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 1 ضوابط اختصاصی گروه کاالیی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک

 

 تعاریف -فصل اول

 :رودکار میعبارات موجود در این مصوبه در معانی مشروح زیر به -1 ماده

 بعدی اصالحات با 30/13/1031  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب قانون: -الف

 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ستاد: -ب

درگاهی یکپارچه تحت نظارت وزارت صنععت  معدن و تاارت اسنت که به معظور انااک که ه امور مرتبب با  سامانه جامع گارانتی:  -پ

 کععده ایااد شده استهای گارانتیبعدی شرکته گارانتی  استعالک گارانتی و همچع ن رتبهگارانتی از جمهه ثبت شعاسعام

سنامه گارانتی:   -ت شتمل بر تعهدات پایه گارانتی به همراه اطالعات گارانتی شنا سعامه م کععده و گروه و طبقه کاالیی مرتبب که شعا

 شود.کععدگان شعاسه رهگ ری کاال به آن تخص ص داده میکععدگان و تول دپس از تأی د آن توسب سازمان حمایت مصرف

که اقداک به ارائه خدمات گارانتی نماید معرفی شده از سوی آنان تول دکععده و یا واردکععده کاالی مشمول یا نمایعده کننده:گارانتی -ث

 کععدگان و تول دکععدگان باشد.و مورد تأی د سازمان حمایت مصرف

ضای زنجیره تأمین:  -ج صرف اع صی که از مرحهه تول د یا واردات کاال تا تحویل آن به م شخا کععده نهایی در امر خرید  فروش  که ه ا

 نمایعد.حمل یا نگهداری کاالی مشمول فعال ت می

 :لوازک خانگی  برقی و الکترون ک شامل کاالی مشمول: -چ

 ععوان کاال گروه 

 الف
یخچال  فریزر  تهویزیون  ماش ن لباسشویی  ماش ن ظرفشویی  کولرگازی )اسپه ت(  مایکروویو  مایکروفر  فر  پک ج  یخچال فریزر  

 چرخ خ اطی  مان تور )نمایشگر رایانه(  جارو برقی.

 ب
از  سگوشت  دستگاه چایم وه گ ری   آبسرد کن   آس اب  آون برقی  پعکه  تصف ه آب  جارو شارژی  چرخ اتو برقی  اجاق گاز  آب

کن الکتریکی  همزن  بخارشوی  اتوپرس  آراک پز و زودپز  داکت کوب الکتریکی  مخهوطس عمای خانوادگی  غذاساز  قهوه ساز  گوشت

 اسپه ت  تصف ه هوا  تستر.

 ج

(  ویدیو پروژکتور  پریعتر  تبهت  تهفن  CPUانه )اسپ کر  اسکعر  انواع پاور )صععتی  کامپ وتر و ...(  انواع بورد کامپ وتر  پردازشگر رای

اسمارت باکس  انواع حافظه  دستگاه ضبب و پخش  تهفن همراه  دورب ن عکاسی  دورب ن ف هم برداری  دورب ن مدار بسته  ساندبار  انواع 

-کن  دستگاه فتوکپی  دستگاه پرس(  لپ تاپ  مودک  کاغذ خرد RAMسرور  سوئ چ و روتر  فکس  دستگاه مایعر  کارت حافظه موقت )

ای هشمار  دیتا کالکتور  دستگاه کعترل تردد  ماش ن حساب  دستگاه ل بل زن  پالتر  دستگاه امضای الکترون کی  آنتنکارت  دستگاه پول

  وتر.فایر  اکسس پویعت  ک س کامپ وتر  رایانه یکپارچه  انواع رک  م عی کامپگ رنده رادیویی  کعسول بازی  آمپهی

 

                                                           
( 11الحاقی ماده ) (0( دستورالعمل تبصره )1، به استناد ماده )11/10/1311برگزارشده به تاریخ اعضاء،  131شماره  ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در جلسه -1

هیأت وزیران و  10/11/12هـ تاریخ  11321/ت113311 شماره اصالحیه و 11/11/1311هـ تاریخ  11121/ت131130قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوبه شماره 
ماده و  31( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ضوابط زیر را در 3های مرتبط عضو ستاد و نیز به استناد ماده )معدن و تجارت و تأیید دستگاه براساس پیشنهاد وزارت صنعت،

 .به تأیید رییس جمهوری رسید 11/11/1311تبصره به شرح مواد آتی مصوب و تعیین نمود؛ که در تاریخ  13



 

2                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

سانی قیمت کاال و خدمات: پایگاه اطالع -ح شانی  ر ست که از طریق آن  آخرین اطالعات ق مت  www.111.irدرگاه ایعترنتی به ن ا

  ود.شکععدگان برای اطالع عموک معتشر میکاال و خدمات از سوی سازمان حمایت تول دکععدگان و مصرف

 خرید ضوابط - فصل دوم

سامانه -2ماده  شمول  مهزک به تأی د خرید در  شده به خود را جامع تاارت می خریداران کاالی م شعد. تا زمان که خریدار  فروش ثبت  با

 در سامانه مذکور تأی د نعماید  فروش ثبت شده توسب فروشعده بالاثر خواهد شد.

صویب11( الحاقی ماده )1( دستورالعمل تبصره )6صورتحساب )فاکتور( موضوع ماده ) -3ماده  نامه ( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز )ت

ه أت وزیران(  برای کاالی  11/31/1032هن تاریخ 11623/ت136613شماره  و اصالح ه 1031/ 33/11هن تاریخ 11321/ت101161شماره 

 ( است.1ی د شده ماده )مشمول  سعد الکترون کی تأ

شخصات آن -4ماده  ضای زنا ره تأم عی که م شمول را تعها از اع شمول  موظفعد کاالی م سامانه جامع تاارت خریداران کاالی م ها در 

 ثبت و مورد تأی د قرار گرفته  خریداری نمایعد.

 معتبر خریداری نمایعد.خریداران کاالی مشمول  موظفعد کاالی مشمول را با شعاسعامه گارانتی  -5ماده 

 ضوابط فروش -فصل سوم

 باشعد.جامع تاارت می فروشعدگان کاالی مشمول مهزک به ثبت اطالعات فروش در سامانه -6ماده 

شخصات آن -7ماده  ست که م ضای زنا ره تأم عی مااز ا شمول تعها به اع سامانه جامع تاارت ثبت و مورد تأی د فروش کاالی م ها در 

 باشد.قرار گرفته 

سعامه گارانتی به کاالها بر  -8ماده  شعا ص ص  سبت به تخ شمول موظفعد  پ ش از فروش کاال ن تول دکععدگان و واردکععدگان کاالی م

نهایی  کععده اساس شعاسه رهگ ری اقداک نمایعد؛ فروش کاالی مشمولِ فاقد شعاسعامه گارانتی به هر یک از اعضای زنا ره تأم ن و یا مصرف

 تخهف است.

صب و فعال تول دکععده و واردکععده -تبصره  شمول را حداکثر ظرف مدت یک هفته موظفعد اطالعات مربوط به ن سازی گارانتی کاالی م

صب یا فعال سامانه جامع گارانتی ثبت نمایعد؛ در غ ر اینپس از ن شخاصسازی گارانتی در  سب ا صره تو ضوع این تب  صورت فروش کاالی مو

 ت اجرای نقض ضوابب موضوع این مصوبه خواهد بود.مذکور  مشمول ضمان

کارت گارانتی ف زیکی  ظرف مدت حداکثر یکسنننال پس از ابالی این مصنننوبه حذف و سنننامانه جامع گارانتی تعها مرجع اعالک  -9ماده 

دیگر غ ر از بسننتر سننامانه خدمات مربوطه خواهد بود. پس از مههت مذکور  فروش کاالی مشننمول با کارت گارانتی ف زیکی یا طرق گارانتی 

 جامع گارانتی تخهف است.

که ه واردکععدگان و تول دکععدگان کاالی مشننمول موظفعد با رعایت ضننوابب ق مت گذاری کاالی وارداتی و تول دی اعالمی از  -11ماده 

 )ق مت عمده فروشی و خرده فروشی)حسب مورد( آخرین ق مت درب کارخانه یا درب انبار واردکععده   هاسوی ه ات تع  ن و تثب ت ق مت

صرف سازمان حمایت م سه کاال به  شعا ساس  سود قانونی  بر ا صد  صرف کععده نهایی( را با لحاظ یا اعمال در کععدگان و تول دکععدگان ارائه م

 ررسی های الزک است.پس از ب« رسانی ق مت کاال و خدماتپایگاه اطالع»نمایعد. این سازمان مکهف به انتشار ق مت های ارائه شده در 

صره  صورت  -تب ست. در  ضافات قانونی  تخهف ا شده با در نظر گرفتن ا شر  شمول  ب ش از ق مت معت هرگونه اقداک به فروش کاالی م

روزرسانی ق مت در پایگاه موضوع این ماده  مالک  ق مت زمان خرید توسب فروشعده است و فروشعده مااز ن ست به لحاظ افزایش ق مت به

 افزایش ق مت فروش نماید. معتشر شده در پایگاه  اقداک به

http://www.124.ir/
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 ضوابط حمل -فصل چهارم

شرح و »  «مقصد»  «مبدأ»شهری کاالی مشمول مانعد ها و مؤسسات حمل و نقل موظفعد اطالعات مربوط به حمل ب نشرکت -11ماده 

شد شخ ص با شاهده ظاهری عرفاً قابل ت ساما« تعداد در حدی که این دو با م سعد حمل در زیر ضوع بعد را به معظور اخذ  نه حمل و نقل مو

 ( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  به صورت صح ح ثبت نمایعد.6( و )1نامه اجرایی مواد )فصل دوک آی ن« ث»

فصل دوک « ث»سامانه موضوع بعد  شهری  سعد حمل صادره از زیرکععده کاالی مشمول موظف است پ ش از حمل ب ن حمل -12ماده 

شرکت6( و )1واد )نامه اجرایی مآی ن سات حمل( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز را از  س نقل دریافت نماید و از مطابقت اطالعات  و ها یا مؤ

 سعد حمل با محموله خود اطم عان حاصل نماید. حمل کاالی موضوع این مصوبه با سعد حمل مغایر با محموله  تخهف است.

صره   س -1تب ضوع این ماده  مغایرت معدرجات مربوط به معظور از مغایرت اطالعات  صد»  «مبدأ»عد حمل مو س ر»  «مق شرح و »یا « م

 است.« تعداد کاال  در حدی که این دو با مشاهده ظاهری عرفاً قابل تشخ ص باشد

جامع تاارت  حمل کاالی مشمول از طریق پست معوط به استعالک اصالت )حسب مورد شعاسه کاال و یا رهگ ری( از سامانه  -2تبصره  

شرکت سب  شرکتتو ست.  ست تخهف ا صالت از طریق پ شمول فاقد ا ست؛ حمل کاالی م ستی ا ستی موظفعد اطالعات مورد های پ های پ

درخواست سامانه شعاسایی و مبارزه با کاالی قاچاق مانعد مبدأ  مقصد  شرح  تعداد و مشخصات فرستعده و گ رنده کاال را به صورت برخب و 

 امانه ارسال نمایعد.آنی به این س

 در حمل و نقل هوایی  ریهی و آبی کاالهای مشمول  رعایت تمامی ضوابب حمل و نقل  حسب مورد الزامی است. -13ماده 

 ضوابط نگهداری -فصل پنجم

اول ه  ورود و های نگهداری )انبارها و مراکز نگهداری(  موجودی کععدگان کاالی مشنننمول مهزک به ثبت اطالعات محلنگهداری -14ماده 

سامانه جامع تاارت می سه رهگ ری در  شعا سه کاال و  شعا ساس  سامانه باید با خروج کاال بر ا شده محل نگهداری در  شعد. اطالعات ثبت  با

 .محل نگهداری در هر لحظه مطابقت کامل داشته باشد موجودی آن

در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری « تأی د نهایی»ضع ت شده با وهای نگهداری ثبتنگهداری کاالی مشمول تعها در محل -تبصره 

 باشد.کاال مااز می

سامانه جامع تاارت نماید.  -15ماده  شمول  مبادرت به ثبت اطالعات آن در  سقاط یا حذف کاالی م صورت ا ست در  صاحب کاال مهزک ا

ععت  معدن و تاارت است. در صورت ن از به بررسی اسعاد و مدارک  تأی د نهایی اطالعات اسقاط یا حذف در سامانه معوط به تأی د وزارت ص

 ها است.صاحب کاال مهزک به ارائه آن

 مقررات عمومی - فصل ششم

شده -16ماده  صوبه تخهف محسوب  صره ) رفتارهایی که به موجب مواد این م ضمانت اجراهای مقرر در تب شمول  ست  م ( 11( ماده )1ا

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خواهد بود و مرجع صننالح برای رسنن دگی به تخهفات ناشننی از نقض این ضننوابب  شننعب ویبه رسنن دگی به 

 مان تعزیرات حکومتی است.های قاچاق کاال و ارز سازپرونده

در که ه موارد تخهف از ضوابب موضوع این مصوبه و ن ز سایر ضوابب مربوط به کاالهای موضوع قاچاق  در صورت تحقق قاچاق   -17ماده 

 ( قانون وجود نخواهد داشت.11( ماده )1حمل  نگهداری و یا فروش کاالی قاچاق  امکان استعاد به تخهف موضوع تبصره )

ضمانت اجرای تخهف از آن -18ماده  صوبه در خصوص خرید  فروش  حمل و نگهداری و  صرفاً در مواردی که ضوابب معدرج در این م ها 

 این اعمال به صورت تااری باشد  اجراء خواهد شد.
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ت توسب اشخاصی خرید  فروش  حمل یا نگهداری کاالی مشمول  ب ش از حدود متعارف ن از مصرف شخصی یا انااک این اقداما -تبصره 

 اند  مشمول این ضوابب خواهد بود.که یکی از رفتارهای مذکور را حرفه خود قرارداده

شده  ضمانت اجرای قانونی  صرفًا در صورت عدک رعایت ضوابب این مصوبه در مورد بخشی از کاالی مشمولِ موضوع رفتار انااک -19ماده 

 ه است  اعمال خواهد شد.در خصوص همان بخش که نسبت به آن تخهف واقع شد

 بایست به صورت آنی انااک گ رد.ثبت که ه اطالعات موضوع این مصوبه توسب اعضای زنا ره تأم ن می -21ماده 

 صععتی و معاطق ویبه اقتصادی به شرح زیر خواهد بود:-اجرای ضوابب این مصوبه در معاطق آزاد تااری -21ماده 

هایی است که بدین معظور ول در این معاطق باشد  اعمال ضوابب خرید یا فروش  در بستر سامانهالف( چعانچه خرید یا فروش کاالی مشم

 صععتی و ویبه اقتصادی ایااد شود.-بایست توسب دب رخانه شورای عالی معاطق آزاد تااریمی

صره  صورتی در معاطق آزاد تااری -تب سوب می-خرید یا فروش در  صادی مح د که طرف ن معامهه ماوز شوصععتی و معاطق ویبه اقت

 فعال ت در معطقه مربوطه را داشته و کاالی مورد معامهه ن ز در آن معطقه واقع باشد.

سامانه ستر  ضوابب حمل در ب شد  اعمال  صرفاً در محدوده یک معطقه با شمول  ست که بدین معظور ب( چعانچه حمل کاالی م هایی ا

 صععتی و ویبه اقتصادی ایااد شود.-د تااریبایست توسب دب رخانه شورای عالی معاطق آزامی

هایی اسننت که بدین معظور پ( چعانچه نگهداری کاالی مشننمول در محدوده معطقه باشنند  اعمال ضننوابب نگهداری در بسننتر سننامانه

 صععتی و ویبه اقتصادی ایااد شود.-بایست توسب دب رخانه شورای عالی معاطق آزاد تااریمی

های جامع تاارت  جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال  جامع گارانتی اعمال تمامی ضوابب صرفاً در بستر سامانه در سایر موارد  -1تبصره  

 و جامع حمل و نقل خواهد بود.

صره   سامانه -2تب ضوابب در  صورتی که اجرای  های جامع تاارت  جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال  در خصوص بعدهای این ماده  در 

سامانهجامع  شورای عالی معاطق آزاد اندازیهای راهگارانتی و جامع حمل و نقل انااک گ رد  الزامی به ورود مادد اطالعات در  شده دب رخانه 

های ایااد شده توسب دب رخانه شورای عالی معاطق ی اطالعات مذکور به سامانهصععتی و ویبه اقتصادی ن ست و در این صورت که ه-تااری

 گردد.صععتی و ویبه اقتصادی ارسال می-یآزاد تاار

سامانه-ورود کاال به معاطق آزاد تااری -3 تبصره  سه کاال و رهگ ری این کاالها در  شعا ای صععتی و ویبه اقتصادی و ایااد و اختصاص 

صورت برخب به سامانه جامع صععتی و ویبه اقتصادی ایااد و تمامی اطالعات آن به-است که توسب دب رخانه شورای عالی معاطق آزاد تااری

 تاارت ارسال خواهد شد.

صععتی و ویبه اقتصادی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابالی این مصوبه  که ه -دب رخانه شورای عالی معاطق آزاد تااری -4تبصره  

سامانه( آن را راه0) های الزک برای اجرای این ماده و تبصرهسامانه سامانهمیهای مزبور اندازی نماید.  های جامع بایست معطبق با فرآیعدهای 

بارها و مراکز نگهداری کاال  جامع گارانتی و جامع حمل و نقل بوده و مراتب راه ندازی  انطباق و امکان بهرهتاارت  جامع ان برداری کامل ا

 های اخ رالذکر انااک گ رد.بایست در سامانهبایست به تأی د و اعالن ستاد برسد. درغ ر این صورت تمامی ضوابب میمی

صره   شورای عالی معاطق آزاد تااری -5تب سامانه-دب رخانه  ست که اطالعات  صادی موظف ا صی را به صععتی و ویبه اقت صا های اخت

 اید.های جامع تاارت  جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال  جامع گارانتی و جامع حمل و نقل ارسال نمصورت برخب حسب مورد به سامانه

 باشد.شده این مصوبه می خرید یا فروش کاالی مشمول از طریق فضای ماازی ن ز مشمول رعایت ضوابب تع  ن -22ماده 

آوری و فروش اموال تمه کی و نهاد مأذون از سننوی ولی فق ه ن ز رعایت مفاد این مصننوبه در خصننوص کاالهای سننازمان جمع -23ماده 

 الزامی است.



 

5                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

موظف است شماره سریال کاالها را به صورت کامل و دق ق  قبل از اتماک تشریفات گمرکی در سامانه جامع تاارت  کععده وارد -24ماده 

ستورالعمل را مطابق بعد  ضوع این د سریال کاالهای مو شماره  ست اطالعات  سالمی ایران موظف ا ماده « الف»وارد نماید و گمرک جمهوری ا

ون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  از سننامانه جامع تاارت دریافت و مطابقت آنها با کاالها را بررسننی نماید و ( قان10( آی ن نامه اجرایی ماده )16)

 در صورت مغایرت  تا زمان رفع مغایرت  از ترخ ص کاال خودداری نماید.

صره   قب ل مرزنشنن عی یا مهوانی وارد حکم این ماده در خصننوص کاالهایی که با اسننتفاده از هرگونه معاف ت یا تسننه الت قانونی از  -1تب

شود ن ز الزک االجرا است. ثبت شماره سریال کاالهای موضوع این تبصره از سوی سامانه جامع تاارت باید به نحوی باشد که امکان کشور می

 استعالک و تشخ ص شمول معاف ت یا تسه الت مذکور برای کاال توسب کاشف ن و ضابط ن فراهم باشد.

 ه کاال فاقد شماره سریال باشد  شعاسه رهگ ری نصب یا درج شده مالک عمل خواهد بود.چعانچ -2تبصره 

شمول ن ز  -25ماده  صوص مواد اول ه و قطعات کاالهای م صوبه در خ ضوع این م ضوابب مو صععت  معدن وتاارت   پس از اعالک وزارت 

 برده شده در کار بایست ضریب مصرف مواد اول ه و قطعات به  میجاری خواهد بود. در این صورت  عالوه بر رعایت ضوابب موضوع این مصوبه

ستفاده شده هر یک از مواد اول ه و یا قطعات در  تول د کاالی مشمول ن ز در سامانه جامع تاارت ثبت شود. معظور از ضریب مصرف  م زان ا

 تول د هر قهم از کاالی مشمول است.

ض -26ماده  ضوابب مو صرفدر که ه موارد تخهف از  ضوع قاچاق  اگر کاال به م ضوابب مربوط به کاالهای مو سایر  صوبه و  ده کععوع این م

 قانون اعمال خواهد شد. 11نهایی تحویل شده باشد  درخصوص ضبب کاال  مقررات ماده 

رت حصول شرایب در که ه موارد تخهف از ضوابب موضوع این مصوبه و سایر ضوابب مربوط به کاالهای موضوع قاچاق  در صو -27ماده 

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  حکم ماده مذکور جاری خواهد شد. 21مقرر در ماده 

صوبات مربوط به کاالهای موضوع قاچاق  مانع از اجرای ماازات  -28ماده  سایر م صوبه و  محکوم ت به هر یک از تخهفات موضوع این م

ص ضوع تب ست. چعانچه رفتارهای مو ععوان تخهف در قوان ن و مقررات دیگر دارای جریمه دیگری  ( قانون  به11( ماده )1ره )جرایم ارتکابی ن 

 باشد  جریمه اشد اعمال خواهد شد.

س دگی به  -29ماده  شعب ر ست.  سامانه جامع تاارت ا صوبه   ضوع این م صوص تخهفات مو ستعالمات در خ سخگویی به ا مرجع پا

احراز تخهف از ضوابب موضوع این مصوبه و تع  ن ارزش کاالی مشمول  اطالعات الزک را از سامانه  های موضوع این مصوبه مکهفعد برایپرونده

 جامع تاارت استعالک کععد.

صوبه مانع از الزک -31ماده  صی معدرج در این م صا ضوابب اخت صره )اجرای  ستورالعمل تب ضوابب عاک معدرج در د ( الحاقی 1االجرا بودن 

 شنماره اصنالح ه و 33/11/1031  هننننن تاریخ11321/ت101161نامه شنماره با قاچاق کاال و ارز موضنوع تصنویب ( قانون مبارزه11ماده )

 .ن ست وزیران ه أت 11/31/32 تاریخ هن11623ت/136613

  االجرا خواهد بود.الزکماه پس از ابالی   11ماه و گروه ج؛  3ماه  گروه ب؛  1شده در این مصوبه  برای گروه الف؛  ضوابب تع  ن -31ماده 

 


