
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 1( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز81( الحاقي ماده )4دستورالعمل تبصره )

 اصالحات و الحاقات بعدي هیات وزیران، با 30/88/8031مصوب 

 

صالحی  ) -1 ماده ضوع قاچاق، كاالي توليد  (52/70/70ا ضوابط كاالي مو صورت تجاري بر خالف  ست كه به  داخل يا وارداتي ا

ضوع قاچاق مطابق  صاديق كاالهاي مو ساير م شود. عالوه بر فراورده هاي نفتي و دارويي،  تعييني دولت خريد، فروش، حمل يا نگهداري 

 2.( اين دستورالعمل تعيين مي شود2ماده )

 3حذف شده است. -5ماده 

مصاديق كاالهاي موضوع قاچاق و ساير ضوابط اختصاصي هر كاال حسب مورد به پيشنهاد دستگاه  (52/70/70اصالحی  ) -5ماده 

  .گرددمربوط و تأييد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز تعيين مي

صالحی  ) -3ماده  شد  (52/70/70ا سوب خواهد  صورتي تجاري مح ضوع قاچاق در  خريد، فروش، حمل يا نگهداري كاالهاي مو

 .كه با توجه به شواهد امر از قبيل ظواهر مرتكب، حجم كاال، نحوه نگهداري يا حمل، زمان و مكان كشف عرفاً براي امر تجاري باشد

عدم رعايت ضوووابط مندرد در مواد بعدي اين دسووتورالعمل در مراحل خريد، فروش، حمل يا  (52/70/70اصالالالحی ) -4ماده 

 ( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز11( الحاقي ماده )4هاي مقرر در تبصووره )قاچاق، مشووموم مجازات نگهداري تجاري كاالهاي موضوووع 

  .خواهد بود 1334مصوب 

اند و ربط مجوز دريافت كردهفروش كاالهاي موضوع قاچاق صرفاً توسط اشخاصي كه از مرجع ذي (52/70/70اصالحی  ) -2ماده 

   .باشدد مجاز مي اندر سامانه جامع تجارت ثبت شده

صالحی  ) -6ماده  ضوع قاچاق اعم از تاجران و توليدكنندگان موظفند هنگام خريد اين كاالها،  (52/70/70ا خريداران كاالهاي مو

 .حساب )فاكتور( دريافت نماينداز فروشنده صورت 

                                                           
الحاقي ماده ( 8ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز و به استناد تبصره ) 51/11/1038/ص مورخ 8394/38به پيشنهاد شماره  30/11/1031هيأت وزيران در جلسه  -1
 تصويب رساند.دستورالعمل تبصره ياد شده را به  1038مصوب  ( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز14)

 هيات وزيران. 51/30/1030مصوب  رز( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ا14( الحاقي ماده )8اصالح دستورالعمل تبصره )به موجب  -5

 هيات وزيران. 51/30/1030مصوب  ( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز14( الحاقي ماده )8اصالح دستورالعمل تبصره )حذف به موجب  -0
 .نگهداري به قصد خروج كاالي موضوع قاچاق بايد طبق اين دستورالعمل و در مراجع ذي صالح احراز شودخريد، فروش، حمل يا ماده پيشين: 

https://qavanin.ir/Law/TreeText/263281
https://qavanin.ir/Law/TreeText/263281


 

2                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

صالحی  ) -0ماده  سند  (52/70/70ا ضوع قاچاق منوط به دريافت  شهري كاالهاي مو سامانه حمل و نقل حمل بين  حمل از زير 

قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز موضوووع تصووويب نامه شووماره  (6( و )5نامه اجرايي مواد )مربوط موضوووع بند ) ( فصوول دوم  يين

 .باشدمي 23/44/1335هو مورخ 51553/ت46443

  تعيين مسير حمل باشد و انحراف غير سند حمل بين شهري كاالهاي موضوع قاچاق بايد متضمن (52/70/70اصالحی ) -8ماده 

 .باشدشده در سند حمل، مجاز نميمتعارف از مسير تعيين 

صالحی  ) -7ماده  شووده در سووامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كاالهاي موضوووع قاچاق صوورفاً در انبارهاي ثبت  (52/70/70ا

صل دوم  يين  ضوع بند )د( ف شماره6( و )5) نامه اجرايي موادنگهداري كاال مو صويب نامه  ضوع ت  ( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مو

   .باشدمجاز مي 23/44/1335خ هو مور51553ت46443

( اين دستورالعمل در 3( و )1اندازي سامانه حمل درون شهري، رعايت مفاد مواد )در صورت راه  (52/70/70اصالحی  ) -17ماده 

   .موضوع قاچاق نيز الزامي استمورد حمل درون شهري كاالهاي 

 .گرددياالجرا شدن اين دستورالعمل، كليه ضوابط و مقررات مغاير با  ن لغو م از تاريخ الزم  (52/70/70اصالحی ) -11ماده 

 

 اسحاق جهانگيري -يس جمهور یمعاون اول ر

 


