
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 1 ( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز55( و )55نامه اجرايي مواد ) آيين

 اصالحات و الحاقات بعدي با 03/30/5035مصوب 

 

  :روندمينامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار در اين آيين  -1ماده 

 .با اصالحات بعدي - 1931مصوب  -قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز  قانون: -الف

 .( قانون9ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز موضوع ماده ) ستاد: -ب

 (.رهـنهاد مأذون از طرف ولي فقيه )ستاد اجرايي فرمان حضرت امام  نهاد: -پ

 .( قانون93ها و ضابطان موضوع ماده ) دستگاه كاشف: -ت

 .آوري و فروش اموال تمليكيسازمان جمع سازمان: -ث

 .تبادل الكترونيكي اطالعات بر روي بستر ارتباطي امن تبادل اطالعات: -ج

شت:  -چ سازمان وزارت بهدا شكي و  شت، درمان و آموزش پز شت درمان و سازمان غذا و داروي )هاي تابعه آن وزارت بهدا وزارت بهدا

 (.درماني سراسر كشور -هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي هاي غذا و داروي دانشگاهآموزش پزشكي و معاونت

 .گمرك جمهوري اسالمي ايران گمرك: -ح

 .معدوم يا منهدم كردن كاالهاي قاچاق مكشوفه امحاء: -خ

شرط  -2ماده  صورت امكان به  شوفه در  ضمين الزم به فروش ميكاالهاي قاچاق مك صورت،  صادرات و با اخذ ت سند و در غيراين  ر

 .نامه امحاء خواهند شدمطابق مقررات اين آيين

  :فروش و توزيع كاالهاي قاچاق مكشوفه در داخل كشور به استثناي موارد زير مجاز نمي باشد -3ماده 

سازد، خلي و تجارت خارجي لطمه وارد نميجدي وجود دارد و به توليد داكاالهايي كه در بازار داخلي نياز  (11/40/1331)اصالحی  -الف

در سه گروه كاالهاي سالمت محور، كشاورزي و صنعتي كه با توافق وزير امور اقتصادي و دارايي و هر يك از وزراي بهداشت، درمان و آموزش 

 2 .شودز ابالغ اين تصويب نامه تعيين ميا پزشكي، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت )حسب مورد( ظرف يك ماه بعد

 .نامه( اين آيين11( و )19(، )11(، )11كاالهاي موضوع مواد ) -ب

صره   سازمان جمع (11/40/1331)اصالحی   -1تب آوري و فروش فهرست كاالهاي موضوع بند )الف( با توجه به تغيير موجودي انبارهاي 

 و متغير بودن نياز داخلي كشور حسب ميزان تقاضاي مربوط به هر كاال با در نرر گرفتن ميزان اموال تمليكي، بر اساس كشفيات ساالنه كاال

بل اتوليد داخلي و واردات رسمي هر سه ماه يك بار توسط وزير امور اقتصادي و دارايي و با توافق وزير مربوط به هر يك از گروه هاي مذكور ق

 .به روزرساني است

صره   صالحی   -2تب ــوابط قانوني مرب (11/40/1331)ا ــوع بند )الف( مطابق ض ــرفاق قابل كاالهاي امنيتي، انترامي و نرامي موض وط ص

  .مدخل مصرح در قوانين بوده و قابليت فروش عمومي نداردها و نهادهاي ذيواگذاري به دستگاه

                                                           
هاي مورخ در جلسه 1931 مصوبقانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز ( 55و )( 55) موادبه پیشنهاد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز و به استناد نامه این آیین -1

 منتشر شده است. 19/65/1935 -16732شماره هیات وزیران تصویب و در روزنامه رسمی  96/60/1935و  65/60/1935

 هیات وزیران. 17/60/1937مصوب  ( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز55( و )55نامه اجرایی مواد )( آیین9اصالح ماده )به موجب  -1
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صره   صالحی   -3تب صنعتي كه اخذ مجوزهاي قانوني الزم براي فروش (11/40/1331)ا شور فراهم نگرديده و  كاالهاي  آنها در داخل ك

ستفاده  صرفاق براي ا سب با وظايف قانوني آنها  شي و پژوهشي، متنا سي به مراكز آموز شنا ساس قيمت كار شد، بر ا صادرات آنها امكان پذير نبا

 .  آموزشي و به ميزان نياز مصارف آموزشي آنها واگذار خواهد شد و قابليت فروش عمومي ندارد

 .  نامه خواهد بودعرضه داخلي كاالهاي مشمول اين ماده صرفاق مطابق ترتيبات مقرر در اين آيين (11/40/1331صالحی )ا -0تبصره 

نامه خارج بوده و در كاالهاي قاچاق خروجي توليد داخل كشور از قبيل سوخت و مشتقات نفتي، دارو و دام از شمول اين آيين -0ماده 

  .قدام خواهد شدخصوص آنها مطابق مقررات مربوط ا

( قانون با هماهنگي نهاد نسـبت به فروش به شـرط 39( ماده )1سـازمان موظف اسـت در خصـوص كاالهاي موضـوع تبصـره ) -5ماده 

  .صادرات و يا امحاي آنها اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب نهاد واريز نمايد

وفه و صــدور قبا انبار، نســبت به مبت مشــنصــات آنها اقدام نموده و ســازمان بالفاصــله پ  از تحويل كاالهاي قاچاق مكشــ -6ماده 

سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در امور گمركي تبادل مي سه كاال به منرور تعيين ارزش با  شنا سامانه  د. نماياطالعات كاالها را از طريق 

  .كندقيمت پايه فروش تعيين مي سازمان با استفاده از اطالعات مذكور، قيمت تجاري روز كاال را به عنوان

صره   ضمن به  -1تب ست  سامانهگمرك موظف ا سي  ستر سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در امور گمركي، امكان د ساني  اي روز ر

  .)سيستمي( به آن را براي سازمان فراهم نمايد

در صورت عدم فروش آنها با قيمت ياد شده، . باشدميتر از قيمت مذكور ممنوع فروش هرگونه كاالي قاچاق مكشوفه پايين  -2تبصره  

  .نامه عمل خواهد شدمطابق ساير مقررات اين آيين

ـــمين معتبر وجه نقد،  -1ماده   ـــادرات مطابق قوانين و مقررات مربوط و با اخذ تض ـــرط ص ـــوفه به ش فروش كاالهاي قاچاق مكش

شرح زير هاي بانكي و وميقه ملكي مبني بر عدم فروش و تونامهضمانت ضمن عقد به  شرط  شور اين كاالها در قالب  ضه در داخل ك زيع و عر

  :شودانجام مي

 . در خصوص كاالهاي مجاز دو برابر ارزش كاال -الف

 .در خصوص كاالهاي مجاز مشروط سه برابر ارزش كاال -ب

 .اي چهار برابر ارزش كاال در خصوص كاالهاي يارانه -پ

 .از چهار تا ده برابر ارزش كاالدر خصوص كاالهاي ممنوعه  -ت

صره   ضبط مي -1تب شده به نفع دولت  سپرده  صورت عدم انجام تعهد فوق در موعد مقرر، ومايق  صورت كاال مطابق در  شود. در اين 

  .گيردنامه مجدداق در فرايند فروش به شرط صادرات قرار ميمقررات اين آيين 

روش، با نرارت سازمان و توسط خريدار مستقيماق به گمرك معرفي و جهت صادرات منتقل كاالهاي موضوع اين ماده پ  از ف -2تبصره 

ستاد مي صويب  سازمان با همكاري گمرك تهيه و به ت سط  ست كه تو ستورالعملي ا صره به موجب د گردد. جزييات چگونگي اجراي اين تب

  .خواهد رسيد

صره   شده توسط خريداران كاال، پ  از  -3تب سپرده  ضامين  سيد قبا انبار مبني بر تحويل كاال به انبارهاي گمركي يا مناطق ت ارايه ر

  .صنعتي و ويژه اقتصادي و استعالم صحت اسناد ارايه شده از مراجع صادر كننده آنها، به صاحب آن مسترد خواهد شد -آزاد تجاري 

ان در خصوص كاالهاي موضوع اين ماده الزامي در اسناد فروش صادره از سوي سازم "فروش به شرط صادرات"درج عبارت  -0تبصره  

  .است
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صنعتي و ويژه اقتصادي به عنوان  -صادرات كاالهاي موضوع اين ماده لزوماق بايد به خارج از كشور باشد و مناطق آزاد تجاري  -5تبصره  

  .گردندمقصد صادراتي محسوب نمي

ــوع بندهاي ماده ) -8ماده  ــال  ( اين آيين9در مورد كاالهاي موض ــدور حكم قطعي از مرجع ص ــت پ  از ص ــازمان موظف اس نامه، س

  :كننده و قبل از اقدام به فروش يا واگذاري كاالهاي قاچاق ضبط قطعي رسيدگي

ستاندارد ايران  -الف  سازمان ملي ا شتي از  سبت به اخذ مجوزهاي فني، ايمني و بهدا ستاندارد اجباري ن شمول ا صوص كاالهاي م در خ

  .( قانون، ابتدا قابليت مصرف انساني از وزارت بهداشت استعالم خواهد شد12در مورد كاالهاي موضوع ماده ) اقدام نمايد.

شاورزي مي -ب  ساير كاالهايي كه نيازمند اخذ مجوز از وزارت جهاد ك شمول قرنطينه و  صوص كاالهاي م شند مطابق قوانين و درخ با

  .مقررات مربوط اقدام خواهد شد

  .( قانون براي كاالهاي مشمول اقدام نمايد19دريافت شناسه كاال و شناسه رهگيري موضوع ماده ) نسبت به -پ 

صره   ضوع بند )الف( ماده ) -1تب ست پ  از دريافت كاالهاي مو شي به همراه نمونه به 12سازمان موظف ا ( قانون، مراتب را طي گزار

ــده به محا  ــال نمايد. وزارت ياد ش ــت ارس ــي وزارت بهداش ــبت به انجام بررس ــنه از دريافت گزارش، نس هاي فني مربوط اقدام و يك نس

  .نمايدكننده ارسال مي صورتجلسه نتايج حاصله را بايگاني و يك نسنه را به سازمان، كاشف و مرجع صال  رسيدگي

ا هاي فيزيكي يقابل اجرا در كاربرگ )فرم( ها و نرريه كارشناسان به صورت كامالق شفاف، بدون ابهام و اجمال وپاسخ استعالم -2تبصره  

هاي بهداشت و جهاد كشاورزي و سازمان ملي استاندارد ايران حوزه الكترونيكي يكنواخت حسب مورد به امضاي مقام مجاز از سوي وزارتنانه 

  .رسدكشف كاالي قاچاق مي

شتعل مي -3ماده  سد يا م سرعت فا سبب ايجاد تغييرات شوند، حيوانات  فروش كاالهايي كه به  و پرندگان و يا كاالهايي كه مرور زمان 

اي الزم و اخذ دسـتور از مرجع صـال  رسـيدگي شـود، بالفاصـله پ  از اخذ مجوزهاي بهداشـتي، ايمني و قرنطينه كمي و كيفي در آنها مي

  .شودكننده انجام مي

صره   ط به نگهداري نمونه شــاهد خواهد بود. در مواردي كه امكان شــوند منوفروش كاالهايي كه به ســرعت فاســد يا مشــتعل مي -تب

سازمان و  ضاي نماينده  شده و به ام سه  صورتجل صاف كاال  صيات و او شد، مراتب با ذكر جزييات، خصو شته با شاهد وجود ندا نگهداري نمونه 

عت، معدن و تجارت، بهداشــت و جهاد هاي صــنضــوع حســب مورد از قبيل وزارتنانهكننده و دســتگاه مرتبط با مو مرجع صــال  رســيدگي

 .كشاورزي و سازمان ملي استاندارد ايران خواهد رسيد

  :در خصوص امحاي كاالهاي قاچاق مكشوفه -14ماده 

سازمان تعزيرات حكومتي، نيروي انترامي  -الف  سراي محل،  ستاد، داد ضور نمايندگان  سبت به امحاي آنها با ح ست ن سازمان مكلف ا

سالمي  ست و حسب مورد نمايندگان وزارتنانهجمهوري ا سازمان حفاظت محيط زي شاورزي اقدام كند. مراتب ايران،  شت و جهاد ك هاي بهدا

 .صورتجلسه شده و توسط آنان امضا خواهد شد

ستگاه –ب  سبت به امحاي كاالهاي ممنوعه د شوفه، ن صدور حكم قطعي مبني بر قاچاق بودن كاالي مك ضابطين پ  از  شف و  هاي كا

شناص مذكور در بند )الف( اين ماده و نماينده ) ضور ا ستهجن و مبتذل( با ح صري م سمعي و ب سايل قمار، آمار  شروبات الكلي، آالت و و م

  .نمايندهاي غير نرامي(، يگان يا واحد كاشف اقدام مي حفاظت اطالعات يا حراست )براي دستگاه

صره   باشــد. دســتورالعمل امحاء توســط ســازمان و با همكاري هده ســازمان ميمســلوليت امحاي كاالهاي قاچاق مكشــوفه به ع -1تب

  .رسدربط به تصويب ميهاي ذيهاي موضوع بند )الف( اين ماده و حسب مورد دستگاهدستگاه

  .رسدضايعات حاصل از امحاي كاالهايي نرير خودرو، موتورسيكلت و وسايل نقليه، مطابق ضوابط قانوني به فروش مي -2تبصره 
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شد. بانك مذكور  -11ماده  سالمي ايران واريز خواهد  سوي بانك مركزي جمهوري ا شده از  ساب تعيين  شوفه قاچاق به ح ارزهاي مك

سوي  شده از  ساب تعيين  سمي را به ح شوفه به نرخ ر صدور رأي قطعي و ابالغ آن به بانك، معادل ارزش ريالي ارز مك ست پ  از  موظف ا

  .كندداري كل كشور واريز خزانه

سازمان مي -12ماده  صله تحويل  شوفه قاچاق بالفا شمش طال و جواهرات مك سكوكات طال و نقره و  صدور رأي كليه م گردد. پ  از 

  :قطعي

شمش طال و جواهرات با صدور حواله فروش تحويل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران شده تا نسبت به فروش آنها به نرخ روز  -الف 

  .كل كشور اقدام كندداري صل از آن طبق مقررات به حساب خزانهو واريز وجوه حا

در مورد مســكوكات و جواهرات بدواق نســبت به فروش به شــرط صــادرات آنها اقدام نموده و در صــورت عدم امكان صــدور از حالت  -ب 

سالمي  ستفاده خارج و جهت تبديل به شمش با صدور حواله فروش تحويل بانك مركزي جمهوري ا الف( اين ماده )خواهد شد تا مطابق بند ا

  .اقدام شود

اموالي كه به تشـني  سـازمان ميراف فرهنگي، صـنايع دسـتي و گردشـگري داراي ارزش تاريني و ميراف فرهنگي باشـند،  -13ماده 

  د.تحويل اين سازمان خواهد ش

دستگاه كاشف به نزديكترين شعبه شركت ملي پنش هاي نفتي به ظن قاچاق، كاالي مكشوفه توسط در صورت كشف فرآورده -10ماده 

هاي نفتي ايران تحويل خواهد شد. شركت مذكور نسبت به تعيين ماهيت كاالي مكشوفه اقدام و پ  از فروش، خال  درآمد حاصل فرآورده

براي اجراي مقررات مربوط به نمايد. در صــورتي كه كاال فرآورده نفتي تشــني  داده نشــود، داري كل كشــور واريز ميرا به حســاب خزانه 

  .شودسازمان تحويل داده مي

صره   ست پ  از اعالم مراجع ذيشركت ملي پنش فرآورده -تب صاحب متواري و  هاي نفتي ايران موظف ا صاحب،  صالح مبني بر بال

صالمالك بودن فرآوردهمجهول ست واريز وجوه حا سبت به درخوا شتقات آن، ن شوفه قاچاق و م ها با ذكر ل از فروش اين فرآوردههاي نفتي مك

صادره به خزانه سال رأي قطعي  شور اقدام نموده و خزانهمبالغ واريزي و ار ساب داري كل ك صله به ح شور نيز وجوه مزبور را بالفا داري كل ك

 .كندنهاد واريز مي

  .ام نمايدداري مناسب آن اقدسازمان مكلف است با توجه به ماهيت هر كاال نسبت به نگه -15ماده 

در صورت صدور رأي استرداد و موجود بودن عين كاال، سازمان موظف است اموال مربوط را بالفاصله تحويل مالك آن نمايد و  -16ماده 

ستگاه سبت به مراتب را به د ستحق ن ضاي م ساس تقا ست بر ا سازمان موظف ا صورت موجود نبودن عين كاال،  هاي مربوط اطالع دهد. در 

صورت نبودن مثل، طبق مقررات مربوط از خزانهتحويل مثل آ صادره، پرداخت ن به مالك اقدام نموده و در  ضمام حكم  شور به ان داري كل ك

داري كل كشــور مبلغ مذكور را از محل درآمد عمومي مربوط برگشــت و به  قيمت روز فروش را مطابق رأي صــادره درخواســت نمايد. خزانه

  .شودن مبلغ بالفاصله توسط سازمان به ذي حق مسترد ميحساب سازمان واريز نموده و اي

سترداد كاالهاي مرنون به قاچاق كه از سوي مراجع ذي  -1تبصره   سترداد كاال ميتحويل و ا شود، صالح منجر به صدور رأي برائت و ا

  .باشدانبارداري(، تنليه و بارگيري نمي)مشمول پرداخت هزينه نگهداري 

صره   كه صــاحب كاال ظرف ده روز از تاريخ ابالغ رأي برائت براي تحويل كاالي خود به ســازمان مراجعه ننمايد از آن در صــورتي  -2تب

  .داري )انبارداري( و اداره كاال مطابق مقررات مربوط خواهد بودهاي نگهتاريخ مكلف به پرداخت هزينه

قطعي كشف و به سازمان تحويل شده و رأي برائت در مورد آنها  كاالهايي كه به ظن قاچاق در اماكن گمركي قبل از ترخي  -11ماده 

كه قبل از اتمام تســويه  -1931مصــوب  -( قانون امور گمركي 12هاي بندهاي )ب( تا )ج( ماده )صــادر شــده اســت و كاالهاي موضــوع رويه

  .دشوند، با رعايت تشريفات گمركي مربوط به مالك تحويل خواهند شهاي گمركي كشف ميپروانه



 

5                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

جرايم وصــولي و وجوه حاصــل از فروش كاالهاي قاچاق مكشــوفه كه به موجب قوانين و مقررات مربوط از ســوي ســازمان به  -18ماده 

ــد اعم از كاالهايي كه به موجب قوانين و مقررات متولي خاص فروش دارند، به حســاب ويژه اعالمي نزد خزانهفروش مي داري كل كشــور رس

  .شودواريز مي

صنعت، معدن و  -13ماده  ست با همكاري وزارت  سازمان موظف ا شي از قاچاق،  سازي الكترونيك اطالعات اموال نا ستند  به منرور م

هايي كه از يند تجارت، سازمان امور مالياتي و ساير دستگاهآهاي مجوز دهنده در فرتجارت، سازمان تعزيرات حكومتي، گمرك، كاشف، سازمان

 االجرا شدنتا بازگشت مجدد آن به اقتصاد رسمي يا صادرات يا امحاء نقش دارند، ظرف شش ماه پ  از تاريخ الزممرحله كشف كاالي قاچاق 

  .برداري قرار دهدنامه سامانه يكپارچه اموال تمليكي را تهيه و اجرا نموده و مورد بهرهاين آيين

صره   اال و گذاري كيندهاي مبت، بررســي، ارزيابي، ارزشآجرا گردد كه فراي طراحي و اســامانه يكپارچه اموال تمليكي بايد به گونه -تب

 .عرضه، فروش به شرط صدور، امحاء و استرداد اموال و نتيجه نهايي مراجع رسيدگي كننده را شامل گردد

و مبارزه با كاالي از طريق سامانه شناسايي  (اي )سيستميتمام اطالعات مربوط به كاالهاي قاچاق مكشوفه به صورت سامانه -24ماده 

گيرد و ســازمان نيز موظف اســت نتيجه اقدامات خود در اين زمينه را به صــورت قاچاق در اختيار ســامانه يكپارچه اموال تمليكي قرار مي

  .اي )سيستمي( براي سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق تبادل نمايدسامانه

شركت ملي پنش فرآورده -21ماده  ست مجوز فروش  هاي نفتيسازمان،  سالمي ايران موظفند درخوا ايران و بانك مركزي جمهوري ا

صره ) ضوع تب سامانه پرونده39( ماده )1كاالهاي مو سيدگي ( قانون را از طريق  سال نمايند و مرجع هاي قاچاق كاال و ارز به مرجع ر كننده ار

  .نمايده ميكننده نيز نرر خود را از طريق اين سامانه به سازمان مبادل رسيدگي

ست در اجراي ماده ) -22ماده  صب رمزينه موضوع ماده )( قانون، پ  از اخذ مجوز از مراجع ذي33سازمان موظف ا ( قانون 19ربط و ن

سامانه صورت  سه يكتاي مجوز فروش را به  شنا شوفه و اموال توقيفي اقدام نمايد و  سبت به فروش كاالهاي مك سامانه )اي ن ستمي( با  سي

  .و مبارزه با قاچاق تبادل نمايد شناسايي

صادرات يا امحاي كاالهاي قاچاق مكشوفه را در هر  -23ماده  سترداد، فروش به شرط  ست حسب مورد نتيجه فروش، ا سازمان مكلف ا

ده اعالم كنن يدگيمورد با ذكر جزييات بالفاصله پ  از اقدام از طريق سامانه يكپارچه اموال تمليكي جهت درج در پرونده مربوط به مرجع رس

  .نمايد

هاي نفتي هاي نفتي ايران به ترتيب در خصوص ارز و فرآوردهبانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و شركت ملي پنش فرآورده -تبصره 

 .باشندقاچاق مكشوفه نيز مكلف به اقدام به طريق فوق مي

پاســنگويي بر عهده وزير مربوط يا باالترين مقام دســتگاه اجرايي  نامه بر عهده ســتاد و مســلوليتنرارت بر اجراي اين آيين -20ماده 

  .ربط استذي
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