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قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای گروه کاالیی  ۳۱آیین نامه اجرایی ماده  ۷دستورالعمل اجرایی ماده 

 1قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه

 

 :هدف

 .فاقد شناسه کاال موجود در سطح عرضه و انبارتعیین تکلیف قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه  -

 .نحوه دریافت شناسه کاال برای قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه موجود در بازار و انبارهای کشور -

 تعاریف -1ماده 

 .و اصالحات بعدی آن است 2931قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  :قانون -الف

سهنامه ینیآ :نامهینیآ -ب شنا شماره اجرایی  ضوع ماده  26/34/ 19هــــ مور  41529/ت24651کاال و رهگیری کاال به  مو

 .( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز است29)

 .ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز :ستاد -ت

ستورالعمل اجرایی  -ث سه کاال برای  :د شنا صب  سنامه، اخذ و ن شنا ستورالعمل اجرایی ثبت  گروه کاالیی قطعات یدکی و د

 .تجارت و معدن صنعت، وزارت 25/29/36 مور  62311/62 ابالغیه  مصرفی وسایل نقلیه به شماره

نامه و ماده ( آیین9( ردیف )ب( ماده )2کلیه قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه تصریح شده ذیل بند ) :کاالی مشمول  -ج

صره  9 ستورالعمل اجرایی و تب شام 2د سوپاپ، که  ستون،  سک کالچ، کیت کالچ، رینگ پی صفحه کالچ، دی شمع،  ل انواع باتری، 

سایر کاالهایی که متعاقباً به  ضمناً  ست.  ستارتر، آلترناتور )دینام(، بلبرینگ و تایر ا سمه، ا المپ، لنت ترمز، لنت کالچ، کمک فنر، ت

 .شودد، به فهرست فوق اضافه میرسدستورالعمل اجرایی می 2تصویب کارگروه ملی موضوع بند ث ماده 

ضای زنجیره تأمین  -ح صرف :اع شمول تا تحویل آن به م صی که از مرحله تولید یا واردات کاالی م شخا نهایی  کنندهکلیه ا

 .نمایندفعالیت می

سه    -خ سه کاال:شنا صات ماهوی هر قلمای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقهشنا شخ ست و م کاال  بندی کاال

صورت رمزینه )بارکد( و یا نظایر آن بر روی کاال  شترک از هر قلم کاال، به  شت م سامانه به منظور ایجاد بردا شده و در یک  احصاء 

 .یابدکاالی یکتا تخصیص میشود. به هر شناسنامه کاال یک شناسهنصب یا درج می

اســت که بر اســاس بند الف ماده  (www.ntsw.ir) رسمنظور ســامانه جامع تجارت ایران به آد :سامانه جامع تجارت  -د

 و واردکنندگان از اعم را اقتصادی فعاالن ارتباط یکپارچه، درگاهی عنوان به ،2931 سال مصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون  6

 .کندت، کنترل میتجار امر در ربطذی هایدستگاه با تولیدکنندگان

                                                           
اقد شناسه وسایل نقلیه فقانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، این دستورالعمل برای تعیین تکلیف قطعات یدکی و مصرفی  11نامه اجرایی ماده آیین 7بر اساس تکالیف ماده  -1

 11/66/66مورخ  16/161611 کاال )به عنوان گروه نخست( تصویب و طی ابالغیه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به شماره 11کاال موجود در بازار و انبارها شامل 
 قاچاق کاال و ارز( . )منبع: ستاد مرکزی مبارزه باکاال ابالغ شد ربط و مشمولین دریافت شناسههای ذیبه دستگاه

 .این دستورالعمل برای تعیین تکلیف قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه فاقد شناسه کاال موجود در بازار و انبارها ابالغ شد

https://www.ntsw.ir/
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ای برای آن در سامانه جامع تجارت تعریف نشده است یا شناسه متناظر با کاالیی است که شناسنامه :کاالی فاقد شناسه   -ذ

 .شناسنامه کاال بر روی کاال درج و نصب نشده است و یا اینکه مشخصات مربوط به آن شناسه با کاال تطابق نداشته باشد

سه کاالهایی که  9تولیدکنندگان و واردکنندگان موظفند حداکثر کلیه  -2ماده  شنا ستورالعمل،  ماه پس از تاریخ ابالغ این د

شده در ماده   اند را مطابق باتولید یا وارد کرده ضای زنجیره  4فرمت ارائه  سایر اع ضی در اختیار  ستورالعمل اجرایی به نحو مقت د

 .تامین قرار دهند

ماه پس از ابالغ این دستورالعمل ضمن دریافت شناسه  6کاالی مشمول در سطح بازار و انبار موظفند تا کلیه مالکان  -3ماده 

 .کاال از واردکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به الصاق شناسه کاال بر روی کاالهای فاقد شناسه خود اقدام نمایند

صره  ــای زنجیره تامین موظفند  -تب ــتورالعمل از هرگونه مبادله تجاری کاالی فاقد ماه پس از تاریخ ابال 6کلیه اعض غ این دس

صورت مسئولیت حمل، نگهداری، انبارش، عرضه و فروش کاالی مصداق قاچاق بر عهده آنان  شناسه کاال امتناع ورزند. در غیر این

 .این دستورالعمل مالک عمل قرار خواهد گرفت 6خواهد بود و ماده 

های فروش، ســـایتن که به نحوی برای عرضـــه کاالی خود از فضـــای مجازی مانند وبکلیه اعضـــای زنجیره تامی -4ماده 

شنشبکه ستفاده میهای اجتماعی، اپلیکی سترهای های موبایلی و... ا شخصات کاال در ب سایر م سه در کنار  شنا کنند ملزم به درج 

 .این دستورالعمل خواهند شد 6صورت مشمول ماده  اشاره شده هستند، در غیر این

ــور از طریق مناطق آزاد تجاری  -5ماده  ــمول در زنجیره تجاری کش ــه کاالهای مش ــتورالعمل برای عرض رعایت مفاد این دس

شینان، پیله سازمانصنعتی و ویژه اقتصادی، ملوانی، مرزن قانون مبارزه  46و  44ها و نهادهای موضوع آیین نامه اجرایی مواد وری، 

 .آوری و فروش اموال تملیکی، الزامی استجمع با قاچاق کاال و ارز نظیر سازمان

ضای مهلت زمانی تعیین -6ماده  ضمانت اجرا در قانون، پس از انق ستورالعمل با رعایت احکام مقرر در خصوص  شده در این د

 .د شددر صورت مشاهده و کشف کاالی فاقد شناسه به حمل، نگهداری، انبارش، عرضه و یا فروش آن مطابق قانون رسیدگی خواه

سه -7ماده  شنا سازمانوجود  سناد مثبته گمرکی)موضوع بند )ژ( ماده ی کاال نافی تکالیف  قانون(،  2های کاشف در بررسی ا

شکیل پرونده سبت به ت سناد ن صورت عدم انطباق کاال با این ا شد. اما به هر ترتیب نخواهد بود و در  ی به ظن قاچاق اقدام خواهد 

 .شوندقانون، کاالی قاچاق محسوب می 29وارداتی فاقد شناسه کاال باشند، مطابق ماده در صورتی که کاالی 

ارد، گیری دنظارت بر حسن اجرا و رسیدگی به مشکالت احتمالی ناشی از اجرای این دستورالعمل که نیاز به تصمیم -8ماده 

و تجارت و عضویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال ای با مسئولیت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن بر عهده کمیته

صرف سازمان حمایت از م صنایع و ارز،  سعه تجارت الکترونیکی و دفاتر تخصصی معاونت امور  کنندگان و تولید کنندگان، مرکز تو

 .دارد، استربط و اعضایی که حسب مورد حضورشان ضرورت های ذیوزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نمایندگان تشکل

ستورالعمل و آموزش ذیاطالع -9ماده  سانی مؤثر این د ضوع ماده ر ستورالعمل این  8نفعان آن بر عهده کمیته مو  خواهد د

 .بود

 .االجراء استماده و یک تبصره تصویب و از تاریخ ابالغ الزم 22این دستورالعمل در  -11ماده 

 


