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 1نامه اجرایی قانون امور گمرکی آیین

 60/21/2932مصوب 

 تعاریف و کلیات -بخش اول 

 تعاریف -فصل اول 

 روند:نامه در معانی مشروح زیر به کار میاصطالحات مورد استفاده در این آیین -۱ ماده

   . -۰۹۳۱مصوب  -قانون امور گمرکی  قانون: -الف 

 گمرک جمهوری اسالمی ایران.ستاد مرکزی  گمرک ایران: -ب 

 های اجرایی در سطح کشور. گمرک گمرک: -پ 

 های غیرمرزی در داخل کشور. گمرک های داخلی: گمرک -ت 

 ای معتبر به تشخیص گمرک ایران.نامه بانکی یا تضمین بیمهتودیع وجه نقد به صورت سپرده یا ارایه ضمانت تأمین: -ث 

 کلیات -فصل دوم 

 های انجام خدماتحقوق ورودی و هزینه -مبحث اول 

 شود.شده از گمرک مشمول افزایش حقوق ورودی نمیکاالی ترخیص -۲ ماده

 شود.افزایش یا برقراری عوارض صادراتی شامل کاالی اظهارشده در گمرک نمی -تبصره 

 شود: ر مشخص میقانون، نرخ هزینه انجام خدمات به شرح زی( ۵ماده )( ۹در اجرای تبصره ) -۳ ماده

دهنده خدمات گمرک باشووود نرخ هزینه انجام خدمات بنا به نیشووونهاد گمرک ایران و نأ از تزیید وزیر امور  درصوووورتی که ارایه- الف

 اقتصادی و دارایی تعیین و اخذ خواهد شد.

صورتی که ارایه- ب ستگاهدر سایر د شند نرخ هزینه انجام خدمات  دهنده خدمات  ستگاه مربوط و نأ از های دولتی با شنهاد د بنا به نی

 تزیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوط تعیین و اخذ خواهد شد.

دهنده خدمت با تزیید هیئت  دهنده خدمت غیردولتی است نرخ هزینه انجام خدمات نأ از اعالم توسط ارایه در سایر موارد که ارایه- ج

 شود.تعیین می -۰۹۳۱مصوب  -انون نظام صنفی کشور ق( ۰۰عالی نظارت، موضوع ماده )

صره   ست و این  -(۱۱/40/39الحاقی )تب صنعت، معدن و تجارت ا سن اجرای این بند بر عهده وزارت  سئولیت نیگیری و نظارت بر ح م

 ۱.اقتصادی و دارایی ارائه دهد وزارت موظف است گزارش عملکرد آن را به وزارت امور

 شود.انجام می ۹کاال  قانون، عملیاتی است که برای تخلیه، بارگیری، جابجایی و صفافی( ۰ز باربری موضوع بند )ل( ماده )منظور ا-تبصره    

                                                           
مورخ  13819هیات وزیران تصویب و در روزنامه رسمی شماره  16/11/1931در جلسه مورخ  1931( قانون امور گمرکی مصوب 161نامه به استناد ماده )این آیین -1

 منتشر گردیده است. 16/11/1931

( آیین 11( ماده )1الحاق تبصره به بند )»هیات وزیران با  18/11/1939 مورخ هـ 51511/ت11111موجب تصویب نامه شماره ( به 9الحاق تبصره به بند )ج( ماده ) -1
 (.11/11/1939 -11111)منتشر شده در روزنامه رسمی شماره « 11/11/1931نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 

که بازرسی، ارزیابی و شمارش آنها میسر باشد و بتوان به سادگی آنها را طوریصورت منظم در انبار بهها بهها و یا بستهجعبه ها،عبارت است از چیدن صندوقصفافی،  -9
 .جا کرد و از میان سایر کاالها بیرون کشیدجابه
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العاده در روزهای تعطیل یا سوواعات غیراداری در داخل اماکن گمرکی مسووتلزم موافقت انجام خدمات )تشووریفات گمرکی( فوق-۴ ماده

 نظر دریافت العاده متناسب با خدمات موردباشد که در این صورت هزینه خدمات فوقر ساعات اداری میگمرک با درخواست کتبی متقاضی د

 های مذکور و تزمین وسایل رفت و آمد برخواهد شد. انجام خدمات یاد شده در خارج از اماکن گمرکی در تمام اوقات مستلزم نرداخت هزینه

 عهده متقاضی است. 

ردن ک های نستی، سوارکردن کیسه ردن مسافران و نیک سیاسی و معاینه توشه و اشیای شخصی آنها و نیادهکخدمات نیاده -1 تبصره 

های نستی به وسایل نقلیه به شرط اینکه نمایندگان مؤسسات حمل و نقل، رییأ گمرک و مرجع مسافران و نیک سیاسی و بارگیری کیسه

سایر گیرنده کاال را برای اینکه بتواند کارمتحویل شت بارنامه و  سازند و اظهارنامه اجمالی و رونو ضر نماید به موقع مطلع  ندان مورد نیاز را حا

گیرنده تسوولین نمایند، بدون اینکه نیاز به درخواسووت قبلی و تحصوویل اجازه و نرداخت اسووناد را قبل از شووروع کار به گمرک و مرجع تحویل

 گیرد.ن از ساعات اداری یا غیراداری یا ایام تعطیل انجام میالعاده باشد در تمام اوقات اعهزینه خدمت فوق

 های منظن، معین و معلوم باشد احتیاجی به اعالم موردی نخواهد بود.هرگاه ساعات ورود و حرکت وسایل نقلیه مطابق برنامه -۲ تبصره

صره  شریفاتی بهای راهواگن -۳ تب ساعات اداری بدون هیچ ت ست در خارج از  شرط اینکه آهن ممکن ا شوند، به  ه انبارهای گمرکی وارد 

شمارش محموله ساعات کار اداری بدون معاینه یا تحویل گرفتن کاال یا  شتن موقتی تا فرارسیدن  شده و فقط امانت گذا ست ن های آنها درخوا

 نظر باشد. گیرنده مدمسئولیتی برای گمرک و مرجع تحویل

 استفاده از فنون اطالعات-مبحث دوم 

صالحی   ۵ ماده شریفات گمرکی و کنترلهای -(49/4۵/۱044)ا ساختها به منظور انجام ت سب با ایجاد زیر ست متنا گمرک ایران موظف ا

با رعایت قوانین تجارت الکترونیکی  و مدیریت خدمات  -۰۹۳۱مصووووب  -گمرکی از فناوریهای نوین نظیر فناوری اطالعات و نرتونگاری 

شوری  صوب  -ک ستفاده -۰۹۳1م صادره، معافیتها و ممنوعیت ا ساختها، مجوزهای  شریفات گمرکی را در  نموده و با ایجاد زیر ها در انجام ت

بسووتر فناوری اطالعات و ارتباطات دریافت نماید. همينین به منظور شووناسووایی هویت شووخصووی و تجاری متعاملین خود در قالب اشووخا  

، اداره کل تبت شوورکتها و مؤسووسووات غیرتجاری، اتاق بازرگانی، صوونایع و معادن و حقیقی و حقوقی به اطالعات سووازمان تبت احوال کشووور

ربط باید اتاق ایران( و سازمان امور مالیاتی کشور و سایر سازمانها )حسب مورد در مواقع لزوم( استناد نموده و سازمانهای ذی )کشاورزی ایران 

 ۰.در اختیار قرار دهنداطالعات مربوط را در بستر فناوری اطالعات و ارتباطات 

ست زیرساخت - تبصره  شبکه ملی اطالعات  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف ا ستر  های ارتباطی و مخابراتی امن و نایدار در ب

   های کشور به منظور اجرای گمرک الکترونیکی فراهن نماید. را در گمرک

 تضمین -مبحث سوم 

تواند یکی از مورد تضمین موضوع بند )ح( ذ تضمین است اظهارکننده می-از به اخ-ون، گمرک مج-نا-ق ق-در مواردی که طب- ۶ ماده

شود و گمرک موظف قانون را انتخاب و ارایه نماید. تضمین به صورت کلی )نأ از اعالم شرایط توسط گمرک( یا موردی تودیع می( ۰ماده )

 ط را آزاد نماید.است بالفاصله نأ از انجام الزامات، تضمین مربو

 درخصو  اشخا  دارای سابقه تخلف از مقررات گمرکی، نوع تضمین از سوی گمرک ایران تعیین خواهد شد.-1 تبصره

صره  شرکتنامه نامه معتبر بیمه بیمه-۲ تب ست که  شورای عالی بیمه با هماهنگی قبلی و عقد قرارداد با  ای ا ضوابط  های بیمه طبق 

 نند.کگمرک ایران صادرمی

                                                           
مصوب  ع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزیهیات وزیران در موضو 16/15/1111هـ مورخ 53111/ت18935شماره نامه تنقیحی تصویباصالح به موجب  -1

 روزنامه رسمی کشور. 18/15/1111مورخ  11151هیات وزیران منتشر شده در شماره  19/15/1111
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 های گمرکیتشریفات و کنترل -مبحث چهارم  

شوووند، اعن از اینکه مشوومول حقوق کاالها و وسووایل نقلیه )زمینی، دریایی و هوایی( که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می-۷ ماده

 های گمرکی خواهند بود. ورودی باشند یا نباشند و مسافران ورودی و خروجی مشمول کنترل

 ها موظفند به شرح زیر اقدام نمایند: های مسئول سایر کنترل ها و سازمانقانون، وزارتخانه( ۰۱در اجرای ماده )-۸ ماده

های اجرایی به نحوی  االختیار خود در اجرای ننجره واحد فیزیکی حسب نظر گمرک در این مراکز در گمرک استقرار نمایندگان تام- الف

 ورت گیرد.که جوابگویی کامل به مراجعان ص

 ی در-ونه خللگچ-وی که هی-رک، به نح-اس نظر گن-ار خود براس-االختیدگان تام-ور نماین-ات کاری و ایام حض-اع-تنظین س- ب

 ور آنان ایجاد نگردد.-ل عدم حض-ترخیص کاال به دلی

ر گمرک به نحوی که زمان ترخیص کاال تا دو سال نأ گیری و ناسخگویی خود به طور کامل و براساس نظتنظین مدت بازدید، نمونه- پ

 نامه حداقل سی درصد کاهش یابد.شدن این آیین االجرا از الزم

نماید. رعایت ها و مجوزهای مرتبط به گمرک به صووورت الکترونیکی به نحوی که گمرک ایران تعیین میارایه اسووناد، مدارک، گواهی- ت

 باشند، نیز الزامی است.تی که در انجام تشریفات گمرکی کاال دخیل میها و مؤسسا این بند توسط سازمان

 شود.ها با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار می فراهن نمودن امکانات الزم و آموزش کارکنان گمرک در مواردی که برخی از کنترل- ث

ای ه ویل کل مجموعه به گمرک ایران توسووط سووازمانافزاری و تحافزاری و نرمهای اداری از لحاظ سووخت اتمام و تکمیل سوواختمان- ج

 متولی ایجاد زیرساخت در مبادی ورودی و خروجی.

 شده الزامات سیستم هماهنگ -مبحث پنجم  

ستن هماهنگ( ۰۹در اجرای ماده )-۹ ماده سی شد، متن  شته با صره آن، در مواردی که در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود دا   قانون و تب

 های رسمی کنوانسیون مربوط مالک عمل خواهد بود. های توضیحی آن به زباندداشتشده و یا

 گردد:مدت زمان رسیدن کاال به شرح زیر تعیین می -تبصره 

 صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف نانزده روز از تاریخ صدور بارنامه حمل. در - الف

 رنامه حمل.های حمل شصت روز از تاریخ صدور با سایر روش - ب

 تعیین ارزش و قواعد مبدأ -بخش دوم 

 ارزش کاال -فصل اول 

 ارزش کاالی ورودی )وارداتی( -مبحث اول 

 روند:قانون، اصطالحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح زیر به کار می( ۰۵در اجرای ماده )-1۱ ماده

شهرت با کاالیی که از همه جهات از جمله کاالی مثل:-الف  صیات فیزیکی )مادی(، کیفیت و  صو شده کاالی خ سان ورودی اظهار    یک

 .نگردد تلقی مثل عنوان به کاال که نیست آن از مانع رنگ مانند ظاهر در جزیی تفاوت های. باشد

شابه: -ب  ه آن را قادر دهنده مشووابهی دارد ککاالیی که گرچه از همه جهات همانند نیسووت ولی خصوووصوویات و مواد تشووکیل کاالی م

سوووازد عملکرد یکسوووانی را با کاالی مورد نظر انجام دهد. کیفیت کاال، شوووهرت آن و وجود یک عالمت )مارک( تجاری از جمله عوامل می

 باشد.کننده در تشخیص کاالی مشابه میتعیین
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صره   شابه تولید-تب صورت عدم وجود کاالی مثل یا م صی که کاالی مورد نظ در شخ سط همان  ست، کاالهای شده تو ر را تولید کرده ا

 کنندگان از همان کشور مبدأ با شهرت یکسان مالک خواهد بود. شده توسط سایر تولید تولید

شابه را  کاالی همان نوع یا طبقه:-پ  صنعتی خا  قرار گرفته و کاالی مثل یا م صنعت یا بخش  کاالیی که در گروه کاالهای تولیدی 

 گیرند. نیز در برمی

 زمانی که در آن مدت، قیمت فروش کاال در کشور مبدأ تابت بوده است. مان:همز-ت 

فروش( انجام شده  کننده، عمده فروش و خرده کننده، وارد ای از تجارت که خرید و فروش در آن سطح )تولیدمرحله سطح تجاری:-ث 

 است.

 گردند.اریابی و به بازار مصرف عرضه میافزاهایی که به صورت انبوه، تولید، بازنرم افزاهای تجاری:نرم-ج 

 افرادی که ارتباط آنها به یکی از اشکال زیر باشد: افراد مرتبط:-چ 

 کارمند یا مدیر امور تجاری یکدیگر باشند.-۰

 از نظر قانون تجارت به عنوان شریک تجاری شناخته شوند.-۱

 کارفرما و کارمند باشند.-۹

ستقین -۴ صی که به طور م شخ سهام یا حق رهر  شتر از  صد یا بی ستقین، کنترل یا مالکیت ننج در  ی یا هر دو آنها را در اختیارایا غیرم

 داشته باشد.

 یکی از آنها به صورت مستقین یا غیرمستقین دیگری را کنترل نماید.-۵

 به صورت مستقین یا غیرمستقین توسط شخص سومی کنترل گردند. هر دو آنها-1

 ک خانواده باشند.آنها عضوی از ی-۷

صره   کننده انحصوواری یا صوواحب امتیاز افرادی که از طریق تجاری با یکدیگر مرتبط هسووتند و یکی از آنها نماینده انحصوواری، توزیع-تب

 شوند.انحصاری دیگری است، چنانيه مشمول ضوابط بند )چ( شوند، افراد مرتبط محسوب می

شده ه فروخت شده یا قابل نرداخت برای کاالی قانون، قیمت واقعاً نرداخت( ۰۴ماده ) مالک ارزش گمرکی کاالی ورودی طبق-11 ماده

-احب کاال و طب-ه خرید و سایر اسناد تسلیمی  -اس سیاه-ران است که براس-رکی ای-رو گن-دور به قلن-مرتبط جهت   بین افراد غیر

 شود.میشده تعیین  اده یاد-رر در م-ط مق-ط و ضواب-ق شرای

صره   سیدگی-تب شده یا قابل نرداخت باید در اظهار ارزش گمرکی کاالی ورودی و ر های گمرک، هرگونه تعدیل در قیمت واقعاً نرداخت 

 نایه اطالعات عینی، قابل سنجش و مستند و با رعایت اصولی کلی نذیرفته شده حسابداری انجام گیرد. بر

سلیمی  درخصو  کاالیی که بدون ارایه-1۲ ماده سناد ت سایر ا سیاهه خرید و  شود و یا ارزش مندرج در  سیاهه خرید به گمرک اظهار 

( ۰۷تا )( ۰۹به استناد دالیل و مدارک مستند و قابل قبول، نامتناسب باشد، گمرک باید ارزش کاال را طبق مواد ) صاحب کاال به نظر گمرک و

 تعیین نماید.

قبول نشود، ارزش آن براساس ارزش گمرکی ( ۰۰قانون و ماده )( ۰۵شده ورودی طبق ماده ) رهرگاه ارزش گمرکی کاالی اظها-1۳ ماده

شده و مورد  صدور به قلمرو گمرکی فروخته  شده برای  شور مبدأ که همزمان با تاریخ خرید )نروفرم( کاالی یاد ساخت همان ک کاالی مثل و 

 قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواهد شد.

واردی که واردات کاال معاف از تبت سفارش باشد، تاریخ فاکتور )سیاهه خرید( مالک مقایسه برای بررسی شرایط همزمانی در م-تبصره  

 خواهد بود.
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اسوواس ارزش گمرکی کاالی تعیین نمود، ارزش آن بر( ۰۹و )( ۰۰اسوواس مواد )در خصووو  ارزش گمرکی کاالیی که نتوان بر-1۴ ماده

مبدأ که همزمان با تاریخ خرید )نروفرم( کاالی یاد شده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول مشابه و ساخت همان کشور 

 گمرک قرار گرفته است، تعیین خواهد شد.

 شیوهشرایط و سطح تجارت و مقدار خرید باید مورد توجه قرار گرفته و بابت اختالفات احتمالی در ( ۰۴) و  (۰۹در اجرای مواد )-تبصره 

 گذاری تعدیل الزم صورت گیرد.و یا مسافت حمل کاالهای مثل یا مشابه در مقایسه با کاالی مورد ارزش

نتوان ارزش گمرکی کاالی ورودی را تعیین نمود، ارزش آن کاال در اجرای بند )پ( ( ۰۴و )( ۰۹، )( ۰۰هرگاه براسوواس مواد )-1۱ ماده

 گردد:یر تعیین میقانون )ارزش تفریقی( به شرح ز( ۰۵ماده )

کننده، براساس قیمت فروش هر واحد کاالی وارده به همان حالت و وضعیت ورود  درصورت دسترسی به سوابق فروش داخلی وارد- الف

ه دمرتبط با فروشوون فروشووی )با اولویت بیشووترین مقدار( به افراد غیر گذاری به صووورت عمدهدر بازار داخلی که همزمان با کاالی مورد ارزش

 کننده(، با کسر موارد زیر: شود )قیمت عمده فروشی واردفروخته می

گذاری مصوووب سووود و مخارج کلی معمول برای فروش آن نوع کاال از همان طبقه یا نوع )صوونف یا گروه کاال( که طبق ضوووابط قیمت-۰

 شود.کنندگان به قیمت اضافه می کنندگان و تولید سازمان حمایت مصرف

 ی متداول بعد از ترخیص کاال از قبیل کرایه حمل و بیمه.هاهزینه-۱

 هایی که به ورود یا فروش کاال تعلق گرفته است.حقوق ورودی و سایر نرداختی-۹

صره   ساس قیمت فروش کاالی وارده  در-تب ضعیت ورود، ارزش برا سابقه فروش داخلی، همزمان به همان حالت و و صورت عدم وجود 

 گذاری و حداکثر به فاصله نود روز از تاریخ ورود کاال، تعیین خواهد شد.نزدیکترین تاریخ نأ از ورود کاالی مورد ارزش مثل یا مشابه آن در

ها و بنکداران( کننده فروشی )توزیع کننده، ارزش گمرکی براساس قیمت عمده در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلی توسط وارد- ب

فروشی و نأ از کسر سود معمول برای فروش آن نوع کاال و با توجه به سطح تجاری، مبنای قیمت  ه آن و یا خردهکاالی وارده، مثل یا مشاب

فروشی و  تعیین خواهد شد. ضرایب و درصدهای سود عمده گیرد و نأ از کسر موارد مندرج در بند )الف(می فروشی واردکننده قرار عمده

صوبات  خرده ساس م شی کاالها برا ضوع ماده )فرو سیون هیئت عالی نظارت، مو شور ( ۰۱کمی صنفی ک صوب  -قانون نظام  تعیین  - ۰۹۳۱م

 خواهد شد.

ساخت، - پ ساس قیمتی که نأ از نردازش ) سد، ارزش برا ضعیت ورود به فروش نر شابه آن به همان و چنانيه کاالی وارده یا مثل یا م

أ از کسر شود، نمرتبط فروخته می فروشی )با اولویت بیشترین مقدار( به اشخا  غیر هبندی و تعمیر(، به صورت عمدتکمیل، فرآوری، بسته

 ارزش افزوده بابت نردازش و کسر موارد مندرج در بند )الف( تعیین خواهد شد.

قانون ( ۰۵ماده ) تعیین نمود، ارزش آن با توجه به بند )ت(( ۰۵تا )( ۰۹و )( ۰۰توان براسووواس مواد )ارزش کاالیی را که نمی-1۶ ماده

 )ارزش محاسباتی( از جمع موارد زیر تعیین خواهد شد:

 های ساخت یا نردازش که در تولید یا ساخت کاال در کشور مبدأ بکار رفته است.ارزش مواد و هزینه-۰

ستقین مربوط به تولید و فروش کاالی مورد ارزشسود و مخارج کلی )هزینه-۱ ستقین و غیرم شده ( ۰ر بند )گذاری که دهای م منظور ن

 است( که صادرکننده در قیمت فروش کاال در کشور مبدأ منظور نموده است.

 قانون باید به قیمت واقعاً نرداخت شده یا قابل نرداخت افزوده شود.( ۰۴هایی که طبق ماده )سایر هزینه-۹

های کشوووورهای طرف معامله با ایران  ات گمرکی با گمرکنامه تبادل اطالعتواند در اجرای این ماده، تفاهنگمرک ایران می-تبصررره 

 منعقد نماید.
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تعیین کرد، ارزش گمرکی آن براسووواس بند )م( ماده ( ۰1تا )( ۰۹و )( ۰۰اگر نتوان ارزش گمرکی کاالی وارده را طبق مواد )-1۷ ماده

 شد: شده در موارد زیر تعیین خواهد د یادقانون برمبنای مدارک و اطالعات موجود و با انعطاف در بکارگیری مقررات موا( ۰۵)

 عبارتند از:( ۰۴و )( ۰۹های انعطافی مواد ) روش-۰

 نذیری به کار برده شود.تواند با انعطافشرط همزمانی یا نزدیک بودن زمان صدور کاالی مثل یا مشابه می- الف

 رد.گذاری گمرکی قرار گیتواند مبنای ارزشده تولید شده میکنن شده مثل یا مشابهی که در کشوری غیر از کشور تولید کاالی وارد- ب

 تواند استفاده شود.اند، میتعیین شده( ۰1و )( ۰۵شده مثل یا مشابهی که قبالً مطابق مقررات مواد ) ارزش گمرکی کاالهای وارد- پ

 عبارتند از:( ۰۵های انعطافی ماده ) روش-۱

 نذیری به کار برده شود. تواند با انعطافاند فروخته خواهند شد، میکه وارد شدهاین شرط که کاالها به همان وضعی - الف

 نذیری به کار برده شود. تواند به نحو انعطافشرط فروش نیش از انقضای نود روز می- ب

شگاه در-۹ شورها یا فرو سایر ک شور تولیدکننده یا در بازار  مبنای  (online)ای بر خط هصورتی که قیمت فروش کاال در بازار داخلی ک

ی فروش فروشی و کسر سود چهل درصد از روی فهرست خرده تعیین ارزش قرار گیرد، با کسر سود بیست درصد از روی فهرست قیمت عمده

 و مالیات و عوارض متعلقه در کشور فروشنده مبنای تعیین ارزش خواهد بود.

های کشور مبدأ منهای تخفیف  های صادراتی و یا از روی فهرست قیمتس قیمت در مواردی که ارزش بر اسا (49/4۵/۱044)اصالحی  -۴

شود فهرست مورد استناد باید مستقیماً از طرف سازندگان کاال صادر های مالیاتی و گمرکی تعیین می نرداخت  یا جوایز صادراتی عادله یا باز

سیله مقامات  صحت مندرجات آن به و شد و  شته با شاورزی  صالحیتو جنبه عمومی دا صنایع و معادن و ک شور مبدأ )اتاق بازرگانی،  دار ک

صورت حضور شور مبدأ )در  سالمی ایران در ک شور مبدأ  (ایران )اتاق ایران(( و رایزن بازرگانی جمهوری ا صادی و دارایی ک و یا وزارت امور اقت

 ۰.یق امضاء شده باشدگواهی و از طرف مزموران کنسولی دولت ایران یا دفتر اسناد رسمی محل تصد

صره  شین-1 تب شینارزش خودرو، ما سازی، جرتقیل، لیفتراک، کمباین و تراکتور و ما ساس قیمتآآالت راه شابه برا صادراتی  الت م های 

شور مبدأ تعیین می ستک سه با قیمتشود. این فهر ستعالم کتبی از نمایندگی مربوط و مقای سال نأ از ا یا  های جهانی همان کاال ها هر 

ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو ( 1مشابه آن توسط کار گروه موضوع تبصره )

یا گمرک ایران برای مواردی که مشوومول قانون یادشووده  - ۰۹۷۰مصوووب  -آالت راهسووازی وارداتی و سوواخت داخل و قطعات آنها و ماشووین

 حسب مورد بررسی، تعیین ارزش و منتشر خواهد شد. باشند،نمی

 شود:ارزش گمرکی براساس روشهای زیر تعیین نمی-۲ تبصره 

 قیمت فروش کاالهای مثل و مشابه تولیدشده در داخل کشور.- الف

 واقعی و فاقد مستندات. های غیر ارزش – ب

 ایر اسناد تسلیمی صاحب کاال، قابل نذیرش نخواهد بود:درموارد زیر ارزش گمرکی مندرج در سیاهه خرید و یا س-1۸ ماده

های قانونی از جمله هرگونه قید و محدودیتی در حق تصوورف یا اسووتفاده از کاال برای خریدار وجود داشووته باشوود، مگر محدودیت- الف

 ارند.های وضع شده به وسیله دولت یا آنهایی که در قیمت کاال اتری ندمحدودیت جغرافیایی و محدودیت

 فروش یا قیمت کاال تابع شرایط یا مالحظاتی باشد که نتوان ارزش کاالی وارده را تعیین کرد.- ب
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شنده - پ سیله خریدار، به طور مستقین یا غیرمستقین عاید فرو ستفاده بعدی به و صله از فروش مجدد یا واگذاری یا ا بخشی از وجوه حا

 قانون، تعدیل الزم انجام شود.( ۰۴) ماده( ۰شود، مگر آنکه طبق بند )م( تبصره )

 مرتبط باشند.( ۰۱خریدار و فروشنده با یکدیگر به مفهوم بند )چ( ماده )- ت

تیر ارتباط خریدار و فروشنده امورد ت کننده یا به هر طریق دیگر دالیلی در شده توسط وارد مبنای اطالعات ارایه اگر گمرک بر-1 تبصره 

ست دارد، بای سی به اطالع وارد( ۱۹د دالیل خود را با رعایت ماده )بر قیمت در د صت  سانیده و یک فر سخگویی به او  کننده ر روزه برای نا

 های زیر نزدیک بوده و همزمان نیز است، قابل نذیرش خواهد بود: کننده تابت کند که ارزش اظهاری او به یکی از روش بدهد. چنانيه وارد

 مرتبط. ه برای صدور به قلمرو گمرکی به خریداران غیرقیمت فروش کاالی مثل یا مشاب -۰

 تفریقی( قبالً تعیین شده باشد.( )۰۵ارزش گمرکی کاالی مثل یا مشابهی که برطبق مقررات ماده ) -۱

 محاسباتی( قبالً تعیین شده باشد.( )۰1ارزش گمرکی کاالی مثل یا مشابهی که برطبق مقررات ماده ) -۹

خصو  کاربرد  کننده و صرفاً به منظور مقایسه استفاده شود و در باید بنا به درخواست وارد( ۰درج در تبصره )های من ارزش-۲ تبصره 

سه ارزش صر مذکور در ماده  شده )یا ارزش کاالهای مورد اختالف( باید به تفاوت های یاد و مقای سطوح تجاری و مقداری، عنا های مربوط به 

وسط های تقبل نشده ت هایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبط نیستند و هزینه ه فروشنده در فروشهای تقبل شدقانون و هزینه( ۰۴)

 هایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبطند، توجه الزم به عمل آید. فروشنده در فروش

منابع المللی )ابد )بورسووی(، از منابع معتبر بینیتواند در بررسووی ارزش معامالتی کاالهایی که دایماً تغییر قیمت میگمرک می-1۹ ماده

 المللی استفاده و بر مبنای آن ارزش گمرکی را تعیین نماید.اطالعاتی( و بازارهای بین

ست کتبی می وارد-۲۱ ماده صورت درخوا سط گمرک در جریان چگونگی تعیین ارزش کاالهای وارداتی خود قرار کنندگان در  توانند تو

 گیرند.

صالح و المللی ذیهای بازرسی و فنی بینگمرک ایران مجاز است در بررسی ارزش گمرکی )به صورت مکمل( از خدمات شرکت-۲1 ماده

 طرف قرارداد با نرداخت هزینه کارشناسی و بازرسی استفاده نماید.

 صدوری -مبحث دوم  

سناد و یا نامت( ۰1در اجرای ماده )-۲۲ ماده صورت عدم ارایه ا ستند، گمرک ارزش قانون در  شده به دالیل م سب بودن ارزش اظهار  نا

ستعالم از مراجع ذی صدوری را با ا ضافه هزینهکاالی  شی آن در بازار داخلی به ا ساس قیمت عمده فرو هایی که تا خروج از قلمرو ربط و برا

 ها و عوارض فروش تعیین خواهد نمود. گیرد و نأ از کسر مالیاتگمرکی به آن تعلق می

صدوری هزینه-1 صره تب های متعلقه به کاال بعد از خروج از قلمرو گمرکی از قبیل کرایه حمل و بیمه باربری، جزء ارزش گمرکی کاالی 

 باشد.نمی

تواند به منظور تعیین ارزش کاالی صادراتی، کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک  گمرک ایران می (49/4۵/۱044)اصالحی  -۲ تبصره 

 ربطربط شامل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران )اتاق ایران(، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذی های ذی  ستگاهایران و د

 ۰ .تشکیل دهد

صره  صادرکننده می-۳ تب شد،  صادراتی بر مبنای ارزش با صادرات کاال منوط به نرداخت عوارض  صادراتی در مواردی که  تواند عوارض 

 احتمالی را مطابق نظر گمرک به صورت تضمین تودیع و به صدور کاال اقدام نماید. متعلقه
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 سایر مقررات -مبحث سوم  

ارزش کاالهای ورودی و صوودوری تعیین شووده از طرف گمرک ظرف سووی روز از تعیین ارزش در گمرک اجرایی یا ابال  کتبی -۲۳ ماده

قانون، در صوووالحیت مراجع ( ۰۹۵اعتراض بعد از این مهلت با رعایت مهلت ماده ) توسوووط گمرک ایران قابل اعتراض بوده و رسووویدگی به

 باشد.رسیدگی به اختالفات گمرکی می

 آن کنترل و مبدأ اسنادی گواهی و مبدأ قواعد-  فصل دوم

 واعد مبدأق- اول مبحث

شور را باید مبدأ آن ک-۲۴ ماده شده، همان ک شور تولید  اال محسوب نمود. فقط موارد زیر به عنوان کاالیی که کاالیی که تماماً در یک ک

 تماماً در یک کشور تولید شده، در نظر گرفته خواهد شد:

 شوند.های سرزمینی یا از بستر دریای همان کشور استخراج می محصوالت معدنی که از خاک، آب- الف

 شوند.محصوالت نباتی که در همان کشور برداشت می- ب

 شوند.ای که در همان کشور به دنیا آمده و در همانجا نرورش داده میهحیوانات زند- پ

 آیند.محصوالتی که از حیوانات زنده در همان کشور به دست می- ت

 آیند.محصوالتی که از صیادی یا ماهیگیری در همان کشور به دست می- ث

 آیند.های همان کشور به دست میوسیله کشتی محصوالتی که از صیادی در دریا یا سایر محصوالتی که از دریا به- ج

 آید.های همان کشور منحصراً از محصوالت بند )ج( به دست میهای مستقر بر روی عرشه کشتی محصوالت که از کارخانه- چ

صوالتی که از دریا یا اعماق آن در خارج از آب- ح ستخراج می مح شور ا سرزمینی همان ک شرط اینکه هماهای  شور حق شود، به  ن ک

 ها یا اعماق آن را داشته باشد. انحصاری در آن آب

شور جمع- خ ستعمل که در همان ک شیای م ساخت یا نردازش و ا صل از عملیات  ضایعات حا ضه و  سب برای قرا شده و فقط منا آوری 

 بازیافت مواد خام باشند.

 ای )الف( تا )خ( تولید شوند.کاالهایی که در همان کشور منحصراً از محصوالت اشاره شده در بنده- د

وقتی دو یا چند کشووور در تولید کاال دخالت دارند )یعنی کاالیی که تماماً در یک کشووور تولید نشووده(، مبدأ آن کاال براسوواس -۲۱ ماده

 ضابطه تغییر اساسی تعیین خواهد شد.

شود، کشوری که در آن آخرین عملیات اساسی می ای است که براساس آن کشور مبدأ کاال تعیینضابطه تغییر اساسی ضابطه-تبصره  

 گردد.نردازش یا ساخت انجام شده، به نحوی که این عملیات اساسی موجب نیدایش صفت و خاصیت اصلی کاالی نهایی می

د واهدر بکارگیری ضابطه تغییر اساسی، گمرک از قواعد هماهنگ مبدأ تدوین شده توسط شورای همکاری گمرکی استفاده خ-۲۶ ماده

 نمود.

ود، شووالمللی، وقتی که ضووابطه تغییر اسوواسووی بر مبنای شوورط درصوودی از ارزش تعیین مینامه یا توافقات بیندر اجرای آیین-۲۷ ماده

 ها باید طبق موازین زیر منظور گردد:ارزش

صول می- الف ساس آن به هنگام ورود، حقوق ورودی و شی که برا شته شود و چنابرای مواد وارداتی، ارز شخصی ندا نيه این مواد مبدأ م

 باشند، براساس اولین قیمت قابل اتبات نرداخت شده در قلمرو گمرکی کشوری که آن مواد ساخته شده است.
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 قانون.( ۰1برای کاالهای تولید شده در داخل، براساس قیمت صادراتی آن کاال طبق ماده )- ب

صی-۲۸ ماده صفت یا خا شی در نیدایش  صو  عملیاتی که محدود به عملیاتی که نق صلی کاالها ندارند یا نقش اندکی دارند و به خ ت ا

 یک یا چند از موارد زیر باشد، به عنوان عملیات اساسی نردازش یا ساخت تلقی نخواهند شد:

 عملیاتی که برای حفظ کاال در جریان حمل یا انبار کردن الزم است.- الف

بندی یا کیفیت ارایه به بازار کاال یا عملیاتی که برای آماده کردن کاال برای ارسووال از قبیل بسووتهبندی  عملیاتی که در بهبود بسووته- ب

 بندی دخالت دارند.مجدد و درجه

 سرهن کردن ساده اجزای محصوالت به منظور تشکیل یک محصول کامل.- پ

 ها.از هن جداسازی مجموعه- ت

ف، به شوورط اینکه صووفت اصوولی محصووول به دسووت آمده از اختالط، اسوواسوواً مغایر با مخلوط کردن کاالهای دارای مبدأهای مختل- ث

 اند، نباشد.مشخصات کاالهایی که با یکدیگر مخلوط شده

 ذبح حیوانات.- ج

ستگاه-۲۹ ماده سایل، د شین، و ستفاده با ما شین،ملزومات، لوازم یدکی، ابزارآالت برای ا سایل نقلیه، دارای همان مبدأ ما سایل ها یا و ، و

 د.شها یا وسایل نقلیه خواهد بود، به شرط اینکه به همراه آنها وارد و معموال با آنها فروخته شده و از نظر تعداد نیز متناسب با آنها بادستگاه

سته-۳۱ ماده ستثنای مواردی که طبق قاعده )بندی همان مبدأ کاالی دورن آن میمبدأ لوازم ب شد، به ا ش( ۵با ستن هماهنگ  ده یا سی

 بندی شود.بندی باید جداگانه طبقهنامه لوازم بستهمقررات این آیین

شین-۳1 ماده ستفاده قرار در تعیین مبدأ کاال، مبدأ عواملی از قبیل نیروی برق، ما ساخت یا نردازش کاال مورد ا آالت یا ابزارآالتی که در 

 شود و تزتیری در تعیین مبدأ کاال ندارد.گرفته منظور نمی

های بکارگیری آن، در مواردی که باعث محدودیت یا مؤتر در افزایش حقوق ورودی باشد، شامل تغییرات در قواعد مبدأ یا رویه-9۳ ادهم

 گردد.کاالی موجود در اماکن گمرکی نمی

 گواهی اسنادی مبدأ و کنترل آن -مبحث دوم 

 روند: زیر به کار می اصطالحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح-۳۳ ماده

کننده، بیان مبدأ کاالی صووادراتی در سوویاهه یا هر سووند دیگر مربوط به کاال که سووازنده، تولیدکننده، عرضووه اظهارنامه مبدأ:-الف 

 دهند. دار دیگر ارایه میصادرکننده یا اشخا  صالحیت

 درکننده کاال گواهی شده است.اظهارنامه مبدأ که به وسیله گمرک صا اظهارنامه مبدأ گواهی شده:-ب 

صالحیت گواهی مبدأ:-پ  سه  س سایی کاال که در آن مقام یا مؤ شنا صو   ضوع گواهیدار، گواهی میسند مخ نامه کند که کاالی مو

 دارای مبدأ کشور معینی است.

 اظهارنامه مبدأ، اظهارنامه مبدأ گواهی شده و گواهی مبدأ. گواهی اسنادی مبدأ:-ت 

های ترجیحی، اعمال ضوووابط تجاری یا اقتصووادی اتخاذ شووده یک جانبه یا تحت واهی مبدأ در مواقع لزوم برای اعمال تعرفهگ-۳۴ ماده

 های دو یا چند جانبه یا اعمال ضوابط اتخاذ شده به دلیل مسایل بهداشتی یا عمومی مطالبه خواهد شد.نامهموافقت
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دار کشور تواند از مقامات صالحیتنادی مبدأ تردید یا ظن تخلف داشته باشد، میدر مواقعی که گمرک در خصو  گواهی اس-۳۱ ماده

دار تواند به استعالم مقامات صالحیتصادرکننده گواهی با ذکر دالیل تردید و مستندات، تایید گواهی اسنادی مبدأ را مطالبه نماید. گمرک می

 مل متقابل، ناسخ دهد.خصو  گواهی اسنادی مبدأ به شرط رعایت ع سایر کشورها در

های نذیرفته فرم )برگه( گواهی مبدأ، نحوه تکمیل، اسوناد مورد لزوم برای صودور و کنترل صوحت آن، منطبق با شوکل و رویه-۳۶ ماده

 المللی خواهد بود.شده بین

صادره توسط مقامات صالح کشور شود، گواهی مبدأ در مواقعی که کاالیی با مبدأ کشور معینی از طریق کشور تالثی صادر می-۳۷ ماده

 باشد.تالث براساس گواهی کشور مبدأ قابل قبول می

 تشریفات قبل از اظهار -بخش سوم 

صد -۳۸ ماده سیله نقلیه برای مقا ساس مقررات مربوط(، داخل و شت )برا صله نأ از اجازه مزموران بهدا ست بالفا مزمور گمرک موظف ا

ضوع ماده ) شده، ( ۳۵تجاری مو سلحه و مهمات و قطعات یدکی موجود، اطالعات قانون  صرفی، ا سی کاالی همراه، آذوقه، لوازم م ضمن بازر

 مورد نیاز گمرک درخصو  آنها و خدمه و مسافران را اخذ نماید.

ند تواد میدر صورتی که مزمور گمرک مقدار آذوقه موجود در کشتی، هوانیما یا قطار را بیشتر از میزان نیاز واقعی تشخیص ده-۳۹ ماده

ای که برای مصوورف کارکنان و مسووافران در مدت توقف در بندر یا مخزن آذوقه را مهر و موم )نلمب( یا الک و مهر کند، ولی باید مقدار آذوقه

و بسووته شووود. داند، در اختیار آنان بگذارد و در صووورت نیاز به آذوقه مجدد، انبار تحت نظارت گمرک باز آهن الزم میفرودگاه یا ایسووتگاه راه

سایر کاالهای ممنوع سلحه، مواد منفجره و محترقه یا مخدر و یا  شتی یا هوانیما یا قطار را با گمرک باید ا شرعی و قانونی موجود در ک الورود 

نها را مهر و یأ قطار در محلی محفوظ در داخل این وسووایل نقلیه قرار داده و برای تمام مدت توقف، آیاطالع فرمانده کشووتی، هوانیما و یا ر

 موم )نلمب( و مراقبت نماید و یا آنها را با تنظین صورتمجلأ در انبار تحت نظر گمرک حفظ و موقع حرکت مسترد نماید.

در صورتی که فهرست کل بار )مانیفست( و اظهارنامه اجمالی به جهات موجهی اصالح شده باشد، در صورتی مورد قبول خواهد -۴۱ ماده

ه ها دادهای اصالح شده را با ذکر موارد اصالح، امضا کرده باشد، در غیر این صورت اجازه تخلیه محمولهه هر یک از بخشبود که تسلین کنند

صورت نیاز به ارایه بارنامه شد. در  شرکت حمل و نقل قابل نخواهد  سط  شده بارنامه تو صدیق  سخه ت سلین اظهارنامه اجمالی، ن ها به هنگام ت

 قبول است.

صالح فهرست کل بار )مانیفست( در ارتباط با نام گیرنده وقتی قابل قبول است که حداکثر تا سه روز اداری نأ از تخلیه کاال ا-1 تبصره 

 های اصلی بارنامه در اختیار دستور دهنده باشد.به گمرک ارایه و مستند به دستور از مبدأ بوده و نسخه

قانون( اطالعات موضوع اظهارنامه اجمالی را داشته باشد،  ۰۳ ضا شده )موضوع مادهدر صورتی که فهرست کل بار )مانیفست( ام-۲ تبصره

 شود، ولی برای کاالهای خطرناک باید اظهارنامه اجمالی جداگانه تسلین شود.به جای اظهارنامه اجمالی نذیرفته می

صره  ه شوورکت حمل و نقل به عنوان کانتینر یک باشوود و از طرف نمایند (LCL)ای در مواردی که کانتینر مشووترک چند محموله-۳ تب

شترک بودن کانتینر  (FCL)ای محموله سناد حاکی از م ست و ارایه ا صورت درخوا شد در  شده با به نام یک فورواردر اظهارنامه اجمالی اظهار 

 گردد.قانون می( ۱۰توسط فورواردر مربوط، مشمول تبصره ماده )

صره  شتیرانی-۴ تب صادر کرده در مواردی که چند خط ک ستفاده و بارنامه خود را  شتی هن زمان ا ضای یک ک سلین اظهارنامه از ف اند، ت

 شود.اجمالی توسط هر یک از نمایندگان خطوط یادشده نذیرفته می

نامه در موقع ورود کاال هرگاه محقق گردد که به علل موجهی مؤسووسووه حمل و نقل اسووناد الزم را همراه ندارد که بتواند اظهار-۴1 ماده

سه مذکور می( ۰۳اجمالی به نحو مذکور در ماده ) س سلین کند، مؤ سیله نقلیه یا مقداری از قانون را ت تواند از رییأ گمرک اجازه تخلیه بار و

سته سئولیت حامل، ب صیل نماید و تحت نظارت نماینده گمرک با م ست آن را تح صیل آن را به د سیدگی نموده و تف های خود را تخلیه و ر

رییأ گمرک محل موظف است ضمن نذیرش تقاضا، مهلتی را که برای تسلین اظهارنامه اجمالی الزم تشخیص داده شود، در اجازه نامه  آورد.
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 معین نماید و تا وقتی که اظهارنامه اجمالی داده نشووده اسووت، حامل کاال باید تمام تدابیر احتیاطی را رعایت نماید. هرگاه در وسووایل حمل

سته هوایی و دریایی سخه از اوراق اظهارنامه اجمالی ب شود، حمل آنها به آن مقصد به موجب یک ن شد که باید به مقصد دیگری حمل  هایی با

 خواهد بود که به امضای رییأ اولین گمرک ورودی رسیده باشد.

جع تحویل گیرنده، وظایف بار ترتیب نظارت در فهرسوووت برداری، مراقبت در جریان حمل کاال از نقطه تخلیه تا انبارهای مر-۴۲ ماده 

گردد، المللی و مرجع تحویل گیرنده، ترتیب تبت اجناسی که به انبارها و اماکن گمرکی وارد یا از آن خارج میشماران شرکت حمل و نقل بین

ها و طرز انبار، نمونه ها و طرز نگهداری و نحوه تبت دفاترترتیب صووفافی و اصووول شوومارش و رسوویدگی به کاالهای موجود در انبارها، نمونه

هایی که باید در موارد معینی تنظین ها، فرم )برگه( دفاتر و صوووورتمجلأنگهداری و نحوه تبت دفاتر کل انبارها، طرز تحویل قطعی محموله

یرنده رجع تحویل گکه توسط م هایی خواهد بودهای آنها و تشریفات الزم دیگر مربوط به تخلیه و تحویل طبق دستورالعملگردد، تعداد نسخه

 شود.کاال تهیه و نأ از تایید گمرک ایران اجرا می

صره  صله بعد از اتمام تخلیه خواهد بود، به منزله گواهی تخلیه کاال تلقی و -1 تب ضای طرفین که بالفا ست تحویل و تحول نأ از ام فهر

سئولیت مرجع تحویل ست از همیم شده به موجب فهر سبت به مقدار تخلیه  شروع میگیرنده ن سویه حساب ن موقع  شود و این اوراق برای ت

 فهرست کل بار )مانیفست( مزخذ و مالک قرار خواهد گرفت.

صره  المللی به علل موجهی نتواند بخشووی از کاال را به شوورحی که در فهرسووت کل بار در صووورتی که شوورکت حمل و نقل بین-۲ تب

شخصات  ست، با تفکیک عالین و م شده ا ست( قید  ضوع هر ردیف به طور جداگانه تحویل بدهد، می)مانیف تواند با موافقت گمرک و مرجع مو

وده و نماید، تخلیه نمتحویل گیرنده، کاال را در دوبه )بارکش آبی( یا در محلی که گمرک و مرجع تحویل گیرنده برای این منظور تعیین می

تواند برای نظارت و بدهد. در این قبیل موارد مؤسوووسوووه حمل و نقل میتحت نظارت خود بعداً تفکیک و تحویل انبار مرجع تحویل گیرنده 

سئولیت تحویل  مراقبت کاال با هماهنگی مرجع تحویل گیرنده از طرف خود یک یا چند نفر نگهبان تا نایان عمل تفکیک و تحویل بگمارد و م

مذکور در این ماده در مقابل رسید به مرجع تحویل گیرنده  شود که عمل تفکیک انجام یافته و کاال به شرحگیرنده فقط از تاریخی شروع می

 تحویل شده باشد.

هرگاه در جریان نیاده کردن کاال از وسیله نقلیه یک یا چند بسته آسیب ببیند، مزموران مرجع تحویل گیرنده و گمرک باید به -۴۳ ماده

صورتمجلأ وقوع امر را با  صله  سه حمل و نقل بالفا س ستهاتفاق نماینده مؤ صات ب شخ سیبهایی )نگلهدرج م سههایی( که آ ست در   دیده ا

شرکت حمل و نقل بین سخه به نماینده  سخه تنظین نمایند که یک ن ست کل بار ن سخه دیگر به اظهارنامه اجمالی و فهر المللی تحویل و دو ن

 گردد.)مانیفست( ضمیمه آن الصاق می

شوووود، گذاری تدریجی بارهایی که از وسووویله نقلیه تخلیه مینده در حین عالمتهرگاه مزموران گمرک و مرجع تحویل گیر-۴۴ ماده 

رسد و یا اینکه عالمت و شماره اصلی آنها خوانا و روشن نیست، دیده یا دست خورده به نظر میهایی شکسته و آسیبمشاهده نمایند که بسته

شخیص مرجع تحویل گیرنده و گمرک تعیی سب که به ت شرکت حمل و نقل بینن میباید در محلی منا سئولیت  هداری المللی نگشود، با م

 های سالن، درباره آنها به نحو زیر عمل شود:شود، تا نأ از نایان یافتن عملیات تخلیه بسته

سته- الف شرکت حمل و نقل بینب صورتی که  شد، به دقت معاینه و در  شماره خوانا نبا شمهایی که دارای عالمت و  ره و االمللی بتواند 

عالمت آن را تشخیص دهد، باید آن را روی بسته با خط خوانا قید کند و در صورتمجلأ تصریح شود و اگر تشخیص داده نشد، ناخوانا بودن 

 شماره بودن آن با تعیین وزن، در صورتمجلأ ذکر شود.عالمت و بیو یا بی

سته- ب ستهب ستهایی که در ب ستگی یا آتار د شک صورت دیده می خوردگیبندی آنها  شود، باید یک به یک با کمال دقت توزین و در 

های الزم که حاکی از نتیجه رسوویدگی و اقتضوواء به تجدید لفاف آنها و یا به بازکردن و صووورت برداری از محتویات آنها اقدام و صووورتمجلأ

صورت ضای مزموران مربوطتوزین و  شد، تنظین و به ام شرکت حمل و نقل بین برداری و تجدید لفاف و غیره با سد. در این مورد و و  المللی بر

ها را تهتواند بسالمللی در صورتی که مایل باشد میها، شرکت حمل و نقل بینبرداری از محتویات بستهبه ویژه در مورد تجدید لفاف و صورت

 مهر و موم )نلمب( نماید و مراتب در صورتمجلأ قید گردد.
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 شود که بندهای )الف( و )ب( کامالً انجام شده باشد.مول این ماده به اماکن گمرکی در صورتی قبول میهای مشتحویل بسته-تبصره 

ها را در هر سفر تا هفت ها و اسناد مربوط و حساب کاالی وارده با کشتیمرجع تحویل گیرنده کاال موظف است صورت مجلأ-۴۱ ماده

ل نقلیه سه روز نأ از نایان عملیات تخلیه، تنظین و تصفیه و رسید قطعی کاال را به شرکت های کانتینربر و سایر وسایروز و در مورد کشتی

 المللی تحویل نماید.حمل و نقل بین

ضوع این بخش در مناطق آزاد تجاری -۴۶ ماده شریفات مو سط مدیریت منطقه  -ت ساس مقررات مربوط تو صادی برا صنعتی و ویژه اقت

 گردد.اجرا می

 نگهداری کاال در اماکن گمرکی -بخش چهارم 

 انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کاال -فصل اول 

شد در انبارهای گمرکی از تاریخ ابال  نظر قطعی گمرک یا ابال  مدت مجاز نگهداری کاالهایی که دارای اختالف گمرکی می-۴۷  ماده با

 ی قطعی مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی سه ماه است.ار

صووورتی که امکانات الزم برای تحویل و نگهداری کاالهای خطرناک یا کاالهایی که مسووتلزم تزسوویسووات یا تجهیزات خا   در-۴۸ ماده

شد، مرجع تحویل شته با شد وجود ندا ستن-گیرنده نأ از ارایبا تواند از تحویل گرفتن آنها ل مربوط و موافقت گمرک می-دات و دالی-ه م

ررات اعاده یا -ی مربوط یا صاحب کاال موظف است کاال را با رعایت سایر مق-المللورت شرکت حمل و نقل بین-  خودداری نماید، در این

ا با مسووئولیت خود و تحت مراقبت گمرک به انبار مناسووب انتقال دهد و یا صوواحب کاال همزمان با ورود کاال اسووناد و مدارک الزم را ارایه و ب

 ترخیص کاال اقدام نماید. رعایت سایر مقررات نسبت به

شووود که برای آن اظهارنامه اجمالی، نروانه صووادراتی، عبور )ترانزیت( خارجی، تحویل کاال به انبارهای گمرکی وقتی قبول می-۴۹ ماده

 اشد.ین شده ببری، مرجوعی، عبور )ترانزیت( داخلی، صورتمجلأ کاالی از آب گرفته با احکام و موافقت کتبی گمرک تسلورود موقت، کران

صره   ضبط یا توقیف می-تب صورتی در انبارهای گمرکی قبول میکاالیی که به عنوان قاچاق  سه کشف، شود در  صورتجل شود که همراه 

 نامه گمرک مربوط که حاکی از مشخصات کاال باشد، به این انبارها تسلین شده باشد.

د، باید بالفاصووله در دفاتر مربوط انبار تبت و برای هر ردیف فهرسووت کل بار شوووهر کاالیی که به انبارهای گمرکی تحویل می- ۱۱ ماده

)مانیفسوت( و هر نروانه گمرکی، صوورتمجلأ ضوبط، احکام کتبی و بارنامه، قبض انبار جداگانه صوادر و به تحویل دهنده کاال تسولین شوود. 

د در اماکن گمرکی که هر سووال توسووط گمرک ایران اعالم مرجع تحویل گیرنده باید مسووئولیت خود را تاسووقف متوسووط ارزش کاالی موجو

 شود، بیمه نماید.می

مرجع تحویل گیرنده موظف است همزمان با تحویل گرفتن کاال، تمامی اطالعات در خصو  کاالهای تحویلی را به نوع، میزان -1 تبصره 

 نماید، به گمرک اعالم نماید.و وزن به نحوی که گمرک تعیین می

دیدگی و یا فساد یا کسری گردد، باید رگاه در زمان توقف یا بارگیری کاال از انبار یا خروج از اماکن گمرکی، کاال دچار آسیبه-۲ تبصره 

گیرنده به گمرک اطالع داده شود تا با حضور مزمور گمرک با قید علت صورتمجلأ مربوط تهیه تا سایر بالفاصله مراتب توسط مرجع تحویل

 جام گیرد.اقدامات قانونی ان

 های اختصاصیهای عمومی رسمی و گمرکانبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه -فصل دوم  

ی موافقت نماید، به شوورط آن که دارای -تواند با درخواسووت صوواحبان کاال مبنی بر تزسوویأ انبار اختصووا گمرک ایران می- ۱1 ماده

 اب-داری حأ-ارت نزدیکترین گمرک خواهند بود و گمرک یادشده ضمن نگه-نظی تحت -ط به شرح ذیل باشد. انبارهای اختصا -شرای

ورتی که در انبار اختصاصی کاالی ساخت خارج دیده -ول حسن اجرای مقررات گمرکی مربوط خواهد بود. در  -کاالی موجود در آن مسئ
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ی -زموران گمرک نأ از رسوویدگی آن را کاالی وارده به انبار تلقود آن در انبار متکی به نروانه عبور )ترانزیت( داخلی نباشوود م-شووود که وج

 نموده و در بخش ورودی دفتر انبار تبت خواهند کرد.

 انبارهای مسقف -1

 زمینه فعالیت و کاالی تولیدی با نوع کاالی مورد درخواست برای نگهداری در انبار مطابقت داشته باشد.- الف

ها و نورگیرها از داخل انبار محصووور و دارای یک درب ورودی و خروجی و نحوه نصووب و حصووور و ننجرهانبار باید مسووقف و کامالً م- ب

 گونه آتاری از جوشکاری مشخص نباشد. الصاق نلمب از داخل جوشکاری به نحوی باشد که از نمای بیرونی درب انبار هیچ

 ر و در محل مناسب نصب گردد.های اعالم و اطفای حریق برخورداانبار از تجهیزات و سامانه- ج

 وضعیت استقرار گمرک در انبار و محوطه بیرونی آن مشخص و امکانات الزم در این خصو  تزمین گردد. - د

شورایط انبار از بابت نوع دیوار، ارتفاع دیوار، مسواحت انبار، وضوعیت روشونایی، موقعیت انبار به لحاظ فاصوله انبار تا گمرک اجرایی، - -ه

ضعیت  ستو ستقرار آن در داخل یا خارج محوطه واحد درخوا ست جهت نگهداری در انبار از لحاظ ا ساس نوع کاالی مورد درخوا کننده، برا

 گردد.انبار، توسط گمرک ایران مشخص می

 انبارهای روباز -۲

 (۰( بند )-رعایت جزءهای )الف(، )د( و )ه- الف

 باشند.حجین و کاالهایی است که به لحاظ شرایط قابل نگهداری در انبار مسقف نمی انبار روباز صرفاً شامل نگهداری کاالهای- ب

صورتی که از نمای بیرونی درب انبار هیچ- ج شکاری به  صاق نلمب از داخل جو صب و ال گونه دارای یک درب ورودی و خروجی و نحوه ن

 آتاری از جوشکاری مشخص نباشد.

 باشد.های عمومی و ایجاد واحدهای گمرک اختصاصی منوط به رعایت مقررات این ماده میسردخانهبرداری از انبارها و  بهره-تبصره 

قانون از لحاظ تشکیالتی تابع یک گمرک اجرایی بوده و با استقرار مزموران اعزامی ( ۹۱واحد گمرک اختصاصی موضوع ماده )- ۱۲ ماده

شریفات گمرکی مورد نظر به طور کامل در آن واحد انجا ستثنای مواد )م میت صی به ا صا قانون تابع ( ۱۳تا )( ۱۷شود. واحدهای گمرکی اخت

 مقررات مربوط به انبارهای اختصاصی و از سایر جهات مشمول مقررات انبارهای گمرکی خواهند بود.

سردخانه- ۱۳ ماده شتهانبارها و  ست که از مراجع قانونی مربوط مجوز فعالیت دا سمی، مکانی ا که عالوه بر کاالی داخلی  های عمومی ر

 باشد.عموم افراد، کاالی گمرک نشده طبق ضوابط بخش چهارم قانون، قابل انتقال و نگهداری در آنها می

 کاالی متروک، ضبطی و واگذاری به گمرک -بخش پنجم 

سخه - ۱۴ ماده سلین گزارشی در دو ن ست در نایان هر هفته گمرک را با ت شده از مرجع تحویل گیرنده موظف ا طبق فرم )برگه( تعیین 

سئول گمرک گزارش دریافتی را برای  ست، مطلع نماید. م سپری گردیده ا طرف گمرک ایران از مقدار و نوع کاالیی که مدت توقف مجاز آنها 

اال و آورنده نماید. متصدی مذکور موضوع متروک شدن کاال را به صاحب کتبت و اقدام به متصدی نگهداری حساب کاالی متروک ارجاع می

 آن ابال  خواهد نمود تا چنانيه صاحب کاال ظرف بیست روز از تاریخ ابال  نسبت به ترخیص کاال اقدام ننماید، مراحل بعدی انجام شود.

 هرگاه در مدت یک هفته، توقف هیچ کاالیی از مدت مجاز تجاوز نکرده باشد، گزارش منفی باید ارایه گردد.-1 تبصره

ساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در  -مدت توقف کاال و تمدید آن در مناطق آزاد تجاری تعیین -۲ تبصره  صنعتی و ویژه اقتصادی برا

سئول آن مناطق می سازمانهای م ضای مهلتاختیار  شد و نأ از انق شمول مفاد با ست به گمرک مربوط، م شده، مراتب با اعالم فهر های یاد

 باشد.انون میق( ۱۴ماده )( ۴حکن مقرر در تبصره )
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صره  آن ( ۱و )( ۰های )قانون و تبصووره( ۱۴شووده به گمرک در طول مدت انجام تشووریفات گمرکی، مشوومول ماده ) کاالی اظهار-۳ تب

 باشد.می

صره  قانون، ( ۹۷آوری و فروش اموال تملیکی موظف اسووت ظرف یک هفته نأ از انجام تشووریفات مذکور در ماده )سووازمان جمع-۴ تب

 نتقال کاالی متروک به انبارهای خود اقدام نماید.نسبت به ا

سال مرجع تحویل- ۱۱ ماده ضوع ماده )گیرنده کاال نأ از ار ساب کاالی ( ۵۴گزارش مو صدی نگاهداری ح به گمرک، بدون اطالع مت

 باشد.های ارایه شده از حیث موجودی کاال نمیمتروکه گمرک، مجاز به گواهی اظهارنامه

 یفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیصتشر -بخش ششم  

 شرایط عمومی اظهار و ترخیص -فصل اول 

قانون درخصو  شرایط، چگونگی تشریفات اظهار و ارزیابی و ( ۹۳شود در اجرای تبصره ماده )به گمرک ایران اجازه داده می- ۱۶ ماده

ستورالعمل مربوط را تهیه و نأ از تزیید وزیران امور اقت سناد الزم، د صل )ا سازی با رعایت ا شهر سی ( ۰۹۳صادی و دارایی و راه و  سا قانون ا

 نامه داخلی هیئت دولت اقدام نماید. آیین( ۰۳جمهوری اسالمی ایران و ماده )

کاالی صووادراتی به منظور انجام تشووریفات گمرکی باید به انبارهای گمرکی تحول گردد، مگر در مواردی که صوواحب کاال به - ۱۷ ماده

صورت گمرک میصورت ک شد که در این  ضا نموده با صادر نماید. در موارد تبی تقا تواند اجازه انجام عملیات ارزیابی در خارج از این اماکن را 

شد، گمرک می شده با صورتی که کاال اظهار و وجوه متعلقه تزمین  ستثنایی و در  صاحب کاال یا نماینده قانونی وی با ا ضای کتبی  تواند با تقا

 ملیات ارزیابی کاالهای وارداتی در خارج از اماکن گمرکی نیز موافقت نماید.انجام ع

 ۰اصل اسنادی که باید به اظهارنامه ضمیمه شود عبارتند از:- ۱۸ماده 

ر، المللی(، ترخیصیه، قبض انبااسناد خرید، حمل )یا تصویر تصدیق شده سند حمل توسط شرکت حمل و نقل بین کاالی ورودی:-الف 

بندی )در صورت  های الزم، اسناد بانکی )در صورتی که کاال از طریق نظام بانکی وارد شده باشد(، گواهی مبدأ، صورت عدلگواهی ها ومجوز

صیه برای  سند حمل و ترخی ضمیمه نمودن  ضروری بداند.  سایر قوانین  سنادی که گمرک در اجرای قانون یا  سایر ا یکنواخت نبودن کاال( و 

صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی که در منطقه معامله شده یا قبض انبار آن تبدیل شده است  -مناطق آزاد تجاری کاالی ورودی از 

 باشد.ضروری نمی

در موارد استثنایی که تسلین یک یا چند سند بجز ترخیصیه، موافقت بانک )در صورتی که کاال از طریق نظام بانکی وارد شده -1 تبصره 

شود. ترخیص کاال منوط به های الزم میسر نباشد، با تشخیص رییأ گمرک اظهارنامه قبول و به جریان گذاشته میوزها و گواهیباشد( و مج

 باشد.ارایه تمامی اسناد و انجام کامل تشریفات گمرکی می

صره  شورهای ممنوع-۲ تب صول ک شده و مح سازنده کاال احراز  شور  شمول تعرفهالمعامله نبوده و  در مواردی که ک های ترجیحی و م

 باشد.های مقداری نگردد، با تشخیص گمرک ایران ارایه گواهی مبدأ ضروری نمیمحدودیت

صره  سلین-۳ تب شخا  حقوقی چنانيه تنظین و ت شخص در مورد ا شده )کارمند  شخص یاد شد،  صاحب کاال با کننده اظهارنامه غیر از 

ه )براسووواس متنی که گمرک ایران اعالم خواهد کرد( برای ترخیص کاال باشووود و برت وکالت نامحقوقی( باید دارای وکالت رسووومی و معرفی

نامه رسمی حدود اختیارات وکیل تعیین شده باشد و در صورتی که ترخیص نامه یا تصویر آنها ضمیمه باشد و در برت وکالترسمی و معرفی

نامه رسوومی مؤسووسووات دولتی در مورد کاالی متعلق به آنها و باشوود. معرفیکننده کارگزار گمرکی باشوود، نامبرده دارای وکالتنامه رسوومی 

 ها به جای وکالتنامه رسمی نذیرفته خواهدشد.ها با گواهی وزارت امور خارجه نسبت به کاالی متعلق به سفارتخانهنامه سفارتخانهمعرفی

                                                           
 .داده شد صیو مقررات موضوعه تشخ نیموافق قوان یمال یاقتصاد یتخصص اتیه یرا 11/11/1938مورخ  38133۰1316111۰91موجب دادنامه شماره ه ماده ب نیا -1
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فاً از طریق وی یا کارگزار گمرکی دارای وکالتنامه رسمی در مواردی که صاحب کاال شخص حقیقی باشد، قبول اظهار کاال صر-۴ تبصره 

 نذیر است. و کارت کارگزار گمرکی معتبر امکان

صدوری: -ب  قبض انبار )در صووورت تحویل کاال به انبارهای گمرکی(، مجوز ارزیابی در خارج از اماکن گمرکی )حسووب مورد(،  کاالی 

صورت ی ست عدلبندی )در  صویر نروانه کنواخت نبودن کاال(، گواهیسیاهه فروش )فاکتور(، فهر شمول(، ت صورت  ها و مجوزهای قانونی )در 

رفته در کاالی صادراتی )حسب مورد( و سایر اسنادی که گمرک  ورود موقت برای نردازش یا نروانه ورود قطعی برای تعیین مواد وارداتی بکار

 دار ضروری بداند.در اجرای مصوبات مراجع صالحیت

سناد و گواهی ها:رویهسایر  -ج  های مربوط مشخص های الزم برای الصاق به اظهارنامه کران بری )کابوتاژ( و انتقالی و عبوری در بخشا

 شد. خواهد

سناد مالکیت و تحت نظارت صاحب کاال یا نماینده قانونی وی می- ۱۹ ماده ضای کتبی و ارایه ا سلین اظهارنامه طبق تقا تواند قبل از ت

ستهمزموران ت سارات احتمالی وارده، کاالی خود را رؤیت و به توزین ب سئولیت خ شده از طرف گمرک و با قبول م ها یا بازکردن و دیدن عیین 

 برداری و خشک کردن کاال و تعویض لفاف آنها اقدام نماید.محتویات آنها جهت به دست آوردن مشخصات کاال و نمونه

بندی ناشی از این اقدامات در صورتمجلسی که حتمالی محتویات و تغییرات انجام شده در بستهانجام عملیات یادشده و کسری ا-تبصره  

 شود.کننده گمرک خواهد رسید، درج میبه امضای مرجع تحویل گیرنده، صاحب کاال و مزمور نظارت

ست( یا بارنامه حمل را حتی اگر کاالی- ۶۱ ماده ست کل بار )مانیف شده  کاالی چند ردیف از یک فهر شخص واحد وارد  واحد و به نام 

تواند برای یک ردیف کاالی متعلق به خود در صووورتی که توان در یک اظهارنامه اظهار نمود، ولی صوواحب کاال یا نماینده وی میباشوود، نمی

شد در چند نوبت اظهارنامه سته با سته بیش از یک ب سلین نماید و در هر حال محتوای یک ب یک و توان تفککاال را نمیهای متعدد تنظین و ت

سته یاد شی از محتویات ب سین و برای هر بخش اظهارنامه تنظین و قبول نمود، مگر در مواردی که بخ شرایط ورود قابل  تق شده با توجه به 

 ترخیص نباشد یا برای بخشی از آن اظهارنامه مرجوعی تنظین یا به صورت کتبی درخواست واگذاری به گمرک گردد.

شود، قابل اظهار به موجب های متعدد حمل میکاالی موضوع یک گشایش اعتبار یا سیاهه خرید )خرید واحد( که طی بارنامه-1 تبصره 

 باشد.یک اظهارنامه می

صره  ای ه های عبوری )ترانزیتی( که با یک کامیون، یک بارگنج )کانتینر( یا یک واگن از مبادی ورودی به مقصوود گمرکمحموله-۲ تب

شور عبور میداخلی اع شد، قابل اظهار به زام یا از ک ضوع چندین بارنامه یا راهنامه بوده و عبور )ترانزیت( کننده آن واحد با نمایند حتی اگر مو

 موجب یک اظهارنامه عبوری )ترانزیتی( خواهد بود.

و یا در ظروف دارای مصرف مکرر وارد دهد مجموعه می هرگاه کاال در ظروف غیرعادی و ظروفی که خصوصیت غالب خود را به- ۶1 ماده

بندی و مشووومول شووورایط و مزخذ مربوط به خود خواهد بود. در مواردی که امکان تفکیک  گردد، هر کدام از ظرف و مظروف جداگانه طبقه

 ظرف از مظروف نباشد در این صورت ظرف و مظروف توأماً مشمول نرداخت مزخذ حقوق ورودی باالتر خواهد بود.

 شود.عنوان ورود موقت نذیرفته میگاههای دارای مصرف مکرر بهها )کانتینرها( و سایر ظروف و تکیهبارگنج-تبصره 

شووود، وزن کاال باید با تمام لفاف و ظروف درونی و در مواردی که حقوق ورودی یا عوارض صووادراتی از روی وزن دریافت می- ۶۲ ماده

ضع عادی هنگام اظه سپأ وزن تقریبی ظرف )اعن از هر نوع محفظه و لفاف و بیرونی آن به حال و و سیله توزین، تعیین و  ار در گمرک به و

 گاه و نظایر آن( به شرح زیر محاسبه و از آن کسر گردد:تکیه

 درصد وزن با ظرف. های مشبک )قفسه( بیست برای شیشه جام در صندوق -۰

 درصد وزن با ظرف.آالت و چینی در صندوق سیبرای شیشه جام و شیشه -۱

 درصد وزن با ظرف. آالت و چینی در کارتن و در ظروف دیگر نانزدهبرای شیشه -۹
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 درصد وزن با ظرف. برای مواد نسجی و اشیاء ساخته شده از آن در صندوق چوبی بیست -۴

 درصد وزن با ظرف. آالت و چینی( هشتبرای کاالها در کارتن )به جز شیشه - ۵

 درصد وزن با ظرف. شوند نانزدهایر کاالهایی که در صندوق یا ظروف چوبی یا فلزی وارد میبرای س - 1

 شود سه درصد وزن با ظرف.های نارچه و غیره وارد می برای کاالیی که در جوف حصیر، زنبیل یا کیسه یا لفاف -۷

شامل لفاف اوزان تقریبی یاد سه )جز در مورد  هایی که کاال را به طور شده در بندهای مذکور  شبک یا قف شاند از قبیل تخته م ناقص بپو

 شیشه جام( نخواهد بود و همیشه وزن خالص حقیقی کاال باید تعیین شود.

صالحی  - ۳9 ماده سلیمی  گمرک ایران می (49/4۵/۱044)ا صحت مندرجات مدارک ت صاحب کاال بخواهد  ضروری از  تواند در موارد 

صادر  صنایع و معادن و کشاورزی ایران )اتاق ایران( در کشور مبدأ برساند. کاالی وارداتی و صالحیت  صدیق اتاق بازرگانی،  کننده آنها را به ت

شاورزی ایران  صنایع و معادن و ک ضای اتاق بازرگانی،  سالمی ایران در )صحت مهر و ام سولگری جمهوری ا اتاق ایران( محل باید به تزیید کن

 ۰.کشور مبدأ رسیده باشد

 مراحل گردش اظهارنامه -م فصل دو 

شده از طرف گمرک )فرم )برگه( - ۶۴ ماده صاحب کاال یا نماینده قانونی وی نأ از اطمینان از موجود بودن کاال باید اظهارنامه تعیین 

د اعالم شووود براسوواس های اطالعات یا اظهار از راه دور( را از لحاظ اطالعات و وجوه گمرکی متعلقه که از ناحیه وی بایکاغذی، سووایر حامل

سناد از جهات تکمیل  سلین نماید. در این بخش اظهارنامه و ا سناد در گمرک ت سناد الزم به واحد نذیرش ا سناد مربوط تکمیل و به همراه ا ا

شتن خط سبات، ندا شتن بدهی قطعی، محا ضمیمه، ندا سناد  سناد با کاال و هميبودن اطالعات و ا  نین برتخوردگی، احراز مالکیت، ارتباط ا

شاهده گردد،  شده م صورتی که ایرادی در هر یک از موارد یاد شده و در  سی  صورت لزوم( برر وکالتنامه یا نمایندگی و کارت کارگزاری )در 

سناد جهت رفع نقص و تکمیل به اظهارکننده مسترد می صالح، تکمیل و امضای آن اقدام و اعاده نماید. واحد اظهارنامه و ا سبت به ا شود تا ن

سبه حقوق ورودی متعلقه،  نذیرش نأ از اخذ اظهارنامه امضا سناد و مندرجات اظهارنامه و صحیح بودن محا شده و اطمینان از کامل بودن ا

شماره تبت آن را با قید صات آن را در دفتر تبت اظهارنامه درج و یا در رایانه وارد و  شخ ضمیمه و مهر و موم و م سناد را به اظهارنامه  تاریخ  ا

دهد. با تخصیص شماره تبت و درج آن در متن اظهارنامه، کاال اظهار شده نماید و به سرویأ ارزیابی تحویل میمتن اظهارنامه منعکأ می در

شود. قبل از این مرحله )اظهارکاال سایی و از این نأ نباید از اختیار مزموران گمرک خارج  شنا شده  شماره تبت   (تلقی و اظهارنامه تحت این 

 کاال حق هرگونه اصالح یا تغییر در اظهارنامه را دارد.صاحب 

به منظور دریافت اطالعات اظهارنامه )با رعایت محرمانه بودن اطالعات تجاری اشخا ( گمرک شرایط و تمهیدات الزم را جهت -تبصره  

 نماید.انجام امور توسط بخش تعاونی و خصوصی فراهن می

شناس  نأ از تحویل اظهارنامه به- ۶۱ ماده سرویأ ارزیابی، ارزیاب و کار سئول  سط م شناس تو سرویأ ارزیابی و تعیین ارزیاب و کار

شود،  شاهده ن سایر مواد قانون در مواردی که اختالفی م صورت قبول اظهار یا تعیین تکلیف طبق  سی را در اظهارنامه منعکأ و در  نتایج برر

گردد. واحد ت شووود به اظهارکننده اعالم و اظهارنامه تحویل واحد صووندوق و نروانه میاظهارنامه را امضوواء و میزان وجوهی را که باید نرداخ

شده اقدام و سبت به کنترل و تبت آنها و انطباق وجوه نرداخت  سناد نرداخت یا تزمین وجوه متعلقه از اظهارکننده، ن  مذکور نأ از دریافت ا

نماید. سووپأ اظهارنامه و نروانه به در این واحد تهیه شووده اسووت، مهر و امضوواء می ای را که براسوواس مندرجات اظهارنامهاظهارنامه و نروانه

شود تحویل تا نروانه را با اظهارنامه مطابقت و در صورت صحت اقدامات انجام شده، با قید تاریخ، شخصی که از طرف رییأ گمرک تعیین می

سناد و نروان سپأ اظهارنامه و ا ضاء و مهر نماید  ضای نروانه را ام شماره و تاریخ ام شده تا نأ از تبت  صدی دفتر تبت اظهارنامه  ه تحویل مت

                                                           
مصوب  هیات وزیران در موضوع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 16/15/1111هـ مورخ 53111/ت18935شماره نامه تنقیحی تصویباصالح به موجب  -1

 روزنامه رسمی کشور. 18/15/1111مورخ  11151هیات وزیران منتشر شده در شماره  19/15/1111
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بینی شووده در آن دفتر، نروانه را با اخذ رسووید تحویل صوواحب کاال یا نماینده قانونی وی و اظهارنامه و اسووناد نروانه و اطالعات تکمیلی نیش

 ضمیمه را تحویل واحد نگهداری اظهارنامه نماید.

 تواند حقوق ورودی اظهاری صاحب کاال را همزمان با اظهار کاال نیش دریافت نماید.ایران میگمرک -تبصره 

 رسیدگی اظهارنامه )ارزیابی( -فصل سوم  

سناد، کاالهای اظهار- ۶۶ ماده صحت مندرجات اظهارنامه و ا صول وجوه متعلقه،   به منظور حصول اطمینان از اجرای مقررات گمرکی، و

سایر مشخصات و مجوزهای الزم باید مورد ارزیابی و کنترلشده از لحاظ نو سازنده، تعرفه و  های گمرکی ع جنأ، تعداد، وزن، ارزش، کشور 

سایر کارکنان، نحوه نمونه سان و  شنا سی و  قرار گیرند. وظایف ارزیابان، کار شف تخلف و گزارش آن، نحوه و میزان وار سناد، ک برداری، نقص ا

صول ا ساس ا سط گمرک ایران تعیین و ابال  معاینه برا ستورالعملی تو سی در اظهارنامه طی د سی اتفاقی و درج نتایج وار نتخاب خطر و وار

 شود.می

 تواند با حضور صاحب کاال یا نماینده قانونی وی انجام شود.به تشخیص گمرک یا تقاضای صاحب کاال، وارسی و ارزیابی کاال می-بصره ت

ارزیابی اختالفاتی به زیان دولت مشاهده شود، ارزیابان موظفند مشروح اختالف را در اظهارنامه نوشته و امضا  هرگاه در جریان- ۶۷ ماده

ضمیمه و برای تعیین جریمه به  سرویأ ارزیابی تنظین و به اظهارنامه  شرح اختالف از طرف  صورتمجلأ تخلف حاکی از  صله  نمایند و بالفا

 شود.رییأ گمرک ارایه می

ستلزم دریافت تفاوت حقوق ورودی و هزینه- ۶۸ ماده شود و هرگاه در جریان ارزیابی اختالفاتی که م شف  شد ک های انجام خدمات نبا

جای نام دیگری در کاال دارای شورایط ورود یکسوان باشود )مانند اینکه نام یکی از دو نوع کاالی مجاز که حقوق ورودی آنها یکسوان اسوت به

شد شده با شته  صورتمجلأ تخلف با اطالع رییأ اظهارنامه نو شاهدات مزموران باید در اظهارنامه قید و بدون تنظین  صورت نیز م ( در این 

 شود.قانون، اجازه اصالح مورد اشتباه داده می( ۰۰۱گمرک نأ از اخذ جریمه موضوع ماده )

شد و مرا- ۶۹ ماده صات کاالی خود را به زیان خود اظهار کرده با شخ صاحب کاال م شود ارزیابان موظفند اگر  شف  تب بر اتر ارزیابی ک

مشاهدات خود را زیر اظهارنامه بنویسند و آن را به متصدی سرویأ ارزیابی مسترد دارند. در چنین مواردی متصدی سرویأ ارزیابی موظف 

صاحب کاال می صاحب کاال اعالم کند و  ست مراتب را به  ستنا شت همان اظهارنامه به ا شته ارزیاب و تتواند در متن یا ن صدی ااد نو یید مت

یادشده تقاضای استرداد اضافه نرداختی را بکند و در این صورت رییأ گمرک یا قائن مقام او نأ از رسیدگی در زیر گزارش متصدی مذکور 

 اجازه صدور حکن استرداد را خواهد داد.

درخواست استرداد نباشد باید انصراف خود را در متن یا  به هرگاه صاحب کاال یا نماینده وی به سبب تسریع در کار خود مایل-1 تبصره 

 نشت اظهارنامه نوشته و امضاء نماید و صاحب کاال یا نماینده او حق درخواست استرداد اضافه نرداختی را نخواهد داشت.

ضافه نرداختی ارایه و ت-۲ تبصره  سترداد ا ضایی مبنی بر ا صاحب کاال قبل از ترخیص کاال تقا بت نماید نأ از بررسی گمرک و چنانيه 

نباشد با صدور حکن نسبت به استرداد اقدام خواهد گردید. انجام تشریفات ( ۰شرط اینکه مشمول تبصره )کننده بهصحت تقاضای درخواست

 استرداد مانع از ترخیص کاال نخواهد بود.

رزیابی آن انجام یافته است، بازدید نموده و آن کاال را شخصًا تواند در هر مورد که مقتضی بداند کاالیی را که ارییأ گمرک می-۷۱ ماده

 یا به وسیله هر مزمور دیگری از مزموران گمرک دوباره ارزیابی و معاینه نماید.

 های گمرکیرویه -بخش هفتم  

 کاالهای ورودی -فصل اول 

 ورود قطعی -مبحث اول 

 باشد.ی الزم طبق قوانین و مقررات مربوط و نرداخت حقوق ورودی میورود قطعی کاال مستلزم اخذ تمامی مجوزها-۷1 ماده
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 ورود موقت -مبحث دوم 

 قلمرو گمرکی وارد شود: تواند با اخذ مجوز از گمرک ایران به عنوان ورود موقت بهکاالهای زیر می-۷۲ ماده

 ها. کاالها به منظور عرضه در نمایشگاه - الف

 های همراه آنها نأ از ارایه موافقت وزارت دفاع و نشتیبانی نیروهای مسلح.و عکسبرداری هوایی و فیلنهای فیلمبرداری  دستگاه - ب

 برداری. های مطالعات علمی، آموزشی، تربیتی، فنی و مهندسی نقشه دستگاه - پ

 های( خا .های )طرحوژهسازی، الیروبی، راهسازی، حفاری، استخراج و اکتشاف و نر سازی، اسکله ها برای سد دستگاه - ت

 ها و تزسیسات صنعتی و نظایر آن.ها برای نصب و سوارکردن کارخانه دستگاه - ث

 ها. آالت و دستگاه ها برای تعمیر ماشین دستگاه - ج

 مصرف. بار های چند گاهمقین ایران برای استفاده شخصی و ظروف و تکیه نقلیه سواری و هوانیمای شخصی اشخا  غیر وسایل - چ

المللی قابل ورود موقت بوده و دولت جمهوری اسالمی ایران عضویت آن را های گمرکی بیننامهکاالهایی که طبق قراردادها و موافقت - ح

 نذیرفته است.

 دوستانه. های بشروسایل و لوازم امدادی به منظور کمک - خ

 .بندی کاالی صادراتی های آماده برای بستهروف و لفافظ -د

 هوانیما برای امور خدماتی از قبیل سمپاشی و مسافری. -ذ

صره   شووند و نتاج آنها مشومول عنوان واردات موقت بوده و تشوریفات ورود و ها که برای تعلیف به صوورت موقت وارد کشوور میدام-تب

 ست.نامه مخصو  تعلیف اغنام و احشام مصوب هیئت وزیران اها تابع مقررات آیینخروج این دام

 های مربوط به منظور تعویض یا رفع نقص هوانیماها یا کشتیهای خارجی که شرکتلوازم و قطعات یدکی هوانیماها یا کشتی-۷۳ ماده

صورت موقت وارد می شرکت نگاهداری و ها به  صو   شیا در انبار مخ شود. این ا ضمیمه  شروح آنها به اظهارنامه  صورت ریز م کنند باید 

صات دقیق آن ب شخ شرکت نگهداری میم ست اید در دفتری که از طرف  شود و همينین دفتر دیگری که گمرک موظف به نگاهداری آن ا

گذاری و نلمب خواهد شد. موقع مصرف یا اعاده شده قبالً از طرف گمرک شماره امضای مزموران گمرک برسد. دفاتر یاد تبت و هر دو دفتر به

شت نروانه ورود موقت مربوط در هر دو دفتر نیز خروج هر یک از اقالم باید با نظارت گمرک ب شتی تحویل و عالوه بر تبت در ن ه هوانیما یا ک

 آن از انبار تبت و به امضاء مزمور گمرک برسد.

 کند.قانون( تعیین و اعالم می «۰۱»ورود موقت مستلزم اخذ تضمین به میزانی است که گمرک ایران )حسب ماده  -۷۴ ماده

 شود:ر موارد زیر به جای اخذ تضمین به اخذ تعهد کتبی اکتفا مید -۷۱ ماده

 (.۷۹های خارجی موضوع ماده )ورود موقت لوازم و قطعات یدکی هوانیماها و کشتی- الف

 های دارای مصرف مکرر و نظایر آنها.گاهظروف و تکیه- ب

صالحی  - پ سات دورود موقت کاالهای وزارتخانه (43/۱۳/3۳)ا س سازمان ب ۰ "شرکت های دولتیو "ولتی ها و مؤ سئوالن مالی  ا تعهد م

 .های سیاسی کشور مربوط با گواهی وزارت امور خارجهها و یا نمایندگیها تعهد سفارتخانهمربوط و در مورد نمایشگاه

                                                           
 یران.هیات وز 13/11/1936آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب  ۰5به موجب اصالح بند )پ( ماده اصالح شده  -1
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مه ذکر شووده اسووت معاینه و ناگردد باید طبق مقرراتی که در بخش شووشوون این آیینکاالیی که به عنوان ورود موقت اظهار می-۷۶ ماده

ها یا محتویات آنها نلمب گمرک یا هر نوع عالمت دیگری ارزیابی دقیق شده و نأ از درج مشخصات و عالمت روی کاال در اظهارنامه به بسته

شود  صاق گردد و گمرک مدتی را که کاال در طی آن باید از کشور خارج  شد ال شخیص کاال در موقع خروج الزم با تعیین و در متن که برای ت

 نروانه گمرکی قید و نروانه و کاال در اختیار صاحب کاال گذاشته شود.

در صورت تسلین تقاضای کتبی از طرف صاحب کاال مدت نروانه ورود موقت از طرف گمرک صادرکننده نروانه )نأ از موافقت -۷۷ ماده

ضا نیش از انقضای مهلت اولیه تسلین شده باشد. در صورتی که باز هن گمرک ایران( تا حداکثر شش ماه قابل تمدید است به شرط اینکه تقا

 احتیاج به تمدید مجدد داشته باشد به شرط تسلین تقاضا قبل از انقضا مدت، موافقت با آن موکول به کسب اجازه از گمرک ایران خواهد بود.

صره   صوبه مورخه  -تب شگاهی و همينین تجهیزات با برای ور هیات وزیران( 40/۱4/۱931)الحاقی به موجب م ود موقت تجهیزات آزمای

 های علوم، تحقیقات و فناری، بهداشووت، درمان و آموزش نزشووکی و معاونت علمی و فناوری رییأیید وزارتخانهافناوری باال حسووب مورد با ت

 جمهور مدت مندرج در این ماده دو سال خواهد بود.

 های زیر اقدام نماید: تواند به یکی از روشابطال تضمین یا تعهد، صاحب کاال میبرای تسویه نروانه ورود موقت و -۷۸ ماده

 کاال را به گمرک تحویل و تقاضای ابطال نروانه و تضمین یا تعهد را بنماید. -الف 

 کاال را برای ورود قطعی با رعایت مقررات مربوط اظهار و ترخیص نماید.-ب 

تواند تضوومین ورود باشوود. گمرک داخلی میت کاال که تابع مقررات و تشووریفات رویه مرجوعی میتسوولین اظهارنامه به منظور برگشوو-پ 

عنوان تضوومین جهت خروج کاال از کشووور قبول کند. ابطال نروانه و تضوومین یا تعهد کاالی ورود موقت  موقت را در صووورت معتبر بودن به

قت و سالن بودن نلمب یا عالین گمرکی الصاق شده روی کاال و منقضی نشدن موکول به تشخیص و تطبیق کاال با مشخصات نروانه ورود مو

گیری باشد. در صورتی که به علت از بین رفتن عالین یا نلمب، تطبیق کاال ممکن نباشد نسبت به وصول تضمین و یا نیمدت اعتبار نروانه می

لمرو گمرکی داشته باشد طبق مقررات صادرات )بدون نرداخت هرگونه اجرای تعهد اقدام و در صورتی که صاحب کاال قصد خروج کاال را از ق

 وجهی از قبیل جایزه صادراتی و تسهیالت صادراتی( رفتار خواهد شد.

ساند باید قبل از -۷۹ ماده شد یا به مصرف بر ست در ایران بفرو شده ا صاحب کاال بخواهد کاالیی را که به عنوان ورود موقت وارد  هرگاه 

ضای مدت  ست کتبی مبنی بر ابطال نروانه ورود موقت به گمرک مربوط داده و اظهارنامه ورود قطعی برای کاالی خود انق اعتبار نروانه، درخوا

تنظین و تشوووریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دهد. ورود قطعی کاالی ورود موقت مسوووتلزم اخذ مجوزها و نرداخت حقوق ورودی به 

 ورود موقت و نرخ برابری ارز براساس زمان اظهار ورود قطعی خواهد بود. مزخذ و ارزش زمان اظهار

در صووورتی که کاالی ورود موقت در مهلت مقرر حسووب مورد تحویل گمرک یا ترخیص قطعی یا برگشووت نشووود، در صووورت - ۸۱ماده

ورت نسبت به وصول تضمین و نیگیری قانون( و در غیر این ص «۰۰۹»ماده  «ب»تشخیص عمدی بودن مشمول مقررات قاچاق )موضوع بند 

 اجرای تعهد اقدام خواهد شد.

تواند با نرداخت جریمه تا زمانی که اعالم جرم قاچاق و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کاال می-تبصره  

 نماید.قانون نسبت به تحویل یا ترخیص یا اعاده کاال اقدام ( ۰۱۳انتظامی موضوع ماده )

 ورود موقت برای پردازش -مبحث سوم  

ورود موقت برای نردازش مستلزم اخذ مجوز قبلی از گمرک ایران است. میزان کاالی وارده و نوع نردازش در مجوز صادره قید - ۸1 ماده

 گردد.و توسط گمرک تعیین می

صره  صادراتی از -1 تب صرف کاالی  ضرایب م صورتی که برای گمرک کیل یا  شد، گمرک در  شخص نبا محل ورود موقت برای نردازش م

سازمان ستعالم و اقدام میهای ذی نظر  صادرربط را ا شد می نماید. در مواردی که  ضوع را به مراجع کننده به نظر گمرک معترض با تواند مو

 رسیدگی به اختالفات گمرکی موضوع بخش دوازدهن قانون ارجاع نماید.
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کنندگان خوشنام و نمونه و صادرکنندگانی که به طور منظن عملیات نردازش را انجام  ت الزم برای صادرگمرک ایران تسهیال-۲ تبصره 

 دهند فراهن خواهد کرد.می

 ربط مجاز است.صدور مجوز برای ورود موقت برای نردازش حداکثر به میزان ظرفیت اسمی ساالنه واحد تولیدی ذی-۳ تبصره

صالحی  - ۸۲ ماده صره ) (۳۳/4۳/۱044)ا سند ۵۰( ماده )۰در اجرای تب صدور  ست آمده از تاریخ  صوالت به د صدور مح ( قانون مهلت 

ترخیص کاالی وارده یک سووال می باشوود. این مهلت در مواردی که دالیل موجه و قابل قبولی از طرف ذینفع به گمرک ارایه گردد برای گروه 

های کاالیی حداکثر تا دو سال دیگر قابل  حداکثر تا یک سال دیگر و برای سایر گروه کاالیی بهداشتی، آرایشی، دارویی، دخانی و مواد غذایی

های صووونعت، معدن و تجارت و جهاد االختیار وزارتخانه تمدید خواهد بود. در موارد اسوووتثناء با تزیید کارگروهی متشوووکل از نمایندگان تام

دن و کشاورزی و تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران با توجه به ضروریات تجاری های بازرگانی، صنایع، معاکشاورزی و گمرک ایران و اتاق 

 ۰.قابل تمدید خواهد بود

سال می  (۳۳/4۳/۱044)الحاقی -الف سند ترخیص کاالی وارده، یک  صدور  ست آمده از تاریخ  صوالت به د صدور مح شد. این مهلت  با

قالم کشوواورزی مشوومول قانون تمرکز وظایف( برای مدت یک سووال دیگر به شوورط ارایه مهلت با نظر گمرک ایران برای کلیه کاالها )به جز ا

 یدرخواست تمدید قبل از انقضای مهلت و یا نرداخت جراین متعلقه از تاریخ انقضای نروانه تا درخواست و عدم ارجاع نرونده به مراجع رسیدگ

 .گرددکننده، تمدید می

که دالیل موجه و قابل قبول از طریق صووواحب کاال ارایه گردد با تزیید کارگروهی متشوووکل از در مواردی  (۳۳/4۳/۱044)اصالالالحی -ب

های صووونعت، معدن و تجارت، جهاد کشووواورزی، بانک مرکزی جمهوری اسوووالمی ایران، گمرک جمهوری  االختیار وزارتخانه نمایندگان تام

شاورزی ایر صنایع و معادن و ک سالمی ایران و اتاق بازرگانی،  سال  (ان )اتاق ایرانا ضروریات تجاری، نروانه تا یک  و تعاون ایران، با توجه به 

  .دیگر قابل تمدید خواهد بود

مهلت قابل تمدید برای کاالهای مشووومول قانون تمرکز وظایف مربوط به بخش کشووواورزی در وزارت جهاد  (۳۳/4۳/۱044)الحاقی  -پ

 .بود خواهد هما شش مذکور کارگروه در-۰۹۳۰ مصوب –کشاورزی 

 .دبیرخانه کارگروه یاد شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد-1تبصره 

در مورد کاالهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت  (۱۳/۱4/3۵)اصالحی  -۲تبصره  

سند ترخیص شش ماه بوده و حداکثر برای شش ماه دیگر به تشخیص جهاد کشاورزی، مهلت صدور محصوالت بدست آمده از تاریخ صدور 

 ۱.کارگروه موضوع این ماده قابل تمدید است

کننده انجام شود بدون اینکه تغییر مالکیت  تواند توسط اشخاصی غیر از واردعملیات نردازش نأ از موافقت گمرک ایران می- ۸۳ ماده

 در مقابل گمرک مسئول اجرای مقررات ورود موقت برای نردازش خواهد بود.کننده  انجام شده باشد و در هر حال وارد

برای صدور محصوالت به دست آمده، صاحب کاال باید اظهارنامه صادراتی را با ذکر شماره نروانه ورود موقت و الصاق تصویر آن - ۸۴ ماده

نظور بازشناسی و انطباق کاالی وارده و محصوالت به دست آمده را تنظین و به گمرک تسلین نماید. گمرک به هنگام صدور، اقدامات الزم به م

 کننده میسر شود.معمول تا امکان تسویه توسط گمرک ورود موقت

عمل آورد. چنانيه کاالی وارده یا محصول به دست آمده تواند از کاالی وارده و نحوه نردازش بازدید بهگمرک در هر زمان می- ۸۱ ماده

 قانون رفتار خواهد شد.( ۰۰۹ق بند )ب( ماده )موجود نباشد، طب

                                                           
هیات وزیران در خصوص اصالح  16/11/1111هـ مورخ 58155/ت13۰1۰نامه شماره و بند ب اصالحی و بندهای الف و پ الحاق شده به موجب تصویب 81ماده  -1

 هیات وزیران است. 11/11/1111آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب  8۰و  81مواد 

 هیات وزیران. 18/11/1935مورخ  هـ591۰8/ت113169( به موجب مصوبه شماره 1یر عنوان تبصره قبلی به تبصره )و تغی 81( به ماده 1الحاق تبصره ) -1
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ضمین- ۸۶ماده  صدور محصوالت به دست آمده ت سناد و مدارک و احراز بکارگیری مواد اولیه با  سی ا شده نأ از برر ها و تعهدات اخذ 

شود ابطال و تسویه برای ر میوارداتی در محصول صادراتی ابطال و تسویه خواهد شد. در مواردی که محصوالت به دست آمده، به تدریج صاد

 همان میزان کاالی صادر شده انجام خواهد شد.

تواند ظرف مهلت تعیین شوووده برای نردازش، نأ از اخذ موافقت گمرک ایران کاالی وارده را به همان حالت کننده می وارد-1 تبصررره

 ویه تعهدات خود اقدام نماید.اولیه با رعایت تشریفات مرجوعی از کشور خارج و نسبت به ابطال تضمین و تس

درخصو  کاالی وارده برای نردازش و همينین ضایعات دارای ارزش تجاری )قابلیت مصرف داشته باشد( چنانيه برای ورود -۲ تبصره 

 شود.و بدون کسر استهالک ترخیص می( ۷۳قطعی اظهار شود، با رعایت مقررات ماده )

به نام اشخاصی غیر از واردکننده صادر شود که در این صورت نروانه صادراتی مربوط برای تواند محصوالت به دست آمده می-۳ تبصره 

 ابطال تضمین یا تعهد کافی است.

انجام صووادرات  قیتعهد خود از طر یفایکه صوواحب کاال در مهلت مقرر، نسووبت به ا یدر صووورت( ۳۳/4۳/۱044)اصالالالحی - ۸۷ ماده

نمودن نروانه  یبه قطع لیدرخواست جهت تبد هیبه شرط ارا د،یورود موقت اقدام ننما یکاال نیعمرجوع نمودن  ای آمده دستمحصوالت به

 ندگانیمرکب از نما یموضوووع در کارگروه کننده،یدگینرونده به مراجع رسوو عقبل از ارجا ایمهلت  ینردازش قبل از انقضووا یورود موقت برا

و تعاون  رانیا یمعادن و کشاورز ع،یو صنا یبازرگان های اتاق ،یرت، وزارت جهادکشاورزوزارت صنعت، معدن و تجا ران،یگمرک ا اریاالختتام

سالم یجمهور یبانک مرکز ران،یا ستگاه ریساو حسب مورد وزارتخانه و  رانیا یا س یهاد صورت موافقت کارگروه  یمربوط برر  ادشدهیو در 

سووفارش( و با نرداخت  در صووورت عدم امکان تبت گرید باتیترت ایارش )و سووفنأ از انجام تبت  ،ینروانه ورود موقت به قطع لیجهت تبد

سود بازرگان یحقوق گمرک صره ) یبه عالوه  ضوع تب سا نیا( ۹مطابق جدول مو نرخ ارز در زمان  یارزش زمان ورود موقت و برابر سماده و برا

 ۰.باشدینعت، معدن و تجارت مدر وزارت ص ادشدهیکارگروه  رخانهیاقدام خواهد شد. دب یاظهار واردات قطع

صره  صالحی  -1 تب شدن نروانه ورود موقت بعد از  (۱۳/۱4/3۵)ا صاحب کاال برای تبدیل به قطعی  سوی  ست از  صورت ارایه درخوا در 

روه کارگکننده( طرح نرونده در کننده یا صدور حکن برائت از مرجع رسیدگیانقضای مهلت )مشروط به عدم ارجاع نرونده به مرجع رسیدگی 

( قانون از تاریخ انقضای نروانه تا زمان ارایه درخواست مزبور )با کسر مدت زمان ۰۱۳یادشده منوط به نرداخت جراین متعلقه بر اساس ماده )

 ۱.ی برائت( به گمرک مربوط خواهد بوداکننده تا صدور ر ارجاع نرونده به مرجع رسیدگی

صره  صالحی  -۲ تب صدور  (۱۳/۱4/3۵)ا صورت  سیدگیدر  کننده، اخذ مجوز تبدیل به قطعی و انجام  حکن محکومیت از طریق مرجع ر

 د.تبت سفارش یا تنظین اظهارنامه ورود قطعی نیاز نیست، مگر آنکه در رأی صادره به این موضوع تصریح شده باش

صره  نامه  موقت به قطعی با رعایت این آییندر صووورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر، تبدیل نروانه ورود  (۳۳/4۳/۱044)الحاقی -۳ تب

 ۹:منوط به نرداخت سود بازرگانی معادل جدول زیر خواهد بود

 

 کد تعرفه عنوان کاال ردیف
سود بازرگانی )تبدیل 

 (ورود موقت به قطعی

 %۷۱ 1۱۱1های تعرفه ذیل سر تعرفه  ردیف گندم 1

 %۸۱ 1۷۱1های تعرفه ذیل سر تعرفه  ردیف شکر خام ۲

 %۸۱ 1۷۱1های تعرفه ذیل سر تعرفه  ردیف کر سفیدش ۳

                                                           
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی  8۰و  81هیات وزیران در خصوص اصالح مواد  16/11/1111هـ مورخ 58155/ت13۰1۰نامه شماره اصالحی به موجب تصویب - 1

 ات وزیران است.هی 11/11/1111مصوب 

 هیات وزیران. 18/11/1935هـ مورخ 591۰8/ت113169( به موجب مصوبه شماره 1و تغییر عنوان تبصره قبلی به تبصره ) 81( به ماده 1الحاق تبصره ) - 1

 91/11/1111مورخ  11186برای مالحظه مصوبه و جدول  ر.ک روزنامه رسمی شماره  -9
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 کد تعرفه عنوان کاال ردیف
سود بازرگانی )تبدیل 

 (ورود موقت به قطعی

 %1۱۱ ۴۱۲1۱1۱ - ۴۱۲1۱۳۱-۴۱۲۲1۳۱-۴۱۲۲1۹۱-۴۱۲۲۹۱۱ شیر خشک ۴

 %1۱۱ 1۱۱۶های تعرفه ذیل سر تعرفه  ردیف برنج ۱

 %۶۱ 1۱۱۴و  1۱۱۳های های تعرفه ذیل سر تعرفه ردیف جو ۶

 %1۱۱ ۲۱۱۲۹۱1۱ رب گوجه فرنگی ۷

 %1۲۱ ۴۱۹های  ی تعرفه ذیل سر تعرفههاردیف  عسل ۸

۹ 

انواع میوه )تازه یا خشک 

کرده( زیتون )تازه یا خشک 

 کرده

  :های ذیل سر تعرفه های تعرفه ردیف

۱۸۱1-۱۸۱۲-۱۸۱۴-۱۸۱۱-۱۸۱۶-۱۸۱۷-۱۸۱۸-۱۸۱۹ ۱۸1۱-۱۸11-۱۸1۲-۱۸1۳  

  :های تعرفه به استثنای ردیف

۱۸۱11۲۱۱-۱۸۱111۱۱-۱۸۱11۹۱۱-۱۸۱۴۳۱۱۱-۱۸۱۴۴۱۱۱-۱۸۱۴۱۱ 

1۱۱% 

1۱ 
این  (۹)الی  (1الورود باشند )به غیر از مصادیق )سایر کاالهایی که در زمان ورود موقت یا تبدیل به قطعی نمودن پروانه، ممنوع 

 (جدول
۲۱۱% 

 .گرددرود موقت، ده واحد به سود بازرگانی اضافه می به ازای هر سال از زمان و (،این جدول (1۱)الی  (1برای سایر کاالها )به غیر از مصادیق ) 11

اند در صوووورت واردکنندگانی که به هر میزان از وزن کاالی وارداتی را نأ از نردازش صوووادر کرده (۳۳/4۳/۱044)الحاقی  -۴تبصررره 

سود  شده از محل  صادر شمول تخفیف به میزان کاالی  ست تبدیل به قطعی برای باقی مانده کاال م شده در جدول درخوا صویب  بازرگانی ت

این ماده خواهند بود، مشروط بر آن که با اعمال تخفیف میزان حقوق ورودی متعلقه کمتر از میزان تعیین شده در جدول ( ۹)موضوع تبصره 

   .ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات در زمان ورود موقت نباشد

صره   ( این ماده، در زمان تبدیل ورود موقت به ۹ای مندرج در جدول موضوووع تبصووره )در صووورتی که کااله (۳۳/4۳/۱044)الحاقی -۱تب

 .( مندرج در جدول مذکور مالک عمل خواهد بود۰۰الورود تلقی نگردند، بند ) قطعی ممنوع

صره   نفت، گاز و های نروژه()محصوووالت به دسووت آمده از کاالی ورود موقت برای نردازش در اجرای طرح  (۳۳/4۳/۱044)الحاقی -۶تب

ستفاده در محدوده  شیمی، چنانيه برای ا صادی انرژی تحویل و (های تحت نظر گمرک به گمرک سایت)نترو ستقر در مناطق ویژه اقت های م

اظهار گردد، در صووورت رعایت مقررات این مبحث، تضوومینات و تعهدات مزخوذه مربوط به ورود موقت برای نردازش قابل تسووویه اسووت. ولی 

 ۰.باشدناد برای جوایز صادراتی و واردات در مقابل صادرات نمی قابل است

صادر - ۸۸ماده شت و یا  سب مورد ترخیص قطعی یا برگ ست آمده از نردازش در مهلت مقرر ح صوالت به د چنانيه کاالی وارده یا مح

ص شمول مقررات قاچاق و در غیر این  ضمین، م صول ت شخیص عمدی بودن عالوه بر و صورت ت شود در  سبت بهن ضمین و  ورت ن صول ت و

صدور ر صورت  شد. در  شی از جریمه منظور انیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد  صولی به عنوان بخ ضمین و ی قطعی مبنی بر قاچاق، وجه ت

 شود.می

صره  صاحب کاال می- 1 تب ست  شده ا ضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام ن صول ت اند با نرداخت توتا زمانی که جرم قاچاق اعالم و یا و

 قانون نسبت به ترخیص یا اعاده کاال اقدام نماید.( ۰۱۳جریمه انتظامی موضوع ماده )

های قانونی و نرداخت عوارض کاالهای صدور محصوالت به دست آمده از کاالی ورود موقت برای نردازش، مشمول محدودیت-۲ تبصره 

 گردد.صادراتی نمی

                                                           
آیین نامه اجرایی  8۰و  81هیات وزیران در خصوص اصالح مواد  16/11/1111هـ مورخ 58155/ت13۰1۰نامه شماره ب تصویببه موج 6و  5و  1و  9های تبصره -1

 هیات وزیران است، الحاق شده است. 11/11/1111قانون امور گمرکی مصوب 
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 مرجوعی -مبحث چهارم 

های خدمات انجام رای ترخیص کاال به عنوان اعاده به خارج از قلمرو گمرکی، صووواحب کاال یا نماینده قانونی وی باید هزینهب- ۸۹ ماده 

سازد. این مهلت شده را نرداخت کند و در اظهارنامه تعهد کند که کاال را در مهلتی که رییأ گمرک تعیین می نماید از قلمرو گمرکی خارج 

 ب کاال یا نماینده قانونی وی به شرط وجود علت موجه مستند به مدارک، قابل تمدید است.در صورت درخواست صاح

شود نلمب شده و با نروانه که های داخلی اظهار می های کاالی مرجوعی یا درب محفظه بار وسیله نقلیه آن که در گمرکبسته-۹۱ ماده

شود و یک نسخه از اظهارنامه مربوط بالفاصله و به صورت مستقین به گذارده میشود در اختیار صاحب کاال به یک نسخه اظهارنامه الصاق می

 شود.عنوان گمرک مرزی که کاال از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بایگانی می

صاحب کاال باید عالوه بر هزینه-۹1 ماده شود  که به طور قطعی های انجام خدمات هرگاه کاال درگمرک داخلی به عنوان مرجوعی اظهار 

نماید تضووومین الزم که میزان آن توسوووط گمرک ایران تعیین خواهد شووود، تودیع نماید. کاالی مرجوعی باید از گمرک داخلی نرداخت می

سپأ با اطالع گمرک مرزی و تحت نظر مزمورانی که از طرف  شود  سلین  ستقیماً تا گمرک مرزی حمل و تحویل و نروانه و اظهارنامه نیز ت م

شتی یا هوانیما تحویل گردد و مزموران باید تاریخ ورود کاال به گمرک مرز خروجی و تعیین می گمرک شود از راه مجاز مرزی خارج و یا به ک

گذاری و نلمب شده تبت و در نشت نروانه و اظهارنامه نیز نوشته و امضاء نمایند و امضای آنها از طرف خروج کاال را در دفتر مخصو  شماره

سلین نماید. رییأ گم شود تا جهت ابطال تضمین به گمرک داخلی مربوط ت سلین  رک محل گواهی و اظهارنامه گواهی شده به صاحب کاال ت

هرگاه کاالی مرجوعی در گمرک مرزی موجود و در همان گمرک برای اعاده اظهار شود در صورتی که از محل ارزیابی، یکسره و تحت نظارت 

شتی سی اجمالی  مزموران گمرک به انبار ک شود به بازر سره به نقطه مرزی حمل و زیر نظر مزموران عبور داده  شود و یا یک یا هوانیما تحویل 

 شود.اکتفا گردیده و در این مورد تضمین دریافت نمی

ک باید از هرگاه در گمرک مرزی اختالفی بین مشخصات ظاهری کاال با مندرجات اظهارنامه و نروانه مشاهده گردد رییأ گمر-۹۲ ماده

صادرکننده نروانه مرجوعی، چگونگی اختالفات  صورت لزوم از گمرک  سیدگی و در  شور خودداری و به اختالف ر صدور اجازه خروج کاال از ک

 یاد شده را استعالم و در صورت تخلف طبق مقررات مربوط حسب مورد عمل نماید.

صره   ها با مندرجات تواند حتی در صوورتی که مشوخصوات ظاهری بسوتهدر موارد ظن قوی حاکی از تخلف، گمرک مرز خروجی می-تب

 معاینه و بازرسی کاال اقدام نماید.  اظهارنامه و نروانه مطابق باشد به

سته-۹۳ ماده صاقی گمرک به ب سته از طرف هرگاه عالین ال شد محتویات هر ب سته یا از بین رفته با شک شده یا  سیله نقلیه ناره  ها یا و

قانون اخذ و در ( ۰۰۱جی معاینه و بازرسووی کامل خواهد شوود و در صووورت عدم احراز تخلف، جریمه انتظامی موضوووع ماده )گمرک مرز خرو

 صورت احراز تخلف حسب مورد طبق مقررات قاچاق یا تخلفات اقدام خواهد شد. 

صره   شده برای کاالی مرجوعی وقتی ابطال می-تب ضمین اخذ  شده اظهارنت سخه گواهی  ضمن خروج کاال از قلمرو شود که ن امه که مت

 گمرکی باشد به گمرکی که تضمین در آنجا تودیع شده تسلین شود.

صادر-۹۴ ماده شده اظهارنامه را به گمرک  سخه گواهی  شده ن صاحب کاالی مرجوعی تا یک ماه نأ از نایان مهلت داده  کننده  هرگاه 

ذکور مراتب را از گمرک مرز خروجی استعالم و اگر معلوم شود کاالی مرجوعی به نروانه مرجوعی برای ابطال تضمین تحویل ننماید گمرک م

 آن گمرک تحویل نشده )به جز موارد غیرعمدی( حسب مورد نسبت به وصول و واریز تضمین و یا اجرای مقررات قاچاق اقدام خواهد نمود.

مودن تضمین به درآمد یا اعالم جرم قاچاق به گمرک خروجی هرگاه کاالی مرجوعی بعد از مهلت تعیین شده و قبل از منظور ن-تبصره  

 قانون خواهد بود.( ۰۱۳تسلین شده و عمدی نبودن آن برای گمرک احراز شود، مشمول نرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده )

 عبور )ترانزیت( خارجی -مبحث پنجم  

گردد کاال را ظرف مهلتی که متناسب با مسافت، نوع وسیله حمل و فصول دهنده با تسلین اظهارنامه به گمرک، متعهد می عبور-۹۱ ماده

 شود از طریق گمرک خروجی مشخص شده در نروانه عبور، خارج نماید.سال تعیین می
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و شهرسازی و با هماهنگی گمرک ایران تعیین  مدت زمان و مسیرهای عبور کاالهای خارجی از قلمرو گمرکی توسط وزارت راه-1 تبصره 

 گردد.می

صره  ربط های ذی تمدید مهلت نروانه یا تغییر گمرک خروجی با موافقت گمرک ورودی یا گمرک ایران و با اعالم مراتب به گمرک-۲ تب

 امکانپذیر است. 

صره  سته-۳ تب سهیل حمل کاالبندی، درجهتجدید و ترمین ب صاحب کاال یا بندی و عملیات برای ت ست کتبی  ی عبوری، نأ از درخوا

   باشد.کننده میعهده درخواست باشد. هرگونه خسارت وارده به کاال ناشی از اجرای این ماده بهنماینده قانونی وی با نظارت گمرک، مجاز می

سازمان-۴ تبصره  ست عبورهای ذی گمرک و  کی یا انتقال کاال از بارگنج )کانتینر( دهنده مبنی بر تخلیه کاال در اماکن گمر ربط، درخوا

 نذیرند.به کامیون، واگن یا هوانیما و بالعکأ را می

گردد و در صورتی که های گمرکی و تودیع تضمین در گمرک ورودی، مهر و موم )نلمب( میکاالی عبوری نأ از انجام کنترل-۹۶ ماده

مل شود. در صورتی که بارگنج یا وسیله نقلیه حاموم )نلمب( وسیله نقلیه اکتفا می وسیله نقلیه قابل مهر و موم )نلمب( شدن باشد به مهر و

کاالی عبوری به هنگام ورود دارای مهر و موم )نلمب( سالن باشد گمرک ضمن کنترل مهر و موم )نلمب( نسبت به الصاق مهر و موم )نلمب( 

سناد و اظهارنامه تواند عالوه بر کنترل مهر و موم )نلمب( محمولهینماید. در موارد ظن قوی به وجود تخلف، گمرک مجدید اقدام می ها را با ا

 تطبیق نماید.

صره   های کنترلی  تواند با اعمال روشدر صووورت نبودن وسووایل نقلیه مناسووب و یا عدم امکان مهر و موم )نملب(، گمرک مبدأ می-تب

 مناسب اجازه عبور را بدهد.

سی-۹۷ماده  سانحه یا دالیل موجه دیگر متوقف میدر مواردی که و نده ده شود، عبورله نقلیه حامل کاالی عبوری به علت نقص فنی یا 

نزدیکترین گمرک اطالع دهد تا با نظارت گمرک و نأ از رفع مشکل یا بارگیری کاال در وسیله دیگری که قابل مهر  یا حامل باید مراتب را به

ود. در این موارد نیز ضمن تنظین صورتمجلأ و درج شماره مهر و موم )نلمب( در اسناد مربوط، مراتب وموم )نلمب( باشد، کاال عبور داده ش

 های ورودی و خروجی اعالم خواهد شد. گمرکبه

های حمل و نقل ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی از نظر سپردن تضمین در  عبور خارجی کاال برای شرکت-۹۸ماده 

 شود.کاالی مجاز تلقی میحکن 

 شود.کاالی تحت نوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلین اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور )ترانزیت( می-1 تبصره

صره  شرکت-۲ تب ست دولتی یا  سیله ن شیوه ریلی حمل های حمل و نقل ریلی یا راهدر مواردی که کاالی عبوری به و آهن اظهار و به 

 شود.کاالی غیرتجاری همراه مسافران عبوری، به جای تضمین با اخذ تعهد اقدام به صدور نروانه عبور )ترانزیت( می شود و همينینمی

 باشد:مدارک الزم برای الصاق به اظهارنامه عبور خارجی به شرح زیر می-۹۹ ماده

 تصویر سیاهه خرید. - الف

 .بندی در صورت یکنواخت نبودن کاال تصویر صورت عدل - ب

سه حمل و- پ س سط مؤ شده آنها تو صدیق  صویر ت صادره به  بارنامه یا راهنامه یا ت ست( لنج یا قبض انبار  ست کل بار )مانیف نقل یا فهر

 صنعتی و ویژه اقتصادی. -وسیله مناطق آزاد تجاری 

 ترخیصیه به استثنای کاالهای حمل شده توسط لنج یا کاالی وارده از طریق مرزهای زمینی. - ت

 های مستند به قوانین مربوط که در آنها به لزوم اخذ گواهی برای کاالی عبوری تصریح گردیده است.گواهی - ث

            اصل قبض انبار )در صورت عدم حمل یکسره کاال(. - ج
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گردد تا به موجب آن کاالی دهنده تسولین می نروانه عبور خارجی نأ از انجام تشوریفات مقرر به ازای هر واحد حمل به عبور-1۱۱ ماده

ه مخود را تحویل گرفته و حمل نماید. نروانه عبور باید در طول مسیر عبور همراه حامل کاال باشد. یک نسخه از اظهارنامه عبور و اسناد ضمی

سال می ستقیماً به گمرک خروجی ار صدیق خاز طرف گمرک ورودی م سبت به ت صول محموله به آن گمرک ن روج کاال در گردد تا نأ از و

 اظهارنامه اقدام و به گمرک ورودی اعاده نماید.

صره   ( ۰۱۳ماده )( ۱قانون جهت اجرای تبصوره )( ۵۴در مورد کاالی همنوع مازاد بر ننج درصود و کاالی غیر همنوع موضووع ماده )-تب

 شود.ر داده میقانون صرفاً کاالی اضافی نگهداری و باقیمانده کاال که با اظهار مطابقت دارد اجازه عبو

سیله حمل می-1۱1 ماده ضوع یک نروانه با بیش از یک و شخصات محموله، در مواردی که کاالی عبور خارجی مو گردد گمرک ورودی م

وسوویله حمل، شووماره نروانه عبور و شووماره مهر و موم )نلمب( الصوواقی، نام گمرک خروجی، مهلت مقرر جهت عبور از قلمرو گمرکی و سووایر 

نماید که در طول مسوویر و برای خروج از ورد نیاز را در نته عبور قید و به همراه یک نسووخه تصووویر نروانه، تحویل عبوردهنده میاطالعات م

صل نروانه همراه آخرین وسیله شت. در این گونه موارد ا صل نروانه را خواهد دا سلین  قلمرو گمرکی حکن ا نقلیه ارسال و به گمرک خروجی ت

 یید خروج یا تحویل تمام محموله عبوری به گمرک خواهد بود.احال تسویه تضمین یا تعهد موکول به ارایه اصل نروانه و تخواهد شد. در هر 

های داخلی در طول مسوویر عبور تحویل و برای سووایر منظورهای  توان با موافقت گمرک ایران به گمرککاالی عبوری را می-1۱۲ ماده

شد. در این موارد نروانه عبوری قانون اظهار و طبق مقر( ۴۷ماده ) شده با صرفی ن شرط اینکه در کاال دخل و ت رات مربوط ترخیص نمود، به 

 های ورودی و خروجی اعالم خواهد شد. توسط گمرک داخلی ابطال و مراتب به گمرک

نون که در نهایت منجر به ادامه قا( ۵۵توقف وسیله حمل برای انجام عملیات بازرسی و مهر و موم )نلمب( مجدد موضوع ماده )-1۱۳ ماده

 گردد نباید از بیست و چهار ساعت تجاوز نماید.مسیر وسیله حمل و نقل می

چنانيه در مرز خروجی یا گمرک داخلی مشاهده گردد محفظه بار و مهر و موم )نلمب( بارگنج )کانتینر( یا وسیله نقلیه دست -1۱۴ ماده

رد مگر در موارد ظن قوی به وجود تخلف که در این صورت با اجازه رییأ گمرک مربوط، نأ از نخورده است، بازرسی محتویات ضرورتی ندا

های( قبلی و جدید در آن نتیجه های )نلمب بررسووی چنانيه مغایرتی مشوواهده نشووود، صووورتمجلأ تنظین و ضوومن درج شووماره مهر و موم

 شود.سایر اقدامات داده میبررسی قید و حسب مورد اجازه خروج محموله یا تخلیه آن و انجام 

صات ظاهری را تطبیق نموده و نأ از -1۱۱ ماده شخ ضع مهر و موم )نلمب( و م ست مندرجات نروانه عبور و و گمرک خروجی موظف ا

 حصول اطمینان از مطابقت، اجازه تخلیه یا خروج کاال را تحت نظارت مزمورین گمرک صادر نماید.

صله مراتب را به گمرک ورودی نأ از تحویل کاال به گم-1۱۶ ماده شده بالفا صد و یا خروج محموله از قلمرو گمرکی گمرک یاد  رک مق

سلین می سط رییأ گمرک مربوط، به اظهارکننده یا نماینده وی ت شده تو ضمیناعالم و اظهارنامه گواهی  ها شود تا جهت ابطال تعهدات یا ت

اال در نشت آن گواهی شده، در گمرک خروجی بایگانی و عالوه بر آن به محض تحویل به گمرک ورودی تسلین نماید. نروانه عبور که خروج ک

 شود.گذاری و مهر و موم )نلمب( و تبت مییا خروج کاال مراتب در رایانه یا دفتر مخصو  شماره

شور به ت-1۱۷ ماده شورای امنیت ک شنهاد  وزیران خواهد  صویب هیئتهرگونه کاهش یا افزایش در اقالم ممنوع عبور خارجی بنا به نی

 رسید.

 وزیران قابل اجرا خواهد بود. نامه هیئتممنوعیت عبور اقالم افزایشی سه ماه نأ از ابال  تصویب-تبصره 

باشد و مقصد بارنامه غیر از گمرک ورودی باشد در در مواردی که عبور کاال بدون تخلیه و تحویل به اماکن گمرکی میسر نمی-1۱۸ ماده

 مل یکسره خواهد بود.حکن ح

گیری در مورد کاهش از زمان وقوع تخلف گمرکی در رویه عبور خارجی تا صوودور و ابال  حکن قطعی مراجع قضووایی، تصوومین-1۱۹ ماده

 المللی با گمرک ایران است.های حمل و نقل بینتسهیالت برای شرکت
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 عبور داخلی -مبحث ششم  

شرکت حمل و نقل بینصاحب کاال یا نماینده قانو-11۱ ماده شخصی و  صد بارنامه نی وی در مورد عبور داخلی  المللی در مواردی که مق

ص سیله نقلیه و ف سافت، نوع و سب با م صدور نروانه، کاال را در مهلتی که متنا شریفات مربوط و  شد باید نأ از انجام ت ل وبعد از مرز ورودی با

 ها به گمرک مقصد تحویل نماید.ب( سالن الصاقی به بارگنج، محفظه بار یا بستهشود با مهر و موم )نلمسال توسط گمرک تعیین می

 باشد:مدارک الزم برای الصاق به اظهارنامه عبور داخلی شخصی و حمل یکسره به شرح زیر می-111 ماده

 تصویر سیاهه خرید. - الف

 بندی در صورت یکنواخت نبودن کاال. تصویر صورت عدل -ب 

 المللی یا فهرست کل بار )مانیفست( لنج.، راهنامه یا تصویر گواهی شده آنها توسط شرکت حمل و نقل بینبارنامه -پ 

سنادی، مگر در مواردی که به موجب بارنامه مقصد نهایی کاال  -ت  ترخیصیه و موافقت کتبی بانک در صورت خرید کاال از طریق اعتبار ا

 های داخلی تعیین شده باشد. گمرک

 های مستند به قوانین مربوط که برای کاالی عبور داخلی الزم است.اهیگو -ث 

قانون که توسط شرکت حمل و نقل صورت ( 1۱ماده )( ۹در مواردی که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودی باشد، موضوع تبصره )-1 تبصره 

 باشد.گیرد، ارایه موافقت بانک الزم نمیمی

 باشد.قانون، رعایت بندهای موضوع ماده یاد شده الزامی می( 1۱ماده )( ۴لی موضوع تبصره )در مورد کاالی عبور داخ-۲ تبصره

های الزم را به میزان تعیین شده توسط گمرک ایران تودیع قبل از صدور نروانه عبور داخلی شخصی، اظهارکننده باید تضمین-11۲ ماده

 گردد.یهای انجام خدمات به صورت نقدی وصول منماید ولی هزینه

 شود.کاالی تحت نوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلین اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور داخلی می-1 تبصره

صره  سه-۲ تب صو  عبور داخلی کی ستهدرخ ستی، محمولهها، ب سوالت ن سیله راهها و مر شده به و آهن و کاالهای دولتی که های حمل 

 گردد، به جای تضمین، اخذ تعهد بالمانع است.مل میمستقیماً از گمرک مبدأ به گمرک مقصد ح

دهنده یا حامل موظف به اعالم مراتب به  در صووورتی که در مسوویر عبور، کاال یا وسوویله حمل آن دچار سووانحه گردد، عبور-11۳ ماده

صورتمجلأ می سی کاال و تنظین  شد. گمرک نأ از انجام اقنزدیکترین گمرک جهت اعزام مزمور برای وار دامات الزم با مهر و موم )نلمب( با

 های مبدأ و مقصد عبور ارسال خواهد نمود. ای از صورتمجلأ را برای گمرکمجدد اجازه ادامه مسیر داده و نسخه

نقلیه حسب مورد وارسی و با  ها یا وسیلههای( بستههای )نلمبنأ از وصول کاال به گمرک مقصد تعداد و عالین و مهر و موم-11۴ ماده

ردد. عالوه گدهنده میمندرجات نروانه تطبیق و در صورتی که اختالفی مشاهده نگردد کاال به انبار تحویل و قبض انبار صادر و تسلین تحویل

تیر از طرف گمرک مقصوود گواهی تا با ارسووال به گمرک مبدأ، بر صوودور قبض انبار، تحویل محموله با قید تاریخ در نروانه عبور یا وله کارنه

 وردهنده بتواند تضمین و تعهد خود را تسویه نماید.عب

دهنده یا حامل کاال، از طرف آن گمرک  در صووورت کشووف اختالف در گمرک مقصوود، صووورتمجلأ بالفاصووله با حضووور عبور-11۱ ماده

شرکت حمل و نقل بین سخه آن به نماینده  سلین و مراتب در زیر نروانه یا کارنهتنظین و یک ن صورتمجلأد میتیر قیالمللی ت مذکور  گردد. 

 باید ظرف بیست و چهار ساعت تنظین و یک نسخه آن برای گمرک مبدأ عبور ارسال شود.

صره   صاحب کاال یا نماینده قانونی وی -تب ست،  شده ا ضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام ن صول ت تا زمانی که جرم قاچاق اعالم و یا و

 قانون نسبت به تحویل کاال به گمرک اقدام نماید.( ۰۱۳وضوع ماده )تواند با نرداخت جریمه انتظامی ممی



 

27                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 کاالهای صدوری-فصل دوم  

 صدور قطعی-مبحث اول 

صادراتی با اظهار در یکی از گمرک-11۶ ماده صورت تعلق( نأ از  کاالی  صادراتی و نرداخت عوارض )در  های )داخلی یا مرزی( مجاز 

قانون و تحت نظارت ( ۰۱۹رات باید اخذ گردد با صوودور نروانه اجازه خروج از مرزهای مجاز موضوووع ماده )هایی که به موجب مقرارایه گواهی

 مزموران گمرک را خواهد داشت.

صره   صورت وقوع حوادم غیر-تب ضیات تجاری می در  شور تحت مترقبه گمرک ایران با توجه به مقت صادراتی ک تواند اجازه دهد کاالی 

 ها نیز خارج شود. از سایر راهنظارت مزموران گمرک 

گردد نأ از انجام عملیات ارزیابی، به هریک از های داخلی تسووولین می در مواردی که اظهارنامه صووودوری در یکی از گمرک-11۷ ماده

در نروانه های موضوووع اظهارنامه مهر و موم )نلمب( گمرکی الصوواق و مهلتی نیز برای حمل کاال از آن گمرک تا گمرک مرز تعیین و بسووته

 شود.صدوری قید می

شود، گمرک به مهر درخصو  کاالی صادراتی که در محفظه حمل بار بارگنج یا وسایل نقلیه قابل مهر و موم )نلمب( حمل می-1تبصره 

 نقلیه اکتفا خواهد نمود. و موم )نلمب( کردن محفظه یا وسیله

توجه به نوع کاال و در صووورت امکان کنترل محموله و لحاظ نمودن سووایر تواند )نأ از موافقت گمرک ایران( با گمرک می-۲تبصررره 

 شرایط، به صدور اجازه حمل کاالی صادراتی بدون مهر و موم اقدام نماید.

صورتی که مهر و موم  -11۸ ماده سید در  ست وقتی که به گمرک مرزی ر شده ا صادر  صادراتی که نروانه آن در گمرک داخلی  کاالی 

صاق ضمن تبت خروج کاال اجازه عبور کاال را از )نلمب( ال شد، گمرک به تطبیق ظاهری آن با نروانه اکتفا نموده و  ست نخورده با سالن و د ی 

صاحب کاال یا مرز می ضاء آن را به  شت نروانه درج و نأ از مهر و ام سیله حمل و تاریخ خروج کاال را از مرز در ن صات و شخ سپأ م دهد 

 نماید.حامل تسلین می

ستهگمرک مرزی می -صره  تب سبت به باز کردن و معاینه ب سوءظن قوی به تخلف ن سیله حمل مهر و موم تواند در موارد  ها، محفظه و و

 )نلمب( شده اقدام نماید.

ه اشد کبصنعتی و ویژه اقتصادی تولید شده و بخشی از آن مواد اولیه خارجی می -کاالی صادراتی که در مناطق آزاد تجاری  -11۹ ماده

ضمین به  صلی عبور نماید نأ از اخذ ت سرزمین ا صادرات از  صورتی که در زمان  ست در  شده ا شریفات واردات قطعی در مورد آن انجام ن ت

 ۰باشد.میزان مواد اولیه خارجی قابل صدور می

سیله حمل دست خورده یا از بین -1۲۱ ماده سته، محفظه یا و شد، مزموران گمرک باید با  هرگاه مهر و موم )نلمب( یک یا چند ب رفته با

حضور حامل و صاحب کاال یا نماینده وی )اگر در محل حاضر باشند( آن یک یا چند بسته، محفظه یا وسیله حمل را باز کرده و مورد ارزیابی 

صورت عدم تطبیق، چنانيه شد و یا در  ضوع منطبق با بند )د(  دقیق قرار دهند و چنانيه محتویات از هر حیث مطابق مندرجات نروانه با مو

 قانون نباشد، مراتب در نروانه قید و اجازه خروج داده شود.( ۰۰۹ماده )

قانون( و بدون استفاده یا تعمیر ( ۰۰۳چنانيه کاالی صادرات قطعی به تشخیص گمرک عیناً )موضوع تبصره بند )ش( ماده ) -1۲1 ماده

 باشد.قانون بدون نرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می( 1۵به کشور بازگشت داده شود با رعایت مفاد ماده )

چنانيه کاالی صادرات قطعی بازگشت داده شده به کشور به تشخیص گمرک در خارج استفاده یا تعمیر شده باشد، بدون نیاز  -1 تبصره 

 باشد.به تبت سفارش، نأ از نرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می

                                                           
 موافق قوانین و مقررات موضوعه تشخیص داده شد. یمال یاقتصاد یتخصص اتیه 11/11/1938مورخ  38133۰1316111۰91این ماده به موجب دادنامه شماره  -1
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صره   شتی )ازدر همه موارد ترخیص  -۲تب صادرات قطعی بازگ صادرات قطعی که از محل ورود موقت برای نردازش که به  کاالی  جمله 

ای و بهداشتی و ایمنی و بازنرداخت وجوه دریافتی های قرنطینهشود( منوط به ارایه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهیکشور بازگشت داده می

صدور کاال ) شده بابت  ستفاده  صادرات قطعی از محل ورود موقت برای نردازش( و اعاده امتیازات ا سترداد حقوق ورودی بابت کاالی  ازجمله ا

 باشد.می

صره  صادر کننده،واردات قطعی فرش -۳ تب سط  سمی تو شتی از مبادی ر صادراتی برگ ست بافت  نأ از احراز تولید در ایران از  ۰های د

 ۱.( قانون خواهد بود۰۰۳)ش( ماده )مشمول معافیت بند  (،۱سوی گمرک، با رعایت مفاد تبصره )

 استرداد حقوق ورودی )درابک( -مبحث دوم 

شده یا مورد  -1۲۲ ماده شده از کاالی وارداتی که عین آن )کاالیی که در داخل عملی بر روی آن انجام ن سترداد حقوق ورودی اخذ  در ا

 :شود. موارد زیر باید رعایت گردداستفاده قرار نگرفته است( صادر می

 .باشددر صورتی که کاال با استفاده از نظام بانکی وارد قلمرو گمرکی شده باشد، موافقت بانک مربوط برای صدور الزامی می- الف

ستثناء نأ از ارایه تقاضا و بررسی - ب تشریفات صدور باید در همان گمرکی که کاال واردات قطعی و ترخیص شده، انجام نذیرد. موارد ا

 ان اعالم خواهد گردید. توسط گمرک ایر

به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کاالی واردات قطعی و صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلین اظهارنامه صادراتی، موضوع - پ

صادراتی شریفات ارزیابی کاالی  ست ت سترداد را با قید شماره نروانه ورودی مربوط به گمرک صدوری اعالم کند و گمرک موظف ا ور را به ط ا

 کامل انجام دهد و نتیجه را در نشت اظهارنامه صادراتی قید نماید.

فاصله زمانی بین کاالی واردات قطعی و کاالی صادراتی برای کاالهایی از قبیل اقالم بهداشتی، آرایشی، دارویی، دخانی و مواد غذایی - ت

صرف می شرط آکه دارای تاریخ م شش ماه از زمان ورود به  شند  صرف کاال باقیبا ضای م سوم از مدت انق شد و برای نکه حداقل یک  مانده با

 باشد.سایر کاالها یک سال از تاریخ ورود می

سته-تبصره   ستهدر مورد مواد، کاالهای مصرفی و لوازم ب صادر  بندی کاالیبندی خارجی بکار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا ب

 گردد.شده بر اساس بند )پ( اقدام می

 باشد:استرداد حقوق ورودی کاالهای وارداتی زیر در صورت صادرات مجاز نمی-1۲۳ ماده

 کاالیی که در داخل کشور معیوب گردیده یا فاسد شده باشد.- الف

 ای وارد شده باشند از قبیل گندم و جو.کاالهایی که به صورت فله - ب

                                                           
از حیث اینکه شامل  قانون امور گمرکی نامهآیین 111الحاقی به ماده  9اطالق تبصره هیات عمومی دیوان عدالت اداری،  9/1/1938مورخ  36به موجب دادنامه شماره  -1

 دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 88و ماده  11ماده  1 بند به مستند و شده وضع مصوِّب مقام تیاراتاخ حدود از خارج و قانون شود، مغایرهای مستعمل نیز میفرش
 گردد.می ابطال 1931 سال مصوب اداری عدالت

 :( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی111( به ماده )9الحاق تبصره )نامه تصویب - 1

وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون  1931/ 11/ 11مورخ  61/ 111996اد شماره به پیشنه 11/11/1935 هیأت وزیران در جلسه
نامه شماره ی موضوع تصویب( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرک111( به ماده )9متن زیر به عنوان تبصره )»:اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد

 د:شوالحاق می 1931/ 11/ 13خ هـ مور1۰۰۰5/ت161۰58
تبصره  ادواردات قطعی فرش های دست بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادرکننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک، با رعایت مف -9تبصره 

 «.( قانون خواهد بود113، مشمول معافیت بند )ش( ماده )(1)

 جهانگیریاسحاق  -معاون اول رئیس جمهور 
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صادرک -1۲۴ ماده سط  سترداد باید تو ست ا سلین گمرک گردد. گمرک درخوا ست ت صورت کتبی و با تعیین مبلغ مورد درخوا ننده به 

موظف است تقاضانامه را تبت و از محل اعتبارات مصوب مربوط با مطالبه مدارک مورد نیاز و نأ از بررسی نسبت به استرداد وجوه مربوط به 

 صادرکننده اقدام نماید.

سترداد می -تبصره   صادراتی صورت نذیرد که در این صورت مراتب و مبلغ مسترد شده باید در تواند مرحله به مرحا له و با هر محموله 

 های ورودی و صدوری درج و مهر و امضاء شود.متن نروانه

سته -1۲۱ ماده سترداد چنانيه مقادیر مواد، کاالها یا لوازم ب صادراتی به منظور ا شده در تولید کاالی  قوق حبندی به کار رفته یا مصرف 

سازمان شد، گمرک نظر  شخص نبا ستعالم و اقدام میهای ذی ورودی برای گمرک م صادرکننده به نظر گمرک ربط را ا نماید. در مواردی که 

 تواند موضوع را به مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی موضوع بخش یازدهن قانون ارجاع نماید.معترض باشد می

 صدور موقت -مبحث سوم  

 باشد:نماید، میدر موارد زیر صدور موقت کاال مستلزم تودیع تعهد یا تضمین به میزانی که گمرک ایران تعیین می -1۲۶ ماده

 کاالیی که صدور قطعی آن طبق مقررات مقید به نرداخت وجوهی باشد. - الف

 کاالی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد. - ب

 :شودصدور موقت به جای تضمین به اخذ تعهد کتبی اکتفا می  در موارد زیر برای کاالی -1۲۷ ماده

 .ها لوازم و قطعات یدکی هوانیماها و کشتی- الف

 .های حمل کاال )بارگنج( و نظایر آنهابار مصرف و محفظه های چندگاهتکیه- ب

 .های دولتی با تعهد مسئول مالی سازمان مربوطکاالی سازمان- پ

 .نمایندموتوری که برای حمل بار و مسافر بین ایران و سایر کشورها تردد می موتوری و غیروسایل نقلیه  - ت

صالحی   – ث ضوع ماده  (40/41/39)ا شین آالت و تجهیزات مورد نیاز اجرای نروژه های برون مرزی نأ از تزیید دبیرخانه کارگروه مو ما

  .و مهندسی و اخذ تعهد کتبی از مدیرعامل شرکت توسط گمرک ایران( آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی ۰۳)

توان با رعایت مقررات مذکور در این بخش با اخذ کاالی مشوومول این بخش را که خروج قطعی آن از کشووور مجاز اسووت می -1۲۸ ماده

صدور موقت خارج نمود، ولی در خصو  کاالی شخیص گمرک ایران به عنوان  ضمین به ت موجب قوانین یا  ی که خروج قطعی آن بهتعهد یا ت

نذیر خواهد عنوان صدور موقت با موافقت گمرک ایران در هر مورد امکان مقررات ممنوع یا مشروط است، نأ از اخذ تضمین، اجازه خروج به

ربط مبنی بر عدم امکان مان ذیبود. موافقت با خروج کاالی موضووووع این ماده به منظور تعمیر یا تکمیل منوط به گواهی وزارتخانه یا سووواز

 باشد.تعمیر یا تکمیل در داخل کشور می

 باشد:مدارک الزم برای الصاق به اظهارنامه صدور موقت به شرح زیر می -1۲۹ ماده

 اسناد مالکیت کاال -الف 

 مجوزهای مورد نیاز -ب 

 نروانه شناسایی صادره نیروی انتظامی برای وسایل نقلیه -پ 

سب مورد می -1۳۱ ماده ستهگمرک ح صدور موقت اظهار میتواند ب صات کاال با های کاالهایی را که برای  شخ گردد، نأ از مطابقت م

مندرجات اظهارنامه مهر و موم یا هر نوع عالمت دیگری که برای تشخیص کاال در موقع بازگشت الزم باشد الصاق و سپأ نروانه صدور موقت 
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در آن مدت باید به کشووور برگردد تعیین و در متن نروانه قید نماید و نروانه و کاال را در اختیار صوواحب کاال یا  صووادر و مدتی را هن که کاال

 نماینده قانونی وی قرار دهد. 

شود، هرگاه کارخانه تعمیرکننده، موتور تعمیر شده دیگری از درخصو  موتور هوانیما و کشتی که جهت تعمیر فرستاده می -1تبصره  

نوع به جای آن بفرستد به شرط اینکه مراتب را هن به صورت کتبی تصدیق نموده باشد با اخذ حقوق ورودی به جای موتور خارج شده  همان

 گیرد. نذیرفته و اختالف شماره سریال مورد توجه قرار نمی

واست نماید، به شرط اینکه موجبات تمدید با تواند با ارایه دالیل از گمرک صادرکننده نروانه تمدید آن را درخصاحب کاال می -۲ تبصره 

تواند با مالحظه درخواست و بررسی صراحت در درخواست ذکر و قبل از انقضای مدت نروانه به گمرک مربوط رسیده باشد. گمرک مربوط می

 دالیل و موجباتی که برای تمدید ارایه شده است، مدت اعتبار نروانه را تمدید نماید.

صال  -1۳1 ماده در موقع بازگشووت کاال، صوواحب آن یا نماینده قانونی وی باید اظهارنامه تعیین شووده از طرف گمرک (49/4۵/۱044حی )ا

 ایران را تنظین و تسلین گمرک نماید. کاالی برگشتی نأ از ارزیابی در صورتی که مدت اعتبار نروانه منقضی نشده و عالین گمرکی روی کاال

شد نروان ست نخورده و موجود با صاحب کاال د سخه از آن به  صادر و یک ن شده از طرف گمرک ایران(  شتی )طبق فرم )برگه( تعیین  ه برگ

عمیر شود. چنانيه عملیات تتسلین و نسخه دیگر به سوش نروانه اولی ضمیمه و مهر و موم و کاال ترخیص و تضمین یا تعهد تودیعی ابطال می

صاق ستلزم فک مهر و موم یا عالین ال شاورزی ایران یا تکمیل م صنایع و معادن و ک شد، گواهی کارخانه مربوط که به تایید اتاق بازرگانی،  ی با

صنایع و معادن و  ضاء اتاق بازرگانی،  صحت مهر و ام صورت لزوم  ست در  ست.گمرک ایران مجاز ا شد قابل قبول ا سیده با )اتاق ایران( محل ر

   .اتاق ایران( محل را استعالم نماید)کشاورزی 

نأ از انقضای مهلت نروانه صدور موقت تا زمانی که اعالم جرم قاچاق و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده  -1۳۲ ماده

 قانون اقدام نماید. ( ۰۱۳تواند نسبت به برگشت کاال و تسلین اظهارنامه با نرداخت جریمه موضوع ماده )است صاحب کاال می

کنند مشوومول هوانیما، موتور لنج و کشووتی داخلی که در خطوط بین ایران و کشووورهای خارجی تردد می لکوموتیو، واگن، -1۳۳ ماده

صدور موقت می شریفات گمرکی رعایت نمیعنوان  شت آنها ت شد، ولی برای رفت و برگ ست با شود و فقط به دریافت اظهارنامه اجمالی یا فهر

شود و مشخصات وسایط نقلیه مذکور نیز در آن منعکأ است ای آنها به گمرک داده میهکل بار )مانیفست( که در هر مسافرت برای محموله

 شود.اکتفا می

صره  موتوری و چهارنایان داخلی که برای حمل بار و مسووافر بین ایران و سووایر کشووورها تردد  برای وسووایل نقلیه موتوری و غیر -1 تب

توان به مدت یک سال صادر نمود و در ها را میشود. این نروانهور موقت صادر میکنند و وسایل نقلیه شخصی موتوری داخلی نروانه صدمی

توانند رفت و آمد نمایند و در این مورد هر دفعه باید مورد معاینه گمرک مرزی قرار گرفته و خالل این مدت وسایل نقلیه مذکور به دفعات می

 که به این منظور تهیه خواهد شد تبت شود. مراتب با قید تاریخ خروج و ورود در نشت نروانه و دفتری

 شود.های خروجی صرفاً به تبت اطالعات اکتفا می در مورد بارگنج -۲ تبصره

های فصول اول شرایط عمومی اظهار و ترخیص، مراحل گردش اظهار و رسیدگی به اظهارنامه )ارزیابی( کاالی موضوع مبحث -1۳۴ ماده

نامه خواهد بود. در خصو  صدور قطعی، موضوع مبحث اول فصل دوم این بخش ششن قانون و این آیینو دوم این بخش طبق مقررات بخش 

 نیز الزامی است.( ۰۹۰رعایت ماده )

 هاسایر رویه -فصل سوم 

 کاالی مسافری -مبحث اول 

های کنترلی ازجمله نظام دو  نظامتواند برای انجام تشووریفات گمرکی مسووافر و کاالی همراه مسووافران از گمرک ایران می -1۳۱ ماده

 باشد.مسیره استفاده نماید. انتخاب یکی از مسیرها به وسیله مسافر به منزله اظهار کاال می
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لوازم شخصی عبارت است از اشیای نو و مستعمل یک مسافر که ممکن است به طور معمول و عرفی در طول سفر برای استفاده  -تبصره 

لوازم مشمول معافیت بوده اما شامل کاالیی که جنبه تجاری دارد نخواهد شد. تشخیص استفاده شخصی یا تجاری شخصی وی الزم باشد. این 

 از کاال با گمرک است.

تواند به مسوووافران ورودی یا خروجی از قلمرو گمرکی موظفند کاالی همراه خود را به گمرک اظهار نمایند. این اظهار می -1۳۶ ماده 

ود و چنانيه از طرف گمرک به آنان اظهارنامه مخصوو  مسوافری داده شوود باید آن را با دقت تنظین و به گمرک صوورت شوفاهی انجام شو

تسولین نمایند. چنانيه مسوافر اجناس خود را جاسوازی و به گمرک اظهار نکرده باشود و گمرک بر اتر بازرسوی آنها را کشوف نماید مشومول 

 مقررات قاچاق خواهد بود.

کند، گمرک ملزم است بخشی از کاالی همراه وی رت درخواست مسافر مقین ایران که قلمرو گمرکی کشور را ترک میدر صو -1 تبصره 

 باشد مشخص نماید تا در موقع ورود مجدد آن از نرداخت حقوق ورودی معاف شود.را که مجاز به خروج آن می

صره  سالن عبور )ترانزیت( را ت -۲ تب سافران عبوری تا زمانی که  شمول کنترلم های گمرک نخواهند بود، ولی گمرک مجاز رک نکنند م

 است در هر زمان که الزم بداند سالن یا محوطه عبور )ترانزیت( را بازرسی نماید.

شتن گذرنامه و روادید ب -1۳۷ ماده سافران تبعه خارج که با دا صو  م صورتی که دارای طور عبوری از ایران عبور میه درخ نمایند در 

ت نماید اجازه عبور با رعایتواند جهت اسلحه مذکور بر اساس ضوابطی که نیروی انتظامی اعالم میه مورد نیاز شخصی باشند، گمرک میاسلح

سته سلحه در موقع ورود ب شرط بر اینکه ا صادره نماید به  شده و مراتب در گذرنامه دارنده آن مقررات این بخش  بندی و مهر و موم )نلمب( 

ان وضع به گمرک مرز خروجی ارایه و نأ از رسیدگی و برداشتن مهر و موم )نلمب( اجازه خروج از کشور داده شود. در مواردی قید و به هم

شور را به طور مطلق ندارد و  سلحه در داخل ک ستفاده از ا سلحه اعالم کند که حق ا صاحب ا ست به  از این قبیل گمرک مرز ورودی موظف ا

 الم و گمرک مرز خروجی نیز باید خروج اسلحه را به گمرک مرز ورودی اطالع دهد.مراتب را به گمرک خروجی اع

شرط غیرتجاری  -1۳۸ه ماد ساالنه( از نرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به  شتاد دالر ) سافر ورودی تا میزان ه کاالی همراه م

شد. چنانيه کاالی همراه مسافر جنبه تجاری نداشته باشد )به استثنای بابودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص می

شووود و در صووورتی که جنبه تجاری داشووته باشوود در مورد کاالی مجاز و مجاز کاالی ممنوعه( نأ از انجام تشووریفات گمرکی ترخیص می

اری است و در مورد کاالی ممنوع، گمرک موظف مشروط ترخیص آن از گمرک منوط به رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط به کاالی تج

ست بر طبق ماده ) قانون اقدام نماید و صورت ریز و مشخصات کاال باید در هنگام ورود در صورتمجلأ تنظیمی منعکأ و به امضای ( ۰۱۵ا

 مسافر نیز برسد و یک نسخه از آن به مسافر تسلین و مفاد ماده مذکور در آن منعکأ گردد.

شور خارج میدر -1۳۹ ماده سافرانی که از ک صو  م شیاء ممنوعخ صدوری که همراه دارند به گمرک اظهار نمایند و  شوند چنانيه ا ال

 گمرک موظف است ممنوعیت خروج آن اشیاء را به مسافر اعالم تا وی آنها را به داخل کشور منتقل نماید و در این صورت نأ از انتقال هیچ

 شود.نمیای از مسافر وصول گونه جریمه

توانند با مراجعه به گمرک با در دست داشتن بلیط قطعی شده و گذرنامه یک هفته قبل از سفر اشیا و مسافرین خروجی می - 1 تبصره 

 لوازم شخصی خود را جهت بارنامه و ارسال به کشور مقصد با رعایت کامل مقررات به گمرک اظهار و اقدام نمایند.

صره   ( مترمربع گلین ۴۱مترمربع فرش دسووتباف ایرانی و تا سووقف )  (۱۴)سووقف تا تواندمی مسووافر هر (۳۳/4۵/۱04۱) الحاقی  – ۲تب

دستباف به همراه خود از کشور خارج نماید و محدودیتی از نظر تعداد قطعات فرش و گلین همراه مسافر در سقف متراژ مذکور وجود نخواهد 

 ۰.داشت

                                                           
وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم  16/11/1111 مورخ 61/ 911۰98به پیشنهاد شماره  13/15/1111 هیأت وزیران در جلسه - 1

 :قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد

الحاق و عنوان  13/11/1931 هـ مورخ1۰۰۰5/ ت161۰58ر گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ( آیین نامه اجرایی قانون امو193( به ماده )1متن زیر به عنوان تبصره )
  :شود( اصالح می1تبصره قبلی به تبصره )
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هایی همراه داشته باشند که در ها یا بستهدانشوند جامهتاهی به قلمرو گمرگی کشور وارد میکه برای مدت کواگر مسافرانی -1۴۱ ماده

توانند درخواست نمایند به منظور احتراز از تشریفات بازرسی گمرکی در موقع ورود و خروج در مدت توقف نیازی به استفاده از آنها نباشد می

شود. در این گ سته یا جامهانبار گمرک به امانت نگهداری  شمول مقررات ونه موارد اگر ب شد م شده با ست( قید  ست کل بار )مانیف دان در فهر

 انبار هب آنها تحویل ضمن باشد، نشده قید( مانیفست) بار کل فهرست در و بوده مسافر همراه اشیای جزء اگر ولی بود، خواهد  کاالی انتقالی

 آن بصاح حضور با باید دانجامه یا بسته مورد این در. شودمی تبت انبار دفتر در و صادر باران قبض محتویات، و وزن تعداد، ذکر با آنها برای

سط سته مجدد تحویل. شود داده تحویل انبار به و موم و مهر گمرک تو شور گمرکی قلمرو از خروج برای آن صاحب به هاب  اخذ مقابل در ک

ار قبض انب اینکه مگر شد، خواهد انجام رسدمی گمرک دارصالحیت مزمور تصدیق هب و داده رسید ذینفع آن، نشت در که مذکور انبار قبض

 شود.مفقود شده باشد که در این صورت نأ از احراز موضوع، در قبال اخذ رسید، کاال به ذینفع تحویل می

صره   کاال به ذینفع تفهین خواهد شوود( از قلمرو هنگام تحویل قانون)که مفاد آن به( ۱۴اگر این کاالها تا نایان مهلت مقرر در ماده ) -تب

گمرکی کشور خارج نشده یا با انجام تشریفات مقرر و نرداخت وجوه متعلقه از گمرک ترخیص نگردد، کاال متروک محسوب و مقررات مربوط 

 شود.در مورد آن اعمال می

های حمل و نقل بین المللی تحویل  نوان بار به شرکتعاسباب سفر و لوازم شخصی مسافر که در موقع حرکت خود از مبدأ به -1۴1 ماده

شود حتی در صورتی که از یک ماه قبل تا یک ماه بعد از ورود او، وارد قلمرو گمرکی کشور شود، اسباب سفر و اشیای شخصی همراه وی می

سوب می سفر و اشود و ترخیص آن با رعایت مقررات مربوط انجام میمح سباب   مقررهای شیای مذکور خارج از مهلتشود. در مواردی که ا

تشخیص گمرک ایران( به همین نحو قابل ترخیص خواهد بود و در غیر این صورت با اعتراض صاحب  به) موجه عذر وجود شرط به شود وارد

 باشد.قانون قابل رسیدگی می( ۰۴1و )( ۰۴۴های موضوع مواد )کاال، مراتب در کمیسیون

سافران غیرمقین -1۴۲ ماده شخصی خود وارد کشور می م سایل نقلیه  شده جواز عبور )کارنه ایران که با و سایل یاد  شوند، هرگاه برای و

ساژ، تریپتیک یا دیپتیک( از کانون سال  دونا صی  شخ سایل نقلیه  شورهای ملحق به قرارداد گمرکی ورود موقت و  ۰۳۵۴های جهانگردی ک

شته و به گمرک ورود ست دا ساژ یا تریپتیک یا ی ارایه دهند میمنعقده در نیویورک در د سه ماه با توجه به مدت اعتبار کارنه دونا توانند تا 

الضومانی به گمرک از وسویله نقلیه خود در کشوور اسوتفاده نمایند و یا در مدت مذکور  دیپتیک بدون الزام به تسولین اظهارنامه یا تزدیه وجه

جه مدت مو عذر داشتن صورت در متقاضی درخواست به تواندمی ایران گمرک. شوند خارج و وارد مجاز  های چندین بار با وسیله خود از راه

 .نماید تمدید  استفاده از وسیله نقلیه در داخل کشور را حداکثر تا نایان مدت اعتبار جواز

 باشد:منوط به اجتماع شرایط زیر در جواز عبور می استفاده از مزایای این ماده -1تبصره 

 .اعتبار باشد دارای ایران به  یاد شده برای ورود وسیله نقلیهجواز  -۰

 مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسیله نقلیه وارده مطابق باشد. -۱

سمت -۹ صادر در هیچ یک از ق شد، مگر اینکه کانون  شته با صالحی وجود ندا شده آتار قلن خوردگی یا حک و ا  های مختلف جواز یاد 

 ده جواز اصالحی را که به عمل آمده با مهر و امضای خود گواهی کرده باشد.کنن

صره   شرطی می -۲تب شور به  سه ماه ایرانیان مقین خارج از ک ستفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل  توانند از مقررات این ماده ا

 متوالی در خارج اقامت داشته باشند. 

صره ت سرمایهگمرک می  (۱0/4۳/۱933)الحاقی  -۳ ب سته از  ضوع ماده  تواند برای آن د شویق و  (1)گذاران خارجی که مجوز مو قانون ت

اند، نأ از شووروع عملیات اجرایی طرح و ورود تمام یا بخشووی از سوورمایه  را دریافت نموده-۰۹۳۱مصوووب -گذاری خارجی حمایت سوورمایه 

سرمایه  سازمان  شور با تزیید  صادی و فنی ایران، به ازای هر ) و کمک گذاریخارجی به ک سرمایه ۹۱۱های اقت گذاری خارجی یا ( هزار دالر 

                                                           
تی از نظر ( مترمربع گلیم دستباف به همراه خود از کشور خارج نماید و محدودی11مترمربع فرش دستباف ایرانی و تا سقف )  (11)سقف تا تواندمی مسافر هر –1تبصره »

 «.تعداد قطعات فرش و گلیم همراه مسافر در سقف متراژ مذکور وجود نخواهد داشت

 محمد مخبر -معاون اول رئیس جمهور 
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معادل آن به ارزهای دیگر که جذب و وارد شده باشد، یک دستگاه و حداکثر تا سقف سه دستگاه خودروی سواری نو مورد نیاز را بدون ارایه 

( قانون امور گمرکی به مدت یک سال و قابل ۰تضامین الزم در اجرای بند )ح( ماده ) جواز عبور و صرفاً نأ از انجام تشریفات گمرکی و اخذ

 ۰.تمدید )با تزیید سازمان مذکور( تا ننج سال و با رعایت استانداردهای مربوط، ورود موقت نماید

باشد، مشخصات جواز ( ۰۴۱اده )تبصره م (۰) گمرک ورودی در صورتی که جواز عبور ارایه شده جامع شرایط مذکور در بند -1۴۳ ماده

شماره صو   سیله نقلیه را در دفتر مخ شده بهو سه نوع جواز عبور مذکور در ماده یاد  سبت به  شده تبت و ن شرح زیر عمل  گذاری و نمپ 

 نماید:می

  و مجزا  ه اول را از جوازباشد، قطعدر مورد کارنه دوناساژ که معموالً هر صفحه آن مرکب از دو قطعه جداشدنی و یک قطعه سوش می -۰

شریفات بدون سوش در گمرک تبت و شماره قید از نأ را جواز سوش با دوم قطعه سترد جواز صاحب به دیگری ت سیله و م  در را نقلیه و

 .گذاردمی او اختیار

د و خروج در محل روادید باشند فقط شماره و تبت گمرک در حین ورونشدنی نمی در مورد تریپتیک و دیپتیک که دارای قطعات جدا -۱

 شود.قید و وسیله نقلیه در اختیار صاحب آن گذاشته می

  و شد خواهد خارج خود نقلیه وسیله با کشور مرزهای از یک کدام از که کند استعالم عبور جواز دارنده از باید  گمرک ورودی -تبصره  

 فروش صووورت در کند، متوجه را جوازهد. همينین دارنده د اطالع خروجی مرز گمرک به را مراتب و منعکأ مذکور دفتر در را او جواب

 برای ررمق تشریفات انجام و عبور نروانه ارایه با و مراجعه مجاز هایگمرک از یکی به خریدار به تسلین از قبل باید ایران در خود نقلیه وسیله

مشوومول  گمرکی دریافت کند و در غیر این صووورت مراتب وانهنر و نرداخته را آن خدمات انجام هایهزینه و ورودی حقوق قطعی، واردات

ر را در دفت بود. هنگام خروج، گمرک مرز نأ از معاینه وسیله نقلیه و تطبیق مشخصات آن با جواز عبور مراتب مقررات قاچاق گمرکی خواهد

 رودی اطالع خواهد داد.گمرک و گمرک تبت و خروج وسیله نقلیه را بهگذاری و نلمب شده به وسیلهمخصو  شماره

سیله نقلیه که به موجب جواز عبور وارد می -1۴۴ماده  سیله گمرک ورودی یا خروجی به  شود ازهرگاه و شورخارج نگردد مراتب به و ک

   .نماید اقدام ایران اسالمی جمهوری اتومبیلرانی وگردد تا برای نیگرد قانونی از مجرای کانون جهانگردی گمرک ایران اعالم می

 های پست سیاسیپیک سیاسی و بسته -مبحث دوم  

 های پیک سیاسیمقررات مربوط به پیک سیاسی و شرایط خاص بسته -یکم 

اید سیاسی ب سیاسی )کشورهای عبور )ترانزیت( و مقصد( در ورقه مخصو  نیک سیاسی قید خواهد شد. نیک نیک مسیر -1۴۱ ماده

 باشد به گمرک ارایه نماید.خصو  نیک سیاسی و عین بسته نست سیاسی را که حامل آن میدر موقع ورود و خروج از مرز ورقه م

های صادره از طرف های نست سیاسی یک یا چند دولت باشد که در این صورت بستهنیک سیاسی ممکن است حامل بسته -1۴۶ ماده

 ورقه باید  مختلف مقاصوود به  هد شوود و از هریک از مبادیهریک از مبادی به عنوان هریک از مقاصوود مربوط مجزا و جداگانه نلمب خوا

 .باشد سیاسی نیک همراه سیاسی نیک مخصو 

صادره از طرف وزارت امور خارجه یا نمایندگی -1۴۷ ماده سی  سیا سته  سته یا مجموع چند ب های مختلف یک دولت در یک وزن هر ب

 شود.ن میحدودی است که توسط دولت تعییمسافرت نیک سیاسی محدود به

صره   سته -تب سی وارد میدر مواردی که ب سیا سی بدون نیک  سیا ستههای  سته یا ب ست که شود، وزن مقرر در این ماده وزن ب هایی ا

 .باشد شده تبت( مانیفست)بار  کل فهرست از ردیف یک در و بوده  موضوع یک بار نامه

ستقین یا از طری -1۴۸ ماده صورت م صالح اطالع یابند که مقرراتهرگاه مزموران گمرک به  شده رعایت مربوط ق مراجع ذی  ست،  ن ا

سته چنانيه ست هایب سی ن ستاده یا از طرف ال کامله هایدولت هاینمایندگی برای خارج از سیا وداد در ایران یا وزارت امور خارجه ایران فر

                                                           
 هیات وزیران. 11/11/1933مصوب  اجرایی قانون امور گمرکی ( آیین نامه111( به ماده )9تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره )الحاق به موجب  -1

https://qavanin.ir/Law/TreeText/286348
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سال مینمایندگی  شورهای خارجی در ایران به خارج ار ستهشود، های ک سط دهش یاد ب ضور با و نلمب گمرک تو   امور وزارت نمایندگان ح

شود. در این گونه موارد صورتمجلأ در دو داده نمی خروج یا ورود اجازه نباشد، مقرر شرایط واجد چنانيه و شده باز مذکور سفارت و خارجه

 .رسدمی سفارت و خارجه امور وزارت نمایندگان  گمرک، رییأ امضای به و  نسخه تنظین

  ورتص در نباشد بخش این مقررات  مطابق که تهران در خارج کشورهای هایسفارتخانه عنوان به وارده سیاسی نست هایبسته -صره تب

 .گردد عودت خارج به نیک همان وسیله به تواندمی و موم و ارسال آن به مرکز ک سیاسی به جای مهرنیتقاضای 

  ماده( ۴و )( ۱)بندهای  موضوع دولت، آن وظایف انجام و مزموریت به مربوط رسمی مکاتبات و اشیاء از غیر شیئیهیچ گونه  -1۴۹ ماده

 نباید به وسیله بسته نست سیاسی حمل گردد. -۰۹۴۹مصوب  -قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی ( ۱۷)

 های پیک سیاسی تسهیالت و معافیت -دوم 

سی که با رعای -1۱۱ ماده سیا سالمی جمهوری دولت حمایت مورد شودمی اعزام مبحث این یکن بند در مقرر شرایط تنیک    ایران ا

 کامل مساعدت وی همراه سیاسی بسته و سیاسی نیک حراست و حفظ برای  یضرور مواقع در موظفند کشوری و لشکری مزمورین و بوده

 .نمایند

 طرف از کشور مرز از خروج و ورود موقع در شودمی فرستاده  این مبحث سیاسی که مطابق مقررات بند یکنهای نستبسته -1۱1 ماده

 .شوندنمی بازرسی و باز دولت مزموران

صره    سی -تب سیا ستهعالو چنانيه نیک  سی محمولهه بر ب سیا ست  شته همراه دیگری هایهای ن شد، دا   مقررات تابع هامحموله آن با

 از استفاده حق دارای قانون نظر از که باشد اشخاصی از سیاسی نیک عنوان بر عالوه سیاسی نست بسته حامل اگر ولی بود، خواهد عمومی

 و قیتل ها استفاده نماید و در غیر این صورت مسافر عادیحدود مقررات مربوط به معافیت در قانونی معافیت از تواندمی است خاصی معافیت

 .شودمی انجام وی همراه هایمحموله درباره مقرر تشریفات

 سیاسی پیک مخصوص روادید و سیاسی پیک مخصوص ورقه به راجع مقررات  -سوم 

شود که اعتبار یک مسافرت را داشته و برای رفت و برگشت صادر نظین میت سوش دو با دولت سیاسی نیک مخصو  ورقه  -1۱۲ ماده

سی مطابق نمونهنمی سیا  خواهد اعالم ایران گمرک به و تهیه خارجه امور  طرف وزارتای خواهد بودکه از شود. روادید مخصو  ورقه نیک 

 .شد

  های سیاسی دولت جمهوری اسالمی ایرانو خروج نیک ورود تبت برای را مزموران گمرک مرزی دفاتر مخصو  سوشداری -1۱۳ ماده

سافرت هر در و نموده نگهداری خارجی دولت های و سی نیک م شدمی مربوط اطالعات اویح که را مذکور دفتر از ورقه یک سیا  دفتر از با

 .فرستندمی خارجه امور وزارت به ایران گمرک توسط و نموده جدا

 بین المللی مرسوالت پست -مبحث سوم  

 کشور خارج از وارده مرسوالت - یکم 

سه -1۱۴ ماده ضور و نظارت مزمکی صد با ح شور در دفاتر مبادله مق سوالت وارده از خارج ک صحت ورانهای حاوی مر گمرک با توجه به 

گردد بر روی شووووند. این نظارت با زدن مهری که از طرف گمرک ایران تهیه میهای همراه آنها باز مینلمب مبدأ و گمرک مرزی و بارنامه

 شود.باشد اعمال میها و محتویات آنها مینستی که عبارت از بارنامه کیسه های(های )برگهفرم

صورتی -1۱۱ ماده شد در دفتر در  شمول نرداخت حقوق ورودی با سوله نأ از ارزیابی م صو  که مر  وجوه تعیین از نأ و تبت مخ

صول و متعلقه  کردن مهر و مذکور دفتر در تبت با نته، یا نروانه صدور بدون معافیت صورت در و قانون( ۳۰در ماده ) مذکور ترتیب به آن و

 .شد خواهد حویلت گیرنده به معافیت مهر به مرسوله و اسناد

 تابع تشریفات گمرکی و مقررات عمومی واردات خواهند بود. ها و مرسوالتی که جنبه تجاری داشته باشند،ترخیص محموله -تبصره 
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 حمل و مبادله مرسوالت وارده از خارج در داخل کشور )عبور داخلی( -دوم 

  یک که شودمی صادر و تنظین نسخه در چهار نستی مرسوالت داخلی عبور اظهارنامه داخلی عبور در مورد مرسوالت نستی -1۱۶ ماده

گمرک مقصد و نسخه  ت گواهی و اعالم وصول مرسوالت بهجه نسخه یک نگاهداری، مبدأ نست در نسخه یک ارسال، مقصد نست به نسخه

 شود.چهارم در گمرک مبدأ نگاهداری می

  مفاد طبق باید شود، شناختهشخصات مندرج در اظهارنامه ممنوع یا مجاز مشروط در صورتی که مرسوله عبوری با توجه به م -1 تبصره 

 قانون اقدام گردد.( ۰۱۹)ماده 

 .نماید اظهار جا یک را نستی مرسوله و محموله چندین تواند در یک اظهارنامه عبوریاداره نست می -۲ تبصره

ها یا به و نلمب کیسووه( ۰۵1اخلی با صوودور اظهارنامه موضوووع ماده )بندی و ارسووال مرسوووالت عبور دنظارت در امر کیسووه -1۱۷ ماده

 شود اعمال و مشخص خواهد گردید.های خودکار که قانوناً تجویز و به اجرا گذاشته میروش

ال مقررات های وارده از خارج رفتار و اعمهای حاوی مرسوالت عبوری در دفاتر مبادله مقصد عیناً همانند کیسهدر مورد کیسه -تبصره  

 خواهد شد.

 کشور از خارج در جدید مقصد به آنها ارسال یا کشور خارج از وارده پستی برگشت مرسوالت -سوم 

سخه  -1۱۸ ماده شور اظهارنامه مرجوعی در چهار ن صد جدید در خارج ک سالی به مق شتی به مبدأ و یا ار ستی برگ سوالت ن در مورد مر

 نسخه و بدأم گمرک در نسخه یک دنش، تنظین بر ناظر گمرک به نسخه یک دنش، کنندهتنظین ستین مبادله  تنظین و یک نسخه به دفتر

ست در چهارم سوالت. شد خواهد نگهداری مبدأ ن ش مر سهبرگ شده و در جوف کی سط مزموران گمرک نملب  سط مزموران تی تو هایی که تو

 گردد.شود به دفاتر مبادله نستی ارسال مینست و گمرک نلمب می

کننده دنش با درج شووماره دنش ردیف تبت مرسوووله و تاریخ ارسووال آنها در  مزموران گمرک در دفاتر مبادله نسووتی تنظین -1۱۹ ماده

 نسخه اظهارنامه، مراتب مرجوع شدن مرسوالت را ضمن عودت نسخه اظهارنامه به گمرک مبدأ اطالع میدهند.

 خروج و امضا دنش مبدأ گمرک نلمب صحت بررسی از نأ را خروجی هایدنش تحویل نسخه موظفند مرزی گمرک مزموران -تبصره  

 .نمایند تزیید را مرسوالت مرز از

 توزیع مرسوالت -چهارم 

  ظهارنامها تنظین با باشد بالمانع ای طبق مقررات نستی غیرقابل توزیع تشخیص و برگشت آن به مبدأدر صورتی که مرسوله -1۶۱ ماده

 رد برگشت علت و مرجوعی اظهارنامه شماره قید با گمرکی نته یا نروانه و ارسال کشور داخل از جدید مقصد یا ستندهفر کشور به مرجوعی

 گمرک مسترد خواهد شد. به ابطال جهت عیناً رسید اخذ قبال

 آزاد فروشگاه های به مربوط  مقررات گمرکی -مبحث چهارم  

. است نذیر امکان ایران گمرک با قرارداد عقد و تضمین تودیع موافقت، از نأ آزاد وشگاهفرنمودن  دایر (۳4/۱4/3۳)اصالحی   -1۶1ماده 

کاالهای خارجی مطابق فهرستی که حسب مورد توسط " قانون،( ۰۱1و )( ۰۱۱)مواد  موضوع صدوری و ورودی از اعن ممنوع کاالهای جز به

شاورزی به گمرک ج صنعت، معدن و تجارت و جهاد ک سایر کاالوزارتخانه های  شود و نیز  سالمی ایران اعالم می  های داخلی قابل مهوری ا

 ".باشدهای آزاد میعرضه در فروشگاه

 شووود با رعایت مقررات مربوط به تحویل و تحول کاال و تنظین صووورتمجلأ،کاالیی که به نام فروشووگاه آزاد از خارج وارد می -1۶۲ماده 

تقل انبار فروشگاه من تشریفات ورود موقت به انجام با باشد گمرک انبارهای  نبار فروشگاه خارج ازگردد و در صورتی که اتحویل فروشگاه می

ه ب شود. کاالی داخلی نیز با انجام تشریفات و صدور نروانه صدور موقت به فروشگاه آزاد تحویل و با اعالم آن فروشگاه و ارایه اسناد مربوطمی

 گردد.دور موقت تبدیل به صدور قطعی میخروج توسط مسافران خروجی نروانه ص



 

36                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

  کاالی تبت دفتر و خارج از وارده کاالی تبت برای دفتری باشوودمی گمرکیدر انبار فروشووگاه آزاد که در خارج از انبارهای  -1۶۳ ماده

 در آن تعداد و گذاریارهشم گمرک توسط قبل از آن هایصفحه و نگهداری شودمی تعیین ایران گمرک طرف از کهاینمونه طبق بر داخلی

 شود. رییأ گمرک امضا و دفتر مهر و موم می توسط و قید صفحه اولین

شد به عهده دارنده مسئولیت حفظ و نگهداری کاال در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهای گمرکی می -1۶۴ ماده   و بوده فروشگاه با

 .شد خواهد اقدام موقت ورود هب مربوط مقررات طبق کاال کاهش یا فقدان صورت در

به مسوووافران ورودی و کاالی خروجی با رعایت جنبه ( ۰۹۳کاالی دارای حقوق ورودی با رعایت شووورایط مندرج در ماده ) -1۶۱ ماده 

 فروش قبض صدور قبال در خروجی و ورودی شود. فروش کاال به هر مسافر یا خدمه وسایل نقلیهغیرتجاری به مسافران خروجی فروخته می

 و تحویل خروجی و ورودی نقلیه وسایل خدمه یا مسافر به نسخه یک نگهداری، روشگاهف در آن نسخه یک و صادر نسخه سه در باشدکهمی

 .شودمی تسلین گمرک به سوم نسخه

رارداده شده و همراه های مخصو  قشود باید در کیسهکاالیی که با معافیت در فروشگاه آزاد به مسافران خروجی فروخته می -1۶۶ ماده

 .گردد تحویل آنها بهبا قبض فروش، منقوش به مهر آن فروشگاه 

ستثنایی به -1۶۷ ماده شش ماه خواهد بود. در موارد ا ضوع این مبحث  ست  مهلت ورود موقت کاالی خارجی مو شگاه دارندهدرخوا   فرو

یاد  ردار فروشگاهببهره یا دارنده مهلت،  انقضای از نأ. باشدمی دتمدی قابل ایران گمرک تشخیص با شده یاد مدت کاال، نوع برحسب و آزاد

ست کاال را برگشت یا با رعایت مقررات مربوط و نرداخت حقوق ورودی ترخیص نماید و در غیر صورت بدون اخطار مشمول  شده موظف ا این

صورتی که کاال با رویه ورود موقت به انبار فمقررات کاالی متروک می شد گردد و در  شده با شگاه مذکور در خارج از اماکن گمرکی منتقل  رو

 شود.براساس مقررات مبحث دوم فصل اول این بخش اقدام می

ضوع نروانه  -1۶۸ ماده سویه هر نروانه ورود موقت به محض انتقال کاالی مو شگاه به موقت ورودت سید خواهد انجام به آزاد فرو  در و ر

 خروج موقت به قطعی براساس اعالم فروشگاه و رعایت مقررات مربوط خواهد بود. و تبدیل نروانه داخلی کاالی مورد

 انتقالی -مبحث پنجم   

گمرک تسوولین نماید اظهارنامه باید مبین تعداد و نوع  برای انتقال کاال شوورکت حمل و نقل یا نماینده وی باید اظهارنامه به -1۶۹ ماده 

 هایی باشد که انتقال آنها مورد تقاضا است.نوع جنأ محتوی بسته بسته و عالمت و شماره و وزن با ظرف و

ستقین،در مورد انتقال  -1۷۱ ماده  هک نمایندمی تعیین نظارت برای مزمورانی اظهارنامه، دریافت از نأ گیرنده تحویل مرجع و گمرک م

شند کاال انتقال جریان مراقب صات. با شخ سته م سیله نا تدریج به که هاییب   بارراق شود در اوقلیه تخلیه و به دیگری بارگیری میز یک و

 آن و قید اظهارنامه زیر در مراتب نشود مشاهده اختالفی اگر و تطبیق اظهارنامه  مندرجات با انتقال عملیات اتمام  از نأ و یادداشت شماری

 .گردد صادر اختالف رفع ورسیدگی  دهند تا دستورمی  گزارش را اختالف شرح شود دیده اختالفی هرگاه و می کنند امضا را

صدور اجازه  -1۷1ماده  سلین اظهارنامه و  ستقین نأ از ت صول همان رعایت با تخلیهدر مورد انتقال غیرم  مسو بخش در که ترتیبی و ا

 گردد.ه میگیرندتحویل مرجع تحویل اصول همان رعایت با و شده تخلیه نقلیه وسیله از هابسته است مقرر قانون

برای انتقال کاالهای تحویل شووده به وسوویله نقلیه دیگر و بارگیری آن، تحویل دهنده کاال باید به صووورت کتبی از گمرک و  -1۷۲ هماد

صدورمرجع تحویل ست  سخه و کرده انتقال اجازه  گیرنده درخوا سید و اظهارنامه از این  اجازه صورت این در و نماید ضمیمه آن به را انبار ر

صادر  ستهانتقال  صدور اجازه تعیین میو ب ضمن  سیله نقلیه دیگر حمل و تحت نظارت مزمورانی که گمرک در  ه و کند بارگیری گردیدها به و

 سپأ اجازه حرکت وسیله حمل توسط گمرک صادر خواهد گردید.

 بری )کابوتاژ(کران -مبحث ششم 

شریفات کاالی کران -1۷۳ ماده صاحب کاال یا نمبرای انجام ت سناد مالکیت کاال و بری،  شده به ا ضمیمه  اینده قانونی وی باید اظهارنامه 

 مجوزهای مورد نیاز و تضمین الزم )در صورت تعلق( یا تعهد یا قیود دیگر را به گمرک تسلین نماید.
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 شود.ر اکتفا میبری به جای اظهارنامه به اخذ تعهد و تبت در دفاتبرای وسایل نقلیه دریایی داخلی حامل کاالی کران -تبصره 

شده را گمرک مبدأ بری باید در مدتی که از طرف گمرک مبدأ تعیین میکاالی کران -1۷۴ ماده سد. مدت یاد  صد بر شود به گمرک مق

نماید. عالوه بر مدت مذکور، گمرک مهلت در هر مورد با توجه به نوع وسووایل نقلیه، مسووافت، کیفیت راه و فصووول مختلف سووال تعیین می

نیز برای ارایه اظهارنامه گواهی شووده گمرک مقصوود که حداکثر آن سووه ماه از تاریخ وصووول کاال به گمرک مقصوود خواهد بود، تعیین  دیگری

 خواهد نمود.

ها و در صورت قابل نلمب بودن وسیله حمل با نلمب آن بری با نلمب بستهنأ از نایان عملیات ارزیابی و صدور نروانه کران -1۷۱ ماده

 در. باشد محموله همراه باید حمل مدت تمام در بری کران نروانه. گیردمی قرار کاال صاحب بری در اختیاری از نروانه و اظهارنامه کرانانسخه

 اقدام خواهد شد.( ۰۱۰) ماده طبق شود حمل وسیله یک از بیش با نروانه یک موضوع بری کران کاالی که صورتی

  نذیر امکان مبدأ گمرک رییأ موافقت و کاال صاحب بری با درخواست کتبیمرک مقصد کاالی کرانمهلت یا تغییر گ تمدید -1۷۶ ماده

 .شد خواهد اعالم نیز اولیه مقصد گمرکبه مراتب صورت این در که است

صله -1۷۷ ماده صد، بالفا سیدن محموله کران بری به گمرک مق ضی بری کران نروانه مهلت که صورتی در نأ از ر شده منق شد ن   با

صات گمرک مزموران شخ سته کاال م شد ورود ها و نلمب آنها را معاینه میرا با مندرجات نروانه تطبیق و ب شاهده ن کنند و چنانيه اختالفی م

 .نمایندمی تسلین کاال صاحب به و امضا تصدیق، بری کاال را با قید تاریخ در محل مخصو  اظهارنامه کران

ضای هر محموله کران بری -1۷۸ ماده ضمیننروا مهلت که بعد از انق صول ت سبت به و صورتی که ن سد در  صد بر   یا نه به گمرک مق

  لتع که مواردی در. شودمی داده کاال ورود و تخلیه اجازه گمرک رییأ تشخیص بهانتظامی  جریمه اخذ با باشد نشده اقدامی تعهد نیگیری

صد باید مراتب را با ارسال مدارک صاحب کاال مبنی بر مق گمرک صورت این در باشد موجهی عذر یا( ماژور فورس) قهریه قوه از ناشی تاخیر

کننده تشخیص دهد اجازه صدور اتبات وجود اتفاقات قهری یا عذر موجه به گمرک ایران گزارش نماید. اگر گمرک ایران دالیل را کافی و قانع

 نماید.ه گمرک مبدأ برای عدم وصول تضمین یا استرداد آن اعالم میگواهی ورود محموله را به گمرک مقصد خواهد داد و مراتب را ب

ورتی شود و در صها بازرسی میبری شکسته شده باشد محتویات بسته یا بستههرگاه نلمب یک یا چند بسته از محموله کران -1۷۹ ماده

شد و معلوم گردد که نلم ست، گمرک مقصد اظهارنامه را ها غیر عپکه محتویات آنها با مندرجات نروانه مطابق با شکسته یا از بین رفته ا مد 

 روانهن مندرجات با مربوط بسته محتوی کاالی مشخصات و شده محو یا شکسته گمرکی نلمب نماید. هرگاهگواهی و به صاحب آن تسلین می

انند کاالی ایرانی م مورد در و ورودی کاالی راتمقر براساس کاال با تعهد، اجرای برای نیگیری یا تضمین وصول بر عالوه باشد مغایر بریکران

 کاالی صادراتی بازگشتی رفتار خواهد شد.

صد گمرک در هرگاه -1۸۱ماده  شاهده مق سته تعداد که شود م   بریکران نروانه در مندرج تعداد از زیادتر بریکران محموله یک هایب

ست ضافی مقدار ا سبت به بازگشت صادراتی کاالی رانیای کاالی مورد در و خارج از وارده کاالی ا ی تلقی و حسب مورد طبق مقررات مربوط ن

بری در بری اسووت نأ از رسوویدگی و حصووول اطمینان از ارتباط آن با نروانه کرانشووود و آن مقداری که مربوط به نروانه کرانآنها رفتار می

 گردد.تسلین می شود و گواهی ورود آن مقدار نیز صادر واختیار صاحب کاال گذاشته می

صد گمرک در هرگاه -1۸1 ماده  شاهده مق سته تعداد که شود م  برکران نروانه در مندرج تعداد از کمتر بریکران محموله یک هایب

شد گواهیمی سبت فقط ورود با سیدگی از نأ و صادر موجود مقدار به ن سته ارتباط احراز و ر سلین کاال صاحب به مربوط نروانه با هاب   ت

ظف است مراتب را به گمرک مبدأ اعالم تا به مقدار کسری کاال نسبت به وصول تضمین و یا اجرای تعهد مو مقصد گمرک ضمن در. شودمی

 اقدام نماید.

صادر گردیده و به گمرک مبدأ صاحب کاالی کران -1۸۲ماده  صد  شده ورود مجدد کاال را که از طرف گمرک مق بری اظهارنامه گواهی 

نامه حاکی از ورود کاال به گمرک مقصد در مهلت تعیین شده را رویت نماید، دستور تسویه ماید. گمرک مبدأ در صورتی که گواهینتسلین می

 نماید.تضمین یا ابطال تعهد را صادر و اظهارنامه گواهی شده مذکور را به همراه سابقه نروانه بایگانی می
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صره   صد در هر یک از گمرک -1تب  نگهداری کاال خروج و ورود تبتبری در خصو  ی کرانکاال به مربوطباید اطالعات  های مبدأ و مق

 .شود

 است موظف مقصد گمرک و اعالم مقصد گمرک به را مراتب بری کران نروانه صدور از نأ بالفاصلهاست  موظف مبدأ گمرک -۲ تبصره 

 .دهد اطالع  به گمرک مبدأ ورود اظهارنامه تاریخ و ارهشم قید با را آن ورود تاریخ و کاال ورود چگونگی کاال وصول از نأ

 قاچاق و گمرکی تخلفات -بخش هشتم  

 شووود، نرداخت ورودی حقوق نو کاالی براسوواس آنها برای باید خا  قانوندرخصووو  کاالهای مسووتعملی که به اسووتناد  -1۸۳ ماده

صادراتی نخواهد مشم شده تعیین نو ارزش با مستعمل واقعی ارزش بین تفاوت از ناشی ورودی حقوق التفاوتمابه ول جریمه یا ابطال نروانه 

 بود.

صره ماده ) -1۸۴ ماده شده، ( ۰۰۰در اجرای تب سبت به ایجاد بانک اطالعاتی از تعداد تخلفات قطعی  ست ن قانون، گمرک ایران موظف ا

 سابقه و وضعیت متخلف، حجن، نوع و ارزش آن اقدام نماید.

سابقه  های اجرایی گمرک ساس اطالعات موجود در این بانک تعیین و تبت نمایند. در مواردی که مرتکب تخلف دارای  باید جریمه را برا

 اتر رایدا که نحوی به قبلی، جریمه میزان از باالتر و مناسب جریمه تعیین با توانندمی گمرک روسای قبلی در مورد یک موضوع خا  باشد،

 ند.اشد، اقدام نمایب بازدارندگی

تواند تمهیدات الزم را در زمینه اجرای صوووحیح و دقیق قانون مبارزه گمرک ایران ضووومن همکاری با مراجع ذی ربط می -1۸۱ماده  

 در زمینه امور گمرکی فراهن نماید. -۰۹۳1مصوب  -نولشویی 

شگیری، مقابله و مبارزه جدی با ورود و خروج و عبور )تگمرک ایران می صنعتی(، تواند به منظور نی سنتی و  رانزیت( مواد مخدر )اعن از 

سازه شیوهمواد روانگردان و نیش  سی  های نوینهای مواد مذکور، از تجهیزات و  ستگاه های و موادیاب هایسگ جمله از بازر ساز د شکار   آ

 .نماید استفاده

ناد ای که به استنردازش یا مرجوعی و وسایل نقلیهوسایل نقلیه یا کاالیی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای  -1۸۶ ماده

سلیاند و علیرغن اعالم جرم قاچاق منتهی به صدور حکن برائت از سوی مراجع قضایی گردیدهشده کشور المللی واردجواز بین ن اند، تا زمان ت

 قانون خواهند بود.( ۰۱۳کاال به گمرک مشمول جریمه موضوع ماده )

  کاالی با حیث هر از که اسووت کاالیی قانون، (۰۰۹، موضوووع بند )ج( ماده )«از نوع کاالی اظهارشووده»بارت منظور از ع -1۸۷ ماده

ای است که در آن از اسناد خالف واقع قانون، اظهارنامه( ۰۰۹) ماده( خ) بند موضوع خالف اظهارنامه از منظور. باشد داشته مطابقت اظهارشده

 استفاده شده باشد.

 باشد.قانون در گمرک ایران می( ۰۰۴) ماده موضوعیرخانه کمیسیون دب -1۸۸ ماده

 هاها و ممنوعیت معافیت -بخش نهم  

  ذکر با کتبی نامهموافقت خارجه امور وزارت قانون در هر مورد باید از طرف( ۰۰۳) ماده در مورد کاالی موضوووع بند )ب( -1۸۹ ماده 

شخصات ستناد آن از طرف حکن و صادر مخصو  نمونه طبق کامل م  به موکول آن ترخیص و شود ابال  و صادر ایران گمرک معافیت به ا

 .بود خواهد مربوط تشریفات انجام و متقاضی مقام امضای به اظهارنامه تسلین

صالحی   -مکرر 1۸۹ماده  صنعت ا( ۳ماده ) یدر اجرا (4۱/۱۳/39)ا سعه  صوب  - یو جهانگرد یرانگردیقانون تو   و زاتی، تجه -۰۹۷۱م

ش سازمان م یگردشگر ساتیتزس یواردات آالت نیما صنا ،یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ رامیکه با اعالم   یگرو گردش یدست عیجزء 

ش بهوزارت صنعت، معدن و تجارت  صیمحسوب و با تشخ قانون ( ۹ماده ) تیبا رعا شوند،یم یتلق یخط صنعت گردشگر آالت نیعنوان ما

 یهااتیقانون مال( ۰۱۴آن در امر صووادرات و اصووالح ماده ) تیکشووور و تقو یازهاین نیدر تزم یو خدمات یدیتوان تولحداکثر اسووتفاده از 
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صالح -۰۹۳۰مصوب  - نیمستق  رقابت دیقانون رفع موانع تول( ۹۳موضوع بند )ح( ماده ) یقانون امور گمرک( ۰۰۳ماده ) ی، مطابق بند ) ( ا

 .رندی گیمورد اقدام قرار م -۰۹۳۴مصوب  -ر کشو ینظام مال یو ارتقا رنذی

 کارگزار گمرکی -بخش دهم 

 و کارشناس رسمی و وکالت" کارگزاری گمرکی نروانه داشتن مستلزم کاال صاحبانبه وکالت از طرف  انجام تشریفات گمرکی -1۹۱ ماده

وقت خود را برای انجام امور گمرکی  توانند کارمندان تمامها میهای دولتی و سفارتخانه ولی سازمان ۱،است ۰"و یا نماینده قضایی دادگستری

. گزاری گمرکی داشووته باشووندکاالهای متعلق به خود با تصووریح حدود اختیارات به گمرک معرفی نمایند بدون اینکه نیاز به ارایه نروانه کار

باشووند جهت ترخیص کاالی خود به وکالت نامه رسوومی می توانند کارمندان تمام وقت خود را که دارایصوواحبان کاال )اشووخا  حقوقی( می

 گمرک معرفی نمایند.

   ۹حذف شد.-1تبصره 

صره   شرایط بندهای )الف(، )ب( و )ت( ماده ) -۲ تب شتن  ضوع این ماده با دا و دارا بودن حداقل مدرک دیپلن بعد از ( ۰۳۰کارمندان مو

 از گمرک ایران دریافت خواهند نمود. یید گمرک ایران کارت مخصوصیاطی دوره آموزشی مورد ت

 گزار گمرکی باید دارای شرایط زیر باشند:متقاضیان نروانه کار -1۹1 ماده

 تابعیت ایران - الف

 نیشینه کیفری )از مرجع قانونی مربوط( و عدم سابقه قاچاق گمرکی به گواهی گمرک ایران. ارایه گواهی عدم سوء - ب

 ها.های امور گمرکی یا حداقل کارشناسی در سایر رشتهردانی در رشتهداشتن حداقل مدرک کا - پ

 دارا بودن گواهی نایان خدمت و یا معافیت داین از خدمت نظام وظیفه. - ت

 کارمند دولت نباشد. - ث

 شود.گزار میموفقیت در آزمون مربوط به قوانین گمرکی، صادرات، واردات و تجارت که از طرف گمرک ایران حسب نیاز بر - ج

 داشتن حداقل سن بیست و ننج سال تمام. - چ

 اند، از داشتن شرایط بندهای )پ( و )ج( مستثنی خواهند بود.االجرا شدن قانون دارای نروانه بودهکه تا قبل از الزمکسانی  -1 تبصره

شستگان گمرک اختصا  می -۲ تبصره  یابد به شرط اینکه حداقل دو سوم دوران یک چهارم از سهمیه نذیرش کارگزار گمرکی به بازن

 خدمت خود را در گمرک جمهوری اسالمی ایران گذرانده باشند.

 عامل یا رییأ هیئت مدیره آنها باید دارای شرایط یاد شده باشد.در مورد اشخا  حقوقی، مدیر -۳ تبصره

سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر نداشتن بدهی مالیاتی نروانه کارگزار گمرکی نأ از ارایه گواهی  (۳۵/43/۱939)اصالحی  -۴تبصره  

  .شودطبق دستورالعمل گمرک جمهوری اسالمی ایران هر دو سال یک بار تمدید می

های جدید ترخیص از طریق شرکت در دوره آموزشی را ضروری بداند، صدور و  در مواردی که گمرک ایران آشنایی با روش - ۱ تبصره  

 گزار گمرکی موکول به شرکت در دوره مربوط خواهد بود. رتمدید نروانه کا

                                                           
 هیات وزیران. 11/11/1938اصالحی به موجب مصوبه مورخ  -1

دیوان عدالت اداری موافق  هیأت تخصصی اداری و امور عمومی 16/11/1933مورخ  33133۰1316111669آیین نامه به موجب دادنامه شماره  131این قسمت از ماده  -1
 ن موضوعه تشخیص داده شد.قوانی

 هیات وزیران حذف گردید. 11/11/1938به موجب اصالحیه مورخه  1تبصره  -9
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صادر می -1۹۲ ماده سمی کارگزار گمرکی  صو  از طرف گمرک با معرفی ر ضای برای کارمندان کارگزاران گمرکی کارت مخ شود. ام

 نذیر است. وی باشد امکاننامه رسمی از وقت و موظف او که دارای وکالتاسناد و اظهارنامه با کارگزار گمرکی یا کارمند تمام

صره   شرایط مذکور در بند )م( ماده ) -تب صره )( ۰۳۰کارمندان کارگزاران گمرکی باید دارای  صی که ( ۰۳۱ماده )( ۱و تب شخا شند. ا با

دیپلن معاف اند از شوورط دارا بودن مدرک عنوان کارمند کارگزار گمرکی دارای کارت مخصووو  بوده االجرا شوودن این قانون به قبل از الزم

 باشند.می

دهد در دفتر مخصووووصوووی حاوی اطالعات مذکور در کارگزار گمرکی موظف اسوووت آمار عملیاتی را که در گمرک انجام می -1۹۳ ماده

ست گمرک آن را جهت  سط گمرک ایران به تفکیک هر گمرک تبت و به محض درخوا شده تو اظهارنامه و نروانه گمرکی طبق نمونه تعیین 

 شود.گذاری و نلمب میه نماید. این دفتر به هنگام اعطای نروانه کارگزار گمرکی توسط گمرک ایران شمارهبررسی ارای

صاحب کاال که شخصاً و یا از طریق کارگزار گمرکی  بین تفاوتی احتمالی جراین میزان و گمرکی تشریفات انجام نحوه نظر از -1۹۴ ماده

ستفاده مینماید، وجود نیا نماینده خود اقدام می صاحبان کاال که از کارگزاران گمرکی ا ست برای  سهیالت دارد. گمرک ایران مجاز ا نماید ت

 ای مطابق قوانین و مقررات مربوط در نظر گیرد.ویژه

 تجاری که فهرست و میزان آنهاهای غیرهای تجاری و محمولهعنوان مسئول حمل و تحویل نمونه های حمل سریع بهشرکت -1۹۱ ماده

صویب هیئت وزیران تعیین می شنهاد گمرک ایران و ت ها را فقط با ارایه بارنامه و فاکتور به گمرک ها و محمولهشود مجازند آن نمونهبنا به نی

 اظهار و با رعایت سایر مقررات ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند.

 بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص -بخش یازدهم  

 دریافتی و اضافه پرداختیکسر  -فصل اول 

شرایط مندرج در  -1۹۶ ماده صله با رعایت  شود باید بالفا شف  سناد مربوط ک سیدگی به اظهارنامه و ا سر دریافتی که بر اتر ر هرگونه ک

رش وی گزاقانون مطالبه و وصول و در صورت کشف تخلف، مراتب باید به رییأ کل گمرک ایران یا نماینده معرفی شده از طرف ( ۰۹۵ماده )

 شود.

های صوادره باید حسوب مورد توسوط گمرک یا نزدیکترین گمرک یا گمرک ایران و یا ادارات امور مطالبه نامه کسور دریافتی -1۹۷ ماده

 کننده کاال نیز برسد.اقتصادی و دارایی ابال  شود. مراتب مطالبه نامه کسر دریافتی توسط گمرک ایران باید به اطالع گمرک ترخیص

قانون کفایت نکند، ما به ( ۰۴۱قانون، چنانيه جریمه وصووولی موضوووع ماده )( ۰۴۱جهت نرداخت جریمه موضوووع ماده ) -1۹۸ ماده

 ماه در وصول جراین محاسبه نخواهد شد. التفاوت از محل درآمد جاری به صاحب کاال نرداخت خواهد شد و کسر

ست -1۹۹ ماده ضافه نرداختی که بعد  به درخوا شود که عالوه بر شود وقتی ترتیب اتر داده میاز خروج کاال از گمرک ادعا میهای رد ا

ضافه نرداختی روی اوراق چانی مخصو  تعیین شده توسط گمرک ایران به وسیله صاحب کاال یا ( ۰۴۰شرایط ماده ) ست رد ا قانون درخوا

مخصو  نداشته باشد و یا نتواند آن را در مرحله اول تکمیل و امضا شده باشد. اگر تقاضاکننده دسترسی به اوراق چانی  وکیل وی تنظین و

د هتسلین نماید تقاضای اولیه او قاطع مرور زمان خواهد بود. در هر حال رد اضافه نرداختی موکول به تنظین وتسلین اوراق استرداد چانی خوا

 بود.

سلین -۲۱۱ ماده ضافه نرداختی به گمرک ایران ت سترداد ا ست ا ست حاوی شود گمرک ایران می هرگاه درخوا صورتی که درخوا تواند در 

شرایط مذکور در قانون و این آیین ست برای تمام  صادر گردیده ا سند ترخیص از آنجا  شد آن را قبول و نأ از تبت آن به گمرکی که  نامه با

 رسیدگی و اقدامات قانونی ارسال نماید.
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 حسابرسی پس از ترخیص -فصل دوم  

سی و انطباق اظهارنامههد -۲۱1 ماده سی نأ از ترخیص، برر سابر سلیمی به گمرک با قوانین و مقررات مربوط و نرداخت ف از ح های ت

ست. گمرک ایران می صحیح حقوق ورودی، مالیات سی دفاتر، ها و عوارض متعلق ا صحت اظهار از طریق برر صول اطمینان و  تواند جهت ح

سوابق سوابق مالی، نظام شخا  حقیقی و حقوقی که به طور  های بازرگانی،  سط ا شده تو ترخیص مکاتباتی و اطالعات بازرگانی نگهداری 

 مستقین در واردات و صادرات کاال دخالت دارند، اقدام نماید. مستقین و یا غیر

گمرک در صورت  شود.های الزم را دارند، انجام می حسابرسی نأ از ترخیص توسط حسابرسانی که در امور گمرکی مهارت -1 تبصره 

تواند از خدمات سازمان حسابرسی )وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی( یا موسسات حسابرسی مورد تایید سازمان حسابرسی یا لزوم می

 جامعه حسابداران رسمی ایران نیز استفاده نماید.

صره  س -۲ تب سابر سی نأ از ترخیص، ایجاد واحد ح سابر ستبه منظور عملیاتی نمودن ح های ی نأ از ترخیص در گمرک ایران و ن

 سازمانی برای حسابرسان آن الزامی است.

سی، تاریخ  -۲۱۲ ماده سابر شروع ح شونده حداقل ده روز نیش از  سی  سابر گمرک ایران نأ از هماهنگی الزم و ابال  کتبی به طرف ح

کند. گروه حسابرسی حداقل از چهار نفر شامل رییأ، می شروع حسابرسی و اسامی گروه حسابرسی را جهت همکاری حسابرس شونده اعالم

شکیل می سان ت سابر شد و ح سابرس ار سی باید مدت زمان تقریبی برای انجام ح سابر سه ح سی در اولین جل سابر ست گروه ح سرنر شود. 

شونده اعالم نماید و چنانيه به دالیلی تمدید این مد سابرس  سی و تاریخ نایان آن را جهت اطالع ح سابر شد، مراتب باید قبل از ح ت الزم با

 نایان زمان به وی اعالم شود.

صره   تواند حداکثر ظرف ننج روز از تاریخ ابال  با ارایه دالیل و نأ از ابال  برنامه حسوابرسوی به طرف حسوابرسوی شوونده، وی می -تب

سی نأ از سابر ست به تعویق انداختن برنامه ح صورت کتبی درخوا ستندات قابل قبول به  ترخیص را بنماید. رییأ کل گمرک جمهوری  م

صی که از طرف وی تعیین می شخ سالمی ایران و یا  ستثنایی با به شود، میا شده در موارد ا ست و دالیل عنوان  سی درخوا تواند نأ از برر

 تعویق انداختن حسابرسی نأ از ترخیص موافقت نماید.

دولتی را از مراجع دولتی و غیر ۰"در ارتباط با موضوووع رسوویدگی"ات مورد نیاز تواند اطالعگمرک ایران در صووورت لزوم می -۲۱۳ ماده

 باشند.مرتبط درخواست نماید و مراجع یاد شده موظف به همکاری کامل و ناسخگویی به گمرک می

شرکت -۲۱۴ ماده شخا  ذی صاحبان کاال،  سایر ا سهای حمل و نقل، کارگزاران گمرکی و  ست آنها به و یله گمرک ایران ربط که فهر

سی  سابر سند ترخیص جهت ح صدور  سال از تاریخ  سه  سوابق معامالت مربوط به کاالهای خود را به مدت  شد، باید دفاتر و  اعالم خواهد 

 نگهداری و نأ از درخواست کتبی در اختیار گمرک قرار دهند.

 ۱حذف شد. -۲۱۱ ماده

ی، گزارش رسمی کتبی مربوط را ظرف شصت روز از تاریخ نایان حسابرسی گمرک ایران موظف است نأ از تکمیل حسابرس -۲۱۶ ماده

 تهیه و یک نسخه از آن را جهت اطالع و اقدام الزم به شخص حسابرسی شونده به نشانی اقامتگاه وی ابال  نماید.

                                                           
 هیات وزیران. 11/11/1939اصالحی به موجب مصوبه مورخ  -1

 هیات وزیران حذف گردید. 11/11/1939این ماده به موجب مصوبه مورخ  -1
هت انجام حسابرسی پس از ترخیص و یا خودداری از ارایه آنها علیرغم اعالم کتبی گمرک به اشخاص حسابرس شونده عدم ارایه سوابق و دفاتر مربوط جپیشین:  115ماده 

 .و استفاده از اسناد خالف واقع جهت ترخیص کاال مشمول جریمه معادل دو تا سه برابر ارزش کاالی مورد بررسی خواهد شد
یه( حسابرس شونده نتواند سوابق، اسناد، اطالعات و دفاتر مالی درخواستی را جهت حسابرسی در اختیار گمرک قرار چنانچه در اثر بروز حوادث طبیعی )قوه قهر -تبصره

 .دهد، شخص مذکور مشمول پرداخت جریمه نخواهد بود
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شخا  -تبصره   سه نایانی با ا ست در آخرین روز حسابرسی ضمن برگزاری جل شونده،  سرنرست گروه حسابرسی موظف ا حسابرسی 

ضای  ضای هر یک از اع سی و ام سابر شوندگان، مکان و تاریخ انجام ح سی  سابر سی را همراه با ذکر نام و عناوین ح سابر سه نایانی ح صورتجل

 گروه حسابرسی تهیه و یک نسخه را به حسابرسی شونده تسلین نماید.

و جراین تعیین شده در صالحیت کمیسیون رسیدگی به اختالفات رسیدگی به اعتراضات نسبت به گزارش نایانی حسابرسی  -۲۱۷ ماده

 توانند دالیل اعتراضکنندگان ظرف سووی روز از تاریخ ابال  کتبی گزارش نایانی حسووابرسووی نأ از ترخیص میگمرکی خواهد بود. اعتراض

ند. گمرک ایران موظف اسووت به اعتراض خود را به تفکیک موضوووع )ارزش، تعرفه و مقررات( به صووورت کتبی به گمرک ایران تسوولین نمای

رسیدگی نموده و چنانيه دالیل عنوان شده در اعتراض موجه و مورد نذیرش قرار گیرد، گمرک نسبت به اصالح و تعدیل گزارش حسابرسی 

شونده ابال  خوا سی  سابر سط گمرک به طرف ح صورت کتبی تو صورت، دالیل رد اعتراض به  شد. طرف اقدام خواهد نمود و در غیر این هد 

تواند درخواست ارجاع نرونده به کمیسیون رسیدگی حسابرسی شونده ظرف ده روز از تاریخ ابال  تانوی گزارش نهایی حسابرسی گمرک می

لغ ببه اختالفات گمرکی را بنماید. ارجاع نرونده نأ از گذشوووت مهلت سوووی روز از ابال  اولیه یا ده روز از ابال  تانوی مقرر منوط به تزمین م

 مطالبه شده خواهد بود.

های خود و شناسایی نواقص، مراتب را طی گزارش کتبی جهت اصالح حسابرسان گمرک ایران موظفند نأ از انجام رسیدگی -تبصره  

 یسیستن، تبت و بایگانی و اقدامات نیشگیرانه بعدی منعکأ نمایند. نأ از نایان و تکمیل گزارش حسابرسی و صدور نظر قطعی گمرک برا

ای مبنی بر رتبه خطر آنها تعیین خواهد شد که این شماره مبنای ارزشیابی های حسابرسی شونده به صورت محرمانه شماره هریک از طرف

 های مدیریت خطر طرف حسابرسی شونده قرار خواهد گرفت. فعالیت

سلین گ -۲۱۸ ماده شونده نأ از انجام حسابرسی نأ از ترخیص و ت صدور رأی قطعی، چنانيه طرف حسابرسی  زارش نهایی مربوط و 

ست از طریق اعمال مواد ) شخص از نرداخت آن، گمرک موظف ا صورت امتناع  شود، در  شخیص داده  شمول نرداخت جریمه ت ( ۳و )( ۷م

 قانون، جریمه را وصول نماید.

 مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی -بخش دوازدهم 

سیون -۲۱۹ ماده سیدگی به کمی سیدگی را جهت نروندهها برای ر سی مدنی، وقت ر های اختالفی با توجه به قوانین مربوط به آیین دادر

 نمایند.حضور مؤدی یا نماینده قانونی وی ابال  می

 عدم حضور مؤدی یا نماینده وی بدون عذر موجه مانع رسیدگی نخواهد بود.

 باشد.های حق رسیدگی موضوع بخش دوازدهن قانون میپردهها منوط به نرداخت سنذیرش درخواست ارجاع به کمیسیون -1تبصره 

صره   سپرده -۲تب ضوع بخش دوازدهن قانون چنانيه ردرخصو   سیدگی مو شد مبلغ اهای حق ر صادره عیناً در تزیید نظر گمرک با ی 

 گردد.سپرده به درآمد قطعی منظور و در سایر موارد مبلغ سپرده به صاحب کاال مسترد می

کمیسوویون رسوویدگی به اختالفات گمرکی باید در هر هفته حداقل ننج روز کاری جلسووه عادی و کمیسوویون تجدید نظر دو  -۲1۱ماده 

 ها در گمرک ایران خواهد بود.جلسه عادی داشته باشند. محل تشکیل کمیسیون

صره  کل( تلقی طراز مدیر قانون )هن( ۰۴۴ماده )( ۱قانون مشوومول تبصووره )( ۰۴1اعضووای مذکور در بندهای )الف( و )پ( ماده ) -1 تب

 شوند.می

ی اکثریت کل اعضا )حداقل سه نفر( رایابد و مصوبات آن با نظر با حضور تمامی اعضا رسمیت میجلسات کمیسیون تجدید  -۲ تبصره 

 معتبر است.

شود که در صورتی نذیرفته می ها و حضور در جلسات آندرخواست نمایندگان اشخا  در مورد ارجاع اختالف به کمیسیون -۲11 ماده

 نامه آنها تصریح شده باشد.نامه رسمی یا معرفیاین موارد در وکالت
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سیونصاحب کاال یا نماینده قانونی وی می -۲1۲ ماده سای کمی ضای کتبی از رؤ سات تواند با تقا شکیل جل ها نرونده خود را قبل از ت

 ط مطالعه نمایند.ها و تحت نظر مسئول مربو رسیدگی در محل کمیسیون

 باشد.گونه تصویر یا رونوشت یا اضافه نمودن مدارک جدید منوط به کسب اجازه میبرداشتن هر

شود. با اعالم رسمیت جلسه شماره جلسه و ها دفتری به نام دفتر تبت خالصه مذاکرات تنظین و نگاهداری می در کمیسیون -۲1۳ ماده

ی به اختصووار در آن دفتر درج اامی اعضووای حاضوور قید و مذاکرات مربوط به هر نرونده و مفاد رتاریخ و سوواعت شووروع مذاکرات با ذکر اسوو

 گردد.می

سبت به هر نرونده باید در همان جلسه روی ورقه چانی مخصو  منعکأ گردیده و به امضای اعضای  -۲1۴ ماده مصوبات کمیسیون ن

صمین نهایی اتخاذ و ی سد اعن از آنکه ت سه بر ضر در جل سه بعدی موکول و یا برای رفع نقص نرونده یا تحصیل نظر حا سیدگی به جل ا ادامه ر

 کارشناس یا آزمایشگاه قرار صادر شده باشد.

ی کمیسیون به اکثریت صادر شود اعضایی که با نظر اکثریت موافق نیستند نظر خود را در زیر ورقه رأی اهرگاه در موضوعی ر -تبصره  

 نمایند.ضا میعنوان اقلیت قید و امبه

سیون -۲1۱ ماده شخیص طبقه کمی شتها موظفند برای ت شده، یاددا ستن هماهنگ  سی ضیحی آن و بندی کاال متن نمانکالتور   های تو

بندی کاال و در سووایر موارد قوانین و مقررات مربوط را به طور دقیق مالک آرای صووادره از سوووی شووورای همکاری گمرکی در خصووو  طبقه

 ی صادره به منابع یاد شده اشاره نمایند.ار داده و در اوراق ری قرااصدور ر

 توانند: های رسیدگی به اختالفات گمرکی و تجدید نظر میکمیسیون -۲1۶ ماده

ضاء را برای بازدید و مطالعه آن ن - الف سوابق و بازدید کاال را الزم بدانند یک یا چند نفر از اع ه و رونددر مواردی که مراجعه به نرونده و 

 تهیه گزارش مزمور نمایند.

های  در مواردی که الزم بدانند موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری یا مراجع علمی و رسمی یا اشخاصی که از طرف دستگاه - ب

 کنند.الزحمه کارشناسی )غیردادگستری( و طرفی که باید آن را نرداخت نماید تعیین اند ارجاع نموده و حقدولتی معرفی شده

صیل نمایند و  - پ شخا  حقوقی تح ستناد خود را از ا سناد مورد ا شده ا شت گواهی  ضی گواهینامه بدهند که رونو شاکیان متقا به 

 اشخا  حقوقی موظفند با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی رونوشت مورد درخواست را تهیه و تسلین نمایند.

 گردد.روشن شدن موضوع و احقاق حق میانجام تحقیق و هرگونه اقدامی که موجب  - ت

ی را برای مالحظه رییأ کل اها ر نأ از صوودور نظر نهایی کمیسوویون در مورد هر نرونده، مسووئول واحد امور کمیسوویون -۲1۷ماده 

کمیسیون اعاده ادی مربوط به -ی را جهت ابال  به مؤدی از طریق دفتر ستار« مالحظه شد»ارت -گمرک ایران ارسال و وی نأ از قید عب

 خواهد نمود.

صره -۲1۸ ماده صره )( ۰۴۴ماده )( ۱و )( ۰های )در اجرای تب ستگاه( ۰۴1ماده )( ۰و تب ستندات مربوط به های ذیقانون، د ربط باید م

 ها را به گمرک ایران اعالم نمایند. سابقه فعالیت مرتبط با امور تجاری و بازرگانی اعضای کمیسیون

 یر مقرراتسا -بخش سیزدهم  

تواند در صووورتی که مقتضوویات تجاری و حمل ایجاب نماید برای حمل کاالهایی که تشووریفات گمرکی آن انجام گمرک می -۲1۹ ماده

 گردیده است، نته عبور صادر نماید.
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و مدت تسویه  گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده (40/40/۱939آن  ۱)اصالحی ماده و تبصره  -۲۲۱ ماده

سپرده را به حساب صریح و وجه  سبات عمومی کشور ( ۴۰های موضوع ماده )آن را در متن قبض ت واریز کند. در  -۰۹11مصوب  -قانون محا

 ها، واریز سپرده موکول به ابال  نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود. موارد ارجاع نرونده به گمرک ایران یا کمیسیون

صره  ضافه دریافتی، قابل چن -1 تب ست، با رعایت مقررات مربوط به ا شده ا ضافه دریافت  سپرده، ا شود تمام یا مبلغی از وجه  انيه معلوم 

  استرداد خواهدبود. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد.

عهد ظرف مهلت مقرر و با ارایه اصل قبض سپرده استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانونی یا ایفای تعهد از طرف مت -۲ تبصره 

 باشد.به گمرک مربوط می

قانون را کسوور و به ( ۰1۱های اجرایی موظفند هنگام انتقال وجوه حقوق ورودی به خزانه دو درصوود موضوووع ماده ) گمرک -۲۲1 ماده

 مایند.حساب مخصوصی که از طرف خزانه داری کل کشور افتتاح و اعالم گردیده است، واریز ن
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