدي و بهاي مال از بین 
  .صادر و به پرداخت کننده تسلیم نمایند قبض رسمی

کسانی که به طور مستقیم یـا غیـر مسـتقیم مـأمور کشـف       -16ماده 
قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتکبین آن بوده و خود مرتکب قاچاق شـده  

ربطی که با  یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند و همچنین مأمورین ذي
از تعقیب مرتکبین خودداري نموده یا بـر خـالف    علم به ارتکاب قاچاق

قانون متمم قانون  4شرایط مقرره در ماده ششم ارفاق نمایند با رعایت بند 
در حکم مختلس و به  1308آبان ماه  30دیوان جزاي عمال دولت مصوب 

مگر آن که . مجازات مقرر براي مختلسین اموال دولتی محکوم خواهند شد
انون دیگري مستلزم مجازات شدیدتري باشد که عمل مرتکب به موجب ق

  .گردند در این صورت به مجازات اشد محکوم می
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مأمورینی که بر خالف واقع کسی را متهم به ارتکاب جـرم   -17ماده

قاچاق کرده و موجب مزاحمت شـده باشـند پـس از ثبـوت بـه جبـران       
از خسارتی که بر اشخاص وارد آورده اند و به انفصال موقـت یـا دایـم    

خدمات دولتی محکوم خواهند شد مگر آن که به موجب قـانون دیگـري   
  .ها مستلزم مجازات شدیدتري باشد عمل آن

مأمورین وصول عایدات و کشف قاچـاق حـق دارنـد در     -18مـاده  
هـا نباشـد بـراي     مواردي که دوایر دولتی تعطیـل و یـا دسترسـی بـه آن    

ا کشف شده موقتاً آنها ه جلوگیري از فرار اشخاصی که مال قاچاق نزد آن
را توقیف و به محض افتتاح دوایر مربوطه یا دسترسی به مأمورین کشف 

ها تسلیم نمایند و هرگاه در مدت بیسـت و   جرایم اشخاص مزبور را به آن
  چهار ساعت بعد از افتتاح دوایر مربوطه در توقیـف نگـاه دارنـد مطـابق     

  .ندشو مجازات می قانون مجازات عمومی) 193(ماده 
کلیه وجهی که از فروش و  ):9/11/1363 مورخ اصالحی( -19ماده

جریمه اجناس قاچاق که طبق مقررات مربوط به نفع دولت ضـبط قطعـی   
ارزهایی که کشف و به  ها و معادل ریالی شوند و همچنین ریال شده یا می

طور فطعی ضبط شده یا خواهد شد باید به حسابی که توسط خزانـه بـه   
ارزهاي مکشوفه در اختیار بانـک  . گردد واریز شود افتتاح میهمین منظور 

را   ایران قرار خواهد گرفت تا معـادل ریـالی آن   مرکزي جمهوري اسالمی
  .به حساب مزبور واریز نماید
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از وجوهی که طبق % 30دولت مجاز است حداکثر به میزان  -1تبصره
الکشـف بـه   شود براي پرداخت حق  این قانون به حساب خزانه واریز می
که در کشف و ضبط قاچاق و کشف  کاشفین، مخبرین و مأموران انتظامی

آیـین نامـه نحـوه    . ریال و ارز دخالت داشته اند مورد استفاده قرار دهـد 
بنا بـه پیشـنهاد مشـترك     )40(توزیع و استفاده از اعتبار موضوع این تبصره

  .رسیدوزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد 

                                           
در کلیه موارد مذکور در صورت وجـود جهـات تخفیـف دادگـاه مکلـف بـه        -6تبصره  -40

رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا بـه مـورد حـداقل انفصـال     
        .هد بودموقت یا انفصال دایم خوا

مجازات شروع به اختالس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و  -6ماده 
جام شده نیز جرم باشد، شـروع کننـده بـه مجـازات بـه آن جـرم        در صورتی که نفس عمل آن

  .شود محکوم می
تـراز   ممستخدمان دولتی عالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یاباالتر و یا هـ 

ها باشد به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشد بـه شـش    آن
  .شوند ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می

هاي مندرج در این قانون که مجازات حبس براي آن مقـرر شـده در    در هر مورد از بزه - 7ماده 
مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خـود  که مرتکب از مأمورین  صورتی

. ربط اعـالم دارد  دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذي. معلق خواهد شد
در صورتی که متهم به موجب رأي قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خـدمت او محسـوب و   

   .»علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کردحقوق و مزایاي مدتی را که به 
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از وجوهی که طبق مفـاد بـه حسـاب خزانـه     % 20به میزان  -2تبصره
هایی که قانوناً وظیفه مبارزه با قاچـاق را   گردد در اختیار سازمان واریز می

گیرد تا جهت تهیه وسایل و تجهیزات و امکانـاتی   به عهده دارند قرار می
  .که در امر مبارزه با قاچاق ضرورت دارد به مصرف برسانند

  .حق الکشف موضوع این قانون از مالیات معاف است -3صرهتب
از کل عواید حاصله از محـل  % 50شود  به دولت اجازه داده می - 4تبصره

هـا و   چیان مواد مخدر را کـه وسـیله دادگـاه    جرایم و اموال ضبط شده قاچاق
گـردد طبـق    و اخـذ مـی   ها و دادسراهاي عمومی دادسراهاي انقالب یا دادگاه

رسد به مخبرین، کاشفین و مـأموران   اي که به تصویب وزیر کشور می نامه آیین
  .و سازمان کاشف اختصاص و مورد استفاده قرار دهد انتظامی

وسایط نقلیه حامل مواد مخدر و کاالي قاچاق پـس از صـدور حکـم    
قطعی به منظور استفاده در امر مبارزه با قاچاق در اختیار سازمان کاشـف  

  .تجرم قرار خواهد گرف
الیحـه  «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون منجملـه   -5تبصره 

ربط از  هاي ذي قانونی راجع به ارزها و طال و جواهراتی که توسط سازمان
چیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخـل کشـور    مسافرین و یا قاچاق
الیحه قانونی مربوط بـه  «و » 25/4/1359گردد مصوب  کشف و ضبط می

شـوند مصـوب    هایی که به طور غیر قانونی وارد کشور می ضبط اسکناس
  .شود در قسمت مغایر لغو می» 17/2/1359
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در  4و  1هـاي   پرداخت حق الکشـف مربـوط بـه تبصـره     -6تبصره 
صورتی مجاز است که به تشخیص باالترین مقـام مسـؤول در تعقیـب و    

  .چی اهمال نشده باشد دستگیري قاچاق
  تریاك قاچاق -فصل سوم

  .ملغی شده است 29/12/1353طبق قانون مصوب 
  قاچاق اجناس دخانیه -فصل چهارم

خرید و فروش و نگاهداري اجناس دخانیه و ادوات و اشیایی  - 26ماده 
و قـانون   1310اسـفندماه   26که به موجب قانون انحصار دخانیات مصوب 

ها  ک آنخرید و فروش و تمل 1311آبان  19آن مصوب  4و  3اصالح مواد 
انحصار به دولت یافته قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مقـرره بـراي   

  )42( )41(.گردد مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت محکوم می

                                           
   :دیوان عالی کشور هیأت عمومی 1361مورخ  5رأي وحدت رویه شماره  -41

خریـد و فـروش و    1310به موجب ماده یک قانون اصالح قانون انحصار دخانیات مصوب سال 
قـانون   26ماده  نگاهداري اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به

مجازات مرتکبین قاچاق ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولـت در هـر   
که مرتکب وارد کننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یـا در نقـاط    نقطه کشور اعم از این

ض مرزي باشد قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت ماده مـذکور قابـل مجـازات اسـت و بـه فـر      
وجود اشتباه و نظایر سیگارهاي خارجی در بازار  این امر رافع مسؤولیت جزایی مرتکب نخواهد بـود  

شعبه دوم دیوان عـالی کشـور صـحیح و مطـابق بـا       22/6/1359- 1199/2و بنابراین رأي شماره 
شود این رأي طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سـال   موازین قانونی و موجه بوده و تأیید می
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هـاي   هرگاه ادوات توتـون سـایی و دمـارکوبی و ماشـین     -27ماده 

سیگارپیچی در منازل اشخاص و غیر از محل تمرکز ماشین خانـه کشـف   
هاون یا ماشین توتون بري  صیهرگاه معلوم شود که اشخا شود و همچنین

بري و صـحافی و کاغـذ سـیگار و    هاي کاغـذ  یا موتوري یا ماشیندستی 
ها را براي به کار بردن در کـار توتـون بـري و     ریزي و متفرعات آن گیلز

کاغذ سیگار و گیلز و نظایر آن نگاه داشته و یا براي این مقصود بـه کـار   
هاون و ادوات مذکوره ضبط و مرتکـب و شـرکا و    شین وبرند عین ما می

معاونین او هر یک محکوم به پرداخت جریمه نقدي از پانصـد الـی یـک    
هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار جرم به عالوه جزاي نقدي بـه  

  .شوند اي از یک ماه الی شش ماه محکوم می حبس جنحه
                                                                           

  .  االتباع است ها در موارد مشابه الزم براي شعب دیوان عالی کشور و دادگاه 1328
  : دیوان عالی کشور هیأت عمومی 26/9/1364 -29: رأي وحدت رویه شماره -42

ــس از عرضــه و فــروش از ناحیــه دولــت      نظــر بــه ایــن کــه ســیگارهاي تولیــد داخلــی پ
زیع از تملـک و انحصـار مطلـق دولـت خـارج      به نمایندگان و عاملین براي تو) ادارات دخانیات(

هـا از مصـادیق قاچـاق موضـوع      گردد بنابراین خرید و فروش و حمل و نگاهداري بعدي آن می
باشد هر چنـد کـه ممکـن اسـت تخلـف از       قانون مجازات مرتکبین قاچاق نمی 26مواد یک و 

دادگـاه   7شـعبه  ها عنوان جرم دیگري داشته باشـد بالنتیجـه نظـر     مقررات عرضه و فروش آن
اسـت منطبـق بـا مـوازین      قم در حدي که متضمن احراز صالحیت محـاکم عمـومی   2کیفري 

از مواد اضافه شده به قـانون آیـین دادرسـی     3این رأي بر طبق ماده . شود قانونی تشخیص می
 .ها در موارد مشابه الزم االتباع است براي دادگاه 1337کیفري مصوب 
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انحصار دخانیات مصوب تخلف از مقررات ماده دوم قانون  -28ماده 
موجب الزام به تحویل دادن تمام جنس بـدون دریافـت    1310اسفند  26

  .قیمت از مؤسسه انحصار خواهد شد
اختالط چوب قلیانی کوبیده یا تنباکوي کوبیده و ساییده با  -29ماده 

توتون چپق سائیده و توتون نیم کوب یا اجناس غیـر دخانیـه در توتـون    
یگار ممنوع و در حکم قاچاق اسـت و متخلفـین بـر    سیگار بریده یا در س

  .طبق مقررات فصل اول این قانون تعقیب خواهند شد
مجازات مرتکبین قاچاق گیلز سـیگارت و گیلـز جیگـاره و     -30ماده
ها و انواع بویین و همچنین مجازات شـرکاي مـرتکبین مزبـوره     کاغذ آن

ال و جریمـه  اي سه ماه تا سـه سـ   عالوه بر ضبط عین جنس، حبس جنحه
  :نقدي به ترتیب ذیل خواهد بود

براي هر جعبه کاغذ سیگارت محتوي صد دفترچه و اجـزاي آن   -الف
  .یکصد ریال

براي هزار عدد گیلز سیگارت و گیلز جیگاره و کمتر از هزار عدد  -ب
پنجاه ریال و عالوه از هزار عدد اول براي هر یک هزار عدد و کمتر از آن 

  .ریال 15
  .ریال) 250(ر جعبه بوبین و اجزاي آن دویست و پنجاه براي ه -ج
براي هر بند پانصد ورقی کاغذ سیگارت و اجـزاي آن ششصـد و    -د

  .پنجاه ریال
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براي هر بند پانصـد ورقـی کاغـذ جیگـاره و اجـزاي آن هـزار        -هه
  .ریال)000/1(

انواع بوبین و کاغذ سیگار و گیلز سیگارت و گیلز جیگـاره   -31ماده 
دي سـیگارت و جیگـاره موجـودي تجـار کـه داراي عالمـت       و کاغذبن

مخصوص انحصار دولتی دخانیات نبوده و قبال ً به موجب جواز مؤسسـه  
انحصار دخانیات وارد یا اجازه استعمال آن داده شده باید در ظرف مدتی 
که وزارت مالیه تعیین و اعالن خواهد کرد و از دو ماه کمتر نخواهد بـود  

کاغذهاي دفترچه را اداره مـذکور  . خانیات تحویل شودبه مؤسسه اداره د
  بوبین و کاغذهاي. دارد ها مسترد می مجاناً باندرول الصاق و به صاحبان آن

بندي و گیلز را در تحت نظر مأمورین خود بریده و صاحبان مال در موقع 
رسانند در صورت انقضـاي مـدت معینـه از طـرف      احتیاج به مصرف می

ها مطـابق   دم تسلیم اجناس مزبور ضبط و با صاحبان آنوزارت مالیه و ع
  .این قانون عمل خواهد شد 30ماده 

مقدار توتون و سـیگار و کاغـذ   ): 29/12/1353اصالحی ( -32ماده 
تواننـد بـراي مصـرف شخصـی وارد      سیگاري که مسافرین و سیاحان می

  .کشور نمایند طبق مقررات گمرکی تعیین خواهد شد
  .  ملغی شده است 29/12/1353ن مصوب طبق قانو -33ماده

  :قاچاق گمرکی -فصل پنجم
ــاده  ــورود و    -34م ــوع ال ــاس ممن ــورد قاچــاق اجن ــه جــز در م ب
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الصدور که مجازات خاصی در این قانون بـراي آنهـا وضـع شـده      ممنوع
ها توسط اداره گمرکات  نسبت به قاچاق اجناسی که حقوق و عوارض آن

شود اعم از ایـن کـه مقـررات     ل میدر موقع ورود و خروج اخذ و وصو
قوانین انحصار تجارت خارجی را رعایت نموده باشند یا نه مقررات فصل 

  .اول این قانون مجري خواهد شد
راجـع بـه سـایر تخلفـات از مقـررات و نظامـات گمرکـی         -تبصره

  .هاي گمرکی اقدام و عمل خواهد شد نامه السابق مطابق نظام کمافی
قانون اصالح تعرفـه گمرکـی مصـوب     34اده م 3طبق بند  -35ماده 

  .ملغی شده است 10/4/1337
  :قاچاق عوارض بلدي -فصل ششم

جز در (هر کس نسبت به مالی که موضوع عوارض بلدي است  - 36ماده 
مرتکب قاچاق شود فقط از حیث مجازات مشـمول مقـررات   ) مورد ماده ذیل

  .فصل اول این قانون خواهد بود
  .ملغی شده است 29/12/1353مصوب طبق قانون  -37ماده 

اموال موضوع عایدات دولت که قوانین مخصوصی  -فصل هفتم
  :نسبت به آنان وضع نشده است

وزارت مالیه مجاز است در مورد اموال موضـوع عایـدات    -38ماده 
ها وضع نشـده لکـن در ضـمن     دولت که قوانین مخصوصی نسبت به آن
ب شده است و مشتقات امـوال  بودجه کل مملکتی صریحاً منظور و تصوی
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مذکور، نظاماتی راجع به طرز وصول عایدات و جلوگیري از قاچاق آن بر 
اساس مقررات موضوعه در این قانون و مقررات موضوعه راجع به سـایر  
اموال موضوع عایدات دولت و اجناس انحصاري وضع و پس از تصویب 

  . هیأي وزرا به موقع اجرا گذارد
  الورود الصدور و ممنوع منوعاشیاي م: باب دوم 
  مقررات عمومی -فصل اول

  .ملغی شده است 29/12/1353طبق قانون مصوب 
  قاچاق اسلحه و مهمات جنگی -فصل دوم

طبق قانون تشـدید مجـازات قاچـاق اسـلحه و مهمـات و       -43ماده 
  .ملغی شده است 26/11/1350قاچاقچیان مسلح مصوب 

  قاچاق طال و نقره -فصل سوم
  .ملغی شده است 29/12/1353طبق قانون مصوب  -44 ماده

  الصدور تعریف اشیاي ممنوع الورود و ممنوع -فصل چهارم
قـانون مجـازات قاچـاق اسـلحه و مهمـات و      به موجـب   -45 ماده

 .ملغی شده است 23/6/1390مصوب دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز 
  مقررات مختلفه: باب سوم

هرگاه کاالي قاچـاق بـا   ): 29/12/1353 مورخ اصالحی( -46ماده 
کاالي دیگر مخلوط باشد در صورتی که قابل تفکیک باشد فقـط کـاالي   
قاچاق و در غیر این صورت تمام کاال ضبط خواهد شد ولی جزاي نقدي 
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  .شود به نسبت مقدار کاالي قاچاق وصول می
اموال موضـوع عایـدات    ):29/12/1353 مورخ اصالحی( -47ماده 

دوباره چسب در حکم اموال قاچـاق  ) باندرول(چسب دولت داراي نوار 
کننده مثل قاچاق امـوال بـدون    بوده و جزاي آن نسبت به دارنده یا الصاق

  .باندرول است
مصرف شـده یـا هـر نـوع عالمـت      ) باندرول(آوري نوار چسب  جمع

دیگري که جایگزین آن بشود به قصد استفاده غیر مجاز شروع بـه جـرم   
  .شود قاچاق محسوب می

هرگاه باندرول قلب نزد کسی کشف شود دارنده و واردکننده  - 48ماده 
یا طبع کننده باندرول قلب در حکم مرتکبین جعل اسناد دولتی محسـوب و  

  .شود مجازات می بر طبق قانون مجازات عمومی
  .ملغی شده است 29/12/1353طبق قانون مصوب  -49ماده 
یله نقلیه زمینـی یـا   هر وس ):29/12/1353 مورخ الحاقی( -50ماده

هایی که مجاز اعالم نشده وارد  آبی و یا هوایی حسب مورد از نقاط یا راه
کشور شود یا در اسکله یا لنگرگاهی که مجاز اعالم نشده پهلو گرفته یـا  
لنگر بیاندازد یا در محلی که مجاز اعالم نشده فرود آید و محصـوالت آن  

ري داشـته باشـد بـه دسـتور     را کاالي قاچاقی تشکیل دهد که جنبه تجـا 
شود در صورتی که مالک به توقیف وسیله نقلیـه خـود    گمرك توقیف می
تواند ظرف دو سال از تاریخ توقیـف وسـیله نقلیـه بـه      معترض باشد می
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دادگاه چنجه شکایت کند هرگاه دادگاه به موجب حکم قطعـی شـکایت   
وسـیله   معترض را وارد ندانسته یا ظرف مهلت مقرر شکایت نشده باشـد 

  .نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد
هرگاه وسیله نقلیه متعلـق   ):29/12/1353 مورخ الحاقی( -1 تبصره

شود که مالک یا علم به اسـتفاده از   به مرتکب نباشد در صورتی ضبط می
آن به منظور ارتکاب قاچاق، وسیله نقلیه را در اختیار مرتکب قاچاق قرار 

  .داده باشد
اي که بـر اثـر    وسیله نقلیه ):29/12/1353 مورخ یالحاق( -2تبصره 

حوادث و یا عوامل قهري یا اضطراري داخل نقاط غیر مجاز شود مشمول 
  .این ماده نخواهد بود

در مـواردي کـه گمـرك     ):29/12/1353 مورخ الحاقی( -3تبصره 
این قانون از تعقیب کیفري مرتکب قاچاق صرف نظر نماید از  6طبق ماده 
  .شود ه رفع تعرض میوسیله نقلی

هرگاه وسیله نقلیه اي کـه   ):29/12/1353 مورخ الحاقی( -4تبصره 
 1336طبق قانون جلوگیري از قاچاق با وسایل نقلیه دریایی مصوب سال 

شـود بـر اثـر طـول مـدت       توقیف شده یا به موجب این ماده توقیف می
ن نگهداري در معرض خرابی یا کسر فاحش قیمت بوده یـا نگاهـداري آ  

باشد و یا ایـن کـه   ) به تناسب قیمت وسیله نقلیه(مستلزم هزینه نامناسب 
صاحب وسیله مزبور با فروش آن موافقت کند با حضور نماینده دادستان 
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شود و حاصل فروش حسب مورد تا انقضاي مـدت مقـرر در    فروخته می
این ماده یا تا تعیین تکلیـف آن در مراجـع قضـایی در حسـاب سـپرده      

شود مگر این که مراجع مذکور ادامه نگاهداري وسیله نقلیـه   ینگهداري م
اي کـه   حاصل فـروش وسـیله نقلیـه   . را تا تعیین تکلیف نهایی الزم بداند

صاحب آن ظرف دو سال از تاریخ توقیف به دادگاه شکایت نکرده باشـد  
هزینه متناسب نگاهداري وسیله نقلیـه بـه   . به نفع دولت ضبط خواهد شد

  .باشد أمور وصول در آمد دولت میعهده اداره م
مالك تعیین قیمت در مورد ): 29/12/1353 مورخ الحاقی( -51ماده

ترین بازار داخلی اسـت   مال از بین رفته بهاي عمده فروشی آن در نزدیک
و در مورد کاالي ممنوع الورود بهاي سـیف کـاال بـه اضـافه حقـوق و      

  .عوارض گمرکی و سود بازرگانی خواهد بود
 ):24/10/1370و اصالحی  29/12/1353 مورخ الحاقی( -52ماده

در صورتی که صاحب کاال با فروش آن موافق باشد یا کاال سریع الفساد 
بوده یا بر اثر طول مدت نگاهداري در معرض فساد یا کسر فاحش قیمت 
باشد یا نگاهداري آن مستلزم هزینه نامناسب به تناسب قیمت کـاال باشـد   

که از تاریخ ضبط آن یکسال گذشته باشد ولی تکلیـف  همچنین کاالهایی 
دار معلوم نشـده اداره مـأمور وصـول     نهایی آن از طرف مراجع صالحیت

درآمد دولت کاالي مزبور با حضور نماینده دادسـتان فروختـه و حاصـل    
کند مگـر   فروش را تا تعیین تکلیف نهایی در حساب سپرده نگهداري می



  419    ¥   )29/12/1312مصوب (مرتکبین قاچاق با اصالحات بعدي قانون مجازات 
 

ه نگهداري عین کاال را تـا تعیـین تکلیـف    دار ادام آن که مرجع صالحیت
برداري باشد باید قبل از فروش  از کاالیی که قابل نمونه. نهایی الزم بداند

  .با حضور صاحب آن یا نماینده دادستان نمونه برداشته شود
در مواردي که ): 27/4/1361و اصالحی  29/12/1353الحاقی ( - 53ماده

الفساد بوده یا بر اثـر طـول مـدت     صاحب کاال شناخته نشود و کاال سریع
نگهداري در معرض فساد یا کسر فاحش قیمت باشد یا نگهداري آن مستلزم 

شـود و   هزینه نامتناسب به تناسب قیمت کاال باشـد آن کـاال فروختـه مـی    
که  حاصل فروش در حساب سپرده خواهد ماند و همچنین است در صورتی

آن مراجعـه نکنـد و اگـر     ماه از تاریخ کشـف یـا ضـبط    6صاحب کاال تا 
صاحب کاال تا دو سال از تاریخ کشف کاال به دادگـاه یـا بـه اداره مـأمور     
وصول درآمد دولت براي مطالبه وجه حاصل از فروش مراجعـه نکنـد بـه    
شرط حصول یأس از مراجعه حاصل فروش آن با اذن حاکم شرع بـه نفـع   

  .دولت ضبط خواهد شد
در صورتی که صاحب کاال ): 27/4/1361 مورخ الحاقی( -1تبصره 

  .مراجعه نماید پرداخت وجه حاصل از فروش به حکم دادگاه خواهد بود
کاالهایی که قبل از تصویب ): 27/4/1361 مورخ الحاقی( -2تبصره 

  .باشد این قانون ضبط شده مشمول مقررات فوق می
منظـور از اداره مـأمور   ): 29/12/1353 مـورخ  الحـاقی ( -54ماده 

د دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا مؤسسه یا شرکت وصول درآم
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دولتی یا وابسته به دولت است که به موجب قوانین و مقررات موظف بـه  
  .باشد وصول درآمد دولت می

نسبت به جرایم قاچاقی که ): 29/12/1353 مورخ الحاقی( -55ماده 
ـ   ی رفتـار  قبل از اجراي این قانون کشف و تعقیب شده طبق مقـررات قبل

قـانون   8گردد ولی مرتکب به صدي سی جریمه اضافی موضوع مـاده   می
  .مجازات مرتکبین قاچاق محکوم نخواهد شد

آیین نامه طرز اجراي این  ):29/12/1353 مـورخ  الحاقی( -56ماده 
قانون و ترتیب بازرسـی و جلـوگیري از قاچـاق توسـط وزارتـین امـور       

  .شود و به مورد اجرا گذاشته میاقتصادي و دارایی و دادگستري تصویب 



 

  موادي از قانون پولی بانکی 
  )7/4/1351مصوب (

  
خرید و فروش ارز و هر گونه عملیـات بـانکی کـه     -الف -42ماده 

موجب انتقال ارز یا تعهد ارزي گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایـج  
این  11کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزي ایران به موجب ماده 

% 50متخلفین به جزاي نقدي تـا معـادل   . دارد ممنوع است قانون مقرر می
  .مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد

تأسیس بانک و اشتغال به بانکداري بدون رعایـت مقـررات ایـن     -ب
. قانون و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتبـاري ممنـوع اسـت   

وم خواهـد شـد و در صـورت    مرتکب به حبس تأدیبی تا شش ماه محکـ 
تواند به درخواست بانک مرکزي ایـران موقتـاً دسـتور     اقتضا دادستان می

  .تعطیل مؤسسه را تا تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد
تعقیب کیفري در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکـزي   -تبصـره 
  .ایران است

  
  
  



 



 

  با دخانیات موادي از قانون جامع کنترل و مبارزه ملی
  )مجلس شوراي اسالمی 15/6/1385مصوب ( 

  
هایی بـا شـماره سـریال و     هاي دخانی باید در بسته کلیه فرآورده - 6ماده 

مخصوص فـروش  «درج عبارت . برچسب ویژه شرکت دخانیات عرضه شوند
  .است  هاي دخانی وارداتی الزامی هاي فرآورده بندي بر روي کلیه بسته» ایران در

هاي دخانی توسط وزارت بازرگـانی و   روانه فروش فرآوردهپ -7ماده 
  .شود بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر می

هاي دخانی از سـوي اشـخاص فاقـد پروانـه      توزیع فرآورده -تبصره
  .فروش ممنوع است

هاي دخانی به  هر ساله از طریق افزایش مالیات، قیمت فرآورده -8ماده 
از سـرجمع  /%) 2(تـا دو درصـد   . یابد می افزایش%) 10(میزان ده درصد 

داري پـس   هاي دخانی واریزي به حساب خزانه مالیات مأخوذه از فرآورده
هـاي سـنواتی در اختیـار نهادهـا و      از طی مراحل قانونی در قالب بودجه

ایـن نهادهـا جهـت     مرتبط به منظور تقویت و حمایـت  هاي مردمی تشکل
و فرهنگـی در زمینـه پیشـگیري و    هاي آموزشی، تحقیقـاتی   توسعه برنامه

  .گیرد مبارزه با استعمال دخانیات قرار می
 )7(فروش و عرضه دخانیات به استثناي اماکن موضوع مـاده   - 11ماده 

این قانون، عرضه محصوالت بدون شماره سریال و عالمت مصوب، تکـرار   
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ریال تا ) 000/500(عدم پرداخت مالیات، مستوجب مجازات از پانصدهزار 
هاي یاد  ریال جزاي نقدي است و میزان مجازات) 000/000/30(ی میلیون س

بـا اعـالم بانـک مرکـزي     ) بـار  هر سه سال یـک (شده بر اساس نرخ تورم 
  .ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است جمهوري اسالمی

ایـن   فروش یا عرضه به افراد زیر هجده سال یا بـه واسـطه   -12ماده 
هاي دخانی کشف شده نزد متخلف، وي بـه   ضبط فرآورده افراد، عالوه بر

) 000/500(ریال تا پانصد هزار ) 000/100(صد هزار  جزاي نقدي از یک
شود، تکرار یا تعدد تخلف، مستوجب جـزاي ده میلیـون    ریال محکوم می

  .ریال مجازات است) 000/000/10(
هـاي دخـانی    عرضه، فروش، حمـل و نگهـداري فـرآورده    -14ماده 

اچاق توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع و مشمول مقررات جـامع  ق
  .به قاچاق کاال است

هـاي   ثبت هرگونه عالمت تجـاري و نـام خـاص فـرآورده     -15ماده 
  .دخانی براي محصوالت غیردخانی و بالعکس ممنوع است

هاي مـذکور   هاي دخانی را در بسته فروشندگان مکلفند فرآورده - 16ماده 
هـاي   هاي باز شـده فـرآورده   عرضه و فروش بسته. رضه نمایندع) 6(در ماده 

ریال تـا  ) 000/50(متخلفین به جزاي نقدي از پنجاه هزار . دخانی ممنوع است
  شون ریال محکوم می) 000/200(دویست هزار 



 

  قانون جامعنامه اجرایی  موادي ازآیین
   کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

  )هیأت وزیران 1/7/1386مصوب (
  

فروش محصوالت دخـانی بـه افـراد از طریـق اینترنـت و       -10ماده
  .هاي خودکار فروش ممنوع است دستگاه

فروشنده باید در صورت مشکوك بودن سن خریدار، مـدرك   - 11ماده 
  .سال سن را از وي تقاضا کند) 18(شناسایی مبنی بر داشتن حداقل 

قـی  فروش و عرضه محصوالت دخانی توسط اشخاص حقی -12ماده 
  .و حقوقی بدون پروانه فروش ممنوع است

وزارت بازرگانی موظف است فهرست اشخاص حقیقـی و   -13ماده 
) فروشندگان مجاز(قانون داراي پروانه فروش ) 7(حقوقی را که طبق ماده 
  .باشند در اختیار ستاد قرار دهد محصوالت دخانی می

ت مجوز عاملیت بازرگانی محصوالت دخـانی توسـط شـرک    -تبصره
  .دخانیات ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط صادر خواهد شد

ایران موظف است در کلیـه   جمهوري اسالمی نیروي انتظامی -14ماده 
هـاي عرضـه مـواد     و محل مراحل اجرایی عملیات بازرسی اماکن عمومی

هاي بهداشت،  خانه دخانی همکاري الزم را با مأمورین و بازرسین وزارت
  .زش پزشکی و بازرگانی به عمل آورددرمان و آمو
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ربـط در اجـراي    کلیه مأمورین بهداشتی و سایر مأمورین ذي - 15ماده 
هاي خود را حسب مـورد جـرایم موضـوع ایـن      این قانون موظفند گزارش

  .صالح ارسال دارند قانون براي مراجع ذي
کلیه محصوالت دخانی باید در بسـته بنـدي و بـا شـماره      -16ماده 
. برچسب ویژه شرکت دخانیات ایران عرضه یا به فـروش برسـد  سریال و 

هـاي   بر روي کلیه بسـته بنـدي  » مخصوص فروش در ایران«درج عبارت 
  .است هاي دخانی وارداتی الزامی فرآورده
اي، باز و یـا نخـی    فروش محصوالت دخانی به صورت فله -1تبصره

  .ممنوع است
ویژه اقتصادي نیز ملـزم  هاي واقع در مناطق آزاد و  فروشگاه -2تبصره

  .به رعایت این ماده هستند
 ):هیــأت وزیــران 15/8/87حــذف مــورخ ( - 4و تبصــره  3تبصــره 

نامـه اجرایـی قـانون جـامع کنتـرل و       آیین) 16(ماده ) 4(و ) 3(هاي  تبصره
ه  37062ت / 110063مبارزه ملی با دخانیات، موضوع تصویب نامه شماره 

گردند و در مورد  االثر می ملغی  ایراد رسمی از تاریخ اعالم 9/7/1386مورخ 
محصوالت و مواد دخانی قاچـاق مطـابق قـانون نحـوه اعمـال تعزیـرات       

مجمـع تشـخیص    1374مصـوب   - حکومتی راجع بـه قاچـاق کـاال و ارز   
  .نامه اجرایی و اصالحات بعدي آن اقدام خواهد شد و آیین - مصلحت نظام

ــاده  ــوگیري از ورود مح  -17م ــور جل ــه منظ ــانی،  ب ــوالت دخ ص



  427    ¥   ...دخانیات نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با  موادي از آیین
 

هاي کشور و بازرگانی، بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی،    خانه وزارت
صنایع و معادن و امور خارجه هماهنگی الزم را با کشورهاي همسایه بـه  

  .عمل آورند و گزارش آن را به ستاد ارسال نمایند
شرکت دخانیات ایران موظف است استانداردهاي ملـی را   -18ماده 

تولیـد و واردات  . محصـوالت دخـانی رعایـت نمایـد     در تولید و عرضه
محصوالت دخانی مغایر با معیارهاي تعیین شده در قوانین مربوط و ایـن  

شرکت دخانیـات ایـران   . هاي مرتبط ممنوع است نامه و دستورالعمل آیین
ریزي و با هماهنگی ستاد سـطح زیـر کشـت     موظف است با اعمال برنامه
نیاز کارخانجـات داخلـی تعیـین نمایـد و از     توتون و تنباکو را بر اساس 

افزایش سطح زیر کشت بیشتر از نیاز کارخانجات داخلـی بـا همـاهنگی    
هاي جهاد کشاورزي و  خانه وزارت. جلوگیري به عمل آورد نیروي انتظامی

صنایع ومعادن موظفند در صورت کاهش میزان نیاز بـه توتـون و تنبـاکو    
زراعت توتون و تنباکو را با سایر  کارخانجات داخلی، جایگزین تدریجی

محصوالت کشاورزي در الگوي کشت مناطق تولید و فرآوري محصوالت 
  .دخانی مورد مطالعه و اجرا قرار دهند

پرداخت یارانه در زمینه کاشت، داشت و برداشـت توتـون و    -تبصره
  .باشد تنباکو به هر شکل مجاز نمی

 



 



 

  نامه اجرایی قانون جامع اصالحیه آیین
  کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

  )هیأت وزیران 15/7/87مصوب (
  
آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل ) 6(ماده ) 4(و ) 3(هاي  تبصره -1

ت /110063و مبارزه ملی با دخانیـات، موضـوع تصـویب نامـه شـماره      
 األثــر ملغــی از تــاریخ اعــالم ایــراد رســمی  9/7/1386ه مــورخ  37062

مورد محصوالت و مواد دخانی قاچاق مطابق قانون نحـوه  گردند و در  می
 1374مصـوب   -اعمال تعزیرات حکومتی راجع بـه قاچـاق کـاال و ارز   

نامه اجرایی و اصالحات بعدي آن  و آیین -مجمع تشخیص مصلحت نظام
  .اقدام خواهد شد

  :گردد آیین نامه یاد شده می) 26(متن زیر جایگزین ماده  -2
ا، ترکیب، وظایف و سایر مقـررات مربـوط بـه    تعداد اعض -26ماده 
هاي تخصصی در چارچوب وظایف ستاد مطـابق دسـتورالعملی    کارگروه

  .رسد است که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تصویب ستاد می
به تأیید مقـام معظـم ریاسـت     14/8/1387این تصویب نامه در تاریخ 

  . جمهوري رسیده است
  
  



 



 

  دور معامالت طال، نقره و پالتیننامه ورود و ص آیین
  )45( )44( )43() شوراي پول و اعتبار 22/4/1380مصوب (

                                           
  : دفتر مبارزه با قاچاق کاال و ارز 11/9/1388مورخ  7777/160بخشنامه شماره  -43

جنـاب آقـاي دکتـر محمـود      13/8/1388مـورخ   154271به پیوست تصـویر ابالغیـه شـماره    
قانون الحاق یـک تبصـره بـه    «ایران در خصوص ابالغ  نژاد، مقام محترم ریاست جمهوري احمدي

کـه   »ایران رهنگی جمهوري اسالمیقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و ف 4ماده 
هزار و سیصـد و هشـتاد و هشـت مجلـس      ي علنی روز سه شنبه مورخ هفتم مهرماه یک در جلسه

به تأیید شوراي محتمر نگهبان رسیده است متضـمن   15/7/88تصویب و در تاریخ  شوراي اسالمی
حضار و ابالغ بـه  معاون محترم وزیر دادگستري و رییس سازمان جهت است 25/8/88دستور مورخ 

گردد، الزم به ذکر اسـت کـه    ایفاد می کل متبوع به حضور ربط اداره رؤساي شعب و سایر مبادي ذي
واردات انواع شمش طال و نقـره از پرداخـت حقـوق ورودي    «هر چند برابر تبصره الحاقی مزبـور  

و خـروج کـاال و   سازي تشـریفات ورود   لیکن مستنداً به ماده واحده قانون یکسان »باشد معاف می
کلیـه واردکننـدگان و صـادرکنندگان اعـم از دولتـی، غیردولتـی، نهادهـاي        «خدمات از کشور کـه  

را ملزم نمـوده تـا بـراي    ... عمومی، مؤسسات خیریه، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و 
رکـی  اي گم جام تشریفات الزم و تسـلیم اظهارنامـه   کلیه کاالهاي وارداتی و صادراتی نسبت به آن

اشخاص مکلفند که کاالهاي وارداتی خود را از جملـه شـمش طـال و     ، کماکان تمامی»اقدام نماید
. باشـند بـه گمـرك اظهـار نماینـد      که از پرداخت حقوق ورودي معـاف مـی   این نظر از نقره را صرف

بـدون اظهـار بـه گمـرك     ) شمش طال و نقره(که اقالم موضوع تبصره الحاقی  بنابراین در صورتی
تـوان گفـت بـا     این اسـتدالل مـی   در تکمیل. باشد د کشور شود مورد مشمول مقررات قاچاق میوار

قـانون   29ذیـل مـاده    1که به موجب آن قسمت اخیر بنـد ... ي یکسان سازي  توجه به ماده واحده
حذف گردیده چنانچـه شـمش طـال و نقـره بـه صـورت غیـر        ) که تا آخر بند مگر آن(امور گمرکی 

ایـن معافیـت از    جام تشریفات مربوطه وارد کشور شود تسلیم اظهارنامه گمرکی و آنقانونی و بدون 
  . باشد حقوق ورودي از موارد رافع ظن قاچاق نبوده و موضوع طبق مفاد ماده واحده قابل تعقیب می
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هـایی   این نکته خالی از فایده نیست که در مقام دفاع از آراي مربوط به پرونـده  در پایان ذکر

انـد نیـز    ي موضوع پرونده شمش طال و نقره بوده و سابقاً رسیدگی و تعیین تکلیف شدهکه کاال
نظر  این تبصره استناد نموده چرا که اقدام مقنن در وضع مقررات اخیرالتصویب صرف توان به می

سازي که ورود بدون تشریفات کاال را در هر صورت قاچاق دانسته حـاکی   از ماده واحده یکسان
این ورود شمش طال و نقره مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمرکـی   که سابق براز آن است 

ایـن   بدیهی است مفاد. باشند این خصوص از اعتبار الزم برخوردار می بوده و کلیه آراي صادره در
این اقـالم عـالوه بـه اظهـار نیازمنـد       قانون شامل مسکوکات و جواهرآالت طال و نقره نبوده و

  .باشند تعیین شده میپرداخت حقوق ورودي 
هذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مراتب بـه شـعب محتـرم ویـژه رسـیدگی بـه        علی

کل و سایر مبادي مرتبط استانی ابالغ و تأکید الزم جهـت صـدور    جرایم قاچاق کاال و ارز آن اداره
نین و مقررات آراي مستند و مستدل توسط شعب مزبور معمول و ضمن نظارت بر حسن اجراي قوا

 . این دفترکل پیگیري فرمایند فیه را از طریق جاري هرگونه ابهام یا اجمال درخصوص مانحن
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی ) 4(الحاق یک تبصره به ماده قانون  -44

  :ایران و فرهنگی جمهوري اسالمی
نون برنامـه چهـارم توسـعه    قـا ) 4(متن زیر به عنـوان یـک تبصـره بـه مـاده       -ماده واحده

  :گردد ایران الحاق می اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی
  . باشد واردات انواع شمش طال و نقره از پرداخت حقوق ورودي معاف می -تبصره

این قانون پس از پایان دوره قانون برنامه چهـارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی      
  . قابل اجرا است ایران نیز جمهوري اسالمی

هـزار   شنبه مورخ هفتم مهرماه یـک  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه
بـه تأییـد    15/7/1388تصویب و در تـاریخ   صد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمی و سی

  .  شوراي نگهبان رسید
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بانـک مرکـزي جمهـوري     17/12/1388مـورخ   268112/88بخشنامه شـماره   -45
  :  ایران  اسالمی

و در پاسخ به سـؤوالت مطروحـه،    15/12/1388مورخ  11902/160بازگشت به نامه شماره 
  :رساند مراتب زیر را به استحضار می

که مرجع قانونی جهت پیگیري ورود غیر قانونی کـاال بـه کشـور، گمـرك      این با توجه به -1
و وصول عایـدات دولـت درخصـوص     باشد ، بنابراین وظیفه پیگیري ایران می جمهوري اسالمی

  .باشد نیز به عهده همان مرجع می) طالي مصنوع(ورود طالي قاچاق 
حسب قانون الحاق یک تبصره به مـاده چهـارم قـانون برنامـه چهـارم توسـعه مصـوب         -2

انـد   ، واردکنندگان انواع شمش طال و نقره از پرداخت حقوق ورودي معـاف گشـته  1388مهرماه 
از پایان مدت اعتبار قانون برنامه چهارم نیز ادامه خواهد داشت امـا بـه نظـر    این معافیت پس  و

این معافیت به منزله جواز عدم رعایت سایر قوانین و مقررات حاکم از جملـه تشـریفات    رسد نمی
نامه ورود و صـدور معـامالت طـال، نقـره و      قابل ذکر است طبق ماده چهارمآیین. گمرکی باشد

شوراي محترم پـول و اعتبـار بانـک     22/4/70و چهلمین جلسه مورخ صد  پالتین مصوب هفت
ورود طال، پالتین و نقره خام به کشور توسط اشخاص حقیقی «، )8/8/1378اصالحی (مرکزي 

و یا حقوقی جهت مصارف و معامالت تجاري با رعایت کامل سـایر قـوانین و مقـررات مربـوط     
طـور کـه    بنـابراین همـان  . »باشـد  مجـاز مـی  منحصراً به صورت شمش استاندارد به هر میزان 

فرمایید، حتی در صورت ورود طال، پالتین و نقره خام به صورت شمش اسـتاندارد،   مالحظه می
رعایت سایر قوانین و مقررات مربـوط از جملـه رعایـت تشـریفات گمرکـی توسـط واردکننـده        

  . این صورت، کاالي وارده قاچاق محسوب خواهد شد ضروري است در غیر
اعم از خـام و  (ضوابط ورود طال، نقره و پالتین «نامه یاد شده  حسب تبصره ماده چهارمآیین

شـود توسـط بانـک     که توسط اشخاص جهت مصارف غیر تجاري به کشـور وارد مـی  ) مصنوع
ایران تعیین خواهد شـد و مطـابق مقـررات مربـوط، ورود زیـور آالت       مرکزي جمهوري اسالمی
  بنـد، گوشـواره، انگشـتري، النگـو، سـاعت و غیـره        بند، دست گردن طالي همراه مسافر از قبیل
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تواند به منظور تنظیم  ایران می بانک مرکزي جمهوري اسالمی -1ماده 
هاي کشور مبادرت به ورود و  بازار طال، نقره و پالتین رأساً از طریق بانک

  .طه به آنها نمایدصدور فلزات مذکور و همچنین انجام معامالت مربو
تواند بـه منظـور تنظـیم     ایران می بانک مرکزي جمهوري اسالمی -الف

هاي پولی بـدون اخـذ مجـوز، ثبـت      بازار طال و اعمال مقاصد و سیاست
سفارش و پرداخت حقوق مربوط رأساً نسبت بـه ورود و صـدور طـال و    

  .نقره مبادرت نماید
هـاي   تواند بـه بانـک   ایران می بانک مرکزي جمهوري اسالمی -2ماده 

  کشور اجازه دهد که بـه منظـور انجـام معـامالت طـال، نقـره و پالتـین        
یـا صـدور مصـنوعات    ) ساخته نشده(نسبت به ورود خام فلزات مذکور 

  .ها اقدام نمایند آن
  :این معامالت  در صورت داشتن مجوز جهت انجام

یش از میزان توانند تعهد فروش طال، نقره و پالتین، ب ها نمی بانک -الف
  .موجودي و خرید خود نمایند

                                                                           
از هـر کـدام یـک عـدد و در مـورد      (براي مصارف شخصی به صـورت واحـد    در حد متعارف و

مجاز بوده و مازاد بر آن منوط به کسـب اجـازه قبلـی از    ) گوشواره یک جفت و النگو شش عدد
  .گردد حسوب میصورت قاچاق م این در غیر » باشد بانک مرکزي می
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% 10گـاه از   ارزش مجموع طال، نقره و پالتین هر بانک نباید هیچ -ب
هاي آزاد بانک تجاوز نماید مگـر   مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته

  . ایران با اجازه مخصوص بانک مرکزي جمهوري اسالمی
ه صورت شـمش بـوده و   ها باید ب طال، نقره و پالتین وارداتی بانک - ج

المللی مورد قبول بانـک مرکـزي    داراي مهر استاندارد یکی از مؤسسات بین
  . ایران باشد جمهوري اسالمی

  هــاي مجــاز در انجــام معــامالت طــال، نقــره و پالتــین  بانــک - 3مــاده 
  در داخل کشور باید نـرخ خریـد و فـروش خـود را در روز انجـام معاملـه       

ه وسیله کمیسیون مرکب از اعضاي کمیسـیون ارز  بر اساس دستورالعملی که ب
مصوبه چهارصد و بیست و نهمـین جلسـه شـوراي پـول و      2موضوع ماده (

شود و بـه تأییـد    و رییس یا معاون اداره نشر اسکناس و خزانه تهیه می) اعتبار
  .ایران خواهد رسید اعالم نمایند کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی رییس

التین و نقره خـام بـه کشـور توسـط اشـخاص      ورود طال، پ -4ماده 
حقیقی و یا حقوقی جهت مصارف و معامالت تجاري بـا رعایـت کامـل    
سایر قوانین و مقررات مربوط منحصراً به صورت شمش استاندارد به هـر  

  . باشد میزان مجاز می
کـه  ) اعم از خام و مصنوع(ضوابط ورود طال، نقره و پالتین  -تبصره

شـود توسـط    رف غیرتجاري به کشور وارد میتوسط اشخاص جهت مصا
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  . ایران تعیین خواهد شد بانک مرکزي جمهوري اسالمی
به منظور کنترل و نظارت بازار معامالت طال، نقره و پالتین و  -5ماده 

هـایی   همچنین اطالع از میزان ورود طال، نقره و پالتین به کشور اظهارنامه
ایـران قـرار    در اختیار گمـرك ایران  توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی

هـاي مـذکور را در سـه     گیرد و سازمان مزبور موظف است اظهارنامه می
 نسخه تنظیم و یک نسخه آن را مرتباً به بانک مرکزي جمهـوري اسـالمی  

  . ایران ارسال نمایند 
صدور مصنوعاتی که به نحوي طال، پالتین و نقره در آن بـه   -6ماده 

ی و یا حقـوقی منحصـراً از طریـق بانـک     کار رفته توسط اشخاص حقیق
ایران و با رعایت قانون مقررات صادرات، واردات  مرکزي جهوري اسالمی

و ضوابط زیر و همچنین دستورالعملی که توسط بانک مرکزي جمهـوري  
  . باشد ایران تهیه خواهد شد مجاز می  اسالمی
نحو  صدور طال و پالتین و نقره خام یا مسکوك از کشور به هر -الف

  . ایران ممنوع است مگر توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی
اشخاص حقیقی و یا حقوقی صادر کننده مخیر خواهنـد بـود در    -ب

قبال صدور محصوالت طال، نقره و پالتین تعهـدات مربوطـه را بـا ورود    
شمش معوض فلزات مذکور به همان نسبت و میزان و یـا هماننـد سـایر    

الت صادراتی را با معرفـی و فـروش ارز بـه    کاالها معادل ارزش محصو
  . سیستم بانکی تسویه نمایند
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شود که در  مصنوعات طال، پالتین و نقره به مصنوعاتی اطالق می -ج
% 25و در مورد نقره حاوي حداقل % 10مورد طال و پالتین حاوي حداقل 

  .ارزش افزوده باشد
قـررات  قـانون م  24و  12ضوابط ورود موقت منـدرج در مـوارد    -د

و تسـري بـه     نامـه اجرایـی آن قابـل تصـمیم     آیین صادرات و واردات و
  .نامه خواهد بود آیین این  کاالهاي موضوع

) ج(در صورت ضرورت درصد ارزش افزوده مذکور در بند  -تبصره
ایـران و   تواند حسب مورد با صالحدید بانک مرکزي جمهوري اسالمی می

  . بدکل بانک مرکزي تغییر یا تصویب رییس
ارزش روز در % 50طــال، نقــره و پالتــین حــداکثر معــاون  -7مــاده 

  .معامالت بانکی قابل توثیق خواهد بود
چنانچه ارزش طال، نقره و پالتین مورد وثیقه مشتریان به میـزان   - تبصره

تغییر یابد در صورت کاهش ارزش رهنیـه مربـوط بـه همـان نسـبت      % 20
  . ارزیابی مجدد و تعدیل خواهد شد

تواند رأساً یا از طریـق   ایران می بانک مرکزي جمهوري اسالمی - 8ه ماد
هاي کشور در مقابل دریافت طـال، نقـره و پالتـین خـام بـه منظـور        بانک

  .نگهداري مبادرت به صدور قبوض سپرده نماید
بهـا و نیمـه    هاي گـران  در مورد ورود و صدور فلزات و سنگ - 9ماده 
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ت صادرات و واردات منوط به اظهـارنظر  بها که به موجب قانون مقررا گران
گـردد موضـوع در    ایـران مـی   یا موافقت بانک مرکزي جمهـوري اسـالمی  

  .مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد نامه این آیین  3کمیسیون مذکور در ماده 
مصنوعات دستی که در آن آب طال و نقره خام به کار رفته  -10ماده 

 نامـه  ایـن آیـین   آن از شمول ضـوابط بهاي  باشد با توجه به قلت فلز گران
مســتثنی بــوده و صــدور آن طبــق قــانون مقــررات صــادرات و واردات 

  . هاي اجرایی مربوط به عمل خواهد آمد نامه وآیین



 

  قانوندي از قانون الحاق موادي به موا
  تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

  )15/8/1384مصوب (
  

ز از طریق مبادي مجـازي  ورود و خروج هرگونه کاال ج -1 )12ماده 
ها حضور دارد، ممنوع  ایران جهت اجراي مقررات مربوط در آن که گمرك

اقدام به ورود و خروج کاال بر خـالف ترتیـب فـوق از مصـادیق     . است
فهرست . قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد

قانونی مورد عمل در  ها و تشریفات مبادي مجاز گمرکی با ذکر نوع رویه
گـردد و هرگونـه تغییـر در     ایران اعالم مـی  ها توسط گمرك هر یک از آن

طـرح سـاماندهی مبـادي    . ایران خواهد بود فهرست مزبور با اعالم گمرك
ایجاد و تجهیز گمرکات تخصصـی   این مبادي و با هدف کنترل مؤثر رسمی

یـأت وزیـران   با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایـی بـه تصـویب ه   
  . خواهد رسید

نگهداري کاالهاي خارجی که جنبه تجاري داشته و از طریق غیر مجاز  - 2
هـاي   شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجـازات  وارد کشور می

ایـن جـزء بـا پیشـنهاد وزارت      نامه اجرایـی  آیین .گردد قوانین قاچاق کاال می
  . رسد بازرگانی به تصویب هیأت وزیران می

شود کاالهاي وارداتی مجـاز را بـا    ایران اجازه داده می  به گمرك -3 
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نامـه   تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ وثایق معتبر از قبیـل ضـمانت  
نامه و یا سایر وثایق و یا نگهداري بخشی از کاال معادل حقوق  بانکی، بیمه

  . )46(ورودي به طور قطعی ترخیص نماید

                                           
قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشـی از  ) 12(ماده ) 3(اجرایی جزء نامه  آیین -46

  :  )هیأت وزیران 15/11/1386مصوب (مقررات مالی دولت 
شود کاالهاي وارداتـی مجـاز را بـا رعایـت قـوانین و       ایران اجازه داده می به گمرك -1ماده 

نامه یا نگهداري  نامه بانکی، بیمه کثر یک سال با اخذ ضمانتمقررات مربوط یا تعیین مهلت حدا
  . بخشی از کاال معادل حقوق ورودي به طور قطعی ترخیص کند

کاالي وارداتی مجاز، کاالیی است که طبـق قـانون مقـررات صـادرات و واردات      -1تبصره 
شـور مجـاز   نامه اجرایی مربـوط بـه ورود آن بـه ک    و اصالحات بعدي آن وآیین) 1372مصوب (

  . شناخته شده است
ایـران بـراي تـرخیص     استفاده از هر نوع وثیقه معتبـر دیگـري از جانـب گمـرك     -2تبصره 

  . ایران است کل گمرك کاالهاي وارداتی منوط به تأیید رییس
هـاي   نامه به عنوان تضمین معتبر در صورتی قابل پذیرش اسـت کـه شـرکت    بیمه -2ماده 

ایـران   عالی بیمه با هماهنگی قبلی و انعقاد قرارداد با گمـرك  بیمه طبق ضوابط مصوب شوراي
نامه، پرداخـت حقـوق ورودي کاالهـاي متقاضـیان را در سررسـید مشـخص        ضمن صدور بیمه

  .ایران تضمین کنند گمرك
گر، هزینـه تـأخیر در    هاي بیمه گمرك موظف است در قراردادهاي منعقده با شرکت -تبصره

هاي بیمه را بـر اسـاس مقـررات بـانکی بـه صـورت        سط شرکتپرداخت وجوه تضمین شده تو
  . شرایط ضمن عقد در نظر بگیرد

تواند با نگهداري بخشی از کاال با ترخیص بقیه آن موافقت نماید،  ایران می  گمرك -3ماده 
هاي  به شرطی که کاالهاي نگهداري شده تکافوي حقوق ورودي کاالي ترخیص شده و هزینه
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ایـن تسـهیالت صـرفاً بـراي واحـدهاي       .ینه نگهداري و فروش طال را بکنـد متعلقه از جمله هز
ایران و در مـورد کاالهـایی اسـت کـه      هاي تجاري معتبر به تشخیص گمرك تولیدي و شرکت

  . نماید ها را اعالم می گمرك فهرست و مشخصات آن
ـ   این ماده، منوط به پرداخت هزینه استفاده از تسهیالت -1تبصره  ه کاالهـاي  هاي متعلقـه ب

مانده به عنوان وثیقه از قبیل هزینه انبارداري، براي مواردي است که ضـمن رعایـت مـاده     باقی
  . شود از سوي گمرك تعیین می -1351مصوب  -نامه اجرایی قانون امور گمرکی  آیین )389(

در مواردي که بخشی از کاال به عنوان وثیقه حقوق ورودي در گمرك نگهـداري   -2تبصره 
ایفاي تعهدات کامل صـاحب کـاال نـزد گمـرك      ود، پروانه گمرکی کاالي ترخیص شده تاش می

  . شود نگهداري می
قـانون برنامـه چهـارم    ) 160(هاي موضوع مـاده   ترخیص کاالهاي وارداتی شرکت -4ماده 

) 2(طبق تبصره  -1383مصوب  -ایران توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی
  .صورت خواهد گرفت -1350مصوب  -ون امور گمرکیقان) 14(ماده 

نامه در خصوص پرداخت حقوق ورودي کاال  ایفاي تعهدات موضوعآیین در صورت عدم - 5ماده 
ایـران بایـد بالفاصـله از ارایـه تسـهیالت گمرکـی بـه         در مهلت مقرر توسط واردکنندگان، گمرك

انون امور گمرکی نسبت به پیگیـري و  ق) 15(و ) 14(صاحب کاال خودداري و از طریق اجراي مواد 
نامـه اسـت،    ایـن آیـین   ) 3(در صورتی که موضوع، مربوط بـه مـاده   . وصول حقوق دولت اقدام کند

گمرك موظف است آن قسمت از کاالهاي نگهداري شـده در گمـرك را در موعـد مقـرر قـانونی،      
ش امـوال تملیکـی میـزان    آوري و فـرو  متروکه اعالم و در متن اظهارنامه متروکه به سازمان جمع

سازمان مذکور مکلف است در زمان فروش کـاال ضـمن   . بدهی صاحب کاال به دولت را اعالم کند
رعایت سایر مقررات، نسبت به کسر بدهی مربوط از حاصل فروش کاالهاي متروکه اقـدام و پـس   

  .اعالم کندربط  از واریز مبلغ مذکور به حساب مربوط در خزانه دولت، مراتب را به گمرك ذي
ایفاي تعهدات مربوط به پرداخت حقـوق ورودي تـا سـقف یـک      تعیین مهلت براي -6ماده 

از سـوي   نامـه  این آیـین   سال، طبق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر تا یک ماه پس از ابالغ
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ء بنا به پیشنهاد مشـترك سـازمان مـدیریت و    این جز نامه اجرایی آیین
ریزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی بـه تصـویب هیـأت     برنامه

  . وزیران خواهد رسید
واردات کاال به صورت تجاري از طریق تسهیالت در نظـر گرفتـه    -4

شده در مقررات براي کاالهاي مورد مصـرف شخصـی، از قبیـل همـراه     
) لنجـی غیـر تجـاري    به استثناي ته(لنجی  نی و تهمسافر، گذر مرزي، ملوا

  . باشد ممنوع می
ها، ضمن وصـول   ها و معافیت دولت مکلف است با حذف تخفیف -5

شوراي . ایجاد امتیاز براي افراد خاص جلوگیري نماید درآمدهاي دولت از
تواننـد بـه طـور مـوردي سـود بازرگـانی یـا         اقتصاد و سایر مراجع نمی

براي اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی  التفاوت را مابه
هـا بـراي    تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا بـا وضـع تعرفـه   

  . ایجاد امتیاز نمایند  الذکر اشخاص فوق

                                                                           
  . شود ایران صادر و ابالغ می کل گمرك رییس

را به صورت  نامه این آیین لی اجرايایران موظف است گزارش عملکرد تفصی گمرك -7ماده 
ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور و وزارت امور اقتصـادي   ساالنه تهیه و به معاونت برنامه

  . و دارایی ارسال کند
  . به تأیید مقام محترم ریاست جمهوري رسیده است 15/1/1387این تصویبنامه در تاریخ 

  



 

  مصوبه راجع به فعالیت وزارت اطالعات در زمینه
   جات و کتب خطی قاچاق فرش، طال، عتیقه

  )رانهیأت وزی 27/2/1368مصوب (
  

وزارت اطالعات به عنوان بخشی از وظایف خـود، در زمینـه قاچـاق    
  .فرش، طال، عتیقه جات و کتب خطی فعالیت نماید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  



 

  قانون ممنوعیت ورود برخی از کاالهاي غیر ضرور
  )22/6/1374مصوب (

  
هاي خـارجی   از تاریخ تصویب این قانون ورود نوشابه -ماده واحده

، اسـباب بـازي،   )هاي گـازدار، آب میـوه   انواع کوال، نوشابهالشعیر،  ماء(
سیگارهاي وارداتی، شکالت، انواع آدامس و سایر شیرینی جـات ممنـوع   

باشد و واردکنندگان مشمول قانون مجازات مرتکبین قاچـاق مصـوب    می
  .شوند و اصالحات بعدي آن می 1312

همراه مسافر  شود و آن مقدار که عرفاً به آن سوغات گفته می -تبصره
  .باشد گردد از شمول این ماده مستثنی می وارد می

قانون فوق مشـتمل بـر مـاده واحـده و یـک تبصـره در جلسـه روز        
صـد و هفتـاد چهـار     چهارشنبه بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و سی

به تأیید شـوراي   29/6/1374تصویب و در تاریخ  مجلس شوراي اسالمی
  .نگهبان رسیده است

  
  
  
  



 



 

  قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان
  ها در مأل عام خالف شرع است آن هایی که استفاده از لباس

  کند دار می را جریحه و یا عفت عمومی 
  )28/12/1365مصوب (

  
هـایی کـه عالمـت مشخصـه      ها و نشانه کسانی که عالماً لباس - 1ماده 

ند یا وارد کنند و یا بفروشند و هاي ضد اسالم یا انقالب است تولید کن گروه
شوند  ها استفاده نمایند مجرم شناخته می از آن یا در مالء عام و انظار عمومی

  .شود و البسه و اشیاي مذکور در حکم قاچاق محسوب می
بـراي پیـروان ایـن     هاي دینی رسمی  هاي مذهبی اقلیت نشان -تبصره

  .ادیان از شمول این قانون مستثنی است
مجازات تعزیري تولید کننـدگان داخلـی و واردکننـدگان و     -2ماده 

به شرح  1هاي مذکور در ماده  کنندگان البسه و نشان فروشندگان و استفاده
  :زیر خواهد بود

  تذکر و ارشاد -1
  توبیخ و سرزنش -2
  تهدید -3
تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و  -4

ریال تا یک میلیون ریال در مورد وارد کننده و  هزار 500جریمه نقدي از 
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هزار ریال  200تا  20ضربه شالق یا جریمه نقدي از  20تا  10تولید کننده 
  در مورد استفاده کننده

ضـربه شـالق یـا     40تا  20لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و  -5
  .هزار ریال در مورد استفاده کننده  200تا  20جریمه نقدي از 

  ه با توجه به شرایط و حـاالت مجـرم دفعـات و زمـان و مکـان      دادگا
هـاي مـذکور    وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجـازات 

  .نماید محکوم می
دادگاه، تولید کننده را ملزم به تعطیل خط تولید مخصوص و  -1تبصره

  .نماید می  انطباق آن با ضوابط اسالمی
مند دولت باشد عالوه بـر یکـی از   در صورتی که مجرم کار -2تبصره
  :شود هاي زیر محکوم می هاي فوق به یکی از مجازات مجازات

  انفصال موقت تا دو سال -1
  اخراج و انفصال از خدمات دولتی -2
هـا و   خانـه  محرومیت استخدام به مدت پنج سـال در کلیـه وزارت   -3

  .هاي دولتی عمومی ها و نهادها و ارگان شرکت
هـاي   وشانی که به توزیـع و فـروش البسـه و نشـان    فر دست -3ماده 

شوند و براي بار اول کاالهایی  پردازند مجرم شناخته می می 1موضوع ماده 
شود، در صورت  عمل می 2که در اختیار دارند ضبط و طبق بند الف ماده 

تکرار جرم بار اول دویست و پنجاه هزار تا پانصد هزار ریـال و دفعـات   
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  .ل تا یک میلیون ریال جریمه خواهند شدبعد پانصد هزار ریا
وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان  کسانی که در انظار عمومی -4ماده 

باشد، توقیف  خالف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی
و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسـب مـورد بـه یکـی از     

  .ندگرد محکوم می 2هاي مذکور در ماده  مجازات
هـا هسـتند    فیلم و عکس و پوستر و چیزهـایی کـه شـبیه آن    -5ماده 

  .معدوم خواهد شد قانون مجازات اسالمی 104موضوع ماده 
... ) ویدیو، وسایل تکثیـر نـوار   (وسایل ضبط و تکثیر نوار  -1تبصره 

شـود و   پس از پاك کردن صدا و تصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط می
اي که بـه   نامه گیرد تا مطابق آیین یار دولت قرار میتوسط دادستان در اخت

و آموزشی و فرهنگی  رسد در اختیار مراکز علمی تصویب هیأت دولت می
  .قرار گیرد

و آموزشی دارند،  اشیاي موضوع این ماده که مصارف علمی -2تبصره 
کشـور وارد یـا    و آموزشی رسمی هاي علمی در صورتی که توسط سازمان

  .ورد استفاده قرار گیرند، از حکم این ماده مستثنی هستندتهیه شوند و م
در کلیه مواردي که به موجب ایـن قـانون تخلفـات توسـط      -6ماده 
هایی صورت گرفته است که داراي  ها و یا بنگاه ها یا سایر سازمان شرکت

باشند مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصـیت حقـوقی    شخصیت حقوقی می
. شـود  سال محکوم مـی  3سال تا  1حبس از  و به. شود مجرم محسوب می
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در مورد مؤسسات دولتی مدیر عامل یا مدیر مسؤول عالوه بـر حـبس از   
  .شود خدمت نیز منفصل می

در صورتی که چند نفر مشترکاً شرکت یا سـازمان و یـا بنگـاه و     - تبصره
  .گردد ها به مجازات فوق محکوم می ها را اداره نمایند، هر یک از آن نظیر این

رســیدگی بــه جــرایم موضــوع ایــن قــانون در صــالحیت  -7مــاده 
  . است هاي انقالب اسالمی دادگاه

نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد شوراي عالی قضایی به  آیین -8ماده 
  .تصویب هیأت دولت خواهد رسید

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنج شنبه 
صـد و شصـت و پـنج مجلـس      ه یک هزار و سیبیست و هشتم اسفند ما

  .تصویب و به تأیید شوراي نگهبان رسیده است شوراي اسالمی 
  

 



 

  قانون ممنوعیت به کارگیري تجهیزات دریافت از ماهواره
  )23/11/1373مصوب (

  
به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت  - 1مـاده  

  .باشد قانون تعیین کرده است ممنوع می از ماهواره جز در مواردي که
و یـا    وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهاي انتظامی - 2ماده 

آوري تجهیزات دریافت  نیروي مقاومت بسیج در اسر ع وقت نسبت به جمع
  .از ماهواره اقدام نماید

آوري تجهیزات موجود دریافت از ماهواره از تاریخ  مهلت جمع - تبصره
  بعد از انقضاي مهلت مـذکور اسـتفاده  . باشد این قانون یک ماه میتصویب 

  .هاي تصریح شده در این قانون محکوم خواهند شد کنندگان به مجازات
وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطالعـات بـا    - 3ماده 

وسایل ممکن نسبت به جلوگیري از ورود و توزیع تجهیزاتی که صرفاً براي 
گیرد اقدام نماید و ضـمن توقیـف    هواره مورد استفاده قرار میدریافت از ما

وسایل فوق عاملین آن را با وسایل توقیفی به مراجع صالحه قضایی معرفـی  
  .نامه اجرایی مشخص خواهد شد نحوه هماهنگی در آیین. نماید

کلیه کاالهاي ضبط و مصادره شده موضوع این قانون جهـت   -تبصره
لویزیون کشور در اختیار سازمان صدا و سیماي توسعه و پوشش رادیو و ت

  .گیرد ایران قرار می جمهوري اسالمی
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هاي فرهنگـی کشـور موظفنـد اثـرات مخـرب       کلیه دستگاه -4ماده 
  .هاي منحرف کننده را در جامعه تبیین نمایند استفاده از برنامه

 سازمان صـدا و سـیما و وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی      -5ماده 
توانند نسبت به ضبط و پخش آن دسـته   می) هاي تصویري نهمؤسسه رسا( 

و   هاي و مبـانی فرهنـگ اسـالمی    هاي ماهواره که مغایر با ارزش از برنامه
  .ملی نباشد اقدام نمایند

هـاي صـدا و سـیما، پسـت و تلگـراف و تلفـن و        دسـتگاه  -6ماده 
  .باشند هاي وابسته از شمول این قانون مستثنی می سازمان

ایـران بـه منظـور واردات     دا و سیماي جمهـوري اسـالمی  ص -تبصره
هـا مـواد    ها، تجهیزات تولید و پخش و لوازم یدکی متعلق بـه آن  فرستنده

اولیه تولید فیلم و سریال از اخـذ مجـوز ورود و گـواهی عـدم سـاخت      
هاي پست و تلگراف  خانه هاي دولتی نظیر وزارت ها و سازمان خانه وزارت

و ثبـت سـفارش    رگانی و گواهی سازمان انرژي اتمیو تلفن، صنایع و باز
  .باشد وزارت بازرگانی می

هایی که براي انجام وظایف قانونی خویش  ها و سازمان دستگاه - 7ماده 
الزم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده نمایند باید مجوز الزم را 

ي اطالعـات و  هـا  خانه با هماهنگی وزارت از وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی
  .پست و تلگراف و تلفن کسب نمایند

کننـدگان تجهیـزات    واردکننـدگان، تولیدکننـدگان و توزیـع    -8ماده 
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دریافت از ماهواره عالوه بـر ضـبط و مصـادره امـوال مکشـوفه توسـط       
  .گردند ها به مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می دادگاه

یافت از مـاهواره عـالوه بـر    کنندگان از تجهیزات در استفاده -9ماده 
ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدي از یک میلیـون تـا سـه    

  .گردند میلیون ریال محکوم می
حمل، نگهداري، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع  - الف

  .گردند و مرتکبین به مجازات نقدي از یک تا پنج میلیون ریال محکوم می
این قانون به خزانه واریـز   9و  8ی بابت مجازات مواد وجوه دریافت - ب

هاي اجراي این قانون و مقابله  آن جهت تأمین هزینه%) 100(و صد در صد 
هـاي کشـور و فرهنـگ و ارشـاد      خانـه  با تهاجم فرهنگی در اختیار وزارت

شـود   ایران قرار داده مـی  و سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی  اسالمی
  .کل کشور به مصرف برسد  عتبارات مصوب بودجه ساالنهتا در حدود ا

با همکـاري وزارت پسـت و    وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی - 10ماده 
هاي حقوقی  ربط موظفند با استفاده از اهرم هاي ذي تلگراف و تلفن و سازمان

المللی در جهت حراست از مرزهاي فرهنگـی کشـور و حفـظ کیـان      و بین
  .هاي مخرب و مبتذل ماهواره اقدام الزم را انجام دهند خانواده علیه برنامه

هاي تبلیغاتی از طرق مختلـف توسـط مطبوعـات،     نشر آگهی -تبصره
هـاي   صدا و سیما یا تبلیغات شهري که متضمن جواز اسـتفاده از برنامـه  

  .باشد ممنوع است  اي می ماهواره
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دولت موظف است ظرف مدت یک ماه از تـاریخ تصـویب    -11ماده
  .نامه اجرایی آن را تهیه و تصویب نماید قانون آیین این

شـنبه   قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره درجلسه روز یک
صد و هفتاد و سـه مجلـس    مورخ بیست و سوم بهمن ماه یک هزار و سی

به تأیید شوراي نگهبان  26/11/1373تصویب و در تاریخ  شوراي اسالمی
       .رسیده است

 



 

  دي از قانون مجازات اسالمیموا
  )1375مصوب (

  
هر کـس مشـروبات الکلـی را     ):22/8/1387اصالحی ( -702ماده 

بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فـروش قـرار دهـد یـا حمـل یـا       
نگهداري کند یا در اختیار دیگري قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس 

داخت جزاي نقدي به میـزان  ضربه شالق و نیر پر) 74(و تا هفتاد و چهار 
  .شود کاالي یاد شده محکوم می) تجاري(پنج برابر ارزش عرفی 

وارد نمودن مشـروبات الکلـی بـه     ):22/8/1387اصـالحی  ( - 703ماده 
گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شـش   کشور قاچاق محسوب می

نیـز پرداخـت   ضـربه شـالق و   ) 74(ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار 
کاالي یاد شـده محکـوم   ) تجاري(جزاي نقدي به میزان ده برابر ارزش عرفی 

  .است رسیدگی به این جرم در صالحیت محاکم عمومی . شود می
، هرگاه مشروبات الکلـی  )703(و ) 702(در خصوص مواد  -1تبصره 

مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که براي حمل آن مورد 
گیرد چنانچه با اطالع مالک باشد بـه نفـع دولـت ضـبط      تفاده قرار میاس

آالت و ادواتی که جهت ساخت یا تسـهیل ارتکـاب جـرایم    . خواهد شد
گیـرد و وجـوه حاصـله از     موضوع مواد مذکور مورد اسـتفاده قـرار مـی   
  .معامالت مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد
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هـا یـا    ي دولتی و شـرکت ها هرگاه کارکنان دولت یا شرکت - 2تبصره 
و  ها یا نهادهاي انقالب اسالمی مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداري

به طور کلی قواي سه گانه و همچنین اعضاي نیروهاي مسلح و مأموران بـه  
مباشـرت، معاونـت   ) 703(و ) 702(در جرایم موضوع مواد  خدمات عمومی

ي مقرر، به انفصـال موقـت از   ها یا مشارکت نمایند عالوه بر تحمل مجازات
  .یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد

تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجـراي   دادگاه نمی -3تبصره 
  .صادر نماید) 703(و ) 702(مجازات مقرر در مواد 

هر کس آالت و وسایل مخصوص به قماربازي را بسازد یـا   - 707ماده 
ض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کنـد یـا در اختیـار    بفروشد یا در معر

دیگري قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصـد هـزار   
  .شود تا شش میلیون ریال جزاي نقدي محکوم می



 

  ) 1(قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 
   1369در نظام اقتصادي کشور مصوب  گران قانون مجازات اخالل

  )14/10/1384مصوب (آن ) 3(ماده ) 1(اصالح تبصره  و
  

  :ماده واحده
قانون مجـازات  ) 1(و یک تبصره به ماده ) ز(یک بند به عنوان بند  -1

  :شود الحاق می 19/9/1369گران در نظام اقتصادي کشور مصوب  اخالل
تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیري در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا  -ز

کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاي به نحوي که اعضاي  گروه به منظور
جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگري را جذب نموده و توسعه زنجیره 

  .یا شبکه انسانی تداوم یابد
هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده اسـت   پرونده -تبصره

  .شود برابر قوانین قبلی رسیدگی می
  :گردد فوق به شرح ذیل اصالح میقانون ) 2(ماده ) 1(تبصره  -2

عمده یا کالن یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد عـالوه   -1تبصره 
بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل دو برابـر  

  .شود اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می
نبه مورخ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارش

صد و هشـتاد و چهـار مجلـس شـوراي      هزار و سی چهاردهم دي ماه یک
  .به تأیید شوراي نگهبان رسید 28/10/1384تصویب و در تاریخ  اسالمی



 



 

  )2/9/1390مصوب (  قانون امور گمرکی
  
  تعاریف، سازمان و کلیات -بخش اول 

  تعاریف -فصل اول
این قانون، طبـق   شده در کار برده مفاهیم اصطالحات گمرکی به - 1ماده 

صورت مجموعه براي  تعریفی است که از طرف شوراي همکاري گمرکی به
که در بندهاي ذیـل یـا در    این شود مگر کشورهاي عضو منتشر شده و یا می

  :عمل آمده باشد این قانون از آن تعریف دیگري به سایر مواد
ایـن   اس مقرراتاي کتبی یا شفاهی است که براس بیانیه :اظهار کاال - الف

قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خـود را دربـاره کـاال مشـخص     
  .دهد کند و اطالعات مورد نیاز براي اجراي مقررات گمرکی را ارائه می می

صاحب کاال یا نماینده قانونی او است کـه کـاال را    :اظهارکننده -ب
ـ . کنـد  این قانون به گمرك اظهار مـی  برابر مقررات ار الکترونیکـی  در اظه

) دیجیتـالی ( صاحب کاال یا نماینده قانونی وي به استناد گـواهی رقـومی  
عنوان صاحب کـاال یـا    تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به

  .شود نماینده قانونی اظهارکننده شناخته می
سندي است که به موجب آن شرکت حمـل و   :اظهارنامه اجمالی -پ

التی که باید تخلیه و یا بارگیري شـود را هنگـام   نقل، فهرست کلی محمو
  .نماید ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعالم می
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 هــا، هــا، فرودگـاه  انبارهـا، بارانــدازها، اسـکله   :امـاکن گمرکــی  -ت
ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت  آهن، محوطه هاي راه ایستگاه 

منظور انجـام تشـریفات    االها بهگمرك است و براي انباشتن و نگهداري ک
تواند انبارهاي گمرکـی، انبارهـاي    این اماکن می .شود گمرکی استفاده می

  .باشد هاي عمومی اختصاصی و سردخانه
خروج کاال از اماکن گمرکـی پـس از انجـام تشـریفات      :ترخیص - ث

  .گمرکی مربوط است
و  کریر(سندي است که به موجب آن شرکت حمل و نقل  :ترخیصیه - ج

پس از احراز هویت، بالمانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسـط  ) فورواردر
  .نماید گیرنده کاال را به گمرك اعالم می

کلیه عملیـاتی اسـت کـه در اجـراي مقـررات       :تشریفات گمرکی - چ
  .شود گمرکی انجام می

نامه معتبري است که براي  وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمه :تضمین - ح
  .شود زامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرك سپرده میاجراي ال
قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرك  :تعهد -خ

  .کند براي انجام یا عدم انجام عملی ملزم می
ارزش %) 4(حقوق گمرکی معـادل چهـار درصـد     :حقوق ورودي -د

  گمرکی کاال 
عالوه  گردد به زیران تعیین میبه اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت و
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موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات  وجوهی که به
  .شود هاي انجام خدمات نمی گیرد ولی شامل هزینه قطعی کاال تعلق می

ورود کاال به اماکن گمرکی و خروج کـاال از امـاکن    :حمل یکسره - ذ
  .این قانون است ت مقرراتاین اماکن با رعای مذکور بدون تخلیه و تحویل در

زمانی که اظهارنامه امضا شده به ضمیمه اسـناد مربوطـه    :روز اظهار - ر
شـود و   اي به گمرك ارائـه مـی   صورت دستی یا رایانه توسط اظهارکننده به

  .یابد شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می
مللی ال سازمان بین ):شوراي همکاري گمرکی(سازمان جهانی گمرك  - ز
هجري شمسی مطابق بـا   24/9/1329الدولی که براساس کنوانسیون مورخ  بین
ایران در اسفند ماه سـال   ایجاد گردیده است و کشور میالدي 1950دسامبر  15

  .هجري شمسی به آن پیوسته است 1337
توصیف و کدگذاري کاال براساس  :شده هماهنگ) سیستم(سامانه  - ژ

گـذاري   ه هماهنـگ شـده توصـیف و نشـانه    المللـی سـامان   کنوانسیون بین
تصـویب شـوراي    مـیالدي کـه بـه    1983ژوئن  14کاال مورخ ) کدگذاري(

ایران براساس ماده واحده قانون  همکاري گمرکی رسیده و جمهوري اسالمی
ایـران بـه کنوانسـیون یـاد شـده مصـوب        الحاق دولت جمهوري اسـالمی 

  .هجري شمسی، به آن پیوسته است 20/6/1373
موجـب   شخص حقوقی کـه بـه   :المللی رکت حمل و نقل بینش -س

  .المللی است مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین
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شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید  :صاحب کاالي تجاري -ش
و در مورد کاالي خریداري شـده بـا تعهـد    (نام او صادر شده  و حمل به 

نـام او    و ترخیصیه نیز بـه ) انک مهر شدهسامانه بانکی، آن اسناد از طرف ب
واگذارنـده از   ينام وي ظهرنویسی و صحت امضا  باشد یا اسناد مزبور به

  .طرف مقام صالحیتدار گواهی شده باشد
آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قـانون   :قلمرو گمرکی -ص

  .شود امور گمرکی اعمال می
ایران بـراي فـروش    مركکاالیی که به تشخیص گ :کاالي تجاري -ض

که به همان شکل یا پس از انجام عملیات  این گردد اعم از صادر یا وارد می
  .بندي به فروش برسد اعم از تولیدي، تفکیک و بسته

کاالیی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته  :کاالي داخلی -ط
  .شده یا کاالي خارجی است که ورود قطعی شده است

کاالیی که تحـت نظـارت و کنتـرل گمـرك     : نشده کاالي گمرك -ظ
  .طور کامل انجام نشده است است ولی تشریفات گمرکی آن به

کاالیی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیـاز   :کاالي مجاز -ع
  .به کسب مجوز ندارد

کاالیی که صدور یا ورود آن نیاز به کسـب   :کاالي مجاز مشروط -غ
  .مان دولتی داردموافقت قبلی یک یا چند ساز

کاالیی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یـا   :کاالي ممنوع -ف
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  .موجب قانون ممنوع است شرع مقدس اسالم به
منظـور حصـول    اقداماتی که توسط گمرك بـه  :ي گمرکیها کنترل - ق

  .شود اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می
موجـب قـانون یـا     شخص حقوقی که بـه  :گیرنده مرجع تحویل -ك

قراردادهاي متکی به قانون مسؤولیت تحویل و نگهداري کاالهاي مربـوط  
به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در امـاکن  

آوري و فـروش   این اصطالح شـامل سـازمان جمـع    .گمرکی برعهده دارد
  .اموال تملیکی نیست

هـاي اجرایـی،    نامه ینقوانین و مقررات اعم ازآی :مقررات گمرکی -گ
هایی که نظارت یا اجراي آن به گمرك واگـذار   و بخشنامه ها دستورالعمل
  .گردیده است

وجوهی که در قبال انجام خـدماتی از   :هاي انجام خدمات هزینه -ل
، مهر و موم، پلمب، باربري، انبارداري )ایکس ري(ایکس  قبیل هزینه اشعه

دي، مراقبت، بدرقه، تـوزین کـاال و   بن در اماکن گمرکی، آزمایش و تعرفه
شـود و شـرایط، ضـوابط و مصـادیق آن      العاده دریافت مـی  خدمات فوق

  .گردد متناسب با خدمات انجام شده تعیین می
ــداف -فصــل دوم ــوري   و اه ــرك جمه ــازمان گم ــایف س وظ

  ایران اسالمی
ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور  گمرك جمهوري اسالمی - 2ماده 
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عنوان مرزبان اقتصادي کشور نقش محوري و  و دارایی است که به اقتصادي
کننده را در مبادي ورودي و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمـال   هماهنگ

حاکمیت دولت در اجراي قانون امور گمرکـی و سـایر قـوانین و مقـررات     
کـاال و وصـول حقـوق    ) ترانزیـت ( مربوط به صادرات و واردات و عبـور 

هاي مربوطه و الزامات فنـی و تسـهیل    مرکی و مالیاتورودي و عوارض گ
ایران براي انجـام وظـایف قـانونی     گمرك جمهوري اسالمی. تجارت است

ـ خود، سـطوح واحـدهاي اجرا   ی موردنیـاز را بـدون رعایـت ضـوابط و     ی
قانون مدیریت خدمات کشوري، متناسب بـا  ) 30(تقسیمات کشوري و ماده 

تشکیالت گمرك و واحدهاي اجرایی . ایدنم ها تعیین می حجم و نوع فعالیت
هـاي محولـه توسـط گمـرك جمهـوري       متناسب با وظـایف و مأموریـت  

شود و پس از تأیید وزیر اموراقتصـادي و دارایـی بـه     ایران تهیه می اسالمی
  .رسد تصویب هیأت وزیران می

ایـران و   ایران شـامل سـتاد مرکـزي گمـرك     گمرك جمهوري اسالمی
  .ی استیهاي اجرا گمرك

  :شرح ذیل است  ایران به وظایف و اختیارات گمرك -3 ماده 
    هاي دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کاال اعمال سیاست - الف
تشخیص و وصول حقوق ورودي و سـایر وجـوه قابـل وصـول      -ب

  ایران قانونی توسط گمرك
انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویـل کـاال بـه صـاحب یـا       -پ
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نونی وي و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط نماینده قا

  ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
  کنترل و نظارت بر امر عبور کاال از قلمرو کشور -ت
هاي مرزي، مرزنشینان و  اجراي قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه -ث
  وران پیله

هـاي   در بخش ها و ممنوعیت ها افیتاعمال مقررات گمرکی درباره مع - ج
صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کـران بـري   

هـاي   ، عبور داخلی کاال، انتقالی، معامالت پایاپاي مـرزي، فروشـگاه  )کابوتاژ(
  الملل هاي سیاسی و پست بین ها و پیک آزاد، بسته

اق گمرکـی،  اجراي قوانین و مقررات مربوط بـه تخلفـات و قاچـ    -چ
  کاالهاي متروکه و ضبطی

هاي مورد نیاز بـراي اجـرا و    ساخت بینی و فراهم نمودن زیر پیش -ح
هـاي نـوین همچـون پنجـره واحـد در       ها و روش ها، رویه استقرار سامانه

  هاي گمرکی فعالیت
آوري، تجزیــه و تحلیــل و انتشــار آمــار میــزان واردات و  جمــع -خ

  صادرات کاال
  ها ریزي درجهت رفع آن موانع نظام گمرکی و برنامه بررسی و شناخت - د
هـاي مـرتبط    ها، لوایح، تصویبنامه نویس طرح اظهارنظر درباره پیش -ذ

  با امورگمرکی
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هاي مناسب جهت هدایت و راهبري دعاوي حقـوقی و   اتخاذ روش -ر
  ی در رابطه با امور گمرکییقضا
رفتار کارکنان  آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و -ز

  گمرك، کشف تخلف و تقصیرات اداري آنان
هـا و   عملکرد آن بازرسی از واحدهاي اجرایی گمرکی و نظارت بر -ژ

  و کیفی مبادي ورودي و خروجی ساماندهی کمی
رسیدگی و حل اختالفـات ناشـی از اجـراي قـانون و مقـررات       -س

  ت مربوطهمابین گمرك و صاحب کاال برابر قوانین و مقررا گمرکی فی
هـاي   المللی، انعقـاد تفاهمنامـه و موافقتنامـه    گسترش ارتباطات بین - ش

المللـی و   هاي بین گمرکی دو یا چندجانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمان
  قانون اساسی و قوانین مربوطه) 77(گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم 

ازرگـانی  هاي سازمان جهانی گمرك، قراردادهاي ب رعایت توصیه -ص
  هاي منعقده یا پایاپاي در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه و توافقنامه

هاي کلی اصل چهل و چهـارم   رعایت مفاد قانون اجراي سیاست -ض
منظور واگـذاري امـور غیرحـاکمیتی گمرکـی بـه       قانون اساسی به) 44(

  هاي خصوصی و تعاونی بخش
گمرکـی بـه ابزارهـاي     استفاده از فناوریهاي نوین و تجهیز اماکن -ط

  پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی
تمهیدات الزم براي تسـهیل امـور تجـاري، تشـویق صـادرات و       -ظ
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  گسترش عبور کاال
  تسهیل فرآیندهاي گمرکی با هدف توسعه گردشگري -ع
  این قانون و یا سـایر قـوانین    موجب انجام سایر وظایف گمرکی به -غ
  راتو مقر

ایران از سوي وزیر امور اقتصـادي و   رییس کل گمرك -الف -4ماده 
شود و به عنـوان بـاالترین مقـام اجرایـی گمـرك در       دارایی منصوب می

چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه، اداره امور گمرك، پیشـنهاد  
تشکیالت و بودجه، استخدام، عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از 

حدي به واحد دیگر، نمایندگی گمرك در کلیه مراجع قانونی و حقوقی وا
باحق توکیل به غیر و ارجاع به داوري در موارد لـزوم و اعمـال نظـارت    
برحسن اجراي وظایف محوله به گمرك را زیر نظر وزیر امور اقتصادي و 

  ) د(هـاي موضـوع بنـد     همچنـین وي همتـراز مقـام   . دارایی برعهده دارد
  .قانون مدیریت خدمات کشوري است) 71(ماده 

ایران و تأیید وزیر   معاونان گمرك بنا به پیشنهاد رییس کل گمرك -ب
  .شوند ایران منصوب می امور اقتصادي و دارایی با حکم رییس کل گمرك

مشمول قانون مـدیریت   کارکنان گمرك از نظر مقررات استخدامی -پ
و بـا عنایـت بـه    باشـند   خدمات کشـوري و اصـالحات بعـدي آن مـی    

ي مشاغل گمرك و تأثیر آن بر ها ي خاص و اهمیت و مسؤولیتها ویژگی
قـانون  ) 65(وصول درآمدها، از امتیاز جداول حق شـغل موضـوع مـاده    
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تواند براي تـأمین نیـروي    گمرك می. برخوردارند) 2/1( مذکور باضریب
جه بـه  جایی نیروهاي انسانی با تو انسانی واحدهاي اجرایی نسبت به جابه

مدارك تحصیلی و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازمانی 
  .اقدام نماید

این قانون از محل درآمـدهاي حاصـل    بار مالی اضافی ناشی از اجراي
   .گردد این قانون تأمین می از

  کلیات -فصل سوم
  هاي خدمات حقوق ورودي و هزینه -مبحث اول

خدمات بدون توجه به نو یا  هاي انجام حقوق ورودي و هزینه -5 ماده
وسیله گمرك یا اشخاص  مستعمل بودن کاال طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به

  .شود دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می ارائه
در احتساب جمع وجوهی که گمرك براي انجام تشـریفات   -1تبصره

ریـال، معـادل یـک هـزار     ) 1000(کند کسر یک هزار  گمرکی وصول می
  .شود یال محسوب میر) 1000(

هـاي   صاحب کاال مسؤول پرداخت حقـوق ورودي، هزینـه   -2تبصره
  .هاي متعلق به ترخیص است انجام خدمات و جریمه

مصادیق و نحوه اخذ هزینه خـدمات بـا رعایـت مقـررات      -3تبصره
  .گردد این قانون مشخص می  نامۀ اجرایی یینآ قانونی در
خـت حقـوق ورودي متعلقـه    واردات قطعی کاال مستلزم پردا -6ماده
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ها و مؤسسات دولتـی را   تواند کاالي متعلق به وزارتخانه گمرك می. است
که جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤوالن مالی سازمان  این مشروط بر

مربوطه با تعیین مهلت و کـاالي متعلـق بـه سـایر اشـخاص را بـا اخـذ        
سال نباشـد بـراي    از یکضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش 

  .طور قطعی ترخیص کند پرداخت حقوق ورودي به
افزایش حقـوق ورودي شـامل کـاالي موجـود در امـاکن       -1تبصره

  .گمرکی نیست
بـه  ) 160(این قانون با رعایت حکم ماده درآمدهاي موضوع -2تبصره

ایـران   داري کل کشور تعیـین و توسـط گمـرك    حسابی که ازسوي خزانه
گمرك مکلف است در قبال دریافت هرگونه . گردد واریز میشود  اعالم می

  .کننده تسلیم نماید وجه، رسید آن را به پرداخت
کاالي موجود در گمرك، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به  -7ماده

ي قطعی صاحب کاال بابـت وجـوهی اسـت کـه     ها آن کاال و سایر بدهی
ك قبل از دریافت یا گمر. موجب قانون برعهده گمرك است وصول آن به

  .تواند اجازه تحویل و ترخیص کاال را بدهد تأمین وجوه مذکور نمی
گمرك مجاز است هرگونه مطالبـات قطعـی خـود ناشـی از      -8ماده
این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیـاتی اعـالم نمایـد تـا      اجراي

امه اجرایی ن هاي مستقیم وآیین سازمان مذکور آن را براساس قانون مالیات
  .هاي بعدي آن وصول کند و اصالحیه
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  فناوري اطالعات و ارتباطات -مبحث دوم
کارگیري فناوري اطالعـات و   گمرك موظف است امکانات به -9ماده

ارتباطات را با رعایت قوانین تجـارت الکترونیـک و مـدیریت خـدمات     
  .کشوري در اجراي وظایف خود فراهم آورد

ي و دارایی موظف است ظرف شش ماه از وزارت امور اقتصاد - تبصره
نامه گمرك الکترونیکی را بـا همکـاري وزارت    این قانونآیین تاریخ تصویب

  .ارتباطات و فناوري اطالعات تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند
  تضمین -مبحث سوم

شود،  به استثناء هزینه انجام خدمات که بالفاصله وصول می -10ماده 
اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي کاالهـاي مجـاز    میزان تضمین

معادل حقوق ورودي متعلقه و براي سایر کاالهـا معـادل حقـوق ورودي    
عالوه نصف تا سه برابر ارزش کاال است که حسب مورد توسط  متعلقه به

  .شود گمرك تعیین می
  ي گمرکیها تشریفات و کنترل -مبحث چهارم

ن از رعایت مقـررات گمرکـی، کلیـه    به منظور حصول اطمینا - 11ماده
شـود، مشـمول    کاالهایی که به قلمرو گمرکـی وارد یـا از آن خـارج مـی    

هایی مانند مدیریت خطـر،   هاي گمرکی با استفاده از شیوه تشریفات و کنترل
هاي نوین بازرسی،  کارگیري تجهیزات و شیوه ي منظم یا اتفاقی، بهها بازرسی

  .ر موارد استثنایی بدرقه یا مراقبت استهاي مبتنی بر حسابرسی و د روش
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منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادي  به - 12ماده 

هـاي مسـؤول سـایر     ها و سـازمان  ورودي و خروجی، نمایندگان وزارتخانه
هـا ماننـد    سـایر کنتـرل  . ها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمایند کنترل

گیاهی، استانداردهاي فنی و کیفیـت بایـد    هاي پزشکی، دامپزشکی، بازرسی
ایـن   برخـی از . صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهی شـود  به

تواند با همـاهنگی قبلـی بـه     المللی می منظور تسهیل تجارت بین ها به کنترل
  .گمرك واگذار شود یا در مکان دیگري به تشخیص گمرك صورت گیرد

منظـور انجـام    ها باید بـه  ین کنترلا هاي مسؤول ها و سازمان وزارتخانه
  .سریع وظایفشان امکانات و تسهیالت الزم را فراهم نمایند

  هماهنگ شده) سیستم(الزامات سامانه  -مبحث پنجم
وزارت امور اقتصادي و دارایی موظـف اسـت اصـالحات     -13ماده

مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگـذاري کـاال، یادداشـتهاي    
نامـه پیشـنهاد نمایـد و بـه      اصالحات بعدي را در قالبآیینتوضیحی آن و 
هـاي   وزیران برسـاند و اصـالحات مزبـور را در روزنامـه     تصویب هیأت

  .اختصاصی گمرك درج کند) سایت وب(کثیراالنتشار آگهی و در تارنماي
درصورتی که اصالحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر  -تبصره

کاالیی که قبل از اعالم آگهی بـراي آن   باشد، کاالي موجود در گمرك و
گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل براي آن صادر گردیده است مشـمول  

  .شود مأخذ کمتر می
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  .گردد این قانون تعیین می نامه مدت زمان رسیدن کاالي بارنامه درآیین
  گذاري و قواعد مبدأ ارزش -بخش دوم
  ارزش کاال -فصل اول
  )وارداتی(وروديارزش کاالي  -مبحث اول

ارزش گمرکی کاالي ورودي در همه موارد عبارت است از  -14ماده
) سیف(ارزش بهاي خرید کاال در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل

هایی که به آن کاال تا ورود به اولـین دفتـر گمرکـی     به اضافه سایر هزینه
صاحب کـاال   میگیرد که از روي سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلی تعلق می
شود و براساس برابري نرخ ارز اعالم شده توسط بانک مرکـزي   تعیین می

  .در روز اظهار است
در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل، در صـورت پرداخـت    -1تبصره
  :شود افزوده می

  حقوق مالکیت معنوي -الف
  هاي طراحی و مهندسی در سایر کشورها هزینه -ب
  ها ظروف و محفظه -پ
کـار رفتـه در تولیـد کـاالي وارده و      قطعـات و تجهیـزات بـه    مواد، - ت
  شده توسط خریدار تأمین

گرفته بـه   هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاري تعلق -ث
  طور مستقیم یا غیرمستقیم فروشنده به
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چنانچه ارزش گمرکی کاالي ورودي از قیمـت منـدرج در    -2تبصره

  :شود ها یا موارد زیر نمی هزینه اسناد ارائه شده متمایز باشد، شامل
هزینه ساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهداري یا کمک فنی  -الف

آالت و تجهیزات صنعتی پس از  ها، ماشین در مورد کاالهایی مانند دستگاه
  ورود آنها

  و نقل پس از ورود کاال هزینه حمل  -ب
ده توسط هزینه سود متداول ناشی از تأمین مالی خرید کاالي وار -پ

  فروشنده یا شخص ثالث
هزینه اقدامات خریـدار خـارج ازشـرایط انجـام معاملـه، ماننـد        -ت
  ي بازاریابی براي کاالها فعالیت
  حق تکثیر و تولید داخلی کاالي وارده -ث
افزار  ارزش یا هزینه اطالعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نرم -ج

شـرده و مشـابه آن بـراي    یا روي حاملین اطالعات مانند دیسکت، لوح ف
  .شود این موارد ارزش حامل خام محاسبه می استفاده در رایانه؛ در

هاي صدایی، سینمایی،  شامل ضبط» ها اطالعات و دستورالعمل« - تبصره
شامل مدارهاي » حاملین اطالعات«افزارهاي تجاري و همچنین  ویدئویی، نرم
  .مستثنی است این حکم  و وسایل مشابه از ها هادي مجتمع، نیمه

هرگاه از طرف صاحب کاال سیاهه خرید به گمـرك تسـلیم    -15ماده 
صاحب کاال به استناد دالیل  نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی
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و مدارك قابل قبول مورد پذیرش گمرك نباشد، ارزش کاال برمبناي یکی 
  :شود هاي ذیل تعیین می از روش
  مزمان از همان کشور مبدأسوابق ترخیص کاالي مثل ه -الف

  سوابق ترخیص کاالي مشابه همزمان از همان کشور مبدأ -ب
  هاي الزم قیمت فروش همان کاال در بازار داخلی پس از تعدیل -پ
  ارزش محاسباتی برمبناء عوامل متشکله -ت
گذاري کاال برمبناء مدارك و اطالعات موجود و با انعطاف  ارزش -ث
  الذکر فوقهاي  کارگیري روش در به

است  هاي فوق الزامی کارگیري روش رعایت تقدم و تأخر در به - تبصـره 
هـاي سـوم و    و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترتیب کاربرد روش

  .جایی است چهارم قابل جابه
  ایـن قـانون     نامـه اجرایـی   آیـین  این ماده در شرایط و مقررات اجراي

  .شود تعیین می
  )صادراتی(االي صدوريارزش گمرکی ک -مبحث دوم

ارزش گمرکی کاالي صـدوري، عبـارت اسـت از قیمـت      -16ماده 
و نقـل و    فروش کاال براي صدور به اضافه هزینه بیمه، بـاربري و حمـل  

گیرد و  هایی که به آن کاال تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می سایر هزینه
در صـورت  . گـردد  صادرکننده تعیین مـی   از روي سیاهه و اسناد تسلیمی

دالیـل مسـتند،    عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده بـه 
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ربط و براسـاس   گمرك ارزش کاالي صدوري را با استعالم از مراجع ذي
هایی که تا خـروج   فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه قیمت عمده

  .نماید گیرد تعیین می از قلمرو گمرکی به آن تعلق می
تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صـدور کـاال    -تبصره

تواند با اخذ تعهد، رسیدگی بـه ارزش را بـه بعـد از     نیست و گمرك می
صدور موکول نماید مگر در مواردي که صادرات کاال منوط به پرداخـت  

  .عوارض صادراتی برمبناي ارزش کاال باشد
    قواعد مبدأ -فصل دوم

کشوري است کـه کـاال در آن تولیـد یـا      کشور مبدأ کاال -17ماده 
ي مقداري ها اي گمرکی، محدودیت منظور اعمال اهداف تعرفه ساخته و به

. ود-ش کـار گرفتـه مـی    یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، بـه 
قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تأیید شـوراي  

  .گردد این قانون تعیین می نامه اجرایی همکاري گمرکی درآیین
ایران اتاق بازرگـانی و صـنایع و     مرجع صدور گواهی مبدأ در - تبصره

  .ایران است  معادن
  تشریفات قبل از اظهار -بخش سوم

و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به  هاي حمل  شرکت -18ماده 
نهـا  قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظـیم و بـه هریـک از آ   

) هـاي  راهنامه(هاي  اي از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه نسخه
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گیرنده  هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرك و مرجع تحویل
کاال تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمـالی  

بـه زبـان    اظهارنامه اجمـالی بایـد  . با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند
گیرنـده   ایران با هماهنگی مراجع تحویل اي که گمرك فارسی و طبق نمونه

  .خوردگی تنظیم گردد نماید، بدون حک و اصالح و قلم تهیه می
و نقل به هنگام تنظیم و تسـلیم    هاي حمل مسؤولیت شرکت -1تبصره

هاي آکبند محدود بـه منـدرجات    اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته
نج. هاي مربوطه است نامهبار بـارگیري و مهرومـوم   ) کانتینرهاي(هاي  بارگُ

  .گردد شده از طرف فرستنده کاال در حکم بسته آکبند تلقی می
ایـن مـاده شـامل کاالهـاي ورودي از منـاطق آزاد       مقررات -2تبصره

  .گردد صنعتی و ویژه اقتصادي به قلمرو گمرکی نمی -تجاري
ن گمرکی موکـول بـه موافقـت گمـرك     تخلیه کاال در اماک -19ماده

گیرنده باید قبل از تخلیه کـاال همـاهنگی الزم را بـا      مرجع تحویل. است
  .عمل آورد گمرك به
بـرداري، پـذیرش،    ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرسـت  -تبصره

مجالس و چگـونگی تسـویه    تحویل، چیدمان، ثبت دفاتر و تنظیم صورت
ب تحویل و تحول کاال به انبارهاي گمرکـی  محموالت وسیله نقلیه و ترتی

  .شود این قانون تعیین می نامه اجرایی درآیین
و نقل بعد از تسـلیم اظهارنامـه اجمـالی و     هرگاه شرکت حمل  - 20ماده 
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ضمیمه آن، اظهارنامه و فهرست کل بـار دیگـري   ) مانیفست(فهرست کل بار 
مــرك و مرجــع در تغییــر و اصــالح آن یــا تکمیــل اظهارنامــه قبلــی بــه گ

گیرنده بدهد درصورتی که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شـده   تحویل
  .شود باشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصالحی یا تکمیلی مذکور پذیرفته می

درصورتی که موارد اصالح در ارتباط با نوع کـاال و تعـداد    -تبصره
ه نیز اظهارنامه و بسته نباشد گمرك بعد از تخلیه و قبل از صدور ترخیصی

  .پذیرد این ماده را می فهرست کل بار اصالحی یا تکمیلی مذکور در
هرگاه در موقع تحویل قطعی محموالت وسیله نقلیه به مرجع  -21ماده
گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرسـت کـل    تحویل

شاهده شـود،  هاي تحویلی م بار ضمیمه آن اختالفاتی از حیث تعداد بسته
و نقل و  نماینده شرکت حمل  يبالفاصله مراتب در صورتمجلسی به امضا

ایـن   در مـورد . رسـد  گیرنده و نظارت گمـرك مـی   مأموران مرجع تحویل
  .شود این قانون رفتار می )104( و نقل طبق ماده اختالف با شرکت حمل 

اي  عنـوان چنـد محمولـه    هایی که در مقصد بارنامـه بـه   بارگُنج - تبصره
)LCL (شود، با درخواست  گیرنده می اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل

هـاي   المللی دارنده ترخیصیه کلی و ارائه بارنامه هاي حمل و نقل بین شرکت
سپس قـبض  . شود یافته تخلیه می ، بارگُنج در محلِ تخصیص)HBL(تفکیکی

ر بارنامه بـا  ها در ه انبار تفکیکی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بسته
  .گردد این ماده اعمال می هاي تخلیه شده، مقررات بسته
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هـاي   این قـانون برعهـده شـرکت    موجب تمام وظایفی که به -22ماده
وسیله نمایندگی مجاز آنها نیز انجام شـود و   تواند به و نقل است می حمل 

صــورت نماینــده مزبــور تمـام مســؤولیتهاي گمرکــی، بنــدري و   ایـن  در
  .ربوطه را برعهده داردفرودگاهی م

  نگهداري کاال در اماکن گمرکی -بخش چهارم
  انبارهاي گمرکی و مسؤولیت نگهداري کاال -فصل اول
  انبارهاي گمرکی -مبحث اول

منظور از انبارهاي گمرکی اعم از انبار مسقف، غیرمسقف و  -23ماده 
محوطه، اماکنی است که بـراي نگهـداري کاالهـاي ورودي و صـدوري     

هـر جـا   . شـود  گیرنـده کـاال اداره مـی    و توسط مراجـع تحویـل   تأسیس
این انبارها را صـادر   ایجاب نماید گمرك اجازه تأسیس ضرورتهاي تجاري
گیرنده کاال  مراجع تحویل. نماید ي گمرکی را تعیین میها و ترتیبات کنترل

  .این قانون را رعایت نمایند ملزمند مفاد
ي گمرك نشـده را بـا موافقـت    گیرنده که کاال مراجع تحویل -تبصره

توانند به توسعه تأسیسات و انبارهاي مورد  نمایند می گمرك نگهداري می
  .نیاز در محدوده داراي مجوز اقدام نمایند

مدت مجاز نگهداري کاال در انبارهـاي گمرکـی از تـاریخ     -24ماده
در صورت تقاضاي کتبی صاحبان . این اماکن سه ماه است تحویل کاال به

و نقل در مورد کـاالي عبـوري و وجـود علـل      هاي حمل  یا شرکت کاال
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موجه به تشخیص گمرك و با پرداخت هزینه انبارداري تا تاریخ موافقـت  
درصورتی کـه  . این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است گمرك

ظرف مهلت مقرر صاحب کاال براي انجام تشریفات گمرکـی و پرداخـت   
چنانچـه  . شـود  ننماید کاال مشمول مقررات متروکه میوجوه متعلقه اقدام 

کاال به انبارهاي گمرکی متعدد منتقل و نگهداري شـود مـدت توقـف از    
مهلـت توقـف   . شـود  زمان ورود کاال به اولین انبار گمرکی محاسبه مـی 
  .مرسوالت پستی غیرتجاري تابع مقررات پست است

کاالي فاسدشدنی  درصورتی که امکانات الزم براي نگهداري - 1تبصره
کند، در انبارهـاي گمرکـی    ایجاد می و کاالیی که نگهداري آن هزینه اضافی

موجود نباشد، باید بالفاصله پـس از تخلیـه و تحویـل، تـرخیص و یـا بـا       
در . مسؤولیت صاحب کاال و نظارت گمرك به انبـار مناسـب منتقـل شـود    

در قبال ضـایع یـا   گونه مسؤولیتی  گیرنده هیچ صورت، مرجع تحویل این  غیر
له مقررات متروکـه را در مـورد   - دن آنها ندارد و گمرك بالفاص- فاسد ش

  .نماید آن کاال اعمال می
ماه کاالهایی که براي آن سند ترخیص یـا   چنانچه ظرف یک -2تبصره

فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه 
گیرنـده و گمـرك قابـل     مرجع تحویل این مهلت با اعالم موافقت .شود می

  .تمدید است
تا زمانی که کاال به انتظـار اعـالم نظـر قطعـی گمـرك در       -3تبصره
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  .شود انبارهاي گمرکی متوقف گردد، کاال متروکه نمی
تعیین مهلت توقـف کـاال در منـاطق آزاد و منـاطق ویـژه       -4تبصره

هـاي   ازماناقتصادي بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سـ 
ایـن منـاطق پـس از انقضـاء      کاالهـایی کـه در  . این مناطق است مسؤول
ي مـذکور مهلـت منقضـی، اعـالم     هـا  ي اعطایی توسط سـازمان ها مهلت

  .گردند شوند نیز مشمول مقررات کاالي متروکه می می
  مسؤولیت حفظ و نگهداري کاال در انبارهاي گمرکی -مبحث دوم

ري کـاالي موجـود در انبارهـاي    مسؤولیت حفـظ و نگهـدا   - 25 ماده
گمرکـی از هنگـام تحویـل گـرفتن تــا زمـان تحویـل دادن آن بـا مرجــع        

گیرنده مکلف است کـاالي موجـود     مرجع تحویل. گیرنده کاال است تحویل
سـوزي، اشـتعال و    در انبارهاي گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتـش 

م ترخیص از صاحب کاال مه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگا- انفجار بی
موجـب   درصورتی که کاالي تحویلی به انبارهاي گمرکـی بـه  . وصول کند

نامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کاال در اظهارنامه اجمالی  بیمه
گیرنده اعالم گردد، بیمه باشد، تا  یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل

ش آن است و - داراي اعتبار است، کاال تحت پوشنامه مزبور  زمانی که بیمه
  .گردد گیرنده دریافت نمی ه توسط مرجع تحویل- این مدت حق بیم براي

ارزش کاال براي دریافت حق بیمه و پرداخـت غرامـت در    -1تبصره
اسـت کـه در اسـناد خریـد تعیـین      » سـیف « مورد کاالي تجاري ارزش
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این قـانون   زش به موجب مفاددر مواردي که اسناد ارائه نشود ار. گردد می
  .شود تعیین می
در مسیر حمل عبور داخلی اداري مسؤولیت حفاظـت کـاال    -2تبصره

  .دهنده است حسب مورد با عبور
گیرنده مسؤولیت باربري کاال را  در مواردي که مرجع تحویل -3تبصره

  ایـن    نیز برعهده دارد، خسـارات وارده بـه هنگـام بـاربري نیـز مشـمول      
  .شود ماده می
درصورتی که کاال با روش اعتبار اسنادي وارد گـردد فقـط    -4تبصره

  .نامه معتبر در زمان ترخیص کاال کافی است ارائه یک نسخه از بیمه
نامه داراي اعتبار زمانی کاالي عبـوري   چنانچه تصویر بیمه -5 تبصره

طور کتبی با ذکر تعهـد و تأییـد اصـالت     دهنده به خارجی از سوي عبور
نامه در زمان اظهار به گمرك ارائه گردد آن کاال مشمول پرداخت حق  بیمه

  .گردد بیمه محلی نمی
این قـانون و مـوارد قـوه     )25(در غیر از موارد مذکور در ماده - 26ماده

بنـدي،   و خسارت ناشی از کیفیت کاال یا بـدي بسـته  ) فورس ماژور(قهریه 
از بـین بـرود یـا    درصورتی که کاال در مدت توقف در انبارهاي گمرکـی  

  .گیرنده مسؤول پرداخت غرامت است آسیب ببیند، مرجع تحویل
نظر کردن صاحب کاال از دریافت  پرداخت غرامت یا صرف -1تبصره

گیرنده در مورد حقوق دولت نیست و در  آن رافع مسؤولیت مرجع تحویل
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صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودي متعلق به کـاالي  
  .فته را پرداخت نمایداز بین ر
گیرنـده، گمـرك و مرتکـب، کارمنـد      چنانچه مرجع تحویل -2تبصره

وسیله گمرك جبران و سپس از کارمنـد متخلـف    گمرك باشد خسارت به
  .شود مطالبه و وصول می

 هاي عمـومی  سردخانهي انبارهاي اختصاصی، انبارها -فصل دوم
  و گمرك اختصاصی  رسمی و 

ر اختصاصی انباري است خـارج از انبارهـاي   منظور از انبا -27ماده 
گمرکی که کاالي گمرك نشده متعلق به شخص خاص بـا شـرایط مقـرر    

تواند کاالي گمرك  صاحب کاال می. شود این فصل در آن نگهداري می در
نشده متعلق به خود را به منظور انجام یا اتمام تشریفات گمرکی در انبـار  

ایـن   رك طبـق شـرایط مقـرر در   ترین گم اختصاصی تحت نظارت نزدیک
  .فصل نگهداري کند

شرایط فیزیکی انبـار اختصاصـی، نحـوه اداره و زمـان مجـاز       - تبصره
 موجـب  نگهداري و چگونگی سرشماري کاال و شیوه بازرسـی از انبـار بـه   

ایـن قـانون توسـط      ماه از تاریخ تصـویب  اي است که ظرف شش نامه آیین
  .رسد وزیران میتصویب هیأت  شود و به گمرك تهیه می

تواند با انتقال و نگهداري کاال در انبار  گمرك درصورتی می -28ماده
اختصاصی موافقت نماید که حقوق ورودي متعلق به آن تضـمین شـود و   
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درصورتی که کاال از نوع مجاز . کاال از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد
ردکننده ارائه شود باشد و یا مجوزهاي الزم هنگام انتقال به انبار توسط وا

انتقال کاال به انبار اختصاصـی  . میزان تضمین معادل حقوق ورودي است
  .گردد با صدور پروانه عبور داخلی انجام می

مدت مجاز توقف کاال، در انبارهاي اختصاصی محـدود بـه    -29ماده
ایـن قـانون نیسـت و مهلـت آن از طـرف       )24(هاي مقرر در مـاده   مهلت
  .شود یایران تعیین م گمرك
صورتی که تا پایان مهلت مقـرر صـاحب کـاال نسـبت بـه انجـام        در

  :شود نحو ذیل اقدام می  تشریفات گمرکی اقدام ننماید، به
چنانچه کاال از نوع مجاز باشد یا صاحب کاال مجوزهاي الزم را  -الف

اخذ و ارائه نماید، گمرك مکلف است حقوق ورودي متعلقه به کاال را از 
تأمین و پس از وصول، پروانه ورود قطعی صادر کنـد و   محل تضمین آن

  .براي صاحب کاال ارسال دارد
در مورد کاالیی که مجوز الزم براي ترخیص آن اخذ و ارائه نشـده   - ب

است، مراتب به صاحب کاال اعالم و مقررات کاالي متروکـه در مـورد آن   
نامـۀ   اجـازه گردد و تضمین مأخوذه با توجه به شرایط مـذکور در   اعمال می

  .شود این فصل ابطال می تأسیس و مواد دیگر
خارج کردن کاال از انبارهـاي اختصاصـی صـاحب کـاال      -30 ماده 

صورت موضوع مشـمول   این مستلزم انجام تشریفات گمرکی است در غیر
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صـورت   مأموران گمرك حـق دارنـد بـه   . شود مقررات قاچاق گمرکی می
ی را مورد رسـیدگی و شـمارش   تصادفی کاالي موجود در انبار اختصاص

قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود 
  .و خروج تطبیق نمایند

دیدگی یا فساد کاال  مسؤولیت از بین رفتن، کاهش یا آسیب -1 تبصره
در انبارهاي اختصاصی صاحب کاال برعهده صاحب آن است که عالوه بر 

  .ورودي متعلقه را نیز دارد آن مسؤولیت پرداخت حقوق
در صورتی که از بین رفتن کاال ناشی از عوامل قوه قهریـه   -2تبصره

  باشد صـاحب کـاال از پرداخـت حقـوق ورودي متعلقـه      ) ماژور  فورس(
  .معاف است
تواند با انتقال کاالي گمرك نشـده بـه انبارهـا و     گمرك می -31ماده
. گمرکـی، موافقـت نمایـد    رسمی، غیر از انبارهـاي  هاي عمومی سردخانه
  .باشد نیز می رسمی هاي عمومی این فصل شامل انبارها و سردخانه مقررات

جـز کـاالي    منظور نگهداري کاالهاي گمرك نشـده بـه    به -32مـاده  
تواند با تأسیس واحـدهاي گمرکـی اختصاصـی بـراي      ممنوع، گمرك می

تضـمین  المللـی بـا اخـذ     و نقل بـین  هاي حمل  صاحبان کاالها و شرکت
موافقت کند و مأموران الزم را جهت اجراي مقررات و انجـام تشـریفات   

  .این اماکن مستقر نماید گمرکی در
ایـن   هاي مربوطه با رعایت چگونگی انجام تشریفات گمرکی و نظارت
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  .گردد نامه اجرایی مشخص می قانون درآیین
  کاالي متروکه، ضبطی و واگذاري به گمرك -بخش پنجم

این قانون و کاالي ضبطی  )24(الي متروکه موضوع ماده کا -33ماده 
آوري و فروش اموال تملیکـی   و واگذاري به گمرك، توسط سازمان جمع

عنوان مسؤول فروش کاالي متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه  به 
  .رسد به فروش می
تا زمانی که کاال توسط سازمان یاد شده به فروش نرسـیده   -1 تبصره

صاحب کاال حق دارد پس از اعالم گمرك به سازمان مذکور براي است، 
انجام تشریفات قطعی گمرکی و ترخیص کاالي خود نسـبت بـه تسـلیم    
اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهار با رعایت مقـررات مربوطـه و پرداخـت    

  .شده اقدام نماید هاي انجام کلیه وجوه متعلقه و سایر هزینه
از متروکه شدن، به انبارهاي سازمان یادشده  کاالیی که پس -2 تبصره
  .شود این ماده می  )1(گردد نیز مشمول مقررات تبصره  منتقل می
اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطـه   -3 تبصره

صـالح بـا    مشخص شده است پس از صدور حکـم مراجـع قضـایی ذي   
  .گردد لی فقیه تحویل میرعایت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوي و

گیرنده مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار،  مرجع تحویل -34 ماده
تاریخ متروکه شدن کاال و اقدام براي فـروش آن را بـا درج مفـاد مـاده     

  .این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید )24(
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و نقل یا آورنده کاال مکلفند تـاریخ تحویـل    هاي حمل  شرکت - 1 تبصره
را حـداکثر ظـرف پـنج روز    ) 24( ال به انبارهاي گمرکی همچنین مفاد مادهکا

پس از تحویل کاال، به صاحب یا گیرنده کاال و درصـورتی کـه صـاحب یـا     
. گیرنده کاال مشخص نباشد به بانک واسطه یـا فرسـتنده کـاال اطـالع دهنـد     

یـن  ا و نقل یا آورنده کاال به تکلیف مقـرر در  هاي حمل  درصورتی که شرکت
این راه به اشـخاص   باشند که از تبصره عمل نکنند مسؤول جبران خساراتی می

  .شود نفع وارد می ذي
گمرك موظف است بـراي کـاالي هـر ردیـف دفتـر انبـار،        - 2تبصره

اظهارنامــه گمرکــی تنظــیم نمایــد و کــاال را بــا حضــور نماینــده مرجــع 
و سـایر   گیرنده مـورد ارزیـابی قـرار دهـد و مقـدار، نـوع، ارزش       تحویل

مشخصات آن را تعیین و در متن اظهارنامـه قیـد کنـد و حقـوق ورودي و     
محاسـبه حقـوق   . هاي انجام خدمات مربوطـه را نیـز محاسـبه نمایـد     هزینه

عمـل   هاي کاالي متروکه به مأخذ زمان تنظیم اظهارنامـه بـه   ورودي و هزینه
ازمان هـاي مربـوط بـه سـ     این کاالها بـه همـراه اظهارنامـه    فهرست. آید می

  .گردد آوري و فروش اموال تملیکی ارسال می جمع
هرگاه کاالي متروکه از نوع کاالي ممنـوع باشـد ارزیابـان     -35ماده 

مکلفند بالفاصله براي آن صورتمجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرك بایـد  
در صورت مشخص نبودن نام و (مراتب را به صاحب کاال و یا آورنده آن 

وسـیله   مچنین در صورت معلوم نبودن آورنده بهو ه) نشانی صاحب کاال
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درصـورتی کـه   . درج آگهی در یک روزنامـه کثیراالنتشـار ابـالغ نمایـد    
تواند ظـرف دو   عمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد می صاحب کاال به

مجلس ضبط یـا درج در روزنامـه، بـه مرجـع      ماه از تاریخ ابالغ صورت
اکثر ظرف پانزده روز از تـاریخ  قضایی محل مراجعه کند و مراتب را حد

در . مراجعه به مرجع قضایی با ارائه گواهی به گمرك مربوطه اعالم نماید
  .آید می صورت کاال به ضبط قطعی دولت در این غیر

ایجـاد   الفساد و کاالیی که نگهـداري آن  کاالي ضبط شده سریع - تبصره
یا نشده باشـد و   که ضبط، قطعی شده این هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از

همچنین کاالیی که از تاریخ ضبط آن شش ماه گذشته ولی از طرف مرجـع  
رسـد و   ی نشده باشد طبق مقررات به فروش مـی یقضایی تعیین تکلیف نها

عنوان سپرده نگهـداري   وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به
را تا تعیین تکلیـف  که مرجع مزبور ادامه نگهداري عین کاال  شود مگر آن می

  .نهایی الزم بداند
کـاالي موجـود در امـاکن گمرکـی کـه از طـرف مرجـع         -36ماده
شـود مشـمول مقـررات کـاالي      دار دستور توقیف آن داده می صالحیت

متروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیـف  
دسـتور   سـالمی قـانون مجـازات ا  ) 10(استناد ماده  مواردي که به. ماند می

  .این حکم مستثنی است توقیف داده شده است از
سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی موظـف اسـت    -37ماده 
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این قانون با  )34(و ) 33(بالفاصله پس از انجام تشریفات مذکور در مواد 
مجلس بـه دریافـت کـاالي متروکـه و ضـبطی از مرجـع        تنظیم صورت

  .و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام نماید گیرنده با نظارت گمرك تحویل
در مورد کاالي بارگنجی، حداکثر ظرف یک هفتـه پـس از    -1تبصره

اجراي تشریفات متروکه، کاال از بارگنج خارج و بارگنج خالی به مرجـع  
خروج کاال با بـارگنج بـا موافقـت کتبـی     . گردد گیرنده تحویل می تحویل

بـارگنج مـذکور از تـاریخ تخلیـه     چنانچـه  . پذیر است صاحب آن امکان
مدت دو ماه از گمرك خـارج نشـود، بـارگنج     محموله، متروکه شود و به

  .گردد مذکور نیز مشمول مقررات متروکه می
پرداخت مازاد حاصل فروش کاالي متروکه به صاحب کاال،  -2تبصره

  .و نقل مربوطه است مستلزم ارائه حواله ترخیصیه شرکت حمل 
حفاظت و نگهداري کاال پس از تحویل به سازمان  مسؤولیت -3تبصره

  .آوري و فروش اموال تملیکی با سازمان مذکور است جمع
هاي کاالهاي متروکـه   هاي انجام خدمات و سایر هزینه هزینه -4تبصره

آوري و فـروش   به هنگام خروج از اماکن گمرکی توسـط سـازمان جمـع   
  .دگرد اموال تملیکی پرداخت و یا تعهد پرداخت می

 حداکثر هزینه انبارداري قابل تأمین از حاصل فروش، شـش  -5تبصره
آوري و  عهـده سـازمان جمـع    التفاوت هزینه انبارداري بـه  ماه است و مابه 

  .باشد فروش اموال تملیکی می
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  اظهار و ترخیص  تشریفات و شرایط عمومی -بخش ششم
مرکی خروج کاال از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گ -38ماده

تشریفات گمرکی کـاالي ورودي در اولـین گمـرك مجـاز انجـام      . است
هاي مجـاز بـراي انجـام تشـریفات مختلـف       ایران گمرك گمرك. شود می

  .نماید گمرکی را اعالم می
تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و یا ناوگـان ریلـی اعـم از     -تبصره

نامـه   یینلوکوموتیو و واگن خریداري یا اجاره شـده از خـارج براساسـآ   
  .شود این قانون تعیین می اجرایی
و ) 40(اسـتثنا مـوارد منـدرج در مـواد      تشریفات گمرکـی بـه   - 39ماده

این قانون منوط به اظهار کاال با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسـخی   )41(
نماید توسط صاحب کاال یا نماینده قانونی وي انجام  ایران تعیین می که گمرك

ایران مجاز است شکل، نحـوه تنظـیم اظهارنامـه و تشـریفات      گمرك. شود می
  .اظهار و ترخیص کاال را برحسب ضرورت تغییر دهد

چگونگی تنظیم اظهارنامه، اسنادي که باید ضمیمه آن باشد،  -1تبصره
نامـه   مراحل گردش اظهارنامـه و طـرز رسـیدگی و ارزیـابی آن درآیـین     

  .گردد این قانون تعیین می اجرایی
صاحب کاال مسؤولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسـناد   -2تبصره
  .عهده دارد به گمرك را بر  تسلیمی
ایران شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کاال را  گمرك - 3تبصره
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  .نماید تعیین می
  :موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معافند -40ماده 
االجـرا،   لمللـی الزم ا هـاي بـین   کاالهایی که براساس کنوانسیون -الف

  .گردد موجب فرمهاي خاص اظهار و ترخیص می به
هاي تجاري بـه   کاالهاي مسافري، هدیه و سوغات و همچنین نمونه - ب

) ص(، )د(، )خ(، )ح(، )الـف (تشخیص گمرك و کاالهاي مشمول بندهاي 
  .این قانون با صدور پته گمرکی، قابل ترخیص است )119( ماده) ع(و 

  از گمـرك مقصـد   ) کابوتـاژي ( بـري  صورت کـران  بهکاالیی که  -پ
  .شود خارج می

خروج کاالي متروکه و ضبطی که به معرض فروش گذارده شـده   -ت
  .و متکی به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهاي آن است

خروج کاالي ضبطی توقیف شده در داخل کشور به ظن قاچـاق   -ث
  .است که به گمرك تحویل ولی مظنونیت آن مرتفع گردیده

  .کاالیی که صادر کننده از صدور آن منصرف شده است -ج
و امثـال آنهـا کـه    ) کاتالوگ(نامه، روزنامه، مجله، کاالنما  -41ماده 
هـاي   هاي پسـتی و بسـته   هاي حاوي نامه وسیله پست وارد شود و کیسه به

مطبوعات در صورتی که از طرف مأموران پست کشورهاي دیگر مهر و به 
هـاي کـاال    هاي مزبور حاوي بسته ایران تسلیم شود و کیسه مأموران پست

  .عنوان نمونه نباشد از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی معاف است حتی به
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در موارد استثنا و درخصوص کاالي مورد نیاز فوري اعـم از   - 42ماده 
ایران و تعهـد   تواند با اجازه رییس کل گمرك دولتی یا غیردولتی، گمرك می

قام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و باالترین م
متقاضی مکلف است ظرف . صدور حکم، مجوز خروج کاال را صادر نماید

  .هفت روز اداري نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید
در مواردي که صاحب کاال یـا نماینـده قـانونی وي شـماره      - 43ماده 

تواند قبل از تنظیم اظهارنامه بـا ارائـه    خود را نداند می تعرفه صحیح کاالي
اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرك را استعالم 

اسـت کـه بـه درخواسـت       بندي وقتی براي طرفین الزامـی  این تعرفه .نماید
. نفع به کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکـی ارجـاع و تعیـین شـود     ذي

تواننـد شـماره    خواهند کاال به خارج سفارش دهند نیز می که میاشخاصی 
و ) پروفـورم (بـرگ   تعرفه کاال و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پـیش 

ایـران   که کاال حداکثر تا چه مـدت بـه   این بیان مشخصات کاال و تصریح به
 بندي وقتـی بـراي گمـرك    این تعرفه .ایران استعالم نمایند رسد از گمرك می

است که به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختالفـات گمرکـی برسـد و     الزامی
سـال بعـد از ابـالغ     بار گشایش اعتبار و تا یک  کاالي مورد بحث براي یک

  .کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود رأي توسط استعالم
در مواردي که گمرك، کاالي اظهـار شـده را تعیـین تعرفـه      -تبصره

ر تعرفه، براساس تشخیص جدید گمرك فقـط بـه   کند در صورت تغیی می
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  .شود و مشمول پرداخت جریمه نیست التفاوت اقدام می اخذ مابه
در مواردي که حقـوق ورودي از روي وزن کـاال دریافـت     -44ماده

هـا و ظـروف درونـی و     شود، وزن کاال، وزن ناخالص با تمـام لفـاف   می
منهـاي وزن تقریبـی   بیرونی به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك 

ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کاال با توجه بـه نـوع لفـاف و    
  .شود ظرف توسط هیأت وزیران تعیین می

هـایی کـه کـاال را     اوزان تقریبی تعیـین شـده شـامل لفـاف     -تبصره
بندي آنهـا در   صورت ناقص بپوشاند نیست جز درمورد کاالیی که بسته به

ر اسـت وزن خـالص تخمینـی در مـورد     ایـن ویژگـی برخـوردا    عرف از
این موارد وزن  در. شود پذیرفته نیست صورت فلّه وارد می کاالهایی که به

المللی ماننـد محاسـبه آبخـور     هاي متداول بین خالص کاال براساس روش
  .گردد کشتی تعیین می

در مواردي که بین گمرك و اظهارکننده جز درمـوارد مجـاز،    - 45 ماده
بودن کاال اختالف حاصل شود و ترخیص کـاال براسـاس   مشروط یا ممنوع 

نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شـده اسـت گـردد،    
طـور   تواند حقوق ورودي را براساس اظهار خود، نقدي و به اظهارکننده می

صـورت سـپرده نقـدي یـا      قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را بـه 
  .و کاال را ترخیص کندنامه بانکی تودیع  ضمانت
در مواردي که صاحب کاال به انتظار اعالم نظر قطعی گمـرك   - 1تبصره
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از ترخیص کاال خودداري کند، درصورتی که نظـر قطعـی گمـرك مؤیـد     
پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کاال نباشد، کاال از تـاریخ اظهـار تـا    

پرداخـت  تاریخ اعالم نظر قطعـی و نهـایی گمـرك بـه صـاحب کـاال، از       
براي مدتی کـه بـا تشـخیص گمـرك، مقـررات یـا       . انبارداري معاف است
شـود صـاحب کـاال از     ناحق مانع از ترخیص کاال مـی  دستورهاي دولتی به

پرداخت هزینه انبارداري معـاف اسـت و مراتـب نیـز بـه مرجـع مسـؤول        
  .شود گیرنده کاال اعالم می تحویل

جز در مواردي که مرجـع   این ماده هزینه انبارداري موضوع -2 تبصره
گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کاال نباشد از محل اعتبـاري کـه    تحویل

شود تأمین و توسـط   بینی می این منظور پیش همه ساله در قانون بودجه به
  . شود گیرنده پرداخت می گمرك به مرجع تحویل

از  این قانون از محل درآمدهاي حاصل بار مالی اضافی ناشی از اجراي
  .گردد اجراي آن تأمین می

اگر صاحب کاال، کاالي خود را اظهار کـرده باشـد، چنانچـه     - 46 ماده 
بخواهد تمام یا قسمتی از کاالي خود را تحت عنـوان دیگـري اظهـار نمایـد     

هاي متعلقه مربـوط   که کاال از گمرك خارج نشده باشد و جریمه مشروط بر آن
  .شود ید، اظهار جدید آن پذیرفته میبه اظهار خالف اولیه را پرداخت نما

 )123(تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی با رعایت مـاده   -1تبصره 
  .این قانون موکول به موافقت گمرك است 
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در مواردي که اظهار صاحب کاال مشمول مقررات قاچـاق   -2تبصره 
   .گردد صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد

  گمرکی هاي رویه -بخش هفتم
  کاالهاي ورودي -فصل اول

تـوان بـراي یکـی از     کاالي وارده به قلمرو گمرکی را مـی  -47 ماده
  :منظورهاي زیر اظهار کرد

  ورود قطعی -الف
  ورود موقت -ب
  ورود موقت براي پردازش -پ
  )اعاده به خارج از کشور(مرجوعی  -ت
  عبور خارجی -ث
  عبور داخلی -ج

ربط نسـبت بـه اظهارنامـه و     اص ذيعملیاتی که از طرف گمرك و اشخ
کاالي مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي 

) ج(گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند  این ماده می )ث(تا ) الف(
  .شود تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می

  ورود قطعی -مبحث اول
ه براسـاس آن کاالهـاي   ورود قطعی، رویه گمرکی است ک -48 ماده

وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقـوق ورودي و  
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  .شود هاي انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می هزینه
در مواردي که کاال در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویـل   -49 ماده

گمرکـی   گیرنده کاال یـا در مـدت توقـف در انبارهـاي     به مرجع تحویل
تواند تقاضا کند کاال را  دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب کاال می آسیب

هاي انجام خدمات و انجـام تشـریفات گمرکـی از     با پرداخت تمام هزینه
کشور خارج و یا آن را بالعوض به دولـت واگـذار کنـد و یـا قسـمت      

م هـاي انجـا   دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینـه  آسیب
خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به 

درصورتی که تفکیک قسـمت سـالم مقـدور    . نظر نماید نفع دولت صرف
دیدگی یا فساد بیشتر کاال شود، گمـرك   نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب

مجلسی که بـه   تواند به تقاضاي صاحب کاال با تنظیم صورت اجرایی می
دیدگی و فساد، ارزش کاال را  رسد متناسب با آسیب ایران می تأیید گمرك

چنانچـه  . تعیین و براساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصـول نمایـد  
صورت به نسـبت   این حقوق ورودي مذکور براساس وزن دریافت شود در

درصـورتی  . شود دیدگی یا فساد در حقوق ورودي تخفیف داده می آسیب
دیده  دیدگی کاال شود قسمت آسیب موجب آسیبگیرنده  که مرجع تحویل
  .گردد هاي انجام خدمات معاف می از پرداخت هزینه
  ورود موقت -مبحث دوم

ورود موقت، رویه گمرکی است که براسـاس آن کاالهـاي    -50ماده
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طـور موقـت بـه قلمـرو گمرکـی وارد       تواند تحت شرایطی بـه  معینی می
نمایـد   ایران تعیـین مـی   ه گمركاین کاالها باید ظرف مهلت معینی ک .شود
تغییـرات ناشـی از   . ایجاد شـود خـارج گـردد    که تغییري در آن این بدون

  .این حکم مستثنی است استهالك از
فهرسـت کاالهـاي مشـمول رویـه ورود موقـت و همچنـین        -تبصره

ایـن قـانون    و سـایر مقـررات مربوطـه بـا رعایـت      هـا  تشریفات، تضمین
  .گردد ینامه اجرایی تعیین م درآیین

  ورود موقت براي پردازش -مبحث سوم
ورود موقت براي پردازش، رویه گمرکی است کـه براسـاس    - 51 ماده

طور موقت به قلمـرو گمرکـی وارد شـود، تـا سـاخته،       تواند به آن کاال می
این رویه همچنین شـامل   .تکمیل، تعمیر یا فرآوري شده و سپس صادر شود

کـه در سـاخت، تکمیـل و    ) هـا  اتالیسـت ک(هـا   کننده موادي از قبیل تسریع
ها و  کننده کاالهاي کمکی از قبیل روان. گردد شود نیز می فرآوري مصرف می

محصـوالت  . آالت مشمول رویه ورود موقـت بـراي پـردازش نیسـت     ابزار
باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوري و تعمیـر   دست آمده محصوالتی می به

ده از رویه ورود موقت بـراي پـردازش   ها مجوز استفا کاالهایی که براي آن
  .آیند دست می اخذ شده به
سقف زمانی ورود موقت براي پردازش به تفکیک گروه کاالیی  - 1 تبصره

ایران، اتـاق    ربط، گمرك هاي تولیدي ذي مختلف با پیشنهاد مشترك وزارتخانه
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  .گردد ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می بازرگانی و صنایع و معادن
  ایـن قـانون،     ایـن مـاده در حـدود مقـررات      نحوه اجراي -2 بصرهت
   .گردد نامه اجرایی تعیین می آیین در

  مرجوعی -مبحث چهارم
اي است که براساس آن کاالي وارده موجود  مرجوعی رویه -52 ماده

فروش نرسیده است  که با اجراي مقررات متروکه به در گمرك را تا هنگامی
  .عاده به خارج به گمرك اظهار و ترخیص نمودعنوان ا  توان به می

نامه  آیین این قانون در این ماده در حدود مقررات نحوه اجراي -تبصره
  .گردد اجرایی تعیین می
  عبور خارجی -مبحث پنجم

عبور خارجی کاال رویـه گمرکـی اسـت کـه براسـاس آن       -53 ماده
ارد و از منظور عبور از قلمرو گمرکی از یـک گمـرك مجـاز و    کاالیی به

  .گمرك مجاز دیگري، تحت نظارت گمرك خارج شود
شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد الزم  -تبصره
این قـانون بـه    این ماده است که در حدود مقررات نامه اجرایی براساسآیین

هاي امور اقتصادي و دارایی، راه و شهرسازي و  پیشنهاد مشترك وزارتخانه
تصـویب هیـأت    شـود و بـه   ایران تهیه می زرگانی و صنایع و معادناتاق با

  .رسد وزیران می
هرگـاه در گمـرك ورودي در کـاالي عبـوري نسـبت بـه        -54 ماده
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مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه  اظهارنامه کسري مشاهده شود صورت
کـاالي اضـافی از   . شـود  عبوري براساس آن اصالح و کاال عبور داده می

نـوع مشـمول    و کاالي اضافی غیر هم%) 5(ع مازاد بر پنج درصدهمان نو
صـورت بـا رعایـت     ایـن  در. گـردد  این قانون می  )108(ماده ) 2(تبصره 

  .شود مقررات مربوطه اجازه اصالح اسناد و عبور کاال داده می
در موارد استثنایی که ظن قوي به تخلف وجود دارد و بـر اثـر    - 55 ماده
مسیر عبور، اختالفی بین محموله و پروانه عبور کشـف   ي گمرکی درها کنترل

شود، در مورد کاالي اضافی نسبت به ضبط کاال و در مورد کاالي کسـري و  
  .شود مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می

در طول مسیر عبور کاال ظن قوي  چنانچه براي نیروي انتظامی -تبصره
با فک مهر و موم و پلمب اید یا  وجود قاچاق نسبت به محموله عبوري به

کامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصـرف در کـاالي عبـوري مواجـه     
گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینـده  

  .پذیر است مجلس امکان گمرك و تنظیم صورت
هرگاه در موقع رسـیدگی بـه کـاالي عبـوري در گمـرك       -56 ماده

مهر و موم و پلمب از بین رفته است، گمرك با خروجی مشاهده شود که 
هـا را   حضور نماینده شرکت حمل و نقـل و یـا راننـده محتویـات بسـته     

درصورتی که اختالفی مشاهده . نماید رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق می
شود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهـد اقـدام    نشود اجازه خروج داده می
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طور عمدي شکسته و در محتویات  و پلمب به هر گاه مهر و موم. گردد می
  .شود اینصورت طبق مقررات قاچاق رفتار می دخل و تصرف شده باشد در

ي گمرکی در مرز خروج، کاالیی ها در مواردي که بر اثر کنترل - تبصره
اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم 

ظه حمل بار و احراز عدم سـوءنیت اجـازه   بودن مهر و موم و پلمب و محف
مجلس یا خـروج کـاال از    تخلیه کاال در انبارهاي گمرکی با تنظیم صورت

  .شود گردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط می قلمرو گمرکی صادر می
هرگاه کاالي عبوري تا پایان مدت اعتبار پروانـه از قلمـرو    -57 ماده

د، کاال مشمول مقـررات قاچـاق   گمرکی خارج یا به گمرك تحویل نگرد
  .شود گمرکی می
درصورتی که براي گمرك محرز گردد کـاال بـه علـل قـوه      -1تبصره

از بین رفته است، تضمین مـأخوذه مسـترد و تعهـد    ) ماژور فورس(قهریه 
همچنـین در مـوارد عـذر موجـه،     . شود مأخوذه از درجه اعتبار ساقط می

یا تحویل نشـده بـه درآمـد    تضمین به میزان حقوق ورودي کاالي خارج 
  .گردد قطعی گمرك منظور می

 )109( موضوع مـاده  تواند با اخذ جریمه انتظامی گمرك می -2تبصره
گیرنـده را صـادر نمایـد،     این قانون اجازه تحویل کاال به مرجع تحویـل  

اینکه با نظر گمرك حداکثر تا ده روز از مهلـت اعتبـار پروانـه     مشروط بر
  .ه گمرك مقصد تحویل شده باشدعبور خارجی، کاال ب
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در پرداخت جـرائم  ) کننده ترانزیت(مسؤولیت عبوردهنده  -58 ماده
  هاي ناشی از عدم تحویـل یـا خـروج     متعلقه، مطالبات گمرك و مجازات

کاال محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات مأخوذه براي صدور پروانـه  
  .عبور نیست

  عبور داخلی -مبحث ششم
ر داخلی، رویه گمرکی است کـه براسـاس آن کـاالي    عبو -59 ماده

گمرك نشده از یک گمرك مجاز به گمرك مجاز دیگر و یا سـایر امـاکن   
گردد تا تشـریفات قطعـی گمرکـی آن در     تحت نظارت گمرك منتقل می

حسب آنکه عبور داخلی کاال بنابر درخواست متقاضـی  . مقصد انجام شود
اخلی شخصی و یا عبـور داخلـی   ترتیب عبور د یا تصمیم گمرك باشد به

  .شود اداري نامیده می
شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد الزم  -تبصره

  .شود نامه اجرایی تعیین می آیین این قانون در  در حدود مقررات
تواند در صورت تراکم در انبارهاي گمرکی، بـا   گمرك می -60 ماده

نج، با)دستور اداري(صدور حکم  هاي مهر و موم و پلمب شده را تحت  رگُ
مسؤولیت . عنوان عبور داخلی اداري به انبارهاي گمرکی دیگر منتقل نماید

   جـز در مـوارد قـوه قهریــه    دیـدگی و فقـدان کـاال بـه     کسـري، آسـیب  
  .در حین عبور داخلی اداري با گمرك است) فورس ماژور(

عبور داخلی اداري هاي حمل و انجام خدمات مربوط به  هزینه - 1تبصره
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برعهده گمرك اسـت و از صـاحب   ) فورس ماژور(در غیر موارد قوه قهریه
گیرنده مکلف اسـت کـاالي موضـوع     مرجع تحویل. شود کاال دریافت نمی

سوزي بیمه نماید  عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش
  .کندهنگام ترخیص از صاحب کاال وصول  و حق بیمه مربوطه را به

عبور داخلی شخصی کاال منوط به قبول درخواست از طرف  -2تبصره
دیدگی و فقدان کـاال در   مسؤولیت کسري، آسیب. گمرك مبدأ عبور است

  .حین عبور داخلی شخصی با اظهارکننده است
گمرك مکلف است براي کاالیی که در اسناد حمل آن محل  -3تبصره

اینکـه در شـهر    بـه شـرط   تحویل یکی از شهرهاي داخلی ذکر شده است
مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شرکت حمـل  

صـورت حمـل    و نقل و با انجام تشریفات مربوطه، پروانه عبور داخلی به
  .یکسره صادر نماید

ها و مناطق  هاي خالی گمرك برداري از ظرفیت منظور بهره به -4تبصره
مبـادي ورودي، گمـرك حسـب     ویژه اقتصادي و کاهش رسوب کاال در

ها  درخواست سازمان مسؤول منطقه مکلف است با عبور کاالها به گمرك
هاي انتقـال   بدیهی است منطقه مربوطه هزینه. و مناطق ویژه موافقت نماید

شود تا در صورت مراجعه صاحب کاال از وي وصول  را در ابتدا متقبل می
دهنـده و مرجـع    عبـور  مسؤولیت حفظ و نگهداري کـاال برعهـده  . نماید

  .ربط است تحویل گیرنده ذي
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هرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلی، نسبت به اظهار، کسـري   -61ماده
ایـن   مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبـوري بـر   مشاهده شود صورت

صورتی که در گمرك مبدأ در  در. شود اساس اصالح و کاال عبور داده می
لی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یـا  نتیجه ارزیابی کاالي عبور داخ

یـا کـاالي   %) 5( صاحب کاال، کاالي اضافی همنوع مازاد بر پنجدرصـد 
 )108(ماده ) 2(ترتیب مشمول تبصره  منوع مشاهده شود بهم اضافی غیره

  .گردد این قانون و مقررات قاچاق گمرکی می 
لـت  هرگاه کاالي عبور داخلی به طور کلی یا جزیی در مه -62ماده 

فـورس  ( مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جـز در مـوارد قـوه قهریـه    
  .گردد ، مشمول مقررات قاچاق می)ماژور

در موارد خاص از قبیل معاذیري مانند بیمـاري و تصـادف و    -تبصره
نامـه اجرایـی بـه تصـویب هیـأت وزیـران        پیشامدهاي ناگوار که درآیین

ایـن    )109(موضوع مـاده   تواند با اخذ جریمه انتظامی رسد، گمرك می می
گیرنده اقـدام نمایـد،    قانون به صدور اجازه تحویل کاال به مرجع تحویل

اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبـار پروانـه    مشروط بر
  .عبور داخلی به گمرك مقصد، تحویل شود

در مواردي که کاالي عبور داخلی با کسري، تحویل گمرك  -63 ماده
ردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار مقصد گ

  .شود و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخلیه می
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کاالي عبوري درصورت دخل و تصـرف در مهـر و مـوم و پلمـب و     
  .مشاهده کسري، مشمول قاچاق گمرکی است

درصورتی که کسـري و فـک مهـر و مـوم و پلمـب، ناشـی از قـوه        
  .شود باشد تضمین و تعهد، ابطال می) ژورما فورس(قهریه

  کاالهاي صدوري - فصل دوم
  صدور قطعی -مبحث اول

صدور قطعی، رویه گمرکی است کـه براسـاس آن کـاالي     -64 ماده
  .شود منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می داخلی به
شرایط، تشریفات اظهار و ارزیـابی و اسـناد الزم در حـدود     -تبصره
  .گردد نامه اجرایی تعیین می انون درآییناین ق مقررات
ترخیص کاالي صدور قطعی که بدون اسـتفاده بـه کشـور     -65 ماده

شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مـورد   بازگشت داده می
ایمنی و بازپرداخت وجوه دریـافتی و   و بهداشتی و اي هاي قرنطینه گواهی

  .صادراتی بابت صدور کاال است اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز
ترخیص کاالي برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیـر   -تبصره

 ایـن قـانون در   قرار گرفته، طبق شرایطی اسـت کـه در حـدود مقـررات    
  .شود نامه اجرایی تعیین می آیین

  استرداد حقوق ورودي -مبحث دوم
از کشور  حقوق ورودي اخذ شده از عین کاالي وارداتی که -66ماده
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کار  بندي خارجی به گردد و مواد، کاالهاي مصرفی و لوازم بسته صادر می
بندي کاالي صادر شـده بـا    رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته

نامه اجرایی آن با مأخذ زمان ورود کاال  آیین این قانون و  رعایت مقررات
  .باید به صادرکننده مسترد گردد

منظور صادرات، به منـاطق آزاد یـا منـاطق     که بهکاالهایی  -1 تبصره
این مناطق   گردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از ویژه اقتصادي حمل می

  .گردد صادر شود مشمول مقررات استرداد می
کـه الزمـه   ) هـا  کاتالیسـت ( هـا  کننده حقوق ورودي تسریع - 2 تبصره

رآالت و مـواد  گـردد ولـی ابـزا    واکنش شیمیایی است مشمول استرداد می
عنوان کمک در تولید کاالي صـادراتی   ها که فقط به کننده و همانند آن روان

  .گیرد شامل مقررات استرداد نیست مورد استفاده و مصرف قرار می
تواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کاالهاي  استرداد می -3 تبصره

  .مذکور نیز درخواست شود
حقوق و عـوارض ورودي مـواد    مهلت درخواست استرداد -4 تبصره

پروانه یا پته  يسال از تاریخ امضا کار رفته در کاالهاي صادر شده سه به
پروانه یـا پتـه گمرکـی و روز     يروز امضا. گمرکی کاالي ورودي است

  .شود ایام محسوب نمی این ایران جزء تسلیم تقاضاي استرداد به گمرك
اال و مواد وارداتی بـه  به منظور تسهیل شناسایی و انطباق ک -67ماده

کار رفته در کاالي صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامـۀ  
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صادراتی، موضوع استرداد را با قید شـماره پروانـه ورودي مربوطـه بـه     
گمرك صدوري اعالم کند و گمرك موظف است تشریفات ارزیابی کاالي 

ر ظهـر اظهارنامـه   طور کامـل انجـام دهـد و نتیجـه را د     صادراتی را به
  .صادراتی قید نماید

اسناد و مدارك مورد نیاز گمرك جهت انجام مراحل استرداد  -تبصره
  .گردد این قانون مشخص می نامه اجرایی حقوق ورودي درآیین

استرداد براساس ارزش گمرکـی و مأخـذ حقـوق ورودي     -68 ماده
تی کـه  درصـور . شود مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه می

هایی غیر از گمرك  بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کاال توسط سازمان
هاي مذکور اعالم  وصول شود، گمرك مراتب را جهت استرداد به سازمان

ساله بودجـه   کننده باید همه هاي وصول گمرك و سایر سازمان. نماید می
  .الزم براي استرداد را در بودجه ساالنه منظور نمایند

چنانچه کاالي تولید داخلی بـه اشخاصـی کـه در واردات     -69 ماده
کاالي مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختـی بـراي   

کـار رفتـه در تولیـد آن نیـز طبـق       و قطعـات بـه   ورود کاال، مواد، اجزا
  .گردد این قانون به فروشنده مسترد می مقررات
واقعی انجام گیـرد   غیرهرگونه استردادي که براساس اسناد  -70 ماده

این   )143(ماده ) 1(هاي گمرك کشف شود مشمول تبصره  و در رسیدگی
  .قانون است
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  صدور موقت -مبحث سوم
صدور موقت، رویه گمرکی است که به موجب آن کاالهاي  -71ماده

مجاز براي اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شـرکت  
یل نقلیه بـراي اسـتفاده شخصـی یـا تـردد      عنوان وسا در نمایشگاه یا به

آالت و تجهیـزات بـراي انجـام     ایران و کشورهاي دیگـر یـا ماشـین    بین
نامه  خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که درآیین

شود به خارج از کشور صادر و سـپس بـه    این قانون مشخص می اجرایی
  .کشور بازگردانده شود

فات اظهار و ارزیابی، اسناد الزم و تضـمین در  شرایط، تشری -تبصـره 
  .گردد نامه اجرایی تعیین می این قانون درآیین حدود مقررات

درصورتی که کاال تا پایان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت  -72ماده
در مورد کاالهایی . شود به وصول تضمین یا پیگیري اجراي تعهد اقدام می

ز مشروط باشد طبق مقـررات قاچـاق   که صدور قطعی آنها ممنوع یا مجا
  .شود عمل می
کاالي صدور موقت که در مهلت مقرر به کشـور بازگشـت    -1تبصره

داده نشود و رویه آن طبق مقررات قانونی به صادرات قطعی تبدیل شود، 
  .شود مشمول هیچگونه استرداد و تسهیالت صادرات قطعی نمی

ت مقرر، کاال به گمرك چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهل -2 تبصره
این قـانون   )109(تواند با اخذ جریمه موضوع ماده تحویل گردد گمرك می
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  .اقدام نماید

هرگاه در موقع بازگشت کاال مهر و موم و پلمب یا عالئـم   -73 ماده 
هـاي ضـروري    ها یا محتویات بسته دیگري که از طرف گمرك روي بسته

شخیص عین کاال براي گمـرك  الصاق گردیده است از بین رفته باشد و ت
شـود   ممکن نباشد کاالي مورد بحث مانند کاالیی که به کشـور وارد مـی  

  .گردد محسوب و مقررات کاالي ورودي درباره آن اجرا می
کاالي صدور موقت هنگام بازگشـت از پرداخـت حقـوق     -74 ماده 

که هنگام تعمیر تعـویض   ها و لوازمی قطعات، قسمت. ورودي معاف است
و یا قطعه جدیدي به کاال اضافه یا ملحق شـود، مشـمول پرداخـت    شود 

  .حقوق ورودي است
چنانچه تعویض قطعات اصلی یا الحـاق قطعـات جدیـد بـه      -تبصره

حدي باشد که کاال اصالت خود را از دست بدهد، تـرخیص آن مسـتلزم   
طــی تشــریفات واردات قطعــی و پرداخــت حقــوق ورودي بــه میــزان  

  .االي وارداتی و صادراتی استالتفاوت ارزش ک مابه
طـور موقـت از کشـور خـارج      یی که براي تعلیف بـه ها دام - 75 ماده

هـا از   هـا و نُتّـاج آن   ایـن دام  شوند، مشمول رویه صدور موقت اسـت و  می
  .باشند پرداخت حقوق ورودي معاف می
نامه تعلیف اغنام و  ها تابع مقرراتآیین این دام تشریفات خروج و برگشت

    .مصوب هیأت وزیران استاحشام 
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  ها سایر رویه -فصل سوم
  کاالي مسافري -مبحث اول

این قانون شخصی است که با گذرنامه یا  منظور از مسافر در  -76ماده
ها  هاي مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آن اجازه عبور یا برگ تردد از راه

  :اشخاص زیر مسافر تلقی میگردند. شود خارج می
طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یـا از   ایران که به یرمقیمشخص غ - الف

  .شود آن خارج می
مسـافر  (ایران که از قلمـرو گمرکـی کشـور خـارج      شخص مقیم -ب

  .شود می) مسافر ورودي(یا به آن وارد ) خروجی
مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد منـاطق آزاد و   -1تبصره

ده نیستند و درصورتی که از طریـق  این ما ویژه اقتصادي مشمول مقررات
مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کـاالي همـراه خـود را بـه     

  .گمرك اظهار نمایند
شرایط، تشریفات اظهـار و ارزیـابی و میـزان معافیـت کـاالي       - 2تبصره

ایـن قـانون    شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حـدود مقـررات  
  .گردد ین مینامه اجرایی تعی درآیین
توانند عالوه بر لوازم شخصـی کـه    ایران می  مسافران غیرمقیم - 77 ماده

به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیایی از قبیـل جـواهرآالت شخصـی،    
اشیاي قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداري با مقـدار متناسـب   
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بین چشمی، آالت فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسالید، دور
موسیقی، ضبط و پخش به همراه نـوار و لـوح فشـرده، گیرنـده رادیـویی،      
تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حسـاب، رایانـه شخصـی، کالسـکه بچـه،      

، لوازم و تجهیزات ورزشـی، تلفـن همـراه، جعبـه     )ویلچر(صندلی چرخدار
و قـایق  حمل مورد نیاز مسافر  وسایل کمکهاي اولیه، تجهیزات پزشکی قابل

گردد طبق رویه ورود موقت  نامه اجرایی تعیین می پارویی را که بر اساسآیین
  .با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند

توانند وسیله نقلیه شخصی خود را  ایران می مسافران غیرمقیم -78 ماده
با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور 

ایـن مـاده    توانند از مقررات ایرانیان مقیم خارج درصورتی می .ندوارد نمای
ایران حداقل سه ماه در خارج از کشـور   استفاده نمایند که قبل از ورود به

  .اقامت داشته باشند
وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، میتواند بعد  -1تبصره 

  .ز خارج و وارد گرددهاي مجا هاي الزم از راه از ثبت تاریخ و کنترل
چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصـی   -2تبصره 

ایران که ورود موقت شده، خسارت کلی دیـده اسـت،     مقیم مسافران غیر
  .ندارد  مرجوع کردن آن به شرط واگذاري به گمرك لزومی

  هاي پست سیاسی پیک سیاسی و بسته -مبحث دوم
شخصی است که از طرف وزارت امـور  پیک سیاسی،  - الف - 79ماده 
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عنـوان   بـه  هاي رسمی خارجه دولت متبوع خود داراي حکم و حامل نوشته
هــاي آن دولـت در کشـورهاي خـارجی یــا     هـا یـا نماینـدگی    سـفارتخانه 

هـاي سـفارتخانه یـا     المللـی اسـت و یـا حامـل نوشـته      هاي بـین  سازمان
ت متبوع خـود و یـا   عنوان وزارت امور خارجه دول هاي مزبور به نمایندگی

 سفارت یا نمایندگی دولت خود، در یک کشـور بـه   هاي رسمی حامل نوشته
  .هاي دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد ها یا نمایندگی عنوان سفارتخانه

بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوي اسناد، اشیاي مورد  - ب
ر وزارت امور خارجه یا هدولتی که به م هاي رسمی و یا نوشته استفاده رسمی

ایران یا دول خارجـه مهـر و    هاي سیاسی دولت جمهوري اسالمی نمایندگی
» دیپلماتیـک   تسریع در ارسـال پیـک رسـمی   «موم و پلمب شده و عبارت 

)EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE ( و
له وسـی  یا هر جمله دیگري که داراي همان مفهوم باشد روي آن نوشته و به

    .پیک سیاسی حمل شود
بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی نیست و به عنـوان   - 1 تبصره

شود، نیازي به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید نـدارد و   بار حمل می
هـاي پسـت سیاسـی،     ترخیص آنها در صورت دارا بودن شرایط الزم بسته

  .بالمانع است
این بخـش براسـاس قـانون      دستورالعمل اجرایی مربوط به -2 تبصره

 در 21/7/1343مربوط به قرارداد وین دربـاره روابـط سیاسـی مصـوب     
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  .گردد این قانون تعیین می  نامه اجرایی آیین
شرط معامله  ایران به ي کشورهاي خارجی درها به کنسولگري - 80 ماده

وسیله پیک سیاسی داده  متقابل، حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی به
ها رعایت  این مبحث درباره آن صورت کلیه شرایط مقرر در این و درشود  می
بر گذرنامه سیاسـی داراي   پیک سیاسی وارده به کشور باید عالوه. گردد می

ورقه مخصوص پیک سیاسی صادره از طرف فرستنده بستۀ پسـت سیاسـی   
ایـن   .باشد و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیک سیاسـی داشـته باشـد   

هاي دولت  ط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارتخانهروادید فق
  .شود ایران در خارج صادر می جمهوري اسالمی
  المللی مرسوالت پست بین -مبحث سوم

مرسوالت پستی کلیه اشیایی است که برطبق قـوانین پسـتی    -81ماده
شـود   کشور یا اتحادیه جهانی پست توسط پست قبول، مبادله و توزیع می

  :شرح ذیل است مل مراسالت و امانات بهو شا
هـاي   مراسالت پستی، نامه، کـارت پسـتال، مطبوعـات، نمونـه     -الف

  .ها است ن تجارتی، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آ
مراسالتی که از  ياستثنا هاي پستی است به امانات پستی، کلیه بسته - ب

  .خود باشدبندي، وزن و کرایه پستی تابع ضوابط خاص  لحاظ بسته
  :هاي مرسوالت پستی مبادله کیسه -اول
هاي پستی حاوي مرسوالت پستی باید هنگـام ورود بـه    کیسه - 82ماده
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وسیلۀ گمـرك،   گمرکهاي مرزي و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستی به
  .نظارت و مهر و موم و پلمب گردد

  :مرسوالت ارسالی به خارج کشور -دوم
ارسالی بـه خـارج از کشـور کـه مشـمول      کلیه مرسوالت  -83 ماده

کـه   CP72و  CN22 ،CN23 ،CP71هاي  نظارت گمرکی است باید با فرم
هـاي یـاد شـده کـه      شود همراه باشد فـرم  کننده تکمیل می توسط ارسال

هاي گمرکی مرسوالت پستی تلقی و بررسی گمرکی براساس آن  اظهارنامه
  .گیرد نده قرار میشود توسط ادارات پست در اختیار فرست انجام می

در واحدهاي پستی که واحد گمرکی وجود دارد، نمایندگان گمرك بر 
مرسوالت پستی مشمول مقررات گمرکی نظارت میکنند و با مهـر یـا بـا    

ایران تجویز و مورد اجرا گذاشته  هاي خودکاري که از ناحیه گمرك روش
  .شود ممهور مینمایند می

لتی یا خصوصی داراي مجوز واحد خدمات پستی، نهادي دو -تبصـره 
  .کند المللی پستی ارائه می از دولت است که خدمات بین

تواند در صورت درخواست پست جمهوري  ایران می گمرك -84 ماده
ایران تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش مرسوالت پسـتی   اسالمی

ت به خارج از کشور را پس از احراز شرایط الزم با اعطاي نیابت بـه پسـ  
   .ایران براي مدت معینی واگذار نماید جمهوري اسالمی

در هر نقطه از کشور که دفتر مبادله مرسوالت پستی خارجی  -85ماده
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  .دایر است گمرك نیز باید در آنجا مستقر شود و انجام وظیفه نماید
دفاتر مبادله مرسوالت پستی خارجی با اطـالع و موافقـت    -1 تبصره

  .دشو ایران تأسیس می گمرك
امکانـات   ایران مکلف است تمـامی  پست جمهوري اسالمی -2 تبصره

  .اداري الزم جهت استقرار گمرك را تأمین نماید
گمرك در دفاتر مبادله مرسوالت پستی، مرسوالت قبول شده  - 86 ماده

همراه آنهـا کنتـرل و    CP72و  CN22 ،CN23 ،CP71هاي  را با توجه به فرم
جهت تطبیق محتوي با فرم همراه مرسـوله   تواند در صورت وجود تردید می

از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نماید که آنها را باز کند و در صورت 
شــود و چنانچــه جــزء کــاالي  عــدم تطبیــق، مرســوله برگشــت داده مــی

  .شود الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام می ممنوع
ـ  ا مهـر و مـوم و پلمـب    گمرك بر مرسوالت ارسالی به خارج از کشور ب

  .کند ها نظارت می کیسه
بر  گمرك ضمن نظارت در امر ارسال مرسوالت پستی، عالوه -تبصره

ها را  ها و امانات محتوي آن هاي کیسه ها، فرم بارنامه مهروموم نمودن کیسه
  . نماید شود ممهور می ایران تعیین می به مهري که از طرف گمرك

  :کشورمرسوالت وارده از خارج  -سوم
اي از نظـر گمـرك مشـکوك باشـد      صورتی که مرسوله در -87 ماده

ایـن مـورد فـرم     در. را بـاز نمایـد   تواند از مأمور پست بخواهد که آن می
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مخصوص حاکی از باز شدن و تعیین مشخصات کاال طبق نمونـه تعیـین   
  .شود ایران، به بسته مزبور الصاق می شده از ناحیه گمرك

اي که اداره پست مجاز به باز کردن  یا مرسوله چنانچه نامه -1 تبصـره 
نامـه اجرایـی    آیـین )23( نظر گمرك مشکوك باشد طبق ماده آن نیست به

این رویه در مـورد مرسـوالت بـه     .شود نامه امانات پستی عمل می موافقت
  .االجرا است مقصد خارج از کشور نیز الزم

دارند تابع ترخیص محموالت و مرسوالتی که جنبه تجاري  -2 تبصره
  .است تشریفات و مقررات عمومی

  مرسوالت پستی مشمول حقوق ورودي -چهارم
مرسوالت پستی وارده از خارج کشور که مشمول پرداخت  -88 ماده

حقوق ورودي هستند باید در انبارهاي متعلق به پست که تحـت نظـارت   
  .باشند، نگهداري شوند گمرك می
سـوالت پسـتی کـه طبـق     دفاتر پست مکلفند فهرسـت مر  -89 ماده

شوند با درج کلیـه مشخصـات براسـاس     مقررات پست، متروکه تلقی می
همراه کاال به  هاي گمرکی مخصوص مرسوالت پستی تنظیم و به اظهارنامه

شرکت پست مکلف است جهت نگهداري . انبارهاي گمرکی تحویل دهند
   .کاالي متروکه فضایی مناسب را در اختیار گمرك قرار دهد

تواند مدت توقف  پست بنابه درخواست کتبی صاحب کاال می -تبصره
   .کاال را حداکثر تا سه ماه تمدید کند
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  حمل و مبادله مرسوالت وارده از خارج، در داخل کشور -پنجم

در مواردي که مرسوالت پستی موضوع پروانـه عبـور بـه     -90 ماده 
فصـل  گمرك مقصد عبور تحویل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم 

  .شود این قانون می اول بخش هفتم
  توزیع مرسوالت و دریافت حقوق ورودي -ششم
  حقــوق ورودي مرســوالت وارده از خــارج توســط     -91 مــاده

وسیله پسـت بـا صـدور     مرسوالت قابل توزیع به. شود گمرك وصول می
پروانه یا پته توسط مأموران گمرك تعیین و در دفتـر مخصـوص ثبـت و    

همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویـل   رکی بهپروانه یا پته گم
 ادارات پست پس از وصول حقوق ورودي، وجوه دریافتی را به. شود می

حساب گمرك واریـز و حـداکثر ظـرف بیسـت روز از تـاریخ تحویـل       
وجـوه واریـز شـده بـه     . نمایند صورتحساب با گمرك تسویه حساب می

  .گردد درآمد قطعی منظور می
  هاي آزاد فروشگاه -مبحث چهارم

هایی اسـت کـه توسـط بخـش      هاي آزاد فروشگاه فروشگاه -92 ماده
المللـی و سـایر    هـاي بـین   غیردولتی تحت نظـارت گمـرك در فرودگـاه   

شوند  هایی که پرواز خارجی دارند و بنادر و مبادي زمینی دایر می فرودگاه
پرداخـت   ها کاالهاي خارجی با معافیت از شود که در آن و اجازه داده می

حقوق ورودي و کاالهاي داخلی، به مسافرین ورودي یا خروجی یا خدمه 
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   .وسایل نقلیه ورودي و خروجی فروخته شود
هـاي   هاي آزاد پـس از کسـب مجـوز از گمـرك و سـازمان      فروشگاه

  .شود ایجاد می ربط ذي
چگونگی ورود، خروج، فروش و نوع کـاال و نحـوه تسـویه     -تبصره

  ایـن قـانون    نامـه اجرایـی   آیین هاي مذکور در روشگاهکاالهاي وارده به ف
  .گردد تعیین می
هـاي   کاالي خارجی مشمول حقوق ورودي که در فروشگاه -93 ماده

شود چنانچـه در هنگـام ورود بـه     آزاد فقط به مسافر یا خدمه فروخته می
قلمرو گمرکی کشور بدون اظهار به گمرك کشف گردد مشمول مقـررات  

  .قاچاق کاال است
چنانچه در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهاي گمرکی  -94ماده 

است کاالیی اضافه بر اسناد و مدارك مشاهده شود کاالي اضافی خارجی 
توانـد در   این منظور گمرك می براي. گردد مشمول مقررات قاچاق کاال می

و  هر مورد که الزم بداند کاالي موجود در انبار مذکور را مورد رسیدگی
شمارش قرار دهد و آنها را با دفـاتر و اسـناد و مـدارك ورود و خـروج     

   .تطبیق نماید
  وسایل نقلیه براي مقاصد تجاري -مبحث پنجم

به شناور، وسـیله نقلیـه   » وسایل نقلیه براي مقاصد تجاري« -95 ماده
، هواپیما، وسایل نقلیه جادهاي و ریلـی کـه در   )هاورکرافت(آبی خاکی 
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صـورت تجـاري،    المللی براي حمل اشخاص و کاال بـه  ینو نقل ب حمل 
همراه مقدار متعارف لوازم یدکی، ملزومات  گیرد، به مورد استفاده قرار می

هاي استاندارد که  کننده و سوخت موجود در باك و تجهیزات، مواد روان
ایـن اصـطالح شـامل      .گـردد  شوند اطالق می این وسایل نقلیه حمل می با

نج هاي حمل محفظه   .شود نیز می) کانتینر( بار یا بارگُ
تواند  وسایل نقلیه براي مقاصد تجاري، اعم از پر یا خالی، می - 96 ماده

اینکـه در   صورت موقت یا عبوري وارد قلمرو گمرکی شود، مشروط بـر  به
و نقل داخلی مـورد اسـتفاده قـرار     خارج به ثبت رسیده باشد و براي حمل 

ر مهلت تعیین شده توسط گمرك باید بدون هرگونه این وسایل نقلیه د .نگیرد
  .کشور خارج شود جز تغییرات ناشی از استهالك از مرزهاي رسمی تغییر به
هنگـام ورود و خـروج    وسایل نقلیه براي مقاصد تجاري به -97 ماده

فقط یک برگه اظهارنامه اجمالی ورودي یا خروجی بدون نیاز بـه اسـناد   
این وسایل نقلیه به گمرك تسلیم میکنند  تسویه منظور شناسایی و دیگر، به

ایرانـی مربوطـه از سـپردن     و نقـل  و به شرط سپردن تعهد، شرکت حمل 
  .تضمین معاف است

این وسایل نقلیه حمل میشوند و یـا اشخاصـی    کاالهایی که با - 1تبصره
  .شوند نمایند، تابع مقررات خاص خود می این وسایل نقلیه مسافرت می که با

وسیلۀ نقلیه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احـراز   -2تبصره
  .شود سوءنیت مشمول مقررات قاچاق می
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  رویه انتقالی -مبحث ششم
به انتقال کاالها تحت نظارت گمرك از وسیله حمل ورودي  -98ماده

وسیله حمل خروجی در محدوده یک گمرك که همان گمرك ورودي و  به
 این انتقال بـه  .شود ۀ انتقالی اطالق میخروجی از قلمرو گمرکی است روی

شود که وسایل حمـل ورودي و   صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انجام می
خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یک گمرك حضور دارنـد  

  .تا عمل انتقال انجام گیرد
نحوه تشریفات اظهار، ارزیـابی و تحویـل و تحـول کـاالي      -تبصـره 

  .گردد این قانون تعیین می نامه اجرایی انتقالی درآیین
  )کابوتاژ(بري  رویه کران -مبحث هفتم

اي است کـه براسـاس آن کـاالي     رویه) کابوتاژ( بري کران -99ماده 
داخلی از یک گمرك مرزي به گمرك مرزي دیگر در قلمرو گمرکی از راه 

راه کاالیی که از لحاظ نزدیکی . گردد هاي مرزي حمل می دریا یا رودخانه
با رعایت صرفه تجاري از یک نقطه بـه نقطـه دیگـر قلمـرو گمرکـی از      

هاي زمینی مجاز با عبور از خاك کشور خارجی و همچنین کاالیی که  راه
شود در صورتی  هاي مرزي به مناطق آزاد حمل می از راه دریا یا رودخانه

 بـري  این منـاطق باشـد نیـز مشـمول مقـررات کـران       که براي مصرف در
رد  این موارد هرگاه کاالي کران در. شود می) اژکابوت( کاالي کابوتـاژي (ب (

رد  با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه کاالي کران ب
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  .است) کاالي کابوتاژي(
نحوه تشریفات اظهـار و اسـناد مربوطـه، ارزیـابی و میـزان       -تبصره

   .گردد ه اجرایی تعیین مینام این قانون درآیین تضمین در حدود مقررات
کاالیی که صدور آن از کشور مجاز اسـت و صـدور آن    -100ماده 

مشمول پرداخت هیچگونه وجهی نیست را میتوان بـا انجـام تشـریفات و    
ایـران   گمـرك . حمـل نمـود  ) کابوتـاژ (بـر   عنوان کران مقررات مربوطه به

 الیی کـه بـه  کاالي ممنوعالصدور یـا کـا  ) کابوتاژ(بري  تواند با کران می
موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمین یا تعهد یا قیود 

   .دیگر موافقت نماید
براي رسیدن ) کابوتاژ(بري  هرگاه مدت اعتبار پروانه کران -101 ماده

کاال به گمرك مقصد منقضی گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف 
نیبر ورود کاال ارائه نشود آن کـاال  صاحب کاال گواهینامه گمرك مقصد مب

  :شود مانند کاالي به مقصد نرسیده تلقی و به نحو زیر عمل می
از نـوع مجـاز   ) کابوتاژ(بري  ران-درصورتی که کاالي موضوع ك -الف

باشد نسبت به اجراي تعهد یا تضـمین مـأخوذه اقـدام و سـپس پروانـه      
  .گردد خروجی صادر می

، کـاالي  )کابوتـاژ (بـري   کـران  صورتی که کـاالي موضـوع   در -ب
الصدور یا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق اسـت و در   ممنوع

صورت اثبات عدم سوءنیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیري انجام تعهـد  
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تا زمانی که جرم قاچاق اعالم یا وجه تضمین یا تعهـد بـه   . شود اکتفا می
 موضوع ماده  یمه انتظامیدرآمد منظور نشده است، تحویل کاال با اخذ جر

   .این قانون بالمانع است  )109(
در مواردي که با ارائه مدارك و مستندات معتبر مـورد تأییـد    -تبصره

رد  گمرك، محرز شود کاالي کران در اثناء حمـل بـه   ) کاالي کابوتاژي(ب
ایران مجاز اسـت   از بین رفته است گمرك) فورس ماژور( علل قوه قهریه
د رسیده تلقی کند و عالوه بر دستور ابطال تضمین یا تعهـد  آن را به مقص

  .از تعقیب موضوع نیز خودداري نماید
  تخلفات و قاچاق -بخش هشتم
  تخلفات گمرکی -فصل اول

بر ضبط، توقیف کاال و  مجلس مبنی ابالغ هر نوع صورت -102ماده 
کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طـرف صـاحب کـاال    

مه به گمرك تسلیم نموده و تنظیم صورتمجلس بر اثر رسیدگی بـه  اظهارنا
آن اظهارنامه صورت گرفته است بـه منزلـه ابـالغ آن بـه صـاحب کـاال       

   .گردد محسوب می
وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یـا حامـل کـاال کـه وارد      -103مـاده  

هـاي مجـاز پهلـو بگیـرد یـا در       شود بایـد در اسـکله   هاي کشور می آب
هاي مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجـام تشـریفات مربوطـه نبایـد      هلنگرگا

. ها خارج شود ها یا لنگرگاه کاالیی را تخلیه یا بارگیري نماید یا از اسکله
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شود اعم از خالی یـا حامـل کـاال بایـد در      هواپیمایی که وارد کشور می
. ودمقرر دربـاره آن انجـام شـ     اید و تشریفات گمرکی فرودگاه مجاز فرود

ها تشریفات گمرکـی بایـد قبـل از     براي هواپیماهاي خروجی و کاالي آن
وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کـاال بایـد از   . پرواز انجام گیرد

هاي مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمـرك مـرزي    راه
هـاي مجـاز    وارد و تشریفات گمرکی آن انجـام گـردد و همچنـین از راه   

  .مرکی خارج شودگ
هاي مجاز گمرکی بـراي   ها و راه ها، فرودگاه ها، لنگرگاه اسکله - 1تبصره

ورود و خروج وسایل نقلیه و کاال و مسافر و هواپیماهاي مشمول تشریفات 
گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسـؤولیت وزارت کشـور و بـا شـرکت     

مور خارجه، اطالعـات،  هاي ا ایران، وزارتخانه االختیار گمرك نمایندگان تام
 و معاونت برنامـه  راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، نیروي انتظامی

تصـویب   شـود و بـه   جمهوري تعیین مـی  ریزي و نظارت راهبردي ریاست
  .رسد وزیران می هیأت

پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل  -2 تبصره
مجـاز   جام تشریفات مربوطه از مسیر غیرها بدون ان نقلیه و خارج شدن آن

که بایـد ثابـت شـود، در مـورد     ) فورس ماژور(جز در موارد قوه قهریه 
) 000/300(مبلغ سیصدهزار  وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به

ریال به تشخیص رییس گمرك مربوطـه  ) 000/000/3(ریال تا سه میلیون 
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  حامـل کـاال طبـق مقـررات     همچنـین در مـورد وسـایل نقلیـه     . شود می
   .گردد رفتار می) 113( ماده

وارد ) 103( همراه کـاالیی کـه بـا رعایـت مـاده      هرگاه به - 104 ماده
هایی مشاهده شود کـه در اظهارنامـه اجمـالی و     گردیده است بسته یا بسته

فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکري از آن نشده باشد و یا بسته یـا  
ر اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که بـه  هایی د بسته

گیرنده، تحویل نگردیده باشد و براي توضیح علـت اخـتالف    مرجع تحویل
و  نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شرکت حمل 

  :گردد شرح زیر رفتار می نقل کاال ارائه نشود حسب مورد به
  هـاي اضـافی    ه تخلیه بـه ضـبط بسـته یـا بسـته     در مورد اضاف -الف
  .شود اکتفا می

ایـن   )110(مطـابق مـاده    در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظـامی  - ب
  .گردد قانون اقدام می
چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مـدارك مـورد قبـول     - 1 تبصره

رك اجـازه  گمرك، ثابت گردد که نسبت به اختالف، سوءنیتی نبوده است، گم
  .دهد اصالح اظهارنامه اجمالی را می

ي مقصد عبور داخلی ها هاي اضافی تحویلی به گمرك بسته -2 تبصره
   .این ماده است مشمول مقررات

 میزان کسري و اضافی غیرمتعارف کاالهایی که بدون بسـته  -3 تبصره
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گـردد نیـز از نظـر نحـوه اقـدام و اخـذ جریمـه مشـمول          بندي وارد می
  .شود ین ماده میا مقررات
هـاي   هاي فـوق در مـورد شـرکت    مسؤول پرداخت جریمه -4 تبصره

ي مزبور است و در ها ایران نمایندگی دارند، نمایندگی و نقلی که در حمل 
ایران ندارند گمرك  در و نقلی که نمایندگی رسمی هاي حمل  مورد شرکت

ضـمین الزم  هاي احتمالی از حامل کاال ت منظور وصول جریمه تواند به می
    .را اخذ کند
هرگاه کاالیی که ورود آن ممنوع است براي ورود قطعی بـا   - 105 ماده

نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شـود گمـرك بایـد از تـرخیص آن     
طـور مکتـوب اخطـار     خودداري و به صاحب کاال یا نماینده قانونی وي به

وع کردن کـاال  کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرج
در صورت عدم اقدام ظـرف مـدت مزبـور،    . با رعایت ضوابط اقدام نماید

. نمایـد  گمرك کاال را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابالغ می
صاحب کاال حق دارد از تاریخ ابالغ ضبط تا دو ماه اعتـراض خـود را بـه    

نزده روز از تـاریخ  دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پـا 
صـورت   ایـن  در غیر. مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعالم کند

   .آید کاال به ضبط قطعی دولت درمی
این  شود از شمول کاالیی که وارد کردن آن جرم شناخته می -1 تبصره

  .شود ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می
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دي که صاحب کاال به تشـخیص گمـرك معتـرض    در موار -2 تبصره
باشد و پرونده به واحـدهاي سـتادي و مراجـع رسـیدگی بـه اختالفـات       

تـاریخ  . گیـرد  گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می
  .ابالغ نظر نهایی گمرك مبدأ سه ماه مذکور است

ب عـدم  طور مکتـو  اگر صاحب کاال یا نماینده قانونی او به -3 تبصره
موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کـاال قبـل از سـه مـاه     

  .مذکور اعالم نماید گمرك بالفاصله به ضبط کاال اقدام میکند
که بهجاي کاالي مجاز ) 105(در مورد کاالي موضوع ماده  - 106 ماده

و بدون استفاده از اسناد خالف واقع از گمرك تـرخیص شـده و از تـاریخ    
  :شود شرح زیر رفتار می بیش از چهار ماه نگذشته است به ترخیص آن

درصورتی که تمام یا قسمتی از کاالي ترخیص شده در اختیـار   -الف
صاحب کاال باشد کاال فوري توقیف و پس از رد حقوق ورودي دریافتی 

  .شود این قانون رفتار می )105(طبق مقررات ماده
رخیص شـده در اختیـار   درصورتی که تمام یا قسمتی از کاالي ت -ب

صاحب کاال نباشد و معلوم گردد که در زمـان تـرخیص، حقـوق ورودي    
 التفاوت حقـوق ورودي مقـدار بـه    بیشتري به آن تعلق میگرفته است، مابه

  .شود دست نیامده دریافت می
هرگاه ضمن رسـیدگی بـه اظهارنامـه یـا بازرسـی کـاالي        - 107ماده

زان مقرر، اظهار یا تودیـع گردیـده   صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از می
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اي از پـنج   التفاوت به تشخیص رییس گمرك جریمه است عالوه بر اخذ مابه
  .شود التفاوت مذکور دریافت می مابه%) 50(تا پنجاه درصد %) 5(درصد 

کمتـر  %) 10(هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد  -تبصره
ردد تا تسهیالت و مزایاي غیرقانونی یا بیشتر ارزش کاال غیرواقعی اظهار گ

تـا صـد   %) 10(اي بـین ده درصـد    ایجاد نماید جریمه براي صاحب کاال
  .شود التفاوت ارزش، اخذ می مابه%) 100(درصد 
عنـوان قاچـاق ذکـر     این قانون به غیر از مصادیقی که در -108 ماده

 شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کـاالي 
سـتلزم اخـذ   -ورودي از گمرك که موجب زیان مالی دولـت گـردد و م  

التفاوت، با توجه به اوضاع و  بر اخذ مابه تفاوت وجوه متعلقه باشد عالوه
تـا  %) 10(از ده درصـد   اي احوال بـه تشـخیص ریـیس گمـرك جریمـه     

  .شود التفاوت، دریافت می مابه%) 100(صددرصد 
التفـاوت   نجر به اخـذ مابـه  صورتی که کشف مغایرت م در -1 تبصره

حقوق ورودي کاالي %) 50(حقوق ورودي به میزانی بیش از پنجاه درصد 
التفاوت، حداقل جریمه مـأخوذه نبایـد    بر اخذ مابه اظهار شده باشد عالوه
  .التفاوت باشد مابه%) 50(کمتر از پنجاه درصد 

در مواردي که مقصد نهایی بارنامـه بعـد از گمـرك، مـرز      -2تبصره
ودي باشد و اظهارنامه عبوري براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم ور

گمرك شده باشد درصورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نـوع و میـزان   
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کاال کشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طی سه ماه ارائه نگردد، کاالي 
  .گردد مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می

این ماده در  )2( استثنا تبصره ر مغایر بهجرائم مربوط به اظها -3 تبصره
مورد کاالي عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل 

شود تا در صورت عدم خروج کـاال یـا    صورت تضمین اخذ می و نقل به 
عدم تحویل کاال به گمرك مقصد در مهلت مقرر عالوه بر اجراي مقررات 

  .مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد
صـورت عبـوري، ورود    وسایل نقلیه و کاالهایی کـه بـه   -109 دهمـا 

گـردد و   موقت، ورود موقت براي پردازش یا مرجوعی وارد کشـور مـی  
شـود   المللی وارد کشـور مـی   اي که به استناد جواز عبور بین وسایل نقلیه

از  غیر چنانچه در مهلت مقرر براي خروج از کشور یا تحویل به گمرك به
مراجعه ننماید به تشخیص رییس گمرك ) فورس ماژور(یه موارد قوه قهر

ریال ) 200.000(اي از دویست هزار  به ازاي هر روز تأخیر مشمول جریمه
  .شود ریال می) 000/000/10(تا یک میلیون 
مواردي که وجه تعهد یا تضمین دریافـت شـده از صـاحب     -تبصره

م قاچـاق بـه مراجـع    وسیله نقلیه یا کاال به درآمد واریز گردیده و یا جـر 
  .این ماده مستثنی است قضایی گزارش شده باشد، از حکم

هایی که براي ترخیص کاال تسلیم گمـرك   هرگاه در اظهارنامه - 110 ماده
این خالف اظهـار   شود مشخصات کاال برخالف واقع اظهار شده باشد ولی می
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 متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخـذ تفـاوت نباشـد بـه    
اي کــه حـداقل آن پانصــد هــزار   تشـخیص ریــیس گمــرك محـل، جریمــه  

ریال است اخذ و ) 000/000/1(ریال و حداکثر آن یک میلیون ) 000/000/5(
  .شود اصالح می با اجازه کتبی رییس گمرك محل، اظهارنامه تسلیمی

در مواردي که اظهار خالف از مصـادیق تخلفـات و قاچـاق     -تبصره
این موارد  الورود باشد گمرك در شد ولی کاال ممنوعاین قانون نبا  موضوع

بر آن، جریمه  نماید و عالوه این قانون اقدام می  )105( وفق مقررات ماده
  .گردد این ماده نیز اخذ می موضوع
هـا   مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی کـه جریمـه از آن   -111 ماده

که توسط ریـیس  شود هرگاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن  مطالبه می
توانند قبل از ترخیص  گردد اعتراض داشته باشند می گمرك محل تعیین می

یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دالیـل و  
منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی به گمرك  مدارك به

   .مربوطه تسلیم نمایند
ط رؤسـاء گمـرك، جریمـه بـراي     در تمام مواردي که توسـ  -تبصره

گردد جریمه باید باتوجه به نوع و تکرار و تعدد  تخلفات گمرکی تعیین می
تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کاال، شرایط مکان 

مجلس تخلف قید و  طور کامل در صورت و زمان، تعیین و به وضوح و به
گردد و در مقابـل وصـول   ایران ارسال  امضا و یک نسخه از آن به گمرك
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  .صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود جریمه بالفاصله رسید رسمی
اشتغال کارکنان گمـرك بـه امـر بازرگـانی خـارجی یـا        -112 ماده

کارگزاري گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکـی مـرتبط   
به متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداري، . باشد ممنوع است

   .شوند اخراج از خدمت در گمرك محکوم می
  قاچاق -فصل دوم

  :شود موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می -113 ماده 
کاالیی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی بـه   -الف

همچنـین کاالهـایی کـه بـدون     . قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد
هاي غیرمجـاز وارد کشـور شـود و در    انجام تشریفات گمرکی یا از مسیر

   .داخل کشور کشف گردد
منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از مـوارد منـدرج در    -تبصره

   .این قانون است )103( ماده) 1( تبصره
خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کاالي ورود موقت، ورود موقـت   -ب

ز قلمـرو  براي پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظـرف مهلـت مقـرر ا   
گمرکی و عدم تحویل کاالي عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جـز  
در مواردي که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرك و یا ترخیص قطعـی،  

    .عمدي نباشد
ارائه اسناد خالف واقع که داللت بر خروج وسـایل نقلیـه و    -تبصـره 
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یز مشـمول  کاال از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرك داشته باشند ن
  .این بند است مقررات

بیرون بردن کاالي تجاري از اماکن گمرکی بدون اظهـار یـا بـدون     - پ
پرداخت یا تأمین حقوق ورودي، خـواه عمـل در حـین خـروج از امـاکن      

کننـده غیـر از صـاحب     هرگاه خارج. گمرکی یا بعد از خروج کشف شود
صـورت نبـودن کـاال    کاال یا نماینده قانونی او باشد گمرك عین کاال و در 

گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکـی مقـرر، بـه     بهاي آن را از مرتکب می
  .شود دارد و مرتکب طبق مقررات کیفري تعقیب می صاحب کاال مسترد می

    .کاالي عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود -ت
ي مجاز کاالیی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کاال - ث

) 2(کاالي عبوري مشمول تبصـره . یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود
  .شود این قانون می )108(ماده

به  وجود کاالي اضافی همراه کاالي اظهارشده که در اسناد تسلیمی -ج
اینکه کـاالي اضـافی از نـوع     گمرك ذکري از آن نشده است، مشروط بر

ایـن قـانون از    )54(فی موضوع مـاده  کاالي اضا. کاالي اظهار شده نباشد
  .این بند مستثنی است شمول
وسایل نقلیه و کاالیی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است  -چ
اظهار شده باشـد و ظـرف   ) کابوتاژ(بري  عنوان خروج موقت یا کران و به

) فورس ماژور(موارد قوه قهریه . مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد
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  .این حکم مستثنی است ه عدم ورود کاال عمدي نیست ازو مواردي ک
کاالي مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنـوان کـاالي مجـاز یـا      -ح

مجاز مشروط دیگري که جمع حقوق ورودي آن کمتر است با نام دیگر و 
با استفاده از اسناد خالف واقع اظهار شود، کاالي عبوري مشمول تبصـره  

منظور از اسناد خالف واقع اسنادي است . استاین قانون  )108(ماده ) 1(
که در آن خصوصیات کاالیی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصـیات  

  .کاالي اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد
کاال با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خالف یا اسناد  -خ

  .هار شودغیرواقعی و یا با ارائه مجوزهاي جعلی به گمرك اظ
الصدور یـا مشـروط یـا داراي ارزش     کاالي جایگزین شده ممنوع -د

کمتري که با کاالي صادراتی که براي آن پروانـه صـادر گردیـده اسـت     
  .تعویض شود

این قانون  )120(کاالي مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده -ذ
   .به دیگري منتقل شود

، اشخاصی که کارت بازرگـانی  ایران بنا به پیشنهاد گمرك -114 ماده
دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کاال شوند، کارت بازرگـانی آنهـا پـس از    
رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نماینـدگان وزارت صـنعت،   

 ایـران بـه   ایران و گمرك معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
  .گردد طور دائم ابطال می طور موقت توقیف یا به
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ابطال کارت بازرگانی مـانع از تـرخیص کـاالیی کـه طبـق       -تبصره

مقررات، قبل از محرومیت براي آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغـاز  
  .شود گردیده است، نمی

ي گمرکـی  هـا  درصورتی که در اجراي مقررات و کنتـرل  -115ماده 
بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشـخیص داده شـود،   

که  باشد، مگر آن اري یا ضبط مابقی کاال یا وسیله نقلیه آن مجاز نمینگهد
به تشخیص گمرك نگهداري آنها براي اثبـات عمـل قاچـاق یـا وصـول      

  .ها ضروري باشد جریمه
مجلـس کشـف و ضـبط،     هرگونه حک و اصالح در صورت - 116ماده 

حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگري در آن به عنوان عوامل کشـف  
دادن در  مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمـد   تغییر و

به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجع قضایی مـورد تعقیـب قـرار    
هرگاه جعل و تزویر مزبور متضمن جرم دیگري نیـز باشـد مرتکـب    . گیرد می

  .دشو براي آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع می
اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق میتوان به  -117ماده 

  :آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است
  پروانه ورود گمرکی -الف

  پته گمرکی -ب
  قبض سپردة موجب ترخیص کاال -پ
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  قبض خرید کاالي متروکه، ضبطی و بالصاحب -ت
  پروانه عبور -ث
  پروانه مرجوعی -ج
  ه ورود موقتپروان -چ
  پروانه ورود موقت براي پردازش -ح
  پته عبور -خ
  )کابوتاژ( بري پروانه کران -د
  پروانه صادراتی -ذ
  پروانه صدور موقت -ر
  کارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتی -ز
   کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرك -ژ

با مشخصات کـاال تطبیـق   این اسناد باید  مشخصات مذکور در - تبصره
نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کاال با توجه بـه نـوع   

  .کاال و نحوه مصرف آن متناسب باشد
مقررات کشف، تحویل، تهیه صورتمجلس قاچاق، توقیف  -118ماده 

  هـا، نحـوه وصـول، فـروش و      کاال و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمـه 
هاي آن، نحوه ارجـاع پرونـده بـه مراجـع      مهتقسیم حاصل فروش و جری
این فصل تابع قـوانین مربـوط بـه     بینی نشده در صالحه و سایر موارد پیش

   .قاچاق است



  533    ¥)   2/9/1390مصوب (قانون امور گمرکی 
 

  ها ها و ممنوعیت معافیت -بخش نهم
  ها معافیت -فصل اول

هاي مذکور در جـدول تعرفـه گمرکـی     عالوه بر معافیت -119 مـاده 
هـاي   صادرات و واردات و معافیت نامه اجرایی قانون مقررات ضمیمهآیین

هـا و قراردادهـاي    ها، موافقتنامـه  دیگري که به موجب قوانین، تصویبنامه
برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت  مصوب مجلس شوراي اسالمی

  :حقوق ورودي معاف میباشد
کاالهاي مورد استفاده متعلق به رؤساي کشـورهاي خـارجی و    -الف

  ها همراهان آن
هاي سیاسـی خـارجی و    مأموریت کاالي مورد استفاده رسمی -1 -ب

کاالي مورد استفاده شخصی مأموران سیاسی و خانواده آنان موضوع ماده 
قانون مربوط بـه قـرارداد ویـن دربـاره روابـط سیاسـی، مصـوب        ) 36(

شرط رفتار متقابل و با تشـخیص وزارت امـور خارجـه و     به 21/7/1343
  . دایران در هر مور  گمرك

هاي کنسولی خارجی و کاالي  مأموریت کاالي مورد استفاده رسمی -2
مورد استفاده شخصی مأموران کنسولی خارجی و اعضاي خانواده آنان که 

باشند در حدود قـانون کنوانسـیون ویـن دربـاره روابـط       اهل خانه او می
به شرط رفتار متقابل و با تشـخیص وزارت   4/12/1353کنسولی مصوب 

  .ایران در هر مورد جه و گمركامور خار
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هـاي سـازمان ملـل متحـد و      نمایندگی کاالي مورد استفاده رسمی -3
مؤسسات تخصصی وابسته بـه آن و کـاالي مـورد اسـتفاده کارکنـان و      

ایـران در حـدود قـانون     کارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خـدمت در 
 13/12/1352هاي سازمان ملل متحد مصـوب   کنوانسیون مزایا و مصونیت

متحد  هاي تخصصی ملل  هاي سازمان و قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت
  ایـران   بـا تشـخیص وزارت امورخارجـه و گمـرك     20/12/1352مصوب

  . مورد هر در
هاي  از محل کمک کاالي مورد استفاده کارشناسان خارجی اعزامی -4

لمللی ا و فرهنگی کشورهاي خارجی و مؤسسات بین فنی، اقتصادي، علمی
هاي کارشناسـان خـارجی مصـوب     نامه مزایا و معافیت ایران، برابرآیین به

ایران در هرمـورد و   با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرك 23/4/1345
هـاي   بازرسان سازمان کنوانسیون منـع سـالح   اشیاي مورد استفاده رسمی

ون ایران به کنوانسی شیمیایی درحدود قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی
هـاي شـیمیایی و انهـدام     کارگیري سالح منع گسترش، تولید، انباشت و به

المللـی کـه دولـت     هـاي بـین   و سایر کنوانسیون 5/5/1376آنها مصوب 
پیونـدد در حـدود    ایران به آن پیوسته اسـت و یـا مـی    جمهوري اسالمی

  .ها این کنوانسیون  مقررات
و  عملیات علمـی  آالت و ادوات حفاري و مواد شیمیایی و وسایل -5

شناسـی کشـورهاي عضـو     باستان  هاي علمی شده توسط هیأت فنی وارد



  535    ¥)   2/9/1390مصوب (قانون امور گمرکی 
 

با تشخیص و تأیید ) یونسکو(و فرهنگی ملل متحد  سازمان تربیتی و علمی
ایـران در هـر    سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري و گمرك

  .مورد براي حفاري و اکتشافات علمی
وبري هوایی که امکان سـاخت داخلـی   رادار و تجهیزات کمک نا -پ

هـاي کشـور و    آنها در کشور فراهم نیست به پیشـنهاد شـرکت فرودگـاه   
هاي صنعت، معـدن و   موافقت وزارت راه و شهرسازي و تأیید وزارتخانه

  .تجارت و امور اقتصادي و دارایی
اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظـامی،   تجهیزات نظامی -ت

پوش جنگی و وسایل نقلیه خاص  هاي زره نک و سایر ارابهمواصالتی، تا
سواري و سواري کار و مواد اولیه براي سـاخت اقـالم    ياستثنا دفاعی به

یاد شده که با تأیید کتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح از بودجـه  
دولت یا از محل هر اعتبار دیگري که به همین منظور تخصیص یافته و به 

صورت انحصاري براي مصـارف وزارت   لت رسیده است و بهتصویب دو
خریداري  دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و سایر نیروهاي مسلح و انتظامی

  .هاي مذکور از خارج وارد شده نام سازمان  طور مستقیم به و به
وزراي امور اقتصادي و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح  - تبصـره 

توانند کاالي وارده را از بازرسی معاف و مراتب  و امنیتی می میبنا به دالیل نظا
  .را به گمرك اعالم نمایند

  .اقالم و تجهیزات خاص اطالعاتی با تأیید کتبی وزیر اطالعات -ث
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  .اقالم مزبور از بازبینی و بازرسی معافند -1 تبصره
   .شود این بند شامل صادرات کاالهاي مذکور نیز می مقررات -2 تبصره

، )کابوتـاژ (کاالي عبوري خارجی، مرجوعی، انتقالی، کران بـري   -ج
  .واردات موقت، واردات موقت براي پردازش

اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاي غیرمستعمل و مواد خوراکی  -چ
  .غیرتجاري همراه مسافر

این بند در مـورد هـر مسـافر     سقف ارزش معافیت اقالم موضوع - تبصره
شنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیـأت  مبلغی است که به پی

در صـورت افـزایش، مـازاد بـر آن بـا حفـظ جنبـه        . شـود  وزیران تعیین می
  .شود غیرتجاري مشمول پرداخت حقوق ورودي می

ایرانیان مقیم خارج کـه مـدت اقامـت     لوازم خانه و لوازم شخصی -ح
اتباع خارجی  يیاسال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اش آنان در خارج یک

   :که  این شوند مشروط بر ایران وارد می داراي اجازه اقامت که به
ماه بعد از ورود شخص به  ماه قبل تا نه مزبور از یک يلوازم و اشیا -1

تشـخیص   بـه ) فورس مـاژور ( قلمرو گمرکی وارد شود موارد قوه قهریه
   .ایران مستثنی است گمرك

یص گمرك با وضع و شؤون اجتماعی مزبور به تشخ يلوازم و اشیا -2
   .آنان متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد

   .در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند -3



  537    ¥)   2/9/1390مصوب (قانون امور گمرکی 
 
ساله یا بیشتر بـه   کارمندان دولت که براي انجام مأموریت یک - 1 تبصره

ـ     خارج از کشور اعزام می ت و شوند در صورتی کـه قبـل از پایـان مأموری
ایرانیـانی کـه بـه تشـخیص      ساله از خارج احضار شوند همچنین توقف یک

شـوند   وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محـل سـکونت اخـراج مـی    
  .این بند نیستند سال توقف مذکور در مشمول شرط مدت یک

طور عرفـی مـورد    منظور از لوازم خانه اشیایی است که به - 2 تبصره
ده صاحب آن اشیا هنگام اقامت در یـک محـل   استفاده شخص و یا خانوا

   .گیرد قرار می
اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از منـاطق آزاد بـه    -3 تبصره

  .شوند این بند می گردند نیز مشمول تسهیالت سرزمین اصلی وارد می
کـار یـا    برقی مربـوط بـه   دستی اعم از برقی و غیر آالت و ابزار -خ
آینـد مشـروط    ایران مـی  ارج و خارجیانی که بهایرانیان شاغل در خ حرفه

  :که  این بر
اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کـار مـورد ادعـا بـه تصـدیق       -1

در نقاط فاقد . ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان برسد مقامات کنسولی
    .کند ایران ارائه گواهی مقامات محلی کفایت می مقامات کنسولی

  از ورود تا نـه مـاه بعـد از ورود آنـان بـه قلمـرو       از یک ماه قبل  -2
  .گمرکی برسد

ایرانیان مقـیم    لوازم شخصی، لوازم خانه و آالت و ابزار کار دستی -د
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مجلس ماترك که حداکثر ظرف  شوند، با ارائه صورت خارج که فوت می
ایران  یکسال بعد از فوت، توسط مأموران کنسولی دولت جمهوري اسالمی

و حداکثر تا یک سال بعد از صدور گواهی انحصـار وراثـت   تنظیم گردد 
    .وارد کشور شود

مقامات محلی به تشخیص وزارت امور خارجـه در مـواردي    -تبصره
ایران در کشور محل اقامـت   که مأموران کنسولی دولت جمهوري اسالمی

  .مجلس مذکور را دارند نباشند، صالحیت تنظیم صورت
رستانی مورد احتیاج درمـانی و بهداشـتی   دارو و لوازم طبی و بیما -ذ

المنفعـه بـا گـواهی وزارت بهداشـت، درمـان و       مؤسسات خیریه و عام
  . آموزش پزشکی

این مؤسسـات بـا تأییـد وزارت بهداشـت درمـان و       فهرست -تبصره
تصویب هیأت  آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی به

   .رسد وزیران می
از جملـه آمبـوالنس، خودروهـاي فرمانـدهی امـداد و       وسائط نقلیه - ر

سـواري، دارو، لـوازم    ياسـتثنا  نجات، خودروهاي ویژه امداد و نجات بـه 
پزشکی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادي، موادغذایی، پوشاك، پتو، 

 ساخته یا سایر کاالهاي امداد و نجات مورد نیاز که به هاي پیش چادر، خانه
دیدگان از بالیاي طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر  به آسیب منظور کمک

ي تصریح شده در اساسنامه هـالل احمـر جمهـوري    ها وظایف و مأموریت
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شـود بـا    ایران وارد مـی  نام هالل احمر جمهوري اسالمی  ایران که به اسالمی
  .تشخیص وزارت امور اقتصادي و دارایی

ا و اقالم وارداتی و اهدایی بـه  تشریفات گمرکی و ترخیص کااله - تبصره
اي در کمترین  ها و سوانح و حوادث غیرمترقبه ملی و منطقه هنگام وقوع بحران

  .آید عمل می زمان ممکن به
اینکـه از   ایران، اعم از باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ياشیا - ز

شـد  دست آمده با قبل به خارج از کشور برده شده یا در خارج از کشور به
  .با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی

هـا و   منظور تشکیل بایگانی مـوزه  ورود اشیاي هنري و فرهنگی به -ژ
ها و مبادالت فرهنگی و هنـري و   هاي فرهنگی و هنري، کتابخانه نمایشگاه

تعمیر و مرمت آثار باسـتانی توسـط وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی،      
ایران و سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و  اسناد و کتابخانه ملیسازمان 

  .صنایع دستی حسب مورد
اشیاي عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشـورها کـه    -س
شود بـه تشـخیص و    وارد کشور می هاي عمومی ایجاد یا تکمیل موزه براي

  .تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی
الهاي صادراتی که به هر علت عینـاً بازگشـت داده شـود بـا     کا -ش

  .این قانون )65(رعایت مقررات ماده 
این قانون آن اسـت کـه روي کـاالي     منظور از کلمۀ عیناً در -تبصره
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صادراتی بازگشت شده به کشـور، در خـارج عملـی انجـام و یـا از آن      
  .استفاده نشده باشد

به میزان متعارف در ورود و سوخت و روغن مصرفی وسایل نقلیه  - ص
  .خروج از کشور

بها که به تشخیص گمرك ذاتاً قیمتی نداشته  هاي تجاري بی نمونه -ض
  . و در عرف قابل خرید و فروش نباشد، با رعایت کنوانسیون مربوطه

تواند بـا   هاي داراي بهاي ذاتی صاحب کاال می درمورد نمونه -تبصره
   .فروش ساخته و ترخیص نماید حضور مأموران گمرك آن را غیرقابل

هـا و   هـاي اعطـایی از طـرف دولـت     ها و تنـدیس  ها، نشان مدال -ط
  .  ایران به اتباع طور رسمی المللی به مؤسسات خارجی بین

  هواپیماهاي باري و مسافري -ظ
هـاي فشـرده    ، تقـویم، لـوح  )بروشـور (، دفتـرك  )کاتولوگ(کاالنما  - ع

ی و تجاري کاال، اسناد مربوط به حمـل  تبلیغاتی، کتابچه حاوي مشخصات فن
  هاي فنی فاقد جنبه تجاري کاال، نقشه

آالت خط تولیـد بـه تشـخیص وزارت صـنایع و      واردات ماشین -غ
   معادن توسط واحدهاي تولیدي، صنعتی و معدنی مجاز

 ها و ممنوعیت ها این ماده مشمول محدودیت کاالهاي موضوع - 1 تبصره
هاي شرعی و قانونی با رعایت مقـررات   ممنوعیتها و  به استثناء محدودیت

  .شود نمی» ها ممنوعیت«این قانون با عنوان  فصل دوم از بخش نهم
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ایـن مـاده شـامل     )د(تـا  ) چ(هاي موضوع بندهاي  معافیت -2 تبصره

  .وسایل نقلیه نیست
ــدهاي -120 مــاده   ) ژ(و ) ر(، )ذ(، )ث(، )ب(کاالهــاي موضــوع بن

موجـب قـوانین خـاص یـا      و کاالهـایی کـه بـه   این قـانون    )119( ماده
شوند  هاي هیأت وزیران با معافیت از حقوق ورودي ترخیص می تصویبنامه

شـخص دیگـري کـه     سال از تاریخ ترخیص آن به  ده ياگر قبل از انقضا
حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی 

وه متعلقه را با کسر مبلغی که بـه تناسـب   یا وکالتی واگذار شود باید وج
  .شود، پرداخت کند فرسودگی و استهالك در نظر گرفته می

مواردي که طبق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه دیگري مقرر شده 
  .باشد، مستثنی است

سـال از تـاریخ    این ماده قبل از پـنج  واگذاري کاالي موضوع -تبصره
  .است ترخیص مستلزم اخذ مجوزهاي ورود

حقوق ورودي قطعات و لوازم و موادي که براي مصرف در  - 121ماده
گـردد در   ها وارد می بندي اشیاي یا مواد یا دستگاه ساخت یا مونتاژ یا بسته

مواردي که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعاً مأخـذ حقـوق   
آماده ورودي آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودي شیء یا ماده یا دستگاه 

باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق 
  .شود ورودي شیء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول می
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  ها ممنوعیت -فصل دوم
  در ورود قطعی ها ممنوعیت -مبحث اول

  :ورود قطعی کاالهاي مشروحه زیر ممنوع است -122ماده 
  .موجب قانون دس اسالم و بهکاالهاي ممنوعه براساس شرع مق -الف

هاي  شده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویبنامه کاالهاي ممنوع - ب
  .متکی به قانون

اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات  -پ
جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعالم و موافقـت وزارت  

  .حدفاع و پشتیبانی نیروهاي مسل
ها مگر بـا   سازهاي آن گردان از هر قبیل و پیش مواد مخدر و روان -ت

  .موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد
هاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنهـا مگـر بـا     دستگاه -ث

  .موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در هر مورد
یلمبرداري هوایی مگر بـا موافقـت   دستگاه مخصوص عکاسی و ف -ج

  .  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح
هـاي   کننـده  ها و ضبط هاي استراق سمع، فرستنده) سیستم( سامانه -چ

ها بـا قابلیـت جاسوسـی و     میکروفون ها و ریز دوربین کوچک اعم از ریز
 هاي خاص و پوششی بـا سـرعت بـاال، انـواع کـاال یـا سـامانه        فرستنده

سـیم   هاي با قابلیت کنتـرل و شـنود ارتباطـات بـا سـیم و بـی       )مسیست(
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کننده کـه در راسـتاي اهـداف     هاي رمز ) سیستم( و سامانه) مونیتورینگ(
  .جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطالعات در هر مورد

ورود کاالهاي الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجـاري و   -1 تبصره
گیرنـد و همچنـین    سوءاستفاده جاسوسی قـرار مـی   مدل خاص که مورد

عنـوان   کاالها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلـی کـه بـه   
گیرنـد براسـاس    منظوره مورد سوءاستفاده بیوتروریزم قرار مـی  کاالي دو

  .گردد اعالم وزارت اطالعات حسب مورد ممنوع می
) 1( بند و تبصرهاین  فهرست و مشخصات کاالهاي موضوع -2 تبصره

   .گردد ایران اعالم می  توسط وزارت اطالعات تعیین و به گمرك
یـا شـؤون    حاملین صوت و تصویر ضبط شده خالف نظم عمومی -ح

کشور به تشخیص وزارت فرهنـگ   و یا مذهب رسمی ملی یا عفت عمومی
  . و ارشاد اسالمی

ف نظـم  کتاب، روزنامه، مجله، صور، عالمت و هر نوع نوشته مخـال  - خ
کشور بـه تشـخیص    و یا مذهب رسمی یا شؤون ملی یا عفت عمومی عمومی

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
یا شؤون ملی یا  کاالهاي داراي عبارت یا عالمتی مخالف نظم عمومی - د

کشور روي خود آنها یا روي لفاف آنها و یا  و یا مذهب رسمی عفت عمومی
  . ها در اسناد مربوط به آن

هاي خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر  اساسکن -ذ
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  .   )التاري(آزمایی  تقلبی و بلیط بخت) باندرول(و برچسب 
کاالهاي داراي نشانی یا نام یا عالمت یا مشخصات دیگري بر روي  -ر

منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار  خود کاال یا روي لفاف آنها به
سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصـات  کننده نسبت به  و مصرف

  . اصلی آن کاال
کاالیی که با نظارت و تأیید گمرك موجبات اغفـال در آنهـا    -تبصره

  .محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است
  .  موجب قوانین خاص الورود به کاالهاي ممنوع -ز

  .  در ورود موقت و عبور داخلی ها ممنوعیت -مبحث دوم
ي ذیل قابـل  ها در ورود موقت و عبور داخلی، محدودیت -123 ماده

  :اعمال است
ورود موقت و عبور داخلی کاالهایی که به موجب قانون ممنوع  -الف

  .پذیر نیست گردیده است، امکان
) ج(تا ) پ(ورود موقت و عبور داخلی کاالهاي موضوع بندهاي  -ب
  .مربوطه استهاي  این قانون منوط به موافقت وزارتخانه )122(ماده 

این  )122(ماده ) ح(و ) چ(ورود موقت کاالهاي موضوع بندهاي  -پ
ایـن کاالهـا منـوط بـه موافقـت       قانون ممنوع است ولیکن عبور داخلـی 

  .هاي مربوطه است وزارتخانه
ورود موقت و عبور داخلی کاالهاي مجاز مشـروط، بـا موافقـت     -ت
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  .پذیر است ایران امکان  گمرك
  در عبور خارجی ها تممنوعی -مبحث سوم

 فهرست کاالهاي ممنوعه براي عبور خارجی و عمل انتقال -124 ماده
تصـویب   شـود و بـه   توسط شوراي امنیت کشور تهیه مـی ) ترانشیپمنت(

  .رسد هیأت وزیران می
تواند با صدور تصویبنامه، عبور خـارجی، ورود   دولت می -125 ماده

ر کاالیی را به اقتضـاء مصـالح   ه) کابوتاژ(بري موقت، عمل انتقال یا کران
  .یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند اقتصادي یا امنیت عمومی

  در صادرات ها ممنوعیت -مبحث چهارم
  :کاالهاي زیر قابلیت صدور قطعی ندارد -126ماده 
الصـدور براسـاس شـرع مقـدس اسـالم و یـا        کاالهاي ممنوع -الف

  .موجب قانون به
ـ  -ب راث فرهنگـی بـه تشـخیص سـازمان میـراث      اشیاي عتیقه یا می

  .فرهنگی، گردشگردي و صنایع دستی
هاي جانوري براي حفظ ذخایر ژنتیک یا  یا نباتی و گونه اقالم دامی -پ

  .هاي مربوطه ازسوي سازمان حفاظت محیط زیست طبق فهرست اعالمی
  .موجب قوانین خاص الصدور به سایر کاالهاي ممنوع -ت

هاي گمرکی  یص کاالها تحت هر یک از رویهورود و ترخ -127 ماده
ایمنی و زیست محیطی و نظـایر    ،اي که بنا به مالحظات بهداشتی، قرنطینه
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هاي مربوطه باشد، موکول بـه   نظر سازمان آن براساس قانون مستلزم اعالم
  .ها است این سازمان اخذ گواهی از
  کارگزار گمرکی -بخش دهم

شود کـه   ك به شخصی اطالق میکارگزار گمرکی در گمر -128ماده 
تشریفات گمرکی کاالي متعلق به اشخاص دیگر را به وکالـت از طـرف   

تفکیـک در وکالتنامـه    حدود اختیارات وکیـل بایـد بـه   . آنان انجام دهد
ایران تنظـیم   که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرك رسمی

  .شود، مشخص گردد می
ایران تحصیل نمایـد   انه مخصوص از گمركکارگزار گمرکی باید پرو     
  .هاي کشور معتبر است این پروانه براي ترخیص کاال از کلیه گمرك که

شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحـوه فعالیـت و سـایر امـور      -تبصره
  نامـه اجرایـی    ایـن قـانون درآیـین    این ماده در حـدود مقـررات   مرتبط با
  .شود تعیین می
کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه  در مواردي که -129 ماده

اي خـالف واقـع کـه     به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه
متضمن زیان مالی دولـت باشـد تنظـیم نمایـد، تخلـف او بـه پیشـنهاد        

ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص ذیل  گمرك
  :شود است، رسیدگی می

  :صنعت، معدن و تجارت نماینده وزارت -الف
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نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی بـا معرفـی اتـاق بازرگـانی و      -ب
و حسـب  ) در صورت نبود اتحادیه، نماینـده اتـاق  (ایران  صنایع و معادن

  .هاي مربوط به بخش تعاون ایران در پرونده مورد نماینده اتاق تعاون
  :)سرپرست کمیسیون(ایران   نماینده گمرك -پ

سیون با دعـوت از کـارگزار گمرکـی مربوطـه بـه موضـوع       این کمی
صورت اثبات عمدي بودن تخلف، پروانه کـارگزار   کند و در رسیدگی می

طـور   گمرکی یا کارت وي را متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به
. نمایـد  اعـالم مـی   هـا  طور کتبی به وي و گمرك دائم باطل و مراتب را به

کی یا کارمند تـرخیص در ارتکـاب عمـل قاچـاق     چنانچه کارگزار گمر
گمرکی دخالت داشته باشد، عـالوه بـر اجـراي مقـررات بـاال، مشـمول       

اگـر عمـل خـالف وي مسـتلزم     . شود مجازات مقرر در قوانین قاچاق می
کمیسـیون و   .گردد ي دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل میها مجازات

  .دشو ایران تشکیل می  دبیرخانه آن در گمرك
تعلیق یـا ابطـال پروانـه مـانع انجـام تشـریفات گمرکـی         -1 تبصره
  .هایی که قبل از آن تسلیم شده نیست اظهارنامه
هرگاه کارگزار گمرکی متخلف، از اشخاص حقوقی باشـد   -2 تبصره
این ماده، هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی کـه   مقررات

خـالف را امضـا     ارنامـۀ در آن شخصیت حقوقی حق امضا دارنـد و اظه 
شـود و هرگـاه    انـد مـی   اند و یا در آن اقدام خالف، مداخله داشـته  کرده
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کارگزار گمرکی مزبور از اشـخاص حقیقـی باشـد در مـدت ممنوعیـت      
تواند به عنوان شخصی که داراي امضـا در یـک شخصـیت حقـوقی      نمی

  .کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی گمرك فعالیت نماید
موجـب سـند حمـل و در     و نقل که به هاي حمل  شرکت -130 ادهم

اجراي تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کاال در مقصد به صاحب 
آن را نیز برعهده دارند براي انجام تشریفات ترخیص بایـد داراي پروانـه   

این موارد سند حمل به منزله وکالتنامه تلقـی   کارگزار گمرکی باشند و در
ایـن    صـراحت امکـان   اینکه در اساسنامه شرکت بـه  وط برگردد، مشر می

  .فعالیت منظور شده باشد
صـورت حمـل    انجام تشریفات گمرکی کاالي عبور داخلی به -تبصره

و نقـل مربوطـه    هاي حمـل   یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط شرکت
 اینگونه موارد بارنامـه بـه منزلـه     در. نیاز به کارت کارگزار گمرکی ندارد

  .گردد وکالتنامه تلقی می
کـه مسـؤولیت   ) اکسپرس کریر( هاي حمل سریع شرکت -131 مـاده 

ـ توانند فقـط بـا ارا   حمل و تحویل کاال را برعهده دارند، می ه بارنامـه و  ی
فاکتور به گمرك اظهار و کاال را با رعایـت سـایر مقـررات، تـرخیص و     

  .تحویل صاحبان آنها نمایند
تـرخیص و نحـوه و ضـوابط      هاي قابلفهرست و میزان کاال -تبصره

ایـن قـانون    هاي مذکور در حدود مقررات ي شرکتها فعالیت و مسؤولیت
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  .گردد نامه اجرایی تعیین می یینآ در
و نقل و کلیه اشخاص  ي حمل ها کارگزار گمرکی، شرکت -132ماده

شده خود به  حقیقی و حقوقی مسؤول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفی
  .باشند گمرك می

  بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص -بخش یازدهم
  کلیات -فصل اول

هـا و سـایر اسـناد     ها، اظهارنامه موظفند کلیه پته ها گمرك -133ماده
گمرکی مربوط به ترخیص کاال را پس از امضاء پته یـا پروانـه، حـداقل    

طور  اینکه وجوه گمرکی متعلقه به  یکبار از نظر اجراي صحیح مقررات و
حیح و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، ص

   .مورد بازبینی قرار دهند
را  ها هاي گمرك تواند هر تعداد از اظهارنامه ایران می گمرك -134ماده

  .که ضروري تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد نماید
از ایـران قبـل    موظفند براساس درخواسـت گمـرك   ها گمرك -تبصره

ها و اوراق مـورد نظـر را بـراي     ماه مهلت قانونی، اظهارنامه انقضاء شش
  .بازبینی مجدد ارسال نمایند

هرگاه بعد از ترخیص کاال از گمرك معلوم گردد وجـوهی   - 135مـاده  
که وصول آن برعهده گمرك است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت 

تباهی دریافت گردیده است گمرك و گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اش
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پروانه یا پته گمرکی  يماه از تاریخ امضا توانند ظرف شش صاحب کاال می
کاالي مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و 

  .یدآ عمل می از محل درآمد جاري به ها رد اضافه پرداختی. دریافت کنند
ریـال در  )000/000/1(ر از یـک میلیـون   کسر دریافتی کمت -1 تبصره

  .مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیست
چنانچه طبق قوانین خاص براي مطالبه وجوهی که وصول آن  - 2 تبصره

برعهده گمرك است مهلت مرور زمان قانونی دیگـري تعیـین شـود مـورد،     
  .گردد ي مربوطه میها مشمول مهلت
ف شـش مـاه از تـاریخ    چنانچه پس از ترخیص کـاال ظـر   -3 تبصره

پروانه یا پته گمرکی، حکم معافیت بـه گمـرك تسـلیم شـود بـا       يامضا
  .رعایت مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد است

طرف گمرك براي مطالبه کسـر دریـافتی و یـا اسـترداد      -136 مـاده 
عنـوان   نام او به  اضافه پرداختی، شخصی است که پروانه یا پته گمرکی به

   .کاال صادر شده است صاحب
  کسر دریافتی -فصل دوم

التفاوت و یـا تمـام وجـوه کسـر      گمرك مکلف است مابه -137ماده
نامه کتبـی بـه صـاحب کـاال و در صـورت عـدم        دریافتی را طی مطالبه

دسترسی، به وکیل یا نماینده صاحب کاال به نشانی مندرج در اظهارنامـه  
نامه بـه   ابالغ مطالبه. دریافت نمایدابالغ و آن را از صاحب کاال مطالبه و 
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اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محـدود    وکیل یا نماینده صاحب کاال ولو
   .ماهه است  به ترخیص کاال باشد قاطع مرور زمان شش

روز امضاء پروانه یا پته و روز ابالغ کسـر دریـافتی جـزء     -1 تبصره
  .شود ماهه محسوب نمی مهلت شش
امه باید مربوط به یک پروانـه یـا پتـه و مبلـغ و مسـتند      ن مطالبه - 2 تبصره

  .قانونی آن مشخص باشد
شـود هرگـاه    اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه مـی  - 138ماده 

توانند ظرف سی روز از  نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می
ه گمرك اعـالم  طور کتبی ب نامه دالیل اعتراض خود را به تاریخ ابالغ مطالبه

کند و در مـواردي   نامه رسیدگی می صورت گمرك به اعتراض این  دارند در
گرنـه   نمایـد و  که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري می

کننـد کـه در آن صـورت چنانچـه      دلیل رد اعتراض را به مؤدي ابالغ مـی 
وز از تـاریخ  توانـد ظـرف ده ر   صاحب کاال به اعتراض خود باقی باشد می

ابالغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به 
ي فوق حداکثر تا ها ارجاع پرونده بعد از مهلت. اختالفات گمرکی را بنماید

   .باشد پذیر است و مستلزم تأمین مبلغ مورد مطالبه می ماه امکان  شش
ي هـا  مهلـت  در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در -139ماده 

این قانون  این قانون و سایر مواردي که براساس  )144(تعیین شده در ماده 
   .گردد شود، عملیات اجرایی وصول مطالبات شروع می مطالبه قطعی می
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هر  يازا التفاوت، به بر مابه از تاریخ قطعی بودن مطالبه عالوه - 140ماده 
بلغ کسر دریافتی جریمه م%) 5/0( ماه نسبت به مدت تأخیر معادل نیم درصد

    .شود دیرکرد احتساب و دریافت می
  اضافه پرداختی -فصل سوم

هاي رد اضافه پرداختی که بعـد از خـروج    به درخواست -141ماده 
شود که داراي شرایط  شود وقتی ترتیب اثر داده می کاال از گمرك ادعا می

  :زیر باشد
بوط به یک پروانه هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط مر -الف

   .یا پته گمرکی باشد و مبلغ و علت تقاضاي استرداد در آن قید شود
ارائه اصل پروانـه یـا پتـه گمرکـی بـراي رد اضـافه پرداختـی         -ب
اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته اسـت کـه در     است، مگر الزامی

ف چنین موردي باید تقاضاکننده تعهدي بسپارد که در صورت کشف خال
   .از عهده مسؤولیت آن برآید

مالك تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی، تاریخ  -پ
   .ایران است  ثبت آن در گمرك محل ترخیص و یا گمرك

روز صدور پروانه و روز ثبـت تقاضـاي رد اضـافه پرداختـی در      -ت
    .شود ماهه مزبور محسوب نمی  گمرك جزء مهلت شش

فه پرداختی باید به صاحب کاال یا وکیل قـانونی  مبلغ اضا -142 ماده
او که حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت، ظرف یـک مـاه مسـترد    
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  در صـورت تـأخیر پرداخـت، گمـرك از محـل جریمـه وصـولی        . شود
 پرداختی را بـه  مبلغ اضافه%) 5/0(هر ماه نیم درصد  يبه ازا) 140(ماده 

   .نماید یعنوان جریمه به صاحب کاال پرداخت م
گمرك موظف است پس از رد اضافه پرداختی، مراتب را بـا   -تبصره

ذکر مبلغ در متن اصل پروانه یـا پتـه گمرکـی و اظهارنامـه درج نمایـد      
اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفتـه کـه در چنـین مـوردي بایـد       مگر

در صـورت کشـف خـالف، تمـام      تقاضاکننده با ارائه تعهدنامـه رسـمی  
   .ي آن را برعهده گیرداه مسؤولیت

  حسابرسی  بعد از ترخیص -فصل چهارم
ایران مکلف است بـه منظـور حصـول اطمینـان از      گمرك -143 ماده

 رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صـدور سـندي کـه بـه    
موجب آن کاال از گمرك ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خـالف  

یص کاالیی کـه متضـمن زیـان    واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخ
ایجاد نموده   مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی براي صاحب کاال

تـا  %) 30(از سی درصد  اي ایران جریمه  باشد به تأیید و تشخیص گمرك
. سه برابر ارزش کاالي موضـوع سـند مـذکور تعیـین و دریافـت نمایـد      

بق مواد مربـوط بـه   این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد ط  دریافت
   .د نیستآی عمل می به  قانون مجازات اسالمی

در مورد وجوهی که من غیرحق با تقلـب و تزویـر مسـترد     -1تبصره
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معادل صد درصد  اي بر وصول اصل مبلغ استردادي جریمه گردد عالوه می
  .شود آن نیز دریافت می%) 100(

ران گمرکی و نقل و کارگزا هاي حمل  صاحبان کاال، شرکت -2تبصره
و سایر اشخاص ذیربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارك موجود مـورد  

  .درخواست گمرك در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند
  مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی -بخش دوازدهم

مرجع رسیدگی به اختالفات گمرکی در تشخیص تعرفـه،   -144 ماده
فـورس  (از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه  رغی ها به ارزش کاال، جریمه

و مقررات گمرکی، کمیسـیون رسـیدگی بـه اختالفـات گمرکـی      ) ماژور
  :این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است .است

   ایران چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرك -الف
  دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت -ب
  ی از کارمندان وزارت امور اقتصادي و دارایییک نفر عضو اصل -پ
عنوان نماینده اتـاق بازرگـانی و صـنایع و     یک نفر عضو اصلی به -ت
  ایران  معادن
   عنوان نماینده اتاق تعاون یک نفر عضو اصلی به -ث

کمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط  ياعضا -1 تبصره
   .شوند هاي مزبور انتخاب می دستگاه

شـوند و بایـد    کمیسیون هم طراز مدیرکل تلقی می ياعضا -2 تبصره
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حداقل داراي پانزده سال سـابقه کـاري مـرتبط باشـند و توسـط ریـیس       
    .ي مذکور انتخاب شوندها اتاق يمربوطه و رؤسا يایران، وزرا گمرك

اصلی یک نفـر نیـز بـه عنـوان      يیک از اعضا به همراه هر -3 تبصره
  .شود رفی میالبدل مع عضو علی

االجـرا   رأي کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکـی الزم  -4 تبصـره 
التفاوت بین نظر گمرك و مـورد قبـول    است مگر در مواردي که مبلغ مابه

مؤدي و یا ارزش گمرکی کاالیی که اختالف درخصوص شرایط ورود و 
 ریال باشـد کـه در  ) 000/000/50(صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون 

تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ رأي تقاضاي  صورت مؤدي می  ینا 
   .ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید

به درخواست مؤدي ابتدا در  ها اختالفات اشخاص با گمرك -5 تبصره
گیـرد و درصـورتی    ایران مورد اظهارنظر قرار می واحدهاي ستادي گمرك

د پرونـده از طـرف ریـیس کـل     که مؤدي به اعتـراض خـود بـاقی باشـ    
گردد بـه   طور کتبی تعیین می ایران و یا شخصی که به حکم وي به گمرك

براي طرح اختالف . شود کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی احاله می
مبلـغ  %) 5/0(درصـد   یسیون مذکور صاحب کاال باید معادل نـیم -در کم

  .ه پرداخت نمایدصورت سپرد عنوان حق رسیدگی به مورد اختالف را به
وسیله کمیسـیون رسـیدگی بـه اختالفـات      درصورتی که رأي صادره به

آمـد قطعـی منظـور     گمرکی در تأیید نظریه گمرك باشد مبلغ مذکور به در
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اینکـه بـا     صورتی که رأي به نفع صاحب کـاال باشـد یـا    گردد لکن در می
رأي درخواست صاحب کاال اختالف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شـود و  

  .گردد کمیسیون فوق به نفع صاحب کاال باشد، مبلغ سپرده مسترد می
  .شود اختالفات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می

کمیسیون در مورد اسـتعالم تعرفـه و اظهـارنظر در مـورد      -6 تبصره
شود نظـر   هایی که از طرف رییس کل گمرك ارجاع می ها و گزارش طرح

قـانون تعیـین    ایـن   )43(در مواردي که در اجراي ماده . دهد مشورتی می
  .االجرا است گمرك الزم تعرفه شود براي

ها، کمیسیون بـا   در مواردي که در حین رسیدگی به پرونده -7 تبصره
 مواردي غیر از موضوع اختالف مواجه گردد، مراتب به رییس کل گمرك

   .شود ایران منعکس می 
سیدگی به اختالفات گمرکـی حـداقل بـا    جلسات کمیسیون ر - 8 تبصره

یابد و مصوبات آن با رأي اکثریت کل  رسمیت می يحضور شش نفر از اعضا
   .معتبر است) حداقل پنج نفر(اعضا 

دالیل، توجیهات و مستندات رأي باید در متن آن تصـریح   -9 تبصره
   .گردیده و نظرات اقلیت در آن ذکر گردد

میسیون رسیدگی به اختالفات یک اصلی ک ياز بین اعضا -145 ماده
رییس در اولین جلسه کمیسیون با رأي مخفـی   نفر رییس و یک نفر نایب

    .شوند انتخاب و با حکم رییس کل گمرك منصوب می
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کمیسیون تجدید نظر اختالفات گمرکی مرکب از اشخاص  -146ماده 
  :ذیل است
ه انتخـاب  یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادي و دارایی ب -الف

  .)رییس(وزیر 
ایـران   ایران به انتخاب رییس کل گمرك یک نفر از معاونین گمرك -ب

  .)رییس نایب(
ــه   -پ   یــک نفــر از کارمنــدان وزارت صــنعت، معــدن و تجــارت ب

  . انتخاب وزیر
  . یک نفر از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه -ت
  یع و معـادن هیأت رییسه اتاق بازرگانی و صنا يیک نفر از اعضا -ث

رییسه اتاق تعـاون   هیأت يایران با معرفی رییس اتاق یا یک نفر از اعضا
  . ها به انتخاب رییس اتاق در مورد پرونده تعاونی

اصلی یک نفـر نیـز بـه عنـوان      يهمراه هر یک از اعضا به -1 تبصره
کمیسیون باید حداقل داراي بیست سال  ياعضا. شود البدل معرفی می علی

   .ي مرتبط باشندسابقه کار
براي طرح اختالف در کمیسیون تجدیدنظر صـاحب کـاال    -2 تبصره

مبلغ مورد اختالف را به عنوان حق رسیدگی %) 1(درصد   باید معادل یک
در صورتی که رأي صـادره بـه وسـیله    . به صورت سپرده پرداخت نماید

ی کمیسیون مذکور در تأیید نظریه گمرك باشد مبلغ مذکور به درآمد قطع
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شود لکن درصورتی که رأي کمیسیون فوق به نفع صاحب کاال  منظور می
   .گردد باشد مبلغ سپرده مسترد می

کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختالفـات   -3 تبصره
گمرکی، در مورد پروندهاي رأي داده باشند حـق شـرکت در کمیسـیون    

    .رندتجدیدنظر و رأي دادن درباره همان پرونده را ندا
صـادره بـه وسـیله کمیسـیون تجدیـدنظر قطعـی و        يآرا -4 تبصره

االجرا است و فقط تا مـدت سـی روز از تـاریخ ابـالغ رأي از نظـر       الزم
     .باشد شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداري می

اداري بـراي   به موجب احکام رسـمی  ها کمیسیون ياعضا -147 ماده
نشستگی، اسـتعفا،   به جز در صورت بازشوند و  مدت دو سال انتخاب می

هـاي دیگـر و غیبـت     حجر، محکومیت اداري یا کیفري، انتقال به سازمان
    .باشند غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذکور قابل تغییر نمی

سـاله دیگـر    فقط براي یک دوره دو ها عضویت در کمیسیون -تبصره
  .قابل تمدید است

 هاي ارجـاعی بـه کمیسـیون    که تعداد پرونده در مواردي -148 ماده
تواند از وزیران و مراجع مـذکور   ایران می کل گمرك ایجاب نماید، رییس 

بیشتري را براي تشـکیل   يتقاضا نماید که اعضا) 146(و ) 144( در مواد
ي جدید رسیدگی به اختالفـات گمرکـی و تجدیـدنظر بـراي     ها کمیسیون

ها نیز مکلفند نسبت  ن صورت سایر دستگاهای  در. مدت معین معرفی نمایند
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ایـن قـانون    مورد درخواست با رعایت شرایط مقـرر در  يبه معرفی اعضا
   .اقدام نمایند
هاي مشابه قابل تعمیم نیست  در مورد پرونده ها کمیسیون يآرا - 149 ماده

 ها توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیون ایران می  ولی واحدهاي ستادي گمرك
کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی و تجدید نظر منطبق بر هـم   ياکه آر

 يگونـه آرا  ایـن   کـه  باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آن
    .گیرد استناد نمایند مورد پذیرش صاحب کاال نیز قرار

  سایر مقررات -بخش سیزدهم
 هـاي بازرگـانی دولـت بـا سـایر      هرگاه ضمن موافقتنامه -150 ماده

کشورها براي کاالي معینی حقوق ورودي به مأخذي غیر از آنچه کـه در  
هاي مزبور به قوت  که موافقتنامه جدول تعرفه مقرر است معین شود مادامی

خود باقی است حقـوق ورودي آن کـاال مطـابق مأخـذ تعیـین شـده در       
اینکـه    گردد مگر ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می موافقتنامه

  .در جدول تعرفه، حقوق ورودي کمتري به آن تعلق گیرد یا بخشوده شود
اي یا تجاري درخصوص محصـوالت بـا    ترجیحات تعرفه -151 ماده

طـور   شود کـه کـاال بـه    نفع طرف قرارداد وقتی اعمال می مبدأ کشور ذي
  .مستقیم از آن کشور حمل شود

  :منظور از حمل مستقیم عبارت است از -تبصره
  .التی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شودمحصو -الف
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 محصوالتی که از کشورهاي دیگر عبور خارجی شود، مشروط بر -ب
دالیلی از قبیل شرایط جغرافیـایی یـا سـایر     این عبور خارجی به  که این 

و نقل قابل توجیه باشد و کاال زیر نظر کشورهاي عبوري و  الزامات حمل 
   .لیاتی عبور نمایدبدون انجام هیچگونه عم

این قانون اقامتگاه صاحب کاال یا  در تمام موارد مربوط به -152 ماده
نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقاضـانامه قیـد   

صورتی که تغییري در محل اقامت داده شود بایـد فـوري    در. شده است
این ترتیـب   ی که بهمحل جدید را با مشخصات کامل اطالع دهد و تا زمان

و  هـا  هـا و احکـام کمیسـیون    ها و دعوتنامـه  اند کلیه اخطاریه اطالع نداده
هاي مربوطه به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضـا   اجراییه

واقعی باشد و مـؤدي   صورتی که آدرس ارائه شده غیر در. شود ابالغ می
الغ در ذیـل ابالغیـه بـه    در آن محل شناخته نشود گزارش کتبی مأمور اب

   .گردد منزله ابالغ قانونی تلقی می
این ماده تـابع مقـررات ابـالغ     سایر تشریفات ابالغ مندرج در -تبصره

  .ایین دادرسی مدنی است قانونی
صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شـده از اسـناد    -153مـاده 

واند از ت طور مطلق ممنوع است لکن صاحب سند می وصول و ترخیص به
  .گمرك درخواست کند، گواهینامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم شود

تواننـد امـور تحویـل و     گیرنده دولتی کاال می مراجع تحویل - 154ماده
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تحول کاال از قبیل باربري و انبارداري و یا اماکن غیرگمرکـی خـود را بـا    
هاي  ردخانهصاصی یا س- ایجاد انبارهاي اخت این قانون براي رعایت مقررات

شـده از سـوي    به بخش غیردولتی مطابق فهرست تأییـد صـالحیت   عمومی
گیرنده مکلف است براسـاس وظـایف و    تحویل. ایران واگذار نمایند گمرك

محـول نمـودن وظـایف    . این قانون عمـل نمایـد   ي مذکور درها مسؤولیت
انبارداري و واگذاري اماکنی براي نگهداري کاالي گمرك نشده موکول بـه  

  .ایران است هماهنگی قبلی با گمرك
ایران طبق قـانون،   در مواردي که دولت جمهوري اسالمی -155 ماده

المللی مربـوط بـه گمـرك را     ها و قراردادهاي بین عضویت در کنوانسیون
 ي اجرایـی هـا  ها و دستورالعمل االجرا شناخته است، روش پذیرفته و الزم

شـود و بـه تصـویب هیـأت      مـی  ایران تهیه این قراردادها از طرف گمرك 
    .رسد وزیران می
این   ي ریالی تعیین شده درها نصاب ها و سایر حد جریمه -156 مـاده 

ها که توسط بانک مرکزي  قانون هر سه سال یکبار براساس شاخص قیمت
شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصـادي و   ایران اعالم می اسالمی  جمهوري

  .یابد تغییر می دارایی و تصویب هیأت وزیران
هاي  اشخاصی که کاالیی اعم از داخلی و خارجی را از آب - 157 ماده

تـرین گمـرك    سرزمینی مرزي گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیک
تحویل نمایند و گمرك مکلف است فوراً صورتمجلس حاکی از مشخصات 



  ي قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی مجموعه تنقیح شده   ¥   562

    .یابنده برساند يو خصوصیات کاال را تنظیم و به امضا
گمرك مکلف است پس از ثبت در دفتر انبـار و صـدور قـبض انبـار     
بالفاصله مراتب را در یک روزنامه کثیراالنتشار اعالم و تصریح نماید که 

توانـد از تـاریخ انتشـار     داند می اگر کسی خود را مالک کاالي مزبور می
آگهی تا مدت یک سال با ارائه اسناد به گمـرك بـراي پرداخـت حقـوق     

هاي بیرون آوردن  ي خارجی و ترخیص کاال و پرداخت هزینهورودي کاال
    .از آب و نظایر آن مراجعه نماید

پایان مدت مزبور کسی به گمـرك مراجعـه ننمایـد     که تا در صورتی
شود و پس از فروش توسط  المالک تلقی می کاالي مزبور به عنوان مجهول

ل حاصـل فـروش   هاي مربوطه از مح فقیه هزینه نهاد مأذون از سوي ولی
   .قابل پرداخت است

مورد شناورهاي غرق شده یا صدمه دیده و بقایاي آنهـا   در -1 تبصره
  یابـد بـا رعایـت     که توسط سازمان بنادر و دریانوردي، نقل و انتقال مـی 

    .شود اقدام می 29/6/1343ایران مصوب   قانون دریایی) 37(ماده 
ایجـاد    که نگهداري آنهـا  الفساد و کاالهایی کاالهاي سریع -2 تبصره

رسـد و   هزینه اضافی یا خطر نماید، طبق مقررات مربوط، به فـروش مـی  
وجوه حاصل از فروش آن تـا تعیـین تکلیـف نهـایی بـه عنـوان سـپرده        

   .شود نگهداري می
این قانون نحوه ورود و صدور  استثناء موارد مصرحه در به -158 ماده
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در منـاطق   هـا  و ممنوعیت ها یتکاال، تحویل و تحول، نگهداري، محدود
  .آزاد و مناطق ویژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است

وري،  مبادله کاال در تجارت مرزي از قبیـل مرزنشـینی، پیلـه    - 159 ماده
و تشـریفات   هـا  هاي مرزي با رعایت قوانین مربوطـه، از نظـر کنتـرل    بازارچه

   .این قانون است  گمرکی تابع مقررات
از حقوق ورودي در حساب مخصوصـی  %) 2(دو درصد  -160 دهما

شود و معادل آن  ایران واریز می نزد خزانه به نام گمرك جمهوري اسالمی
گردد در  از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می

ایـران هفتـاد    گمرك جمهوري اسالمی. گیرد اختیار سازمان مزبور قرار می
و ابنیـه و   هـا  این ماده را براي تجهیز گمرك  اعتبار موضوع %)70(درصد 

هـاي مـرزي    هاي سازمانی با اولویت گمـرك  هاي گمرك و خانه ساختمان
مـاه یکبـار بـه کمیسـیون      این ماده را هر شـش  نماید و عملکرد هزینه می

  .نماید گزارش می  اقتصادي مجلس شوراي اسالمی
اي،  ایـران اعـم از هزینـه    بودجه گمرك جمهوري اسـالمی  -1 تبصره

ایـن مـاده بـه صـورت       و اعتبارات موضوع اي ي سرمایهها تملک دارایی
    .شود در لوایح بودجه سنواتی منظور می اي متمرکز در ردیف جداگانه

این ماده از شمول   اعتبار موضوع%) 30(درصد  مصرف سی -2 تبصره
تثنی اسـت و  دولت مسـ   و سایر مقررات عمومی  قانون محاسبات عمومی

کردن اعتباراتی که به موجـب قـانون از رعایـت     قانون نحوه هزینه«تابع 
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دولـت مسـتثنی هسـتند      و سایر مقررات عمومی  قانون محاسبات عمومی
   .باشد ، می»6/11/1364مصوب 
این ماده در چارچوب قـوانین    کرد اعتبارات موضوع هزینه -3 تبصره

توسط وزیـر امـور اقتصـادي و     مربوطه به موجب دستورالعملی است که
  .گردد دارایی ابالغ می

از منابع موضـوع  %) 20(گمرك موظف است بیست درصد  - 161 ماده
هـاي   این قانون را به منظور تشویق، ترغیـب، پـاداش و هزینـه     )160(ماده 

رفاهی و درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنـان گمـرك و کارکنـان سـایر     
هـاي تحـت مـدیریت و نظـارت گمـرك       نهاي اجرایی که در مکا دستگاه

نمایند، متناسب با نقـش آنهـا    این قانون خدمت ارائه می  )12(موضوع ماده 
ي مـرزي  ها پرداخت پاداش براي کارکنان مستقر در گمرك. پرداخت نماید

ها بـه   ها و ستادهاي گمرك در مراکز استان زمینی و دریایی، گمرك فرودگاه
   .تاس 5/1و  2، 3ترتیب با ضریب 

از منابع موضوع ماده %) 10(گمرك موظف است ده درصد  - 162 ماده
این قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بـاالبردن سـطح آگـاهی،      )160(

مهارت و معلومات کارکنان گمرك و سـایر امـوري کـه موجـب افـزایش      
    .شود، هزینه نماید وري کارکنان گمرك و وصول حقوق دولت می بهره

ـ  -163 ماده آگـاهی، پیشـگیري ،آمـادگی مقابلـه و      ه منظـور پـیش  ب
از کل حقـوق  %) 5/0(امدادرسانی در حوادث و سوانح، معادل نیم درصد
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گیـرد، از   گمرکی و سود بازرگانی که به کاالهاي وارده به کشور تعلق می
داري کل کشور واریز و معادل آن در بودجه  واردکنندگان اخذ و به خزانه

شـود تـا در راسـتاي     ت هالل احمـر منظـور مـی   ساالنه به حساب جمعی
    .ي قانونی هزینه گرددها مأموریت
این قـانون ظـرف    نامۀ اجرایی موارد تصریح نشده در آیین -164 ماده

االجرا شدن توسط وزارت امـور اقتصـادي و    شش ماه پس از تاریخ الزم
    .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می دارایی تهیه می

این قانون، قوانین و مقررات ذیل  االجرا شدن ز زمان الزما -165ماده 
  :گردد لغو می
و اصالحات و الحاقات  30/3/1350قانون امور گمرکی مصوب  -الف

  .بعدي آن
و  20/1/1351نامه اجرایـی قـانون امـور گمرکـی مصـوب       یینآ  -ب

  .  اصالحات و الحاقات بعدي آن
لوازم شخصی متعلـق   الیحه قانونی راجع به محموالت سیاسی و -پ

  .28/3/1359ایرانی و خارجی مصوب  به نمایندگان سیاسی
ــدهاي  -ت ــاده ) 3(و ) 2(، )1(بن ــواد ) 2(م ) 17(و ) 14(، )12(و م

  .4/7/1372قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 
سازي تشریفات ورود و خـروج کـاال و    ماده واحده قانون یکسان -ث

  .17/12/1382خدمات از کشور مصوب 
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) 1( هاي استثناي تبصره  قانون مالیات بر ارزش افزوده به) 41(ماده  -ج
  .  17/2/1387آن مصوب ) 3(و 

  .   10/12/1351قانون گذرنامه مصوب ) 4(ماده  -چ
قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و پنج ماده در جلسه علنـی روز  

لس شوراي ماه یکهزار و سیصد و نود مج یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان
    .به تأیید شوراي نگهبان رسید 2/9/1390تصویب شد و در تاریخ  اسالمی

 



 

  آوري و فروش اموال تملیکیقانون تأسیس سازمان جمع
  )24/10/1370مصوب ( و اساسنامه آن

  
  کلیات -فصل اول

آوري و نگهـداري، اداره و فـروش کاالهـاي    به منظـور جمـع   - 1ماده 
و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کاالهاي قاچاق متروکه دولتی و غیردولتی 

بالصاحب و صاحب متواري و همچنین اموال منقول و غیر منقول و حقـوق  
صـالح قضـایی و یـا     مالی که بر اثر احکام و قرارهاي قطعـی مراجـع ذي  

دار اداري و صنفی به انحـاي مختلـف از قبیـل     تصمیمات مراجع صالحیت
جریمه و تعزیر مالی، صـلح، هبـه، و نیـز    ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، 

سایر اموالی که در اجراي اصـل چهـل و نهـم قـانون اساسـی جمهـوري       
ایران و سایر قوانین به تملک و یا تصـرف دولـت درآمـده و یـا در      اسالمی

آوري و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان آید، سازمان جمع می
تی تشکیل و طبق این قـانون و آیـین   شود، به صورت شرکت دول نامیده می

  . شود هاي دولتی اداره می هاي آن و مقررات مربوط به شرکت نامه
کلیه اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی و یـا   -2ماده 

آید، طبـق   مدیریت دولتی درآمده و یا به هر نحو، به تصرف دولت در می
تا در جمع آوري و نگهداري و گیرد  این قانون در اختیار سازمان قرار می

اداره آن اقدام نماید و فروش این قبیل اموال منوط به حکـم قضـایی یـا    



  ي قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی مجموعه تنقیح شده   ¥   568

  .قانون است
سازمان مجاز است طبق دستورالعملی که به تصویب مجمـع   -تبصـره 

خواهد رسید، اداره امور اموال موضوع این ماده را به طور موقف  عمومی 
خانـه و   هاي الزم بـه عهـده وزارت   تو حداکثر تا سه سال با اعمال نظار

و  هاي دولتی و مؤسسـات و نهادهـاي عمـومی    مؤسسات دولتی و شرکت
  .غیردولتی قرار دهد

به استثناي امـوال قاچـاق   (اموال مجهول المالک، بالصاحب  -3ماده 
، ارث بـالوارث، و امـوالی کـه از بـاب     )بالصاحب و صـاحب متـواري  

هل و نهم قانون اساسی جمهوري تخمیس، خروج از ذمه و اجراي اصل چ
است با اذن کلـی  ) حاکم(ایران و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه  اسالمی

گیرد تا به طور جداگانه حسـب دسـتور    ایشان در اختیار سازمان قرار می
پرداخت هر . ها اقدام نماید له در جهت نگهداري، اداره و فروش آن معظم

فروش و نیز هر گونه تصرف در این نوع وجهی از محل عواید حاصل از 
اموال موکول به اذن ولی فقیه یا نماینده خاص ایشان در تصرف این اموال 

  .خواهد بود
گـردد و انحـالل آن    سازمان براي مدت نامحدود تشکیل می -6مـاده  

  . فقط به موجب قانون میسر خواهد بود
یل، سازمان مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحو -8ماده 

مـدت مـذکور بـا    . اقدام نمایـد ) 1(نسبت به فروش اموال موضوع ماده 
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  .تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود تصویب مجمع عمومی
اموال و اجناسی که بنا به تشـخیص هیـأتی مرکـب از یـک نفـر       - تبصره

کارشناس منتخب مجمع عمومی، یک نفر کارشناس سازمان میـراث فرهنگـی   
ربط با توجه به  یک نفر کارشناس دستگاه اجرایی ذي کشور و بر حسب مورد

ایران از نفایس ملی باشـد   اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی 
هـاي   هاي ویژه بوده و یا نشـان دهنـده هنـر ملـی در زمـان      و یا داراي ارزش

مختلف باشد و همچنین آثار هنري دیگري که جـزء نفـایس باشـد، بـا ذکـر      
ر هر مورد براي حفـظ و نگهـداري بـه دسـتگاه اجرایـی      مشخصات کامل د

  .گردد ربط تحویل می ذي
سازمان مکلف است وجوه حاصل از فروش اموال موضـوع   -9ماده 

در % 5در مورد اموال منقول و % 10این قانون را پس از احتساب ) 1(ماده 
هـاي   مورد اموال غیر منقول بابت کارمزد فروش، حسب مورد به حسـاب 

مـذکور بـه حسـاب تمرکـز     % 5و % 10کشور واریز نماید،  مومیدرآمد ع
  .درآمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد

  در مورد واریـز وجـوه حاصـل از فـروش امـوال موضـوع        -تبصره
  .این قانون طبق قسمت اخیر همان ماده عمل خواهد شد) 3(ماده 

سازمان مکلف است براي امـوال هـر شـخص حقیقـی یـا       -10ماده 
گیـرد حسـاب معـین     که به موجـب ایـن قـانون در اختیـار مـی      حقوقی
اي نگهداري نماید و پس از تعیین تکلیف و قطعیت حکم به نفـع   جداگانه
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برداري هر مـورد را در   دولت، سود خالص یا زیان حاصل از اداره و بهره
» برداري امـوال  ذخیره اداره و بهره«دفاتر سازمان، در حسابی تحت عنوان 

کار حساب مذکور را به حساب  ایان هر سال مالی، مانده بستانثبت و در پ
  .کشور واریز نماید درآمد عمومی 

  در مورد سود خالص یا زیـان حاصـل از امـوال موضـوع      -1تبصره 
این قانون، پس از طی مراحل مذکور در این ماده طبـق قسـمت   ) 3(ماده 

  .اقدام خواهد شد) 3(اخیر ماده 
رپرستی اداره و بهره برداري اموال موضـوع  سازمان براي س -2تبصره 

سازمان خواهـد   این ماده، طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی
مربوط، کارمزد مناسبی محاسـبه و بـه    هاي عمومی رسید، متناسب با هزینه

  )47(.هاي مربوط منظور خواهد داشت حساب
و مقـررات  بینی نشده در این قانون تابع قـوانین   موارد پیش -28ماده 

  . هاي دولتی و قانون تجارت، خواهد بود مربوط به شرکت
هاي قانونی نقل و انتقال اموال  سازمان موظف است مالیات -29مـاده  

موضوع این قانون و همچنین حق الثبـت معـامالت امـوال مـذکور را از     
  . هاي مربوطه واریز نماید ها کسر و به حساب حاصل فروش آن

                                           
آوري  نامه شرکت مادر تخصصی سازمان جمعاساس 19به موجب مادة  27الی  11مواد  -47

  .هیأت وزیران حذف شده است 12/9/1382و فروش اموال تملیکی مصوب جلسۀ مورخ 
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رات، تعهدات و مطالبات و اموال ناشی از اجراي کلیه اعتبا -30ماده 

و اصـالحیه آن از   29/12/1312قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصـوب  
کـل   1362قانون بودجه سال ) 82(و نیز تبصره ) 53(و ) 19(جمله مواد 

کشور و قانون جمع آوري و فروش کـاالي متروکـه، قاچـاق و ضـبطی     
و صـاحب متـواري مصـوب    قطعیت یافته و کـاالي قاچـاق بالصـاحب    

هـاي   الیحه قانونی راجع بـه کـاخ  ) ج(و قانون اصالح بند  11/11/1361
  نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهـداري امـوال مربـوط و الحـاق     

و الیحه قانونی راجـع بـه ارزهـا و     9/12/1360تبصره به آن مصوب ) 4(
مسـافرین و یـا   ربـط از   هاي ذي طال آالت و جواهراتی که توسط سازمان

چیان به هنگام ورود و یا خروج و یا در داخـل کشـور، کشـف و     قاچاق
ها و همچنین تعهـدات   و اصالحیه آن 25/4/1359گردد مصوب  ضبط می

کل کشور با رعایت مراتب مقرر  1370قانون بودجه ) 30(موضوع تبصره 
  .شود هاي مربوط، به سازمان منتقل می نامه در قوانین مذکور و آیین

هاي اجرایـی کـه در رابطـه بـا      آن تعداد از کارکنان دستگاه -تبصره
هاي مربوط به  اجراي قوانین مذکور و اموال موضوع این قانون در دستگاه

اند در صورت درخواست خود و موافقت دستگاه مربوط  کار اشتغال داشته
  . شوند به سازمان منتقل می

ور مکلفند وجوه ریـالی  ها و مراجع قضایی کش کلیه دستگاه -31ماده 
و ارزي که تحت عنوان قاچاق کشف و یـا تحـت عنـوان جـرایم اخـذ      
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گردد و همچنین کلیه وجوه ارزي و ریالی که بابـت جریمـه اجنـاس     می
فروشی، تعزیرات حکومتی و سایر عنـاوین بـه نفـع     قاچاق، احتکار، گران

رف شوند، را بالفاصله بدون دخل و تصـ  دولت ضبط قطعی شده و یا می
تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی به حسـاب خزانـه کـه بـه     

هـاي مـذکور    همچنین دسـتگاه . شود، واریز نمایند همین منظور افتتاح می
مکلفند کلیه مسکوکات طال و نقره و شـمش طـال و جـواهرات و امـوال     
موضوع ایـن قـانون را بالفاصـله و بـدون دخـل و تصـرف، بـا تنظـیم         

امضاي دادستان مربوط و رییس اداره امور اقتصـادي   صورتمجلسی که به
  . ها، خواهد رسید، به سازمان تحویل دهند و دارایی یا نمایندگان آن

ها  ضبط و مصادره و استرداد اموال، موکول به تسویه بدهی -32ماده 
و وضع مستثنیات دین، توسط دادگاه صالح قضایی و تعیین دقیـق سـهم   

مر تسویه و وضع مستثنیات به نیابت از طرف در صورتی که ا. دولت است
ربط برابر احکام مربوط به عهده سازمان محول گـردد،   مراجع قضایی ذي

سازمان مکلف است اقدامات الزم معمول داشته و در هر مـورد گـزارش   
  .امر را به دادگاه صادر کننده حکم اعالم نماید

الصـاحب و  فروش کاالهاي متروکه غیر دولتی و قاچـاق ب  -33ماده 
  .صاحب متواري، باید مستند به حکم حاکم شرع باشد

وجوه حاصل از فروش کاالهاي متروکه غیر دولتی پـس از   -34ماده 
بیمـه، حمـل، تخلیـه، بـاربري، بـارگیري،      : هاي مربوط اعم از کسر هزینه
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انبارداري، آزمایش، حقوق گمرکی، سود بازرگـانی، مالیـات و عـوارض    
شـود تـا در    ان، در حساب سـپرده نگهـداري مـی   متعلقه و کارمزد سازم

  .صورت مراجعه صاحب کاال بر اساس اسناد مثبته به او مسترد گردد
  .هاي دولتی مشمول مفاد این ماده خواهند بود شرکت -تبصره
وجوه حاصل از فروش کاالهاي قاچاق قطعیت یافته پس از  -35ماده 

) 19(ح مـاده  قـانون اصـال  ) 2(موضوع تبصره % 20کسر حق الکشف و 
هـاي بعـدي آن    و اصالحیه 1312قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 

  مجلس شوراي اسالمی، به حسـاب درآمـد عمـومی    9/11/1363مصوب 
  .گردد واریز می
قـانون مجـازات   ) 52(مدت هجـده مـاه منـدرج در مـاده      -36ماده 

  . یابد مرتکبین قاچاق به یک سال تقلیل می
قانون مجازات ) 52(س از انواع مندرج در ماده کاال و اجنا -37ماده 

 2قانون گمرکی و تبصره  34و ماده  29/12/1353مرتکبین قاچاق مصوب 
 52قبل از ضبط قطعی با رعایت مفاد ماده  قانون مجازات اسالمی  10ماده 

  . باشد ماده مذکور قابل فروش می
د پس از صالح مکلفن هاي اجرایی و مراجع ذي کلیه دستگاه -38ماده 

ها  ضبط مواد مخدر و نیز اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره، آن
را بالفاصله به ترتیب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

) محلـی  واحد نظـامی (پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح 
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االختیـار  تحویل داده تا تحت نظارت نماینده دادستان محل و نماینده تام 
سازمان، نگهداري و پس از ضبط قطعی به شرح ذیل به فـروش رسـانده   

  :  ربط معدوم گردد شود و در صورت لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذي
مواد مخدر مورد نیاز بـه وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش      -الف

  . گردد ها تحویل می پزشکی با دریافت وجه آن
اع مواد منفجره با رعایت مفاد تبصره اسلحه و مهمات جنگی و انو -ب
این قانون بـا دریافـت وجـه آن، بـه وزارت دفـاع و پشـتیبانی       ) 8(ماده 

  )48(.گردد نیروهاي مسلح تحویل می
سازمان مکلف است، ترتیبی اتخاذ نماید که با اعالم مراجع  -39ماده 

ه صالح قضایی مبنی بر رفع توقیف و استرداد، بالفاصله اموال مربوط ب ذي
صاحبش مسترد گردد و در صورتی که عین مال به فـروش رفتـه باشـد،    

ایـن قـانون، بـه     34هاي موضوع مـاده   حاصل فروش پس از کسر هزینه
                                           

هـاي اجرایـی و مراجـع     مصوبه هیأت وزیران در خصـوص تکلیـف بـه کلیـه دسـتگاه      -48
هـا بـه    صالح نسبت به ضبط اسلحه و مهمات جنگی و انـواع مـواد منفجـره و تحویـل آن     ذي
هـاي   کلیه دسـتگاه ) هیأت وزیران 22/2/1372مصوب (ت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح وزار

صالح مکلفند، پس از ضبط اسلحه و مهمات جنگی و انواع مـواد منفجـره،    اجرایی و مراجع ذي
قـانون تأسـیس سـازمان جمـع آوري و فـروش امـوال تملیکـی و        ) 38(مـاده  ) ب(موضوع بند 

ها را با دریافت وجهی معادل هزینه حمل و نگهداري به  آن 24/10/1370اساسنامه آن مصوب 
  .وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح تحویل نمایند
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  .صاحبش مسترد شود
هـا بـه    سازمان مکلف است داروها را با دریافـت وجـه آن   -40ماده 

وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی یـا جمعیـت هـالل احمـر       
  .ایران تحویل دهد میجمهوري اسال

گـردد   هاي شکاري که به سـازمان تحویـل داده مـی    اسلحه -41ماده 
صرفاً قابل فروش به اشخاصی است که داراي پروانه حمل اسلحه شکاري 

  .صالح باشند از مراجع ذي
هـاي کشـاورز، جهـاد     خانـه  کاالهـایی کـه توسـط وزارت    - 41مـاده  

ـ    ا سـایر مراجـع صـالحه    سازندگی، بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی ی
ربط، آلوده به آفت و یا غیرقابل مصرف یا فاسد تشخیص داده شود، بـا   ذي

تنظیم صورت مجلسی که به امضاي نماینـده دادسـتان محـل و نماینـدگان     
  .ربط خواهد رسید، معدوم خواهد شد سازمان و دستگاه اجرایی ذي

هداشتی، ترخیص یا فروش کاالیی به علل ب: در مواردي که -43ماده 
ایمنی یا پیشگیري از تولید غیر سالم، مواد دارویی، آرایشی یا غذایی تابع 

ها موکول به احراز شـرایط   مقررات و شرایط خاص شده باشد فروش آن
در غیر این صورت آنگونه کاالها بـه شـرط نداشـتن    . مربوط خواهد بود

مصرف ثانویه و یا عدم امکان مرجـوع نمـودن آن بـه تشـخیص مراجـع      
صالح مربوطه با نظارت نمایندگان دادستان محـل و سـازمان معـدوم     ذي

  . خواهد شد
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کلیه وسایل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر، صدا و مواد  -1تبصره 
ها، انواع آثار و لوازم هنري از قبیل تابلوهاي نقاشـی و انـواع    مصرفی آن

  .فروخته خواهد شد سازها تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
امـوال و اثاثیـه مشـروحه زیـر کـه بـه تشـخیص وزارت         -2تبصره 

اطالعات جنبه اطالعاتی و امنیتی دارنـد در قبـال دریافـت وجـه آن بـه      
  : گردد وزارت اطالعات تحویل می

هـاي غیـر مجـاز کـه موجـب       هاي گیرنده با فرکانس دستگاه: بند اول
و اطالعاتی  یهاي نظام مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاه

  .خواهد شد و انتظامی
به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان : بند دوم

 . لغو شده است 23/6/1390اسلحه و مهمات غیر مجاز مصوب 
هـایی کـه بـه منظـور      تجهیزات اطالعاتی ماننـد میکروفـون  : بند سوم

 . گردند جاسازي در اشیاي مختلف استفاده می
 .هاي مخصوص امور جاسوسی دوربین: بند چهارم
 . شوند مواد شیمیایی که در امور جعل مورد استفاده واقع می: بند پنجم

، 31، 10، 9تأخیر و یا عدم اجراي تکالیف مقـرر در مـواد    -44ماده 
این قانون در حکم تصرف غیرقـانونی در وجـوه و امـوال     39و  38، 33

  .شود دولتی محسوب می
آوري و فروش کاالي متروکه، قاچاق و ضـبطی  قانون جمع -45ماده 
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و قطعیت یافته و کاالي قاچاق بالصـاحب و صـاحب متـواري مصـوب     
قـانون بودجـه سـال    ) 82(و اصالحات بعدي آن و تبصره  11/11/1361

و  1/6/1366کشور مصـوب   قانون محاسبات عمومی) 116(و ماده  1362
اتی کـه توسـط   الیحه قـانونی راجـع بـه ارزهـا و طـال آالت و جـواهر      

چیـان بـه هنگـام ورود و یـا      ربط از مسافرین و یا قاچاق هاي ذي سازمان
و  25/4/1359گـردد مصـوب    خروج در داخل کشور کشف و ضبط مـی 

هاي نیاوران و سـعدآباد   الیحه قانونی راجع به کاخ) ج(قانون اصالح بند 
ن تبصـره بـه آ  ) 4(و نحوه ارزیابی و نگهداري اموال مربـوط بـه الحـاق    

و نیز سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر بـا ایـن    9/12/1360مصوب 
  .شوند االجرا شدن این قانون ملغی می قانون از تاریخ الزم

قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و سیزده تبصره در جلسه علنـی  
صـد و هفتـاد    روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم دي ماه یک هزار و سی

به تأیید شـوراي   7/11/1370تصویب و در تاریخ  المیمجلس شوراي اس
   .نگهبان رسیده است



 



 

 موادي از قانون مالیات بر ارزش افزوده

  )9/11/1386مصوب (
  

  مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات -فصل سوم
مأخذ محاسبه مالیات، بهـاي کـاال یـا خـدمت منـدرج در       -14ماده 

حساب موجود نباشد و یـا  در مواردي که صورت. صورتحساب خواهد بود
از ارایه آن خودداري شود و یا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود 

ها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهـاي روز   که ارزش مندرج در آن
  .باشد کاال یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می

  :باشد موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی -تبصره
  .فیفاتی اعطاییتخ -الف

مالیات موضوع این قانون که قبالً توسط عرضه کننده کاال یا خـدمت   - ب
  .پرداخت شده است

هاي غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کـاال یـا    سایر مالیات -ج
  .خدمت به آن تعلق گرفته است

مأخذ محاسبه مالیات واردات کاال، عبارت اسـت از ارزش   -15ماده 
به عالوه حقوق ) ت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمهقیم(گمرکی کاال 

  .مندرج در اوراق گمرکی) حقوق گمرکی و سود بازرگانی(ورودي 
مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمات، عبارت است از معادل  -تبصره
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  .ارزش ریالی مربوطه به ما به ازاي واردات خدمت مزبور
%) 5/1(نـیم درصـد   نرخ مالیات بر ارزش افـزوده، یـک و    -16ماده 

  .باشد می
نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاالهاي خاص بـه شـرح زیـر     -تبصره
  :گردد تعیین می

  ؛%)12(انواع سیگار و محصوالت دخانی، دوازده درصد  -
 ؛%)20(انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد  -

هایی که مؤدیان در موقع خرید کاال یا خدمت براي  مالیات -17مـاده  
هاي صادره موضوع این  هاي اقتصادي خود به استناد صورتحساب عالیتف

هاي وصول شـده توسـط    اند؛ حسب مورد از مالیات قانون پرداخت نموده
ماشین آالت و تجهیزات خطـوط  . گردد ها مسترد می ها کسر و یا به آن آن

هاي اقتصادي مـؤدي   تولید نیز از جمله کاالي مورد استفاده براي فعالیت
  .گردد وب میمحس

در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هـر دوره   -1تبصره 
مالیاتی اضافه پرداخته داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب 

هاي بعد مؤدیان منظور خواهد شـد و در صـورت تقاضـاي     مالیات دوره
هـاي جـاري درآمـد     مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصول

  . ربوط، مسترد خواهد شدم
در صورتی که مؤدیان به عرضه کاال یا خـدمات معـاف از    -2تبصره 
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مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون 
هاي پرداخت شـده بابـت خریـد کـاال یـا       مشمول مالیات نباشند، مالیات

  .باشد خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی
در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کاالهـا یـا خـدمات     -3 تبصره

هـاي   مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیات
پرداخت شده مربوط به کاالها یا خـدمات مشـمول مالیـات در حسـاب     

  .مالیاتی مؤدي منظور خواهد شد
ان بابـت  مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدی -4تبصـره  

ماده ) د(و ) ج(، )ب(هاي  و بند) 16(کاالهاي خاص موضوع تبصره ماده 
این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کاالها ) 38(

کننـدگان آن، قابـل کسـر از     توسط واردکنندگان، تولید کنندگان و توزیع
  .بود ها خواهد هاي وصول شده و یا قابل استرداد به آن مالیات

هاي ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که  آن قسمت از مالیات -5تبصره 
هاي وصـول شـده یـا قابـل      طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات

هـاي   هاي قابل قبـول موضـوع قـانون مالیـات     استرداد نیست، جزء هزینه
  .شود مستقیم محسوب می

لیات موضـوع ایـن   مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت ما -6تبصره 
ماه از تاریخ درخواستی مؤدي مسترد  3قانون، در صورتی که ظرف مدت 

در ماه نسـبت بـه مبلـغ    %) 2(نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد 
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  .مورد استرداد و مدت تأخیر خواهد بود
هایی که در موقع خرید کاالهـا و خـدمات توسـط     مالیات -7تبصره 
راي انجام وظایف و خدمات قـانونی پرداخـت   ها ب یاري ها و ده شهرداري

  . گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود می
  وظایف و تکالیف مؤدیان -فصل چهارم

مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امـور مالیـاتی کشـور     -18ماده 
مان مذکور نماید نسبت به ارایه اطالعات درخواستی ساز تعیین و اعالم می

  .هاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند و تکمیل فرم
مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کاال یا خدمات موضوع ایـن   -19ماده 

قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظـام صـنفی و حـاوي مشخصـات     
متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیـاتی کشـور   

شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج  تعیین و اعالم می
شود، نوار  هاي فروش استفاده می در مواردي که از ماشین. و وصول نمایند

  .ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد
کاالهاي مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضـوابط   -تبصره

ات مربـوط  این قانون عرضه گردد، عالوه بر جرایم متعلق و سـایر مقـرر  
موضوع این قانون، کاالي قاچاق محسوب و مشمول قـوانین و مقـررات   

  .شود مربوط می
مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق  -20ماده 
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  .مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند
ایران مکلف است مالیات موضوع  گمرك جمهوري اسالمی -1تبصره 

هاي  انون را قبل از ترخیص از وارد کنندگان کاال وصول و در پروانهاین ق
هاي مربوط حسب مورد درج نماید و اطالعـات مربـوط    گمرکی و یا فرم

به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قـانون را حـداکثر بـه    
صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه نموده و امکان دسترسی 

ربـط را   هـاي اطالعـاتی ذي   سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاه زمان هم
ایران مکلف است مالیـات وصـولی    گمرك جمهوري اسالمی. فراهم آورد

هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانـه داري کـل   
گردد،  کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می

  . دواریز نمای
واردکنندگان خدمات مکلفند مالیـات متعلـق بـه خـدمات      -2تبصره 

  .خریداري شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند
مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هـر دوره مالیـاتی را طبـق     - 21ماده 

نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیـین و اعـالم   
داکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاي دوره، به ترتیـب مقـرر   شود، ح می

هایی که طبق مقـررات   تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیات
باشد، در مهلت مقرر مذکور بـه   اند و قابل کسر می این قانون پرداخت کرده

) خزانه داري کل کشـور (حسابی که توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی 
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  .گردد، واریز نمایند تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می
  چنانچه مدت فعالیت شـغلی مـؤدي کمتـر از مـدت یـک       -1تبصره 

دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیـز  
  . باشد جاري می

اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محـل شـغل یـا     -2تبصره 
الیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات براي هر محل شغل یـا  فع

  . است  فعالیت به طور جداگانه الزامی
هــا و واحــدهاي تولیــدي، خــدماتی و  در مــورد کارگــاه -3تبصــره 

ها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شـعبه در یـک یـا     بازرگانی که نوع فعالیت آن
هارنامــه واحــد مطــابق چنــد محــل دیگــر را اقتضــا نمایــد، تســلیم اظ

  .گردد دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می
مؤدیانی که محل ثابت بـراي شـغل خـود ندارنـد، محـل       -4تبصره 

سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی منـاط اعتبـار   
  .خواهد بود

دن تکالیف مقرر در این مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندا -22ماده 
قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، عـالوه بـر پرداخـت    

  :اي به شرح زیر خواهند بود مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه
عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقـرر معـادل هفتـاد و پـنج درصـد       -

  مورد؛ مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب%) 75(
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 جلسات معادل یک برابر مالیات متعلق؛ عدم صدور صورت -
ــر    - ــادل یــک براب عــدم درج صــحیح قیمــت در صورتحســاب مع
 التفاوت مالیات متعلق؛ مابه

عدم درج و تکمیل اطالعات صورتحساب طبق نمونـه اعـالم شـده     -
 مالیات متعلق؛ %) 25(معادل بیست و پنج درصد 

اریخ ثبت نام یا شناسایی بـه بعـد حسـب    عدم تسلیم اظهارنامه از ت -
 مالیات متعلق؛%) 50(مورد، معادل پنجاه درصد 

عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارك حسب مورد معادل بیست و پـنج   -
 .مالیات متعلق%) 25(درصد 

هاي موضوع این قانون در مواعد  تأخیر در پرداخت مالیات -23ماده 
در ماه، نسـبت بـه   %) 2(ان دو درصد اي به میز مقرر، موجب تعلق جریمه

 .مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود
  حقوق ورودي -فصل هشتم

  ملغـی   2/9/1390به موجب قانون امـور گمرکـی مصـوب     -41ماده 
  .شده است
نرخ حقوقی عالوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به  -1تبصره 

  :نحوي تعیین گردد که
حمایت مؤثر از اشتغال و کاالي تولیـد یـا سـاخت    در راستاي  -الف

  داخل در برابر کاالي وارداتی باشد؛
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آمیز بین واردکنندگان دولتی با  در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض -ب
  هاي خصوصی، تعاونی و غیر دولتی نباشد؛ بخش
نرخ حقوق ورودي قطعات، لوازم و موادي که بـراي مصـرف در    -ج

هـا وارد   بندي اشیا یا مواد یـا دسـتگاه   ونتاژ یا بستهفرآوري یا ساخت یا م
گردد از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده یا شیء یا مـاده یـا    می

  .تر باشددستگاه آماده پایین
  ملغـی   2/9/1390به موجب قانون امـور گمرکـی مصـوب     -2تبصره 
  .شده است

تی که معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کاالهاي واردا -3تبصـره  
شود از محل اعتباراتی کـه همـه سـاله در     ها وصول می حقوق ورودي آن

شود در اختیار وزارت کشـور   قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می
ایـن قـانون بـه    ) 39(مـاده  ) 2(گیرد تا بر اساس مقررات تبصره  قرار می

هاي سراسر کشور به عنوان کمـک پرداخـت و بـه     یاري ها و ده شهرداري
  .ینه قطعی منظور شودهز

  تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجرا -فصل دهم
برقراري هر گونه عوارض و سایر وجوه براي انواع کاالهـاي   - 50ماده 

وارداتی و تولیدي و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات 
 ها معین شده است، همچنین برقراري عوارض بـه درآمـدهاي   و عوارض آن

ها، سـود اوراق مشـارکت، سـود     مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت
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ها و مؤسسات اعتباري  گذاري و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک سپرده
  .باشد و سایر مجامع ممنوع می غیر بانکی مجاز، توسط شوراهاي اسالمی

شهر و بخـش جهـت وضـع هـر یـک از       شوراهاي اسالمی -1تبصره 
ها در این قانون مشخص نشده باشد،  د، که تکلیف آنعوارض محلی جدی

موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سـال  
  . نمایند بعد، تصویب و اعالم عمومی

قانون نوسازي و ) 2(مندرج در ماده » پنج در هزار«عبارت  -2تبصره 
ــران شــهري مصــوب  ــارت  7/9/1347عم ــه عب ــک درصــد «ب   » )%1(ی

  .شود اصالح می
قوانین و مقررات مربوط به اعطاي تخفیـف یـا معافیـت از     -3تبصره 

  . گردد ها ملغی می ها و دهیاري پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداري
سن اجراي ایـن مـاده در    -4تبصره  وزارت کشور موظف است بر ح

  .  سراسر کشور نظارت نماید
ب این قانون، مالیات موضـوع  از اول ماه پس از تاریخ تصوی - 51ماده 

قـانون اصـالح مـوادي از قـانون برنامـه سـوم توسـعه        ) 3(ماده ) هه(بند 
ایران و چگونگی برقراري و  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی

وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال، ارایه دهندگان خدمات 
بعدي آن، حذف و عـوارض   و اصالحیه 1381و کاالهاي وارداتی مصوب 

  .گردد اصالح می%) 5/1(موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد 
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این قانون در مورد عوارض موضـوع بنـد   ) 39(ماده ) 1(حکم تبصره 
  .قانون صدراالشاره نیز جاري خواهد بود) 3(ماده ) هه(

دي از االجرا شدن این قانون، قانون اصالح موا از تاریخ الزم -52ماده 
قانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري        

ایران و چگونگی برقراري و وصـول عـوارض و سـایر وجـوه از      اسالمی
دهندگان خدمات و کاالهـاي وارداتـی مصـوب     تولیدکنندگان کاال، ارایه

و اصالحیه بعدي آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغـایر   1381
افت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید مربوط به دری

کاالها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراري و دریافت هر گونه مالیـات  
غیرمستقیم و عوارض دیگـر از تولیدکننـدگان و واردکننـدگان کاالهـا و     

حکم ایـن مـاده شـامل قـوانین و     . باشد دهندگان خدمات ممنوع می ارایه
ها مستلزم ذکر  بر آن ي که مشمول قوانین و مقررات عمومیمقررات مغایر

  .  باشد نام یا تصریح نام است، نیز می
  :باشد موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري   -
  .ایران اسالمی

 . هاي بعدي آن اصالحیهو  1366هاي مستقیم مصوب اسفند  قانون مالیات - 
 صنعتی جمهوري اسالمی -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري -

 .  7/6/1372ایران مصوب  
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ایـران   قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسـالمی  -
 . 5/9/1384مصوب 

 .12/4/1373قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب  -
قانون حمل و نقل و ) 12(عوارض موضوع ماده  ها، عوارض آزاد راه -

ایــران مصــوب  عبــور کاالهــاي خــارجی از قلمــرو جمهــوري اســالمی
26/12/1374 . 

قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگـانی و صـنایع و معـادن و اتـاق      -
 .و اصالحات بعدي آن 11/8/1372تعاون مصوب 

دولت مصـوب  قانون وصول برخی از درآمدهاي ) 87(و ) 63(مواد  -
28/12/1373. 

هزینه، کارمزد و سایر وجوهی کـه از درخواسـت کننـده در     -تبصره
ازاي ارایه مستقیم خدمات خاصل و یا فروش کـاال کـه طبـق قـوانین و     

کـه بـه    شود و همچنین خسارات و جرایمـی   مقررات مربوطه دریافت می
از شمول  گردد، موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می

  .باشد این ماده مستثنی می
گذاري و میزان بهاي تعیین شـده   مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت

براي خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دسـتگاه اجرایـی مربـوط و    
  .گردد تصویب هیأت وزیران تعیین می

، )25(، )24(، )18(تاریح اجراي این قانون در رابطه با مواد  -53ماده 
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ــورد  ) 48(و ) 42(، )36(، )35(، )31(، )28( ــویب و در م ــاریخ تص   از ت
از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سـایر مـواد   ) 51(ماده 

سازمان امور مالیاتی کشـور موظـف   . است 1387آن از اول مهر ماه سال 
هاي مقرر در مـواد مربوطـه پـس از تصـویب قـانون،       است ظرف مهلت

ها و ضوابط اجرایی مربوط را تهیه و به تصـویب   ورالعملها، دست نامه آیین
  . ربط برساند مراجع ذي

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه 
طبق اصل هشتاد و  کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی 17/2/1387

ایران تصویب گردید و پس از  قانون اساسی جمهوري اسالمی) 85(پنجم 
موافقت مجلس با اجراي آزمایشـی آن بـه مـدت پـنج سـال در تـاریخ       

   .به تأیید شوراي نگهبان رسید 2/3/1387



 

  قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان قانون مجازات
 )23/6/1390مصوب ( سالح و مهمات غیرمجاز

  
  کلیات :فصل اول 

 ؛قاچاق سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل عبـارت از  -1 ماده
  ارد کردن آنها به کشور و یـا خـارج نمـودن آنهـا از کشـور بـه طـور        و

    .تغیرمجاز اس
هاي گرم  مقصود از سالح و مهمات در این قانون انواع سالح -2 ماده

زنی و مهمات مربوط  زنی و غیرگلوله و سرد جنگی و شکاري اعم از گلوله
    .تبه آنها اس
هـایی کـه بـه دلیـل      سـالح  اسلحه لیزري و آن دسته از شـبه  -تبصره

مشابهت و کاربرد، قابلیت جـایگزینی سـالح را دارنـد از حیـث احکـام      
گیرند و  مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سالح گرم قرار می

    .باشند کننده تابع احکام سالح شکاري می هاي آموزشی و بیهوش سالح
محترقه، ناریه،  اقالم و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد -3 ماده

و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهاي  منفجره اعم از نظامی
و ) شـوکرها (هـا   دهنـده  آور و شـوك  کننده و اشک حس کننده، بی بیهوش

    .است و انتظامی  تجهیزات نظامی
وارد کردن هر نوع سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل  -4 ماده
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ن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهـداري، حمـل،   به کشور، خارج کرد
صـالح جـرم    توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجـع ذي 

    .شود هاي مندرج در این قانون محکوم می است و مرتکب به مجازات
  سالح و مهمات: فصل دوم 

هر کس مرتکب قاچاق سالح گرم یا سرد جنگی یـا سـالح    -5 ماده
عات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به سـاخت، مونتـاژ،   شکاري یا قط

فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیـري  
   : دشو محکوم می

سالح سرد جنگی، سالح شکاري یا مهمـات آن، بـه حـبس از     -الف
  .شش ماه تا دو سال

به حبس از سالح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن،  - ب
   .دو تا پنج سال

سالح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از  -پ
   .پنج تا ده سال

سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس  سالح گرم نیمه - ت
  .از ده تا پانزده سال

هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضـه یـا قطعـات     -تبصره
  کـب حسـب مـورد یـک درجـه      باشـد مجـازات مرت   مؤثر از چند قبضه

   .  دشو تشدید می
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هر کس به طور غیرمجاز سالح گرم یا سردجنگی یـا سـالح    -6 ماده

شکاري یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداري، نگهـداري یـا حمـل    
نماید یا با آنها معامله دیگري انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیـري  

    : دشو محکوم می
سالح سرد جنگی، سالح شکاري یا مهمات آن، به حبس از نود  -الف

    .و یک روز تا شش ماه یا جزاي نقدي از ده میلیون تا بیست میلیون ریال
سالح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حـبس   - ب

  .ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال از شش
سالح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از  -پ

  .دو تا پنج سال 
سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یـا مهمـات آنهـا، بـه      سالح گرم نیمه - ت

  .حبس از پنج تا ده سال 
هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مـؤثر   - تبصره

    .شود یک درجه تشدید می از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد
در صورتی که قاضی بـا نظـر کارشناسـان وزارت دفـاع و      -7 مـاده 

در مورد مـواد رادیواکتیـو    پشتیبانی نیروهاي مسلح یا سازمان انرژي اتمی
تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، با توجـه بـه مقـدار و    

حبس تعزیـري از ده  میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وي را به 
  .نماید تا پانزده سال محکوم می
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ی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیـین  ینامه اجرا آیین -تبصره
جدول انبوه هر یک از مصـادیق ایـن قـانون توسـط وزارت کشـور بـا       

هاي دفاع و پشتیبانی نیروهـاي مسـلح، دادگسـتري و     همکاري وزارتخانه
   .رسد أت وزیران میشود و به تصویب هی اطالعات تهیه می

هر کس به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سالح قرار دهد در  - 8 ماده
مورد سالح گرم جنگی به حبس تعزیري از شش ماه تا سه سـال و در مـورد   

    .شود سالح شکاري به جزاي نقدي از پنجاه تا یکصد میلیون ریال محکوم می
 ياست پس از انقضا دارنده پروانه حمل سالح شکاري مکلف - 9 ماده

ماه پس از پایان مدت  مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سه
شود و مرتکب به جـزاي   به تمدید آن اقدام ننماید، سالح غیرمجاز تلقی می

   .گردد نقدي از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می
حرك هر هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آالت مت -10 ماده

سالح را جعل نماید بـه جـزاي   ) آرم(نوع سالح نماید یا شماره یا نشانه 
چنانچه تغییر . شود نقدي از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم می

یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضـی  
    .شود نیز به مجازات مباشر محکوم می

  تحت کنترلاقالم و مواد : فصل سوم
هر کس مرتکب قاچاق اقالم یا مواد تحت کنترل شود یا به  -11 ماده

ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند بـه ترتیـب زیـر بـه مجـازات      
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   :  دشو تعزیري محکوم می
  .مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال - الف
   .ه حبس از پنج تا ده سالیا شیمیایی، ب  مواد منفجره نظامی -ب
مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حـبس از دو تـا پـنج سـال و      -پ

جزاي نقدي یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شـده و در صـورتی کـه     
مجـاز از   برداري غیر هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره

     .معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال
آور به حبس از دو تـا   کننده و اشک کننده، بیهوش حس زهاي بیگا -ت

  . پنج سال
، به حبس از شش ماه تـا  )شوکرها(ها  دهنده مواد محترقه و شوك -ث

   .دو سال
هر کس به طور غیرمجاز اقـالم یـا مـواد تحـت کنتـرل را       -12 ماده

ند خریداري، نگهداري یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام ک
و یا هر گونه معامله دیگري با آنها انجام دهد به ترتیب زیر بـه مجـازات   

    :شود تعزیري محکوم می
    .مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال - الف
    .یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال مواد منفجره نظامی -ب
، به حبس از شش ماه تـا دو سـال و   مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی - پ

شده و در صورتی که هدف   جزاي نقدي یک تا دو برابر ارزش مواد کشف
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بـرداري غیرمجـاز از معـادن     امنیتی از قبیل بهره از ارتکاب جرم مقاصد غیر
  .باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه

شش  آور، به حبس از کننده و اشک کننده، بیهوش حس گازهاي بی -ت
   .ماه تا دو سال

، به حبس از نـود و یـک   )شوکرها(ها  دهنده مواد محترقه و شوك -ث
   .روز تا شش ماه

ها و مراسم  خرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز که براي جشن -تبصره
شود مستوجب جزاي نقدي از پانصد هزار ریال تـا ده میلیـون    استفاده می
وزارت دفاع خطرساز نیست از  اي که به تشخیص مواد محترقه. ریال است

    .شمول این ماده و تبصره آن خارج است
در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسـان وزارت دفـاع و    - 13 ماده

در مـورد مـواد رادیواکتیـو      پشتیبانی نیروهاي مسلح یا سازمان انـرژي اتمـی  
ات تشخیص دهد اقالم یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میـزان خسـار  

احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشـود، وي  
   .نماید را به حبس تعزیري از بیست و پنج تا سی سال محکوم می

  ها تشدید و تخفیف مجازات: فصل چهارم 
یافتـه    هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان - 14 ماده

   .شود ب مورد یک درجه تشدید میارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حس
 )12(و ) 11(، )6(، )5(هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد  -15 ماده
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این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یـک درجـه   
شود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند،  تشدید می

حبس تعزیري از بیست و پنج تا در صورتی که محارب شناخته نشوند، به 
    .شوند سی سال محکوم می

چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمـات، اقـالم و    -16 ماده
شدن این  االجرا مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ الزم
یا امنیتی تحویـل   قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی

شوند و در صورتی که با سـالح مزبـور    مجازات مقرر معاف می دهند، از
شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان  مرتکب جرمی

    . دشون جرم محکوم می
چنانچه سالح تحویلی از نوع شـکاري باشـد و در مهلـت     -1 تبصره

ا ربط مکلفنـد سـالح مـذکور ر    مقرر در این ماده تحویل گردد مراجع ذي
دهنده آن در صورت عدم سـابقه   ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل

محکومیت مؤثر کیفري و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهـداري  
    .مسترد نمایند
تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیري درجـه   - 2 تبصره

فـت  یک تا شش، موجب دو درجه تخفیـف و در جـرائم تعزیـري درجـه ه    
 شود موجب یک درجه تخفیف می

همکاري متهمان و محکومان جرائم موضوع این قـانون بـا    -17 ماده
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و امنیتی براي کشف اسلحه، مهمات، اقالم و مواد  مأموران نظامی، انتظامی
جرائم موضـوع ایـن    يتحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکا

هاي تعزیـري   ر مجازاتکننده د قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی
هاي تعزیـري   درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازات
   .شود درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می

  سایر مقررات: فصل پنجم 
شـده    ها، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل کشـف  کلیه سالح - 18 مـاده 

وزارت دفـاع و  (دولـت   موضوع این قانون به موجب حکم دادگـاه بـه نفـع   
   .شود ضبط می) پشتیبانی نیروهاي مسلح

با توجه به معضالت امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقالم  -19 ماده
موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه بـا ایـن معضـل و    
لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سـاالنه بـراي پیشـگیري از    

جرائم موضوع ایـن قـانون و مقابلـه بـا آنهـا و اجـراي       وقوع هر یک از 
کشور در  طرحهاي ویژه خلع سالح، اعتبار الزم را از محل بودجه عمومی

   .اختیار شوراي امنیت کشور قرار دهد
نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور با همکاري  آیین -20 ماده

سـتري و اطالعـات   هاي دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسـلح، دادگ  وزارتخانه
شود و به تصویب هیأت  ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می

    .رسد وزیران می
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قـانون  ) 45(االجـرا شـدن ایـن قـانون، مـاده       از تاریخ الزم - 21 ماده

و قـانون تشـدید مجـازات     29/12/1312مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 
) 2(و بند  26/11/1350قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 

آوري و فـروش امـوال    قانون تأسیس سـازمان جمـع   )43(ماده ) 2(تبصره 
   .گردد لغو می 24/10/1370تملیکی و اساسنامه آن مصوب

قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنـی  
روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شوراي 

 .به تأیید شوراي نگهبان رسید 23/6/1390تصویب شد و در تاریخ  یاسالم

   
 



 



 

  هاي مالی  قانون نحوه اجراي محکومیت
  )49(با اصالحات بعدي 10/8/1377مصوب (

  
هر کس به موجب حکم دادگاه در امـر جزایـی بـه پرداخـت      - 1ماده 

دین از جزاي نقدي محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات 
او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازاي هر پنجاه هـزار  

  .   گردد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می
در صورتی که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت 

شـود و از   بدل از جزاي نقدي از تاریخ اتمام مجـازات حـبس شـروع مـی    
ر قانون براي آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حداکثر مدت حبس مقرر د

  .حال حداکثر مدت بدل از جزاي نقدي نباید از پنج سال تجاوز نماید
بـار بـه    این ماده به تناسب تورم هر سه سال یک مبلغ مذکور در - تبصره

پیشنهاد وزیر دادگستري و تصویب رییس قوه قضاییه تعدیل و درخصـوص  
    )50(.االجرا خواهد بود گردد الزم میکه در آن سال صادر  احکامی

هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگـري شـود، چـه بـه      -2ماده 
صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا 

                                           
  .16/9/1377-15666شماره  روزنامه رسمی. ك.ر -49
کـه تغییـر معیـار مـذکور را بـه       31/6/1381مورخ  16767شماره  روزنامه رسمی. ك.ر -50

   .یکصد هزار ریال اعالن نموده است
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دیه و آن را تأیید ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مـالی  
ضبط و به میزان محکومیـت، از مـال ضـبط    از او در دسترس باشد آن را 

له، ممتنـع   این صورت بنا به تقاضاي محکوم نماید و در غیر شده استیفا می
  . را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد

این ماده صرفاً دین بـوده و در ذمـه مـدیون     چنانچه موضوع -تبصـره 
منظور خواهـد داشـت و در    باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را

شود که عین موجود  مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می
  .  نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد

) ضمن اجـراي حـبس  (علیه مدعی اعسار شود  هرگاه محکوم -3ماده 
عسار از حبس به ادعاي وي خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات ا

آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شـود  
بـه را صـادر    دادگاه متناسب با وضعیت مالی وي حکم بر تقسیط محکـوم 

  . خواهد کرد
این ماده بیمار باشـد بـه     علیه موضوع در صورتی که محکوم -تبصره

شود، اجراي نحوي که حبس موجب شدت بیماري و یا تأخیر درمان وي 
  . حبس تا رفع بیماري به تأخیر خواهد افتاد

هر کس به قصد فرار از اداي دین و تعهدات مـالی موضـوع    -4ماده 
هاي مالی، مال خود را به دیگري انتقال  االجرا و کلیه محکومیت اسناد الزم

مانده اموالش براي پرداخت بدهی او کـافی نباشـد    دهد به نحوي که باقی
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لقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیري محکوم عمل او جرم ت
خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم بـه موضـوع اقـدام    

این صـورت اگـر مـال در     گردد و در کرده باشد شریک جرم محسوب می
این صورت قیمت یا مثل آن از  گیرنده باشد عین آن و در غیر ملکیت انتقال
  . نده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شدگیر اموال انتقال

این قـانون درخصـوص محکـومین سـازمان تعزیـرات       مفاد -5ماده 
  . حکومتی نیز مجري خواهد بود

این قانون ظرف مدت سه ماه توسـط وزارت   نامه اجرایی آیین -6ماده 
  . دادگستري تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید

االجرا بوده و حکم منـدرج   اریخ تصویب الزماین قانون از ت  -7ماده 
این قـانون نیـز    االجرا شدن شامل کلیه آراي صادره قبل از الزم 1در ماده 

گردد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجـراي   می
و قانون منع توقیف اشخاص در قبـال   1351هاي مالی مصوب  محکومیت

  . گردد لغو می 1351و الزامات مالی مصوب تخلف از انجام تعهدات 
 



 



 

  هایی که  الیحه قانونی مربوط به تلقی قاچاق اتومبیل
  به اتکاي کارنه دوپاساژ، به ترتیب  به نحو ترانزیت خارجی،

  به کشور وارد  ورود موقت و به استناد پروانه ترانزیت داخلی
  اند  دهو در موعد مقرر به گمرك تحویل و یا از کشور خارج نش

   )شوراي انقالب10/11/1358مصوب (
  

هـایی کـه بـه     ایران مکلف است کلیـه اتومبیـل   گمرك -ماده واحده
دوپاسـاژ یـا پروانـه      ایرانیان مقیم خارج یا خارجیان به اعتبار کارنه وسیله

هاي سواري که  ورود موقت یا پروانه ترانزیت خارجی و همچنین اتومبیل
انـد بـر    پروانه ترانزیت داخلی به کشور وارد شده ایرانیان به اعتبار وسیله 

حسب مورد در موعد مقرر جهت انجـام تشـریفات تـرخیص قطعـی بـه      
اند چنانچه ظرف یک ماه از تـاریخ   گمرك تحویل یا از کشور اعاده نشده

این ماده واده از کشور خارج نشوند یا جهت انجام تشریفات گمرك  ابالغ 
بر ضبط اتومبیل جریمـه متعلقـه     و عالوهتحویل نگردند، قاچاق محسوب 

  . متضامناً از خریدار و فروشنده نیز وصول نماید
هاي متعلق به دربار سابق که وسیله بنیاد مستضعفان یا  اتومبیل - 1تبصره 

 38دربار سابق به افراد فروخته شده و جهت انجام تشریفات موضوع مـاده  
  . این ماده واحده نخواهند بود  اند مشمول قانون امور گمرکی مراجعه ننموده
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ایرانیان مقیم خـارج بـه    هایی که توسط خارجیان یا اتومبیل -2تبصره 
شـوند،   اعتبار کارنه دوپاساژ یا پروانه ترانزیت خارجی در آتیـه وارد مـی  

ایران به هر نحوي به دیگري واگذار شود یا به فـروش برسـد؛    چنانچه در
یمه متعلقه از فروشنده و خریدار به قاچاق محسوب، عالوه بر ضبط آن جر

  .  نحو متضامن، اخذ خواهد شد



 

  ی به الیحه قانونی مربوط بهالیحه قانونی الحاق
  هایی که به نحو ترانزیت خارجی،  قاچاق اتومبیل تلقی

  یب ورود موقت و به استناد پروانهبه اتکاي کارنه دوپاساژ، به ترت
  ر موعد مقررترانزیت خارجی داخلی به کشور وارد و د

   اند و یا از کشور خارج نشده به گمرك تحویل
  )20/1/1359مصوب (

  
هاي موضوع الیحه قـانونی مربـوط بـه تلقـی      اتومبیل -ماده واحده
هایی که به نحو ترانزیت خارجی، به اتکاي کارنه دوپاسـاژ   قاچاق اتومبیل

کشور  به ترتیب ورود موقت و به استناد پروانه ترانزیت خارجی داخلی به
انـد   وارد و در موعد مقرر به گمرك تحویل و یا از کشـور خـارج نشـده   

به گمرك  1359که تا تاریخ بیستم اردیبهشت ماه ) 10/11/1358مصوب (
  . گردد تحویل شده باشد، قاچاق محسوب نمی

  
  

 



 



 

  موادي از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
  )مجلس شوراي اسالمی 1380مصوب (

  
کشی و به کـارگیري کودکـان بـه     رگونه خرید، فروش، بهرهه - 3ماده 

منظور ارتکاب اعمال خالف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد 
عالوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جـزاي  

) 000/000/20(ریال تـا بیسـت میلیـون    ) 000/000/10(نقدي از ده میلیون 
  . اهد شدریال محکوم خو

  
  

 



 



 

  دستورالعمل نحوه پیگیري پرونده قاچاق دارو 
  )51(و تشکیل پرونده قضایی

  )ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز 13/3/1388مصوب (
  

هاي دارویی بدون انجام  ورود یا صدور انواع مواد و فرآورده -1ماده 
موضـوعه  تشریفات قانونی یا بر خالف مقررات که در قوانین و مقـررات  

  .باشد این دستورالعمل می به عنوان قاچاق شناخته شده است مشمول 
سازمان کاشف مکلف است بالفاصله پـس از کشـف مـواد و     - 2ماده 
هاي دارویی مظنون به قاچاق نسبت به تنظیم دقیق صـورت جلسـه    فرآورده

اقدام نموده و صورتمجلس کشف را بـه همـراه   ) با ذکر جزییات و مقادیر(
  .ترین گمرك قرار دهد در اختیار نزدیک پرونده

گمرك موظف است با رعایت مصوبه ستاد مرکزي مبارزه بـا   -3ماده 
هـاي قاچـاق    قاچاق کاال و ارز راجع به جلوگیري از فرارر متهمان پرونده

در صـورت احـراز   ) 29/1/1386مـورخ    منتشره در روزنامه رسمی(کاال 
ه متعلقه در مرحله اداري نسبت قاچاق و استنکاف متهم از پرداخت جریم

زمان بـا تشـکیل    به اعالم جرم موقت و تشکیل پرونده قضایی اقدام و هم

                                           
ستاد مرکـزي   13/3/1388ص مورخ /6565/88این دستورالعمل به موجب نامه شماره   -51

 .  مبارزه با قاچاق کاال و ارز ابالغ شده است
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پرونده، نسبت به استعالم قابلیت مصـرف کـاال و ارز وزارت بهداشـت،    
  . اقدام نماید) ها یا نمایندگان آن(درمان و آموزش پزشکی 

ست ظرف وزارت بهدشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف ا -4ماده 
هاي  روز قابلیت مصرف یا عدم مصرف و قیمت مواد و فرآورده 15مدت 

دارویی مکشوفه را به گمرك اعالم نماید و گمرك نیز به عنـوان سـازمان   
  .شاکی اقدام مقتضی را معمول خواهد داشت

گمرك موظف است ضمن اعالم مراتب و ارسـال کلیـه سـوابق     - 5ماده 
ارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش    اعم از صـورتمجلس کشـف نظریـه وز   (

آوري و فروش اموال تملیکی، نسبت به تحویل کـاال   به سازمان جمع) پزشکی
  .به سازمان مذکور اقدام نماید

آوري و فروش اموال تملیکی مکلف اسـت بـه    سازمان جمع -6ماده 
محض وصول پرونده از گمرکات، نسبت به تعیین تکلیف کاال برابر مـاده  

هاي مربوطه اقدام نماید و  ساسنامه خود و دستور العملقانون تأسیس ا 40
در مورد کاالهایی که به تشخیص وزارت بهداشـت غیـر قابـل مصـرف     

   .ها اقدام نماید شوند نسبت به معدوم نمودن آن تشخیص داده می



 

  هاي قاچاق  دستورالعمل تشکیل و پیگیري پرونده
  )مصوب ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز(

  
هاي کاشف به محض کشف کاالي مظنون به قاچـاق   سازمان -1ماده 

  :اقدامات ذیل را انجام خواهند داد
  دستگیري متهمان و شناسایی افراد متواري -1
  توقیف کاالي مظنون و وسایل ارتکاب جرم -2
احراز هویت افراد مظنون از طریق دریافت مدارك شناسایی معتبـر   -3

  ش دیگرو یا هر طریق اطمینان بخ
  تحقیقات در مورد افراد مظنون و متهمان دستگیر شده -4
آوري ادله و مدارك و مستندات مربوط بـه ارتکـاب جـرم و     جمع -5

  دفعات ارتکاب آن
  )به شرح فرم(تنظیم گزارش اولیه کشف  -6
  )به شرح فرم(جلسه کشف خطاب به سازمان شاکی  تنظیم صورت -7

حـوال کشـف جـرم حـاکی از     در مواردي که اوضـاع و ا  -1تبصره 
  .است انتساب بزه به فرد معینی باشد اخذ اثر انگشت توسط ناجا الزامی

در صورت تحقق بزه قاچاق و عدم کشف کاالي موضـوع   -2تبصره 
آوري اسـناد و   جرم، سازمان کاشف ضمن تحقیق از افراد مظنون و جمـع 

نسبت   ن ماده،ای نماید با رعایت مفاد مدارکی که داللت بر تحقق قاچاق می
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  . جلسه با شرح اقدامات انجام شده عمل خواهد نمود به تنظیم صورت
الذکر عالوه بر رعایت  فوق 4در تحقیقات بیان شده در بند  -3تبصره 

و رعایت موارد فنی بایـد   و انجام تحقیقات و بازجویی تخصصی، انتظامی
  :موارد ذیل را نیز در بر گیرد

  تکاب قاچاق توسط متهمتعیین تعداد دفعات ار -الف
  تعیین نوع و مقدار کاالي قاچاق از دست رفته -ب
  صاحب اصلی کاال -ج
  چگونگی تامین کاالي قاچاق و افراد تامین کننده -د

  چگــونگی ارتکــاب قاچــاق و تعیــین روش اســتفاده شــده در  -ههــ
  عمل مجرمانه

ایر پرسش از میزان دارایی و محل استقرار اموال و امالك متهم و س -و
  ربط پرونده افراد ذي

تعیین مکان، زمان و شخصی که قرار بوده اسـت کـاالي قاچـاق     -ي
  .تحویل او گردد

و نیز در منـاطقی کـه   (همچنین دادسرا در زمان صدور کیفر خواست 
بایـد نسـبت بـه تهیـه     ) دادسرا وجود ندارد در زمان صدور رأي دادگـاه 
تضـمین حقـوق دولـت    گزارشی از اقدامات انجام شده در پرونده جهت 

این دستورالعمل ابالغ   به پیوست این گزارش به صورت فرمی  .اقدام نماید
  .خواهد شد
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سازمان شاکی باتوجه به فوریـت امـر اجـراي قـرار تـأمین       -7ماده 

پیگیـري  ) اعم از قبول یا رد قرار تـأمین (خواسته، آن را تا حصول نتیجه 
ارقام مراحـل دادرسـی نیـز     این حکم در مورد سایر امور و .خواهد نمود

  .باشد الرعایه می براي سازمان شاکی الزم
ایـن بخـش موجـب     هرگونه اهمال، تسامح و عدم پیگري در -تبصره

  .مسؤولیت اداري و حقوقی فرد خاطی خواهد بود
با صدور قرار تأمین خواسته سازمان شاکی نسبت به معرفـی   -8ماده 

گمرکات کشور و هر منطقه دیگر  که تا تاریخ صدور قرار در(اموال متهم 
به واحد اجراي احکام مربوطه جهـت اجـراي مفـاد    ) شناسایی شده است

  .نمایند قرار اقدام می
هاي شـاکی مـأمور وصـول درآمـد      باتوجه به آن که سازمان -9ماده 

دولت، مامور و مسؤول شناسایی اموال متهم و معرفی بـه مراجـع صـالح    
ها و  رار تأمین خواسته نسبت به درخواستباشند با صدور ق قضایی نیز می

  .نمایند اقدامات ذیل در مرجع قضایی رسیدگی کننده عمل می
درخواست استعالم از مرجع قضایی خطاب به سازمان ثبت اسناد و  -1

و صدور دستور توقیـف  ...  راهنمایی و رانندگی و بانک مرکزي و  امالك،
  . اموال و دارایی ثبت شده متهم در آن مراجع

درخواست صدور دستور قضایی مبنی بر ممنوعیت معامله مـتهم و   -2
  .صالح اعالم آن به مراجع ذي
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هــا و  درخواســت صــدور دســتور قضــایی خطــاب بــه ســازمان -3
هایی از قبیـل   سازمان(هاي مختلف در جهت شناسایی اموال متهم  دستگاه

  ). شهرداري، ادارات آب و برق و گاز، آموزش و پرورش، ثبت احوال
سازمان شاکی در زمان اعالم قطعیت راي به سازمان امـوال   -10ماده 

تملیکی در جهت اقدام آن سازمان براي فروش کاالي ضبط شده به نفـع  
گذاري شاکی که مورد پذیرش مرجع قضایی  دولت، به مبنا و قیمت ارزش

و مبناي محکومیت متهم بوده است اشاره و سـازمان امـوال تملیکـی در    
نامه اجراي قانون نحوه اعمال  آیین20گزاري مزایده مستنداً به ماده  زمان بر

تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز قیمت کارشناسی اعالم شده 
  . نماید را به عنوان قیمت پایه مزایده اعالم می

در زمان برگزاري مزایده در صورتی که قیمت پایه اعالمی  -1تبصره 
بیش از ارزش واقعی و عرف تجاري کاال باشد به از سوي سازمان شاکی  

این دلیل منجر به فروش نگردد سازمان اموال تملیکـی   نحوي که مزایده به
گـذاري   دادگسـتري بـراي ارزش   مخیر است از نظرات کارشناسان رسمی 

  .  مجدد استفاده نماید
سازمان اموال تملیکی در هر ماه گزارش جـامع از فـروش    -2تبصره 

ربط و دبیرخانه کمیسیون  هاي شاکی ذي ضبطی قاچاق به سازمانکاالهاي 
  .نماید ها اعالم می مبارزه با قاچاق استان

هاي کمیسیون مبارزه با قاچاق استان مکلفند نسبت  دبیرخانه -3تبصره 
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گذاري و فروش کاالهاي قاچاق ضبطی در سازمان اموال تملیکی  به قیمت

ات حادث شده در استان در جلسات نظارت نموده و نسبت به رفع اختالف
ایرادات مربوط به  کمیسیون اقدام نماید همچنین نسبت به انعکاس موارد و
  .اي اقدام نماید فروش به ستاد مرکزي مبازره با قاچاق به صورت دوره

سازمان اموال تملیکـی در جهـت جلـوگیري از بازگشـت      -4تبصره 
باشد به چرخـه   قاچاق می لوازم ضبط شده به نفع دولت که ابزار ارتکاب

  .باید به نحوي مقتضی جلوگیري نماید می فروش عمومی
این تبصره ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق  فهرست کاالها و لوازم موضوع

  .اعالم خواهد شد
سازمان شاکی در زمـان اجـراي رأي محکومیـت کیفـري      -11ماده 

رأي هاي ذیل خطاب به مرجـع مجـري    متقضی است نسبت به درخواست
  :محکومیت کیفري اقدام نماید

در مورد کسانی کـه حاضـر بـه پرداخـت جـزاي نقـدي در رأي        -1
محکومیت هستند مرجع مجري حکـم در چـارچوب قـوانین و مقـررات     

المقدور اجراي  علیه اعطا نماید به نحوي که حتی مهلت مناسبی به محکوم
  .رأي به وصول جریمه ختم شود

اند منجر بـه   مندرج در رأي را نپرداخته در مورد افرادي که جریمه -2
تحمل حبس بدل از جزاي نقدي شده است مرجـع مجـري رأي از اعطـا    

 .علیــه خــودداري نمایــد مرخصــی در طــول دوران حــبس بــه محکــوم



 



 

 دستورالعمل پیشگیري و مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی
  )ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز 6/3/1387مصوب (

  
  وضعیت : ل اولفص
 مقدمه) الف

که هم از نظـر ارزش و هـم از نظـر     تجهیزات پزشکی از جمله اقالمی
آید برابر اطالعات به دست حجم یکی از اقالم اصلی قاچاق به حساب می

آمده حجم سرمایه در گردش تولید و عرضه تجهیزات پزشکی در جهـان  
میـزان در سـطح    میلیارد دالر است که سهم کشور ما ازایـن  160بالغ بر 

  .میلیون دالر است 900شبکه بهداشت و درمان حدود 
چه که در موضوع قاچـاق تجهیـزات پزشـکی و یـا عرضـه اقـالم        آن  

پزشکی غیر استاندارد و تقلبی حـایز اهمیـت اسـت تبعـات سـوء امنیـت       
شـود،   اجتماعی آن است که براي سالمت مردم تهدیدي جدي محسوب می

وضـوع و درخواسـت وزارت بهداشـت و درمـان     لذا با توجه به اهمیـت م 
در دستور کار ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کـاال و ارز   85موضوع از سال 

قرار گرفت و با تشکیل کـارگروه تخصصـی و برگـزاري جلسـات متعـدد      
ربط این دسـتورالعمل تهیـه    هاي ذي کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه

اصلی در این دسـتورالعمل مـورد توجـه    چه که به عنوان اهداف  آن. گردید
قرار گرفته جدا از موضوع پیشگیري و تشدید مبـارزه بـا قاچـاق گسـترش     
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تسهیل در واردات و عرضه قانونی این کاالها و تأمین امنیت سالمت مـردم  
بندي تجهیزا ت پزشکی با توجه بـه تنـوع    باشد الزم به ذکر است تقسیممی

پذیر  ن به صورت زیرگروه یک کاال امکانآ و کیفی العاده و گستره کمی فوق
الوصف با توجه به مقررات مربوطـه و عـرف جـاري فنـی و      مع. باشدنمی

  :توان به شرح ذیل دسته بندي نمودعلمی، تجهیزات پزشکی را می
 :بر اساس زمینه کاربرد شامل -1

 ... .هاي تشخیصی، جراحی و  پزشکی نظیر تجهیزات و دستگاه) الف
ها و مواد مورد کـاربرد   زشکی شامل کلیه تجهیزات، دستگاهدندانپ) ب

 .پزشکی در دندان
ها و مواد مورد اسـتفاده   آزمایشگاهی شامل کلیه تجهیزات، دستگاه) ج

 .هاي تشخیص طبی در آزمایشگاه
 :بر اساس نوع مصرف شامل -2

 ... . هاي جراحی و  نظیر سرنگ، آنژیوکت، نخ: بار مصرف یک) الف
هـاي عمـل    نظیر وسایل مورد اسـتفاده در اطـاق  : مصرف چند باز) ب

 ... . مانند پنس، قیچی جراحی،کوتر و 
هاي تشخیص و جراحـی   نظیر کلیه دستگاه): دستگاهی(اي سرمایه) ج

 ... . و  ECG  ،EEG  ،MRIداراي کاربرد پزشکی نظیر دستگاه 
 : باشندمی) سطح(بر اساس سطح ایمنی که شامل چهار  -3

سه  سطح) نظیر دستکش جراحی(سطح دو ) نظیر چسب زخم(ک سطح ی
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نظیـر  (و سـطح چهـار   ) هـاي پزشـکی   نظیر پروتزهاي ارتوپدي و دستگاه(
  )هاي قلبی و عروقی استنت
 وضعیت ) ب
 :قاچاق -1

وجود بازار گسترده و شبکه وسیع توزیع و مصرف تجهیزات پزشـکی  
ـ  در سطح کشور و نظر به اختالف قیمت فوق داراي (االي مجـاز  العاده ک

در   و ضـعف اطالعـات عمـومی   ) قاچـاق (با کاالي غیـر مجـاز   ) مجوز
در مقایسه با اطالعات نسبی عمومی (خصوص شناخت تجهیزاتی پزشکی 

و عوامل کلی محیطی، سـرزمینی،  ) پیرامون دارو و اقالم آرایشی بهداشتی 
ین اجتماعی و فرهنگی دخیل در امر قاچاق شامل گستردگی مرزهـا، پـای  

دار بودن تولید و واردات قانونی، سودجویی  پذیري، هزینه بودن سطح خطر
عوامل مرتبط زمینه را براي گسترش قاچاق تجهیزات پزشـکی در کشـور   

  .  فراهم نموده است
واردات غیر مجاز تجهیزات پزشکی از مسیرهاي دریایی، زمینی و هوایی 

زمینی و دریایی به لحـاظ   شود که امکان کنترل به ویژه در مرزهاي انجام می
عمـده  . شرایط جغرافیایی و طوالنی بودن مرز بسیار سخت و دشوار اسـت 

با جعل سند یـا کـم    قاچاق تجهیزات پزشکی حجم از طریق مبادي رسمی 
باشـند بـه    که داراي حجیم کمتـري مـی   اقالمی  اظهاري صورت گیرد ولی

و بیشـتر از مبـدا    سمی عنوان کاالي همراه مسافر و یا از طریق مبادي غیر ر
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  . شود کشورهاي امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان به کشور قاچاق می
 :تولید و ورود تجهیزات پزشکی غیر استاندارد -2

عالوه بـر واردات غیـر مجـاز تجهیـزات پزشـکی، تولیـد و واردات       
غیرمجاز کاالي تقلبی نیز حائز اهمیت است که با توجه به حیـاتی بـودن   

ناپذیري  استفاده ازتجهیزات پزشکی تقلبی موجب لطمات جبران موضوع،
با برآوردهاي به عمل آمده، گردش . جامعه گردیده است به سالمت عمومی

قابـل  . و عرضه کاالي تقلبـی و غیراصـیل اسـت   ) و تولید(مالی واردات 
ذکراست واحدهاي تولیدي و تـوزیعی فاقـد پروانـه فعالیـت از وزارت     

  .تولید و عرضه این نوع کاالها نقش اساسی دارندبهداشت در تهیه، 
  تعاریف: فصل دوم

هاي اختصاري زیر به در این دستورالعمل اصطالحات و واژه -1ماده 
  :رودهاي مشروح مربوط به کار می جاي عبارت

 اختصارات ) الف
 . وزارت بهداست، درمان و آموزش پزشکی: وزارت بهداشت -1
اداره کل تجهیـزات پزشـکی مرکـز    : کل تجهیزات پزشکی اداره -2

ــان و     ــت، درم ــانی وزارت بهداش ــور بازرگ ــاهنگی ام ــدیریت و هم   م
 . آموزش پزشکی

کنندگان زمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدسا: سازمان حمایت -3
 . وزارت بازرگانی
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مجموعه قوانین و مقـررات موضـوعه در حـوزه    : قوانین و مقررات - 4
تشکیل و شـرح وظـایف وزارت بهداشـت،    تجهیزات پرشکی شامل قانون 

قانون مربوط بـه  ) ها و مقررات ابالغی نامه آیینو (درمان و آموزش پرشکی 
مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی، آشامیدنی، قانون تعزیرات 
حکومتی در امور بهداشتی درمانی، و قوانین مـرتبط نظیـر قـانون تجـارت،     

ون امور گمرکی، قانون نظـام صـنفی، قـانون    قانون صادرات و واردات، قان
استاندارد، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کـاال و ارز  

نامه اجرایـی قـانون نحـوه اعمـال تعزیـرات      آیین  30و ماده  1379مصوب 
 .17/1/1387حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز اصالحی 

 اال وارزستاد مرکزي مبارزه با قاچاق ک: ستاد -5
 تعاریف ) ب
وبا حسب مـورد  (هرگونه کاال، وسیله، دستگاه : تجهیزات پزشکی -1
که در تشخیص، درمان و پیشگیري، به طور کلی براي حفاظـت از  ) مواد

شمول این تعریف (شود  سالمت و بهداشت مورد مصرف پزشکی واقع می
 )شود نمی» دارو» و علمی شامل تعریف عمومی

گردد که با توجه  به واحدي اطالق می :زشکیشرکت تجهیزات پ -2
و قانونی در زمینه تولید، واردات  به قوانین جاري کشور به صورت رسمی 

اندازي و خـدمات پـس از فـروش     و صادرات، توزیع، عرضه، نصب، راه
 . نمایدهاي پزشکی فعالیت می تجهیزات و دستگاه
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گردد که با  به واحد صنفی اطالق می :فروشگاه تجهیزات پزشکی -3
نسبت به عرضه ) به ویژه قانون نظام صنفی(توجه به قوانین جاري کشور 

 . نمایدو فروش تجهیزات پزشکی مبادرت می
 : هایی هستند که شرکت :هاي خوشنام شرکت -4
سال سابقه فعالیت در زمینه تجهیزات پزشکی بـوده   5حداقل داراي  -

ورد تایید وزارت بهداشت و یا تخصص الزم در امور تجهیزات پزشکی م
 . سال سابقه فعالیت داشته باشند را به همراه یک

هاي اصلی تولید را داشـته و در وزارت   از شرکت نمایندگی رسمی  -
 . بازرگانی ثبت شده باشند

 .مفاصاً حساب مالیاتی داشته باشند -
 .سابقه قاچاق کاال و تولید و عرضه کاالهاي تقلبی را نداشته باشند -
هاي یک تا چهار وزارت بهداشت بر اسـاس   دارا بودن یکی از رتبه -
  . نامه تجهیزاتی پزشکی آیین

پیشگیري از بروز قاچاق بـا کنتـرل کیفـی و رعایـت     : فصل سوم
  استانداردهاي تولید

) کارگـاهی -صـنعتی (کلیه تولیدکنندگان تجهیزات پزشـکی   -2ماده 
مقررات پزشکی و دارویی  قانون مربوط به 14ماده  2مکلفند برابر تبصره 

وزارت (ربـط   صـالح ذي  پس از اخذ مجوزهاي قانونی الزم از مراجع ذي
نسبت بـه اخـذ مجـوز تولیـد و     ...) صنایع و معادن، مجامع امورصنفی و
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  . برداري از وزارت بهداشت اقدام نمایند بهره
وزارت بهداشت درراستاي وظایف قانونی نسبت به بازدید از  -تبصره
ید تجهیزات پزشکی اقدام نموده و در صورت مشاهده تخلف با مرکز تول

همکاري سازمان حمایت، نسبت بـه تشـکیل پرونـده قضـایی و معرفـی      
قانون مربوط به  3ماده  2تبصره . (نمایدمتخلقین به مرجع قضایی اقدام می

  ).مقررات پزشکی، دارویی و مواد خوردنی، آشامیدنی
خصوص کـاالي مشـمول اسـتاندارد    دارا بودن استاندارد در -3ماده 

وزارت بهداشت و مؤسسه استاندارد ضمن کنترل و . است اجباري، الزامی 
قانون اصـالح   9ماده  4بازرسی در صورت مشاهده تخلف، مطابق تبصره 

قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اقدام قانونی 
بوط به مقررات پزشکی، دارویـی  قانون مر 3ماده  2تبصره . (به عمل آورد

  ).و مواد خوردنی و آشامیدنی
که تولید غیر مجـاز تجهیـزات پزشـکی افـراد      در صورتی -1تبصره 

و مـادي و معنـوي بـه     حقیقی و حقـوقی موجـب ایـراد ضـرر جسـمی     
کنندگان گردد فرد یا افراد متخلـف از سـوي وزارت بهداشـت و     مصرف

ن اسـتاندارد و سـایر قـوانین مـرتبط     قانو 12مؤسسه استاندارد برابر ماده 
  . گیرندتحت پیگیرد قانونی قرار می

تیم بازرسی مشترك از وزارت بهداشت، سازمان حمایت و  -2تبصره 
  مؤسسه استاندارد مسـؤولیت بازرسـی و پیگیـري موضـوع را بـر عهـده       
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  . خواهند داشت
وزارت بهداشت، از تاریخ تصویب این دستورالعمل نسبت بـه   - 4ماده 

معرفی مراکز تولیدي که فاقد مجوزهاي قانونی الزم ازجمله مجوز فعالیـت  
  . نماید د، به مرجع صالحه قضایی اقدام میباشناز وزارت بهداشت می

هـاي صـدور    وزارت بهداشت نسبت به بررسـی درخواسـت   -تبصره
  .نمایدمجوز قانونی به فعالیت اقدام می

ق تولید و فروش تجهیزات واحدهاي تولیدي مکلفند آمار دقی -5ماده 
به وزارت بهداشت ) به صورت مکانیزه(پزشکی خود را به صورت ماهانه 

تسلیم نمایند و وزارت بهداشت ظرف مدت حداکثر شش ماه از تصـویب  
سازي شبکه مکانیزه مورد نیاز  اندازي و فعالاین دستورالعمل نسبت به راه

ها  اختیار سایر دستگاهاقدام نماید آمار مذکور در صورت درخواست، در 
  . گیرد قرار می...) وزارت صنایع و معادن و  -وزارت بازرگانی(

صالح  وزارت بهداشت، مؤسسه استاندارد و سایر مراجع ذي -6ماده 
که کنترل تولید و عرضه تولیدات داخلی و استانداردسازي آن را به عهده 

سال پرونده دارند در صورت مشاهده تخلف پس از اعمال قانون ضمن ار
موضوع مـاده  ( متخلف به مرجع رسیدگی کننده به عنوان مجازات تتمیمی

از مرجع رسیدگی کننده حسب میزان تخلـف  ) قانون مجازات اسالمی 19
درخواست توقف شش ماهه فعالیت یا لغو دایـم پروانـه سـاخت واحـد     

  . نمایندتولیدي را می
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ولی و پروانـه  در صورتی که واحد متخلف فاقد موافقت اصـ  -تبصره

همـین   2برداري باشد وزارت بهداشـت بـا رعایـت مـاده       تأسیس و بهره
دستورالعمل ضمن ارسال گزارش بـه مرجـع قضـایی از فعالیـت واحـد      

  .نمایدمتخلف جلوگیري می
وزارت بهداشت موظف است برابـر قـوانین و مقـررات بـا      -7ماده 
تشـخیص طبـی،    هاي ها، واحدهاي عرضه و فروش، آزمایشگاه بیمارستان

ها و کلیه مؤسسات پزشکی که نسـبت بـه مصـرف و     ها و داروخانه مطب
نماینـد،  عرضه تجهیزات پرشکی تولیدي یا وارداتی غیرمجـاز اقـدام مـی   

  .گیري قضایی به مراجع صالحه معرفی نماید مراتب را جهت پی
ا موظف است همکـاري الزم را بـا   .ا.سازمان نظام پزشکی ج -تبصره

پزشـکی جمهـوري    قانون سازمان نظـامی (شت به عمل آورد وزارت بهدا
  ).1383ایران مصوب  اسالمی

مؤسسه استاندارد با همکاري وزارت بهداشـت موظـف بـه     -8ماده 
رسانی مناسب پیرامون نحـوه اعمـال مقـررات اسـتاندارد اجبـاري       اطالع

بـه کلیـه تولیدکننـدگان و    » مشمول استاندارد اجباري«تجهیزات پزشکی 
  .باشدننندگان تجهیزات پزشکی میواردک

وزارت بهداشت دراین زمینه همکاري الزم را بـا مؤسسـه    -1تبصره 
  .آورداستاندارد به عمل می

رسانی پیرامون تجهیزات پزشکی که داراي استاندارد  اطالع -2تبصره 
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  .باشداجباري نیستند برعهده وزارت بهداشت می
تجهیـزات  ) چسب اطمینانبر (طراحی بر چسب شناسه کاال  -9ماده 

پزشکی تولیـدات داخـل توسـط وزارت بهداشـت انجـام و در اختیـار       
  .گیرد واحدهاي تولیدي قرار می

اي باشد که حاوي هاي مذکور باید به گونه طراحی برچسب -1تبصره 
و قابل رؤیت بوده و استفاده ...) شماره سریال و (مشخصات فنی دستگاه 

  .دپذیر نباش مجدد از آن امکان
اي باشد کـه امکـان ردیـابی    طراحی برچسب فوق به گونه -2تبصره 

  .کاال را در سطح عرضه فراهم نماید
هـاي   کلیه واحدهاي تولید موظـف بـه اسـتفاده برچسـب     -3تبصره 

  .باشنداطمینان فوق می
نصب برچسب شناسه کاال بر روي کلیه تجهیزات پزشـکی   -4تبصره 

  .است الزامی ) ايمصرفی، نیمه مصرفی، سرمایه(
پیشگیري و مقابله با ورود تجهیزات پزشکی قاچاق با : فصل چهارم

  :سازي و تسهیل واردات مجاز روان
هاي متقاضی واردات تجهیزات پزشکی عالوه بر ثبت شرکت - 10ماده 
کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت موظفند بر اسـاس مقـررات    در اداره

ور اصــناف وبازرگانــان وزارت موضــوعه وزارت بازرگــانی در مراکــز امــ
  .بازرگانی به ثبت رسیده و گواهی ثبت را به وزارت بهداشت ارایه نمایند
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هاي متقاصی منوط به ثبـت  هر نوع ارایه خدمات به شرکت -1تبصره 

شرکت در وزارت بازرگانی و ارایه خـدمات پـس از فـروش تجهیـزات     
  .باشدمی) درصورت لزوم(پزشکی 

شت در زمان صدور مجوز براي واردات کـاال،  وزارت بهدا -2تبصره 
  .نمایدمفاد ماده فوق و تبصره آن را رعایت می

سـازي   وزارت بهداشـت موظـف اسـت در راسـتاي روان     -11ماده 
  .نام اقدام نماید هاي خوشتجارت نسبت به اعطاء تسهیالت به شرکت

هـا برابـر ضـوابط ایـن     بـراي شـرکت   نـامی  احراز خـوش  -1تبصره 
  .باشدمل بر عهده وزارت بهداشت میدستورالع

نـام را بـه    هاي خـوش وزارت بهداشت مشخصات شرکت -2تبصره 
گمرك و مؤسسه استاندارد جهت اعطاي تسهیالت ارسال و یک نسخه آن 

  .نمایدرا به ستاد نیز ارایه می
نامه اجرایی آن توسط وزارت  نوع تسهیالت اعطایی و شیوه -3تبصره 

  رك ایران، وزارت بازرگـانی، مؤسسـه اسـتاندارد    بهداشت با همکاري گم
  .شود ، تهیه و پس ازتأیید دبیرستاد مرکزي ابالغ و اجرایی می... و 

هاي وارد کننده تجهیزات پزشکی بـا توجـه بـه    کلیه شرکت - 12ماده 
، مـاده  17،13،12،11قانون امورپزشکی، دارویی و بندهاي  14ماده  2تبصره 

وظایف وزارت بهداشـت موظفنـد نسـبت بـه     یک قانون تشکیالت و شرح 
تسلیم مدارك و مستندات به وزارت بهداشت جهت اخذ مجوز اقـدام و در  
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  .را به گمرك مربوطه ارایه نمایند زمان ترخیص کاال آن
تجهیزات پزشکی که مشمول مقـررات اسـتاندارد اجبـاري     -1تبصره 

ـ     واهی هستند باید در زمان ترخیص عالوه بـر مجـوز وزارت بهداشـت گ
  .مؤسسه استاندارد را به گمرك ارایه نمایند

سـازي واردات تجهیـزات    وزارت بهداشت در جهت روان -2تبصره 
  مـدخل   المللـی ذي هاي بازرسی کننده معتبر بـین پزشکی، گواهی شرکت

  .پذیردرا می
قانون الحاق موادي بـه قـانون    12با توجه به بند یک ماده  -13ماده  

، به منظـور تسـهیل   15/8/84ت مالی دولت مصوب تنظیم بخشی از مقررا
هـاي الزم  در روند واردات تجهیزات پزشکی و انجـام بـه موقـع کنتـرل    

گمرکات زیر به عنوان گمرکـات تخصصـی واردات تجهیـزات پزشـکی     
  : گردندتعیین می

 ). ره(گمرك فرودگاه مهرآباد و گمرك فرودگاه امام خمینی  -
مـل نماینـدگان وزارت بهداشـت در    تا اسـتقرار کا (گمرك شهریار  -

 ).مبادي گمرکی تعیین شده
  گمرك بازرگان و سهالن  -

وزارت بهداشت و مؤسسه اسـتاندارد موظفنـد نسـبت بـه      -1تبصره 
این گمرکات  استقرار دایم کارشناسی به همراه تجهیزات فنی مورد نیاز در

 .اقدام نمایند
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جهـت اسـتقرار   وزارت بهداشت و مؤسسـه اسـتاندارد در    -2تبصره 

کارشناسان در گمرکات تخصصی و آموزش ارزیابان گمـرك همـاهنگی   
  .آورندبه عمل می الزم را با گمرك جمهوري اسالمی

گمرك ایران به منظور دستیابی به قیمت داخلـی تجهیـزات    -14ماده 
از نظـرات کارشناسـی اداره کـل    ) جهت تعیـین ارزش (پزشکی وارداتی 

  .نمایدشت استفاده میتجهیزات پزشکی وزارت بهدا
به منظور فوق، جلسات کارشناسی فی مابین وزارت بهداشت  -تبصره

  .شود و دفتر تعیین ارزش گمرك هر دو ماه یک نوبت برگزار می
وزارت بهداشت، با لحاظ نمودن ظرفیـت واقعـی تولیـد و     -15ماده 

میزان نیاز به واردات تجهیزات پزشـکی پیشـنهاد الزم را جهـت اصـالح     
  .نمایدبه کمیسیون ماده یک ارایه می) کاالي مورد نظر(ق ورودي حقو

هـاي تولیـدي و   به منظور اعمال این مـاده فهرسـت شـرکت    -تبصره
ها دربانک اطالعات وزارت بهداشـت منظـور و مـورد     محصول نهایی آن

  .استفاده قرار خواهد گرفت
مربوط، وزارت بهداشت ترتیبی اتخاذ نماید تا برابر مقررات  -16ماده 

کلیه واردکنندگان کاالي تجهیزات پزشکی، موظف شوند تـا نسـبت بـه    
نصب هولوگرام یا کد قابل شناسایی که توسط دستگاه قرائـت گـر قابـل    

  . کنترل باشد در مبدا تولید بر روي اقالم وارداتی اقدام نمایند
نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت با همکاري  شیوه -تبصره
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  .ازرگانی تهیه و ابالغ خواهد شدوزارت ب
کنترل و مقابله با حمل و نقل و نگهداري و تجهیزات : فصل پنجم

  : پزشکی قاچاق و غیراستاندارد
حمل و نقل تجهیزات پزشکی اعـم از وارداتـی بـا تولیـد      -17ماده 

اسـناد گمرکـی بـا فـاکتور     (داخل صرفاً باید با مـدارك معتبـر قـانونی    
  .صورت گیرد) امضاي فروشندهمهمور به مهر و  رسمی

ربـط   ناجا با تشدید اقدامات کنترلی با آموزش مأموران ذي -18ماده 
نسبت به کنترل مؤثر حمل و نقل تجهیزات پزشـکی و بررسـی اسـناد و    

  .نماید مدارك مربوطه اقدام می
وزارت بهداشت و درمان همکـاري الزم در زمینـه آمـوزش     -تبصره

اد و مدارك کاالي تجهیزات پزشـکی را بـا   مأموران در نحوه بررسی اسن
  .آورد ناجا به عمل می

سـازمان راهـداري و حمـل و نقـل     (وزارت راه و ترابري  -19ماده 
به منظور ایجاد بستر مناسب براي حمل و نقل تجهیزات پزشکی ) اي جاده

نماید تا وسایط نقلیه مربوط موظـف بـه نصـب سیسـتم     ترتیبی اتخاذ می
G.P.S  به صورتOnline بر روي وسایط شوند.  

توسـط   G.P.Sشبکه مرکزي کنترل وسایط نقلیه با سیسـتم   -1تبصره 
  بـرداري از آن را بـراي ناجـا    وزارت راه و ترابري ایجـاد و امکـان بهـره   

  .نمایدفراهم می
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) سازمان راهـداري و حمـل و نقـل   (وزارت راه و ترابري  -2تبصره 

ید مشخصات دقیق تجهیزات نمامؤسسات حمل و نقل را موظف می تمامی
  .ها، قید نمایند در برنامه...) تعداد، نوع و (پزشکی را 
گمرك ایران موظـف اسـت مشخصـات دقیـق تجهیـزات       -3تبصره 

را در اسناد گمرکی ) تعداد، نوع و شماره مجوز وزارت بهداشت(پزشکی 
  .صادره قید نماید

ـ  -20ماده  دت گمرك ایران موظف است مسیر و گمرك خروجی و م
زمان طی مسیر محموله ترانزیت خارجی را در اسناد گمرکی مربوطـه بـه   

  .طور دقیق قید نماید
اي موظـف اسـت بـر    سازمان راهداري و حمل ونقل جاده -1تبصره 

اساس مشخصات قید شده در اسناد گمرکی مسیر و مدت زمان طی مسیر 
  .گمرك خروجی را در مدارك مربوطه قید نمایند

هـاي ترانزیتـی در صـورت    ا کنترل دقیـق محمولـه  ناجا ب -2تبصـره  
انحراف ازمسیر توسط راننده خودرو یا تأخیر نسبت به مدت زمان معـین  

  .گیري نماید شده محموله را توقیف و مراتب را با هماهنگی گمرك پی
بـا  ) سازمان راهداري و حمل و نقـل (وزارت راه و ترابري  -21ماده 
پرونده قضایی تشـکیل و منجـر بـه     هاي متخلفی که درمورد آنانشرکت

صدور رأي محکومیت گردیده است بر اساس مقررات مربوطه بـه شـرح   
  : نمایدزیر برخورد می
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ممنوعیت فعالیت شرکت حمل و نقـل در جابجـایی تجهیـزات     -الف
 .ماه براي نوبت اول 6پزشکی به مدت 

ممنوعیت فعالیت شرکت حمـل و نقـل در جابجـایی تجهیـزات      -ب
 .سال در نوبت دوم ه مدت یکپزشکی ب

ممنوعیت فعالیت شرکت حمـل و نقـل در جابجـایی تجهیـزات      -ج
 . پزشکی به طور دایم در نوبت سوم

هـا  ایران و ناجا مشخصات شرکت گمرك جمهوري اسالمی -1تبصره 
به موقع بـه  ) اعم از حمل و نقل داخلی و ترانزیت(و رانندگان متخلف را 

  .نمایند ارسال می) ان راهداريسازم(رابري وزارت راه و ت
مشخصات رانندگان مرتکب به حمـل تجهیـزات پزشـکی     -2تبصره 

) سازمان راهداري و حمـل و نقـل  (قاچاق، از سوي وزارت راه و ترابري 
هـا و مؤسسـات   به منظور ممنوعیت حمل کاالي پزشکی به سازمان پایانه

  .شود حمل و نقل و ناجا اعالم می
اري و حمل و نقـل وزارت راه و ترابـري بـا    سازمان راهد -22ماده 

مؤسسات حمل و نقل ترانزیتی متخلفی که پرونده قضایی دایر بـه حمـل   
قاچاق تجهیزات پزشکی در مـورد آنـان تشـکیل و محکومیـت حاصـل      

  :نمایداند، عالوه بر مجازات قانونی، به شرح زیر برخورد می نموده
نقـل در ترانزیـت   ممنوعیت فعالیت مؤسسه یا شرکت حمـل و   -الف

 . سال خارجی تجهیزات پزشکی براي مرحله اول به مدت یک
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ممنوعیت فعالیت مؤسسات یا شرکت حمل و نقـل در ترانزیـت    -ب
 . خارجی تجهیزات پزشکی براي مرحله دوم به طور دایم

آوري اطالعـات در مـورد   وزارت اطالعات نسبت به جمع -23ماده 
  .نمایدی و ارایه آن به ناجا اقدام میباندهاي اصلی قاچاق تجهیزات پزشک

انضباط بخشی توزیع تجهیـزات پزشـکی و مقابلـه بـا     : فصل ششم
  قاچاق در سطح عرضه 

ها و واحدهاي توزیـع و عرضـه کننـده تجهیـزات     شرکت -24ماده 
پزشکی وارداتی و تولید داخل باید ضمن دارا بـودن پروانـه کسـب بـر     

قانون تشکیل وزارت بهداشت از ) 8(ه نامه اجرایی مادآیین 12اساس ماده 
  .خانه تأییدیه فعالیت را اخذ نمایند این وزارت
وزارت بازرگانی از طریق اتحادیه صنف مربوطه بر اسـاس   -1تبصره 

قانون نظـام صـنفی بـا همـاهنگی      91و ماده  37ماده ) 1(و بند  17ماده 
  .نمایدوزارت بهداشت بر اجراي این ماده نظارت می

مـاه   3 هـر (اي به صورت دوره) 1(گزارش بازرسی تبصره  -2تبصره 
مرکـز امـور   (از سوي اتحادیه مربـوط بـه وزارت بازرگـانی    ) یک نوبت

ارسال تا از آن طریق یک نسخه بـه سـتاد مرکـزي،    ) اصناف و بازرگانان
  .وزارت بهداشت و مؤسسه استاندارد ارسال شود

یـا حقـوقی کـه    وزارت بازرگانی، فهرست اشخاص حقیقی  - 3تبصره 
داراي پروانه کسب فعالیت در زمینه تجهیزات پزشکی هستند را از اتحادیـه  
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کـل   اداره(صنف مربوطه اخذ و یک نسخه آن را در اختیار وزارت بهداشت 
ها به دانشـگاه   تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در تهران و در سایر استان

  .دهدقرار می) علوم پزشکی
روانه کسب براي افراد متقاضی پروانه توزیع قبل از صدور پ -25ماده 

و عرضه تجهیزات پزشکی، این افراد باید جهت اخد تأییدیه فعالیـت بـه   
  .وزارت بهداشت معرفی شوند

) روز 15حـداکثر ظـرف   (وزارت بهداشت موظف اسـت   -1تبصره 
  .نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید

) روز 15حـداکثر ظـرف   (درصورت عـدم ارسـال پاسـخ     -2تبصره 
اتحادیه مربوطه موضوع را به عنوان تأیید شخص متقاضی تلقی و نسـبت  

  .نمایدبه صدور پروانه کسب اقدام می
اخذ پروانه کسب مانع اعمال نظارت بـر اجـراي مقـررات     -26ماده 

جاري ازسوي وزارت بهداشت نبـوده و بـر اسـاس مقـررات موضـوعه،      
  .باشدت بهداشت میاتحادیه صنف مربوط مکلف به همکاري با وزار

وزارت بازرگانی با توجه به قانون امور صنفی بازرسـی از   -27مـاده  
کلیه واحدهاي مربوطه را از طریق مجامع امور صنفی و اتحادیه مربوط در 

اي یک نسخه آن را به وزارت گیري و با اخذ گزارش نوبه سطح کشور پی
  .بهداشت ارسال نماید

هـاي دریـافتی از   ر اسـاس گـزارش  سازمان نظام پزشکی ب -28ماده 
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وزارت بهداشت به تخلفات فرد یا افراد خاطی و برابر مقررات رسیدگی و 
  .نماید نتیجه را به وزرات بهداشت اعالم می

توسـط وزارت   28نامـه برخـورد بـا متخلفـین مـاده      شیوه -29ماده 
بهداشت تهیه و با تأیید دبیرخانه ستاد بـه عنـوان ضـمیمه دسـتورالعمل     

  .شود ایی میاجر
وزارت بازرگانی ترتیبی اتخاذ نماید تا مجامع امور صنفی و  -30ماده 
هاي صنفی مربوط با مشاهده و یا وصول گـزارش تخلـف واحـد     اتحادیه

صنفی ضمن بررسی و برخورد برابرمقررات، مراتب را گـزارش تـا از آن   
  .طریق به وزارت بهداشت اعالم شود

هاي کسب در مشاغل دیگـر،  پروانهواحدهاي صنفی داراي  -1تبصره 
مجاز به فعالیت در توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی نیستند و در صورت 
تخلف برابر مقررات مربوط و مفـاد ایـن دسـتورالعمل، ازسـوي وزارت     

  . شود اعمال مقررات می) مرکز امور اصناف(بهداشت و وزرات بازرگانی 
پزشکی و مرکز امور ازسوي تجهیزات  رسانی عمومی اطالع -2تبصره 

  . آیداصناف وزارت بازرگانی به عمل می
-به منظور تشویق واحدهاي توزیعی بیمارستانی و داروخانه -31ماده 

ها که نسبت به عرضه فروش و مصرف تجهیـزات پزشـکی برابـر قـانون     
نمایند اقدامات ذیـل از سـوي وزارت بهداشـت     مقررات مربوط عمل می

  :  گردد معمول می
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هـاي پزشـکی،    هـا، مطـب   ها، درمانگـاه  شخصات بیمارستانم -1-31
ها  و مؤسسات پزشکی رسماً اعالم و در پرونده آن پیراپزشکی و داروخانه

  . گیرنددرج و در نشریه سازمان نظام پزشکی مورد تشویق قرار می
هـاي   برقراري تسـهیالت بـراي فعالیـت و خـدمات شـرکت      -2-31
  .ارچوب مقررات و ضوابطکننده تجهیزات پزشکی در چ توزیع
نـام بـه وزارت    معرفی واحـدهاي تـوزیعی و صـنفی خـوش     -3-31

  .  بازرگانی و مؤسسه استاندارد و اتحادیه صنف مربوطه
هـاي قاچـاق    براي تسریع و رسیدگی تخصصی به پرونـده  -32ماده 

ــژه دردادگســتري    ــزات پزشــکی حــداقل یــک شــعبه وی کــاالي تجهی
قاچـاق تجهیـزات پزشـکی را دارنـد      هایی که بیشـترین حجـم   شهرستان

  . یابداختصاص می
هاي مورد نظر توسـط دبیرخانـه سـتاد بـا      فهرست شهرستان -تبصره

  .شود هماهنگی نمایندگی قوه قضاییه در ستاد مشخص و اعالم می
     موارد کلی و عمومی: فصل هفتم

در صــورت اســتفاده پزشــکان و متخصصــین مربــوط از  -33مــاده 
غیر استاندارد و تقلبـی و تولیـد داخلـی یـا وارداتـی       تجهیزات پزشکی

غیرمجاز، وزارت بهداشت موظف است برابر قوانین و مقررات و مفاد این 
  .دستورالعمل در مورد آنان اعمال مقررات نماید

بنـدي اقـدامات و   به منظور ایجاد وحدت رویه و اولویـت  -34ماده 
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ي متشـکل از نماینـدگان   اپیگیري اجراي هماهنگ این دستورالعمل کمیته
قوه قضاییه، وزارت بهداشـت، گمـرك ایـران، ناجـا، وزارت بازرگـانی،      
سازمان تعزیرات حکومتی، مؤسسه استاندارد، سازمان راهداري و حمل و 

  .شود اي به مسؤولیت دبیرخانه ستاد تشکیل مینقل جاده
جلسات اسـتانی بـا حضـور نماینـدگان مراجـع فـوق بـا         -1تبصره 
  . کمیسیون استان تشکیل خواهد شدمسؤولیت 

شـود   تصمیمات کارگروه که از سوي دبیرخانه ستاد ابالغ مـی  - 2تبصـره  
  .باشد االجرا می الزم

سال از اجراي این دستورالعمل اعضاي کارگروه  بعد از یک -35ماده 
، موارد اصالح آن را تهیـه و جهـت اتخـاذ تصـمیم بـه      34موضوع ماده 

  .ایندنم ریاست ستاد ارایه می
رسانی و تبلیغات در پیشگیري از ورود  با توجه به نقش اطالع - 36ماده 

و عرضه و مصرف تجهیزا ت پزشـکی قاچـاق و تقلبـی وزارت بهداشـت     
رسانی و اقدامات فرهنگی خود را با توجه  موظف است برنامه ساالنه اطالع

  :رآوردبه موارد زیر تهیه و با تأیید و هماهنگی دبیرخانه ستاد به اجرا د
 .رسانی مستمر به مردم اطالع -الف

 .ها رسانی مستمر به پزشکان و بیمارستان اطالع -ب
اطالع رسانی مستمر به واردکنندگان، تولید کنندگان و عرضه کنندگان  - ج

 . تجهیزات پزشکی
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موظـف اسـت   ) بـه طـور دایـم   ( 34کار گروه موضوع ماده  -تبصره
  .نمایدموضوعات این ماده را بررسی و پیگیري 

هـاي تجـاري و تولیـد    وزارت بازرگانی مشخصات شرکت -37ماده 
المللی را دارند بـه   نمایشگاهاي بین تجهیزات پزشکی که قصد شرکت در

  .نماید نظر می وزارت بهداشت اعالم و کسب
هاي تجهیزات پزشکی کـه در جنـب محـل     سایر نمایشگاه -1تبصره 

ي وزارت بازرگـانی برگـزار   هـا ها و در خارج از محیط نمایشگاههمایش
  .شود باید با موافقت کتبی وزارت بهداشتی باشد می

هـاي تجهیـزات    از بر پـایی نمایشـگاه  ) پلیس امنیت(ناجا  -2تبصره 
هـاي و  کـه در محـل همـایش   ) المللـی هاي بین به جز نمایشگاه(پزشکی 
دایر و مجوز الزم را از وزارت بهداشت اخـذ  ... هاي تخصصی و نشست

  . نمایدمایند جلوگیري میننمی
هـاي   هایی کـه در نمایشـگاه   در صورت درخواست شرکت -38ماده 

گـذارد بـراي تـرخیص    المللی تجهیزات پزشکی خود را به نمایش می بین
قطعی کاالي جهت فروش آن در محل نمایشگاه، بایـد قبـل از عملیـات    

و بـه  گمرکی مجوز الزم را از وزارت بهداشت و مؤسسه استاندارد اخـذ  
  .گمرك ارایه نمایند

وزارت بهداشت باید موضوع عدم فروش  تجهیزات پزشکی  -تبصـره 
هاي مربوطـه جـزء   شود قبل از اخذ تأییدیه ها ارایه می را که در نمایشگاه



  641    ¥    ...مصوب (پیشگیري و مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی دستورالعمل 
 

  .ها قرار دهد کنندگان در نمایشگاه شروط ضمن عقد با شرکت
ــه -39مــاده  هــاي وزارت بهداشــت پیگیــري الزم را از وزارت خان

هـاي  جهـت تشـکیل اتحادیـه   ...) بازرگانی، صنایع و معـادن و  (ربط  ذي
تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان، عرضـه کننـدگان تجهیـزات    

  . آوردپزشکی به منظور ساماندهی و کنترل مؤثر به عمل می
ها و  اي از بیمارستانوزارت بهداشت با کنترل و بازرسی نوبه - 40مـاده  

کـه تجهیـزات پزشـکی از مبـادي       ف دولتی در صـورتی مراکز عمده مصر
غیرمجاز و یا از تجهیزات پزشکی قاچاق و فاقد استاندارد یا تقلبـی تـامین   

 بخشـنامه ربط برابـر   شده باشد ضمن اعمال مقررات مربوط با مسؤولین ذي
  .نماید ریاست محترم جمهوري برخورد می 30/11/84مورخ  79429شماره 

اشت با همکاري مؤسسـه اسـتاندارد نسـبت بـه     وزارت بهد - 1تبصـره  
هـا   ربط و متصدیان تأمین تجهیزات پزشکی بیمارستان آموزش مسؤولین ذي

  . نمایداي اقدام میو مراکز عمده مصرف دولتی و خصوصی به صورت دوره
وزارت بهداشت موظف است در صورت مشـاهده تخلـف    -2تبصره 

گیري آن  ونده و پیدر مؤسسات پزشکی بخش خصوصی ضمن تشکیل پر
  :صالح با متخلفین مربوطه به شرح زیر برخورد نماید در مراجع ذي

جلوگیري از ادامه فعالیت فرد یا افراد متخلف در شغل مربوطه در  -1
 . همان مؤسسه پزشکی

مؤسسـات    جلوگیري از به کارگیري فرد یا افراد متخلف در تمامی -2
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 . پزشکی در شغل مربوطه
الع هر یک از مسؤولین مؤسسـه پزشـکی ازتخلـف    در صورت اط -3

صورت گرفته براي مرحله اول، لغو دایم صـالحیت مسـؤولیت، مؤسسـه    
لغـو دایـم صـالحیت    ) در صـورت تکـرار  (مربوطه و براي مرحله بعدي 

 مؤسسات پزشکی  مسؤولیت در تمامی 
ها و آموزش به منظور هماهنگی در اعمال مقررات و بازرسی - 41ماده 
مـابین وزارت بهداشـت و   رسانی، کارگروه مشترك تخصصـی فـی   و اطالع

 . شود مؤسسه استاندارد با مسؤولیت وزارت بهداشت تشکیل می
تبصـره در   47مـاده و   42فصـل و   7این دستورالعمل در  -42مـاده  

ستاد که با حضور نماینده محترم ویژه  6/3/87جلسه هفتاد و هشتم مورخ 
زاري شد مطرح و تصویب گردید و بـا  رییس جمهوري و رییس ستاد برگ

هـاي   ایران کلیه دستگاه قانون اساسی جمهوري اسالمی 127توجه به اصل 
  . باشندربط از تاریخ ابالغ مکلف به اجراي مفاد آن می ذي

 



 

  زه با قاچاق و عرضه خارج از شبکهدستورالعمل مبار
  اي هاي نفتی یارانه فرآورده

 )بارزه با قاچاق کاال و ارزستاد مرکزي م 30/2/1388مصوب (
  

  تعاریف: فصل اول
هاي نفتـی کـه دولـت آن را    ردهکلیه فرآو: ايهاي نفتی یارانه فرآورده

بـرداران واگـذار   از قیمت تمام شده و یا با پرداخت یارانه بـه بهـره  کمتر 
  .گاز، نفت کوره و گاز مایع  نفت سفید، بنزین، نفت: کند شامل می

اي که جهـت اسـتفاده معینـی بـه     ه نفتی یارانهحواله فرآورد :سهمیه
  .یابداشخاص حقیقی یا حقوقی تخصیص می

شخص حقیقی یا حقوقی که سهمیه فـرآورده    :کننده سهمیه دریافت
  .دار، جهت استفاده مشخص به وي تعلق گرفته استنفتی یارانه

والـه یـا عـین فـرآورده نفتـی      هرگونه جابجایی ح :جابجایی سهمیه
تخصیص یافته، اعم از تغییر در صنوف مصرفی که فـرآورده بـه   اي  یارانه

آن منظور به مصرف کننده تعلق گرفته است و یا تغییر در مصرف کننـده  
  .آن از طریق فروش، واگذاري، هبه، معاوضه و یا هر طریق دیگر 

  .ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز  :ستاد
  . چاق کاال و ارز استان کمیسیون مبارزه با قا :کمیسیون استان
  هـاي نفتـی کشـور و    شـرکت ملـی پخـش فـرآورده     :شرکت پخش
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  .مناطق تابعه 
شرکتی که سابقه دوسال فعالیـت صـادراتی داشـته     :شرکت خوشنام

هاي نفتی را انجام نوبت صادرات فرآورده 10باشد و در این مدت حداقل 
این  12موضوع ماده داده باشد و تولیدکنندگان نفتی که مورد تأیید کمیته 
نوبـت صـادرات    5دستورالعمل قـرار گرفتـه باشـند بـا انجـام حـداقل       

  . سال 2هاي نفتی در  فرآورده
شخصیت حقوقی شرکت و مدیر عامل و اعضاي هیـأت مـدیره داراي   

  :هاي ذیل باشند ویژگی
و دفاتر موضوع ) تخلف مالیاتی نداشته باشند(حسابی مالیاتی  خوش -

 .این دستورالعمل را پیوسته در محل شرکت داشته باشد 12ماده  2تبصره 
 .کارت بازرگانی به نام شخصیت حقوقی داشته باشند -
 .سابقه محکومیت بخاطر مفاسد مالی نداشته باشد -
 صالح  ربط و ذي حسن شهرت صنفی با اعالم مراجع ذي -

ل اي یا انتقاخروج خودروهاي حامل مواد نفتی یارانه :انحراف از مسیر
  .ي بین مبداء و مقصد تمام یا بخشی از محموله آن از مسیر تعهد شده

هـاي نفتـی در   متوسـط قیمـت عرضـه فـرآورده     :المللـی قیمت بین
کشورهاي منطقه است که هر ماه توسـط وزارت نفـت اعـالم و توسـط     

شود و در صورت حدوث تغییرات عمده پـیش از   دبیرخانه ستاد ابالغ می
  .ن ترتیب اقدام خواهد شدموعد فوق نیز به همی



  645    ¥...      نفتی هاي آوردهدستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فر
 

- عبارت است ازعرضه، انتقال یا فروش فرآورده :عرضه خارج از شبکه
اي برخالف ضوابط تعیین شده براي توزیع یا مصرف آن یـا  هاي نفتی یارانه

  .خارج کردن ازحیطه جغرافیایی یا فعالیت و موارد مشخص شده
ت جـاري  هایی که به موجب قوانین و مقـررا  سازمان :سازمان کاشف

هاي نفتی را کشور وظیفه مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده
  .به عهده دارند
 6اشخاص حقیقی و حقوقی که ماهانه بیش از  :کنندگان عمده مصرف

  .کننداي از شرکت پخش دریافت میهزار لیتر سهمیه فرآورده نفتی یارانه
در طراحـی اولیـه   باك سوخت خودرو یا شناور کـه   :باك استاندارد

المللی در کارخانـه سـازنده   خودرو یا شناور برابر استانداردهاي رایج بین
  .خواهد بود) 1پیوست(برابر جدول . روي آن نصب شده است

  هاي نفتیسهمیه فرآورده: فصل دوم
مصـرف کننـده الزم   . هرگونه جابجایی سهمیه ممنوع اسـت  -1ماده 

ه مستقیماً به مصرفی کـه  است سهمیه تخصیصی را در محل مشخص شد
در صورت عدم دریافـت فـرآورده بـه مقـدار     . درخواست نموده برساند

سهمیه حواله صادره یا عدم مصرف سهمیه دریافتی حداکثر ظرف دو مـاه  
  . نزد شرکت پخش منطقه مربوطه ابطال یا عین آن را مرجوع نماید

ه کنندگان سـهمیه بخشـی از سـهمی    که دریافت در صورتی -1تبصـره  
تحویلی را مصرف ننمایند باید میزان آنرا کتباً بـه شـرکت پخـش منطقـه     
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  .اعالم تا موجودي مصرف نشده از اولین سهمیه دوره بعدي کسر گردد
بایـد در مخـازن   سوخت ذخیره واحدهاي دوگانه سوز، می -2تبصره 

جلسه نگهداري و در موارد  مورد تأیید شرکت پخش و با پلمپ و صورت
  .الع شرکت پخش مصرف گردداضطرار با اط

اي در هـر دوره مصـرف   واگذاري سهمیه فرآورده نفتی یارنه -2ماده 
کنندگان عمده، مشروط به اعالم گـزارش مصـرف و موجـودي     به مصرف

و کتبــی  مانــده از ســهمیه واگــذاري دوره قبــل، بــا اعــالم رســمی بــاقی
  .باشد کننده و ابطال سهمیه اضافی می مصرف

در زمـان تحویـل حوالـه بـه ایـن اشـخاص،       شرکت پخش  -تبصره
  .تعهدات حقوقی الزم را از آنان اخذ خواهد نمود

اي که اقدام به جابجایی سـهمیه نمایـد، بـه    با مصرف کننده -3ماده 
  :شود ترتیب زیر برخورد می

غیـر دولتـی و    کنندگان عمده دولتی، نهادهاي عمومی با مصرف -1-3
هـا،  مانند پاالیشـگاه (کنند  ارایه می هاي وابسته که خدمات عمومی سازمان
هـا توسـط شـرکت پخـش      هاي مشابه که عناوین آن ها و دستگاه نیروگاه

نامـه   آیـین  26وفـق مـاده   ) رسـد  پیشنهاد و به تصویب دبیرخانه ستاد می
اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن رسیدگی به تخلف مربوطـه در  

به جرم مربوطه به مرجـع  شعب تعزیرات حکومتی، مراتب براي رسیدگی 
مـورخ   79429همچنین برابر دستورات شـماره  . قضایی اعالم خواهد شد
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ریاست محترم جمهوري، باالترین مقام دستگاه که تخلف مطلع  30/11/84
بوده و از آن ممانعت نکرده است به همراه سایر متخلفین از سـمت خـود   

  .گردندها به مردم معرفی میعزل و از طریق رسانه
هـاي نفتـی بـه دو دسـته تقسـیم      کنندگان فرآورده سایر مصرف -2-3
  :شوند می

در صورت احراز تخلف، سهمیه آنان قطع : کنندگان جزء مصرف -الف
المللـی  برابر قیمـت بـین   2و برقراري مجدد سهمیه، مشروط به پرداخت 

 .فرآورده نفتی تحویلی خواهد بود
 5، قطع سهمیه و در صورت احراز تخلف: مصرف کنندگان عمده -ب

شـوند برقـراري مجـدد    المللی فرآورده نفتی، جریمه مـی  برابر قیمت بین
 . مانده جریمه خواهد بود سهمیه منوط به پرداخت باقی

ها و مراکزي که قطـع   قطع سهمیه مراکز امنیتی و بیمارستان -1تبصره 
سهمیه در موارد خاص موجـب بـروز مشـکالت اجتمـاعی و اقتصـادي      

د با هماهنگی رییس کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان شود بای می
صورت پذیرد و در هر صورت این اقدام مانع برخـورد فـوري بـا افـراد     

  .شود متخلف نمی
هـاي بازرسـی،   شرکت پخش موظف است با اعـزام هیـأت   -9ماده 

هاي مصرف کنندگان موجود و نحوه مصرف صحت میزان نیاز به فرآورده
ازرسی قرار دهد و در صورت ضرورت، لغو یا کـاهش سـهمیه   را مورد ب
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ماهـه و   3ها را به صـورت  برداران را ابالغ نمایند و گزارش بازرسیبهره
کننـده   اولویت بازرسی از مصـرف . (موارد مهم را بالفاصله گزارش نماید

  ).باشد عمده به جزء می
ات واصـله  هاي ویژه، صحت گزارشستاد نیز با انجام بازرسی - 1تبصره 

  .نمایدهاي متخلف برخورد می را کنترل و با هرگونه تخلف از سوي دستگاه
بازرسی از واحدهاي نیروهاي مسلح توسط واحدهاي بازرسـی   - 2تبصره 

  .گیرد هاي مسلح مستقر در ستاد انجام میآنان و نماینده ستاد کل نیرو
فنـد  این دستورالعمل مکل 5دستگاهاي دولتی موضوع ماده  -10ماده 

استاندارد مصرف بخش خود را به تفکیک نوع مصرف کنندگان حـداکثر  
  .ماه تعیین و براي تأیید به شرکت پخش اعالم نمایند 6ظرف مدت 

هاي مرکزي  شرکت پخش موظف است با همکاري دستگاه -11ماده 
هاي نفتـی و  و استانی و با توجه به آمار صحیح مصرف کنندگان فرآورده

 -ح مصرف، میزان سهمیه منطقی هـر منطقـه نفتـی را    استانداردهاي صحی
حداکثر بر مبناي مصرف سال قبل مگر با ادلـه و اسـتدالل قـوي جهـت     

برآورد و حداکثر ظرف دو ماهـه اول هرسـال جهـت اطـالع و      -افزایش
  .نظارت بر مصرف ستاد ارایه نماید

  تولید و صادرات مشتقات مایع نفت و گاز: فصل سوم
اي کارخانجاتی که قابلیت تولید آن به تأیید کمیته تولیدات -12ماده 

متشکل از نمایندگان وزارت نفت و وزارت صنایع و معادن با مسـؤولیت  
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سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسیده باشـد، صـرفاً در حـد    
ظرفیت عملی مورد تأیید کمیته، توسط همان واحد تولیـدي یـا سـایرین    

  . اشدببراي صادرات مجاز می
مــاه  6ســازمان اســتاندارد موظــف اســت ظــرف مــدت  -1تبصــره 

تولیدکنندگان و محصوالت تولیدي آنان را کدگذاري و مراتب را با ذکـر  
مشخصات فنی و ضریب خطاي مجاز هر محصـول بـه گمـرك ایـران و     

هاي معتبر اعالم تا پس از آن، مشخصات مذکور در گمرکـات  آزمایشگاه
  .  بیق با نتیجه آزمایشات قرار گیرداجرایی مجاز، مبناي تط

هاي نفتـی بـر   کلیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان فرآورده -2تبصره 
هاي مستقیم، موظف به داشتن دفاتر معتبر پملپ شده  اساس قانون مالیات

خروج مواد اولیه و کاالي تولید شده یا  -باشد که در آن جزییات ورود می
بایـد در  ایـن دفـاتر مـی   . ثبت شده باشـد صادراتی با ذکر مبدا و مقصد 

در صـورت عـدم وجـود ایـن دفـاتر      . صالح باشند دسترس بازرسان ذي
ها این واحدها امکان استفاده از تسهیالت در نظر گرفتـه  درهنگام بازرسی

  .شده در این دستوالعمل را نخواهند داشت
هاي نفتی پس از اظهار صـحیح کـاال در   صادرات فرآورده -13ماده 

رك اجرایی مجاز و اعالم فرموالسیون مواد تشکیل دهنده و مشخصات گم
اي برداري، آزمایش فرآورده از نظر وجود مواد یارانهفنی آن، انجام نمونه

و در مـورد   12ماده  1تطبیق نتیجه آزمایش با مشخصات موضوع تبصره (



  ي قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی مجموعه تنقیح شده   ¥   650

محصوالتی کـه کدگـذاري نگردیـده بـا تاییـد کـارگروه فنـی سـازمان         
  . گیرد با رعایت قوانین و مقررات گمرکی صورت می) داستاندار

درهنگام اعالم فرموالسیون ضریب خطاي مجـاز فنـی نیـز     -1تبصره 
  .ذکر خواهد شد

هاي بازرگانی یـا بازرگانـان صـادرکننده موظفنـد      شرکت -2تبصـره  
حجم . تولیدکننده کاالي صادراتی خود را در گمرك اظهار و ثبت نمایند

مجـاز تولیـد کننـده، کسـر و      از سقف ظرفیت علمی محموله صادر شده
گمرك اطالعات مربوط به نوع محصول، مقدار، مرز خروجی، اظهار کننده 

هاي صادراتی را به سامانه متمرکزي که کاال، منشا، تولید و مقصد فرآورده
  . نمایدتوسط ستاد ایجاد خواهد شد ارسال می

خه از حوالـه صـادره   کلیه صادر کنندگان موظفند یک نسـ  -3تبصره 
  .تولیدکننده را به حوزه مالیاتی ارسال نمایند

هـاي تابعـه   وزارت نفـت و شـرکت   به جز صادرات رسمی -14ماده 
که از مبـادي  ) درصد از سهام آن متعلق به وزارت نفت باشد 50بیش از (

گیرد هرگونـه اظهـار، تـرخیص و    صادارتی وزارت نفت انجام می رسمی
ي فوق به خارج از کشور فقط از گمرکات مرزي زیر هاصادرات فرآورده

که توسط گمرك ایران اعالم گردیـده اسـت، مجـاز و در سـایر مبـادي      
بنـدر   -3بازرگـان،   -2جلفا،  -1: هاي مرزي ممنوع است منجمله بازارچه

  میرجـاوه،   -6دوغـارون،   -5بندر شـهید رجـایی،    -4، )ره(امام خمینی 
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نـوردوز،   -11بنـدر بوشـهر،    -10ي، خسرو -9آستارا،  -8سرخس،  -7
باشـماق،   -14مهران،  -13، )فقط براي خروج قطار به ترکیه(رازي  -12
  ).  خارك صرفاً براي تولیدات شرکت پتروشیمی(خارك  -15

گـذاري در منـاطق آزاد و    به منظور تقویت تولید و سرمایه -1تبصره 
منطقه مربوطه  ویژه، صرفاً صدور محصوالت تولیدي این مناطق از گمرك

  .بالمانع است
اي که به صورت ریلی از مرز میرجاوه خارج  هاي فله محموله - 2تبصره 

  .این دستورالعمل در زاهدان قابل اظهار است 13شود با رعایت ماده  می
هاي مایع نفتی بـر اسـاس ضـوابط     گمرك از کلیه فراورده -15ماده 

نده اداره اسـتاندارد و در  استاندارد، در حضور نماینده صاحب کاال و نمای
ــدعی   ــده م ــزوم نماین ــورت ل ــتاندارهاي    ص ــاس اس ــر اس ــوم، ب العم

المقـدور توسـط  حراسـت     حتی(برداري و سپس با کدگذاري  نمونه علمی
گمرك و در مواردي که حراست فاقد توانایی است توسط کارکنان مورد 

سـه  و بدون ذکـر نـام و کال  ) تأیید ناظر و مدیر کل گمرك استان مربوطه
هاي معتبري که توسط سازمان استاندارد با هماهنگی  پرونده به آزمایشگاه

  .نماید شود ارسال می ستاد اعالم می
ســاعت بعــد از  24فراینــد اخـذ نمونــه حــداکثر ظـرف    -1تبصـره  

درخواست صاحب کاال یا نماینده قانونی وي و پاسخ نهـایی آزمـایش و   
کثر ظرف یک هفته، برابـر شـیوه   اعالم نتیجه کار گروه فنی استاندارد حدا
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  .باشد رسد می اي که به تصویب دبیرخانه ستاد می نامه
هزار لیتر باشد گمرك  500در مواردي که محموله بیش از  -2تبصـره  

زمان بـا انجـام تشـریفات گمرکـی      محل موظف است پس از اظهار و هم
  .نمایدمراتب را بدون توقف در روند اجرایی،  جهت اطالع به ستاد اعالم 

  : مالك اعطاي مجوز صادرات، انطباق موارد زیر است -16ماده 
  . هاي آزمایش شده نتایج نمونه) الف

مشخصات کاالي اظهار شده در گمرك توسط صادر کننـده و یـا   ) ب
  . نماینده قانونی وي

در صورتی که کاال مشـمول اسـتانداراجباري یـا تشـویقی باشـد      ) ج
اظهار شده با مشخصات فنی و فیزیکی  انطباق نتیجه آزمایش و مشخصات

) مندرج در دفترچه استاندار ملی تدوین شـده (مصوب سازمان استاندارد 
  .  است الزامی 

در مواردي که کاال به طور صحیح اظهـار گردیـده باشـد در     -تبصره
اي آن مطــابق بــا مشخصــات فنــی  صــورتی کــه درصــد مــوارد یارانــه

در مـورد  (باشـد   12مـاده   1ره سازمان اسـتاندارد موضـوع تبصـ    اعالمی
محصوالتی که کدگذاري نگردیـده بـا تأییـد کـار گـروه فنـی سـازمان        

مجوز صادرات توسط گمرك صادر و  -درصد 10حداکثر تا  -)استاندارد
در غیر این صورت، صدور محموله مستلزم ارایه اسناد  مثبته مبنی بر غیر 

وت قیمت داخلی بـا قیمـت   التفا اي بودن فرآورده یا پرداخت ما به  یارانه
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  . باشد المللی و واریز نفت نزد خزانه می بین
و اظهـار خـالف ،    16عدم تطبیق موارد منـدرج در مـاده    -17ماده 

تخلف محسوب و با متخلف عالوه بر اعمال ضوابط و مقررات موجود بر 
  :اساس موارد زیر برخورد خواهد شد

اي موجـود در   نـه هـاي نفتـی یارا   در صورتی که درصد فـرآورده  -1
سـازمان اسـتاندارد    محموله صادراتی مطابق با مشخصـات فنـی اعالمـی   

در مورد محصـوالتی کـه کـد گـذاري     (باشد  12ماده  1موضوع تبصره 
صدور محموله مستلزم ) نگردیده با تأیید کار کروه فنی سازمان استاندارد

برابـر   2داخـت  اي بودن فرآورده یا پر ارایه اسناد مثبته مبنی بر غیر یارانه
 . باشد المللی و واریز آن به حساب خزانه می التفاوت قیمت بین مابه

اي موجـود در   هـاي نفتـی یارانـه    در صورتی که درصد فـرآورده  -2
سـازمان اسـتاندارد    محموله صادراتی بیشتر از مشخصـات فنـی اعالمـی    

در مـورد محصـوالتی کـه کدگـذاري     (باشـد   12ماده  1موضوع تبصره 
گمرك موظـف اسـت   ) با تأیید کار گروه فنی سازمان استاندارد نگردیده

اي بودن مـواد   نسبت به درخواست و تطبیق اسناد مثبته مبنی بر غیر یارانه
اقدام و در صورت عدم مطابقت، پرونده قاچاق تشکیل و اقدامات قانونی 

 . الزم را به عمل آورد
ن ماده شرکت ای 2و1در صورت وقوع موارد مربوط به بند  -1تبصره 

صادر کننده امکان اسـتفاده از تسـهیالت در نظـر گرفتـه شـده در ایـن       
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دستورالعمل را نخواهند داشت و بـدون اسـتفاده از تسـهیالت بـا رویـه      
  .نمایدمعمول جاري اقدام می

هـاي ترکیبـی فاقـد اسـتاندارد ملـی و      صادرات فـرآورده  -2تبصره 
د بود که توسط دبیرخانه ستاد اي خواهبرابر رویه... و  ضایعات پتروشیمی

با هماهنگی وزارت صنایع و معادن، شرکت پخش، سـازمان اسـتاندارد و   
  .شود گمرك تهیه و ابالغ می

صادرات هر نوع فرآورده نفتی مشمول استاندارد اجباري و  -3تبصره 
نامه آیین تشویقی به صورت غیر مظروف در موارد استثناي منوط به رعایت

  .باشدت سازمان استاندارد میصادرات و واردا
سازي فرآیند صاردات و کاهش زمـان   جهت تسهیل و روان -18ماده 

  : شود آن، تسهیالت زیر براي صادرکنندگان در نظر گرفته می
نـام،   هاي خوشسازي در صادرات شرکت به منظور تسهیل و روان -1

تبـی از  شود پس از انجام نمونه برداري و با اخـذ تعهـد ک   اجازه داده می
در صـورتی کـه نتیجـه    . صادر کننده، صادرات محصوالت انجام پـذیرد 

اي بـیش از حـد مجـاز در محمولـه     آزمایش بیانگر وجود فرآورده یارانه
  نـام   هاي خوشباشد، شرکت متخلف ضمن اعمال قانون از لیست شرکت

 .شود خارج می
هـاي  سـازي در امـر صـادرات شـرکت     به منظور تسـهیل و روان  -2

شود کاالي خود را در گمرکاتی  ها اجازه داده می نام، به این شرکت خوش
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که مورد تأیید گمرك ایران باشد یا ایستگاه راه آهن در محوطـه گمرکـی   
قرار داشته اظهار و پس از انجام مراحل صادرات، محموله را از گمرکات 

این موضوع نافی وظایف گمرك خروجی در کنتـرل  . مرزي خارج نمایند
فهرست این گمرکات . نخواهد شد... تطبیق فرآورده با اظهارنامه و پلمپ، 

 .توسط گمرك ایران با هماهنگی ستاد اعالم خواهد گردید
جهت تسهیل در صادرات محصـوالت داراي عالمـت اسـتاندارد     -3

شود صادرات محصول با اخذ تعهـد کتبـی از صـادر     ملی، اجازه داده می
گمـرك مراحـل   . برداري انجام پـذیرد  هکننده و پس از انجام مراحل نمون

. دهـد  آزمایش و دریافت پاسخ را پس از اجازه صدور محموله انجام مـی 
اي بیش از حـد  در صورتی که نتیجه آزمایش بیانگر وجود فرآورده یارانه

مجاز در محموله باشد، شرکت صادر کننده متخلف ضمن اعمال قانون از 
و با شرکت تولید کننده برابـر  شود  نام خارج می هاي خوشلیست شرکت

 .برخورد خواهد شد 19مفاد ماده 
  جهت تسهیل در صـادرات محصـوالتی کـه داراي کـد موضـوع       -4

محصوالت پس از انجـام مراحـل   باشند، صادرات این  12ماده  1تبصره 
برداري، تطبیق نتیجه آزمایش با مشخصات اظهار شده و بدون اخـذ   نمونه

 . پذیر است رد، امکاننظر کارگروه فنی استاندا
هاي بازرسی مورد تأیید سازمان استاندارد با در مواردي که شرکت -5

قید شرط ضمن عقد در قـرارداد بـا صـادرکنندگان، مسـؤولیت صـحت      
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صادرات را قبول و تطبیق مشخصات کاالي اظهار شـده بـا فرموالسـیون    
د، اجازه داده اي را رسماً گواهی نماینو عدم وجود فرآورده یارانه اعالمی 

برابر ارزش محموله صـاراتی بـه    3شود پس از سپردن سفته به میزان  می
همـین مـاده و انجـام     6المللی نفت گاز و اجازه موضوع بنـد  قیمت بین

در صــورت تخلــف، شــرکت . ذیردبــرداري، صــادرات انجــام پــ نمونــه
با اعـالم گمـرك،   . کننده مسؤول اجراي تعهدات خود خواهد بود بازرسی

زمان استاندارد نسبت به تعلیق یا محرومیت شـرکت بازرسـی حسـب    سا
 . نمایدمورد اقدام می

صادرکنندگان خواهان صدور محموله خـود قبـل از وصـول جـواب     
 13آزمایش نمونه و پاسخ کارگروه فنی سازمان استاندارد موضـوع مـاده   

 برابر ارزش محموله صادراتی بـه قیمـت   3بایست به میزان  باشند، میمی
نامه بانکی به گمـرك بسـپارند و بـه گمـرك     المللی نفت گاز ضمانتبین

اي بودن محموله، راساً نسـبت بـه   اجازه دهند که در صورت احراز یارانه
 . نامه بانکی اقدام نماید برداشت از ضمانت

هاي موضوع این ماده در یک دوره یک سـاله قابلیـت   سفته -1تبصره 
  .استفاده خواهد داشت

هـاي تولیـدي و صـادراتی     به جهت مساعدت بـه شـرکت   -2تبصره 
نام قرار  هاي خوش هاي نفتی که به دلیل تخلف در فهرست شرکت فرآورده

ندارند یا امکان استفاده از تسهیالت در نظر گرفته شده دراین دستورالعمل 
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شود در صـورت تعـویض کارکنـان متخلـف و      را ندارند، اجازه داده می
سال جهت قـرار   لیدي و صادراتی پس از مدت یکانجام فعالیت سالم تو

هاي خوشنام یا امکان استفاده از تسهیالت کتبـاً   گرفتن در فهرست شرکت
بررسی و اتخاذ  62این خصوص کمیته موضوع ماده  درخواست نمایند در
  .تصمیم خواهد نمود

در صورت احراز تخلف و صدور حکم محکومیت قضـایی   -19ماده 
  :پذیردهاي نفتی اقدامات زیر انجام میرآوردهبراي صادرکنندگان ف

گمرك مشخصات صادرکنندگان متخلف را بـا ذکـر منشـأ تولیـد      -1
محصول مورد تخلف به دبیرخانه ستاد اعالم تا از آن طریق موضـوع بـه   

 .ربط جهت اعمال قانون منعکس شود مراجع ذي
انی، گمرك عالوه بر پیگرد قانونی و درخواست ابطال کارت بازرگ -2

 . نماید درخواست مجازات تتمیمی قانون مجازات اسالمی 19مطابق ماده 
در صورتی که کـاالي صـادراتی داراي پروانـه کـاربرد عالمـت       -3

استاندارد ملی باشد، سازمان استاندارد موظف است استفاده از این عالمت 
را براي این کاال حداقل به مدت یک سـال بـه حالـت تعلیـق درآورده و     

 .رسانی نمایداطالع هاي عمومی ع را از طریق رسانهموضو
گـردد   صادرات کاالهایی که از طریق بورس خریداري می -20مـاده  

با ارایه مدارك مثبته و همچنین اقالم شیمیایی و صـنعتی کـه بـه لحـاظ     
اي بـار ندارنـد بعـد از    ها امکان ترکیب با موارد یارانه ماهیت و شکل آن
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با اظهارنامه صادراتی در صورت، تأییـد سـازمان   بررسی و تطبیق ماهیت 
لیست این اقالم توسط . استاندارد از مشمول این دستورالعمل خارج است

   .گردد سازمان استاندارد با هماهنگی ستاد اعالم می
  حمل سوخت اضافی: فصل چهارم

داشتن باك اضافه و یا هرگونه حمل و سوخت اضـافه بـر    -21ماده 
ي خودروها اعم از اینکـه بـه صـورت بـاك اضـافی،      باك استاندارد برا

جاسازي در خودرو، حمل مظروف و یا به هر طریق دیگر باشـد، ممنـوع   
موظف است به محض مشاهده، خودرو متخلف را   است و نیروي انتظامی

  : متوقف و به شرح ذیل اقدام نماید
خودروي متخلف متوقف و سوخت اضـافی آن تخلیـه و بـاك     -الف

و سپس براي اعمـال قـانون بـه مرجـع قضـایی و تعزیـرات       اضافه فک 
 .گردد حکومتی معرفی می

هـا از دادن بـار و مسـافر بـه     هـاي حمـل و نقـل پایانـه     شرکت -ب
 . خودروهاي داراي باك اضافه خودداري نمایند

در صورتی که خودرو متخلف حامل بار فاسد شـدنی یـا مسـافر     -ج
کار راننده و کـارت اتوبـوس    باشد، پس از تخلیه سوخت اضافه دفترچه

اخذ و راننـده متعهـد گـردد، ظـرف یـک هفتـه بـا مراجعـه بـا واحـد           
مربوط باك اضافی را تحویل دهد و براي اعمال قانون پرونده بـه   انتظامی

  . تعزیرات ارسال شود
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در صورت ورود خوروهاي متخلف بـه مبـادي گمرکـی، گمـرك      -د
محـل گـزارش واحـد     ظامیموظف است بالفاصله موضوع را به واحد انت

 .  اقدام نماید) حسب مورد(برابر بندهاي الف یا ج  انتظامی 
باك اضافی فک شده و ظروف مکشوفه پس از صدور حکم مراجع  -ر

آوري و فروش امـوال  قضایی و یا تعزیرات حکومتی تحویل سازمان جمع
 . شود تملیکی می

قبـل از   آوري و فروش اموال تملیکی موظـف اسـت  سازمان جمع -ز
ها و ظروف تحویلی نسبت به تغییر شکل آن به نحوي که قابل  فروش باك

ها برابر مقـررات مربوطـه    استفاده نباشد اقدام و سپس نسبت به فروش آن
 .  اقدام نماید

میزان سوختی که خودروها مجازند هنگام خـروج از مـرز    -22ماده 
مقررات حمل و نقـل  قوانین و  9همراه داشته باشند بر اساس تبصره ماده 

نامـه فیمـابین    اي تا سقف حداکثر ظرفیت باك استاندارد تابع تفـاهم جاده
  .رسد، خواهد بود وزارتین نفت و راه که به تأیید دبیرخانه ستاد می

ــاده  ــی وزارت  -23م ــه فن ــز معاین ــه مرک ــري و خان ــاي راه وتراب ه
ك هاي کشور در هر دوره معاینـه فنـی خودروهـا، داشـتن بـا      شهرداري

استاندارد و عدم استفاده از باك اضافی و یـا جاسـازي در خودروهـا را    
  .نمایدکنترل و براي خودروهاي متخلف گواهی صادر نمی

وزارت صنایع و معادن استاندارد حداکثر حجم بـاك قابـل    -24ماده 
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نصب روي خودروهاي سنگین را براساس مصرف اسـتاندارد موتـور در   
بـار   چـرخ پـنج محـور یـک     18ده تریلـی  کیلومتر، تعیین و بـراي کشـن  

چرخ سه محور  10هاي  کیلومتر حرکت، کامیون 1200گیري براي  سوخت
چـرخ   6هـاي   کیلومتر حرکـت، کـامیون   700گیري براي  بار سوخت یک
کیلومتر حرکت به صنایع جهـت اصـالح    500گیري براي  بار سوخت یک

وارداتـی جهـت   خطوط تولید داخلی و به واحدهاي استاندارد در مبادي 
  .کنترل، ابالغ و اجراي آن نظارت نماید

گـرد   متخلفان توقف شده در مبادي خروجی عـالوه بـر پـی    - 25ماده 
قانونی حسب مورد به اتهام قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ترتیب ذیـل  

جلسـه   شوند و مالك احراز تخلف براي اعـالم تنبیهـات، صـورت    تنبیه می
  .باشد یا گزراش  بازرسان ویژه ستاد می و) و نفتناجا، راه (مأموران محل 

 :براي خودروها -الف
بـراي شـش مـاه      لغو دفترچه رانندگان بخش حمل و نقـل عمـومی   -

 .توسط وزارت راه و برابري 
  مــاه توســط 1نامـه راهنمــایی و راننـدگی بــه مـدت     اخـذ گــواهی  -

  .نیروي انتظامی
 .ماه  6خلف به مدت ممنوعیت خروج از خودرو استفاده شده در ت -
از  هاي مرزي که با مشکل جدي قاچـاق و عرضـه خـارج    در استان -

اي مواجهند با تصویب شوراي تأمین استان  هاي نفتی یارانهشبکه فرآورده
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 . شود  نسبت به توقف سه ماهه خودروهاي متخلف اقدام می
 :هاي متخلف براي شرکت -ب
تکاب  تخلف مشـارکت  هاي حمل و نقل که در ار لغو مجوز شرکت -

تشـخیص  (مـاه توسـط وزارت راه و ترابـري     6داشته باشند، بـه مـدت   
ها در تخلف با کمیسیون مربوط در وزارت راه وترابـري   مشارکت شرکت

 ).  و یا ستاد خواهد بود
هاي حمل و نقل که مجدداً در ارتکاب تخلف  لغو دایم مجوز شرکت -

معلوم شود که تعداد قابل توجهی ها مشارکت داشته باشد و یا در بازرسی
از خودروهاي شرکت داراي باك اضافی یا غیر استاندارد هسـتند توسـط   

 .وزارت راه وترابري 
اي موظـف اسـت در   داري و حمل و نقـل جـاده   سازمان راه - 26ماده 

با باك اضافی و غیـر اسـتاندارد از ارایـه     صورت ورود خودروهاي عمومی
خودروها خودداري و مراتـب را بالفاصـله بـه    گونه  هرگونه خدمات به این

ایـن دسـتوالعمل اقـدام     25گزارش تا برابر ماده  ترین واحد انتظامی نزدیک
اي مکلف است اسـت ضـمن   گردد و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده

ها برداران متخلف پایانه نظارت بر حسن اجراي این مقررات، قرارداد با بهره
  . صالح دیگر واگذار نماید برداران ذياد را به بهرهرا لغو و موضوع قرارد

وزارت راه و ترابري موظف است مستمراً با دعوت از کلیه  -27ماده 
هـا مقـررات فـوق را     برداران پایانه و بهره هاي عمومی ها و تعاونی شرکت
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هـاي مـذکور در خصـوص آمـوزش      آموزش دهد و از مـدیران شـرکت  
ظارت بر عملکرد آنان در این زمینه تعهـد  کارکنان و رانندگان مربوط و ن

  .اخذ نماید
  انحراف از مسیر: فصل پنجم

شرکت پخش موظف است مسیر حرکت هر خـودرو حامـل    - 28ماده 
هاي اصلی مسیر از مبدأ تحویل تـا نقطـه    مواد نفتی شامل ذکر نام شهرستان

واگذاري همچنین زمان تحویل سوخت بـه راننـده را در مبـادي انبارهـاي     
بایـد در مـتن   کت نفت دقیقاً مشخص و در بارنامه قید نماید و راننده میشر

بارنامه متعهد گردد، دقیقاً در مسیر و زمان قید شده در بارنامه حرکت کند و 
بینی شده تحویل دهد؛ در تعهد سوخت را در زمان مقرر به نقطه مقصد پیش

هـاي   ورت جریمـه باید نتایج تخلف از این تعهد را به صـ مأخوذه راننده می
به صورت شرط ضمن عقد بپذیرد و نسخه دوم بارنامـه   25مذکور در ماده 

  .را در تمام طول مسیر جهت ارایه به بازرسان و ناجا همراه داشته باشد
نامه معتبر، خودرو تا در صورت همراه نداشتن بارنامه و تعهد -تبصره

  .گردد زمان ارایه مدرك متوقف می
وخت به هر نفتکش پیش از دریافت رسید کتبی واگذاري س -29ماده 

  .کننده قانونی محموله قبلی ممنوع است از دریافت
شرکت پخش موظف است زمان وصول هر محموله سـوختی   - 30ماده 
کننده را با قید روز تخلیه روي حوالـه تعیـین نمایـد و در مـورد      به مصرف
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  کننـدگان   بـه مصـرف  ) همـان روز (سهمیه گیرندگان عمده به صورت آنـی  
  .اعالم نماید

کاران ممنوع است  انحراف از مسیر توسط رانندگان و پیمان -31ماده 
و متخلفان حسب مورد با توجه به تعهـدات خـود در قـرارداد اولیـه بـا      

نامه رسیدگی به تخلفات آیین شرکت پخش و التزام به رعایت و تمکین از
  :شوندمه میهاي نفتی به ترتیب زیر جری توزیع و فروش فرآورده

تـرین  هاي متخلف در انحراف ازمسیر، به نزدیکمحموله نفتکش -الف
 .انبار شرکت پخش، تحویل داده خواهد شد

چنانچه مصداق عرضه خارج از شـبکه یـا قاچـاق باشـد، برابـر       -ب
مقررات موضوعه به سازمان تعزیرات حکومتی یا مراجع قضـایی ارجـاع   

 .خواهد شد
خارج از شبکه نباشد توسط کمیسـیون   اگر تخلف مصداق عرضه -ج

 .المللی جریمه خواهند شدتخلفات شرکت پخش، حداقل برابر قیمت بین
 .گردد در صورت تکرار تخلف براي بار دوم، جریمه فوق دو برابر می - د
کار ظرف مدت یـک  غرامت متعلقه در صورت عدم پرداخت پیمان -ه

کار متخلف نزد شرکت پخش ها و سایر مطالبات پیمانماه، از محل سپرده
 .شود برداشت می

هاي منصـوبه شـرکت پخـش بـر     در صورت فک هر یک از پلمپ -و
نفتکش با تأیید کمیته رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش شرکت پخـش  
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میلیون ریال و اخراج راننـده بـه    10براي بار اول به ازاي هر پلمپ مبلغ 
  ر و اخـراج راننـده دایمـی   ماه و در صورت تکرار جریمه دو براب 6مدت 

 . خواهد بود
هاي پیمان آزاد و راننده متخلف عالوه بر جرایم فوق بـراي  نفتکش -ز

گردد و در این مدت راننده اجـازه فعالیـت    حداقل دو سال لغو پیمان می
اسـتفاده از  . مستقیم یا با واسطه براي شرکت پخـش را نخواهـد داشـت   

 .  لکیت جدید بالمانع استنفتکش در صورت فروش و ارایه سند ما
در صورت تکرار تخلف براي بار دوم، لغو پیمان و منـع فعالیـت    -ح

 .خواهدبود هاي شرکت پخش، دایمیراننده متخلف در فعالیت
هاي واگذاري تحت پیمان در صورتی که تخلف مربوط به نفتکش -ط

شرکت نفت باشد، قرارداد لغو و نفتکش جهـت واگـذاري بـه اشـخاص     
 . الحیت به شرکت پخش مسترد خواهد شدواحد ص

در مواري که نفتکش از طریق بانک واگـذار شـده باشـد،     -1تبصره 
  . اقدامات با هماهنگی بانک خواهد بود

بینی از جملـه حـوادث   در مواقع اضطراري و غیرقابل پیش -2تبصره 
غیرمترقبه و امنیتی، راننده یا پیمان کار موظـف اسـت از شـرکت پخـش     

درآن قیـد شـده    که مسیر الزامی -محل، تأیید کتبی نیروي انتظامیمنطقه و 
  .را اخذ نماید -باشد

نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش آیین شرکت پخش، -32ماده 
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  .نمایدهاي نفتی را منطبق با مفاد این دستورالعمل اصالح میفرآورده

یر برقراري مجدد سهمیه توقیـف شـده در انحـراف از مسـ     -33ماده 
  :مشروط به آن است که

مصرف کننده حداکثر ظرف سه روز اداري از زمان تاریخ شروع  -الف
حمل از شرکت پخش براي تخلیه فرآورده، مراتب عدم وصول محموله و 
شکایت خود از متصدي حمل را به هر نحـو ممکـن بـه شـرکت پخـش      

 . مربوط اعالم کرده باشد
قابـل قبـولی مبنـی بـر     کار حمل سـوخت دلیـل   راننده یا پیمان -ب

 . کننده بر انحراف محموله از مسیر ارایه نکند مشارکت مصرف
هاي کننده در انحراف توسط کمیته احراز عدم دخالت مصرف -تبصره

  . این دستورالعمل خواهد بود 50مذکور در ماده 
  حمل و نقل دریایی: فصل ششم

ن سوخت کلیه صاحبان شناورهاي سهمیه بگیر موظفند مخاز -34ماده 
مصرفی را برابر ظرفیت استاندارد مصوب ستاد جانمایی و مخازن موجود 
را با ظرفیت و رنگ تعیین شده از سوي سازمان بنادر و دریانوردي تطبیق 

  .آوري هرگونه مخزن اضافی اقدام نماینددهند و نسبت به جمع
سازمان بنادر و دریانوردي موظف است گزارش اقـدامات   -35مـاده  
ده در خصوص تعیین جانماي، ظرفیـت مخـزن، سـوخت، رنـگ     انجام ش

نامه شناور و مدرج نمودن مخازن شناورها و درج این مشخصات و گواهی
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  .ماهه به ستاد ارسال نماید 3ثبت شناور را در مقاطع 
هاي نفتی موظف است، نقاط استقرار شرکت پخش فرآورده -36ماده 
سـواحل جنـوبی و شـمال     رسانی به شـناورها را در هاي سوخت جایگاه

نامه کشور دقیقاً معین و صرفاً به مخازن جانمایی شده شناورها در گواهی
ثبت شـناور سـوخت واگـذار نمایـد و از تحویـل سـوخت در ظـروف        

  .خودداري نماید
معرفی شناورهاي صیادي به سازمان بنادر و دریانوردي در  -37مـاده  

سوخت به عهده سازمان  اولین دریافت سوخت به منظور جانمایی مخازن
  . باشد شیالت می

هر گونه حمل منبع، ظرف اضافی سوخت توسط شـناورها   -38ماده 
ها را موظفند این گونه ظروف و سوخت ممنوع است و واحدهاي انتظامی 

آوري و متخلفان را حسب مورد به ظن قاچاق یـا عرضـه خـارج از    جمع
  . شبکه تحت پیگرد قانونی قرار دهد

اي بـه شـناورها منـوط بـه داشـتن      تحویل سوخت سهمیه -39ماده 
باشـد و میـزان سـوخت تحـویلی در دفترچـه      نامه ثبت شناور میگواهی

  .گردد سوخت شناور ثبت می
تورالعمل کلیـه مقـررات مربـوط بـه فصـل دوم ایـن دسـ        -40ماده 

در مورد واحدهاي مستقر در سواحل، جزایر، سکوهاي ) هاي نفتی سهمیه(
  .گردد ها اعمال مینفتی و شناور
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بایسـت،  کلیه شناورهاي نفتکش و سوخت رسان جزایر می -41ماده 

بـا قابلیـت    G.P.Sگیري محموله و همچینین سامانه مجهز به سامانه اندازه
ثبت دیتا و کنترل مسیر باشـند همچنـین شـرکت پخـش موظـف اسـت       

گیـري  هـاي انـدازه   کننده سوخت در جزایر را به سـامانه  واحدهاي حمل
  .تجهیز نماید

اي دیگر غیر اي را به نقطههاي یارانههر شناوري که فرآورده -42ماده 
از مقصد انتقال و یا از مسیر تعیین شده منحرف یا به فروش برساند به ظن 

  .گردد قاچاق یا عرضه خارج از شبکه متوقف می
موظفند پـس از متوقـف نمـودن شـناور      واحدهاي انتظامی -43ماده 

کیل پرونده، مراتب را جهت اعمال قانون به مراجع قضـایی  متخلف و تش
یا تعزیرات ارسال و صدور حکم قانونی را پیگیري بنماید، عـالوه بـر آن   
گزارش تخلف ناخدا و شناور را به سازمان بنادر و دریانوردي و شـرکت  

  :شیالت جهت اعمال تنبیهات ذیل ارسال نماید
نامه  ی نامه ثبت شناور و گواهیبراي بار اول سه ماه توقیف گواه -الف

 . اي شناورو یک سال لغو سهمیه یارانه) ناخدا(شایستگی دریانوردي 
  ) ناخـدا (نامـه شایسـتگی دریـانوردي     براي بار دوم لغو گـواهی  -ب

  و سـه سـال لغـو سـهمیه      نامـه ثبـت شـناور   و یک سال توقیف گـواهی 
  .  اي سوخت یارانه
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  مجاري عرضه: فصل هفتم
شرکت پخش موظف است به عنوان دستگاه متـولی، مفـاد    -44ماده 

ها و مجاري عرضه سـوخت   مربوط به این دستوالعمل را در مورد جایگاه
هایی که مبادرت به واگذاري و فـروش غیرمجـاز    اجرا نماید و با جایگاه

  :شود سهمیه یا فرآورده نمایند به تربیب زیر برخورد می
برابـر   3گاه که مرتکب تخلف شـده  بردار جایبراي بار اول بهره -الف

 .المللی جریمه خواهد شد قیمت بین
براي بار دوم در صورت تشخیص شرکت پخـش مبنـی بـر نیـاز      -ب

مردم به عرضه از جایگـاه مـورد نظـر، بـا تأییـد شـوراي تـأمین         عمومی
هاي نفتی از آن جایگـاه، از فـرد یـا افـراد      شهرستان براي عرضه فرآورده

بردار جایگاه که مرتکب و بهره. نماید ش استفاده میمورد وثوق شرکت پخ
گردد و  المللی میزان مورد تخلف جریمه میبرابر قیمت بین 5تخلف شده 

در صورت عدم پرداخت غرامت از مطالبات نزد شرکت پخـش برداشـت   
در هر صورت برقراري مجدد سهمیه پس از اتمام دوره قطـع آن  . شود می

 .باشد منوط به پرداخت جریمه می
براي بار سوم در صورتی که جایگاه، بنا به تشخیص شرکت پخش  -ج

اضافه بر نیاز ضروري شهرستان مربوطه باشـد تعطیـل و پروانـه آن لغـو     
گردد و در صورتی که شوراي تأمین شهرستان ادامه فعالیت جایگاه را  می

براي رفع نیاز مردم ضروري تشخیص دهند، شرکت پخش بـراي عرضـه   
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  سـال، از فـرد یـا افـراد مـورد      2اي نفتی از آن جایگاه به مدت هفرآورده

المللـی   برابر قیمت بـین  5نماید و متخلف وثوق شرکت پخش استفاده می
میزان مورد تخلف جریمه خواهد شد و درصورت عدم پرداخت غرامـت  

شود و در هر صـورت برقـراي    از مطالبات نزد شرکت پخش برداشت می
  ي محرومیـت، مشـروط بـه پرداخــت    رهمجـدد سـهمیه پـس از طــی دو   

 .جریمه است
هـاي متخلـف از پرداخـت     در مواردي که صاحبان جایگاه -45ماده 
هاي فوق خودداري نمایند شرکت پخش موظف اسـت بالفاصـله    جریمه

مراتب لزوم لغو امتیاز و سهمیه جایگاه را بـه شـوراي تـأمین شهرسـتان     
در صورت نیاز منطقه ضمن گزارش و با تأیید موضوع توسط این شورا و 

بایست به فعال نمودن جایگـاه دیگـري در   جلوگیري از تغییر کاربري می
باشد اجاره آن  اي میترین مکان اقدام نماید و در مواردي که اجاره نزدیک

 .لغو و به فرد واجد شرایط دیگري واگذار شود
تحویل سوخت در ظروف ممنوع اسـت درصـورت اقـدام     -46ماده 

  . نامه تخلفات شرکت پخش با آنان برخورد خواهد شدآیینحذف 
کنندگان جـزء و بخـش    تحویل نفت و گاز و بنزین به مصرف -تبصره

غیر حمل و نقل به صورت مظروف بر اساس دستورالعملی خواهد بود که 
  . شود توسط شرکت پخش تهیه و با هماهنگی دبیرخانه ستاد اجرایی می

رج از مجـاري عرضـه قـانونی    که سوخت خـا  در صورتی -47ماده 
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توقیف و لکن پرونده قاچاق سوخت در شعب قضایی منجـر بـه صـدور    
حکم تبرئه از اتهام قاچاق گردید با توجه به محرز بودن توزیع خـارج از  
شبکه سازمان کشف موظف است پرونده را به عنـوان عرضـه خـارج از    

  . شبکه به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهد
  موارد عمومی: مفصل هشت

بنـدي،   هاي مورد اجرا براي کنترل و نظارت بر سهمیهرویه -48ماده 
ربط  هاي اجرایی ذي گاز مایع با هماهنگی دستگاه... حمل و نقل، توزیع و 

  .  توسط دبیرخانه ستاد ابالغ خواهد گردید
هـا و  واگذاري خـدمات حمـل و نقـل و پخـش فـرآورده      -49ماده 

کاران، مستلزم ارایه تعهد مبنی بر عـدم  به پیمان خدمات مرتبط با سوخت
سوء سابقه و تخلف اقتصادي، عدم سـوء سـابقه از کمیسـیون تخلفـات     

هاي نفتی، عدم سوء سـابقه قاچـاق از ناجـا عـدم     شرکت پخش فرآورده
محکومیت عرضه خارج از شبکه از سازمان تعزیـرات حکـومتی، توسـط    

  .  باشدمتقاضیان می
اعم از فـروش   احراز تخلف در واگذاري فرآوردهدر صورت  -تبصره

کننـده از   مورد، عـدم دریافـت رسـید مصـرف    حواله، واگذاري حواله بی
رانندگان قبل از تحویل محموله بعدي، عدم تعیین دقیق مسیر و مقصـد و  
زمان در بارنامه و موارد دیگر شرکت پخـش موظـف اسـت عـالوه بـر      

کت پخش نسبت به تعقیب قـانونی  نامه شرآیینبرخورد متخلف بر اساس 



  671    ¥...      نفتی هاي آوردهدستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فر
 

کـار جـایگزین واجـد    کار متخلف اقدام و نسبت بـه تعیـین پیمـان    پیمان
  .صالحیت اقدام نماید

کمیته رسیدگی به تخلفات شرکت پخـش کـه بـا حضـور      -50ماده 
ها در شرکت پخش منـاطق و  نمایندگان ناجا و سازمان تعزیرات در استان
گردد، مسؤولیت رسیدگی بـه   یدر سطح عالی در شرکت پخش تشکیل م

ها همچنـین کمیتـه   تخلف از مفاد قراردادها را بر عهده دارد و این کمیته
این دستوالعمل در ستاد مرجع تشخیص تخلفات مذکور  62موضوع ماده 

  .گردد در این دستوالعمل محسوب می
شرکت پخش موظف اسـت ظـرف حـداکثر یـک مـاه از       -51مـاده  

هاي مربوط به ها و فرمها، تعهدنامهیزان سپردهتصویب این دستورالعمل، م
هاي نفتـی را بـراي اخـذ تعهـد مبنـی بـر ایـن        واگذاري سهمیه فرآورده

کننـدگان   ها و عواقب تخلفات توسط مصرفدستوالعمل و پذیرش جریمه
هاي خود به منظور تطبیق با ایـن دسـتوالعمل را اصـالح    نامه آیینتنظیم و

بیرخانه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کـاال و  نماید و پس از تصویب در د
  . ارز به مرحله اجرا گذارد

رسـانی   شرکت پخش موظف است، مستمراً نسبت به اطالع -52ماده 
کاران، راننـدگان و نیروهـاي    ین دستورالعمل به پیمانءو آموزشی  عمومی

  .هاي مختلف اقدام و گزارش آن را به ستاد اعالم نماید کاشف با روش
هاي نفتـی، مشـمول   کنترل کلیه واحدهاي تولیدي فرآورده -53 ماده
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 13طرح کنترل بازار است و در رسیدگی به تخلفـات آن براسـاس مـاده    
  :گردد براي این منظور قانون تعزیرات انجام می

هـاي   وزارت صنایع و معادن ضوابط قانونی آن را بـه کلیـه واحـد    -
  .تولیدي ابالغ نماید

) کنندگانزمان حمایت مصرف کنندگان و تولیداس(وزارت بازرگانی  -
 . نسبت به کنترل و برخورد با متخلفین اقدام نماید

 .را خارج از نوبت رسیدگی نماید سازمان تعزیرات تخلف اعالمی -
با توجه به سیاست دولت در جهت توسعه خدمات دریایی  -54ماده 

بـراي   ها، شرکت پخـش نقـاطی  راکـه   رسانی به کشتی از جمله سوخت
هاي نفتی به صورت بنکرینگ در حـوزه خلـیج فـارس و     فروش فرآورده

داند با همـاهنگی سـازمان و بنـادر دریـانوردي     دریاي خزر ضروري می
  .نمایدمشخص و مراتب را به ستاد اعالم می

ها پس هاي موضوع سوخت رسانی به کشتیصدور محموله -1تبصره 
اي و تأیید گمـرك  بته خرید غیر یارنهاز تأیید ماهیت کاال و ارایه اسناد مث

  . باشدبالمانع می
هـاي  ها بـا دیگـر فـرآورده   در صورت ترکیب این محموله -2تبصره 

نفتی، موضوع باید به اطالع شرکت پخش و گمـرك برسـد و صـدور آن    
  .باشدمستلزم رعایت فصل سوم این دستوالعمل می

اي از تـی یارانـه  هاي نفهرگونه صادرات یا فروش فرآورده -55ماده 



  673    ¥...      نفتی هاي آوردهدستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فر
 

وزارت . سهمیه داخل کشور در نقاط مرزي تحت هرعنوان ممنـوع اسـت  
نفت موظف است جهت پیشگیري از قاچاق سوخت و پاسخ قـانونی بـه   

اقدامات ... هاي نفتی در قالب صادرات، فروش مرزي و تقاضاي فرآورده
  . الزم را به عمل آورد

  اي دسـتورالعمل،  هـا موظفنـد گـزارش اجـر     کلیه دسـتگاه  -56ماده 
را در پایان هر فصل بـه دبیرخانـه سـتاد    ... ها و اخذ جرایم، قطع سهمیه

  .ارسال نماید
وزارت نفت با همکاري وزارت نفت و وزارت نیـرو کلیـه    -57ماده 

ماه  6هاي نفتی را حداکثر ظرف عملیات مربوط به حمل و توزیع فرآورده
خروجی از شبکه اطالعات  و) WGSو G.P.Sشبکه (به طور کامل مکانیزه 

  .مذکور را به ناجا و ستاد واگذار نماید
وزارتین نفت و راه موظفند اسناد و حوالـه جـات مربـوط     -58ماده 

ها را با کاغذهاي خاص امنیتی چاپ و یا با ایجـاد  همچنین اوراق بارنامه
  . مکانیزم مناسبی احتمال جعل اسناد را به حد اقل کاهش دهد

هـاي مکشـوفه را از   پخـش مسـؤولیت فـرآورده   شـرکت   -59ماده 
  .واحدهاي کاشف برعهده دارد

رویه اجراي این مـاده توسـط دبیرخانـه سـتاد بـا همـاهنگی       : تبصره
  .گردد ربط تهیه و ابالغ می هاي ذي دستگاه

وزارت اطالعات اجراي قانون منع مداخله کارکنان دولـت   -60ماده 
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  کـاران سـوختی بـا مـدیران     در معامالت دولتی و عدم وابسـتگی پیمـان  
دولتی را به طور دقیق بررسی و به طور مستمر، گـزارش آن را بـه سـتاد    

  . اعالم نماید
هاي دولتی کـه بنـا بـه    هر یک از کارکنان دولت و شرکت -61ماده 

در تخلفــات موضــوع ایــن  50هــاي مــذکور در مــاده تشــخیص کمیتــه
انونی فوراً از سـمت   دستورالعمل مقصر شناخته شود، عالوه بر مجازات ق

شـود   خود عزل و به هیأت رسیدگی به تخلفات دستگاه مربوطه معرفی می
باید در این موارد حداکثر تنبیهات را هاي رسیدگی به تخلفات می و هیأت

  .اعمال نمایند
کمیته نظارت و پیگیـري براجـراي ایـن دسـتورالعمل بـا       -62مـاده  

ربط در محل دبیرخانه  هاي ذي مسؤولیت دبیرخانه ستاد و عضویت دستگاه
این ستاد تشکیل و عالوه بر اقدامات مقرر در دستورالعمل بر حسن اجـرا  
و رسیدگی به تخلفات از آن نظارت خواهد نمـود و مصـوبات آن بـراي    

  .باشداالجرا میربط الزم هاي ذي کلیه دستگاه
 بندي نتـایج این دستورالعمل اجرا و پس از ارزیابی و جمع -63ماده 

هـاي اجرایـی    دسـتگاه . در صورت لزوم مورد بازبینی قرار خواهد گرفت
نظرات اصالحی و تکمیلی خود را حسب مـورد بـه سـتاد اعـالم تـا در      

  .بازبینی مورد توجه قرار گیرد
تنبیهات مقرر در ایـن دسـتورالعمل موجـب جلـوگیري از      -64ماده 
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  دي کـه  شـود و در مـوار   پیگرد قضایی و اعمـال مجـازات قـانونی نمـی    
باید از طریق قضایی یا تعزیرات حکومتی مجرمیت احراز گردد پرونده می

  .دنبال شود
را بـه   بخشنامهکه اجراي این ... هاي دولتی و  کلیه شرکت -65مـاده  

عهده دارند موظفند مفاد مربوط به خود را به عنوان شروط ضمن عقد بـا  
  .کاران لحاظ نمایند پیمان

اندرکاران اجرایی و نظارت بر این کلیه دستبرنامه آموزش  -66ماده 
هاي مختلف توسـط دسـتگاه مربـوط تهیـه و بـا       دستورالعمل در دستگاه

اي باشد آموزش باید به گونه. نظارت دبیرخانه بطور مستمر به اجرا در آید
هـاي مختلـف بـه صـورت مـنجم و       که کلیه عناصر مربـوط در دسـتگاه  

  .پارچه عمل نمایند یک
گونه اصالحات در این دستورالعمل در حدي که قواعـد  هر -67ماده 

را تغییر ندهد در کارگروهی متشکل از دبیر ستاد،  کلی هر کدام از مواد آن
کل گمرك ایران، مدیر عامـل شـرك ملـی پـاالیش و پخـش و در       رییس

ربط مورد بررسی و پس از تصویب رییس سـتاد   صورت لزوم دستگاه ذي
کارگروه با نظارت مستمر برفرآیند مذکور در  این. قابل اعمال خواهد بود

هاي جدید تخلفات و اقـدامات غیـر   دستورالعمل در هر کجا که به شیوه
باید در سطح اختیارات خـود اقـدام نمایـد و در    قانونی برخورد نمود می

تري را هاي جدید تخلف مصوبات کلی مواردي که برخورد براي بستن راه
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  .ه پیشنهاد به ستاد گزارش نمایندطلبد، موضوع را به همرامی
ابالغ روش جاري اجراي بندهایی که نیاز به تشریح یا تعیـین   -تبصره

  .   تعامل دارد و رفع ابهامات به عهده دبیر ستاد خواهد بود
دستورالعمل مبـارزه بـا    71این اصالحیه که به مجوز ماده  -68مـاده  

اي مصوب جلسـه  ارانههاي نفتی یقاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده
پـس از بررسـی و تاییـد توسـط     ) 16/2/87مصـوب  (ستاد مرکـزي   72

 30/2/88تبصره و در تـاریخ   37ماده و  68فصل،  8کارگروه مربوطه در 
به تصویب نماینده ویژه رییس جمهور و رییس ستاد مرکزي ستاد مرکزي 

  .مبارزه با قاچاق کاال و ارز رسید



 

  المت ترانزیت خارجی کاال از کشور سازي و س نامه روانآیین
  )هیات وزیران 12/7/1388مصوب (

  
وزیران عضو کارگروه ساماندهی، همـاهنگی و توسـعه و تشـویق امـر     

صـد و سـی و هشـتم     به استناد یک) ترانزیت(خدمات عبور کاال از کشور 
  ایـران و بـا رعایـت تصـویبنامه شـماره       قانون اساسی جمهـوري اسـالمی   

سـازي و سـالمت    نامه روان، آیین16/4/1387مورخ  - ه 38693ت / 56291
  :ترانزیت خارجی کاال از کشور را به شرح ذیل تصویب نمودند

  ترانزیت خارجی کـاال صـرفاً مشـمول تعریـف مـذکور در       -1ماده 
قانون حمل و نقل و عبور کاالهاي خارجی از قلمرو جمهـوري  ) 1(ماده 

  .باشدمی -1374مصوب  -ایران اسالمی
هاي حامل کاالهاي ترانزیتی پس ازانجـام تشـریفات    کامیون -2اده م

گمرکی و بارگیري و قبل از خروج از گمرك مربـوط بایـد مبـادرت بـه     
  دریافت پـرواز تـردد از نماینـدگان سـازمان راهـداري و حمـل و نقـل        

  .اي نمایندجاده
زمان سفر بر اساس هر شبانه روز پانصد کیلومتر محاسبه و  -1تبصره 

  .گردد ر پروانه تردد قید مید
هاي حمل کاالهـاي ترافیکـی تـابع ضـوابط      زمان سفر کامیون - 2تبصره 

  .باشد خاص خود می
اي موظفنـد  داري و حمل و نقل جـاده  نمایندگان سازمان راه -3ماده 
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گـردد، بـا    ها پروانه تردد صادر می هایی را که براي آن مشخصات کامیون
آن در پایان هر روز به طریق مقتضی به نیروي ذکر نام کاال و مبدأ و قصد 

  .ارسال نمایند  انتظامی
هاي حامل کاالهاي ترانزیتی باید دقیقاً در مسیر تعیین  کامیون -4ماده 

  . شده در پروانه تردد حرکت نمایند
چنانچه وسیله نقلیه حامل کاالهاي ترانزیتی در طول مسیر به  -5ماده 

هـاي   یگر متوقف گردد، باید طبق تبصـره علت نقص فنی یا دالیل موجه د
نامه اجرایی قانون حمـل و نقـل و عبـور     آیین) 37(ماده ) 4(و ) 3(، )2(

ایـران موضـوع تصـویبنامه     کاالهاي خارجی از قلمرو جمهوري اسـالمی 
عمـل نمـوده و مـدارك     20/9/1377مورخ  -ه19789ت / 38582شماره 

  .مربوط را در طول مسیر همراه داشته باشد
اي مسیرهاي ترانزیتی را داري و حمل و نقل جاده سازمان راه -6اده م

اعـالم تـا در مسـیرهاي مـذکور نظـارت الزم را بـر        به نیروي انتظـامی  
هاي حامل کاالهاي ترانزیتی به عمل آورده و در صورت انحـراف   کامیون
ها به مسیرهاي تعیین شده، مراتـب را   ها از مسیر، ضمن هدایت آن کامیون

  .اي اعالم نمایدسازمان راهداري و حمل و نقل جادهبه 
اي موظــف اســت داري و حمــل و نقــل جــاده ســازمان راه -تبصــره

  .مسیرهاي ترانزیتی را با نصب تابلوي خاص مشخص نماید
در صورت عدم رعایت مسیر توسط رانندگان مربوطه، عالوه  -7ماده 

داري و حمـل و نقـل    بر جریمه رانندگی مقرر، متخلفان توسط سازمان راه
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  . گردندالمللی و حمل کاالهاي ترانزیتی محروم می بین
هاي حامل محصوالت ترانزیتی  فک پلمپ و بازرسی کامیون -8مـاده  

نامه اجرایی قـانون حمـل و نقـل و    آیین) 19(جز در موارد مقرر در ماده 
  . باشدایران ممنوع می عبور کاالهاي خارجی از قلمرو جمهوري اسالمی

در بنادر امام خمینی، شـهید رجـایی و شـهید     نیروي انتظامی -9اده م
داري و  باهنر مطابق با ساعت کاري بنادر مذکور در مجموعه سـازمان راه 

اي یک نفر با لباس شخصی صـرفاً بـراي مهـر نمـودن      حمل و نقل جاده
پروانـه صـادر شـده از    (پروانه تردد وسیله نقلیه حامل کاالهاي ترانزیتی 

مستقر نموده تـا  ) اي داري و حمل و نقل جاده مایندگان سازمان راهسوي ن
  . به هنگام خروج وسیله نقلیه از گمرك پروانه یاد شده را مهر نماید

در طول مسیر صرفاً پروانه  واحدهاي اجرایی نیروي انتظامی -10ماده 
وط نمایند و از مطالبه دیگر مدارك مربتردد وسیله نقلیه را کنترل و مهر می

  نمایند، مگر در مـوارد ظـن قـوي کـه طبـق       ها خودداري می و کنترل آن
  . نمایند عمل می) 8(ماده 

واحدهاي اجرایی کنترل کننده طول مسیر بـر حسـب بعـد     -1تبصره 
  .مسافت حداکثر سه واحد خواهند بود

واحدهاي اجرایی کنترل کنننده پروانه تردد در طول  اسامی  -2تبصره 
اي و به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ي انتظامی مسیر، توسط نیرو
  . گردند گمرك معرفی می
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هاي حامل کاالهاي ترانزیتی که  مفاد این ماده شامل کامیون -3تبصره 
    .  گردد شوند، میاز بنادر و مرزهاي زمینی بارگیري یا وارد می

اجـازه  المللی ترانزیت کننده هاي حمل و نقل و بین شرکت -11ماده 
بارگیري وسایط نقلیه غیر تحت پوشش را ندارد مگر با اجازه کتبی دفتـر  

  .باشدمرکزي شرکتی که کامیون تحت پوشش آن می
المللی در صورت نیاز به استفاده هاي حمل و نقل بین شرکت - 12ماده 

هاي خطوط داخلی الزم است درخواست کتبی خود را  از کامیون یا کامیون
هاي حمل و نقل داخلی داراي مجوز فعالیت معتبر اعـالم   به یکی از شرکت

ها از سـوي شـرکت حمـل و نقـل      و پس از معرفی کتبی کامیون یا کامیون
  .داخلی مبادرت به بارگیري و درخواست صدور پروانه تردد نماید

هاي غیر مسؤول براي  ها و یا دستگاه هرگونه دخالت سازمان -13ماده 
  .نزیت خارجی ممنوع استایجاد محدودیت در امر ترا

مصادیق قاچاق کاالي ترانزیت خارجی بر اساس قانون امور  - 14مـاده  
گمرکی و قانون حمل نقل و عبور کاالهـاي خـارجی از قلمـرو جمهـوري     

  :باشدایران به شرح ذیل می اسالمی
خارج نکردن کاالي ترانزیت خارجی به اسـتناد اسـناد خـالف     -الف

 .واقع مبنی بر خروج کاال
 .تعویض کاالي ترانزیتی، کسر آن یا اضافه نمودن به آن -ب
خارج نکردن کاالي ترانزیتی از کشور که ورود یا صـدور قطعـی    -ج

آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر جز در مواردي که ثابت شود 
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 . در عدم خروج سوء نیتی نبوده است
نیـز اظهـار    نامـه و این آیـین ) 13(ماده ) 2(تخلف موضوع تبصره  -د

 . ماده یاد شده) 3(خالف موضوع تبصره 
خروج کاالي ترانزیتی بدون اظهار و انجام تشریفات گمرکـی از   -هه

اماکن گمرکی یا اقـدام بـه بـارگیري آن در نقـاط مجـاز قبـل از انجـام        
نامه تشریفات گمرکی مقرر در فصول اول، دوم و سوم از قسمت دوم آیین

  .اجرایی قانون امور گمرکی
چنانچه محموله ترانزیتی سرقت شود و ترانزیـت کننـده بـه     -تبصره

صالح قضایی مباشرت یا دخالتی در آن نداشته باشد،  تشخیص مراجع ذي
گردد و پس از کشف کاالي سـرقت شـده،    موضوع قاچاق محسوب نمی

شـود و در   بالفاصله براي ادامه ترانزیت به ترانزیت کننده تحویل داده می
  .شود ف کاال، نسبت به اخذ حقوق ورودي آن اقدام میصورت عدم کش

نماینـد،  رانندگانی که مبادرت به حمل کـاالي ترانزیتـی مـی    - 15ماده 
چنانچه شخصاً یا با مشارکت صاحبان کاال و یا اشخاص ثالث مبـادرت بـه   

ها کاال سـرقت و یـا    انگاري آن قاچاق کاالي مربوط نمایند و یا در اثر سهل
صالح، عالوه بر  ، منوط به احراز تخلف وي در مراجع ذيحیف و میل شود

هاي مقرر در قانون مربوط از یک تا پنج سال برحسب نظر سـازمان   مجازات
المللـی و   اي از فعالیت در امر حمل و نقل بـین داري و حمل و نقل جاده راه

  .گردندالمللی و حمل ونقل کاالهاي ترانزیتی محروم میحمل و نقل بین
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در مواردي که شرکت حمـل و نقـل ترانزیـت کننـده بـا       -16مـاده  
تشخیص مراجع قضایی در امر قاچاق یا تخلف دخالتی نداشـته باشـد از   

باشد، ولی چنانچه برحسـب  هرگونه محدودیت یا پرداخت جریمه مبرا می
اي از فعالیت در داري و حمل و نقل جاده نظر کمیسیون مربوط سازمان راه

المللی و حمل و نقل کاالهاي ترانزیتی به صـورت  نامر حمل و نقل و بی
  .گردندموقت یا دایم محروم می

اي موظف است تیـر  داري و حمل و نقل و جاده سازمان راه -17ماده 
  .هاي ترانزیتی کشور را تکمیل نماید هاي الزم در مسیر پارك

هاي حامل کاالهـاي ترانزیتـی فقـط در تیـر      توقف کامیون -1تبصره 
اي یا نقاط تعیین شده توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ها پارك

  .باشد مجاز می
ها یا  تیر پارك اي اسامیداري و حمل ونقل جاده سازمان راه -2تبصره 

هاي حامل کاالي ترانزیتی را به نیروي  نقاط تعیین شده براي توقف کامیون
ها به صورت  د آندر جهت خروج و ورو اعالم تا اقدامات انتظامی انتظامی

  .موردي انجام پذیرد
هاي حامل کاالهاي ترانزیتی کـه در خـارج از تیـر     کامیون -3تبصره 

اي داري و حمل و نقل جاده ها و نقاط تعیین شده توسط سازمان راه پارك
  . گردد به نقاط مذکور هدایت می توقف نمایند، توسط نیروي انتظامی 

به تأییـد مقـام محتـرم ریـیس      7/7/1388این تصویب نامه در تاریخ 
    .جمهور رسیده است



 

  مصوبه جلسه پنجاه و دوم ستاد مرکزي
  مبارزه با قاچاق کاال و ارز

  )13/2/1384مورخ (
  
وزارت صنایع و معادن با توجه به وضعیت پیش آمده براي شرکت  -2

ایران نسبت به تعیین تکلیف مدیریت شرکت مورد نظـر سـریعاً    دخانیات 
این طرح موفق سیگار و مبارزه با قاچاق آن  م را بنماید تا پیش ازاقدام الز

  . با مشکل مواجه نگردد
توسط راه آهن طـی  ) مواد سوختی و سوآپ(درخصوص ترانزیت  -4

رانی، گمرك  جلسه اي که به امضاي اعضاي سازمان بنادر و کشتی صورت
  . و ستاد خواهد رسید مهلت سه ماهه داده شود

  قلـم کاالهـاي مکشـوفه قاچـاق بـه       6گردید کلیه  همچنین مقرر -7
  :شرح ذیل

  آرایشی، بهداشتی) 1
  خوراکی ) 2
  هاي کشاورزي  فرآورده) 3
  البسه مستعمل) 4
  بذر و سموم) 5
  کاالهاي دخانی ) 6
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آوري و فروش اموال تملیکی از عرضـه و   معدوم گردد و سازمان جمع
  . قلم اکیداً خودداري نماید 6این  فروش
خصوص کاالهاي دیگر مثل لوازم صـوتی و تصـویري و غیـره    در -8

مجدداً با فرض از دستور خارج کردن فروش در قبال اخذ وجه در کمیته 
  . مربوطه بررسی گردد

  
 



 

  مصوبه جلسه شصتم ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز
  )9/12/1384مورخ (

  
انون مقررات واردات قانون امور گمرکی، ق 38و  37با استناد به مواد  - 1

و صادرات و نظر به تأکید نماینده محترم رییس قوه قضاییه در ستاد مبنی بر 
غیرقانونی بودن ورود تجاري کاالي همراه مسافر و آمادگی کامـل دسـتگاه   

  :این پدیده مجرمانه قضایی براي برخورد قاطع با
 کاالهاي همراه مسافر کاالیی است که توسط شخص مسافر حمل - الف

  .شود و در مبدأ ورودي در دست مسافر توسط مأمور گمرك رؤیت می
برگ سبز و سایر اوراق مناطق آزاد به عنوان سـند معتبـر کـاالي     -ب

گیري از اوراق هویـت   مسافري و از طریق اجیر کردن مرزنشینان و یا بهره
این  مردم نسبت به تجمیع کاال و فعالیت تجاري بدون پرداخت عوارض از

و گمـرك   نیـروي انتظـامی  . شـود  کنند قاچاق محسوب می دام میطریق اق
ها و انبارها ضبط و رونـد قـانونی مجـازات     این کاال را در گلوگاه باید می

  .متخلفان را دنبال نمایند
ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز با همکاري گمرك، ناجا و  -3

ار همراه مسافر سـوء  که تاکنون از تسهیالت قانونی ب واجا فهرست کسانی
انـد را بـا    استفاده نموده و بدون پرداخت حقوق گمرکی کاال وارد نموده

. ماه به وزارت اقتصاد و دارایی اعالم نمایـد  2ذکر نوع کاال تهیه و ظرف 
ایـن افـراد    این اقدام را در محاسبه مالیـات  وزارت اقتصاد سود حاصله از
  . لحاظ و به ستاد گزارش نماید 



 



 

  جلسه هفتاد و سوم ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارزمصوبه 
  )2/11/1385مورخ (

  
هـاي قاچـاق و کـاهش     به منظور جلوگیري از فرار متهمان پرونده -1

هاي بالصاحب و همچنین امکان صدور قرار تأمین مناسب و  حجم پرونده
  :گیرد هاي قاچاق اقدامات زیر صورت می حفظ دسترسی به متهمان پرونده

سازمان کاشف موظف است بالفاصـله پـس از کشـف کـاال و      -1-1
را همراه کاال و متهمـان    جلسه اولیه کشف، پرونده تنظیمی تنظیم صورت

  .تحویل گمرك نماید و متهمان را در دسترس گمرك قرار دهد
گمرك براي اعالم شکایت به مرجع قضایی منتظـر کارشناسـی    -1-2

  شـود   تعیـین رقـم دقیـق تخلـف نمـی      نهایی و بررسی همه اسناد بـراي 
  و به محض تحویل پرونده پس از احراز جرم قاچاق براساس هـر حـدي   
از قاچاق که محرز شده است شکایت اولیـه را بـا رقـم تخمینـی ارزش     

نمایـد و در   صالح اعالم می ساعت به مرجع ذي 24کاالي مکشوفه ظرف 
شود  نده یادآور میبه عنوان حداقل رقم پرو شکایت اولیه ضمن ذکر رقمی

به آن مرجع اعالم ) روز 5(که رقم کامل تخلف ظرف مهلت مقرر قانونی 
  .خواهد شد

مرجع قضایی مربوط حسب قانون نسبت به صدور قرار متناسب  -1-3
  .نماید با رقم شکایت اولیه اقدام می
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پس از اعالم گزارش تکمیلی گمـرك بـه مرجـع قضـایی و در      -1-4
  یت قــرار قــانونی صــادره متناســب بــا آن صــورت افــزایش رقــم شــکا

  .شود اصالح می
رأساً و یا  در موارد نیاز به تحقیق بیشتر از مهمان، نیروي انتظامی -1-5

ــع    ــان از مرج ــل از آزادي متهم ــرك و قب ــت گم ــورت درخواس در ص
کننده تقاضاي تمدید مدت نگهداري متهمان را از مراجع قضایی  رسیدگی

   .خواهد نمود
  

 



 

   21/2/1385س مورخ /2043/50شماره  بخشنامه
  کل  رییس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز به رییس

  )52(ایران درخصوص کاالي تجمیعی  گمرك 
  

به منظور رفاه حال مسافران خارج از کشور ورود میزان مشخص کاال 
                                           

در تأیید  9/7/87مورخ  502-501رأي وحدت رویه دیوان عدالت اداري به شماره  -52
  :بخشنامه کاالهاي تجمیعی

به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت   قانون الحاق موادي 12ماده  4به موجب بند 
واردات کاال به صورت تجـاري از طریـق تسـهیالت در نظـر گرفتـه شـده در       « 1384مصوب 

مقررات براي کاالهاي مورد مصرف شخصی، از قبیـل همـراه مسـافر، گـذر مـرزي، ملـوانی و       
الـذکر مفـاد بنـد     فوق نظر به مراتب. »باشد ممنوع می) لنجی غیرتجاري به استثناي ته(لنجی  ته

ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز کـه مقـرر داشـته اسـت      21/2/1385یک مصوبه مورخ 
کارت و مدارك مسافري صرفاً به همراه مسافر معتبـر اسـت و بـراي کاالهـاي تجمیعـی بـه       «

 کـه  ایـن  مصـوبه مزبـور مبنـی بـر     4و همچنین بنـد  . »باشد عنوان سند مثبته قابل پذیرش نمی
چنانچه کاالي مسافري تحت پوشش همراه مسافر از دروازه گمرك عبور داده شـود و سـپس   «

گردد و سازمان کاشف موظف است آن را بـه   در نقطه دیگري تجمیع گردد قاچاق محسوب می
هـاي قاچـاق    ترین گمرك تحویل نماید و گمرك مربوط موظف است مانند سایر پرونده نزدیک

که جهت نفی حقوق قانونی مسافران از معافیت گمرکی در حد قـانونی   این به لحاظ. »دنبال کند
باشد و اختصاص به استفاده نـارواي تجـاري از کاالهـاي وارداتـی تحـت پوشـش کـاالي          نمی

بنابراین بنـدهاي مزبـور خـالف قـانون و خـارج از حـدود       . مسافري و معافیت ناشی از آن دارد
  .باشد اختیارات مربوط نمی
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گردد  مالحظه می. باشد همراه مسافر از پرداخت عوارض گمرکی معاف می
ایـن   ي متخلف و سودجو با سوء استفاده و تمسک به قسـمتی از ا که عده

قانون و زیر پا گذاشتن بخش دیگر آن دقیقاً برخالف نص قـانون، مجـوز   
هاي براي واردات انبوه و تجـاري کـاال    ورود کاالي همراه مسافر را بهآن

هاي مسؤول بدون در نظر گرفتن موارد متعدد  اند و متأسفانه دستگاه نموده
گونـه   ایـن  این شیوه را صریحاً منع نموده است، ی که واردات کاال بهقانون

اند و کار به جایی رسیده است  واردات را کاالي همراه مسافر تلقی نموده
این هدف تأسیس و با سوء استفاده از مدارك شناسـایی   هایی با که شرکت

  . دنماین مردم و یا اجیر کردن افراد مبادرت به واردات انبوه کاال می
ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق  9/12/84مورخه  60پیرو مصوبات جلسه 

قانون الحاق موادي بـه تنظـیم    12کاال و ارز و در اجراي بند چهارم ماده 
همچنین بخش مرتبط  27/11/1380بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

 1350قانون امور گمرکی مصوب  38و  37با کاالي همراه مسافر در مواد 
نامه اجرایی قانون مقررات صـادرات   آیین 31اصالحات بعدي آن، ماده و 

مقررات صادرات و واردات و ) مقررات همراه مسافر( 13و  12، 11مواد 
ایـران و بـا    صنعتی جمهـوري اسـالمی   -امور گمرکی مناطق آزاد تجاري

توجه به تأکید نماینده محترم ریاست قوه قضاییه در ستاد مبارزه با قاچاق 
مبنی بر ضرورت صـدور حکـم قضـایی قاچـاق      60ال و ارز در جلسه کا

هـاي کـاالي تجمیعـی همـراه مسـافر کـه بـا شـکایت          نسبت به پرونده
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به استناد اختیـارات تفویضـی   . ایران به مراجع قضایی واصل شود گمرك
  قانون اساسی جمهوري اسالمی 127هیأت محترم وزیران مستنداً به اصل 

ایـن    اي که خـالف مفـاد   بخشنامهغ و هرگونه نامه و ایران موارد زیر ابال
  ایـن از سـوي هـر مرجـع دولتـی صـادر گردیـده اسـت          ابالغیه پیش از

  .گردد ملغی می
کارت و مدارك مسافري صرفاً به همراه مسافر معتبر است و بـراي  ) 1

  .باشد کاالهاي تجمیعی به عنوان سند مثبته قابل پذیرش نمی
مسافر صرفاً پـس از احـراز هویـت مسـافر     ترخیص کاالي همراه ) 2

ایـران    و همراه شخص مسافر توسـط گمـرك  ) شخص حقیقی و طبیعی(
  . شود جام میان

صـنعتی و گـذرهاي مـرزي و     -ورود کاال از مناطق آزاد تجـاري ) 3
  . این ابالغیه است مناطق ویژه و هر طریق دیگر به سرزمین اصلی مشمول

ش همراه مسافر از دروازه گمـرك  چنانچه کاالي مسافري تحت پوش) 4
عبور داده شود و سپس در نقطه دیگـري تجمیـع گـردد قاچـاق محسـوب      

ترین گمرك تحویـل   را به نزدیک گردد و سازمان کاشف موظف است آن می
  .هاي قاچاق دنبال کند نماید و گمرك مربوط موظف است مانند سایر پرونده

ا که تاکنون بـه  ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی ر فهرست شرکت) 5
این شیوه فریبنده براي واردات کاالي  صورت عمده مبادرت به استفاده از

هـاي بعـدي بـه     گیـري  جهت پی 10/4/85اند را حداکثر تا  تجاري نموده
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  . این ستاد اعالم نمایید دبیرخانه
  این ابالغیه را بالفاصله به ربط در اجراي هرگونه کوتاهی مراجع ذي) 6

   . نمایید این ستاد گزارش
در مواردي که بهاي کاال  و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون  -الف

نامه  ربط به ترتیبی که درآیین هاي ذي ریال یا کمتر باشد، ادارات و سازمان
این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کاال و ارز به نفع دولـت   اجرایی

  . کنند اکتفا می
رز قاچاق از ده میلیون ریـال تجـاوز   در مواردي که بهاي کاال و ا -ب

کند، چنانچه متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخـت جریمـه باشـد بـا     
احتساب دو برابر بهاي آن به عنوان جزاي نقدي نسبت به وصول جریمه و 

این قـانون خواهـد آمـد     نامه اجرایی ضبط کاال و ارز به ترتیبی که درآیین
حیث عمل قاچاق و شـکایت علیـه وي   اقدام و از تعقیب کیفري متهم از 

  )53( .شود نظر می صرف

                                           
  معـــاون وزیـــر دادگســـتري و  1382 -800/100شـــنامه شـــماره بخ 3بنـــد  -53

  :رییس سازمان
قـانون نحـوه اعمـال     2هاي مقرر در بند ب ماده  تعیین مجازات حبس در کنار سایر مجازات

قـانون مجـازات    1تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کـاال و ارز در جـایی کـه نـاظر بـه مـاده       
با در نظر گرفتن تفسیر قانون به نفع مـتهم صـرفاً    باشد می 9/11/73مرتکبین قانون اصالحی 

 .رسد الصدور و انحصاري جایز به نظر می در خصوص کاالهاي ممنوع الورود و ممنوع
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کلیه متخلفـین مـذکور در بنـدهاي الـف و ب در صـورت اعتـراض       
تواند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجـع صـالح قضـایی شـکایت      می

در صورت برائت اصل کاال یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکـم  . نمایند
در . گـردد  ي پرداختی مسـترد مـی  و جزا و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی

هرحال اعتراض صاحبان کاال و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرایی نسبت 
  . به ضبط و اخذ جریمه و فروش واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود

در صورتی متهم حاضر به پرداخـت جریمـه در مرحلـه بنـد ب نباشـد      
روز از  5اکثر ظـرف  پرونده متهم جهت تعقیب کیفري و وصول جریمه حد

در صورت اثبات جرم عالوه . گردد تاریخ کشف به جرایم قضایی ارسال می
برحبس متهم و ضبط کاال یا ارز، جریمه متعلقه که هر حال از دو برابر بهاي 

  . گردد کاالي قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود، دریافت می



 

  


