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 1قانون امور گمرکی

 مجلس شورای اسالمی 22/80/0938 مصوب
 

 تعاریف، سازمان و کلیات -بخش اول 

 تعاریف -فصل اول 

صطالحات گمرکی به -۱ماده  شورای همکاری گمرکی به مفاهیم ا ست که از طرف  شده در این قانون، طبق تعریفی ا صورت  کار برده 

شده و یا  شر  ضو منت شورهای ع سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به شود مگر اینمیمجموعه برای ک  عمل که در بندهای ذیل یا در 

 :آمده باشد

ساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کاال  بیانیه اظهار کاال: -الف  ست که برا شفاهی ا ای کتبی یا 

 .دهدی اجرای مقررات گمرکی را ارائه میکند و اطالعات مورد نیاز برامشخص می

ست که کاال را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می اظهارکننده: -ب   کند. در اظهار الکترونیکیصاحب کاال یا نماینده قانونی او ا

ستناد گواهی رقومی )دیجیتالی( ت صدواصاحب کاال یا نماینده قانونی وی به ا شده از مراکز مجاز  صاحب کاال ی ر گواهی مذکور بهیید  ا عنوان 

 .شودنماینده قانونی اظهارکننده شناخته می

سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محموالتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را  اظهارنامه اجمالی: -پ 

 .نمایدهنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعالم می

سکله کن گمرکی:اما -ت  ستگاه ها، فرودگاهانبارها، باراندازها، ا ست که تحت نظارت آهن، محوطههای راه ها، ای ها و هر محل یا مکانی ا

تواند انبارهای گمرکی،  شتتود. این اماکن میمنظور انجام تشتتریفات گمرکی استتتفاده می گمرک استتت و برای انباشتتتن و نگهداری کاالها به

 .های عمومی باشدو سردخانه انبارهای اختصاصی

 .خروج کاال از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است ترخیص: -ث 

صیه:  -ج  شریفات  ترخی شرکت حمل و نقل )کریر و فورواردر( پس از احراز هویت، بالمانع بودن انجام ت ست که به موجب آن  سندی ا

 .نمایدگمرکی توسط گیرنده کاال را به گمرک اعالم می

 .شودکلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می تشریفات گمرکی: -چ 

ضمین:  -ح  ضمانت نامه بانکی  ت صندوق ضمانت"وجه نقد،  صندوق غیردولتی  نامه  صادرات و  ضمانت  صندوق  شکوفایی،  نوآوری و 

ست که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی  هو بیم 2"بندی اعتباریسنجی و رتبهپژوهش و فناوری با رعایت اعتبار نامه معتبری ا

   .شودنزد گمرک سپرده می

 .کندقبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می تعهد: -خ 

                                                           
 13499به تایید شورای نگهبان رسید و در روزنامه رسمی شماره  82/83/1938مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  22/80/1938این قانون در جلسه مورخ  -1

 منتشر گردیده است. 24/83/1938 مورخ

 1481بنیان مصوب دانش تولید جهش قانون 4الحاقی به موجب ماده  -2
 قانون جهش تولید دانش بنیان: 4ماده 

 کت ها و موسسات دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانش بنیان:به منظور حمایت از شر"
 ( قانون امور گمرکی، متن زیر بعد از عبارت ))ضمانت نامه بانکی(( اضافه شود:1در بند )ح( ماده ) -الف

 "((بندی اعتباریجی و رتبهسننوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبار صندوق))ضمانت نامه 
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صد ) 1حقوق ورودی: -د  سط هی ارزش گمرکی کاال( %4حقوق گمرکی معادل چهار در سود بازرگانی که تو ضافه  ت وزیران تعیین ابه ا

س عالوه وجوهی که به به 2گرددمی ست و به واردات قطعی کاال تعلق میوموجب قانون، گمرک م صول آن ا شامل هزینهول و های گیرد ولی 

  3 .شودانجام خدمات نمی

مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این ورود کاال به اماکن گمرکی و خروج کاال از اماکن  حمل یکسررره:  -ذ 

 .قانون است

سط اظهارکننده به روز اظهار: -ر  سناد مربوطه تو ضمیمه ا شده به  ضا  ستی یا رایانه زمانی که اظهارنامه ام ای به گمرک ارائه  صورت د

 .یابدشود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص میمی

شورای همکاری گمرکی(: سازم  -ز  سیون مورخ المللی بینسازمان بین ان جهانی گمرک ) ساس کنوان  24/90/1320الدولی که برا

هجری شمسی به آن پیوسته  133۱میالدی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفند ماه سال  10۱9دسامبر  1۱هجری شمسی مطابق با 

 .است

المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه وصیف و کد گذاری کاال براساس کنوانسیون بینت شده:  سامانه )سیستم( هماهنگ    -ژ 

تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسالمی ایران براساس ماده میالدی که به  10۹3ژوئن  14گذاری )کدگذاری( کاال مورخ 

 .هجری شمسی، به آن پیوسته است 29/90/13۱3یاد شده مصوب واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون 

 .تالمللی اسموجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین شخص حقوقی که به المللی:شرکت حمل و نقل بین -س 

سناد خرید و حمل به  صاحب کاالی تجاری:  -ش  صلی ا سخ ا ست که ن صادر شده )و در موشخصی ا رد کاالی خریداری شده با نام او 

صیه نیز به شده( و ترخی سناد از طرف بانک مهر  سامانه بانکی، آن ا سناد مزبور به تعهد  شد یا ا ضا  نام او با صحت ام سی و  نام وی ظهرنوی

 .واگذارنده از طرف مقام صالحیت دار گواهی شده باشد

 .شودامور گمرکی اعمال میآن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون  قلمرو گمرکی: -ص 

که به همان شکل یا پس از انجام گردد اعم از این کاالیی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می کاالی تجاری: -ض 

 .بندی به فروش برسد عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته

 .ساخته شده یا کاالی خارجی است که ورود قطعی شده استکاالیی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا  کاالی داخلی: -ط 

 .طور کامل انجام نشده است کاالیی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به نشده: کاالی گمرک -ظ 

 4.کاالیی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد کاالی مجاز: -ع 

 .کاالیی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد مشروط: کاالی مجاز -غ 

 .موجب قانون ممنوع است کاالیی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسالم به کاالی ممنوع: -ف 

 .شوداز رعایت مقررات گمرکی انجام می منظور حصول اطمینان اقداماتی که توسط گمرک به های گمرکی: کنترل -ق 

                                                           
و قانون امور گمرکی(  14خذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کاال، مجموع ارزش گمرکی )موضوع ماده ام: 2/9/1488قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  6ماده  -1

 .شودحسوب نمیو عوارض مذکور جزء حقوق ورودی م باشد. مالیات حقوق ورودی )حقوق گمرکی و سود بازرگانی( می

( قانون امور گمرکی برای کاالهای 1( حقوق گمرکی مذکور در صدر بند )د( ماده )%4نرخ چهاردرصد ) 1481درسال ،  1481بند هـ قانون بودجه سال  2به موجب جزء  -2
 یابد.لیل می( تق%1های کشاورزی و دامی به یک درصد )اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده

 .قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  1ر.ک ماده  -9

 ...، ر.ک به قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  "ف"و  "غ"و  "ع"جهت اطالع از تعریف دیگر کاالهای بندهای  -4
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ولیت تحویل و نگهداری کاالهای وموجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مستتت شتتتخص حقوقی که به گیرنده: مرجع تحویل -ک 

آوری و ان جمععهده دارد. این اصطالح شامل سازم مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی بر

 .فروش اموال تملیکی نیست

هایی که نظارت یا اجرای آن به  ها و بخشتتتنامه ی، دستتتتورالعملیهای اجرا نامه قوانین و مقررات اعم از آیین مقررات گمرکی: -گ 

 .گمرک واگذار گردیده است

ری(، مهر و موم، پلمب، باربری، ه ایکس )ایکسه اشتتتعوجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزین های انجام خدمات:    هزینه  -ل 

شتتتود و شتتترایط، ضتتتوابط و العاده دریافت میوقدرقه، توزین کاال و خدمات فبندی، مراقبت، ب انبارداری در اماکن گمرکی، آزمایش و تعرفه

 .گرددمصادیق آن متناسب با خدمات انجام شده تعیین می

 کلیات -فصل سوم 

 های خدماتی و هزینهحقوق ورود -مبحث اول 

وسیله گمرک یا  خذ مقرر، به ترتیب بهاهای انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کاال طبق محقوق ورودی و هزینه - ۵ماده 

 .شوددهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می  اشخاص ارائه

صره   شریفات گمرک -۱تب ساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام ت صول میدر احت سر یک هزار )ی و ریال، معادل یک ( 1999کند ک

 .شودریال محسوب می( 1999هزار )

 .های متعلق به ترخیص استهای انجام خدمات و جریمهصاحب کاال مسؤول پرداخت حقوق ورودی، هزینه -۲تبصره 

 1.گرددجرایی این قانون مشخص میی انامه ایت مقررات قانونی در آیینمصادیق و نحوه اخذ هزینه خدمات با رع -۳تبصره 

 های گمرکیرویه -بخش هفتم 

 کاالهای ورودی -فصل اول 

 :توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کردکاالی وارده به قلمرو گمرکی را می -۷۴ماده 

 ورود قطعی - الف

 ورود موقت - ب

 ورود موقت برای پردازش - پ

 (مرجوعی )اعاده به خارج از کشور - ت

 عبور خارجی - ث

 .عبور داخلی - ج

شخاص ذی  صدور پروانه گمرک در موارد عملیاتی که از طرف گمرک و ا سبت به اظهارنامه و کاالی مربوط به آن انجام و منتهی به  ربط ن

 .دشوگردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند )ج( تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی میبندهای )الف( تا )ث( این ماده می

                                                           
 نامه اجرایی این قانون.برای اطالع بیشتر ، ر.ک آیین -1
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 ورود قطعی -مبحث اول 

ورود قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کاالهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و  -۷۴ماده 

 .شودهای انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص میهزینه

 ورود موقت -مبحث دوم 

طور موقت به قلمرو گمرکی وارد  تواند تحت شتترایطی بهاستتت که براستتاس آن کاالهای معینی میورود موقت، رویه گمرکی  - ۵۵ماده 

شی  نماید بدون اینشود. این کاالها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می شود خارج گردد. تغییرات نا که تغییری در آن ایجاد 

 .از استهالک از این حکم مستثنی است

صره   کاالهای مشتتمول رویه ورود موقت و همینین تشتتریفات، تضتتمین ها و ستتایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون  فهرستتت -تب

 1.گرددتعیین می یینامه اجراآیین در

 ورود موقت برای پردازش -مبحث سوم 

قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته،  طور موقت به تواند بهورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که براساس آن کاال می - ۵۱ماده 

سریع شامل موادی از قبیل ت شود. این رویه همینین  صادر  سپس  شده و  ستکنندهتکمیل، تعمیر یا فرآوری  ساخت، ها )کاتالی ها( که در 

موقت برای پردازش ها و ابزارآالت مشتتتمول رویه ورود کنندهگردد. کاالهای کمکی از قبیل روان شتتتود نیز میتکمیل و فرآوری مصتتترف می

صوالت به ست. مح صوالتی می نی ست آمده مح ستفاده از رویه د ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کاالهایی که برای آنها مجوز ا شند که از  با

 2.آینددست میورود موقت برای پردازش اخذ شده به 

صره   ط، ربهای تولیدی ذیا پیشتتنهاد مشتتترک وزارتخانهستتقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کاالیی مختلف ب -۱تب

 .گرددگمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می

 .گرددی تعیین میینامه اجرانحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون، در آیین  -۲تبصره 

 مرجوعی -مبحث چهارم 

فروش  ای استتت که براستتاس آن کاالی وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به ی رویهمرجوع - ۵۲ماده 

 .عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود توان بهنرسیده است می

 3.رددگتعیین می نامه اجراییآیین نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون در -تبصره 

 عبور خارجی -مبحث پنجم 

منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از  عبور خارجی کاال رویه گمرکی استتتت که براستتتاس آن کاالیی به - ۵۳ماده 

 .گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود

                                                           
 اجرایی این قانون.برای اطالع بیشتر ، ر.ک آیین نامه  -1

 (:81/82/1934ب مصو کشور یمال نظام یو ارتقا ریپذرقابت دیقانون رفع موانع تول)اصالحی به موجب قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور از  -2
( قانون امور گمرکی مصوب 91برداری جهت پردازش موضوع ماده)نه بهرهسیس یا پروااـ ورود موقت مواد اولیه و کاالهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه ت28ماده
 واهد بود.خدر حکم کاالی مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کاالهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی  22/80/1938

( قانون امورگمرکی 91) واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده ص غیر ازگونه کاالها توسط سایر اشخاـ چنانچه این تبصره
 خواهد بود. وارد شود نیز مشمول حکم این ماده

 برای اطالع بیشتر ، ر.ک آیین نامه اجرایی این قانون. -9
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این ماده است که در حدود مقررات این  یینامه اجراآیین ساسشرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد الزم برا -تبصره  

شترک وزارتخانه شنهاد م صنایع و معادن ایران تهیه میقانون به پی سازی و اتاق بازرگانی و  شهر صادی و دارایی، راه و   شود و بههای امور اقت

 1.رسدتصویب هیأت وزیران می

صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه هرگاه در گمرک ورودی در کاالی عبور - ۵۷ماده  شود  شاهده  سری م سبت به اظهارنامه ک ی ن

ضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصدعبوری براساس آن اصالح و کاال عبور داده می ضافی( %۱) شود. کاالی ا نوع مشمول  غیر هم و کاالی ا

 .شودت مقررات مربوطه اجازه اصالح اسناد و عبور کاال داده میصورت با رعایگردد. در ایناین قانون می( 19۹ماده )( 2تبصره )

هرگاه در موقع رسیدگی به کاالی عبوری در گمرک خروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلمب از بین رفته است، گمرک با  - ۵۵ماده 

اهده صورتی که اختالفی مش نماید. در ر تطبیق میحضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده محتویات بسته ها را رسیدگی و با پروانه عبو

شود اجازه خروج داده می ضمین یا تعهد اقدام می ن سبت به ابطال ت سته و در  شود و ن شک گردد. هرگاه مهر و موم و پلمب به طور عمدی 

 .شودصورت طبق مقررات قاچاق رفتار می محتویات دخل و تصرف شده باشد در این

صره   شود، در  بر اثر کنترلدر مواردی که  -تب شف  سبت به پروانه گمرکی ک سر یا مغایر ن ضافه یا ک های گمرکی در مرز خروج، کاالیی ا

صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوء نیت اجازه تخلیه کاال در انبارهای گمرکی با تنظیم صورتمجلس یا 

 .شودردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط میگ خروج کاال از قلمرو گمرکی صادر می

 عبور داخلی -مبحث ششم 

عبور داخلی، رویه گمرکی است که براساس آن کاالی گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن  - ۵۵ماده 

نکه عبور داخلی کاال بنابر درخواستتت گردد تا تشتتریفات قطعی گمرکی آن در مقصتتد انجام شتتود. حستتب آ تحت نظارت گمرک منتقل می

 .شودمتقاضی یا تصمیم گمرک باشد به ترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده می

 2ود.شتعیین می یینامه اجراآیین شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد الزم در حدود مقررات این قانون در -تبصره 

 

 کاالهای صدوری -فصل دوم 

 صدور قطعی -مبحث اول 

 .شودصدور قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کاالی داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می - ۵۷ماده 

   3.گرددی تعیین میینامه اجرات این قانون در آیینر حدود مقرراشرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد الزم د -تبصره 

 صدور موقت -مبحث سوم 

صتدور موقت، رویه گمرکی استت که به موجب آن کاالهای مجاز برای اهداف معینی شتامل ستاخت، پردازش، تعمیر، تکمیل،  -۴۱ماده 

ام جشرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشین آالت و تجهیزات برای ان

سی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که در آیین نامه اجرا شخصیخدمات فنی و مهند صادر و  ی این قانون م شور  شود به خارج از ک می 

 4.سپس به کشور بازگردانده شود

                                                           
 .نامه اجرایی این قانونبرای اطالع بیشتر ، ر.ک آیین -1

 اجرایی این قانون.نامه آیینبرای اطالع بیشتر ، ر.ک  -2

 اجرایی این قانون.نامه آیینبرای اطالع بیشتر ، ر.ک  -9

 اجرایی این قانون.نامه آیینبرای اطالع بیشتر ، ر.ک  -4
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 .گرددین میتعی یینامه اجراآیین شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد الزم و تضمین در حدود مقررات این قانون در -تبصره 

 هاسایر رویه -فصل سوم 

 کاالی مسافری -مبحث اول 

های مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا  منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راه -۴۵ماده 

 :گردندشود. اشخاص زیر مسافر تلقی میاز آنها خارج می

 .شودیران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج میمقیم ا شخص غیر - الف

 .شودشخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج )مسافر خروجی( یا به آن وارد )مسافر ورودی( می - ب

صورتی که از  تند و درمسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیس -۱تبصره  

 .طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کاالی همراه خود را به گمرک اظهار نمایند

شریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کاالی شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این  -۲تبصره   شرایط، ت

 1.گرددمیتعیین یی نامه اجراآیین قانون در

 تخلفات و قاچاق -بخش هشتم 

 تخلفات گمرکی -فصل اول 

صورت -۱۵۲ماده  صاحب کاال ابالغ هر نوع  صی که به وکالت از طرف  شخ شف تخلف یا قاچاق به  ضبط، توقیف کاال و ک مجلس مبنی بر 

گرفته است به منزله ابالغ آن به صاحب کاال اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت 

 .گرددمحسوب می

های مجاز پهلو بگیرد یا در شتتتود باید در استتتکلهوستتتایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کاال که وارد آب های کشتتتور می -۱۵۳ماده 

ا خارج شود. هیا بارگیری نماید یا از اسکله ها یا لنگرگاه های مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کاالیی را تخلیهلنگرگاه

مقرر درباره آن انجام شتتود.  شتتود اعم از خالی یا حامل کاال باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشتتریفات گمرکیهواپیمایی که وارد کشتتور می

م گیرد. وستتایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کاال باید از برای هواپیماهای خروجی و کاالی آنها تشتتریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجا

شریفات گمرکی آن انجام گردد و همینین از راه سره به اولین گمرک مرزی وارد و ت شود و یک شور  های مجاز  راه های مجاز گمرکی وارد ک

 .گمرکی خارج شود

صره   سکله -۱تب شمول های مجاز گمرکها و راهها، فرودگاهها، لنگرگاها سافر و هواپیماهای م سایل نقلیه و کاال و م ی برای ورود و خروج و

ور خارجه، های اماالختیار گمرک ایران، وزارتخانه تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسؤولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام

شود ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین میونت برنامهاطالعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معا

 .رسدبه تصویب هیأت وزیران می و

صره   آمدن و وارد شتتدن وستتایل نقلیه و خارج شتتدن آنها بدون انجام تشتتریفات مربوطه از مستتیر پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود -۲تب

سایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه )فورس ماژور( که بای شود، در مورد و  یک میلیون ود ثابت 
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شود. یس گمرک مربوطه مییریال به تشخیص ر( 999/299/10) شانزده میلیون و دویست هزارریال تا ( 999/029/1هزار )ششصد و بیست 

 1.گرددمی رفتار( 113همینین در مورد وسایل نقلیه حامل کاال طبق مقررات ماده )

هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و وارد گردیده است بسته یا بسته( 193هرگاه به همراه کاالیی که با رعایت ماده ) -۱۵۷ماده 

ست کل بار یا ب سته هایی در اظهارنامه اجمالی و فهر سته یا ب شد و یا ب شده با سیله نقلیه، ذکری از آن ن ست کل بار یا بارنامه و رنامه ذکر افهر

سناد و مدارک مورد قبول گمرک از  سه ماه ا ضیح علت اختالف نیز ظرف  شد و برای تو شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نگردیده با

 :گرددو نقل کاال ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار میطرف شرکت حمل 

 .شوداکتفا می در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته های اضافی - الف

 .گردداین قانون اقدام می( 119در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده ) - ب

صره   سناد و مدارک مورد قبول گمرک، ث -۱تب سوءچنانیه ظرف مهلت مقرر با ارائه ا سبت به اختالف،  ست، ابت گردد که ن نیتی نبوده ا

 .دهدیگمرک اجازه اصالح اظهارنامه اجمالی را م

 .های اضافی تحویلی به گمرک های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده استبسته -۲تبصره 

ضافی غمی -۳تبصره   سته بندی وارد می گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول یرمتعارف کزان کسری و ا االهایی که بدون ب

 .شودمقررات این ماده می

سؤول پرد -۷تبصره   شرکتم ست ایران نمایندگی دارند، نمایندگی و نقلی که درهای حمل  اخت جریمه های فوق در مورد  های مزبور ا

شرکت سمی در ایران ندارند گمرک میهای حمل و در مورد  صول جریمهو نقلی که نمایندگی ر های احتمالی از حامل کاال تواند به منظور و

 .تضمین الزم را اخذ کند

گاه کاالیی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص هر -۱۵۵ماده 

آن خودداری و به صتتاحب کاال یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف ستته ماه نستتبت به عبور خارجی یا مرجوع 

اید. در صتتورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کاال را ضتتبط و مراتب را به صتتاحب آن یا نماینده او کردن کاال با رعایت ضتتوابط اقدام نم

 فابالغ می نماید. صتتاحب کاال حق دارد از تاریخ ابالغ ضتتبط تا دو ماه اعتراد خود را به دادگاه صتتالحه تستتلیم نماید و مراتب را حداکثر ظر

 .آیدالحه به گمرک مربوطه اعالم کند. در غیر این صورت کاال به ضبط قطعی دولت درمیپانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه ص

اخته می شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل کاالیی که وارد کردن آن جرم شن -۱تبصره  

 .شودمی

صره   شخیص گمرک معترد  -۲تب صاحب کاال به ت سیدگی به اختالفات در مواردی که  ستادی و مراجع ر شد و پرونده به واحدهای  با

 .گیرد. تاریخ ابالغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور استگمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می

صره   صاحب کاال یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا -۳تب سه ماه  اگر  مرجوع کردن کاال قبل از 

 .کندمذکور اعالم نماید گمرک بالفاصله به ضبط کاال اقدام می

ضوع ماده ) -۱۵۵ماده  شده و از ( 19۱در مورد کاالی مو سناد خالف واقع از گمرک ترخیص  ستفاده از ا که به جای کاالی مجاز و بدون ا

 :شودزیر رفتار می تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است به شرح

                                                           
های ها و سایر حدنصاباالجرا بودن جریمهتعدیل و الزم خصوص تصویب نامه درباشد. )می 86/11/1488ات وزیران مورخه مبالغ مذکور در این تبصره، اصالحی هی -1

 (.ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی

https://qavanin.ir/Law/TreeText/296560
https://qavanin.ir/Law/TreeText/296560
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صتتورتی که تمام یا قستتمتی از کاالی ترخیص شتتده در اختیار صتتاحب کاال باشتتد کاال فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی  در - الف

 .شوداین قانون رفتار می( 19۱دریافتی طبق مقررات ماده )

نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی صورتی که تمام یا قسمتی از کاالی ترخیص شده در اختیار صاحب کاال  در - ب

 .شودگرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت میبیشتری به آن تعلق می

ه ردیدودیع گهرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کاالی صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا ت -۱۵۴ماده 

ست ع شخیص رئیس گمرک جریمها صد )الوه بر اخذ مابه التفاوت به ت صد )( %۱ای از پنج در مابه التفاوت مذکور دریافت ( %۱9تا پنجاه در

 .شودمی

صره   صد ) -تب صادراتی بیش از ده در شتر ارزش کاال غیر( %19هرگاه در اظهارنامه  سهیالت و مزایای کمتر یا بی  واقعی اظهار گردد تا ت

 .شودمی مابه التفاوت ارزش، اخذ( %199تا صد درصد )( %19قانونی برای صاحب کاال ایجاد نماید جریمه ای بین ده درصد ) غیر

غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کاالی  -۱۵۴ماده 

ستتتلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشتتد عالوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضتتاع و زیان مالی دولت گردد و م ورودی از گمرک که موجب

 .شودمابه التفاوت، دریافت می( %199تا صددرصد )( %19یس گمرک جریمه ای از ده درصد )یاحوال به تشخیص ر

صره   شف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاو در -۱تب صد )صورتی که ک حقوق ورودی ( %۱9ت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه در

 .مابه التفاوت باشد(  %۱9التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد )کاالی اظهار شده باشد عالوه بر اخذ مابه

صره   عبوری براستتاس مندرجات استتناد، تنظیم و  در مواردی که مقصتتد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشتتد و اظهارنامه -۲تب

سه ماه ارائه  سناد مورد قبول گمرک طی  شود و ا شف  صورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کاال ک شد در شده با سلیم گمرک  ت

 .گرددنگردد، کاالی مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می

صره   این ماده در مورد کاالی عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توستتط ( 2بصتتره )جرائم مربوط به اظهار مغایر به استتتثناء ت -۳تب

د در مهلت مقرر عالوه بر صال یا عدم تحویل کاال به گمرک مقو نقل به صورت تضمین اخذ می شود تا در صورت عدم خروج کاشرکت حمل 

 .اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد

گردد و وسایل و کاالهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می وسایل نقلیه -۱۵۵ماده 

شور یا تحویل به گ شود چنانیه در مهلت مقرر برای خروج از ک شور می  ستناد جواز عبور بین المللی وارد ک از  مرک به غیرنقلیه ای که به ا

یک میلیون و هشتتتاد خیر مشتتمول جریمه ای از ایس گمرک به ازای هر روز تیراجعه ننماید به تشتتخیص ر( مفورس ماژورموارد قوه قهریه )

 1.شودریال می( 999/499/۱) و چهارصد هزار میلیون پنجریال تا ( 999/9۹9/1هزار )

صره   سیله نقلیه یا کاال به درآمد واریز گ -تب صاحب و شده از  ضمین دریافت  ردیده و یا جرم قاچاق به مراجع مواردی که وجه تعهد یا ت

 .قضایی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است

سلیم گمرک میهرگاه در اظهارنامه هایی ک -۱۱۵ماده  شود مشخصات کاال برخالف واقع اظهار شده باشد ولی این ه برای ترخیص کاال ت

یس گمرک محل، جریمه ای که حداقل آن یفاوت نباشد به تشخیص رخالف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ ت

                                                           
های نصابتعدیل و الزم االجرا بودن جریمه ها و سایر حدخصوص تصویب نامه در باشد. )می 86/11/1488ران مورخه مبالغ مذکور در این ماده، اصالحی هیات وزی -1

 (ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی
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صد هزار صد هزارمیلیون  پنجریال و حداکثر آن ( 999/۱99/2) دو میلیون هفت ست اخذ و با اجازه کتبی ر( 999/499/۱)و چهار یس یریال ا

  1شود.گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصالح می

صره   ص -تب شد گمرک در این در مواردی که اظهار خالف از م شد ولی کاال ممنوع الورود با ضوع این قانون نبا ادیق تخلفات و قاچاق مو

 .گرددجریمه موضوع این ماده نیز اخذ میاین قانون اقدام می نماید و عالوه بر آن، ( 19۱موارد وفق مقررات ماده )

هر گاه نستتبت به اصتتل جریمه یا میزان آن که توستتط  شتتودمرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می -۱۱۱ماده 

مین آن در گمرک محل، اعتراد ایس گمرک محل تعیین می گردد اعتراد داشتتته باشتتند می توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تیر

 .نمایند خود را با دالیل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم

صره   توجه به نوع و تکرار و  گردد جریمه باید با در تمام مواردی که توستتط راستتا گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می -تب

طور کامل در صورتمجلس تخلف  تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کاال، شرایط مکان و زمان، تعیین و به وضوح و به

ضا و یک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بالفاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم قید و ام

 .شود

اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد  -۱۱۲ماده 

 .ن با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می شوندممنوع است. متخلفی

 قاچاق -فصل دوم 

 2:شودموارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می -۱۱۳ماده 

 ی کهکاالیی که از مستتتیر غیرمجاز یا بدون انجام تشتتتریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همینین کاالهای -الف 

 .بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد

 .این قانون است( 193ماده )  (1منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره ) -تبصره 

دازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو خارج نکردن وستتتایل نقلیه و یا کاالی ورود موقت، ورود موقت برای پر - ب

گمرکی و عدم تحویل کاالی عبور داخلی شتتتخصتتتی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص 

 .قطعی، عمدی نباشد

صره   کی و یا تحویل آنها به گمرک داشتتته باشتتند نیز ارائه استتناد خالف واقع که داللت بر خروج وستتایل نقلیه و کاال از قلمرو گمر -تب

 .مشمول مقررات این بند است

مین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن ابیرون بردن کاالی تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا ت -پ 

شود. هرگاه خارج کنن صاحگمرکی یا بعد از خروج کشف  صورت نب ب کاال یاده غیر از  شد گمرک عین کاال و در  اال ودن کنماینده قانونی او با

گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صتتتاحب کاال مستتتترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب بهای آن را از مرتکب می

 .شودمی

 .کاالی عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود - ت

                                                           
های تعدیل و الزم االجرا بودن جریمه ها و سایر حدنصاب خصوص تصویب نامه درباشد. )می 86/11/1488رخه مبالغ مذکور در این ماده، اصالحی هیات وزیران مو -1

 (ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی

 با قاچاق کاال و ارز. جهت اطالع از سایر مصادیق قاچاق کاال، ر.ک قانون مبارزه -2
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شمول کاالیی  - ث شود. کاالی عبوری م شروط و با نام دیگر اظهار  ست تحت عنوان کاالی مجاز یا مجاز م صدور آن ممنوع ا که ورود یا 

 .شوداین قانون می( 19۹ماده ) ( 2) تبصره

 ی اضافیشده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کاال وجود کاالی اضافی همراه کاالی اظهار - ج

 .این قانون از شمول این بند مستثنی است( ۱4از نوع کاالی اظهار شده نباشد. کاالی اضافی موضوع ماده )

ست و ب - چ شروط ا صدور قطعی آن ممنوع یا م سایل نقلیه و کاالیی که  شد و کابوتاژبری )ه عنوان خروج موقت یا کرانو شده با ( اظهار 

( و مواردی که عدم ورود کاال عمدی نیست از این حکم مستثنی فورس ماژوروارد نگردد. موارد قوه قهریه )ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی 

 .است

کاالی مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کاالی مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر  - ح

این قانون استتت. منظور از استتناد خالف واقع ( 19۹ماده )( 1شتتود، کاالی عبوری مشتتمول تبصتتره )و با استتتفاده از استتناد خالف واقع اظهار 

 .اسنادی است که در آن خصوصیات کاالیی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کاالی اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد

 .واقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود یا اسناد غیرکاال با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خالف  - خ

صادر -د  صادراتی که برای آن پروانه  شروط یا دارای ارزش کمتری که با کاالی  صدور یا م شده ممنوع ال ست  کاالی جایگزین  گردیده ا

 .تعویض شود

 .ون به دیگری منتقل شوداین قان( 129) کاالی مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده - ذ

شوند، کارت بازرگانی آنها پس از  -۱۱۷ماده  صی که کارت بازرگانی دارند، چنانیه مرتکب قاچاق کاال  شخا شنهاد گمرک ایران، ا بنا به پی

به  گمرک ایرانرسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 

 .گرددطور دائم ابطال میطور موقت توقیف یا به 

صره   شده یا حمل آن آغاز  -تب شایش اعتبار  ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کاالیی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گ

 .شودگردیده است، نمی

بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، های گمرکی  صورتی که در اجرای مقررات و کنترل در -۱۱۵ماده 

صول ی اثبات عمل قاچاق یا وکه به تشخیص گمرک نگهداری آنها برانگهداری یا ضبط مابقی کاال یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی باشد، مگر آن

 .ها ضروری باشدجریمه

ضبط، حذ -۱۱۵ماده  شف و  صورتمجلس ک صالح در  شخاص دیگری در آن به عنوان عوامل هرگونه حک و ا شخص یا ا ف یا الحاق نام 

شف و تغییر ضا ک سناد دولتی در مراجع ق صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در ا ست و مرتکب در  ی یدادن در مندرجات آن ممنوع ا

آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط  گیرد. هرگاه جعل و تزویر مزبور متضتتمن جرم دیگری نیز باشتتد مرتکب برایمورد تعقیب قرار می

 .شودمورد تعقیب واقع می

 1:اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است -۱۱۴ماده 

 .پروانه ورود گمرکی - الف

 .پته گمرکی - ب

 .قبض سپرده موجب ترخیص کاال - پ

                                                           
 جهت اطالع بیشتر، ر.ک قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز. -1
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 .االی متروکه، ضبطی و بالصاحبقبض خرید ک - ت

 .پروانه عبور - ث

 .پروانه مرجوعی - ج

 .پروانه ورود موقت - چ

 .پروانه ورود موقت برای پردازش - ح

 .پته عبور - خ

 .()کابوتاژ بریپروانه کران - د

 .پروانه صادراتی - ذ

 .پروانه صدور موقت - ر

 .عتیکارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صن - ز

 .کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک - ژ

مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کاال تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کاال با توجه به  -تبصره  

 .نوع کاال و نحوه مصرف آن متناسب باشد

صورت مجلس قاچا -۱۱۴ماده  شف، میزان جریمه ها ، نحوه وصول، فروش مقررات کشف، تحویل، تهیه  ق، توقیف کاال و متهم، مخبر، کا

و تقسیم حاصل فروش و جریمه های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط 

 .به قاچاق است

 ها ها و ممنوعیت معافیت -بخش نهم 

 ها معافیت -فصل اول 

های مقررات صادرات و واردات و معافیتی قانون یعالوه بر معافیت های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرا -۱۱۵ماده 

صویبدیگری که به موجب قوان ست، موارد زیر نیز از نامهها ، موافقتنامهین، ت شده ا سالمی برقرار  شورای ا صوب مجلس  ها و قراردادهای م

 :باشدوق ورودی معاف میپرداخت حق

 .کاالهای مورد استفاده متعلق به راسای کشورهای خارجی و همراهان آنها - الف

 - ب

کاالی مورد استفاده رسمی مأموریت های سیاسی خارجی و کاالی مورد استفاده شخصی مأموران سیاسی و خانواده آنان موضوع ماده  - 1

به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک  21/9۱/1343روابط سیاسی، مصوب قانون مربوط به قرارداد وین درباره ( 30)

 .ایران در هر مورد

کاالی مورد استفاده رسمی مأموریت های کنسولی خارجی و کاالی مورد استفاده شخصی مأموران کنسولی خارجی و اعضای خانواده  - ۲

به شتترط رفتار متقابل و با  94/12/13۱3قانون کنوانستتیون وین درباره روابط کنستتولی مصتتوب باشتتند در حدود آنان که اهل خانه او می 

 .تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
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ستفاده کارکنان و  - 3 سته به آن و کاالی مورد ا ستفاده رسمی نمایندگی های سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی واب کاالی مورد ا

ازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ایران در حدود قانون کنوانستتیون مزایا و مصتتونیت های ستتازمان ملل متحد مصتتوب کارشتتناستتان ستت

با تشخیص وزارت امورخارجه  29/12/13۱2 متحد مصوبو قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت های سازمان های تخصصی ملل  13/12/13۱2

 .مورد هر و گمرک ایران در

سان خارجی اعزامی از محل کمککاالی مورد  - 4 ستفاده کارشنا های فنی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کشورهای خارجی و مؤسسات  ا

صوب  سان خارجی م شنا شخیص وزارت امور خارجه و گمرک  23/94/134۱بین المللی به ایران، برابر آیین نامه مزایا و معافیت های کار با ت

شیاءایران در هرمورد و  س ا ستفاده ر شیمیایی درمورد ا سالح های  سیون منع  سازمان کنوان سان  حدود قانون الحاق دولت جمهوری  می بازر

شت و به سترش، تولید، انبا سیون منع گ سالمی ایران به کنوان صوب  ا شیمیایی و انهدام آنها م سالح های  سایر  9۱/9۱/13۱0کارگیری  و 

 .هاپیوندد در حدود مقررات این کنوانسیون آن پیوسته است و یا میهای بین المللی که دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون

سط هیأت - ۵ شده تو سایل عملیات علمی و فنی وارد شیمیایی و و شورهای  آالت و ادوات حفاری و مواد  سی ک شنا ستان  های علمی با

ک فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و گمر یید سازمان میراثاعضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( با تشخیص و ت

 .ایران در هر مورد برای حفاری و اکتشافات علمی

شور فرا - پ ساخت داخلی آنها در ک شرکت فرودگاهرادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی که امکان  شنهاد  ست به پی شور و هم نی های ک

 .و تجارت و امور اقتصادی و دارایی های صنعت، معدنیید وزارتخانهاموافقت وزارت راه و شهرسازی و ت

پوش جنگی و وستتایل نقلیه های زرهتجهیزات نظامی اعم از استتلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظامی، مواصتتالتی، تانک و ستتایر ارابه - ت

لح از ع و پشتیبانی نیروهای مسیید کتبی وزیر دفااسواری و سواری کار و مواد اولیه برای ساخت اقالم یاد شده که با ت ءخاص دفاعی به استثنا

صتتورت انحصتتاری برای  بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که به همین منظور تخصتتیص یافته و به تصتتویب دولت رستتیده استتت و به

سازمان ستقیم به نام  سلح و انتظامی خریداری و به طور م سایر نیروهای م سلح و  شتیبانی نیروهای م صارف وزارت دفاع و پ  ی مذکور ازها م

 .خارج وارد شده

صره   وزرای امور اقتصتتادی و دارایی و دفاع و پشتتتیبانی نیروهای مستتلح بنا به دالیل نظامی و امنیتی می توانند کاالی وارده را از  -تب

 .بازرسی معاف و مراتب را به گمرک اعالم نمایند

 یید کتبی وزیر اطالعاتااقالم و تجهیزات خاص اطالعاتی با ت - ث

 .اقالم مزبور از بازبینی و بازرسی معافند -۱صره تب

 .شودمقررات این بند شامل صادرات کاالهای مذکور نیز می -۲تبصره 

 .کاالی عبوری خارجی، مرجوعی، انتقالی، کران بری )کابوتاژ(، واردات موقت، واردات موقت برای پردازش - ج

 .اد خوراکی غیرتجاری همراه مسافرمستعمل و مو غیر اشیاءاسباب سفر و لوازم شخصی و  - چ

صره   صنعت، معدن و تجارت و  -تب شنهاد وزارت  ست که به پی سافر مبلغی ا ضوع این بند در مورد هر م سقف ارزش معافیت اقالم مو

 .تجاری مشمول پرداخت حقوق ورودی می شود تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. در صورت افزایش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غیر

اتباع  اشتتیاءستتال یا بیشتتتر باشتتد و لوازم خانه و  لوازم خانه و لوازم شتتخصتتی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج یک - ح

 :که خارجی دارای اجازه اقامت که به ایران وارد می شوند مشروط بر این

)فورس ماژور( به تشخیص  ه قلمرو گمرکی وارد شود موارد قوه قهریهماه بعد از ورود شخص ب ماه قبل تا نه مزبور از یک اشیاءلوازم و  - 1

 .گمرک ایران مستثنی است
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 .مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شؤون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد اشیاءلوازم و  - ۲

 .در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند - 3

صره   رمندان دولت که برای انجام مأموریت یک ستتاله یا بیشتتتر به خارج از کشتتور اعزام می شتتوند در صتتورتی که قبل از پایان کا -۱تب

سکونت اخراج  شخیص وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل  شوند همینین ایرانیانی که به ت ساله از خارج احضار  مأموریت و توقف یک 

 .توقف مذکور در این بند نیستندسال می شوند مشمول شرط مدت یک 

شیاءمنظور از لوازم خانه  -۲تبصره   ست که بها صاحب آن ئی ا شخص و یا خانواده  ستفاده  شیاءطور عرفی مورد ا ء هنگام اقامت در یک ا

 .گیردمحل قرار می

 .وندشمول تسهیالت این بند مینیز مش گردنداطق آزاد به سرزمین اصلی وارد میاشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از من -3تبصره 

 رب دستی اعم از برقی و غیربرقی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران می آیند مشروط آالت و ابزار - خ

 :کهاین

سد. در نقاط  -1 شور محل اقامت قبلی آنان بر سولی ایران در ک صدیق مقامات کن شه و کار مورد ادعاء به ت شتغال آن افراد به حرفه و پی ا

 .کندفاقد مقامات کنسولی ایران ارائه گواهی مقامات محلی کفایت می

 .از یک ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمرکی برسد -۲

صورت مجلس ماترک که حداکثر  - د شوند، با ارائه  ستی ایرانیان مقیم خارج که فوت می  صی، لوازم خانه و آالت و ابزار کار د شخ لوازم 

صدور گواهی  سال بعد از  سالمی ایران تنظیم گردد و حداکثر تا یک  سولی دولت جمهوری ا سط مأموران کن سال بعد از فوت، تو ظرف یک 

 .شور شودانحصار وراثت وارد ک

صره   شور محل  -تب سالمی ایران در ک سولی دولت جمهوری ا شخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأموران کن مقامات محلی به ت

 .اقامت نباشند، صالحیت تنظیم صورت مجلس مذکور را دارند

ستانی مورد احتیاج درما - ذ سات خیریه و عامدارو و لوازم طبی و بیمار س شتی مؤ شت، درمان و انی و بهدا لمنفعه با گواهی وزارت بهدا

 .آموزش پزشکی

یأت دارایی به تصویب ه فهرست این مؤسسات با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و -تبصره  

 .رسدوزیران می

ستتواری، دارو، لوازم  اای ویژه امداد و نجات به استتتثنوستتائط نقلیه از جمله آمبوالنس، خودروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروه -ر

های پیش ساخته یا سایر کاالهای امداد و نجات مورد ادغذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانهپزشکی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، مو

سیب  ساینیاز که به منظور کمک به آ سنامه دیدگان از بالیای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا  سا شده در ا صریح  ر وظایف و مأموریت های ت

 .هالل احمر جمهوری اسالمی ایران که به نام هالل احمر جمهوری اسالمی ایران وارد می شود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی

و حوادث غیرمترقبه ملی و  ها و ستتتوانح ی به هنگام وقوع بحرانیتشتتتریفات گمرکی و ترخیص کاالها و اقالم وارداتی و اهدا -تبصررره 

 .آیدای در کمترین زمان ممکن به عمل میمنطقه

شیاء - ز ست  ا شور به د شده یا در خارج از ک شور برده  ستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران، اعم از اینکه از قبل به خارج از ک با

 .دستییید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع اآمده باشد با تشخیص و ت
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ها و مبادالت فرهنگی و های فرهنگی و هنری، کتابخانهها و نمایشتتگاههنری و فرهنگی به منظور تشتتکیل بایگانی موزه ءاشتتیاورود  - ژ

سازمان میراث فرهنگی،  سناد و کتابخانه ملی ایران و  سازمان ا سالمی،  شاد ا سط وزارت فرهنگ و ار ستانی تو هنری و تعمیر و مرمت آثار با

 .و صنایع دستی حسب مورد گردشگری

شتتود به میل موزه های عمومی وارد کشتتور میعتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ستتایر کشتتورها که برای ایجاد یا تک اشتتیاء - س

 .یید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیاتشخیص و ت

 .این قانون( 0۱مقررات ماده ) کاالهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت - ش

صره   شور، در خارج عملی انجام و یا از آن  همنظور از کلم -تب شده به ک شت  صادراتی بازگ ست که روی کاالی  عیناً در این قانون آن ا

 .استفاده نشده باشد

 .ت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشورسوخ - ص

بها که به تشتتخیص گمرک ذاتاً قیمتی نداشتتته و در عرف قابل خرید و فروش نباشتتد، با رعایت کنوانستتیون تجاری بیهای نمونه - ض

 .مربوطه

صره   های دارای بهای ذاتی صتتاحب کاال می تواند با حضتتور مأموران گمرک آن را غیرقابل فروش ستتاخته و ترخیص مورد نمونه در -تب

 .نماید

 .ها و مؤسسات خارجی بین المللی به طور رسمی به اتباع ایرانی از طرف دولتیهای اعطادیسها و تنها، نشانمدال – ط

 .هواپیماهای باری و مسافری - ظ

شور(، تقویم، لوح - ع سناد مربوط به کاالنما )کاتولوگ(، دفترک )برو صات فنی و تجاری کاال، ا شخ شرده تبلیغاتی، کتابیه حاوی م های ف

 .نی فاقد جنبه تجاریحمل کاال، نقشه های ف

 1حذف شد.  - غ

های شرعی و قانونی با رعایت ها و ممنوعیتها به استثنا محدودیتها و ممنوعیتکاالهای موضوع این ماده مشمول محدودیت - ۱تبصره 

 .شودنمی« هاممنوعیت»عنوان این قانون با مقررات فصل دوم از بخش نهم 

 .( این ماده شامل وسایل نقلیه نیستد( تا )چ) های موضوع بندهایمعافیت  -۲تبصره 

  تصویب نامه این قانون و کاالهایی که به موجب قوانین خاص یا( 110کاالهای موضوع بندهای)ب(، )ث(، )ذ(، )ر( و )ژ( ماده ) -۱۲۵ماده 

یخ ترخیص آن به شتتخص دیگری که حق ستتال از تار شتتوند اگر قبل از انقضتتا دها معافیت از حقوق ورودی ترخیص میهای هیأت وزیران ب

سر مبلغی که به  شود باید وجوه متعلقه را با ک شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار  ستفاده از معافیت با همان  سب تا نا

 .شود، پرداخت کندفرسودگی و استهالک در نظر گرفته می

 .ه دیگری مقرر شده باشد، مستثنی استمواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحو

                                                           
 تولید جهش قانون 9اصالح گردید و سپس به موجب ماده  81/82/1934مصوب  کشور ینظام مال یو ارتقا ریپذرقابت دیقانون رفع موانع تولاین بند ابتدا به موجب  -1

 د.حذف گردی 1481بنیان مصوب دانش
قانون امور گمرکی اصالحی مصوب ( 113ماده )« غ»سازی کشور، بند به منظور حمایت از صنعت ماشین - 11/82/1481مصوب  قانون جهش تولید دانش بنیان 9 ماده

موظف است متناسب با ظرفیت  آالت و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. دولتشود و واردات ماشینحذف می 1934/2/1
( 1ماده )« د»های موضوع بند دار از ساخت داخل، ساالنه حقوق ورودی این کاالها اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتیتولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدت

 .را تعیین نماید 1938/0/22قانون امور گمرکی مصوب 
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 .سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود است واگذاری کاالی موضوع این ماده قبل از پنج  -تبصره 

ها وارد یا مواد یا دستتتگاه اشتتیاءستتته بندی حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصتترف در ستتاخت یا مونتاژ یا ب -۱۲۱ماده 

شیء یا گرمی شتر از جمع مأخذ حقوق ورودی  شود که مجموعاً مأخذ حقوق ورودی آن بی شمول ردیفی از جدول تعرفه  دد در مواردی که م

شیء یا ماد صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودی  شخیص و نظارت وزارت  شد به ت ستگاه آماده با ستگاه آماده مربوط ماده یا د ه یا د

 .شودوصول می

 هاممنوعیت –فصل دوم 

 ها در ورود قطعیممنوعیت –مبحث اول 

 :ورود قطعی کاالهای مشروحه زیر ممنوع است -۱۲۲ماده 

 .کاالهای ممنوعه براساس شرع مقدس اسالم و به موجب قانون - الف

 .های متکی به قانوننامهجدول تعرفه گمرکی یا تصویب کاالهای ممنوع شده به موجب  - ب

سلحه از هر قبی - پ سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعالم و موافقت ا شنگ، گلوله و  شنی، ف ل، باروت، چا

 .وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 .مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد - ت

 .های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در هر مورددستگاه - ث

 .دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - ج

 ها با قابلیت جاسوسی وها و ریزمیکروفونهای کوچک اعم از ریزدوربیندهها و ضبط کنن(های استراق سمع، فرستنده)سیستم سامانه - چ

 ستتیم و بیستتیم های با قابلیت کنترل و شتتنود ارتباطات با)ستتیستتتم( های خاص و پوشتتشتتی با ستترعت باال، انواع کاال یا ستتامانهفرستتتنده

 .کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطالعات در هر موردهای رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی ()مونیتورینگ( و سامانه )سیستم

گیرند و همینین استفاده جاسوسی قرار می ورود کاالهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوء -۱تبصره  

سموم و مواد آلی که به عنوان کاالی دو سوءمنظوره مور کاالها و مواد دارویی، غذایی، معدنی،  ستفاده بیوتروریزم قرار می د  ساس ا گیرند برا

 .گردداعالم وزارت اطالعات حسب مورد ممنوع می

 .گرددمی توسط وزارت اطالعات تعیین و به گمرک ایران اعالم( 1فهرست و مشخصات کاالهای موضوع این بند و تبصره ) -۲تبصره 

شؤو - ح شده خالف نظم عمومی یا  ضبط  صویر  صوت و ت شخیص وزارت حاملین  شور به ت سمی ک ن ملی یا عفت عمومی و یا مذهب ر

 .فرهنگ و ارشاد اسالمی

شور به  - خ سمی ک شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب ر شته مخالف نظم عمومی یا  صور، عالمت و هر نوع نو کتاب، روزنامه، مجله، 

 .تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

تی مخالف نظم عمومی یا شتتؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رستتمی کشتتور روی خود آنها یا روی کاالهای دارای عبارت یا عالم -د 

 .لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها

 (.های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب ) باندرول ( تقلبی و بلیط بخت آزمایی )التاریاسکناس - ذ

صات دیگری بر روی خود کاال یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال کاالهای دارای ن - ر شخ شانی یا نام یا عالمت یا م

 .خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کاال
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 ت.شمول بند فوق مستثنی اسکاالیی که با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد، از  -تبصره 

 .کاالهای ممنوع الورود به موجب قوانین خاص - ز

 ممنوعیت ها در ورود موقت و عبور داخلی -مبحث دوم 

 :در ورود موقت و عبور داخلی، محدودیت های ذیل قابل اعمال است -۱۲۳ماده 

 .ست، امکان پذیر نیستورود موقت و عبور داخلی کاالهایی که به موجب قانون ممنوع گردیده ا - الف

 .های مربوطه استخانهقانون منوط به موافقت وزارت این( 122ورود موقت و عبور داخلی کاالهای موضوع بندهای )پ( تا )ج( ماده ) - ب

ت این قانون ممنوع استتت ولیکن عبور داخلی این کاالها منوط موافق( 122ورود موقت کاالهای موضتتوع بندهای )چ( و )ح( ماده ) - پ

 .وزارتخانه های مربوطه است

 .پذیر استورود موقت و عبور داخلی کاالهای مجاز مشروط، با موافقت گمرک ایران امکان - ت

 ها در عبور خارجی ممنوعیت -مبحث سوم 

شور تهیه می -۱۲۷ماده  شورای امنیت ک سط  شیپمنت ( تو ست کاالهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال ) تران و به  شودفهر

 .رسدتصویب هیأت وزیران می

)کابوتاژ( هر کاالیی را به اقتضتتاء  بریتواند با صتتدور تصتتویب نامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کراندولت می -۱۲۵ماده 

 .مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند

 ها در صادرات ممنوعیت -مبحث چهارم 

 -۱۲۵ماده 

منظور تنظیم بازار  ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کاال بهیارانه هرگونه وضع مالیات یا عوارد برای صادرات کاالهای مجاز و غیر - الف

 باشد:داخلی ممنوع است و صدور کلیه کاالها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می

 .میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ی عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازماناشیا -1

هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته آن دسته از اقالم خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه -۲

 .باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست

ماه پس از  ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سهای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذیهمجاز و یاران فهرست کاالهای غیر -تبصره  

 شود.ابالغ اجرا می

رای اقتصاد ووطه و تصویب شها با پیشنهاد دستگاه مربکند، تنصادرات کاالهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می - ب

را قبل  شده های مستقیم پرداختی به کاالهای صادریه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانهمجاز است. در این صورت کل

 از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.

سازی معافیت به - پ شفافمنظور هدفمند ست مالیات باسازی حمایتها و  سازمان امور مالیاتی موظف ا صفر را  های مالی دولت،  نرخ 

 خرجی بودجه ساالنه، محاسبه و درج نماید. -های جمعی های قانونی کند و موارد آن را در ردیفجایگزین معافیت
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 1ها توسط دولت ممنوع است.هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارد شهرداری - ت

شتی، قرنطینهورود و ترخیص کاالها تحت هر یک از رویه های گمرکی که بنا به مالحظات  -۱۲۴ماده  ست محیطی بهدا ای، ایمنی و زی

 .ها استهای مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازماننظر سازمانیر آن براساس قانون مستلزم اعالمو نظا

 کارگزار گمرکی -بخش دهم 

شتتخاص دیگر را به وکالت از شتتود که تشتتریفات گمرکی کاالی متعلق به اکارگزار گمرکی در گمرک به شتتخصتتی اطالق می -۱۲۴ماده 

طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالت نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران 

 .شود، مشخص گرددتنظیم می

 .ر استهای کشور معتبکاال از کلیه گمرک کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص

صره    ییآیین نامه اجرا شتترایط و دستتتورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و ستتایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در -تب

 .شودتعیین می

شریف - ۱۲۵ماده  ای خالف واقع  ات گمرکی به عمد اظهارنامهدر مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام ت

شخاص  سیدگی به تخلفات که مرکب از ا سیون ر شنهاد گمرک ایران در کمی شد تنظیم نماید، تخلف او به پی ضمن زیان مالی دولت با که مت

 :شودذیل است، رسیدگی می

 .نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت - الف

با معرفی اتاق بازرگانی و صتتنایع و معادن ایران )در صتتورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق( و حستتب  نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی - ب

 .های مربوط به بخش تعاونمورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده

سیون - پ ست کمی سرپر سیدگی می( نماینده گمرک ایران ) ضوع ر سیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به مو  رکند و داین کمی

ب را طور دائم باطل و مراتصورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به

 نماید. چنانیه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشتتتتهطور کتبی به وی و گمرک ها اعالم میبه

شمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می شد، عالوه بر اجرای مقررات باال، م ستلزم مجازاتبا شد وفق شود. اگر عمل خالف وی م های دیگر با

 .شودکمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران تشکیل می .گرددمقررات مربوطه عمل می

 .هایی که قبل از آن تسلیم شده نیستی اظهارنامهتعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرک -۱تبصره 

                                                           
 باشد.مجلس شورای اسالمی می 18/11/1939های کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه 29اصالحی و الحاقی به موجب ماده  -1

ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کاال الف ـ هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کاالهای مجاز و غیریارانه -های کشور قانون احکام دائمی برنامه 29ماده 
 :باشدممنوع است و صدور کلیه کاالها و خدمات به جز موارد زیر مجاز میمنظور تنظیم بازار داخلی به
 ـ اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری1
اد زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جههایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع ـ آن دسته از اقالم خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه2

 کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست
 .شودماه پس از ابالغ اجراء میربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سهای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذیتبصره ـ فهرست کاالهای غیرمجاز و یارانه

کند، تنـها با پیشنهاد دستگاه مربـوطه و تصویب شـورای اقتصاد مجاز است. در این صورت ا یارانه مستقیم پرداخت میـ صادرات کاالهایی که دولت برای تأمین آنه ب
 .های مستقیم پرداختی به کاالهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنندکلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه

ند و های قانونی کهای مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیتسازی حمایتها و شفافمنظور هدفمندسازی معافیتپ ـ به
 .موارد آن را در ردیفهای جمعی ـ خرجی بودجه ساالنه، محاسبه و درج نماید

 .ها توسط دولت ممنوع استداریت ـ هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهر
 د.شو( قانون امور گمرکی می126این ماده جایگزین ماده )
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هرگاه کارگزار گمرکی متخلف، از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده، هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی  -۲تبصره  

ضا کرده ضا دارند و اظهارنامه ی خالف را ام صیت حقوقی حق ام شخ شتهاند و یا در آن اقدام خالف، مداکه در آن  شود و هرگاه اند میخله دا

تواند به عنوان شخصی که دارای امضا در یک شخصیت حقوقی کارگزار کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی

 .گمرکی است در امور کارگزار گمرکی گمرک فعالیت نماید

ای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کاال در مقصد به صاحب و نقل که به موجب سند حمل و در اجرهای حمل شرکت -۱۳۵ماده 

سند حمل به منزله وکالت آن را نیز بر شند و در این موارد  شریفات ترخیص باید دارای پروانه کارگزار گمرکی با امه ن عهده دارند برای انجام ت

 .منظور شده باشد گردد، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیتتلقی می

صره   و نقل های حمل صتتورت حمل یکستتره، عبور خارجی و انتقالی توستتط شتترکت انجام تشتتریفات گمرکی کاالی عبور داخلی به -تب

 .گرددنامه تلقی می مربوطه نیاز به کارت کارگزار گمرکی ندارد. در اینگونه موارد بارنامه به منزله وکالت

سریع )شرکت -۱۳۱ماده  سؤولیت حمل و تحویل کاال را برهای حمل  سپرس کریر( که م توانند فقط با ارایه بارنامه و عهده دارند، می اک

 .فاکتور به گمرک اظهار و کاال را با رعایت سایر مقررات، ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند

صره   شترکت های مذکور در حدود مقررات این  ترخیص و نحوه و ضتوابط فعالیت و مستؤولیت هایفهرستت و میزان کاالهای قابل  -تب

 1.گرددنامه اجرایی تعیین میقانون در آیین

 شده و نقل و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفیهای حمل  کارگزار گمرکی، شرکت -۱۳۲ماده 

 .باشندخود به گمرک می

 بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص -بخش یازدهم 

 کلیات -فصل اول 

ضا پته یا پروانه، حداقل ها، اظهارنامهها موظفند کلیه پتهگمرک -۱۳۳ماده  سناد گمرکی مربوط به ترخیص کاال را پس از ام سایر ا ها و 

صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به شمول م یکبار از نظر اجرای  ست، قبل از  شده ا صول  صحیح و کامل طبق مقررات و  رروطور 

 .زمان، مورد بازبینی قرار دهند

تواند هر تعداد از اظهارنامه های گمرک ها را که ضتتتروری تشتتتخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد گمرک ایران می -۱۳۷ماده  

 .نماید

اق مورد نظر را برای ها موظفند براساس درخواست گمرک ایران قبل از انقضاء شش ماه مهلت قانونی، اظهارنامه ها و اورگمرک –تبصره  

 .بازبینی مجدد ارسال نمایند

شتر یا کمتر از آنیه مقرر  -۱۳۵ماده  ست بی صول آن برعهده ی گمرک ا هرگاه بعد از ترخیص کاال از گمرک معلوم گردد وجوهی که و

انند ظرف شش ماه از تاریخ امضا تو بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کاال می

ضافه پرداختی ها از  ضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد ا سر دریافتی و یا ا حل مپروانه یا پته گمرکی کاالی مورد بحث، ک

 .آیددرآمد جاری به عمل می

 2.در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیستریال ( 999/499/۱) و چهارصد هزار میلیون پنجکسر دریافتی کمتر از  -۱تبصره 

                                                           
 برای اطالع بیشتر ، ر.ک آیین نامه اجرایی این قانون. -1

های نصاب ها و سایر حدبودن جریمهاالجرا تعدیل و الزمخصوص تصویب نامه در می باشد. ) 86/11/1488مبلغ مذکور در این تبصره ، اصالحی هیات وزیران مورخه  -2
 (ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی

https://qavanin.ir/Law/TreeText/296560
https://qavanin.ir/Law/TreeText/296560
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صره   ین ت مهلت مرور زمان قانونی دیگری تعیعهده گمرک استت چنانیه طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصتتول آن بر -۲تب

 .گرددمربوطه می شمول مهلت هایشود مورد، م

انه یا پته گمرکی، حکم معافیت به گمرک تسلیم شود با رعایت چنانیه پس از ترخیص کاال ظرف شش ماه از تاریخ امضا پرو -۳تبصره  

 .مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد است

طرف گمرک برای مطالبه کستر دریافتی و یا استترداد اضتافه پرداختی، شتخصتی استت که پروانه یا پته گمرکی به نام او به  -۱۳۵ماده 

 .صاحب کاال صادر شده است عنوان

 کسر دریافتی -فصل دوم 

کتبی به صتتاحب کاال و در صتتورت عدم  نامهالتفاوت و یا تمام وجوه کستتر دریافتی را طی مطالبهگمرک مکلف استتت مابه -۱۳۴ماده 

نامه  ه بدسترسی، به وکیل یا نماینده صاحب کاال به نشانی مندرج در اظهارنامه ابالغ و آن را از صاحب کاال مطالبه و دریافت نماید. ابالغ مطال

 .ماهه است به وکیل یا نماینده صاحب کاال ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کاال باشد قاطع مرور زمان شش

 .شودماهه محسوب نمیروز امضا پروانه یا پته و روز ابالغ کسر دریافتی جزء مهلت شش   -۱تبصره 

 .ه یا پته و مبلغ و مستند قانونی آن مشخص باشدمطالبه نامه باید مربوط به یک پروان  -۲تبصره 

سر دریافتی از آنها مطالبه می -۱۳۴ماده  صی که ک شخا شند میا شته با سبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراد دا رف توانند ظ شود هرگاه ن

سیدگ نامه اعتراد به گمرک صورتاین  در دارند اعالم گمرک به ر کتبیسی روز از تاریخ ابالغ مطالبه نامه دالیل اعتراد خود را به طو   یر

نماید وگرنه دلیل رد اعتراد را به مؤدی ابالغ می کنند که خودداری می مطالبه ادامه از شود شناخته موجه اعتراد که مواردی در و میکند

سپرده، درخواست ارجاع پرونده  تواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ بدون تودیع در آن صورت چنانیه صاحب کاال به اعتراد خود باقی باشد می

ماه امکان پذیر استت و مستتلزم های فوق حداکثر تا شتش نماید. ارجاع پرونده بعد از مهلتبه کمیستیون رستیدگی به اختالفات گمرکی را ب

 .باشدتأمین مبلغ مورد مطالبه می

صورت  -۱۳۵ماده  شده در ماده )عدم اعتراد در مهلت عدم پرداخت ودر  سایر مواردی که ( 144های تعیین  ساس این این قانون و  برا

 .گرددی وصول مطالبات شروع مییشود، عملیات اجراقانون مطالبه قطعی می

صد -۱۷۵ماده  سبت به مدت تأخیر معادل نیم در سر ( %۱/9) از تاریخ قطعی بودن مطالبه عالوه بر مابه التفاوت، به ازای هر ماه ن مبلغ ک

 .شودتساب و دریافت میدریافتی جریمه دیرکرد اح

 اضافه پرداختی -فصل سوم 

شتتود که دارای شتتود وقتی ترتیب اثر داده میعد از خروج کاال از گمرک ادعا میهای رد اضتتافه پرداختی که ببه درخواستتت -۱۷۱ماده 

 :شرایط زیر باشد

 .ودش اشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قیدهر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی ب - الف

ست که در  - ب سند از بین رفته ا صل  شود که ا ست، مگر اینکه ثابت  ضافه پرداختی الزامی ا صل پروانه یا پته گمرکی برای رد ا ارائه ا

 .چنین موردی باید تقاضا کننده تعهدی بسپارد که در صورت کشف خالف از عهده مسؤولیت آن برآید

 .مالک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی، تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است - پ

 .شودماهه مزبور محسوب نمی ء مهلت ششروز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جز - ت
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ضافه پرداختی باید به صاحب کاال یا وک-۱۷۲ماده  یل قانونی او که حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت، ظرف یک ماه مسترد مبلغ ا

ان مبلغ اضافه پرداختی را به عنو (%۱/9)به ازاء هر ماه نیم درصد ( 149شود. در صورت تأخیر پرداخت، گمرک از محل جریمه وصولی ماده )

 .نمایدمی جریمه به صاحب کاال پرداخت

صره   ست پس ا -تب صل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه درج نماید گمرک موظف ا ضافه پرداختی، مراتب را با ذکر مبلغ در متن ا ز رد ا

در صتورت کشتف خالف، تمام  مگر اینکه ثابت شتود اصتل ستند از بین رفته که در چنین موردی باید تقاضتا کننده با ارائه تعهدنامه رستمی

 .های آن را برعهده گیردمسؤولیت

 حسابرسی بعد از ترخیص -فصل چهارم 

سندی که به  -۱۷۳ماده  صدور  سال از تاریخ  سه  صول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف  ست به منظور ح گمرک ایران مکلف ا

شود درباره ترخیص کاالیی که متضمن زیان  سناد خالف واقع که مشمول قاچاق ن صورت کشف ا شده، در  موجب آن کاال از گمرک ترخیص 

ای از ستتی درصتتد یید و تشتتخیص گمرک ایران جریمهاموجهی برای صتتاحب کاال ایجاد نموده باشتتد به ت ستتت و یا امتیازات غیرمالی دولت ا

تا ستته برابر ارزش کاالی موضتتوع ستتند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حستتب مورد طبق مواد ( 39%)

 .آید نیستبه عمل میمربوط به قانون مجازات اسالمی 

صره   حق با تقلب و تزویر مستتترد می گردد عالوه بر وصتتول اصتتل مبلغ استتتردادی جریمه ای معادل  در مورد وجوهی که من غیر -۱تب

 .شودآن نیز دریافت می( %199صددرصد )

سب مورد اسناد و مدارک موجود و نقل و کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذیربط مکلفند حهای حمل صاحبان کاال، شرکت -۲تبصره  

 .مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند

 مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی -بخش دوازدهم 

 از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه مرجع رستتتیدگی به اختالفات گمرکی در تشتتتخیص تعرفه، ارزش کاال، جریمه ها به غیر -۱۷۷ماده 

 :ورس ماژور( و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است)ف

 .چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران - الف

 .دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت - ب

 .و دارایی یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی - پ

 .یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران - ت

 .یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون - ث

 .شوندتوسط دستگاه های مزبور انتخاب میاعضای کمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمرکی  -۱تبصره 

شوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رییس راز مدیرکل تلقی میاعضای کمیسیون هم ط -۲تبصره  

 .های مذکور انتخاب شوندگمرک ایران، وزرای مربوطه و راسا اتاق

 .شودبه همراه هریک از اعضا اصلی یک نفر نیز به عنوان عضو علی البدل معرفی می -۳تبصره 

صره   سیون ری کمار -۷تب سی الزمرکالفات گمیدگی به اختسی ت مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد االجرا ا

ریال ( 999/999/۱9خصتتوص شتترایط ورود و صتتدور آن استتت، بیش از پنجاه میلیون ) قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کاالیی که اختالف در

 .نظر را بنمایداضای ارجاع امر به کمیسیون تجدیدی تقات روز از تاریخ ابالغ رتواند ظرف بیسباشد که در این صورت مؤدی می
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 گیرد و درنظر قرار می ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهاراختالفات اشخاص با گمرک - ۵تبصره  

به حکم وی به طور کتبی تعیین  ک ایران و یا شتتتخصتتتی کهیس کل گمریصتتتورتی که مؤدی به اعتراد خود باقی باشتتتد پرونده از طرف ر

درصد  مذکور صاحب کاال باید معادل نیم کمیسیونشود. برای طرح اختالف در گردد به کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی احاله میمی

 .مبلغ مورد اختالف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید( ۱/9%)

سیدگی به اختالفات گمرکی در تاه رصورتی ک در سیون ر سیله کمی صادره به و شد مبای  عی لغ مذکور به درآمد قطیید نظریه گمرک با

حاله شود نظر ا ی به نفع صاحب کاال باشد یا اینکه با درخواست صاحب کاال اختالف به کمیسیون تجدیداگردد لکن درصورتی که رمنظور می

 .گرددکاال باشد، مبلغ سپرده مسترد می ی کمیسیون فوق به نفع صاحباو ر

 .شوداختالفات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می

صره   ستعالم تعرفه و اظهار - ۵تب سیون در مورد ا شود که از طرف رییس کل گمرک ارجاع میهایی ها و گزارشنظر در مورد طرحکمی

 .االجرا استاین قانون تعیین تعرفه شود برای گمرک الزم( 43اده )دهد. در مواردی که در اجرای منظر مشورتی می

یس کل یها، کمیسیون با مواردی غیر از موضوع اختالف مواجه گردد، مراتب به راردی که در حین رسیدگی به پروندهدر مو - ۴تبصره  

 د.شوگمرک ایران منعکس می

صره   سیدگی به اختالفات گمرکی حد - ۴تب سیون ر سات کمی سمیت میجل ضا ر شش نفر از اع ضور  صوبات آن با راقل با ح ی ایابد و م

 .اکثریت کل اعضا )حداقل پنج نفر( معتبر است

 .ی باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذکر گرددادالیل، توجیهات و مستندات ر - ۵تبصره 

ضا -۱۷۵ماده  سیدگی به اختالفات یک  ءاز بین اع سیون ر صلی کمی سیون با رییس و یک نفر نایب رینفر را سه کمی ی ایس در اولین جل

 .شوندیس کل گمرک منصوب مییمخفی انتخاب و با حکم ر

 :کمیسیون تجدید نظر اختالفات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است -۱۷۵ماده 

 (.یسییک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر )ر - الف

 (.یسییس کل گمرک ایران )نایب ریفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب ریک ن - ب

 .یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر - پ

 .س قوه قضائیهیییک نفر از قضات به انتخاب ر - ت

تعاون  یسه اتاقیس اتاق یا یک نفر از اعضاء هیأت ریییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رییک نفر از اعضاء هیأت ر - ث

 .هایس اتاق در مورد پرونده تعاونییبه انتخاب ر

به همراه هر یک از اعضا اصلی یک نفر نیز به عنوان علی البدل معرفی می شود. اعضا کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال  -۱تبصره  

 .سابقه کاری مرتبط باشند

صره   الف را به عنوان حق لغ مورد اختمب( %1درصتتد )کنظر صتتاحب کاال باید معادل ی اختالف در کمیستتیون تجدیدبرای طرح  -۲تب

صادره به وسیله کمیسیون مذکور در تاپرده پرداخت نماید. در صورتی که رورت سرسیدگی به ص  یید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور بهای 

 .گرددب کاال باشد مبلغ سپرده مسترد میی کمیسیون فوق به نفع صاحار درآمد قطعی منظور می شود لکن درصورتی که

صره   سیدگی به اختالفات گمرکی، در مورد پروند -۳تب سیون ر ضو کمی سانی که به عنوان ع شرکت در اهای ره ک شند حق  ی داده با

 .ی دادن درباره همان پرونده را ندارندانظر و رکمیسیون تجدید
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 ی از نظر شکلیانظر قطعی و الزم االجرا است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابالغ ر وسیله کمیسیون تجدید آراء صادره به -۷تبصره  

 .باشدقابل شکایت در دیوان عدالت اداری می

ستگی، اع -۱۷۴ماده  ش صورت بازن شوند و به جز در  سال انتخاب می  سمی اداری برای مدت دو  سیون ها به موجب احکام ر ضا کمی

موجه بیش از ستته جلستته متوالی، در مدت مذکور قابل  ، حجر، محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به ستتازمان های دیگر و غیبت غیراستتتعفا

 .باشندتغییر نمی

 .ها فقط برای یک دوره دوساله دیگر قابل تمدید است عضویت در کمیسیون -تبصره 

تواند از وزیران و مراجع یس کل گمرک ایران میییستتتیون ایجاب نماید، رهای ارجاعی به کمدر مواردی که تعداد پرونده -۱۷۴ماده  

سیون( 140و )( 144) مذکور در مواد شکیل کمی شتری را برای ت ضا بی ضا نماید که اع سیدگی به اختالفات گمرکی و تجدیدتقا   های جدید ر

ت به معرفی اعضای مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر بها نیز مکلفند نسنمایند. در این صورت سایر دستگاهنظر برای مدت معین معرفی 

 .در این قانون اقدام نمایند

سیونآرا -۱۷۵ماده  ست ها در مورد پروندهء کمی شابه قابل تعمیم نی ستادی گمرک ایران میهای م انند به آخرین آراء توولی واحدهای 

و وحدت موضتتوع، و تجدید نظر منطبق بر هم باشتتد در موارد مشتتابه ها که آراء کمیستتیون رستتیدگی به اختالفات گمرکی قطعی کمیستتیون

 د.گونه آراء مورد پذیرش صاحب کاال نیز قرارگیرد استناد نماینمشروط بر آنکه این

 سایر مقررات -بخش سیزدهم 

دن توسط وزارت امور اقتصادی و االجراء شخ الزمماه پس از تاریتصریح نشده در این قانون ظرف شش نامۀ اجرائی مواردآیین – ۱۵۷ماده 

 .رسدشود و به تصویب هیأت وزیران می دارایی تهیه می

 د:گرداالجراء شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو میاز زمان الزم - ۱۵۵ماده 

 .و اصالحات و الحاقات بعدی آن39/93/13۱9 قانون امور گمرکی مصوب - الف

 .و اصالحات و الحاقات بعدی آن 13۱1/  1/  29ور گمرکی مصوب نامه اجرائی قانون امآیین - ب

 .2۹/93/13۱0 الیحه قانونی راجع به محموالت سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب - پ

 .94/9۱/13۱2 ردات مصوبقانون مقررات صادرات و وا( 1۱و )( 14، )(12و مواد )( 2ماده )( 3و )( 2، )(1بندهای ) - ت

 .1۱/12/13۹2 سازی تشریفات ورود و خروج کاال و خدمات از کشور مصوبماده واحده قانون یکسان - ث

 .1۱/92/13۹۱ آن مصوب( 3)  و( 1) هایاستثنای تبصره قانون مالیات بر ارزش افزوده به  (41ماده ) - ج

 .19/12/13۱1قانون گذرنامه مصوب ( 4ماده ) - چ

جلس و نود م صدیو س کهزاریو دوم آبان  ماه  ستیمورخ ب کشنبهیروز  یو شصت و پنج ماده در جلسه علن کصدین فوق مشتمل بر قانو

 .دینگهبان رس یشورا دییبه تأ 2/0/1309 خیشد و در تار بیتصو یاسالم یشورا

 یجانیالر یعل - یاسالم یمجلس شورا سیرئ


