
www.tadavomsanaat.com 

1390/09/16:  هیابالغ خیتار 57445/373:  هیشماره ابالغ 1390/08/22:  بیتصو خیتار  

یامور گمرک قانون  

 

 

۱3۹۰/۹/۱۶                                                                                  57445/373شماره    

 

یامور گمرک قانون                                                                                     

   

نژاد یدکتر محمود احمد یآقا جناب  

رانیا یاسالم یمحترم جمهور استیر  

 ی( قانون اساس۱23و سوم ) ستیو ب کصدیاصل  یدر اجرا ۱8/8/۱388مورخ  ۱۶4572/43۱74عطف به نامه شماره       

در جلسه  بیبود با تصو دهیگرد میتقد یاسالم  یبه مجلس  شورا حهیکه با عنوان ال یقانون امور گمرک رانیا  یاسالم  یجمهور

گردد یابالغ م وستیمحترم نگهبان به پ یوراش دییو تأ 8/۱3۹۰/ 22مورخ  کشنبهیروز  یعلن . 

 

یجانیالر یـ عل یاسالم یمجلس شورا سیرئ   

 

22/۹/۱3۹۰                                                                                  ۱8۰53۱شماره  

ییو دارا یامور اقتصاد وزارت  

      «  یو نود مجلس شورا صدیو س کهزاریو دوم آبان ماه  ستیمورخ ب کشنبهیروز  یکه در جلسه علن «یقانون امور گمرک

مجلس  ۱۶/۹/۱3۹۰مورخ  57445/373اره نامه شم یو ط دهینگهبان رس یشورا دیبه تائ 2/۹/۱3۹۰ خیو در تار بیتصو یاسالم

گردد یاجراء ابالغ م تجه وستیاست، به پ دهیواصل گرد یاسالم یشورا . 

 

نژاد یجمهور ـ محمود احمد سیرئ  
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یامور گمرک قانون  

 

اتیسازمان و کل ف،یبخش اول ـ تعار        

فیفصل اول ـ تعار        

به  یگمرک یهمکار یاست که از طرف شورا یفیقانون، طبق تعر نیبرده شده در ابه کار  یاصطالحات گمرک میـ مفاه۱ماده       

 فیقانون از آن تعر نیمواد ا ریدر سا ای لیذ یکه در بندها نیشود مگر ا یم ایعضو منتشر شده و  یکشورها یصورت مجموعه برا

به عمل آمده باشد یگرید : 

مورد نظر خود را  یگمرک هیقانون اظهارکننده، رو نیاست که براساس مقررات ا یشفاه ای یکتب یا هیانیالف ـ اظهار کاال: ب      

دهد یرا ارائه م یمقررات گمرک یاجرا یبرا ازیکند و اطالعات مورد ن یدرباره کاال مشخص م . 

کند. در اظهار  یهار مقانون به گمرک اظ نیاو است که کاال را برابر مقررات ا یقانون ندهینما ایب ـ اظهارکننده: صاحب کاال       

مذکور به  یشده از مراکز مجاز صدور گواه دیی( تأیتالیجی)د یرقوم یبه استناد گواه یو یقانون ندهینما ایصاحب کاال  یکیالکترون

شود یاظهارکننده شناخته م یقانون ندهینما ایعنوان صاحب کاال  . 

 یریبارگ ایو  هیتخل دیکه با یمحموالت یحمل و نقل، فهرست کلاست که به موجب آن شرکت  ی: سندیپ ـ اظهارنامه اجمال      

دینما یاز کشور اعالم م هینقل لهیخروج وس ایشود را هنگام ورود و  . 

است که  یمکان ایراه آهن، محوطه ها و هر محل  یستگاههای: انبارها، باراندازها، اسکله ها، فرودگاهها، ایت ـ اماکن گمرک      

 تواندیاماکن م نیشود. ا یاستفاده م یگمرک فاتیکاالها به منظور انجام تشر یانباشتن و نگهدار یست و براتحت نظارت گمرک ا

باشد یعموم یو سردخانه ها یاختصاص یانبارها ،یگمرک یانبارها . 

مربوط است یگمرک فاتیپس از انجام تشر ی: خروج کاال از اماکن گمرکصیث ـ ترخ       . 

بالمانع بودن انجام  ت،یو فورواردر( پس از احراز هو ریاست که به موجب آن شرکت حمل و نقل )کر یند: سهیصیج ـ ترخ      

دینما یکاال را به گمرک اعالم م رندهیتوسط گ یگمرک فاتیتشر . 

شود یانجام م یمقررات گمرک یاست که در اجرا یاتیعمل هی: کلیگمرک فاتیچ ـ تشر       . 

نزد  یالزامات مندرج در مقررات گمرک یاجرا یاست که برا ینامه معتبر مهیو ب یضمانتنامه بانک : وجه نقد،نیح ـ تضم      

شود یگمرک سپرده م . 

کند یملزم م یعدم انجام عمل ایانجام  یکه شخص را در برابر گمرک برا یکیالکترون ای یخ ـ تعهد: قبول الزام کتب       . 

کاال ی( ارزش گمرک4%ل چهار درصد )معاد ی: حقوق گمرکید ـ حقوق ورود        
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که به موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن  یگردد به عالوه وجوه یم نییتع رانیوز أتیکه توسط ه یاضافه سود بازرگان به

شود یانجام خدمات نم یها نهیشامل هز یول ردیگ یکاال تعلق م یاست و به واردات قطع . 

مقررات  تیاماکن با رعا نیدر ا لیو تحو هیو خروج کاال از اماکن مذکور بدون تخل یکن گمرک: ورود کاال به اماکسرهیذـ حمل       

قانون است نیا . 

به  یا انهیرا ای یاسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دست مهیکه اظهارنامه امضاء شده به ضم یرـ روز اظهار: زمان      

ابدی یامه به آن اختصاص مشود و شماره دفتر ثبت اظهارن یگمرک ارائه م . 

مورخ  ونیکه براساس کنوانس یالدول نیب یالملل نی(: سازمان بیگمرک یهمکار یگمرک )شورا یزـ سازمان جهان      

 ۱337در اسفند ماه سال  رانیاست و کشور ا دهیگرد جادیا یالدیم ۱۹5۰دسامبر  ۱5مطابق با  یشمس یهجر 24/۹/۱32۹

ستا وستهیبه آن پ یشمس یهجر . 

و  فیسامانه هماهنگ شده توص یالملل نیب ونیکاال براساس کنوانس یو کدگذار فی( هماهنگ شده: توصستمیژـ سامانه )س      

 یاسالم یو جمهور دهیرس یگمرک یهمکار یشورا بیکه به تصو یالدیم ۱۹83ژوئن  ۱4( کاال مورخ ی)کدگذار ینشانه گذار

به  ،یشمس یهجر 2۰/۶/۱373شده مصوب  ادی ونیبه کنوانس رانیا یاسالم یدولت جمهوربراساس ماده واحده قانون الحاق  رانیا

است وستهیآن پ . 

 نیحمل و نقل ب اتیمجاز به انجام عمل ،یکه به موجب مقررات قانون ی: شخص حقوقیالملل نیس ـ شرکت حمل و نقل ب      

است یالملل . 

 یداریخر یو حمل به  نام او صادر شده )و در مورد کاال دیاسناد خر یلاست که نسخ اص ی: شخصیتجار یش ـ صاحب کاال      

و  یسیظهرنو یاسناد مزبور به نام و ایبه نام او باشد  زین هیصیآن اسناد از طرف بانک مهر شده( و ترخ ،یشده با تعهد سامانه بانک

شده باشد یگواه تداریمقام صالح رفصحت امضاء واگذارنده از ط . 

شود یاعمال م ی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکیمرو گمرکص ـ قل       . 

 ایکه به همان شکل  نیگردد اعم از ا یوارد م ایفروش صادر  یبرا رانیگمرک ا صیکه به تشخ یی: کاالیتجار یض ـ کاال      

به فروش برسد یو بسته بند کیتفک ،یدیاعم از تول اتیپس از انجام عمل . 

شده است یاست که ورود قطع یخارج یکاال ایساخته شده  ای دیکشور تول یکه در قلمرو گمرک یی: کاالیداخل یط ـ کاال       . 

آن به طور کامل انجام نشده  یگمرک فاتیتشر یکه تحت نظارت و کنترل گمرک است ول ییگمرک نشده: کاال یظ ـ کاال      

 .است

به کسب مجوز ندارد ازیضوابط ن تیورود آن با رعا ایه صدور ک ییمجاز: کاال یع ـ کاال       . 

دارد یچند سازمان دولت ای کی یبه کسب موافقت قبل ازیورود آن ن ایکه صدور  ییمجاز مشروط: کاال یغ ـ کاال       . 

قانون ممنوع استشرع مقدس اسالم به موجب  ای یورود آن بنا به مصالح مل ایکه صدور  ییممنوع: کاال یف ـ کاال       . 

شود یانجام م یمقررات گمرک تیاز رعا نانیکه توسط گمرک به منظور حصول اطم ی: اقداماتیگمرک یق ـ کنترلها       . 
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 یو نگهدار لیتحو تیبه قانون مسؤول یمتک یقراردادها ایکه به موجب قانون  ی: شخص حقوقرندهیگ لیک ـ مرجع تحو      

اصطالح شامل  نیبرعهده دارد. ا یآن انجام نشده است در اماکن گمرک یگمرک فاتیاص را که تشرمربوط به عموم اشخ یکاالها

ستین یکیو فروش اموال تمل یسازمان جمع آور . 

آن به  یاجرا ایکه نظارت  ییدستورالعملها و بخشنامه ها ،یاجرائ ینامه ها نییو مقررات اعم از آ نی: قوانیگ ـ مقررات گمرک      

است دهیذار گردگمرک واگ . 

(، مهر و مـوم، یر کسی)ا کسیاشعه ا نـهیهز لیاز قب یکه در قبال انجام خدمات یانجام خدمات: وجوه یها نـهیل ـ هز      

 افـتیکاال و خدمات فـوق العاده در نیمراقبت، بـدرقه، توز ،یو تعرفه بند شیآزمـا ،یدر اماکـن گمرک یانباردار ،یپلمب، باربـر

گردد یم نییآن متناسـب با خدمات انجـام شده تع قیصـادضوابط و م ط،یشراشود و  یم . 

رانیا یاسالم یو سازمان گمرک جمهور فیفصل دوم ـ اهداف، وظا        

 یاست که به عنوان مرزبان اقتصاد ییو دارا یتابع وزارت امور اقتصاد یدولت یسازمان رانیا یاسالم یـ گمرک جمهور2ماده       

قانون  یدولت در اجرا تیکشور دارد و مسؤول اعمال حاکم یو خروج یورود یو هماهنگ کننده را در مباد یش محورکشور نق

و  یو عوارض گمرک ی( کاال و وصول حقوق ورودتیمربوط به صادرات و واردات و عبور)ترانز تو مقررا نیقوان ریو سا یامور گمرک

خود، سطوح  یقانون فیانجام وظا یبرا رانیا یاسالم یرت است. گمرک جمهورتجا لیو تسه یمربوطه و الزامات فن یاتهایمال

متناسب با حجم  ،یخدمات کشور تیری( قانون مد3۰) هو ماد یکشور ماتیضوابط و تقس تیرا بدون رعا ازیموردن یاجرائ یواحدها

محوله توسط گمرک  یتهایو مأمور فیمتـناسب با وظا یاجرائ یگمرک و واحدها التی. تشکدینما یم نییتع تهایو نوع فعال

رسد یم رانیوز أتیه بیبه تصـو ییو دارا یاموراقتصاد ریوز دییشـود و پس از تأ یم هیته رانیا یاسالم یجـمهور . 

است یاجرائ یو گمرکها رانیگمرک ا یشامل ستاد مرکز رانیا یاسـالم یجمهور گمرک . 

است لیذ به شرح رانیگمرک ا اراتیو اخت فیـ وظا3ماده       : 

صادرات و واردات و عبور کاال نهیدولت در زم یاستهایالف ـ اعمال س        

رانیتوسط گمرک ا یوجوه قابل وصول قانون ریو سا یو وصول حقوق ورود صیب ـ تشخ        

به منظور احراز  صیاسناد ترخ یو بررس یو یقانون ندهینما ایکاال به صاحب  لیو تحو صیترخ یقانون فاتیپ ـ انجام تشر      

یافتیاسترداد اضافه در ای یافتیو وصول کسر در صیترخ طیصحت شرا  

 ت ـ کنترل و نظارت بر امر عبور کاال از قلمرو کشور      

وران لهیو پ نانیمرزنش ،یمرز یو مقررات مرتبط با بازارچه ها نیقوان یث ـ اجرا        

واردات  ،یصادرات موقت، واردات قطع ،یصادرات قطع یدر بخشها تهایو ممنوع تهایدرباره معاف یج ـ اعمال مقررات گمرک      

و پست  یاسیس یکهایآزاد، بسته ها و پ یفروشگاهها ،یمرز یاپایمعامالت پا ،یکاال، انتقال ی)کابوتاژ(، عبور داخل یموقت، کران بر

الملل نیب  

یمتروکه و ضبط یکاالها ،یمرکو مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گ نیقوان یچ ـ اجرا        
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همچون پنجره  نینو یها و روشها هیاجراء و استقرار سامانه ها، رو یبرا ازیمورد ن یرساختهایو فراهم نمودن ز ینیب شیح ـ پ      

یگمرک یتهایواحد در فعال  

واردات و صادرات کاال زانیو انتشار آمار م لیو تحل هیتجز ،یخ ـ جمع آور        

درجهت رفع آنها یزیو برنامه ر یو شناخت موانع نظام گمرک یبررس د ـ        

یمرتبط با امورگمرک یها بنامهیتصو ح،یطرحها، لوا سینو شیذـ اظهارنظر درباره پ        

یدر رابطه با امور گمرک یو قضائ یحقوق یدعاو یو راهبر تیمناسب جهت هدا یرـ اتخاذ روشها        

آنان یادار راتیاعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقص ینظارت و انجام بازرس زـ آموزش کارکنان و        

یو خروج یورود یمباد یفیو ک یکم یو نظارت برعملکرد آنها و سامانده یگمرک یاجرائ یاز واحدها یژـ بازرس        

و مقررات  نیگمرک و صاحب کاال برابر قوان نیماب یف یقانون و مقررات گمرک یاز اجرا یو حل اختالفات ناش یدگیس ـ رس      

 مربوطه

و تعامل فعال با  تیچندجانبه، عضو ایدو  یگمرک یانعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه ها ،یالملل نیش ـ گسترش ارتباطات ب      

مربوطه نیو قوان ی( قانون اساس77اصل هفتاد و هفتم ) تیبا رعا یو گمرک یالملل نیب یسازمانها  

 نیدر چهارچوب قوان یاپایپا ایمنعقده  یو توافقنامه ها یبازرگان یگمرک، قراردادها یسازمان جهان یها هیتوص تیص ـ رعا      

 و مقررات مربوطه

 یتیرحاکمیامور غ یبه منظور واگذار ی( قانون اساس44اصل چهل و چهارم ) یکل یاستهایس یمفاد قانون اجرا تیض ـ رعا      

یو تعاون یخصوص یبه بخشها یگمرک  

 فاتیو بهبود انجام تشر ییکارا شیجهت افزا شرفتهیپ یبه ابزارها یاماکن گمرک زیو تجه نینو یهایط ـ استفاده از فناور      

یگمرک  

صادرات و گسترش عبور کاال قیتشو ،یامور تجار لیتسه یالزم برا داتیظ ـ تمه        

یسعه گردشگربا هدف تو یگمرک یندهایفرآ لیع ـ تسه        

و مقررات نیقوان ریسا ایقانون و  نیبه موجب ا یگمرک فیوظا ریغ ـ انجام سا        

ـ4ماده         

گمرک  یمقام اجرائ نیشود و به عنوان باالتر یمنصوب م ییو دارا یامور اقتصاد ریوز یاز سو رانیکل گمرک ا سیالف ـ رئ      

و بودجه، استخدام، عزل و نصب کارمندان، نقل  التیتشک شنهادیطه، اداره امور گمرک، پمربو یو مقررات قانون نیدر چهارچوب قوان

در  یو ارجاع به داور ریبه غ لیباحق توک یو حقوق یمراجع قانون هیگمرک در کل یندگینما گر،یواحد د هب یو انتقال آنان از واحد

 نیبرعهده دارد. همچن ییو دارا یامور اقتصاد رینظر وز ریز محوله به گمرک را فیوظا یموارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجرا

است یخدمات کشور تیری( قانون مد7۱موضوع بند )د( ماده ) یهمتراز مقامها یو . 
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کل گمرک  سیبا حکم رئ ییو دارا یامور اقتصاد ریوز دییو تأ رانیکل گمرک ا سیرئ شنهادیب ـ معاونان گمرک بنا به پ      

وندش یمنصوب م رانیا . 

باشند و با  یآن م یو اصالحات بعد یخدمات کشور تیریمشمول قانون مد یپ ـ کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدام      

جداول حق شغل موضوع  ازیآن بر وصول درآمدها، از امت ریمشاغل گمرک و تأث یتهایو مسؤول تیخاص و اهم یهایژگیبه و تیعنا

نسبت به جابه  یاجرائ یواحدها یانسان یروین نیتأم یتواند برا ی. گمرک مبرخوردارند( 2/۱) بی( قانون مذکور با ضر۶5ماده )

دیاقدام نما یسازمان یپستها یتصد یو تجارب و تخصص آنان برا یلیبا توجه به مدارک تحص یانسان یروهاین ییجا . 

گردد یم نیقانون تأم نیحاصل از ا یقانون از محل درآمدها نیا یاز اجرا یناش یاضاف یبار مال       . 

اتیفصل سوم ـ کل        

خدمات یها نهیو هز یمبحث اول ـ حقوق ورود        

به  بیمستعمل بودن کاال طبق مأخذ مقرر، به ترت ایانجام خدمات بدون توجه به نو  یها نهیو هز یـ حقوق ورود 5ماده      

شود یوصول م یمل جیاشخاص ارائه دهنده خدمت به پول را ایگمرک  لهیوس . 

 ال،ی( ر۱۰۰۰هزار ) کیکند کسر  یوصول م یگمرک فاتیانجام تشر یکه گمرک برا یـ در احتساب جمع وجوه۱تبصره      

شود یمحسوب م الی( ر۱۰۰۰هزار ) کیمعادل  . 

ستا صیمتعلق به ترخ یها مهیانجام خدمات و جر یها نهیهز ،یـ صاحب کاال مسؤول پرداخت حقوق ورود2تبصره       . 

گردد یقانون مشخص م نیا ینامه اجرائ نییدر آ یمقررات قانون تیخدمات با رعا نهیو نحوه اخذ هز قیـ مصاد3تبصره       . 

متعلق به وزارتخانه ها و  یتواند کاال یمتعلقه است. گمرک م یکاال مستلزم پرداخت حقوق ورود یـ واردات قطع ۶ماده      

 یمهلت و کاال نییسازمان مربوطه با تع ینداشته باشد با تعهد مسؤوالن مال یکه جنبه تجار نیرا مشروط بر ا یمؤسسات دولت

 یپرداخت حقوق ورود یسال نباشد برا کیاز  شیکه حداکثر ب یمهلت نییو تع یبانک انتنامهاشخاص را با اخذ ضم ریمتعلق به سا

کند صیترخ یبه طور قطع . 

ستین یموجود در اماکن گمرک یکاالشامل  یحقوق ورود شیـ افزا۱تبصره       . 

و توسط  نییکل کشور تع یخزانه دار یکه ازسو ی( به حساب۱۶۰حکم ماده ) تیقانون با رعا نیموضوع ا یـ درآمدها2تبصره      

 میآن را به پرداخت کننده تسل دیهرگونه وجه، رس افتیگردد. گمرک مکلف است در قبال در یم زیشود وار یاعالم م رانیگمرک ا

دینما . 

صاحب کاال بابت  یقطع یهایبده ریوجوه متعلقه به آن کاال و سا هیپرداخت کل قهیموجود در گمرک، وث یـ کاال7ماده      

تواند اجازه  یوجوه مذکور نم نیتأم ای افتیاست که وصول آن به موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از در یوجوه

کاال را بدهد صیو ترخ لیتحو . 

اعالم  یاتیقانون را از اشخــاص به سازمان امور مال نیا یاز اجرا یخود ناش یـ گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطع 8ماده      

آن وصول کند یبعد یها هیو اصالح ینامه اجرائ نییو آ میمستق یاتهایتا سازمان مذکور آن را براساس قانون مال دینما . 
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ات و ارتباطاتاطالع یمبحث دوم ـ فناور        

 تیریو مد کیتجارت الکترون نیقوان تیاطالعات و ارتباطات را با رعا یفناور یریـ گمرک موظف است امکانات به کارگ۹ماده      

خود فراهم آورد فیوظا یدر اجرا یخدمات کشور . 

را  یکینامه گمرک الکترون نیینون آقا نیا بیتصو خیموظف است ظرف شش ماه از تار ییو دارا یتبصره ـ وزارت امور اقتصاد      

برساند رانیوز أتیه بیکند و به تصو هیاطالعات ته یوزارت ارتباطات و فناور یبا همکار . 

نیسوم ـ تضم مبحث  

 یوصول حقوق ورود یاخذ شده برا نیتضم زانیشود، م یانجام خدمات که بالفاصله وصول م نهیـ به استثناء هز۱۰ماده       

متعلقه به عالوه نصف تا سه برابر ارزش  یکاالها معادل حقوق ورود ریسا یمتعلقه و برا یجاز معادل حقوق ورودم یکاالها یبرا

شود یم نییتعکاال است که حسب مورد توسط گمرک  . 

یگمرک یو کنترلها فاتیمبحث چهارم ـ تشر        

شود،  یاز آن خارج م ایوارد  یکه به قلمرو گمرک ییالهاکا هیکل ،یمقررات گمرک تیاز رعا نانیـ به منظور حصول اطم۱۱ماده      

 یریبه کارگ ،یاتفاق ایمنظم  یها یخطر، بازرس تیریمانند مد ییها وهیبا استفاده از ش یگمرک یو کنترلها فاتیمشمول تشر

ستمراقبت ا ایبدرقه  یو در موارد استثنائ یبر حسابرس یمبتن یروشها ،یرسباز نینو یها وهیو ش زاتیتجه . 

وزارتخانه ها و  ندگانینما ،یو خروج یورود یدر مباد یگمرک فاتیدر انجام تشر عیو تسر لیـ به منظور تسه۱2ماده       

 ،یدامپزشک ،یپزشک یهایکنترلها مانند بازرس ری. ساندیکنترلها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نما ریمسؤول سا یسازمانها

کنترلها به منظور  نیاز ا یشود. برخ ید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهیبا تیفیو ک یفن یاستانداردها ،یاهیگ

ردیگمرک صورت گ صیبه تشخ یگریدر مکان د ایبه گمرک واگذار شود  یقبل یتواند با هماهنگ یم یالملل نیتجارت ب لیتسه . 

ندیالزم را فراهم نما التیامکانات و تسه فشانیوظا عیبه منظور انجام سر دیکنترلها با نیمسؤول ا یها و سازمانها وزارتخانه . 

( هماهنگ شدهستمیپنجم ـ الزامات سامانه )س مبحث  

کاال،  یو کدگذار فیموظف است اصالحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توص ییو دارا یـ وزارت امور اقتصاد۱3ماده      

برساند و اصالحات مزبور  رانیوز أتیه بیو به تصو دینما شنهادینامه پ نییرا در قالب آ یآن و اصالحات بعد یحیتوض یادداشتهای

گمرک درج کند ی( اختصاصتی)وب سا یو در تارنما یآگه راالنتشاریکث یرا در روزنامه ها . 

عالم که قبل از ا ییموجود در گمرک و کاال یمؤثر باشد، کاال یکه اصالحات مزبور در مأخذ حقوق ورود یتبصره ـ درصورت      

شود یاست مشمول مأخذ کمتر م دهیآن صادر گرد یبارنامه حمل برا ایاعتبار شده  شیآن گشا یبرا یآگه . 

گردد یم نییقانون تع نینامه ا نییبارنامه در آ یکاال دنیزمان رس مدت . 

و قواعد مبدأ یدوم ـ ارزش گذار بخش  

 فصل اول ـ ارزش کاال      
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(ی)واردات یدورو یمبحث اول ـ ارزش کاال        

و  مهیب نهیکاال در مبدأ به اضافه هز دیخر یدر همه موارد عبارت است از ارزش بها یورود یکاال یـ ارزش گمرک۱4ماده      

 دیخر اههیس یکه از رو ردیگ یتعلق م یدفتر گمرک نیکه به آن کاال تا ورود به اول ییها نهیهز ری( به اضافه سافیحمل و نقل )س

در روز اظهار است ینرخ ارز اعالم شده توسط بانک مرکز یشود و براساس برابر یم نییتع کاالصاحب  یمیتسل اسناد ریسا ای . 

شود یدر صورت پرداخت افزوده م ل،یموارد ذ یارزش گمرک نییـ در تع۱تبصره       : 

یمعنو تیالف ـ حقوق مالک        

کشورها ریدر سا یو مهندس یطراح یها نهیب ـ هز        

 پ ـ ظروف و محفظه ها      

داریشده توسط خر نیوارده و تأم یکاال دیبه کار رفته در تول زاتیت ـ مواد، قطعات و تجه        

میرمستقیغ ای میتعلق گرفته به فروشنده به طور مستق یواگذار دیفروش مجدد و عوا دیث ـ هر بخش از عوا        

 ریموارد ز ایها  نهیباشد، شامل هز زیمندرج در اسناد ارائه شده متما متیاز ق یورود یکاال یـ چنانچه ارزش گمرک2تبصره      

شود ینم : 

آالت و  نیمانند دستگاه ها، ماش ییدر مورد کاالها یکمک فن ای یساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهدار نهیالف ـ هز      

پس از ورود آنها یصنعت زاتیتجه  

از ورود کاالحمل  و نقل پس  نهیب ـ هز        

شخص ثالث ایوارده توسط فروشنده  یکاال دیخر یمال نیاز تأم یسود متداول ناش نهیپ ـ هز        

کاال یبرا یابیبازار یتهایانجام معامله، مانند فعال طیخارج ازشرا داریاقدامات خر نهیت ـ هز        

وارده یکاال یداخل دیو تول ریث ـ حق تکث        

لوح فشرده و  سکت،یاطالعات مانند د نیحامل یرو ایضبط شده در نرم افزار  یاطالعات و دستورالعملها نهیهز ایج ـ ارزش       

شود یموارد ارزش حامل خام محاسبه م نیدر ا انه؛یاستفاده در را یمشابه آن برا . 

 نیحامل» نیو همچن یتجار یافزارهانرم  ،ییدئویو ،یینمایس ،ییصدا یشامل ضبط ها« اطالعات و دستورالعملها»تبصره ـ       

است یحکم مستثن نیمشابه از ا لیو وسا هایهاد مهیمجتمع، ن یشامل مدارها« اطالعات . 

صاحب کاال  یمیارزش مندرج در اسناد تسل اینشده باشد  میبه گمرک تسل دیخر اههیـ هرگاه از طرف صاحب کاال س۱5ماده      

شود یم نییتع لیذ یاز روشها یکی یگمرک نباشد، ارزش کاال برمبنا رشیمورد پذو مدارک قابل قبول  لیبه استناد دال : 

مثل همزمان از همان کشور مبدأ یکاال صیالف ـ سوابق ترخ        

مشابه همزمان از همان کشور مبدأ یکاال صیب ـ سوابق ترخ        
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الزم یها لیپس از تعد یفروش همان کاال در بازار داخل متیپ ـ ق        

برمبناء عوامل متشکله یت ـ ارزش محاسبات        

فوق الذکر یروشها یریکاال برمبناء مدارک و اطالعات موجود و با انعطاف در به کارگ یث ـ ارزش گذار        

رد کارب بیاست و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترت یفوق الزام یروشها یریتقدم و تأخر در به کارگ تیتبصره ـ رعا      

است ییسوم و چهارم قابل جابه جا یروش ها . 

شود یم نییقانون تع نیا ینامه اجرائ نییماده در آ نیا یو مقررات اجرا طیشرا . 

(ی)صادرات یصدور یکاال یمبحث دوم ـ ارزش گمرک        

و حمل  و  یباربر مه،یب نهیصدور به اضافه هز یفروش کاال برا متیعبارت است از ق ،یصدور یکاال یـ ارزش گمرک۱۶ماده       

 نییصادرکننده تع یمیو اسناد تسل اههیس یو از رو ردیگ یتعلق م یکه به آن کاال تا خروج از قلمرو گمرک ییها نهیهز رینقل و سا

را با  یصدور یمستند، گمرک ارزش کاال لینامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دال ایاسناد و  ئهگردد. در صورت عدم ارا یم

به  یکه تا خروج از قلمرو گمرک ییها نهیبه اضافه هز یآن در بازار داخل یعمده فروش متیربط و براساس ق یتعالم از مراجع ذاس

دینما یم نییتع ردیگ یآن تعلق م . 

ش به ارز یدگیتواند با اخذ تعهد، رس یو گمرک م ستیمانع از صدور کاال ن ینامتناسب بودن ارزش گمرک صیتبصره ـ تشخ      

ارزش کاال باشد یبرمبنا یکه صادرات کاال منوط به پرداخت عوارض صادرات یمگر در موارد دیرا به بعد از صدور موکول نما . 

 فصل دوم ـ قواعد مبدأ      

 ،یگمرک یساخته و به منظور اعمال اهداف تعرفه ا ای دیاست که کاال در آن تول یـ کشور مبدأ کاال کشور۱7ماده       

شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان  یمرتبط با امر تجارت در آن، به کار گرفته م گریهر اقدام د ای یمقدار یهاتیمحدود

گردد یم نییقانون تع نیا ینامه اجرائ نییدر آ یگمرک یارهمک یشورا دییو مورد تأ یتجارت جهان . 

است رانیو معادن ا عیصناو  یاتاق بازرگان رانیمبدأ در ا یتبصره ـ مرجع صدور گواه       . 

قبل از اظهار فاتیبخش سوم ـ تشر        

و به  میتنظ یدو نسخه اظهارنامه اجمال ،یبه قلمرو گمرک هینقل لهیحمل  و نقل موظفند هنگام ورود وس یـ شرکتها۱8ماده       

و به  مهیاز فهرست کل بار را ضم فیهر رد (ی)راهنامه ها یبارنامه ها از،یاز فهرست کل بار و در صورت ن یاز آنها نسخه ا کیهر

بودن  یبر خال حیبا تصر یاظهارنامه اجمال ه،ینقل لهیبودن وس یکنند و در صورت خال میکاال تسل رندهیگ لیگمرک و مرجع تحو

 یم هیته رندهیگ لیمراجع تحو یبا هماهنگ رانیکه گمرک ا یو طبق نمونه ا یبه زبان فارس دیبا ی. اظهارنامه اجمالندینما میتسل

گردد میتنظ یبدون حک و اصالح و قلم خوردگ د،ینما . 

آکبند  یبسته ها اتیاز نظر محتو یاظهارنامه اجمال میو تسل میحمل  و نقل به هنگام تنظ یشرکتها تیـ مسؤول۱تبصره      

شده از طرف فرستنده کاال در حکم و مهروموم  یری( بارگینرهای)کانت یمربوطه است. بارگُنج ها یمحدود به مندرجات بارنامه ها

گردد یم یبسته آکبند تلق . 
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گردد ینم یبه قلمرو گمرک یاقتصاد ژهیو و یـ صنعت یاز مناطق آزاد تجار یورود یماده شامل کاالها نیـ مقررات ا2تبصره       . 

 یکاال هماهنگ هیقبل از تخل دیبا رندهیگ لیموکول به موافقت گمرک است. مرجع تحو یکاال در اماکن گمرک هیـ تخل۱۹ماده      

 .الزم را با گمرک به عمل آورد

صورتمجالس و  میثبت دفاتر و تنظ دمان،یچ ل،یتحو رش،یپذ ،یو نحوه فهرست بردار هینظارت بر تخل باتیتبصره ـ ترت      

 یم نییقانون تع نیا ینامه اجرائ نییدر آ یگمرک یو تحول کاال به انبارها لیتحو بیو ترت هینقل لهیمحموالت وس هیتسو یچگونگ

 .شود

آن، اظهارنامه و  مهی( ضمفستیو فهرست کل بار )مان یاظهارنامه اجمال میـ هرگاه شرکت حمل  و نقل بعد از تسل2۰ماده      

قبل از که  یبدهد درصورت رندهیگ لیبه گمرک و مرجع تحو یاظهارنامه قبل لیتکم ایو اصالح آن  رییدر تغ یگریفهرست کل بار د

شود یم رفتهیمذکور پذ یلیتکم ای یباشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصالح هشد میتسل هیتخل اتیشروع به عمل . 

 زین هیصیو قبل از صدور ترخ هیکه موارد اصالح در ارتباط با نوع کاال و تعداد بسته نباشد گمرک بعد از تخل یتبصره ـ درصورت      

ردیپذ یماده را م نیمذکور در ا یلیتکم ای یالحاظهارنامه و فهرست کل بار اص . 

آن با مندرجات اظهارنامه  قیو تطب رندهیگ لیبه مرجع تحو هینقل لهیمحموالت وس یقطع لیـ هرگاه در موقع تحو2۱ماده      

به  یر صورتمجلسمشاهده شود، بالفاصله مراتب د یلیتحو یتعداد بسته ها ثیاز ح یآن اختالفات مهیو فهرست کل بار ضم یاجمال

اختالف با شرکت حمل   نیرسد. در مورد ا یو نظارت گمرک م رندهیگ لیشرکت حمل  و نقل و مأموران مرجع تحو ندهیامضاء نما

شود یقانون رفتار م نی( ا۱۰4و نقل طبق ماده ) . 

یکه در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله ا ییتبصره ـ بارگُنج ها        (LCL) یم رندهیگ لیمرجع تحو لیو تحو یلاظهار اجما 

یکیتفک یو ارائه بارنامه ها یکل هیصیدارنده ترخ یالملل نیحمل و نقل ب یشود، با درخواست شرکتها  (HBL) ِبارگُنج در محل ،

 یتعداد بسته ها در هر بارنامه با بسته ها قیصادر و در صورت عدم تطب یکیشود. سپس قبض انبار تفک یم هیتخل افتهی صیتخص

گردد یماده اعمال م نیشده، مقررات ا هیتخل . 

 زیمجاز آنها ن یندگینما لهیتواند به وس یحمل  و نقل است م یقانون برعهده شرکتها نیکه به موجب ا یفیـ تمام وظا22ماده      

دارد مربوطه را برعهده یو فرودگاه یبندر ،یگمرک یتهایمزبور تمام مسؤول ندهیصورت نما نیانجام شود و در ا . 

یکاال در اماکن گمرک یبخش چهارم ـ نگهدار        

کاال ینگهدار تیو مسؤول یگمرک یفصل اول ـ انبارها        

یگمرک یمبحث اول ـ انبارها        

 یورود یکاالها ینگهدار یاست که برا یو محوطه، اماکن رمسقفیاعم از انبار مسقف، غ یگمرک یـ منظور از انبارها23ماده       

 سیگمرک اجازه تأس دینما جابیا یتجار یشود. هر جا ضرورتها یکاال اداره م رندهیگ لیو توسط مراجع تحو سیتأس یصدور و

 تیقانون را رعا نیکاال ملزمند مفاد ا رندهیگ لی. مراجع تحودینما یم نییرا تع یگمرک ینترلهاک باتیانبارها را صادر و ترت نیا

ندینما . 
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 ساتیتوانند به توسعه تأس یم ندینما یم یگمرک نشده را با موافقت گمرک نگهدار یکه کاال رندهیگ لیحوتبصره ـ مراجع ت      

ندیمجوز اقدام نما یدر محدوده دارا ازیمورد ن یو انبارها . 

 یتقاضا اماکن سه ماه است. در صورت نیکاال به ا لیتحو خیاز تار یگمرک یکاال در انبارها یـ مدت مجاز نگهدار24ماده      

 نهیگمرک و با پرداخت هز صیو وجود علل موجه به تشخ یعبور یحمل  و نقل در مورد کاال یشرکتها ایصاحبان کاال  یکتب

که ظرف مهلت مقرر صاحب کاال  یاست. درصورت دیقابل تمد گریحداکثر تا دو ماه د مدت نیموافقت گمرک ا خیتا تار یانباردار

 یشود. چنانچه کاال به انبارها یکاال مشمول مقررات متروکه م دیداخت وجوه متعلقه اقدام ننماو پر یگمرک فاتیانجام تشر یبرا

شود. مهلت توقف مرسوالت  یمحاسبه م یانبار گمرک نیولشود مدت توقف از زمان ورود کاال به ا یمتعدد منتقل و نگهدار یگمرک

تابع مقررات پست است یرتجاریغ یپست . 

کند،  یم جادیا یاضاف نهیآن هز یکه نگهدار ییو کاال یفاسدشدن یکاال ینگهدار یکه امکانات الزم برا یـ درصورت۱تبصره      

صاحب کاال و نظارت گمرک به  تیبا مسؤول ایو  صیترخ ل،یو تحو هیبالفاصله پس از تخل دیموجود نباشد، با یگمرک یدر انبارها

فاسد شـدن آنها ندارد و  ای عیدر قبال ضا یتیگونه مسؤول چیه رندهیگ لیوصورت، مرجع تح  نیا ریانبار مناسب منتقل شود. در غ

دینما یگمرک بالفاصـله مقررات متروکه را در مورد آن کاال اعمال م . 

است از انبارها خارج نشود مشمول  دهیفروش صادر گرد ای صیآن سند ترخ یکه برا ییماه کاالها کیـ چنانچه ظرف 2تبصره      

است دیو گمرک قابل تمد رندهیگ لیمهلت با اعالم موافقت مرجع تحو نیشود. ا یکه ممقررات مترو . 

شود یمتوقف گردد، کاال متروکه نم یگمرک یگمرک در انبارها یکه کاال به انتظار اعالم نظر قطع یـ تا زمان3تبصره       . 

 اریمناطق مذکور در اخت یبر اساس ضوابط قانون یداقتصا ژهیمهلت توقف کاال در مناطق آزاد و مناطق و نییـ تع4تبصره      

مذکور مهلت  یتوسط سازمانها یاعطائ یمناطق پس از انقضاء مهلت ها نیکه در ا ییمناطق است. کاالها نیمسؤول ا یسازمانها

گردند یمتروکه م یکاال قرراتمشمول م زیشوند ن یاعالم م ،یمنقض . 

یگمرک یدر انبارهاکاال  یحفظ و نگهدار تیدوم ـ مسؤول مبحث  

دادن آن با  لیگرفتن تا زمان تحو لیاز هنگام تحو یگمرک یموجود در انبارها یکاال یحفظ و نگهدار تیـ مسؤول25ماده      

از  یرا در مقابل خطرات ناش یگمرک یموجود در انبارها یمکلف است کاال رندهیگ لیکاال است. مرجع تحو رندهیگ لیمرجع تحو

 یکه کاال یاز صاحب کاال وصول کند. درصورت صیمربوطه را به هنگام ترخ مهیو حق ب دیمان ـمهیل و انفجار باشتعا ،یآتش سوز

 ای هیانیب ای یکاال در اظهارنامه اجمال لیدر هنگام تحو دینامه معتبر که شماره آن با مهیبه موجب ب یگمرک یبه انبارها یلیتحو

اعتبار است، کاال تحت  ینامه مزبور دارا مهیکه ب یتا زمان شد،با مهیعالم گردد، با رندهیگ لیبه مرجع تحو گریاسناد معتبر د

گردد ینم افتیدر رندهیگ لیتوسط مرجع تحو مـهیمدت حق ب نیا یپوشـش آن است و برا . 

 دیاد خراست که در اسن «فیس»ارزش یتجار یو پرداخت غرامت در مورد کاال مهیحق ب افتیدر یـ ارزش کاال برا۱تبصره      

شود یم نییقانون تع نیکه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد ا یگردد. در موارد یم نییتع . 

حفاظت کاال حسب مورد با عبوردهنده است تیمسؤول یادار یحمل عبور داخل ریـ در مس2تبصره       . 
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 زین یبرعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربر زیکاال را ن یباربر تیمسؤول رندهیگ لیکه مرجع تحو یـ در موارد3تبصره      

شود یماده م نیمشمول ا . 

کاال  صینامه معتبر در زمان ترخ مهینسخه از ب کیوارد گردد فقط ارائه  یکه کاال با روش اعتبار اسناد یـ درصورت4تبصره      

است یکاف . 

با ذکر تعهد و  یعبوردهنده به طور کتب یاز سو یخارج یعبور یکاال یاعتبار زمان ینامه دارا مهیب ریـ چنانچه تصو 5تبصره      

گردد ینم یمحل مهینامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد آن کاال مشمول پرداخت حق ب مهیاصالت ب دییتأ . 

 ایکاال  تیفیاز ک یاش)فورس ماژور( و خسارت ن هیقانون و موارد قوه قهر نی( ا25از موارد مذکور در ماده ) ریـ در غ2۶ماده      

مسؤول  رندهیگ لیمرجع تحو ند،یبب بیآس ایبرود  نیاز ب یگمرک یکه کاال در مدت توقف در انبارها یدرصورت ،یبسته بند یبد

 .پرداخت غرامت است

حقوق در مورد  رندهیگ لیمرجع تحو تیآن رافع مسؤول افتیصرف نظر کردن صاحب کاال از در ایـ پرداخت غرامت ۱تبصره      

دیرفته را پرداخت نما نیاز ب یمتعلق به کاال یحقوق ورود دیو احراز تخلف با ریو در صورت ثبوت تقص ستیدولت ن . 

گمرک جبران و سپس از  لهیگمرک و مرتکب، کارمند گمرک باشد خسارت به وس رنده،یگ لیـ چنانچه مرجع تحو2تبصره      

شود یکارمند متخلف مطالبه و وصول م . 

یو گمرک اختصاص یرسم یعموم یانبارها و سردخانه ها ،یاختصاص یفصل دوم ـ انبارها        

گمرک نشده متعلق به شخص خاص با  یکه کاال یگمرک یاست خارج از انبارها یانبار یـ منظور از انبار اختصاص27ماده       

 ایگمرک نشده متعلق به خود را به منظور انجام  یتواند کاال یشود. صاحب کاال م یم یفصل در آن نگهدار نیمقرر در ا طیشرا

کند یفصل نگهدار نیمقرر در ا طیگمرک طبق شرا نیکتریتحت نظارت نزد یصاصدر انبار اخت یگمرک فاتیاتمام تشر . 

انبار به  از یبازرس وهیکاال و ش یسرشمار یو چگونگ ینحوه اداره و زمان مجاز نگهدار ،یانبار اختصاص یکیزیف طیتبصره ـ شرا      

 یم رانیوز أتیه بیشود و به تصو یم هیقانون توسط گمرک ته نیا بیتصو خیاست که ظرف شش ماه از تار ینامه ا نییموجب آ

 .رسد

متعلق به آن  یکه حقوق ورود دیموافقت نما یکاال در انبار اختصاص یتواند با انتقال و نگهدار یم یـ گمرک درصورت28ماده      

الزم هنگام انتقال به انبار  یمجوزها ایکه کاال از نوع مجاز باشد و  ی از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. درصورتشود و کاال نیتضم

 یبا صدور پروانه عبور داخل یاست. انتقال کاال به انبار اختصاص یمعادل حقوق ورود نیتضم زانیشود م رائهتوسط واردکننده ا

گردد یانجام م . 

و مهلت آن از  ستیقانون ن نی( ا24مقرر در ماده ) یمحدود به مهلتها یاختصاص یجاز توقف کاال، در انبارهاـ مدت م2۹ماده      

شود یم نییتع رانیطرف گمرک ا . 

شود یاقدام م لیبه نحو ذ د،یاقدام ننما یگمرک فاتیمهلت مقرر صاحب کاال نسبت به انجام تشر انیکه تا پا یدرصورت : 
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 یگمرک مکلف است حقوق ورود د،یالزم را اخذ و ارائه نما یصاحب کاال مجوزها ای از نوع مجاز باشد الف ـ چنانچه کاال      

صاحب کاال ارسال دارد یصادر کند و برا یو پس از وصول، پروانه ورود قطع نیآن تأم نیمتعلقه به کاال را از محل تضم . 

 یو ارائه نشده است، مراتب به صاحب کاال اعالم و مقررات کاال آن اخذ صیترخ یکه مجوز الزم برا ییب ـ در مورد کاال      

فصل ابطال  نیا گریو مواد د سیمذکور در اجازه نامه تأس طیمأخوذه با توجه به شرا نیگردد و تضم یمتروکه در مورد آن اعمال م

شود یم . 

صورت موضوع  نیا ریاست در غ یگمرک فاتیشرصاحب کاال مستلزم انجام ت یاختصاص یـ خارج کردن کاال از انبارها3۰ماده      

را مورد  یموجود در انبار اختصاص یکاال یشود. مأموران گمرک حق دارند به صورت تصادف یم یمشمول مقررات قاچاق گمرک

ندینما قیرا با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطب او شمارش قرار دهند و مشخصات آنه یدگیرس . 

صاحب کاال برعهده صاحب آن  یاختصاص یفساد کاال در انبارها ای یدگید بیآس ایرفتن، کاهش  نیاز ب تیـ مسؤول۱رهتبص      

دارد زیمتعلقه را ن یپرداخت حقوق ورود تیاست که عالوه بر آن مسؤول . 

 یب کاال از پرداخت حقوق ورود)فورس ماژور( باشد صاح هیاز عوامل قوه قهر یرفتن کاال ناش نیکه از ب یـ در صورت2تبصره      

 .متعلقه معاف است

 ،یگمرک یاز انبارها ریغ ،یرسم یعموم یگمرک نشده به انبارها و سردخانه ها یتواند با انتقال کاال یـ گمرک م3۱ماده      

باشد یم زین یرسم یعموم یفصل شامل انبارها و سردخانه ها نی. مقررات ادیموافقت نما . 

 یگمرک یواحدها سیتواند با تأس یممنوع، گمرک م یگمرک نشده به  جز کاال یکاالها یمنظور نگهدارـ به 32ماده      

 یموافقت کند و مأموران الزم را جهت اجرا نیبا اخذ تضم یالملل نیحمل  و نقل ب یصاحبان کاالها و شرکتها یبرا یاختصاص

دیمستقر نما کناما نیدر ا یگمرک فاتیمقررات و انجام تشر . 

گردد یمشخص م ینامه اجرائ نییقانون در آ نیا تیمربوطه با رعا یو نظارتها یگمرک فاتیانجام تشر یگونگچ . 

به گمرک ی)ضبط شده( و واگذار یمتروکه، ضبط یبخش پنجم ـ کاال        

و  یان جمع آوربه گمرک، توسط سازم یو واگذار یضبط یقانون و کاال نی( ا24متروکه موضوع ماده ) یـ کاال33ماده       

رسد یمقررات مربوطه به فروش م تیبا رعا یمتروکه و ضبط یبه  عنوان مسؤول فروش کاال یکیفروش اموال تمل . 

است، صاحب کاال حق دارد پس از اعالم گمرک به  دهیشده به فروش نرس ادیکه کاال توسط سازمان  یـ تا زمان۱تبصره      

عنوان اظهـار با  رییتغ ایاظهارنامه و  میخود نـسبت به تسل یکاال صیو ترخ یگمرک یـقطع فاتیانجام تشر یسازمان مذکور برا

دیانجام  شده اقدام نما یها نهیهـز ریه وجوه متعلقه و سایمقررات مربوطه و پرداخت کلـ تیرعا . 

 نی( ا۱شمول مقررات تبصره )م زیگردد ن یشده منتقل م ادیسازمان  یکه پس از متروکه شدن، به انبارها ییـ کاال2تبصره      

شود یماده م . 

 یذ یو مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضائ نیکه در قوان هیفق یول اریـ اموال در اخت3تبصره      

گردد یم لیتحو هیفق یول یمقررات مربوط به نهاد مأذون از سو تیصالح با رعا . 
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فروش آن را با  یمتروکه شدن کاال و اقدام برا خیقبض انبار، تار میکلف است در موقع تسلم ـرندهیگ لیـ مرجع تحو34ماده      

دیقانون در ظهر قبض انبار مشخص نما نی( ا24درج مفاد ماده ) . 

( را 24مفاد ماده ) نیهمچن یگمرک یکاال به انبارها لیتحو خیآورنده کاال مکلفند تار ایحمل  و نقل  یـ شرکتها۱تبصره      

کاال مشخص نباشد به بانک  رندهیگ ایکه صاحب  یکاال و درصورت رندهیگ ایکاال، به صاحب  لیداکثر ظرف پنج روز پس از تحوح

تبصره عمل نکنند  نیمقرر در ا فیآورنده کاال به تکل ایحمل  و نقل  یکه شرکتها ی. درصورتهندفرستنده کاال اطالع د ایواسطه 

شود ینفع وارد م یراه به اشخاص ذ نیکه از اباشند  یم یمسؤول جبران خسارات . 

مرجع  ندهیو کاال را با حضور نما دینما میتنظ یدفتر انبار، اظهارنامه گمرک فیهر رد یکاال یـ گمرک موظف است برا2تبصره

کند و حقوق  دیو در متن اظهارنامه ق نییمشخصات آن را تع ریقرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و سا یابیمورد ارز رندهیگ لیتحو

متروکه به مأخذ زمان  یکاال ینههایو هز ی. محاسبه حقوق وروددیمحاسبه نما زیرا ن مربوطهانجام خدمات  یها نهیو هز یورود

 یکیو فروش اموال تمل یمربوط به سازمان جمع آور یکاالها به همراه اظهارنامه ها نی. فهرست ادیآ یاظهارنامه به عمل م میتنظ

گردد یارسال م . 

و  ندینما میآن صورتمجلس ضبط تنظ یمکلفند بالفاصله برا ابانیممنوع باشد ارز یمتروکه از نوع کاال یـ هرگاه کاال35ماده       

در صورت معلوم  نیصاحب کاال( و همچن یآورنده آن )در صورت مشخص نبودن نام و نشان ایمراتب را به صاحب کاال و  دیگمرک با

که صاحب کاال به عمل ضبط گمرک اعتراض  ی. درصورتدیابالغ نما راالنتشاریروزنامه کث کیدر  یآگه جرد لهینبودن آورنده به وس

محل مراجعه کند و مراتب  یدرج در روزنامه، به مرجع قضائ ایابالغ صورتمجلس ضبط  خیتواند ظرف دو ماه از تار یداشته باشد م

صورت کاال به  نیا ری. در غدیبه گمرک مربوطه اعالم نما یبا ارائه گواه یضائقمراجعه به مرجع  خیرا حداکثر ظرف پانزده روز از تار

دیآ یدولت درم یضبط قطع . 

 یکه ضبط، قطع نیاعم از ا دیخطر نما ای یاضاف نهیهز جادیآن ا یکه نگهدار ییالفساد و کاال عیضبط شده سر یتبصره ـ کاال      

نشده  ینهائ فیتکل نییتع یاز طرف مرجع قضائ یضبط آن شش ماه گذشته ول خیرکه از تا ییکاال نینشده باشد و همچن ایشده 

شود مگر آن  یم یبه عنوان سپرده نگهدار یینها فیتکل نییو وجوه حاصل از فروش آن تا تع سدر یباشد طبق مقررات به فروش م

الزم بداند ینهائ فیتکل نییکاال را تا تع نیع یکه مرجع مزبور ادامه نگهدار . 

 یشود مشمول مقررات کاال یآن داده م فیدستور توق تداریکه از طرف مرجع صالح یموجود در اماکن گمرک یـ کاال3۶ماده      

( قانون مجازات ۱۰که به استناد ماده ) یماند. موارد یم فیمتروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توق

است یحکم مستثن نیا ازداده شده است  فیدستور توق یاسالم . 

( 34( و )33مذکور در مواد ) فاتیموظف است بالفاصله پس از انجام تشر یکیو فروش اموال تمل یـ سازمان جمع آور37ماده      

با نظارت گمرک و انتقال آن به  رندهیگ لیاز مرجع تحو یمتروکه و ضبط یکاال افتیصورتمجلس به در میقانون با تنظ نیا

دیاقدام نماخود  یانبارها . 

متروکه، کاال از بارگنج خارج و بارگنج  فاتیتشر یهفته پس از اجرا کیحداکثر ظرف  ،یبارگنج یـ در مورد کاال۱تبصره      

است. چنانچه بارگنج  ریصاحب آن امکانپذ یگردد. خروج کاال با بارگنج با موافقت کتب یم لیتحو رندهیگ لیبه مرجع تحو یخال
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 یمشمول مقررات متروکه م زیشود و به مدت دو ماه از گمرک خارج نشود، بارگنج مذکور ن تروکهمحموله، م هیلتخ خیمذکور از تار

 .گردد

شرکت حمل  و نقل مربوطه  هیصیمتروکه به صاحب کاال، مستلزم ارائه حواله ترخ یـ پرداخت مازاد حاصل فروش کاال2تبصره      

 .است

با سازمان مذکور  یکیو فروش اموال تمل یبه سازمان جمع آور لیکاال پس از تحو یدارحفاظت و نگه تیـ مسؤول3تبصره      

 .است

توسط سازمان جمع  یمتروکه به هنگام خروج از اماکن گمرک یکاالها یها نهیهز ریانجام خدمات و سا یها نهیـ هز4تبصره      

گردد یتعهد پرداخت م ایپرداخت و  یکیو فروش اموال تمل یآور . 

به عهده سازمان  یانباردار نهیاز حاصل فروش، شش ماه است و مابه التفاوت هز نیقابل تأم یانباردار نهیـ حداکثر هز 5تبصره      

باشد یم یکیو فروش اموال تمل یجمع آور . 

صیاظهار و ترخ یعموم طیو شرا فاتیبخش ششم ـ تشر        

 نیدر اول یورود یکاال یگمرک فاتیاست. تشر یگمرک فاتیزم انجام تشرمستل یـ خروج کاال از اماکن گمرک38ماده            

دینما یرا اعالم م یمختلف گمرک فاتیانجام تشر یمجاز برا یگمرکها رانیشود. گمرک ا یگمرک مجاز انجام م . 

اجاره شده از خارج  ای یداریو واگن خر ویاعم از لوکوموت یلیناوگان ر ایو  مایهواپ ،یکشت یگمرک فاتیتبصره ـ تشر            

شود یم نییقانون تع نیا ینامه اجرائ نییبراساس آ . 

اظهارنامه  میقانون منوط به اظهار کاال با تسل نی( ا4۱( و )4۰به استثناء موارد مندرج در مواد ) یگمرک فاتیـ تشر3۹ماده            

 رانیشود. گمرک ا یانجام م یو یقانون ندهینما ایاال توسط صاحب ک دینما یم نییتع رانیکه گمرک ا یبه شکل و تعداد نسخ

دهد رییکاال را برحسب ضرورت تغ صیاظهار و ترخ فاتیاظهارنامه و تشر میظمجاز است شکل، نحوه تن . 

آن  یابیو ارز یدگیآن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رس مهیضم دیکه با یاظهارنامه، اسناد میتنظ یـ چگونگ۱تبصره      

گردد یم نییقانون تع نیا ینامه اجرائ نییر آد . 

به گمرک را برعهده دارد یمیصحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسل تیـ صاحب کاال مـسؤول2تبصره       . 

دینما یم نییاظهارنامه و اظهار قبل از ورود کاال را تع میتسل طیشرا رانیـ گمرک ا3تبصره       . 

اظهارنامه معافند میتسل از ریـ موارد ز4۰ماده        : 

گردد یم صیخاص اظهار و ترخ یالزم االجراء، به موجب فرمها یالملل نیب یونهایکه براساس کنوانس ییالف ـ کاالها       . 

)الف(،  یمشمول بندها یگمرک و کاالها صیبه تشخ یتجار ینمونه ها نیو سوغات و همچن هیهد ،یمسافر یب ـ کاالها      

است صیقابل ترخ ،یقانون با صدور پته گمرک نی( ا۱۱۹(، )ص( و )ع( ماده ))ح(، )خ(، )د . 

شود ی( از گمرک مقصد خارج می)کابوتاژ یکه به صورت کران بر ییپ ـ کاال       . 
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آن  یبه صورتمجلس فروش و قبض وصول بها یکه به معرض فروش گذارده شده و متک یمتروکه و ضبط یت ـ خروج کـاال      

 .است

 دهیآن مرتفع گرد تیمظنون یول لیشده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحو فیتوق یضبط یث ـ خروج کاال      

 .است

که صادر کننده از صدور آن منصرف شده است ییج ـ کاال       . 

 ینامه ها یحاو یها ـسهید و کپست وارد شـو لهیـ نامه، روزنامه، مجله، کاالنما )کاتالوگ( و امثال آنها که به وس4۱ماده      

شود و  میتسل رانیمهر و به مأموران پست ا گرید یکه از طرف مأموران پست کشورها یمطبوعات در صورت یو بسـته ها یپست

معاف است یابیاظهارنامه و ارز میبه عنوان نمونه نباشد از تسل یحت االک یبسته ها یمزبور حاو یها سهیک . 

کل  سیتواند با اجازه رئ یگمرک م ،یردولتیغ ای یاعم از دولت یفور ازیمورد ن یاستثناء و درخصوص کاال ـ در موارد42ماده      

مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کاال را  یمؤسسه دولت ایمقام وزارتخانه  نیو تعهد باالتر رانیگمرک ا

دیاقدام نما یکامل گمرک فاتینسبت به انجام تشر یراست ظرف هفت روز ادا لفمک ی. متقاضدیصادر نما . 

 میتواند قبل از تنظ یخود را نداند م یکاال حیشماره تعرفه صح یو یقانون ندهینما ایکه صاحب کاال  یـ در موارد43ماده      

 یبرا یوقت یتعرفه بند نی. ادیگمرک را استعالم نما یتعرفه، نظر مشورت نییتع نهیو پرداخت هز تیاظهارنامه با ارائه اسناد مالک

 یکه م یشود. اشخاص نییارجاع و تع یبه اختالفات گمرک یدگیرس ونیسینفع به کم یدرخواست ذ هاست که ب یالزام نیطرف

برگ )پروفورم( و  شیورود آن را با ارسال نمونه و پ طیتوانند شماره تعرفه کاال و شرا یم زیخواهند کاال به خارج سفارش دهند ن

 یتعرفه بند نی. اندیاستعالم نما رانیرسد از گمرک ا یم رانیبه ا مدتکه کاال حداکثر تا چه  نیبه ا حیمشخصات کاال و تصر انیب

 شیبار گشا کی یمورد بحث برا یبرسد و کاال یبه اختالفات گمرک یدگیرس ونیسیکم دییاست که به تأ یگمرک الزام یبرا یوقت

دوارد شو ایاعتبار  شیتوسط استعالم کننده، گشا یغ رأسال بعد از ابال  کیاعتبار و تا  . 

 دیجد صیتعرفه، براساس تشخ رییکند در صورت تغ یتعرفه م نییاظهار شده را تع یکه گمرک، کاال یتبصره ـ در موارد      

ستین مهیشود و مشمول پرداخت جر یگمرک فقط به اخذ مابه التفاوت اقدام م . 

شود، وزن کاال، وزن ناخالص با تمام لفاف ها و ظروف  یم افتیوزن کاال در یاز رو یه حقوق ورودک یـ در موارد44ماده      

ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کاال با  یبیوزن تقر یهنگام اظهار در گمرک منها یبه حال و وضع عاد یرونیو ب یدرون

شود یم نییتع رانیوز أتیتوجه به نوع لفاف و ظرف توسط ه . 

که بسته  ییجز درمورد کاال ستیکه کاال را به صورت ناقص بپوشاند ن ییشده شامل لفاف ها نییتع یبیتبصره ـ اوزان تقر      

 رفتهیشود پذ یکه به صورت فلّه وارد م ییدر مورد کاالها ینیبرخوردار است وزن خالص تخم یژگیو نیآنها در عرف از ا یبند

گردد یم نییتع یمانند محاسبه آبخور کشت یالملل نیمتداول ب یبراساس روش ها الموارد وزن خالص کا نی. در استین . 

ممنوع بودن کاال اختالف حاصل شود و  ایگمرک و اظهارکننده جز درموارد مجاز، مشروط  نیکه ب یـ در موارد45ماده      

 یتواند حقوق ورود یدد، اظهارکننده ماز آنچه اظهار شده است گر شیب یکاال براساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغ صیترخ

 عیتود یضمانتنامه بانک ای یرا به صورت سپرده نقد یاحتمال مهیپرداخت و تفاوت و جر عو به طور قط یرا براساس اظهار خود، نقد

کند صیو کاال را ترخ . 
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 یکه نظر قطع یکند، درصورت یددارکاال خو صیگمرک از ترخ یکه صاحب کاال به انتظار اعالم نظر قطع یـ در موارد۱تبصره      

گمرک به  یو نهائ یاعالم نظر قطع خیاظهار تا تار خیاز اظهار صاحب کاال نباشد، کاال از تار شیب یپرداخت مبلغ دیگمرک مؤ

به ناحق مانع از  یدولت یدستورها ایگمرک، مقررات  صیکه با تشخ یمدت یمعاف است. برا یصاحب کاال، از پرداخت انباردار

کاال اعالم  رندهیگ لیبه مرجع مسؤول تحو زیمعاف است و مراتب ن یانباردار نهیشود صاحب کاال از پرداخت هز یکاال م صیختر

شود یم . 

کاال نباشد از  لیقادر به تحو لیبه هر دل رندهیگ لیکه مرجع تحو یماده جز در موارد نیموضوع ا یانباردار نهیـ هز2تبصره      

 رندهیگ ـلیو توسط گمرک به مرجع تحو نیشود تأمـ یم ینیب شیمنـظور پ نیساله در قانون بودجه به اکه همه  یمحل اعتبار

شود یپرداخت م . 

گردد یم نیآن تأم یحاصل از اجرا یقانون از محل درآمدها نیا یاز اجرا یناش یاضاف یمال بار . 

 یگریخود را تحت عنوان د یاز کاال یقسمت ایچه بخواهد تمام خود را اظهار کرده باشد، چنان یـ اگر صاحب کاال، کاال4۶ماده      

 د،یرا پرداخت نما هیمتعلقه مربوط به اظهار خالف اول یها مهیمشروط بر آن که کاال از گمرک خارج نشده باشد و جر دیاظهار نما

شود یم رفتهیآن پذ دیاظهار جد . 

قانون موکول به موافقت گمرک است نی( ا۱23ماده ) تیبا رعا یشخص یعنوان به عبور داخل رییـ تغ۱تبصره        . 

عنوان اظهارنامه را ندارد لیکه اظهار صاحب کاال مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبد یـ در موارد2تبصره        . 

 

 

یگمرک یها هیهفتم ـ رو بخش  

 

یورود یاول ـ کاالها فصل  

 

اظهار کرد ریز یاز منظورها یکی یتوان برا یرا م یوارده به قلمرو گمرک یـ کاال47ماده       : 

یالف ـ ورود قطع        

 ب ـ ورود موقت      

پردازش یپ ـ ورود موقت برا        

)اعاده به خارج از کشور( یت ـ مرجوع        

یث ـ عبور خارج        

یج ـ عبور داخل        
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به صدور پروانه گمرک در  یمربوط به آن انجام و منته یامه و کاالربط نسبت به اظهارن یکه از طرف گمرک و اشخاص ذ یاتیعمل

 یم یتلق یگمرک یرقطعیغ فاتیو در مورد بند )ج( تشر یگمرک یقطع فاتیگردد تشر یماده م نی)الف( تا )ث( ا یموارد بندها

 .شود

یمبحث اول ـ ورود قطع        

با پرداخت حقوق  یاستفاده در داخل قلمرو گمرک یوارده برا یکاالهااست که براساس آن  یگمرک هیرو ،یـ ورود قطع48ماده      

شود یم صیترخ فات،یتشر هیانجام خدمات و با انجام کل یها نهیو هز یورود . 

 یدر مدت توقف در انبارها ایکاال  رندهیگ لیبه مرجع تحو لیحمل از مبدأ تا هنگام تحو نیکه کاال در ح یـ در موارد4۹ماده      

انجام خدمات و انجام  یها نهیتواند تقاضا کند کاال را با پرداخت تمام هز یفاسد شود، صاحب کاال م ای عیضا ای دهید بیآس یگمرک

کرده و با  کیفاسد شده را تفک ای دهید بیقسمت آس ایآن را بالعوض به دولت واگذار کند و  ایخارج و  شوراز ک یگمرک فاتیتشر

. دیبه نفع دولت صرف نظر نما هیبق صیقسمت سالم را بپردازد و از ترخ ی، فقط حقوق ورودانجام خدمات یها نهیپرداخت هز

 یم یکاال شود، گمرک اجرائ شتریفساد ب ای یدگید بیآن موجب آس کیتفک ایقسمت سالم مقدور نباشد  کیکه تفک یدرصورت

و فساد، ارزش کاال  یدگید بیرسد متناسب با آس یم رانیگمرک ا دییکه به تأ یصورتمجلس میصاحب کاال با تنظ یتواند به تقاضا

 نیشود در ا افتیمذکور براساس وزن در ی. چنانچه حقوق وروددیرا محاسبه و وصول نما یو براساس آن حقوق ورود نییرا تع

 بیموجب آس رندهیگ لیکه مرجع تحو یشود. درصورت یداده م فیتخف یفساد در حقوق ورود ای یدگید بیصورت به نسبت آس

گردد یانجام خدمات معاف م یها نهیاز پرداخت هز دهید بیکاال شود قسمت آس یدگید . 

 مبحث دوم ـ ورود موقت      

به طور موقت به قلمرو  یطیتواند تحت شرا یم ینیمع یاست که براساس آن کاالها یگمرک هیـ ورود موقت، رو 5۰ماده      

شود  جادیدر آن ا یرییکه تغ نیبدون ا دینما یم نییتع رانیکه گمرک ا ینیعظرف مهلت م دیکاالها با نیوارد شود. ا یگمرک

است یحکم مستثن نیا زاز استهالک ا یناش راتییخارج گردد. تغ . 

 نیا تیمقررات مربوطه با رعا ریها و سا نیتضم فات،یتشر نیورود موقت و همچن هیمشمول رو یتبصره ـ فهرست کاالها      

گردد یم نییتع یاجرائنامه  نییقانون در آ . 

پردازش یسوم ـ ورود موقت برا مبحث  

وارد شود،  یتواند به طور موقت به قلمرو گمرک یاست که براساس آن کاال م یگمرک هیپردازش، رو یـ ورود موقت برا 5۱ماده      

 ستیکننده ها )کاتال عیتسر لیباز ق یشامل مواد نیهمچن هیرو نیشده و سپس صادر شود. ا یفرآور ای ریتعم ل،یتا ساخته، تکم

 هیروان کننده ها و ابزارآالت مشمول رو لیاز قب یکمک یگردد. کاالها یم زیشود ن یمصرف م یآورو فر لیها( که در ساخت، تکم

 ییکاالها ریو تعم یفرآور ل،یباشند که از ساخت، تکم یم ی. محصوالت به دست آمده محصوالتستیپردازش ن یورود موقت برا

ندیآ یپردازش اخذ شده به دست م یورود موقت برا هیآنها مجوز استفاده از رو یراکه ب . 

 یذ یدیتول یمشترک وزارتخانه ها شنهادیمختلف با پ ییگروه کاال کیپردازش به تفک یورود موقت برا یـ سقف زمان۱تبصره      

گردد یم نییتع رانیوز أتیه بیو تصو رانیو معادن ا عیو صنا یاتاق بازرگان ران،یربط، گمرک ا . 
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گردد یم نییتع ینامه اجرائ نییقانون، در آ نیماده در حدود مقررات ا نیا یـ نحوه اجرا2تبصره       . 

یمبحث چهارم ـ مرجوع        

ه مقررات متروکه ب یکه با اجرا یوارده موجود در گمرک را تا هنگام یاست که براساس آن کاال یا هیرو یـ مرجوع 52ماده      

نمود صیتوان به  عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخ یاست م دهیفروش نرس . 

گردد یم نییتع ینامه اجرائ نییقانون در آ نیماده در حدود مقررات ا نیا یتبصره ـ نحوه اجرا       . 

یمبحث پنجم ـ عبور خارج        

گمرک مجاز وارد  کیاز  یبه منظور عبور از قلمرو گمرک ییآن کاال است که براساس یگمرک هیکاال رو یـ عبور خارج 53ماده      

تحت نظارت گمرک خارج شود ،یگریو از گمرک مجاز د . 

ماده است که در حدود  نیا ینامه اجرائ نییو اسناد الزم براساس آ نیتضم زانیم ،یابیاظهار و ارز فاتیتشر ط،یتبصره ـ شرا      

و معادن  عیو صنا یو اتاق بازرگان یراه و شهرساز ،ییو دارا یامور اقتصاد یشترک وزارتخانه هام شنهادیقانون به پ نیمقررات ا

رسد یم رانیوز أتیه بیتصو  بهشود و  یم هیته رانیا . 

و  میمشاهده شود صورت مجلس تنظ ینسبت به اظهارنامه کسر یعبور یدر کاال یـ هرگاه در گمرک ورود 54ماده      

 ی( و کاال5%از همان نوع مازاد بر پنج درصد ) یاضاف یشود. کاال یبراساس آن اصالح و کاال عبور داده م ینه عبوراظهارنامه و پروا

مقررات مربوطه اجازه اصالح اسناد  تیصورت با رعا  نیگردد. در ا یقانون م نی( ا۱۰8) ماده( 2هم نوع مشمول تبصره ) ریغ یاضاف

شود یو عبور کاال داده م . 

 نیب یعبور، اختالف ریدر مس یگمرک یبه تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل ها یکه ظن قو یـ در موارد استثنائ 55هماد      

طبق مقررات قاچاق  ر،یو مغا یکسر ینسبت به ضبط کاال و در مورد کاال یاضاف یمحموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کاال

شود یاقدام م . 

با فک  ای دیبه وجود آ یقاچاق نسبت به محموله عبور یعبور کاال ظن قو ریدر طول مس یانتظام یروین یتبصره ـ چنانچه برا      

 یمواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرس یعبور یبارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کاال ای ونیمهر و موم و پلمب کام

است ریانپذصورت مجلس امک میو تنظ مرکگ ندهیمحموله فقط با حضور نما . 

رفته  نیمشاهده شود که مهر و موم و پلمب از ب یدر گـمرک خـروج یعـبور یبه کـاال یدگیـ هـرگاه در مـوقع رس 5۶ماده      

. در دینما یم قیو با پروانه عبور تطب یدگیبسته ها را رس اتیراننده محتو ایشرکت حمل و نقل و  ندهیاست، گمرک با حضور نما

گردد. هر گاه مهر و موم و  یتعهد اقدام م ای نیشود و نسبت به ابطال تضم یاجازه خروج داده م دمشاهده نشو یکه اختالف یصورت

شود یصورت طبق مقررات قاچاق رفتار م نیدخل و تصرف شده باشد در ا اتیشکسته و در محتو یپلمب به طور عمد . 

کشف  ینسبت به پروانه گمرک ریمغا ایکسر  ایاضافه  ییخروج، کاال در مرز یگمرک یکه بر اثر کنترل ها یتبصره ـ در موارد      

با  یگمرک یکاال در انبارها هیاجازه تخل تیشود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءن

شود یاط متعهد اسق ایمسترد  نیگردد و تضم یصادر م یاز قلمرو گمرک الخروج کا ایصورت مجلس  میتنظ . 
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نگردد، کاال مشمول  لیبه گمرک تحو ایخارج  یمدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرک انیتا پا یعبور یـ هرگاه کاال 57ماده      

شود یم یمقررات قاچاق گمرک . 

مأخوذه  نیرفته است، تضم نی)فورس ماژور( از ب هیگمرک محرز گردد کاال به علل قوه قهر یکه برا یـ درصورت۱تبصره      

 ایخارج  یکاال یحقوق ورود زانیبه م نیدر موارد عذر موجه، تضم نیشود. همچن یمسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط م

گردد یم ظورگمرک من ینشده به درآمد قطع لیتحو . 

را  رندهیگ لیال به مرجع تحوکا لیقانون اجازه تحو نی( ا۱۰۹موضوع ماده ) یانتظام مهیتواند با اخذ جر یـ گمرک م2تبصره      

شده  لیکاال به گمرک مقصد تحو ،یبا نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارج نکهیمشروط بر ا د،یصادر نما

 .باشد

ز عدم ا یناش یکننده( در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازات ها تیعبوردهنده )ترانز تیـ مسؤول 58ماده      

ستیصدور پروانه عبور ن یمأخوذه برا ناتیتضم ایتعهدات و  زانیخروج کاال محدود به م ای لیتحو . 

یمبحث ششم ـ عبور داخل        

 ایو  گریگمرک مجاز به گمرک مجاز د کیگمرک نشده از  یاست که براساس آن کاال یگمرک هیرو ،یـ عبور داخل 5۹ماده      

کاال  یآن در مقصد انجام شود. حسب آنکه عبور داخل یگمرک یقطع فاتیگردد تا تشر یرک منتقل ماماکن تحت نظارت گم ریسا

شود یم دهینام یادار یعبور داخل ایو  یشخص یعبور داخل بیبه ترت شدگمرک با میتصم ای یبنابر درخواست متقاض . 

 نییتع ینامه اجرائ نییقانون در آ نیزم در حدود مقررات او اسناد ال نیتضم زانیم ،یابیاظهار و ارز فاتیتشر ط،یتبصره ـ شرا      

شود یم . 

مهر و موم و  ی(، بارگُنج هایبا صدور حکم )دستور ادار ،یگمرک یتواند در صورت تراکم در انبارها یـ گمرک م ۶۰ماده      

و فقدان کاال  یدگید بیآس ،یکسر تی. مسؤولدیمنتقل نما گرید یگمرک یبه انبارها یادار یپلمب شده را تحت عنوان عبور داخل

با گمرک است یادار یعبور داخل نی)فورس ماژور( در ح هیبه جز در موارد قوه قهر . 

)فورس ماژور( برعهده گمرک  هیموارد قوه قهر ریدر غ یادار یحمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخل یها نهیـ هز۱تبصره      

از  یرا در مقابل خطرات ناش یموضوع عبور داخل یمکلف است کاال رندهیگ لی. مرجع تحوشود ینم افتیاست و از صاحب کاال در

از صاحب کاال وصول کند صیمربوطه را به هنگام ترخ مهیو حق ب دینما مهیب یتصادف و آتش سوز . 

 یدگید بیآس ،یسرک تیکاال منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدأ عبور است. مسؤول یشخص یـ عبور داخل2تبصره      

با اظهارکننده است یشخص یعبور داخل نیو فقدان کاال در ح . 

ذکر شده است به شرط  یداخل یاز شهرها یکی لیکه در اسناد حمل آن محل تحو ییکاال یـ گمرک مکلف است برا3تبصره      

مربوطه، پروانه  فاتیو با انجام تشر شرکت حمل و نقل یدر شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضا نکهیا

دیاصادر نم کسرهیبه صورت حمل  یعبور داخل . 

،  یورود یو کاهش رسوب کاال در مباد یاقتصاد ژهیگمرکها و مناطق و یخال یها تیاز ظرف یـ به منظور بهرهبردار4تبصره      

است  یهی. بددیموافقت نما ژهیکها و مناطق وگمرک حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مکلف است با عبور کاالها به گمر
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حفظ  تی. مسؤولدیوصول نما یشود تا در صورت مراجعه صاحب کاال از و یانتقال را در ابتداء متقبل م یها نهیمنطقه مربوطه هز

است ربطیذ رندهیگ لیکاال برعهده عبوردهنده و مرجع تحو یو نگهدار . 

و اظهارنامه و پروانه  میمشاهده شود صورت مجلس تنظ ینسبت به اظهار، کسر ،یداخل ـ هرگاه در گمرک مبدأ عبور ۶۱ماده      

نسبت به  یعبور داخل یکاال یابیارز جهیکه در گمرک مبدأ در نت یشود. در صورت یاساس اصالح و کاال عبور داده م نیبر ا یعبور

ممنوع مشاهده شود به  ریغ یاضاف یکاال ای( 5%ج درصد )همنوع مازاد بر پن یاضاف یکاال، کاال حبصا ایاظهار شرکت حمل و نقل 

گردد یم یقانون و مقررات قاچاق گمرک نی( ا۱۰8( ماده )2مشمول تبصره ) بیترت . 

در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه  یجزئ ای یبه طور کلـ یعـبور داخل یـ هـرگاه کـاال ۶2ماده       

گردد ی، مشمول مقررات قاچاق م)فورس ماژور( هیقهر . 

 بیبه تصو ینامه اجرائ نییناگوار که در آ یشامدهایو تصادف و پ یماریمانند ب یریمعاذ لیتبصره ـ در موارد خاص از قب      

رجع کاال به م لیقانون به صدور اجازه تحو نی( ا۱۰۹موضوع ماده ) یانتظام مهیتواند با اخذ جر یرسد، گمرک م یم رانیوز أتیه

به گمرک مقصد،  یحداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخل نکهیبر ا مشروط د،یاقدام نما رندهیگ لیتحو

شود لیتحو . 

گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و  لیتحو ،یبا کسر یعبور داخل یکه کاال یـ در موارد ۶3ماده      

شود یم هیبار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخلمحفظه حمل  . 

است یمشمول قاچاق گمرک ،یدر صورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده کسر یعبور یکاال . 

شود یو تعهد، ابطال م نی)فورس ماژور( باشد تضم هیاز قوه قهر یو فک مهر و موم و پلمب، ناش یکه کسر یدرصورت . 

یصدور یم ـ کاالهافصل دو        

یمبحث اول ـ صدور قطع        

شود یمصرف از کشور خارج م ایبه منظور فروش  یداخل یاست که براساس آن کاال یگمرک هیرو ،یـ صدور قطع ۶4ماده       . 

گردد یم نییتع ینامه اجرائ نییقانون در آ نیو اسناد الزم در حدود مقررات ا یابیاظهار و ارز فاتیتشر ط،یتبصره ـ شرا       . 

شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و  یکه بدون استفاده به کشور بازگشت داده م یصدور قطع یکاال صیـ ترخ ۶5ماده      

 زیاستفاده شده و جوا ازاتیو اعاده امت یافتیو بازپرداخت وجوه در یمنیو ا یو بهداشت یا نهیقرنط یها یحسب مورد گواه

ر کاال استبابت صدو یصادرات . 

 نیاست که در حدود مقررات ا یطیقرار گرفته، طبق شرا ریتعم ایکه در خارج مورد استفاده  یبرگشت یکاال صیتبصره ـ ترخ      

شود یم نییتع ینامه اجرائ نییقانون در آ . 

یمبحث دوم ـ استرداد حقوق ورود        
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و لوازم بسته  یمصرف یگردد و مواد، کاالها یکه از کشور صادر م یواردات یکاال نیاخذ شده از ع یـ حقوق ورود ۶۶ماده      

نامه  نییقانون و آ نیمقررات ا تیصادر شده با رعا یکاال یبسته بند ای لیتکم د،یمصرف شده در تول ایبهکار رفته  یخارج یبند

به صادرکننده مسترد گردد دیکاال با دآن با مأخذ زمان ورو یاجرائ . 

و مقررات  نیچنانچه برابر قوان گرددیحمل م یاقتصاد ژهیمناطق و ایکه به منظور صادرات، به مناطق آزاد  ییالهاـ کا۱تبصره      

گردد یمناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد م نیاز ا . 

 ید ولگرد یاست مشمول استرداد م ییایمیها( که الزمه واکنش ش ستیکننده ها )کاتال عیتسر یـ حقوق ورود2تبصره      

 ردیگ یمورد استفاده و مصرف قرار م یصادرات یکاال دیابزارآالت و مواد روانکننده و همانند آنها که فقط به عنوان کمک در تول

ستیشامل مقررات استرداد ن . 

درخواست شود زیمذکور ن یاز واردکننده کاالها ریغ یتواند توسط اشخاص یـ استرداد م3تبصره       . 

امضاء  خیصادر شده سه سال از تار یمواد به کار رفته در کاالها یـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودـ مه4تبصره      

 امیا نیجزء ا رانیاسترداد به گمرک ا یتقاضا میو روز تسل یپته گمرک ایاست. روز امضاء پروانه  یورود یکاال یپته گمرک ایپروانه 

شود یمحسوب نم . 

همزمان با  دیصادرکننده با ،یصادرات یبه کار رفته در کاال یو انطباق کاال و مواد واردات ییشناسا لیر تسهـ به منظو ۶7ماده      

اعالم کند و گمرک موظف  یمربوطه به گمرک صدور یشماره پروانه ورود دیموضوع استرداد را با ق ،یاظهارنامه صادرات میتسل

دینما دیق یرا در ظهر اظهارنامه صادرات جهیامل انجام دهد و نترا به طور ک یصادرات یکاال یابیارز فاتیاست تشر . 

قانون مشخص  نیا ینامه اجرائ نییدر آ یگمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورود ازیتبصره ـ اسناد و مدارک مورد ن      

گردد یم . 

شود.  یدر زمان ورود محاسبه م یگمرک مندرج در اسناد یو مأخذ حقوق ورود یـ استرداد براساس ارزش گمرک ۶8ماده      

از گمرک وصول شود، گـمرک مراتب را جهت  ریغ ییبابت ورود کاال توسط سازمانـ ها یافتیاز وجوه در یکه بخش یدرصورت

 استرداد یهمه ساله بودجه الزم برا دیوصول کننده با یسازمان ها ری. گمرک و سادینما یمذکور اعالم م یاسترداد به سازمان ها

ندیرا در بودجه ساالنه منظور نما . 

دارند فروخته شود، وجوه  تیمعاف یمشابه خارج یکه در واردات کاال یبه اشخاص یداخل دیتول یـ چنانچه کاال ۶۹ماده      

گردد یقانون به فروشنده مسترد م نیطبق مقررات ا زیآن ن دیورود کاال، مواد، اجزاء و قطعات به کار رفته در تول یبرا یپرداخت . 

( ۱گمرک کشف شود مشمول تبصره ) یها یدگیو در رس ردیانجام گ یرواقعیکه براساس اسناد غ یـ هرگونه استرداد7۰ماده       

قانون است نی( ا۱43ماده ) . 

 مبحث سوم ـ صدور موقت      

 ر،یشامل ساخت، پردازش، تعم ینیاهداف مع یمجاز برا یاست که به موجب آن کاالها یگمرک هیـ صدور موقت، رو7۱ماده      

آالت و  نیماش ای گرید یو کشورها رانیا نیتردد ب ای یاستفاده شخص یبرا هینقل لیبه عنوان وسا ای شگاهیشرکت در نما ل،یتکم
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قانون مشخص  نیا ینامه اجرائ نییکه در آ ینیبه طور موقت و ظرف مهلت مع یو مهندس یانـجام خدمات فن یبرا زاتیتجه

خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود به شودیم . 

 یم نییتع ینامه اجرائ نییقانون در آ نیدر حدود مقررات ا نیاسناد الزم و تضم ،یابیاظهار و ارز فاتیتشر ط،یتبصره ـ شرا      

 .گردد

شود.  یتعهد اقدام م یاجرا یریگیپ ای نیمهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضم انیکه کاال تا پا یـ درصورت72ماده      

شود یمجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل م ایآنها ممنوع  یکه صدور قطع ییدر مورد کاالها . 

 یبه صادرات قطع یآن طبق مقررات قانون هیصدور موقت که در مهلت مقرر به کشور بازگشت داده نشود و رو یـ کاال۱تبصره      

شود ینم یصادرات قطع التیاسترداد و تسه چگونهیشود، مشمول ه لیتبد . 

موضوع ماده  مهیتواند با اخذ جر یگردد گمرک م لیـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، کاال به گمرک تحو2تبصره      

دیقانون اقدام نما نی( ا۱۰۹) . 

بسته  اتیمحتو ایبسـتهها  یکه از طـرف گمرک رو یگریم دعالئ ایـ هر گاه در موقع بازگشت کاال مهر و موم و پلمب 73ماده      

 ییمورد بحث مانند کاال یگمرک ممکن نباشد کاال یکاال برا نیع صیرفته باشد و تشخ نیاست از ب دهیالصاق گرد یضرور یها

گردد یدرباره آن اجراء م یورود یمحسوب و مقررات کاال شودیکه به کشور وارد م . 

که هنگام  یمعاف است. قطعات، قسمت ها و لوازم یصدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورود یـ کاال74ماده      

است یملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورود ایبه کاال اضافه  یدیقطعه جد ایشود و  ضیتعو ریتعم . 

آن  صیلت خود را از دست بدهد، ترخباشد که کاال اصا یبه حد دیالحاق قطعات جد ای یقطعات اصل ضیتبصره ـ چنانچه تعو      

است یو صادرات یواردات یمابه التفاوت ارزش کاال زانیبه م یو پرداخت حقوق ورود یواردات قطع فاتیتشر یمستلزم ط . 

دامها و نُّتاج  نیصدور موقت است و ا هیشوند، مشمول رو یبه طور موقت از کشور خارج م فیتعل یکه برا ییـ دامها75ماده      

اشند بیمعاف م یها از پرداخت حقوق ورودآن . 

است رانیوز أتیاغنام و احشام مصوب ه فینامه تعل نییدامها تابع مقررات آ نیخروج و برگشت ا فاتیتشر . 

ها هیرو ریفصل سوم ـ سا        

یمسافر یمبحث اول ـ کاال        

مجاز به قلمرو  یبرگ تردد از راهها ایاجازه عبور  ایمه است که با گذرنا یقانون شخص نیـ منظور از مسافر در  ا7۶ماده      

گردند یم یمسافر تلق ریشود. اشخاص ز یاز آنها خارج م ایوارد  یگمرک : 

شود یاز آن خارج م ایوارد  یکه به طور موقت به قلمرو گمرک رانیا میرمقیالف ـ شخص غ       . 

شود ی( میبه آن وارد )مسافر ورود ای( یرج )مسافر خروجکشور خا یکه از قلمرو گمرک رانیا میب ـ شخص مق       . 
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و  ستندیماده ن نیمشمول مقررات ا یاقتصاد ژهیبه مقصد مناطق آزاد و و یاز قلمرو گمرک یـ مسافران خروج۱تبصره      

دنیهمراه خود را به گمرک اظهار نما یمناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کاال قیکه از طر یدرصورت . 

همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود  یشخص یکاال تیمعاف زانیو م یابیاظهار و ارز فاتیتشر ط،یـ شرا2تبصره      

گردد یم نییتع ینامه اجرائ نییقانون در آ نیمقررات ا . 

 لیاز قب یائیاست، اش صیخقابل تر یکه به طور قطع یتوانند عالوه بر لوازم شخص یم رانیا میرمقیـ مسافران غ77ماده      

ملزومات آن، پروژکتور  ایو نوار  لمیبا مقدار متناسب ف یلمبرداریو ف یعکاس نیقابل حمل از جمله دورب اءیاش ،یجواهرآالت شخص

 ر،یتحر نیماش ون،یزیتلو ،ییویراد رندهیضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گ ،یقی، آالت موسیچشم نیدورب د،یاسال ای لمیف

 یکمکها لیتلفن همراه، جعبه وسا ،یورزش زاتی(، لوازم و تجهلچریچرخدار )و یکالسکه بچه، صندل ،یشخص انهیحساب، را نیماش

 هیگردد طبق رو یم نییتع ینامه اجرائ نییرا که بر اساس آ ییپارو قیمسافر و قا ازیقابل  حمل مورد ن یپزشک زاتیتجه ه،یاول

ندیوارد نما یه قلمرو گمرکب نیورود موقت با ارائه تضم . 

ورود موقت به  هیمقررات مربوطه طبق رو تیخود را با رعا یشخص هینقل لهیتوانند وس یم رانیا میرمقیـ مسافران غ78ماده      

د به که قبل از ورو ندیماده استفاده نما نیتوانند از مقررات ا یم یخارج درصورت میمق انیرانی. اندیکشور وارد نما یقلمرو گمرک

از کشور اقامت داشته باشند خارجحداقل سه ماه در  رانیا . 

مجاز خارج  یالزم از راه ها یو کنترل ها خیتواند بعد از ثبت تار یدر مدت اعتبار پروانه ورود موقت، م هینقل لهیـ وس۱تبصره       

 .و وارد گردد

که ورود موقت شده، خسارت  رانیا میرمقیمسافران غ یشخص هینقل لهیوس ای یشخص لیـ چنانچه ثابت گردد وسا2تبصره       

ندارد یبه گمرک لزوم یاست، مرجوع کردن آن به شرط واگذار دهید یکل . 

یاسیپست س یو بسته ها یاسیس کیمبحث دوم ـ پ        

ـ7۹ماده         

به  یرسم یکم و حامل نوشته هاح یاست که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارا یشخص ،یاسیس کیالف ـ پ      

 یحامل نوشته ها ایاست و  یالملل نیب یسازمان ها ای یخارج یآن دولت در کشورها یها یندگینما ایعنوان سفارتخانه ها 

 یندگینما ایسفارت  یرسم یحامل نوشته ها ایوزارت امور خارجه دولت متبوع خود و  انمزبور به عنو یها یندگینما ایسفارتخانه 

همان دولت در کشور ثالث باشد گرید یها یندگینما ایکشور به عنوان سفارتخانه ها  کیت خود، در دول . 

 ،یدولتـ یرسمـ ینوشتـه ها ـایو  یمورد استفاده رسـم اءیاسناد، اش یعبارت است از بسته محتو یاسیب ـ بسته پست س      

دول خـارجه مهـر و مـوم و  ـای ـرانیا یاسـالم یدولـت جمـهور یاسیسـ یها یـندگینما ـایکـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه 

کیپـلماتید یرسـم ـکیارسـال پ در عیتسـر»پلمـب شـده و عبـارت  » (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER 

DIPLUMATIQUE)  حمل شود یاسیس کیپ لهیآن نوشته و به وس یهمان مفهوم باشد رو یکه دارا یگریهر جمله د ایو . 

 کیبه ورقه مخصوص پ یازیشود، ن یو به عنوان بار حمل م ستین یاسیس کیکه همراه پ یاسیـ بسته پست س۱تبصره      

بالمانع است ،یاسیپست س یالزم بسته ها طیآنها در صورت دارا بودن شرا صیندارد و ترخ دیو رواد یاسیس . 
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مصوب  یاسیدرباره روابط س نیقانون مربوط به قرارداد وبخش براساس  نیمربوط به ا یـ دستورالعمل اجرائ2تبصره      

گردد یم نییقانون تع نیا ینامه اجرائ نییدر آ 2۱/7/۱343 . 

به  یاسیبسته پست س افتیبه شرط معامله متقابل، حق ارسال و در رانیدر ا یخارج یکشورها یها یـ به کنسولگر 8۰ماده      

وارده  یاسیس کیگردد. پ یم تیمبحث درباره آنها رعا نیمقرر در ا طیشرا هیورت کلص نیشود و در ا یداده م یاسیس کیپ لهیوس

باشد و ورقه  یاسیصادره از طرف فرستنده بسته پست س یاسیس کیورقه مخصوص پ یدارا یاسیعالوه بر گذرنامه س دیبه کشور با

دولت  یسفارتخانه ها ایارت امور خارجه در تهران فقط از طرف وز دیرواد نیداشته باشد. ا یاسیس کیمخصوص پ دیرواد دیمزبور با

شود یدر خارج صادر م رانیا یاسالم یجمهور . 

یالملل نیسوم ـ مرسوالت پست ب مبحث  

پست توسط پست قبول، مبادله  یجهان هیاتحاد ایکشور  یپست نیاست که برطبق قوان یائیاش هیکل یـ مرسوالت پست 8۱ماده      

است لیمراسالت و امانات به شرح ذشود و شامل  یم عیو توز : 

نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است ،یتجارت ینامه، کارت پستال، مطبوعات، نمونه ها ،یالف ـ مراسالت پست       . 

وابط تابع ض یپست هیوزن و کرا ،یکه از لحاظ بسته بند یاست به استثناء مراسالت یپست یبسته ها هیکل ،یب ـ امانات پست      

 .خاص خود باشد

یمرسوالت پست یها سهیاول ـ مبادله ک        

و ارسال به خارج در دفاتر مبادله  یمرز یهنگام ورود به گمرک ها دیبا یمرسوالت پست یحاو یپست یها سهیـ ک 82ماده      

گمرک، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد لهیبه وس یپست . 

به خارج کشور یدوم ـ مرسوالت ارسال        

یبا فرم ها دیاست با یبه خارج از کشور که مشمول نظارت گمرک یمرسوالت ارسال هیـ کل 83ماده        CN22 ،CN23 ،CP71 و 

CP72 و  یتلق یمرسوالت پست یگمرک یشده که اظهارنامه ها ادی یشود همراه باشد فرم ها یم لیکه توسط ارسال کننده تکم

ردیگ یفرستنده قرار م اریادارات پـست در اخت وسطشود ت یانجام مبراساس آن  یگمـرک یبررس . 

 ینظارت م یمشمول مقررات گمرک یگمرک بر مرسوالت پست ندگانیوجود دارد، نما یکه واحد گمرک یپست یدر واحدها      

ندینما یود ممهور مش یو مورد اجرا گذاشته م زیتجو رانیگمرک ا هیکه از ناح یخودکار یبا روش ها ایکنند و با مهر  . 

کند یارائه م یپست یالملل نیمجوز از دولت است که خدمات ب یدارا یخصوص ای یدولت ینهاد ،یتبصره ـ واحد خدمات پست       . 

 رشیمربوط به پذ فیاز وظا یبخش ایتمام  رانیا یاسالم یتواند در صورت درخواست پست جمهور یم رانیـ گمرک ا 84ماده      

 ینیمدت مع یبرا رانیا یاسالم یبه پست جمهور ابتین یالزم با اعطا طیبه خارج از کشور را پس از احراز شرا یتمرسوالت پس

دیواگذار نما . 

در آنجا مستقر شود و انجام  دیبا زیاست گمرک ن ریدا یخارج یـ در هر نقطه از کشور که دفتر مبادله مرسوالت پست 85ماده      

دینما فهیوظ . 
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شود یم سیتأس رانیبا اطالع و موافقت گمرک ا یخارج یـ دفاتر مبادله مرسوالت پست۱هتبصر       . 

دینما نیالزم جهت استقرار گمرک را تأم یامکانات ادار یمکلف است تمام رانیا یاسالم یـ پست جمهور2تبصره       . 

یتوجه به فرم ها مرسوالت قبول شده را با ،یـ گمرک در دفاتر مبادله مرسوالت پست 8۶ماده        CN22 ،CN23 ،CP71 و 

CP72 با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله  یمحتو قیتواند جهت تطب یم دیهمراه آنها کنترل و در صورت وجود ترد

دور ممنوع الص یشود و چنانچه جزء کاال یمرسوله برگشت داده م ق،یصورت عدم تطب درکه آنها را باز کند و  دیدرخواست نما

شود یباشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام م . 

کند یها نظارت م سهیبه خارج از کشور با مهر و موم و پلمب ک یبر مرسوالت ارسال گمرک . 

ها و  سهیک یها، فرم بارنامه ها سهیعالوه بر مهروموم نمودن ک ،یتبصره ـ گمرک ضمن نظارت در امر ارسال مرسوالت پست      

دینما یشود ممهور م یم نییتع رانیکه از طرف گمرک ا ینها را به مهرآ یامانات محتو . 

 سوم ـ مرسوالت وارده از خارج کشور      

 نی. در ادیتواند از مأمور پست بخواهد که آن را باز نما یاز نظر گمرک مشکوک باشد م یکه مرسوله ا یـ درصورت 87ماده      

به بسته مزبور الصاق  ران،یگمرک ا هیشده از ناح نییمشخصات کاال طبق نمونه تع نییاز باز شدن و تع یمورد فرم مخصوص حاک

شود یم . 

( 23به نظر گمرک مشکوک باشد طبق ماده ) ستیکه اداره پست مجاز به باز کردن آن ن یمرسوله ا ایـ چنانچه نامه ۱تبصره      

الزم االجراء است زیدر مورد مرسوالت به مقصد خارج از کشور ن هیرو نیشود. ا یعمل م یموافقتنامه امانات پست یاجرائ ننامهییآ . 

است یو مقررات عموم فاتیدارند تابع تشر یکه جنبه تجار یمحموالت و مرسوالت صیـ ترخ2تبصره       . 

یمشمول حقوق ورود یچهارم ـ مرسوالت پست        

متعلق به پست که  یدر انبارها دیهستند با یخت حقوق ورودوارده از خارج کشور که مشمول پردا یـ مرسوالت پست 88ماده      

شوند یباشند، نگهدار یتحت نظارت گمرک م . 

مشخصات  هیشوند با درج کل یم یکه طبق مقررات پست، متروکه تلق یـ دفاتر پست مکلفند فهرست مرسوالت پست 8۹ماده      

دهند. شرکت پست  لیتحو یگمرک یه همراه کاال به انبارهاو ب میتنظ یمخصوص مرسوالت پست یگمرک یبراساس اظهارنامه ها

گمرک قرار دهد اریرا در اخت مناسب ییمتروکه فضا یکاال یمکلف است جهت نگهدار . 

کند دیتواند مدت توقف کاال را حداکثر تا سه ماه تمد یصاحب کاال م یتبصره ـ پست بنابه درخواست کتب       . 

والت وارده از خارج، در داخل کشورپنجم ـ حمل و مبادله مرس        

نشود، مورد، تابع مقررات مبحث  لیموضوع پروانه عبور به گمرک مقصد عبور تحو یکه مرسوالت پست یـ در موارد۹۰ماده      

شود یقانون م نیششم فصل اول بخش هفتم ا . 

یحقوق ورود افتیمرسوالت و در عیششم ـ توز        



www.tadavomsanaat.com 

پست با صدور  لهیبه وس عیشود. مرسوالت قابل توز یسوالت وارده از خارج توسط گمرک وصول ممر یـ حقوق ورود۹۱ماده      

به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به  یپته گمرک ایو در دفتر مخصوص ثبت و پروانه  نییپته توسط مأموران گمرک تع ایپروانه 

 ستیو حداکثر ظرف ب زیرا به حساب گمرک وار یافتیوجوه در ،یوصول حقوق ورود زشود. ادارات پست پس ا یم لیپست تحو

گردد یمنظور م یشده به درآمد قطع زی. وجوه وارندینما یحساب م هیصورتحساب با گمرک تسو لیتحو خیروز از تار . 

آزاد یمبحث چهارم ـ فروشگاه ها        

و  یالملل نیب ینظارت گمرک در فرودگاههاتحت  یردولتیاست که توسط بخش غ ییآزاد فروشگاه ها یـ فروشگاه ها۹2ماده      

 یخارج یشود که در آنها کاالها یشوند و اجازه داده م یم ریدا ینیزم یدارند  و بنادر و مباد یکه پرواز خارج ییفرودگاه ها ریسا

 یو خروج یورود هینقل لیخدمه وسا ای یخروج ای یورود نیبه مسافر ،یداخل یو کاالها یوروداز پرداخت حقوق  تیبا معاف

 .فروخته شود

شود یم جادیا ربطیذ یآزاد پس از کسب مجوز از گمرک و سازمان ها یها فروشگاه . 

 نیا ینامه اجرائ نییمذکور در آ یوارده به فروشگاه ها یکاالها هیورود، خروج، فروش و نوع کاال و نحوه تسو یتبصره ـ چگونگ      

گردد یم نییقانون تع . 

شود چنانچه در  یخدمه فروخته م ایآزاد فقط به مسافر  یکه در فروشگاه ها یمشمول حقوق ورود یخارج یـ کاال۹3ماده      

کشور بدون اظهار به گمرک کشف گردد مشمول مقررات قاچاق کاال است یهنگام ورود به قلمرو گمرک . 

 یاضافه بر اسناد و مدارک مشاهده شود کاال ییالاست کا یگمرک یـ چنانچه در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارها۹4ماده       

موجود در  یتواند در هر مورد که الزم بداند کاال یمنظور گمرک م نیا یگردد. برا یمشمول مقررات قاچاق کاال م یخارج یاضاف

دینما قیو شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطب یدگیسانبار مذکور را مورد ر . 

یمقاصد تجار یبرا هینقل لیمبحث پنجم ـ وسا        

و  یجاده ا هینقل لیوسا ما،ی)هاورکرافت(، هواپ یخاک یآب هینقل لهیبه شناور، وس «یمقاصد تجار یبرا هینقل لیوسا»ـ ۹5ماده      

به همراه مقدار  رد،یگ یقرار م مورد استفاده ،یحمل اشخاص و کاال به صورت تجار یبرا یالملل نیکه در حمل  و نقل ب یلیر

حمل  هینقل لیوسا نیاستاندارد که با ا یمواد روان کننده و سوخت موجود در باک ها زات،یو تجه اتملزوم ،یدکیمتعارف لوازم 

شود یم زی( ننریبارگُنج )کانت ایحمل بار  یاصطالح شامل محفظه ها نیگردد. ا یشوند اطالق م یم . 

شود،  یوارد قلمرو گمرک یعبور ایتواند بهصورت موقت  یم ،یخال ایاعم از پر  ،یمقاصد تجار یبرا هیلنق لیـ وسا۹۶ماده      

در مهلت  هینقل لیوسا نی. اردیمورد استفاده قرار نگ یحمل  و نقل داخل یباشد و برا دهیدر خارج به ثبت رس نکهیمشروط بر ا

کشور خارج شود یرسم یاز استهالک از مرزها یناش راتییتغبه جز  رییهرگونه تغ ونبد دیشده توسط گمرک با نییتع . 

بدون  یخروج ای یورود یبرگه اظهارنامه اجمال کیبه هنگام ورود و خروج فقط  یمقاصد تجار یبرا هینقل لیـ وسا۹7ماده      

رط سپردن تعهد، شرکت حمل  کنند و به ش یم میبه گمرک تسل هینقل لیوسا نیا هیو تسو ییبه منظور شناسا گر،یبه اسناد د ازین

معاف است نیتضممربوطه از سپردن  یرانیو نقل ا . 
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تابع  ند،ینما یمسافرت م هینقل لیوسا نیکه با ا یاشخاص ایشوند و  یحمل م هینقل لیوسا نیکه با ا ییـ کاالها۱تبصره      

شوند یمقررات خاص خود م . 

شود یمشمول مقررات قاچاق م تیلت مقرر با احراز سوءندر صورت عدم خروج در مه هینقل لهیـ وس2تبصره       . 

یانتقال هیمبحث ششم ـ رو        

گمرک که همان  کیدر محدوده  یحمل خروج لهیبه وس یحمل ورود لهیـ به انتقال کاالها تحت نظارت گمرک از وس۹8ماده      

انجام  میرمستقیغ ایو  میانتقال به صورت مستق نیاشود.  یاطالق م یانتقال هیاست رو یاز قلمرو گمرک یو خروج یگمرک ورود

گمرک حضور دارند تا عمل انتقال انجام  کیدر محدوده  یبا فاصله زمان ای همزمان یو خروج یحمل ورود لیشود که وسا یم

ردیگ . 

گردد یم نییقانون تع نیا ینامه اجرائ نییدر آ یانتقال یو تحول کاال لیو تحو یابیاظهار، ارز فاتیتبصره ـ نحوه تشر       . 

)کابوتاژ( یکران بر هیمبحث هفتم ـ رو        

در قلمرو  گرید یبه گمرک مرز یگمرک مرز کیاز  یداخل یاست که براساس آن کاال یا هی)کابوتاژ( رو یـ کران بر۹۹ماده       

نقطه به  کیاز  یصرفه تجار تیبا رعا راه یکیکه از لحاظ نزد ییگردد. کاال یحمل م یمرز یرودخانه ها ای ایاز راه در یگمرک

 یرودخانه ها ای ایکه از راه در ییکاال نیو همچن یمجاز با عبور از خاک کشور خارج ینیزم یهااز راه یقلمرو گمرک گرینقطه د

 یم)کابوتاژ(  یمشمول مقررات کران بر زیمناطق باشد ن نیمصرف در ا یکه برا یشود در صورت یبه مناطق آزاد حمل م یمرز

کران  یکاال هیتابع رو زین هینقل لهیحمل شود وس یداخل هینقل لیوسا( با یکابوتاژ یکران بُرد )کاال یموارد هرگاه کاال نیشود. در ا

( استیکابوتاژ یبُرد )کاال . 

 ینامه اجرائ نییقانون در آ نیدر حدود مقررات ا نیتضم زانیو م یابیاظهار و اسناد مربوطه، ارز فاتیتبصره ـ نحوه تشر      

گردد یم نییتع . 

توان با انجام  یرا م ستین یوجه چگونهیکه صدور آن از کشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت ه ییـ کاال۱۰۰ماده       

ممنوع  ی)کابوتاژ( کاال یتواند با کران بر یم رانیو مقررات مربوطه به عنوان کران بر )کابوتاژ( حمل نمود. گمرک ا فاتیتشر

دیموافقت نما گرید ودیق ایتعهد  ای نیو مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضم انونکه به موجب ق ییکاال ایلصدور ا . 

گردد و تا سه ماه بعد از  یکاال به گمرک مقصد منقض دنیرس ی)کابوتاژ( برا یـ هرگاه مدت اعتبار پروانه کران بر۱۰۱ماده      

و  یتلق دهیبه مقصد نرس یبر ورود کاال ارائه نشود آن کاال مانند کاال یگمرک مقصد مبن مهنایانقضاء آن از طرف صاحب کاال گواه

شود یعمل م ریبه نحو ز : 

مأخوذه اقدام و  نیتضم ایتعهد  ی)کابوتاژ( از نوع مجاز باشد نسبت به اجرا یموضوع کـران بر یکه کاال یالف ـ در صورت      

گردد یصادر م یسپس پروانه خروج . 

مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است  ایممنوع الصدور  ی)کابوتاژ(، کاال یموضوع کران بر یکه کاال یب ـ درصورت      

وجه  ایکه جرم قاچاق اعالم  یشود. تا زمان یانجام تعهد اکتفاء م یریگیپ ای نیفقط به ضبط تضم تیو در صورت اثبات عدم سوءن

قانون بالمانع است نی( ا۱۰۹موضوع ماده ) یانتظام مهیکاال با اخذ جر لینشده است، تحو ورتعهد به درآمد منظ ای نیتضم . 
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( در اثناء یکابوتاژ یکران بُرد )کاال یگمرک، محرز شود کاال دییکه با ارائه مدارک و مستندات معتبر مورد تأ یـ در موارد تبصره

کند و عالوه بر دستور  یتلق دهیمجاز است آن را به مقصد رس رانیک ارفته است گمر نی)فورس ماژور( از ب هیحمل به علل قوه قهر

دینما یخوددار زیموضوع ن بیتعق ازتعهد  ای نیابطال تضم . 

 بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق      

یفصل اول ـ تخلفات گمرک        

که به وکالت از طرف  یچاق به شخصقا ایکاال و کشف تخلف  فیضبط، توق بریـ ابالغ هر نوع صورت مجلس مبن۱۰2ماده       

به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله  یدگیصورت مجلس بر اثر رس مینموده و تنظ میصاحب کاال اظهارنامه به گمرک تسل

گردد یابالغ آن به صاحب کاال محسوب م . 

در  ای ردیمجاز پهلو بگ یدر اسکله ها دیشود با یمکشور  یحامل کاال که وارد آبها ای یاعم از خال یآب هینقل لیـ وسا۱۰3ماده       

لنگرگاهها  ایاز اسکله ها  ای دینما یریبارگ ای هیرا تخل ییکاال دیمربوطه نبا فاتیو قبل از انجام تشر اندازدیمجاز لنگر ب یلنگرگاه ها

مقرر   یگمرک فاتیو تشر دیمجاز فرود آدر فرودگاه  دیحامل کاال با ای یشود اعم از خال یکه وارد کشور م ییمای. هواپشودخارج 

اعم  ینیزم هینقل لی. وساردیقبل از پرواز انجام گ دیبا یگمرک فاتیآنها تشر یو کاال یخروج یماهایهواپ یدرباره آن انجام شود. برا

آن  یگمرک فاتیوارد و تشر یگمرک مرز نیبه اول کسرهیوارد کشور شود و  یمجاز گمرک یاز راهها دیاحامل کاال ب ای یاز خال

خارج شود یمجاز گمرک یاز راهها نیانجام گردد و همچن . 

و کاال و مسافر و  هینقل لیورود و خروج وسا یبرا یمجاز گمرک یـ اسکله ها، لنگرگاه ها، فرودگاه ها و راهها۱تبصره      

گمرک  اریتام االخت ندگانیشرکت نماوزارت کشور و با  تیبه مسؤول یکارگروه شنهادیبه پ یگمرک فاتیمشمول تشر یماهایهواپ

و  یزیو معاونت برنامه ر یانتظام یرویو صنعت، معدن و تجارت، ن یامور خارجه، اطالعات، راه و شهرساز یوزارتخانه ها ران،یا

رسد یم رانیوز أتیه بیشود و بهتصو یم نییتع یجمهور استیر ینظارت راهبرد . 

مربوطه از  فاتیو خارج شدن آنها بدون انجام تشر هینقل لی، فرود آمدن و وارد شدن وساـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن2تبصره      

به  مهیمشمول پرداخت جر یخال هینقل لیثابت شود، در مورد وسا دی)فورس ماژور( که با هیجز در موارد قوه قهر رمجازیغ ریمس

در مورد  نیشود. همچن یگمرک مربوطه م سیرئ صیشخبه ت الی( ر3.۰۰۰.۰۰۰) ونیلیتا سه م الی( ر3۰۰.۰۰۰) صدهزاریمبلغ س

گردد ی( رفتار م۱۱3حامل کاال طبق مقررات ماده ) هینقل لیوسا . 

مشاهده شود که در اظهارنامه  ییبسته ها ایاست بسته  دهی( وارد گرد۱۰3ماده ) تیکه با رعا ییـ هرگاه به همراه کاال۱۰4ماده

و فهرست کل  یدر اظهارنامه اجمال ییبسته ها ایبسته  ایاز آن نشده باشد و  یذکر ه،ینقل هلیبارنامه وس ایو فهرست کل بار  یاجمال

ظرف سه ماه اسناد و  زیعلت اختالف ن حیتوض یباشد و برا دهینگرد لیتحو رنده،یگ لیکه به مرجع تحو ودبارنامه ذکر ش ایبار 

گردد یرفتار م رید حسب مورد به شرح زمدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل  و نقل کاال ارائه نشو : 

شود یاکتفاء م یاضاف یبسته ها ایبه ضبط بسته  هیالف ـ در مورد اضافه تخل       . 

گردد یقانون اقدام م نی( ا۱۱۰مطابق ماده ) یانتظام مهیبه اخذ جر هیب ـ در مورد کسر تخل       . 
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نبوده  یتیمدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختالف، سوءن ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و۱تبصره      

دهد یرا م یاست، گمرک اجازه اصالح اظهارنامه اجمال . 

ماده است نیمشمول مقررات ا یمقصد عبور داخل یبه گمرک ها یلیتحو یاضاف یـ بسته ها2تبصره       . 

از نظر نحوه اقدام و اخذ  زیگردد ن یوارد م یکه بدون بسته بند ییهاکـاال رمتعارفیغـ یو اضاف یکسر ـزانیـ م3تبصره      

شود یماده م نیمشمول مقررات ا مهیجر . 

 یها یندگیدارند، نما یندگینما رانیکه در ا یحمل  و نقل یفوق در مورد شرکتها یها مهیـ مسؤول پرداخت جر4تبصره      

 یها مهیبه منظور وصول جر تواندیندارند گمرک م رانیدر ا یرسم یندگیاکه نم یحمل  و نقل یمزبور است و در مورد شرکتها

کند خذالزم را ا نیاز حامل کاال تضم یاحتمال . 

از  دیاظهار شود گمرک با حیبا نام و مشخصات کامل و صح یورود قطع یکه ورود آن ممنوع است برا ییـ هرگاه کاال۱۰5ماده      

به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور  یو یقانون ندهینما ایو به صاحب کاال  یآن خوددار صیترخ

. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کاال را ضبط و مراتب را به دیضوابط اقدام نما تیمرجوع کردن کاال با رعا ای یخارج

 میابالغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسل خیر. صاحب کاال حق دارد از تادینما یاو ابالغ م ندهینما ایصاحب آن 

صورت کاال به  نیا ریبه دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعالم کند. در غ راجعهم خیو مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تار دینما

دیآ یدولت درم یضبط قطع . 

و مقررات مربوط  نیاست و طبق قوان یماده مستثن نیشود از شمول ا یکـه وارد کردن آن جرم شنـاخته م ییـ کاال۱تبصره      

شود یبه آن عمل م . 

به  یدگیو مراجع رس یستاد یگمرک معترض باشد و پرونده به واحدها صیکه صاحب کاال به تشخ یـ در موارد2تبصره      

گمرک مبدأ سه ماه مذکور است ییابالغ نظر نها خی. تارردیگ یبه آن خارج از نوبت انجام م یدگیاحاله شود رس یاختالفات گمرک . 

مرجوع کردن کاال قبل از  ای یاو به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارج یقانون ندهینما ایـ اگر صاحب کاال 3تبصره      

کند یگمرک بالفاصله به ضبط کاال اقدام م دیسه ماه مذکور اعالم نما . 

 صیمجاز و بدون استفاده از اسناد خالف واقع از گمرک ترخ یکاال ی( که به جا۱۰5موضوع ماده ) یالـ در مورد کا۱۰۶ماده      

شود یرفتار م ریاز چهار ماه نگذشته است به شرح ز شیآن ب صیترخ خیشده و از تار : 

و پس از رد حقوق  فیتوق یصاحب کاال باشد کاال فور اریشده در اخت صیترخ یاز کاال یقسمت ایکه تمام  یالف ـ در صورت      

شود یقانون رفتار م نی( ا۱۰5طبق مقررات ماده ) یافتیدر یورود . 

 ص،یصاحب کاال نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخ اریشده در اخت صیترخ یاز کاال یقسمت ایکه تمام  یب ـ درصورت      

شود یم افتیدر امدهیمقدار به دست ن یورودگرفته است، مابه التفاوت حقوق  یبه آن تعلق م یشتریب یحقوق ورود . 

 ایمقرر، اظهار  زانیکمتر از م یمعلوم شود وجوه یصادرات یکاال یبازرس ایبه اظهارنامه  یدگیـ هرگاه ضمن رس۱۰7ماده      

( 5۰%صد )( تا پنجاه در5%از پنج درصد ) یا مهیگمرک جر سیرئ صیاست عـالوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخ دهیگرد عیتـود

شود یم افتیمابه التفاوت مذکور در . 
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و  التیاظهار گردد تا تسه یرواقعیارزش کاال غ شتریب ای( کمتر ۱۰%از ده درصد ) شیب یتبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادرات      

 یالتفاوت ارزش، اخذ م( مابه ۱۰۰%( تا صد درصد )۱۰%ده درصد ) نیب یا مهیجر دینما جادیصاحب کاال ا یبرا یرقانونیغ یایمزا

 .شود

بعد از اظهار و قبل از  رتیقانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغا نیکه در ا یقیاز مصاد ریـ غ۱۰8ماده      

دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد عالوه بر اخذ مابه  یمال انیاز گمرک که موجب ز یورود یکاال صیترخ

( مابه التفاوت، ۱۰۰%( تا صددرصد )۱۰%از ده درصد ) یها میگمرک جر سیرئ صیتشخ بهبا توجه به اوضاع و احوال  التفاوت،

شود یم افتیدر . 

( حقوق 5۰%از پنجاه درصد ) شیب یزانیبه م یمنجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورود رتیکه کشف مغا یـ درصورت۱تبصره      

( مابه التفاوت 5۰%کمتر از پنجاه درصد ) دیمأخوذه نبا مهیالوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جراظهار شده باشد ع یکاال یورود

 .باشد

براساس مندرجات اسناد،  یباشد و اظهارنامه عبور یبارنامه بعد از گمرک، مرز ورود ییکه مقصد نها یـ در موارد2تبصره      

کاال کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک  زانیدر نوع و م یرتیمغا یابیارزکه در اثر  یگمرک شده باشد در صورت میو تسل میتنظ

گردد یو مازاد توسط دولت ضبط م ریمغا یسه ماه ارائه نگردد، کاال یط . 

 یو عبور داخل یو مرجوع یعبور خارج یماده در مورد کاال نی( ا2به استثناء تبصره ) ریـ جرائم مربوط به اظهار مغا3تبصره      

کاال به گمرک مقصد در  لیعدم تحو ایشود تا در صورت عدم خروج کاال  یاخذ م نیشرکت حمل  و نقل به صورت تضمتوسط 

گردد زیوار یبه درآمد قطع ربوطهمقررات م یمهلت مقرر عالوه بر اجرا . 

 یوارد کشور م یمرجوع ایپردازش  یورود موقت، ورود موقت برا ،یکه به صورت عبور ییو کاالها هینقل لیـ وسا۱۰۹ماده      

 ایخروج از کشور  یشود چنانچه در مهلت مقرر برا یوارد کشور م یالملل نیکه به استناد جواز عبور ب یا هینقل لیگردد و وسا

مشمول  ریهر روز تأخ یگمرک به ازا سیرئ صیبه تشخ دی)فورس ماژور( مراجعه ننما هیقهر وهموارد ق رازیبه گمرک به غ لیتحو

شود یم الی( ر۱.۰۰۰.۰۰۰) ونیلیم کیتا  الی( ر2۰۰.۰۰۰هزار ) ستیاز دو یها میجر . 

جرم قاچاق به  ایو  دهیگرد زیکاال به درآمد وار ای هینقل لهیشده از صاحب وس افتیدر نیتضم ایکه وجه تعهد  یتبصره ـ موارد      

است یماده مستثن نیگزارش شده باشد، از حکم ا یمراجع قضائ . 

شود مشخصات کاال برخالف واقع اظهار شده  یگمرک م میکاال تسل صیترخ یکه برا ییـ هرگاه در اظهارنامه ها۰۱۱ماده      

گمرک محل،  سیرئ صیدولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخ یمال انیخالف اظهار متضمن ز نیا یباشد ول

 یاست اخذ و با اجازه کتب الی( ر۱.۰۰۰.۰۰۰) ونیلیم کیکثر آن و حدا الی( ر5۰۰.۰۰۰که حداقل آن پانصد هزار ) یها میجر

شود یاصالح م یمیگمرک محل، اظهارنامه تسل سیرئ . 

کاال ممنوع الورود باشد گمرک  یقانون نباشد ول نیتخلفات و قاچاق موضوع ا قیکه اظهار خالف از مصاد یتبصره ـ در موارد      

گردد یاخذ م زیماده ن نیموضوع ا مهیو عالوهبر آن، جر دینما یقانون اقدام م نیا( ۱۰5موارد وفق مقررات ماده ) نیدر ا . 
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آن که  زانیم ای مهیشود هر گاه نسبت به اصل جر یاز آنها مطالبه م مهیکه جر یتخلف از مقررات گمرک نیـ مرتکب۱۱۱ماده      

آن در گمرک  نیتأم ای عیپس از تود ای صیل از ترختوانند قب یگردد اعتراض داشته باشند م یم نییگمرک محل تع سیتوسط رئ

ندینما میبه گمرک مربوطه تسل یبه اختالفات گمرک یدگیبه منظور ارجاع به مراجع رس دارکو م لیمحل، اعتراض خود را با دال . 

باتوجه به نوع و  دیبا مهیگردد جر یم نییتع یتخلفات گمرک یبرا مهیکه توسط رؤساء گمرک، جر یتبصره ـ در تمام موارد      

و به وضوح و به طور کامل در  نییمکان و زمان، تع طیمتخلف، حجم و نوع و ارزش کاال، شرا تیتکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضع

 یرسم دیبالفاصله رس مهیارسال گردد و در مقابل وصول جر رانینسخه از آن به گمرک ا کی وو امضاء  دیصورت مجلس تخلف ق

شود میخت کننده تسلصادر و به پردا . 

 یگمرک فاتیکه با تشر گریو هر نوع حرفه د یگمرک یکارگزار ای یخارج یـ اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگان۱۱2ماده      

شوند یبه اخراج از خدمت در گمرک محکوم م ،یبه تخلفات ادار یدگیبا حکم مراجع رس نیمرتبط باشد ممنوع است. متخلف . 

قاچاق فصل دوم ـ        

شود یمحسوب م یقاچاق گمرک ریـ موارد ز۱۱3ماده       : 

 نیاز آن خارج گردد. همچن ایوارد  یبه قلمرو گمرک یگمرک فاتیبدون انجام تشر ای رمجازیغ ریکه از مس ییالف ـ کاال      

ور کشف گرددوارد کشور شود و در داخل کش رمجازیغ یرهایاز مس ای یگمرک فاتیکه بدون انجام تشر ییکاالها . 

قانون است نی( ا۱۰3( ماده )۱از موارد مندرج در تبصره ) ریغ ییرهایمس رمجاز،یغ ریتبصره ـ منظور از مس       . 

ظرف مهلت مقرر از  یو مرجوع یپردازش، عبور خارج یورود موقت، ورود موقت برا یکاال ایو  هینقل لیب ـ خارج نکردن وسا      

به گمرک و  لیعدم تحو ایکه عدم خروج  یظرف مهلت مقرر جز در موارد یشخص یعبور داخل یکاال لیو عدم تحو یقلمرو گمرک

نباشد یعمد ،یقطع صیترخ ای . 

آنها به گمرک داشته باشند  لیتحو ایو  یو کاال از قلمرو گمرک هینقل لیتبصره ـ ارائه اسناد خالف واقع که داللت بر خروج وسا      

ند استب نیمشمول مقررات ا زین . 

 نیخواه عمل در ح ،یحقوق ورود نیتأم ایبدون پرداخت  ایبدون اظهار  یاز اماکن گمرک یتجار یبردن کاال رونیپ ـ ب      

 نیاو باشد گمرک ع یقانون ندهینما ایاز صاحـب کاال  ریبعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننـده غ ای یخروج از اماکن گمرک

دارد و  یمقرر، به صاحب کاال مسترد م یوجوه گمرک افتیو پس از در ردیگ یآن را از مرتکب م یاال بهاکاال و در صورت نبودن ک

شود یم بیتعق یفریمرتکب طبق مقررات ک . 

از آن برداشته شود یقسمت ایو  ضیکه تعو یعبور خارج یت ـ کاال       . 

 یعبور یاظهار شود. کاال گریمجاز مشروط و با نام د ایمجاز  یصدور آن ممنوع است تحت عنوان کاال ایکه ورود  ییث ـ کاال      

شود یقانون م نی( ا۱۰8( ماده )2مشمول تبصره ) . 

 نکهیاز آن نشده است، مشروط بر ا یبه گمرک ذکر یمیاظهار شده که در اسناد تسل یهمراه کاال یاضاف یج ـ وجود کاال      

است یبند مستثن نیقانون از شمول ا نی( ا54موضوع ماده ) یاضاف یکاال اظهار شده نباشد. یاز نوع کاال یاضاف یکاال . 
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)کابوتاژ( اظهار  یکران بر ایمشروط است و به عنوان خروج موقت  ایآن ممنوع  یکه صدور قطع ییو کاال هینقل لیچ ـ وسا      

 یکه عدم ورود کاال عمد یماژور( و موارد)فورس  هیوارد نگردد. موارد قوه قهر یشده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرک

است یحکم مستثن نیاز ا ستین . 

آن کمتر است  یکه جمع حقوق ورود یگریمجاز مشروط د ایمجاز  یکه تحت عنوان کاال یمجاز مشروط ایمجاز  یح ـ کاال      

قانون است. منظور از  نی( ا۱۰8( ماده )۱مشمول تبصره ) یعبور یو با استفاده از اسناد خالف واقع اظهار شود، کاال گریبا نام د

 قیاظهار شده تطب یکاال اتیذکر شده باشد که با جنس و خصوص ییکاال اتیدر آن خصوص هاست ک یاسناد خالف واقع اسناد

باشد یجعل ایو  دیننما . 

به گمرک اظهار  یجعل یا ارائه مجوزهاب ایو  یرواقعیاسناد غ ایاظهارنامه خالف  میبا تسل تیخ ـ کاال با استفاده از شمول معاف      

 .شود

آن پروانه صادر  یکه برا یصادرات یکه با کاال یارزش کمتر یدارا ایمشروط  ایشده ممنوع الصدور  نیگزیجا یدـ کاال      

شود ضیاست تعو دهیگرد . 

قل شودمنت یگریقانون به د نی( ا۱2۰مقررات ماده ) تیکه بدون رعا یتیمورد معاف یذـ کاال       . 

 یدارند، چنانچه مرتکب قاچاق کاال شوند، کارت بازرگان یکه کارت بازرگان یاشخاص ران،یگمرک ا شنهادیـ بنا به پ۱۱4ماده      

و معادن  عیو صنا یوزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگان ندگانیمرکب از نما یونیسیبه موضوع در کم یدگیآنها پس از رس

گردد یبه طور دائم ابطال م ای فیتوق موقتبه طور  رانیو گمرک ا رانیا . 

 ایاعتبار شده  شیآن گشا یبرا تیکه طبق مقررات، قبل از محروم ییکاال صیمانع از ترخ یتبصره ـ ابطال کارت بازرگان      

شود یاست، نم دهیحمل آن آغاز گرد . 

 یاز محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرک یبخش یگمرک یمقررات و کنترل ها یکه در اجرا یـ در صورت۱۱5ماده       

آنها  یگمرک نگهدار صیباشد، مگر آن که به تشخ یآن مجاز نم هینقل لهیوس ایکاال  یضبط مابق ای یداده شود، نگهدار صیتشخ

باشد یرها ضرو مهیوصول جر ایاثبات عمل قاچاق  یبرا . 

در آن به  یگریاشخاص د ایالحاق نام شخص  ایضبط، حذف  ـ هرگونه حک و اصالح در صورت مجلس کشف و۱۱۶ماده       

در اسناد  ریدادن در  مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزو رییعنوان عوامل کشف و تغ

آن  یباشد مرتکب برا ـزین یگریمزبور متـضمن جرم د ریرد. هرگاه جـعل و تـزویگ یقرار م بیمورد تعـق یدر مراجـع قضائ یدولت

شود یواقع م بیمربوط مورد تعق نیطبق مقررات و قوان زیجرم ن . 

است ریتوان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد ز یقاچاق م یکه در موارد احتمال یـ اسناد مثبته گمرک۱۱7ماده        : 

یالف ـ پروانه ورود گمرک        

یب ـ پته گمرک        

کاال صیپرده موجب ترخپ ـ قبض س        
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و بالصاحب یمتروکه، ضبط یکاال دیت ـ قبض خر        

 ث ـ پروانه عبور      

یج ـ پروانه مرجوع        

 چ ـ پروانه ورود موقت      

پردازش یح ـ پروانه ورود موقت برا        

 خ ـ پته عبور      

)کابوتاژ( یدـ پروانه کران بر        

یتذـ پروانه صادرا        

 رـ پروانه صدور موقت      

یو صنعت یصادره توسط مناطق آزاد تجار یزـ کارت مسافر        

شده توسط گمرک دییو تأ لیژـ کارت هوشمند تکم        

کشف کاال  خیصدور سند و تار خیتار نیو فاصله ب دینما قیبا مشخصات کاال تطب دیاسناد با نیتبصره ـ مشخصات مذکور در ا      

جه به نوع کاال و نحوه مصرف آن متناسب باشدبا تو . 

ها، نحوه  مهیجر زانیکاال و متهم، مخبر، کاشف، م فیصورت مجلس قاچاق، توق هیته ل،یـ مقررات کشف، تحو۱۱8ماده       

 نیدر ا نشده ینیب شیموارد پ ریآن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سا یها مهیحاصل فروش و جر میوصول، فروش و تقس

مربوط به قاچاق است نیفصل تابع قوان . 

ها تیها و ممنوع تیبخش نهم ـ معاف        

ها تیفصل اول ـ معاف        

قانون مقررات صادرات و واردات و  ینامه اجرائ نییآ مهیضم یمذکور در جدول تعرفه گمرک یها تیـ عالوه بر معاف۱۱۹ماده      

برقرار شده  یاسالم یمصوب مجلس شورا ینامه ها، موافقتنامه ها و قراردادها بیتصو ن،یکه به موجب قوان یگرید یها تیمعاف

باشد یمعاف م یورود حقوقاز پرداخت  زین ریاست، موارد ز : 

و همراهان آنها یخارج یکشورها یمورد استفاده متعلق به رؤسا یالف ـ کاالها        

 ب ـ      

      1 و خانواده آنان  یاسیمأموران س یمورد استفاده شخص یو کاال یخارج یاسیس یها تیمورمأ یمورد استفاده رسم یـ کاال

وزارت  صیبه شرط رفتار متقابل و با تشخ 2۱/7/۱343مصوب  ،یاسیدرباره روابط س نی( قانون مربوط به قرارداد و3۶موضوع ماده )

در هر مورد رانیامور خارجه و گمرک ا  
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      2 و  یخارج یمأموران کنسول یمورد استفاده شخص یو کاال یخارج یکنسول یها تیمأمور یسممورد استفاده ر یـ کاال

به شرط  4/۱2/۱353مصوب  یدرباره روابط کنسول نیو ونیباشند در حدود قانون کنوانس یخانواده آنان که اهل خانه او م یاعضا

در هر مورد رانیو گمرک ا ارجهوزارت امور خ صیرفتار متقابل و با تشخ  

      3 مورد استفاده  یوابسته به آن و کاال یسازمان ملل متحد و مؤسسات تخصص یها یندگینما یمورد استفاده رسم یـ کاال

سازمان ملل  یها تیو مصون ایمزا ونیدر حدود قانون کنوانس رانیکارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ا

با  2۰/۱2/۱352ملل  متحد مصوب  یتخصص یسازمانها یها تیو مصون ایمزا ونیسو قانون کنوان ۱3/۱2/۱352متحد مصوب 

در هر مورد رانیوزارت امور خارجه و گمرک ا صیتشخ  

      4 و  یخارج یکشورها یو فرهنگ یعلم ،یاقتصاد ،یفن یاز محل کمکها یاعزام یمورد استفاده کارشناسان خارج یـ کاال

وزارت امور  صیبا تشخ 23/4/۱345مصوب  یکارشناسان خارج یها تیو معاف اینامه مزا نییبر آبرا ران،یبه ا یالملل نیمؤسسات ب

درحدود قانون  ییایمیش یمنع سالحها ونیبازرسان سازمان کنوانس یمورد استفاده رسم اءیدر هرمورد و اش رانیخارجه و گمرک ا

و انهدام آنها  ییایمیش یسالحها یریانباشت و به کارگ ،دیمنع گسترش، تول ونیبه کنوانس رانیا یاسالم یالحاق دولت جمهور

در  ونددیپ یم ایاست و  وستهیبه آن پ رانیا یماسال یکه دولت جمهور یالملل نیب یها ونیکنوانس ریو سا 5/5/۱37۶مصوب 

ها ونیکنوانس نیحدود مقررات ا  

 یباستان شناس یعلم یها أتیواردشده توسط ه یفنو  یعلم اتیعمل لیو وسا ییایمیو مواد ش یـ آالت و ادوات حفار 5      

و  یدست عیصنا یفرهنگ راثیسازمان م دییو تأ صی( با تشخونسکویملل متحد ) یو فرهنگ یو علم یتیعضو سازمان ترب یکشورها

یو اکتشافات علم یحفار یدر هر مورد برا رانیو گمرک ا یگردشگر  

شرکت فرودگاه  شنهادیبه پ ستیآنها در کشور فراهم ن یکه امکان ساخت داخل ییهوا یکمک ناوبر زاتیپ ـ رادار و تجه      

ییو دارا یصنعت، معدن و تجارت و امور اقتصاد یوزارتخانه ها دییو تأ یکشور و موافقت وزارت راه و شهرساز یها  

و  یزره پوش جنگ یارابه ها ریساتانک و  ،یمواصالت ،ینظام یاعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابرات ینظام زاتیت ـ تجه      

دفاع و  ریوز یکتب دییشده که با تأ ادیساخت اقالم  یبرا هیکار و مواد اول یو سوار یبه استثناء سوار یخاص دفاع هینقل لیوسا

 دهیدولت رس بیو به تصو افتهی صیمنظور تخص نیکه به هم یگریاز محل هر اعتبار د ایمسلح از بودجه دولت  یروهاین یبانیپشت

و به  یداریخر یمسلح و انتظام یروهاین ریمسلح و سا یروهاین یبانیمصارف وزارت دفاع و پشت یبرا یاست و به  صورت انحصار

مذکور از خارج وارد شده یبه نام سازمان ها میطور مستق  

 یتواننـد کاال یم یـتیو امن ینظـام لیمسـلح بنا به دال یروهاینـ یبانیو دفاع و پـشت ییو دارا یامـور اقتصاد یتبصره ـ وزرا      

ندیمعاف و مراتب را به گمرک اعالم نما یوارده را از بـازرس . 

اطالعات ریوز یکتب دییبا تأ یخاص اطالعات زاتیث ـ اقالم و تجه        

معافند یو بازرس ینیـ اقالم مزبور از بازب۱تبصره       . 

شود یم زیمذکور ن یاالهابند شامل صادرات ک نیـ مقررات ا2تبصره       . 

پردازش ی)کابوتاژ(، واردات موقت، واردات موقت برا یکران بر ،یانتقال ،یمرجوع ،یخارج یعبور یج ـ کاال        
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همراه مسافر یرتجاریغ یو مواد خوراک رمستعملیغ اءیو اش یچ ـ اسباب سفر و لوازم شخص        

وزارت صنعت، معدن و  شنهادیاست که به پ یبند در مورد هر مسافر مبلغ نیااقالم موضوع  تیتبصره ـ سقف ارزش معاف      

مشمول پرداخت حقوق  یرتجاریمازاد بر آن با حفظ جنبه غ ش،یشود. در صورت افزا یم نییتع رانیوز أتیه بیتجارت و تصو

شود یم یورود . 

 اءیباشد و لوازم خانه و اش شتریب ایسال  کینان در خارج خارج که مدت اقامت آ میمق انیرانیا یح ـ لوازم خانه و لوازم شخص      

که نیشوند مشروط بر ا یوارد م رانیاجازه اقامت که به ا یدارا یاتباع خارج : 

      1 )فورس ماژور(  هیوارد شود موارد قوه قهر یماه قبل تا نه ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرک  کیمزبور از  اءیـ لوازم و اش

است یمستثن رانیگمرک ا صیبه تشخ . 

      2 نداشته باشد یآنان متناسب بوده و جنبه تجار یگمرک با وضع و شؤون اجتماع صیمزبور به تشخ اءیـ لوازم و اش . 

      3 استفاده نکرده باشند یتیمعاف نیـ در پنج سال گذشته، از چن . 

که قـبل از  یشـوند در صورت یبه خارج از کشور اعزام م شتریب ایساله  کی تیانجام مأمور یـ کارمندان دولت که برا۱تبصره      

وزارت امور خارجه به ناحق از کشور  صیکه به تشخ یانیرانیا نیساله از خارج احضار شوند همچن ـکیو توقف  تیمـأمور انیپا

ستندیبند ن نیسال توقف مذکور در ا کیشرط مدت  مولشوند مش یمحل سکونت اخراج م . 

هنگام اقامت  اءیخانواده صاحب آن اش ایمورد استفاده شخص و  یاست که به طور عرف یائیـ منظور از لوازم خانه اش2هتبصر      

ردیگ یمحل قرار م کیدر  . 

بند  نیا التیمشمول تسه زیگردند ن یوارد م یاصل نیمقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزم تیکه با رعا یـ اشخاص3تبصره      

شوند یم . 

 ندیآ یم رانیکه به ا یانیشاغل در خارج و خارج انیرانیحرفه ا ایمربوط به کار  یربرقیو غ یاعم از برق یخ ـ آالت و ابزاردست      

که  نیمشروط بر ا : 

      1 سد. آنان بر یدر کشور محل اقامت قبل رانیا یمقامات کنسول قیو کار مورد ادعاء به تصد شهیـ اشتغال آن افراد به حرفه و پ

کند یم تیکفا یمقامات محل یارائه گواه رانیا یدر نقاط فاقد مقامات کنسول . 

      2 برسد یماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمرک کیـ از  . 

رت مجلس ماترک که شوند، با ارائه صو یخارج که فوت م میمق انیرانیا یلوازم خانه و آالت و ابزار کار دست ،یدـ لوازم شخص      

سال بعد از  کیگردد و حداکثر تا  میتنظ رانیا یاسالم یدولت جمهور یسال بعد از فوت، توسط مأموران کنسول کیحداکثر ظرف 

کشور شود اردانحصار وراثت و یصدور گواه . 

در کشور  رانیا یاسالم یوردولت جمه یکه مأموران کنسول یوزارت امور خارجه در موارد صیبه تشخ یتبصره ـ مقامات محل      

صورت مجلس مذکور را دارند میتنظ تیمحل اقامت نباشند، صالح . 
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وزارت بهداشت،  یو عام المنفعه با گواه هیریمؤسسات خ یو بهداشت یدرمان اجیمورد احت یمارستانیو ب یذـ دارو و لوازم طب      

یدرمان و آموزش پزشک  

به  ییو دارا یامور اقتصاد ریوز شنهادیبا پ یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک دییمؤسسات با تأ نیتبصره ـ فهرست ا      

رسد یم رانیوز أتیه بیتصو . 

 ،یامداد و نجات به استثناء سوار ژهیو یامداد و نجات، خودروها یفرمانده یاز جمله آمبوالنس، خودروها هیرـ وسائط نقل      

 ریسا ایساخته  شیپ یپوشاک، پتو، چادر، خانه ها ،ییموادغذا ،یامداد قیبالگرد و قا ،یمارستانیو ب یطب یدارو، لوازم پزشک

و  فیوظا ریسا ای رمترقبهیحوادث غ ای یعیطب یایاز بال دگانید بیکه به منظور کمک به آس ازینامداد و نجات مورد  یکاالها

 یوارد م رانیا یاسالم یه به نام هالل احمر جمهورک رانیا یاسالم یشده در اساسنامه هالل احمر جمهور حیتصر یها تیمأمور

ییو دارا یوزارت امور اقتصاد صیشود با تشخ  

 رمترقبهیبه هنگام وقوع بحران ها و سوانح و حوادث غ یو اهدائ یکاالها و اقالم واردات صیو ترخ یگمرک فاتیتبصره ـ تشر      

دیآ یزمان ممکن به عمل م نیدر کمتر یو منطقه ا یمل . 

در خارج از کشور  ایاز قبل به خارج از کشور برده شده  نکهیاعم از ا ران،یفرهنگ و تمدن ا راثیمربوط به م یباستان اءیزـ اش      

یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیسازمان م دییو تأ صیبه دست آمده باشد با تشخ  

کتابخانه ها و مبادالت  ،یو هنر یفرهنگ یها شگاهیزه ها و نمامو یگانیبا لیبه منظور تشک یو فرهنگ یهنر اءیژـ ورود اش      

و سازمان  رانیا یسازمان اسناد و کتابخانه مل ،یتوسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یو مرمت آثار باستان ریو تعم یو هنر یفرهنگ

حسب مورد یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیم  

 یوارد کشور م یعموم یموزه ها لیتکم ای جادیا یکشورها که برا ریفرهنگ و تمدن سا راثیمربوط به م قهیعت اءیس ـ اش      

یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیسازمان م دییو تأ صیشود به تشخ  

قانون نی( ا۶5مقررات ماده ) تیبازگشت داده شود با رعا ناًیکه به هر علت ع یصادرات یش ـ کاالها        

 ایانجام و  یبازگشت شده به کشور، در خارج عمل یصادرات یکاال یقانون آن است که رو نیدر ا ناًیاز کلمه ع تبصره ـ منظور      

 .از آن استفاده نشده باشد

متعارف در ورود و خروج از کشور زانیبه م هینقل لیوسا یص ـ سوخـت و روغن مصرف        

 تیو فروش نباشد، با رعا دینداشته و در عرف قابل خر یمتیاتاً قگمرک ذ صیها که به تشخ بیب یتجار یض ـ نمونه ها      

مربوطه ونیکنوانس  

فروش ساخته و  رقابلیتواند با حضور مأموران گمرک آن را غ یصاحب کاال م یذات یبها یدارا یتبصره ـ در مورد نمونه ها      

دینما صیترخ . 

رانیبه اتباع ا یبه طور رسم یالملل نیب یف دولتها و مؤسسات خارجاز طر یاعطائ یها سیط ـ مدال ها، نشان ها و تند        

یو مسافر یبار یماهایظ ـ هواپ        



www.tadavomsanaat.com 

کاال، اسناد  یو تجار یمشخصات فن یکتابچه حاو ،یغاتیفشرده تبل یلوحها م،یع ـ کاالنما )کاتولوگ(، دفترک )بروشور(، تقو      

یتجار فاقد جنبه یفن یمربوط به حمل کاال، نقشه ها  

مجاز یو معدن یصنعت ،یدیتول یو معادن توسط واحدها عیوزارت صنا صیبه تشخ دیآالت خط تول نیغ ـ واردات ماش        

و  یشرع یها تیها و ممنوع تیها به استثناء محدود تیها و ممنوع تیماده مشمول محدود نیموضوع ا یـ کاالها۱تبصره      

شود ینم« ها تیممنوع»قانون با عنوان  نیبخش نهم ا مقررات فصل دوم از تیبا رعا یقانون . 

ستین هینقل لیماده شامل وسا نی)چ( تا )د( ا یموضوع بندها یها تیـ معاف2تبصره       . 

 ایخاص  نیکه به موجب قوان ییقانون و کاالها نی( ا۱۱۹)ب(، )ث(، )ذ(، )ر( و )ژ( ماده ) یموضوع بندها یـ کاالها۱2۰ماده      

آن به  صیترخ خیشوند اگر قبل از انقضاء ده  سال از تار یم صیترخ یاز حقوق ورود تیبا معاف رانیوز أتیه یامه هان بیتصو

وجوه  دیواگذار شود با یوکالت ای یرا ندارد به هر عنوان اعم از قطع طیبا همان شرا تیکه حق استفاده از معاف یگریشخص د

شود، پرداخت کند یو استهالک در نظر گرفته م یدگکه به تناسب فرسو یمتعلقه را با کسر مبلغ . 

است یمقرر شده باشد، مستثن یگرینحوه د یواگذار یکه طبق مقررات مربوط برا یموارد       . 

ورود است یمستلزم اخذ مجوزها صیترخ خیماده قبل از پنج سال از تار نیموضوع ا یکاال یتبصره ـ واگذار       . 

دستگاه ها  ایمواد  ای اءیاش یبسته بند ایمونتاژ  ایمصرف در ساخت  یکه برا یقطعات و لوازم و مواد یدـ حقوق ورو۱2۱ماده      

از جمع مأخذ حقوق  شتریآن ب یاز جدول تعرفه شود که مجموعاً مأخذ حقوق ورود یفیکه مشمول رد یگردد در موارد یوارد م

ماده  ای ءیش یظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودو ن صیباشد به تشخ آمادهدستگاه  ایماده  ای ءیش یورود

شود یدستگاه آماده مربوط وصول م ای . 

ها تیفصل دوم ـ ممنوع        

یها در ورود قطع تیمبحث اول ـ ممنوع        

ممنوع است ریمشروحه ز یکاالها یـ ورود قطع۱22ماده        : 

ع مقدس اسالم و به موجب قانونممنوعه براساس شر یالف ـ کاالها        

به قانون یمتک ینامه ها بیتصو ای یممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمرک یب ـ کاالها        

و مواد محترقه و منفجره مگر با اعالم و  تینامید ،یمهمات جنگ ریفشنگ، گلوله و سا ،یباروت، چاشن ل،یپ ـ اسلحه از هر قب      

مسلح یروهاین یبانیموافقت وزارت دفاع و پشت  

در هر  یآنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یسازها شیو پ لیت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قب      

 مورد

اطالعات در هر مورد یفرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناور یث ـ دستگاه ها        

مسلح یروهاین یبانیمگر با موافقت وزارت دفاع و پشت ییهوا یلمبرداریو ف یج ـ دستگاه مخصوص عکاس        



www.tadavomsanaat.com 

ها با  کروفونیزمیها و ر نیزدوربیکوچک اعم از ر یاستراق سمع، فرستنده ها و ضبط کننده ها ی(ها ستمیچ ـ سامانه )س      

کنترل و شنود  تیبا قابل ی( هاستمیسامانه )س ایعت باال، انواع کاال با سر یخاص و پوشش یو فرستنده ها یجاسوس تیقابل

کاربرد دارند مگر با  یاهداف جاسوس یرمزکننده که در راستا ی( ها ستمی( و سامانه )سنگیتوری)مون میسیو ب میارتباطات با س

 موافقت وزارت اطالعات در هر مورد

و  رندیگ یقرار م یو مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوس یبا کاربرد تجار یاتو مخابر یکیالکترون یـ ورود کاالها۱تبصره      

قرار  زمیوتروریدو منظوره مورد سوء استفاده ب یکه به عنوان کاال یسموم و مواد آل ،یمعدن ،ییغذا ،ییکاالها و مواد دارو نیهمچن

گردد یوزارت اطالعات حسب مورد ممنوع م مبراساس اعال رندیگ یم . 

 یاعالم م رانیو به گمرک ا نیی( توسط وزارت اطالعات تع۱بند و تبصره ) نیموضوع ا یـ فهرست و مشخصات کاالها2تبصره      

 .گردد

 صیکشور به تشخ یمذهب رسم ایو  یعفت عموم ای یشؤون مل ای یضبط شده خالف نظم عموم ریصوت و تصو نیح ـ حامل      

یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  

 یمذهب رسم ایو  یعفت عموم ای یشؤون مل ای یـ کتاب، روزنامه، مجله، صور، عالمت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومخ       

یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم صیکشور به تشخ  

ها خود آن یکشور رو یمذهب رسم ایو  یعفت عموم ای یشؤون مل ای یمخالف نظم عموم یعالمت ایعبارت  یدارا یدـ کاالها      

در اسناد مربوط به آنها ایلفاف آنها و  یرو ای  

(ی)التار ییبخت آزما طیو بل یخارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب )باندرول( تقلب یقانون انیاز جر یخارج یذـ اسکناس ها        

ا به منظور فراهم کردن لفاف آنه یرو ایخود کاال  یبر رو یگریمشخصات د ایعالمت  اینام  ای ینشان یدارا یرـ کاالها      

آن کاال یمشخصات اصل ایخواص  ایمحل ساخت  ایو مصرف کننده نسبت به سازنده  داریموجبات اغفال خر  

است یگمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثن دییکه با نظارت و تأ ییتبصره ـ کاال       . 

خاص نیقوانممنوع الورود به موجب  یزـ کاالها        

یدر ورود موقت و عبور داخل تهایمبحث دوم ـ ممنوع        

قابل اعمال است لیذ یها تیمحدود ،یـ در ورود موقت و عبور داخل۱23ماده       : 

ستین ریاست، امکانپذ دهیکه به موجب قانون ممنوع گرد ییکاالها یالف ـ ورود موقت و عبور داخل       . 

 یقانون منوط به موافقت وزارتخانهها نی( ا۱22)پ( تا )ج( ماده ) یموضوع بندها یکاالها یبور داخلب ـ ورود موقت و ع      

       .مربوطه است

کاالها منوط  نیا یعبور داخل کنیقانون ممنوع است ول نی( ا۱22)چ( و )ح( ماده ) یموضوع بندها یپ ـ ورود موقت کاالها      

ستمربوطه ا یبه موافقت وزارتخانه ها . 
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است ریامکانپذ رانیمجاز مشروط، با موافقت گمرک ا یکاالها یت ـ ورود موقت و عبور داخل       . 

یها در عبور خارج تیمبحث سوم ـ ممنوع        

شود  یم هیکشور ته تیامن ی( توسط شوراپمنتیو عمل انتقال )ترانش یعبور خارج یممنوعه برا یـ فهرست کاالها۱24ماده      

رسدیم رانیوز أتیه بیو به تصو . 

را به  یی)کابوتاژ( هر کاال یکران بر ایورود موقت، عمل انتقال  ،ینامه، عبور خارج بیتواند با صدور تصو یـ دولت م۱25ماده      

کند یطیبه شرا دیمق ایمنع  یبهداشت ای یعموم تیامن ای یاقتضاء مصالح اقتصاد . 

ها در صادرات تیمبحث چهارم ـ ممنوع        

ندارد یصدور قطع تیقابل ریز یـ کاالها۱2۶ماده        : 

به موجب قانون ایممنوع الصدور براساس شرع مقدس اسالم و  یالف ـ کاالها        

یدست عیو صنا یگردشگرد ،یفرهنگ راثیسازمان م صیبه تشخ یفرهنگ راثیم ای قهیعت اءیب ـ اش        

 یازسو یطبق فهرست اعالم ستیز طیحفاظت مح ای کیژنت ریحفظ ذخا یبرا یجانور یو گونه ها ینبات ای یپ ـ اقالم دام      

مربوطه یسازمان ها  

خاص نیممنوع الصدور به موجب قوان یکاالها ریت ـ سا        

 ستیو ز یمنیا ،یا نهیقرنط ،یکه بنا به مالحظات بهداشت یگمرک یها هیاز رو کیکاالها تحت هر  صیـ ورود و ترخ۱27ماده      

سازمانها است نیاز ا یمربوطه باشد، موکول به اخذ گواه یآن براساس قانون مستلزم اعالم نظر سازمان ها ریو نظا یطیمح . 

یبخش دهم ـ کارگزار گمرک        

را به  گریمتعلق به اشخاص د یکاال یگمرک فاتیشود که تشر یاطالق م یدر گمرک به شخص یـ کارگزار گمرک۱28ماده       

که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده  یدر وکالتنامه رسم کیبه تفک دیبا لیوک اراتیت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختوکال

گردد خصشود، مش یم میتنظ رانیتوسط گمرک ا . 

کشور  یمرکهاگ هیکاال از کل صیترخ یپروانه برا نیکه ا دینما لیتحص رانیپروانه مخصوص از گمرک ا دیبا یکارگزار گمرک      

 .معتبر است

نامه  نییقانون در آ نیماده در حدود مقررات ا نیامور مرتبط با ا ریو سا تیو دستورالعمل انتخاب، نحوه فعال طیتبصره ـ شرا      

شودیم نییتع یاجرائ . 

 یبه عمد اظهارنامه ا یگمرک فاتیمربوطه به هنگام انجام تشر صیکارمند ترخ ای یکه کارگزار گمرک یـ در موارد۱2۹ماده      

به تخلفات که  یدگیرس ونیسیدر کم رانیگمرک ا شنهادیتخلف او به پ د،ینما میدولت باشد تنظ یمال انیخالف واقع که متضمن ز

شود یم یدگیاست، رس لیمرکب از اشخاص ذ : 

وزارت صنعت، معدن و تجارت ندهیالف ـ نما        
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اتاق(  ندهینما ه،ی)در صورت نبود اتحاد رانیو معادن ا عیو صنا یاتاق بازرگان یبا معرف یرککارگزاران گم هیاتحاد ندهیب ـ نما      

مربوط به بخش تعاون یدر پرونده ها رانیاتاق تعاون ا ندهیو حسب مورد نما  

(ونیسی)سرپرست کم رانیگمرک ا ندهیپ ـ نما        

بودن تخلف، پروانه  یکند و درصورت اثبات عمد یم یدگیضوع رسمربوطه به مو یبا دعوت از کارگزار گمرک ونیسیکم نیا      

و  یبه و یبه طور دائم باطل و مراتب را به طور کتب ای قیو تعداد تخلف، تعل زانیرا متناسب با م یکارت و ای یکارگزار گمرک

دخالت داشته باشد، عالوه بر  یدر ارتکاب عمل قاچاق گمرک صیکارمند ترخ ای یگمرک کارگزار. چنانچه دینما یگمرکها اعالم م

باشد وفق  گرید یمستلزم مجازات ها یشود. اگر عمل خالف و یقاچاق م نیمقررات باال، مشمول مجازات مقرر در قوان یاجرا

گردد یمقررات مربوطه عمل م . 

شود یم لیتشک رانیآن در گمرک ا رخانهیو دب ونیسیکم       . 

ستیشده ن میکه قبل از آن تسل ییاظهارنامه ها یگمرک فاتیمانع انجام تشرابطال پروانه  ای قیـ تعل۱تبصره       . 

مزبور و هم  یماده، هم شامل شخص حقوق نیباشد مقررات ا یمتخلف، از اشخاص حقوق یـ هرگاه کارگزار گمرک2تبصره      

در آن اقدام خالف، مداخله  ایند و حق امضاء دارند و اظهارنامه  خالف را امضاء کرده ا یحقوق تیکه در آن شخص یشامل کسان

 یکه دارا یتواند به عنوان شخص ینم تیباشد در مدت ممنوع یقیمزبور از اشخاص حق یکشود و هرگاه کارگزار گمر یداشته اند م

دینما تیگمرک فعال یاست در امور کارگزار گمرک یکارگزار گمرک یحقوق تیشخص کیامضاء در  . 

کاال در مقصد  لیو تحو صیترخ فیتعهدات خود وظا یو نقل که به موجب سند حمل و در اجرا حمل  یـ شرکتها۱3۰ماده      

موارد سند حمل  نیباشند و در ا یپروانه کارگزار گمرک یدارا دیبا صیترخ فاتیانجام تشر یبرعهده دارند برا زیبه صاحب آن را ن

منظور شده باشد تیفعال نیه شرکت به صراحت امکان ادر اساسنام نکهیمشروط بر ا ،گردد یم یبه منزله وکالتنامه تلق . 

حمل   یتوسط شرکت ها یو انتقال یعبور خارج کسره،یبه صورت حمل  یعبور داخل یکاال یگمرک فاتیتبصره ـ انجام تشر      

گردد یم یموارد بارنامه به منزله وکالتنامه تلق نگونهیندارد. در ا یبه کارت کارگزار گمرک ازیو نقل مربوطه ن . 

توانند فقط با ارائه  یکاال را برعهده دارند، م لیحمل و تحو تی( که مسؤولری)اکسپرس کر عیحمل سر یـ شرکت ها۱3۱ماده      

ندیصاحبان آنها نما لیو تحو صیمقررات، ترخ ریسا تیبارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و کاال را با رعا . 

مذکور در حدود  یشرکت ها یها تیو مسؤول تیو نحوه و ضوابط فعال صیقابل  ترخ یکاالها زانیتبصره ـ فهرست و م      

گردد یم نییتع ینامه اجرائ نییقانون در آ نیمقررات ا . 

 ندگانیمسؤول اعمال کارکنان و نما یو حقوق یقیاشخاص حق هیحمل  و نقل و کل یشرکتها ،یـ کارگزار گمرک۱32ماده      

باشند یشده خود به گمرک م یمعرف . 

صیو اقدامات بعد از ترخ ینیـ بازب ازدهمیبخش         

اتیفصل اول ـ کل        
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 ایکاال را پس از امضاء پته  صیمربوط به ترخ یاسناد گمرک ریپته ها، اظهارنامه ها و سا هیـ گمرکها موظفند کل۱33ماده      

و کامل طبق مقررات وصول شده  حیمتعلقه به طور صح یکوجوه گمر نکهیمقررات و ا حیصح یاز نظر اجرا کباریپروانه، حداقل 

قرار دهند ینیبازب رداست، قبل از شمول مرور زمان، مو . 

 ینیبازب یدهد در مهلت قانون صیتشخ یگمرکها را که ضرور یتواند هر تعداد از اظهارنامه ها یم رانیـ گمرک ا۱34ماده      

دیمجدد نما . 

اظهارنامه ها و اوراق مورد نظر  ،یقبل از انقضاء شش ماه مهلت قانون رانیاساس درخواست گمرک اتبصره ـ گمرکها موظفند بر      

ندیمجدد ارسال نما ینیبازب یرا برا . 

کمتر از آنچه  ای شتریکه وصول آن برعهده گمرک است ب یکاال از گمرک معلوم گردد وجوه صیـ هر گاه بعد از ترخ۱35ماده       

توانند ظرف شش ماه  یاست گمرک و صاحب کاال م دهیگرد افتیدر یاشتباه اینشده و  افتیاساسًا در ای دهیردگ افتیمقرر بوده در

کنند. رد  افتیمطالبه و در گریکدیرا از  یاضافه پرداخت ایو  یافتیمورد بحث، کسر در یکاال یگمرک تهپ ایامضاء پروانه  خیاز تار

دیآ یمل مبه ع یها از محل درآمد جار یاضافه پرداخت . 

ستیدر مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه ن الی(ر۱.۰۰۰.۰۰۰) ونیلیم کیکمتر از  یافتیـ کسر در۱تبصره       . 

 یگرید یکه وصول آن برعهده گمرک اسـت مهلت مرور زمان قانون یمطالبه وجوه یخاص برا نیـ چنانچه طبق قوان2تبصره      

گردد یوطه ممرب یشود مورد، مـشمول مهلت ها نیـیتع . 

شود  میبه گمرک تسل تیحکم معاف ،یپته گمرک ایامضاء پروانه  خیکاال ظرف شش ماه از تار صیـ چنانچه پس از ترخ3تبصره      

مربوطه قابل استرداد است یمقررات، مبلغ پرداخت تیبا رعا . 

به نام  یپته گمرک ایاست که پروانه  یشخص ،یاسترداد اضافه پرداخت ایو  یافتیمطالبه کسر در یـ طرف گمرک برا۱3۶ماده      

 .او به عنوان صاحب کاال صادر شده است

یافتیفصل دوم ـ کسر در        

به صاحب کاال و در صورت  یمطالبه نامه کتب یرا ط یافتیتمام وجوه کسر در ایـ گمرک مکلف است مابه التفاوت و ۱37ماده      

. دینما افتیمندرج در اظهارنامه ابالغ و آن را از صاحب کاال مطالبه و در یکاال به نشانصاحب  ندهینما ای لیبه وک ،یعدم دسترس

کاال باشد قاطع مرور زمان  صیمحدود به ترخ یندگینما ایمورد وکالت  نکهیصاحب کاال ولو ا ندهینما ای لیکابالغ مطالبه نامه به و

 .شش ماهه است

شود یجزء مهلت شش  ماهه محسوب نم یافتیروز ابالغ کسر درپته و  ایـ روز امضاء پروانه ۱تبصره       . 

آن مشخص باشد یپته و مبلغ و مستند قانون ایپروانه  کیمربوط به  دیـ مطالبه نامه با2تبصره       . 

 ید مشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشن یاز آنها مطالبه م یافتیکه کسر در یـ اشخاص۱38ماده       

صورت گمرک به  نیبه گمرک اعالم دارند در ا یاعتراض خود را به طور کتب لیابالغ مطالبه نامه دال خیروز از تار یتوانند ظرف س

رد  لیوگرنه دل دینما یم یکه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خوددار یدر موارد وکند  یم یدگیاعتراض نامه رس
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 خیتواند ظرف ده روز از تار یباشد م یکنند که در آن صورت چنانچه صاحب کاال به اعتراض خود باق یم ابالغ یاعتراض را به مؤد

. ارجاع پرونده بعد از مهلت دیرا بنما یبه اختالفات گمرک یدگیرس ونیسیسپرده، درخواست ارجاع پرونده به کم عیابالغ بدون تود

باشد یمبلغ مورد مطالبه م نیم تأماست و مستلز ریفوق حداکثر تا شش ماه امکانپذ یها . 

که  یموارد ریقانون و سا نی( ا۱44شده در ماده ) نییتع یـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت ها۱3۹ماده       

گردد یوصول مطالبات شروع م یاجرائ اتیشود، عمل یم یقانون مطالبه قطع نیبراساس ا . 

( ۰%/5درصد) میمعادل ن رین مطالبه عالوه بر مابه التفاوت، به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخبود یقطع خیـ از تار۱4۰ماده       

شود یم افتیاحتساب و در رکردید مهیجر یافتیمبلغ کسر در . 

یفصل سوم ـ اضافه پرداخت        

شود که  یاثر داده م بیترت ید وقتشو یکه بعد از خروج کاال از گمرک ادعاء م یرد اضافه پرداخت یـ به درخواستها۱4۱ماده       

باشد ریز طیشرا یدارا : 

استرداد در  یباشد و مبلغ و علت تقاضا یپته گمرک ایپروانه  کیفقط مربوط به  دیبا یالف ـ هر درخواست رد اضافه پرداخت      

شود دیآن ق . 

رفته است  نیثابت شود که اصل سند از ب نکهیمگر ا است، یالزام یرد اضافه پرداخت یبرا یپته گمرک ایب ـ ارائه اصل پروانه       

دیآن برآ تیبسپارد که در صورت کشف خالف از عهده مسؤول یتقاضاکننده تعهد دیبا یمورد نیکه در چن . 

 رانیگمرک ا ایو  صیثبت آن در گمرک محل ترخ خیتار ،یدرخواست رد اضافه پرداخت میتسل خیتار صیپ ـ مالک تشخ      

 .است

شود یدر گمرک جزء مهلت شش ماهه مزبور محسوب نم یرد اضافه پرداخت یت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضا       . 

 کیظرف  ت،یوجه را دارد از زمان قطع افتیاو که حق در یقانون لیوک ایبه صاحب کاال  دیبا یـ مبلغ اضافه پرداخت۱42ماده      

( مبلغ اضافه ۰%/5درصد ) می( به ازاء هر ماه ن۱4۰ماده ) یوصول مهیرک از محل جرپرداخت، گم ریماه مسترد شود. در صورت تأخ

دینما یبه صاحب کاال پرداخت م مهیرا به عنوان جر یپرداخت . 

و اظهارنامه  یپته گمرک ایمراتب را با ذکر مبلغ در متن اصل پروانه  ،یتبصره ـ گمرک موظف است پس از رد اضافه پرداخت      

در صورت  یتقاضاکننده با ارائه تعهدنامه رسم دیبا یمورد نیرفته که در چن نیثابت شود اصل سند از ب نکهیمگر ا دیدرج نما

ردیرا برعهده گ آن یها تیکشف خالف، تمام مسؤول . 

صیبعد از ترخ  یفصل چهارم ـ حسابرس        

 یصدور سند خیظرف سه سال از تار یمقررات گمرک تیاز رعا نانیمکلف است به منظور حصول اطم رانیـ گمرک ا۱43ماده      

که  ییکاال صیشده، در صورت کشف اسناد خالف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخ صیکه بهموجب آن کاال از گمرک ترخ

 مهیجر انریگمرک ا صیو تشخ دیینموده باشد به تأ جادیصاحب کاال ا یبرا یرموجهیغ ازاتیامت ایدولت است و  یمال انیمتضمن ز
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که  یبیمانع از تعق مهیجر نیا افتی. دردینما افتیو در نییموضوع سند مذکور تع ی( تا سه برابر ارزش کاال3۰%درصد ) یاز س یا

ستین دیآ یبهع مل م یحسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسالم . 

 یا مهیجر یگردد عالوهبر وصول اصل مبلغ استرداد یمسترد م ریبا تقلب و تزو رحقیکه من غ یـ در مورد وجوه۱تبصره      

شود یم افتیدر زی( آن ن۱۰۰%معادل صد درصد ) . 

مکلفند حسب مورد اسناد و  ربطیاشخاص ذ ریو سا یحمل  و نقل و کارگزاران گمرک یـ صاحبان کاال، شرکتها2تبصره      

ندیرا ارائه نما یدگیمدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رس . 

یبه اختالفات گمرک یدگیبخش دوازدهم ـ مراجع رس        

قوه  ،یاز موارد قاچاق گمرک ریها به غ مهیتعرفه، ارزش کاال، جر صیدر تشخ یبه اختالفات گمرک یدگیـ مرجع رس۱44ماده      

است لیمرکب از اشخاص ذ ونیسیکم نیااست.  یبه اختالفات گمرک یدگیرس ونیسیکم ،ی)فورس ماژور( و مقررات گمرک هیقهر : 

رانیاز کارمندان گمرک ا یالف ـ چهار نفر عضو اصل        

از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت یب ـ دو نفر عضو اصل        

ییو دارا یاز کارمندان وزارت امور اقتصاد ینفر عضو اصل کیپ ـ         

رانیو معادن ا عیو صنا یاتاق بازرگان ندهیبه عنوان نما ینفر عضو اصل کیت ـ         

اتاق تعاون ندهیبه عنوان نما ینفر عضو اصل کیث ـ         

شوند یمزبور انتخاب م یتوسط دستگاهها یافراد مطلع به امور گمرک انیاز م ون،یسیـ اعضاء کم۱تبصره       . 

مرتبط باشند و  یپانزده سال سابقه کار یحداقل دارا دیشوند و با یم یتلق رکلیهم طراز مد ونیسیـ اعضاء کم2تبصره      

مذکور انتخاب شوند یوزراء مربوطه و رؤساء اتاق ها ران،یگمرک ا سیتوسط رئ . 

شود یم یالبدل معرف یبه عنوان عضو عل زینفر ن کی یاز اعضاء اصل کیـ به همراه هر3تبصره       . 

نظر  نیکه مبلغ مابه التفاوت ب یالزم االجراء اسـت مگر در موارد یگمـرکـ به اختـالفات یدگیرسـ ونیسیکمـ یـ رأ4تبصره      

 ونیلیاز پنجاه م شیورود و صدور آن است، ب طیکه اختالف درخصوص شرا ییکاال یارزش گمرک ایو  یگمرک و مورد قبول مؤد

 ونیسیارجاع امر به کم یتقاضا یغ رأابال خیروز از تار ستیتواند ظرف ب یم ین صورت مؤدیباشد که در ا الی( ر5۰.۰۰۰.۰۰۰)

دیرا بنما دنظریتجد . 

 یمورد اظهارنظر قرار م رانیگمرک ا یستاد یابتدا در واحدها یـ اختالفات اشخاص با گمرک ها به درخواست مؤد 5تبصره      

به طور  یکه به حکم و یشخص ایو  رانیکل گمرک ا سیباشد پرونده از طرف رئ یبه اعتراض خود باق یکه مؤد یو در صورت ردیگ

مذکور صاحب  ونیسیطرح اختالف در کمـ یشود. برا یاحاله م یبه اختالفات گمرک یدگیرس ونیسیگردد به کم یم نییتع یکتب

دیبه صورت سپرده پرداخت نما یدگی( مبلغ مورد اختالف را به عنوان حق رس۰%/5درصد )  میمعادل ن دیکاال با . 
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گمرک باشد مبلغ مذکور به  هینظر دییدر تأ یبه اختالفات گمرک یدگیرس ونیسیکم لهیه به وسصادر یکه رأ یدر صورت      

با درخواست صاحب کاال اختالف به  نکهیا ایبه نفع صاحب کاال باشد  یکه رأ یگردد لکن در صورت یمنظور م یدرآمد قطع

گردد ی، مبلغ سپرده مسترد مفوق به نفع صاحب کاال باشد ونیسیکم یاحاله شود و رأ دنظریتجد ونیسیکم . 

شود یم یدگیدر مراجع صالحه رس یاختالفات مربوط به قاچاق گمرک       . 

کل گمرک ارجاع  سیکه از طرف رئ ییدر مورد استعالم تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح ها و گزارش ها ونیسیـ کم ۶تبصره      

گمرک الزم االجراء است یتعرفه شود برا نییقانون تع نی( ا43اده )م یکه در اجرا یدهد. در موارد یم یشود نظر مشورت یم . 

از موضوع اختالف مواجه گردد، مراتب به  ریغ یبا موارد ونیسیبه پرونده ها، کم یدگیرس نیکه در ح یـ در موارد7تبصره      

شود یمنعکس م رانیکل گمرک ا سیرئ . 

و مصوبات آن  ابدی یم تیحداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسم یت گمرکبه اختالفا یدگیرس ونیسیـ جلسات کم 8تبصره      

کل اعضاء )حداقل پنج نفر( معتبر است تیاکثر یبا رأ . 

در آن ذکر گردد تیو نظرات اقل دهیگرد حیدر متن آن تصر دیبا یو مستندات رأ هاتیتوج ل،یـ دال۹تبصره       . 

 ونیسیجلسه کم نیدر اول سیرئ بینفر نا کیو  سینفر رئ کیبه اختالفات  یدگیرس ونیسیکم یاعضاء اصل نیـ از ب۱45ماده      

شوند یکل گمرک منصوب م سیانتخاب و با حکم رئ یمخف یبا رأ . 

است لیمرکب از اشخاص ذ ینظر اختالفات گمرک دیتجد ونیسیـ کم۱4۶ماده        : 

(سی)رئ ریبه انتخاب وز ییو دارا ینفر از کارمندان وزارت امور اقتصاد کیالف ـ         

(سیرئ بی)نا رانیکل گمرک ا سیبه انتخاب رئ رانیگمرک ا نینفر از معاون کیب ـ         

رینفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وز کیپ ـ         

هیقوه قضائ سینفر از قضات به انتخاب رئ کیت ـ         

 سهیرئ أتینفر از اعضاء ه کی ایاتاق  سیرئ یبا معرف رانیو معادن ا عیو صنا یاتاق بازرگان سهیرئ أتینفر از اعضاء ه کیث ـ       

ها یاتاق در مورد پرونده تعاون سیاتاق تعاون به انتخاب رئ  

 یقل داراحدا دیبا ونیسیشود. اعضاء کم یم یالبدل معرف یبه عنوان عل زینفر ن کی یاز اعضاء اصل کیـ به همراه هر ۱تبصره      

مرتبط باشند یسال سابقه کار ستیب . 

( مبـلغ مورد اختـالف را به ۱%درصد )  ـکیمعادل  دیصاحب کاال با دنظریتجد ونیسیطرح اختالف در کم یـ برا2تبصره      

گمرک  هینظر دییمذکور در تأ ونیسیکم لهیصادره به وس یکه رأ ی. در صورتدیبه صـورت سـپرده پرداخت نما یدگیعنوان حق رس

فوق به نفع صاحب کاال باشد مبلغ سپرده  ونیسیکم یکه رأ یشود لکن در صورت یم رمنظو یباشد مبلغ مذکور به درآمد قطع

گردد یمسترد م . 
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داده باشند حق شرکت  یرأ یدر مورد پروندها ،یبه اختالفات گمرک یدگیرس ونیسیکه به عنوان عضو کم یـ کسان3تبصره      

دادن درباره همان پرونده را ندارند یو رأ دنظریتجد ونیسیدر کم . 

از نظر  یابالغ رأ خیروز از تار یو الزماالجراء است و فقط تا مدت س یقطع دنظریتجد ونیسیکم لهیـ آراء صادره به وس4تبصره      

باشدیم یعدالت ادار وانیدر د تیقابل شکا یشکل . 

و به جز در صورت  شوندیمدت دو سال انتخاب م یبرا یادار یرسم به موجب احکام ونهایسیـ اعـضاء کم۱47ماده      

 ،یاز سه جلسه متوال شیب رموجهیغ بتیو غ گرید یانتقال به سازمان ها ،یفریک ای یادار تیاستعفاء، حجر، محکوم ،یبازنشستگ

باشند ینم رییدر مدت مذکور قابل تغ . 

است دیقابل تمد گریدوساله ددوره  کی یفقط برا ونهایسیدر کم تیتبصره ـ عضو       . 

و  رانیتواند از وز یم رانیکل گمرک ا سیرئ د،ینما جابیا ونیسیبه کم یارجاع یکه تعداد پرونده ها یـ در موارد۱48ماده      

به اختالفات  یدگیرس دیجد یها ونیسیکم لیتشک یرا برا یشتریکه اعضاء ب دی( تقاضا نما۱4۶( و )۱44مراجع مذکور در مواد )

اعضاء مورد  یمکلفند نسبـت به معرف زیدستگاهها ن ریصورت سا نی. در اندینما یمعرف نیمدت مع یبرا دنظریو تجد یگمرک

ندیقانون اقدام نما نیمقرر در ا طیشرا تیدرخواست با رعا . 

توانند به  یم رانیک اگمر یستاد یواحدها یول ستین میمشابه قابل تعم یها در مورد پرونده ها ونیسیـ آراء کم۱4۹ماده      

نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و  دیو تجد یبه اختالفات گمرک یدگیرس ونیسیها که آراء کم ونیسیکم یآراء قطع نیآخر

ندیاستناد نما ردیقرار گ زیصاحب کاال ن رشینگونه آراء مورد پذیوحدت موضوع، مشروط بر آنکه ا . 

مقررات ریـ سا زدهمیبخش س        

از  ریغ یبه مأخذ یحقوق ورود ینیمع یکاال یکشورها برا ریدولت با سا یبازرگان یـ هرگاه ضمن موافقتنامه ها۱5۰ماده      

آن کاال  یاست حقوق ورود یمزبور به قوت خود باق یکه موافقتنامه ها یشود مادام نیآنچه که در جدول تعرفه مقرر است مع

در جدول تعـرفه، حقوق  نکهیگردد مـگر ا یم افتیمقرر در آنها در طیشرا تیها و با رعا هشده در موافقتنام نییمطابق مأخذ تع

بخشوده شود ای ردیبه آن تعلق گ یکمتر یورود . 

شود که کاال  یاعمال م یطرف قرارداد وقت نفعیدرخصوص محصوالت با مبدأ کشور ذ یتجار ای یتعرفه ا حاتیـ ترج۱5۱ماده      

کشور حمل شود از آن میبه طور مستق . 

عبارت است از میتبصره ـ منظور از حمل مستق       : 

حمل شود گریکشور د نیکه بدون عبور از سرزم یالف ـ محصوالت       . 

 طیشرا لیاز قب یلیبه دال یعبور خارج نیا نکهیشود، مشروط بر ا یعبور خارج گرید یکه از کشورها یب ـ محصوالت      

عبور  یاتیعمل چگونهیو بدون انجام ه یعبور ینظر کشورها ریباشد و کاال ز هیمات حمل  و نقل قابل توجالزا ریسا ای ییایجغراف

دینما . 
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 ای یاو همان است که در اظهارنامه گمرک یقانون ندهینما ایقانون اقامتگاه صاحب کاال  نیـ در تمام موارد مربوط به ا۱52ماده      

را با مشخصات کامل اطالع  دیمحل جد یفور دیدر محل اقامت داده شود با یرییکه تغ یشده است. در صورت ـدیتقـاضانامه ق

مربوطه به  یها هیا و اجرائ ونهیسیها و دعوتنامه ها و احکام کم هیاخطار هیاطالع ندادهاند کل بیترت نیکه به ا یدهـد و تا زمان

در آن  یباشد و مؤد یرواقعیکه آدرس ارائه شده غ یدرصورتشود.  یبرگ تقاضـا ابالغ م ایشده در اظهارنامه  نییهمان محل تع

گردد یم یتلق یبه منزله ابالغ قانون هیالغاب لیمأمور ابالغ در ذ یمحل شناخته نشود گزارش کتب . 

است یمدن یدادرس نییآ یماده تابع مقررات ابالغ قانون نیابالغ مندرج در ا فاتیتشر ریتبصره ـ سا       . 

به طور مطلق ممنوع است لکن صاحب سند  صیشده از اسناد وصول و ترخ یگواه ریتصو ایرونوشت  ،یصدور المثنـ ۱53ماده      

شود میاز مدلول سند به او تسل یحاک نامهیتواند از گمرک درخواست کند، گواه یم . 

اماکن  ایو  یو انباردار یباربر لیو تحول کاال از قب لیتوانند امور تحو یکاال م یدولت رندهیگ لیـ مراجع تحو۱54ماده      

مطابق  یردولتیبه بخش غ یعموم یسردخانه ها ای یاختـصاص یانبارها جادیا یقانون برا نیمقررات ا تیخود را با رعا یرگمرکیغ

 یها تیو مسؤول فیمکلف است براساس وظا رندهیگ لی. تحوندیواگذار نما رانیگمرک ا یشده از سو  تیصالح دییفهرست تأ

گمرک نشده موکول به  یکاال ینگهدار یبرا یاماکن یو واگذار یانباردار فی. محول نمودن وظادیقانون عمل نما نیدر ا مذکور

است رانیبا گمرک ا یقبل یهماهنگ . 

مربوط  یالملل نیب یو قراردادها ونهایدر کنوانـس تیطبق قانون، عضو رانیا یاسالم یکه دولت جمهور یـ در مـوارد۱55ماده      

 یم هیته رانیقراردادها از طرف گمرک ا نیا یاجرائ یو الزم االجراء شناخته است، روشها و دستورالعمل ها رفتـهیبه گمـرک را پذ

رسد یم رانیزو أتیه بیشود و به تصو . 

که  هامتیبراساس شاخص ق کباریقانون هر سه سال  نیشده در ا نییتع یالیر یحدنصاب ها ریها و سا مهیـ جر۱5۶ماده      

 رییتغ رانیوز أتیه بیو تصو ییو دارا یوزارت امور اقتصاد شنهادیشود به پ یاعالم م رانیا یاسالم  یجمهور یتوسط بانک مرکز

ابدی یم . 

آن را به  دیبا اورندیب رونیب ایگرفته و  یمرز ینیسرزم یرا از آبها یو خارج یاعم از داخل ییکه کاال یـ اشخاص۱57ماده      

و به  میکاال را تنظ اتیاز مشخصات و خصوص یو گمرک مکلف است فوراً صورت مجلس حاک ندینما لیگمرک تحو نیکترینزد

برساند ابندهیامضاء  . 

 دینما حیاعالم و تصر راالنتشاریروزنامه کث کیمکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بالفاصله مراتب را در  گمرک

 یسال با ارائه اسناد به گمرک برا کیتا مدت  یانتشار آگه خیتواند از تار یداند م یمزبور م یلک کاالخود را ما یکه اگر کس

دیآن مراجعه نما ریآوردن از آب و نظا رونیب یها نهیکاال و پرداخت هز صیو ترخ یخارج یکاال یپرداخت حقوق ورود . 

شود و پس  یم یمزبور به عنوان مجهول المالک تلق یکاال دیننما به گمرک مراجعه یمدت مزبور کس انیکه تا پـا یدر صورت      

مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است یها نهیهز هیفق یول یاز فروش توسط نهاد مأذون از سو . 

 یانتقـال منقـل و  ،یانوردیآنها که توسط سازمان بنادر و در یایو بقا دهیصدمه د ایغرق شده  یـ درمورد شناورها۱تبصره      

شود یاقدام م 2۹/۶/۱343مصوب  رانیا ییای( قانون در37ماده ) تیبا رعا ابدی . 
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طبق مقررات مربوط، به فروش  د،یخطر نما ای یاضاف نهیهز جادیآنها ا یکه نگهدار ییالفساد و کاالها عیسر یـ کاالها2تبصره      

شود یم یعنوان سپرده نگهداربه  ینهائ فیتکل نییرسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تع یم . 

 تیها و ممنوع تیمحدود ،یو تحول، نگهدار لیقانون نحوه ورود و صدور کاال، تحو نیـ به استثناء موارد مصرحه در ا۱58ماده      

مربوطه است نیحسب مورد تابع قوان ،یاقتصاد ژهیها در مناطق آزاد و مناطق و . 

مربوطه، از نظر  نیقوان تیبا رعا یمرز یبازارچه ها ،یور لهیپ ،ینیمرزنش لیاز قب یزـ مبادله کاال در تجارت مر۱5۹ماده      

قانون است نیتابع مقررات ا یگمرک فاتیکنترل ها و تشر . 

 یم زیوار رانیا یاسالم ینزد خزانه به نام گمرک جمهور یدر حساب مخصوص ی( از حقوق ورود2%ـ دو درصد )۱۶۰ماده      

. ردیگ یسازمان مزبور قرار م اریگردد در اخت یمنظور م یبودجه سنوات ـنیکه در قوان یمحل اعتبار اختصاص شود و معادل آن از

گمرک  یو ساختمان ها هیگمرک ها و ابن زیتجه یماده را برا نی( اعتبار موضوع ا7۰%) صدهفتاد در رانیا یاسالم یگمرک جمهور

 یاقتصاد ونیسیبار به کم کیماده را هر شش ماه  نیو عملکرد ا دینما یم نهیهز یمرز یگمرک ها تیبا اولو یسازمان یو خانه ها

دینما یگزارش م یاسالم یمجلس شورا . 

ماده به  نیو اعتبارات موضوع ا یا هیسرما یها ییتملک دارا ،یا نهیاعم از هز رانیا یاسالم یـ بودجه گمرک جمهور۱تبصره      

شود یمنظور م یبودجه سنوات حیوادر ل یجداگانه ا فیصورت متمرکز در رد . 

دولت  یمقررات عموم ریو سا یماده از شمول قانون محاسبات عموم نی( اعتبار موضوع ا3۰%درصد ) یـ مصرف س2تبصره      

مقررات  ریو سا یقانون محاسبات عموم تیکه به موجب قانون از رعا یکردن اعتبارات نهیقانون نحوه هز»است و تابع  یمستثن

باشد ی، م«۶/۱۱/۱3۶4هستند مصوب  یدولت مستثن یعموم . 

 ریاست که توسط وز یمربوطه به موجب دستورالعمل نیماده در چـهارچوب قوانـ نیکرد اعتبارات موضوع ا نـهیـ هز3تبصره      

گردد یابالغ م ییو دارا یامور اقتصاد . 

پاداش  ب،یترغ ق،یقانون را به منظور تشو نی( ا۱۶۰اده )( از منابع موضوع م2۰%درصد ) ستیـ گمرک موظف است ب۱۶۱ماده      

تحت  یکه در مکانها یاجرائ یدستگاه ها ریمسکن کارکنان گمرک و کارکنان سا نهیو کمک هز یو درمان یرفاه یها نهیو هز

. پرداخت پاداش دیامتناسب با نقش آنها پرداخت نم ند،ینما یقانون خدمت ارائه م نی( ا۱2و نظارت گمرک موضوع ماده ) تیریمد

با  بیگمرک در مراکز استانها به ترت یگمرک فرودگاهها و ستادها ،ییایو در ینیزم یمرز یکارکنان مستقر در گمرکها یبرا

است 5/۱و  2، 3 بیضر . 

قانون را به منظور آموزش، پژوهش و  نی( ا۱۶۰( از منابع موضوع ماده )۱۰%ـ گمرک موظف است ده درصد )۱۶2ماده      

کارکنان گمرک و وصول  یبهره ور شیکه موجب افزا یامور ریمهارت و معلومات کارکنان گمرک و سا ،یاالبردن سطح آگاهب

دینما نهیشود، هز یحقوق دولت م . 

( از کل ۰%/5درصد ) میدر حوادث و سوانح، معادل ن یمقابله و امدادرسان ی،آمادگ یریشگیپ ،یآگاه شیـ به منظور پ۱۶3ماده      

و  زیکل کشور وار یاز واردکنندگان اخذ و به خزانه دار رد،یگ یوارده به کشور تعلق م یکه به کاالها یو سود بازرگان یق گمرکحقو

گردد نهیهز یقانون یها تیمأمور یشود تا در راستا یهالل احمر منظور م تیبه حساب جمع النهمعادل آن در بودجه سا . 



www.tadavomsanaat.com 

الزم االجراء شدن توسط وزارت  ـخیقانون ظرف شش ماه پس از تار نینشده در ا حیارد تصرمو ینامه اجرائ نییـ آ۱۶4ماده      

رسد یم رانیوز أتیه بیشود و به تصو یم هیته ییو دارا یامور اقتصاد . 

گردد یلغو م لیو مقررات ذ نیقانون، قوان نیـ از زمان الزماالجراء شدن ا۱۶5ماده        : 

آن یو اصالحات و الحاقات بعد 3۰/3/۱35۰مصوب  یالف ـ قانون امور گمرک        

آن یو اصالحات و الحاقات بعد 2۰/۱/۱35۱مصوب  یقانون امور گمرک یاجرائ ننامهییب ـ آ        

28/3/۱35۹مصوب  یو خارج یرانیا یاسیس ندگانیمتعلق به نما یو لوازم شخص یاسیراجع به محموالت س یقانون حهیپ ـ ال        

4/7/۱372( قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱7( و )۱4(، )۱2( و مواد )2( ماده )3( و )2(، )۱) یدهات ـ بن        

۱7/۱2/۱382ورود و خروج کاال و خدمات از کشور مصوب  فاتیتشر یساز کسانیث ـ ماده واحده قانون         

۱7/2/۱387( آن مصوب 3( و )۱) یها تبصره یبر ارزش افزوده به استثنا اتی( قانون مال4۱ج ـ ماده )        

۱۰/۱2/۱35۱( قانون گذرنامه مصوب 4چ ـ ماده )        

و  صدیو س کهزاریو دوم آبان  ماه  ستیمورخ ب کشنبهیروز  یو شصت و پنج ماده در جلسه علن کصدیقانون فوق مشتمل بر       

دینگهبان رس یوراش دییبه تأ 2/۹/۱3۹۰ خیشد و در تار بیتصو یاسالم ینود مجلس شورا . 

 

یجانیالر یـ عل یاسالم یمجلس شورا سیرئ   
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