
ی قانون امور گمرک یینامه اجرا نییآ 

 ات ی و کل  فیاول ـ تعار  بخش

 ف یاول ـ تعار  فصل

 :روند  ی به کار م  ریمشروح ز  ینامه در معان  ن ییآ  نیـ اصطالحات مورد استفاده در ا۱ماده

 .ـ۱۳۹۰ـ مصوب   یـ قانون: قانون امور گمرک  الف

 .رانیا  یاسالم  ی گمرک جمهور  ی: ستاد مرکزرانیـ گمرک ا  ب

 .در سطح کشور  ییاجرا ی ـ گمرک: گمرک ها  پ

 .در داخل کشور  یرمرز یغ  ی: گمرکهایداخل  ی ـ گمرکها  ت

 ص یمعتبر به تشخ  یا  مه ی ب  نی تضم   ا ی  یارائه ضمانت نامه بانک  ایوجه نقد به صورت سپرده    عی: تودنی ـ تأم  ث

 .رانیگمرک ا

 ات یدوم ـ کل  فصل

 انجام خدمات   یها   نه یو هز  یاول ـ حقوق ورود   مبحث

 .شود  ی نم   ی حقوق ورود شیشده از گمرک مشمول افزا  صیترخ   ی ـ کاال۲ماده

 .شود  یاظهارشده در گمرک نم  ی شامل کاال  یعوارض صادرات  یبرقرار  ا ی  شیـ افزا تبصره

 :شود  ی مشخص م  ریانجام خدمات به شرح ز  نهیقانون، نرخ هز(  ۵ماده )(  ۳تبصره )   ی ـ در اجرا۳ماده

و پس   رانیگمرک ا  شنهادیانجام خدمات بنا به پ  نه یکه ارئه دهنده خدمات گمرک باشد نرخ هز  ی ـ درصورت  الف

 .و اخذ خواهد شد  ن ییتع  ییو دارا  یامور اقتصاد   ر یوز  دییاز تأ

براى دانلود بسته کامل سواالت آزمون کارگزارى گمرکى، اینجا کلیک نمایید

https://iranarze.ir/ES428


  شنهادیانجام خدمات بنا به پ  نهیباشند نرخ هز  یدولت  ی دستگاهها  ر یکه ارائه دهنده خدمات سا  یـ درصورت   ب

 .و اخذ خواهد شد  نییمربوط تع  ریو وز  ییو دارا  ی امور اقتصاد  ریوز  دییدستگاه مربوط و پس از تأ

انجام خدمات پس از اعالم توسط ارائه    نه یاست نرخ هز  یردولت یموارد که ارائه دهنده خدمت غ  ریـ در سا  ج

 نیی ـ تع۱۳۸۲کشور ـ مصوب    یقانون نظام صنف(  ۱۱نظارت، موضوع ماده )   یعال  ئتی ه  دییدهنده خدمت با تأ

 .شود  یم

و   ییجابجا  ، یریبارگ  ه، یتخل  یاست که برا  ی اتیقانون، عمل( ۱موضوع بند )ل( ماده ) یـ منظور از باربر تبصره

 .شود  یکاال انجام م  یصفاف

در داخل اماکن   یراداریساعات غ  ای  ل یتعط  ی ( فوق العاده در روزهایگمرک  فاتیـ انجام خدمات )تشر۴ماده

 نهیصورت هز  ن یباشد که در ا  ی م  یدر ساعات ادار  یمتقاض  یمستلزم موافقت گمرک با درخواست کتب   یگمرک

شده در خارج از اماکن   اد یخواهد شد. انجام خدمات    افتیخدمات فوق العاده متناسب با خدمات موردنظر در 

 .است  یرفت و آمد برعهده متقاض  لیوسا  ن یمذکور و تأم  یها  نهیدر تمام اوقات مستلزم پرداخت هز  یگمرک

 سهیکردن ک  ادهیآنها و پ  ی شخص   یا یتوشه و اش  نه یو معا  یاسیس  ک یکردن مسافران و پ  اده یـ خدمات پ۱تبصره

 نکه یبه شرط ا  ه ینقل  لیبه وسا  یپست   یها  سهیک  یریو بارگ  ی اسیس  کیسوارکردن مسافران و پ  ،یپست  ی ها

بتواند کارمندان مورد   نکه یا  یکاال را برا  رندهیگ  لیگمرک و مرجع تحو  سییمؤسسات حمل و نقل، ر  ندگانینما

اسناد را قبل از شروع کار   ر یو رونوشت بارنامه و سا  ی به موقع مطلع سازند و اظهارنامه اجمال  د یرا حاضر نما  ازین

اجازه و پرداخت   لیو تحص   یبه درخواست قبل  ازین  نکهیبدون ا  ند،ینما  میتسل  رندهیگ  ل یبه گمرک و مرجع تحو

 .ردیگ  یانجام م   ل یتعط  ام یا  ای  یرادار یغ  ای  یدر تمام اوقات اعم از ساعات ادار  دخدمت فوق العاده باش نهیهز

به   یاجیو معلوم باشد احت  نیمنظم، مع  ی مطابق برنامه ها ه ینقل  لیـ هرگاه ساعات ورود و حرکت وسا۲تبصره

 .نخواهد بود  ی اعالم مورد



وارد   یگمرک یبه انبارها   یفات یتشر  چی بدون ه   یراه آهن ممکن است در خارج از ساعات ادار  یـ واگن ها ۳تبصره

آنها درخواست نشده و فقط امانت   یشمارش محموله ها  ای گرفتن کاال    لیتحو ای  نهیمعا نکهیشوند، به شرط ا

 .مدنظر باشد  رندهیگ  لیو مرجع تحو  رک گم   ی برا  یتیبدون مسئول  ی ساعات کار ادار  دنی تا فرارس  یگذاشتن موقت

 

 دوم ـ استفاده از فنون اطالعات   مبحث

 یو کنترلها  ی گمرک  فات یبه منظور انجام تشر  رساختها یز  جاد یظف است متناسب با امو  رانیـ گمرک ا  ۵ماده

ـ مصوب  یکیتجارت الکترون  نیقوان   تیبا رعا  یاطالعات و پرتونگار   ی فناور  ر ینظ  نینو  یهایاز فناور  یگمرک

صادره،  ی مجوزها  رساختها، یز  جادیـ استفاده نموده و با ا۱۳۸۶ـ مصوب    ی خدمات کشور  تیریـ و مد۱۳۸۲

.  دینما   افت یاطالعات و ارتباطات در  یرا در بستر فناور  ی گمرک  فات یها در انجام تشر  ت یو ممنوع  تهایمعاف

به   یو حقوق   ی قیخود در قالب اشخاص حق ن یمتعامل  یو تجار   ی شخص   تیهو  ییبه منظور شناسا   نی همچن

معادن و   ع،یصنا  ،یاتاق بازرگان  ،یرتجاریو مؤسسات غ  اازمان ثبت احوال کشور، اداره کل ثبت شرکتهاطالعات س

سازمانها )حسب مورد در مواقع لزوم(   ریکشور و سا  یاتیو سازمان امور مال   رانیا  یاسالم   ی جمهور یکشاورز

قرار   اریاطالعات و ارتباطات در اخت  ی اطالعات مربوط را در بستر فناور  د یربط با  یذ  ی استناد نموده و سازمانها

 .دهند

در بستر   داریامن و پا  ی و مخابرات  یارتباط   یرساختها یاطالعات موظف است ز  ی ـ وزارت ارتباطات و فناور تبصره

 .دیفراهم نما  یک یگمرک الکترون  یکشور به منظور اجرا  ی عات را در گمرکهااطال  ی شبکه مل

 

 ن یسوم ـ تضم   مبحث

از مورد   ی کیتواند    ی است اظهارکننده م  ن یکه طبـق قـانـون، گمرک مجـاز به اخـذ تضم   ی ـ در موارد۶ماده

  طی)پس از اعالم شرا یلبه صورت ک  ن ی. تضم دیقانون را انتخاب و ارائه نما(  ۱موضوع بند )ح( ماده )  ن یتضم 



مربوط را  ن یالزامات، تضم   انجامشود و گمرک موظف است بالفاصله پس از    یم  عیتود ی مورد  ایتوسط گمرک(  

 .دیآزاد نما

 نییتع  رانیگمرک ا  ی از سو  نینوع تضم  ،ی سابقه تخلف از مقررات گمرک  یـ درخصوص اشخاص دارا۱تبصره

 .خواهد شد

 یقبل  ی با هماهنگ  مهیب  ی عال  یطبق ضوابط شورا  مهیب  یاست که شرکتها  ینامه ا  مه ینامه معتبر ب  مهیـ ب۲تبصره

 .کنند  ی صادرم  رانیو عقد قرارداد با گمرک ا

 

 ی گمرک  ی و کنترلها فاتیچهارم ـ تشر  مبحث

شوند، اعم از   ی ماز آن خارج    ایوارد    ی ( که به قلمرو گمرکییو هوا  ییایدر  ، ینی)زم  هینقل  لیـ کاالها و وسا۷ماده

خواهند  یگمرک  ی مشمول کنترلها  یو خروج   ینباشند و مسافران ورود  ا یباشند    یمشمول حقوق ورود   نکهیا

 .بود

اقدام   ریکنترلها موظفند به شرح ز  ر یمسئول سا  یقانون، وزارتخانه ها و سازمانها(  ۱۲ماده )  ی ـ در اجرا۸ماده

 :ندینما

مراکز در   نیحسب نظر گمرک در ا  ی کیزیپنجره واحد ف  یخود در اجرا  ار یتام االخت  ندگانیـ استقرار نما  الف

 .ردیکامل به مراجعان صورت گ  ییکه جوابگو  یبه نحو   ییاجرا  یگمرکها

که   یخود براسـاس نظر گمـرک، به نحـو  ـار ی تام االخت  نـدگانیحضـور نما  ام یو ا  یسـاعـات کار   می ـ تنظ  ب

 .نگردد  جادیعدم حضـور آنان ا  ـل یکاال به دل  ص یدر ترخ   یگونه خللـ  ـج یه 

که زمان   ی خود به طور کامل و براساس نظر گمرک به نحو  یی و پاسخگو  ی رینمونه گ د، یمدت بازد  می ـ تنظ  پ

 .ابدیدرصد کاهش   ی نامه حداقل س  ن ییآ  نیکاال تا دو سال پس از الزم االجراشدن ا  ص ی ترخ



  رانیکه گمرک ا  یبه نحو  یکیمرتبط به گمرک به صورت الکترون یها و مجوزها  یـ ارائه اسناد، مدارک، گواه   ت

 یم ل یکاال دخ  ی گمرک  فاتیکه در انجام تشر  یبند توسط سازمانها و مؤسسات  نی ا  تی. رعادینما  ی م  نییتع

 .است  ی الزام  زیباشند، ن

به   ی قبل  یاز کنترلها با هماهنگ  یکه برخ  ین گمرک در مواردـ فراهم نمودن امکانات الزم و آموزش کارکنا   ث

 .شود  یگمرک واگذار م

  رانیکل مجموعه به گمرک ا  لیو تحو یو نرم افزار  یاز لحاظ سخت افزار  ی ادار  یساختمانها  لیـ اتمام و تکم   ج

 .یو خروج  یورود  ی در مباد  رساخت یز  جادیا  ی متول  یتوسط سازمانها

 

 هماهنگ شده   ستمی پنجم ـ الزامات س  مبحث

که در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود داشته باشد،   یقانون و تبصره آن، در موارد(  ۱۳ماده )  ی ـ در اجرا۹ماده

مربوط مالک عمل   ونیکنوانس  ی رسم   یآن به زبانها  یحی توض  ی ها ادداشتیهماهنگ شده و   ستمیمتن س

 .خواهد بود

 :گردد  یم  ن ییتع  ریال به شرح زکا  دنیـ مدت زمان رس تبصره

 .صدور بارنامه حمل  خ یحداکثر ظرف پانزده روز از تار ییهوا  قیـ درصورت حمل از طر  الف

 .صدور بارنامه حمل  خ یحمل شصت روز از تار  ی روشها  ریـ سا  ب

 

 ارزش و قواعد مبدأ  نییدوم ـ تع  بخش

 

 اول ـ ارزش کاال   فصل

 ( ی)واردات یورود  ی اول ـ ارزش کاال  مبحث



 ی به کار م  ر یمشروح ز  ی مبحث در معان  نیقانون، اصطالحات مورد استفاده در ا(  ۱۵ماده )   یـ در اجرا۱۰ماده

 :روند

 یو شهرت با کاال  تیفی(، کی)ماد  یک یزیف  اتی که از همه جهات از جمله خصوص یی مثل: کاال  ی ـ کاال  الف

که کاال به عنوان مثل   ستیانند رنگ مانع از آن ندر ظاهر م  یی جز  ی باشد. تفاوتها کسانی  یاظهارشده ورود

 .نگردد  یتلق

 یدهنده مشابه  لیو مواد تشک  ات یخصوص یول  ستیکه گرچه از همه جهات همانند ن  یی مشابه: کاال  ی ـ کاال  ب

کاال، شهرت آن و وجود   تیفیمورد نظر انجام دهد. ک یرا با کاال  یکسانیسازد عملکرد    ی دارد که آن را قادر م

 .باشد  یمشابه م   ی کاال  ص ی کننده در تشخ نیی از جمله عوامل تع  یعالمت )مارک( تجار   کی

 دیمورد نظر را تول  یکه کاال   یتوسط همان شخص   دشدهیمشابه تول  ایمثل    یـ درصورت عدم وجود کاال  تبصره

خواهد  مالک  کسانیاز همان کشور مبدأ با شهرت    دکنندگانی تول  ریتوسط سا  دشدهی تول  ی کرده است، کاالها

 .بود

خاص قرار گرفته و  یبخش صنعت  ایصنعت  ید یتول  ی که در گروه کاالها  یی طبقه: کاال ایهمان نوع   ی ـ کاال  پ

 .رندیگ  ی در برم  ز یمشابه را ن  ایمثل    یکاال

 .فروش کاال در کشور مبدأ ثابت بوده است  مت ی که در آن مدت، ق  یـ همزمان: زمان  ت

واردکننده، عمده فروش و   دکننده،ی و فروش در آن سطح )تول   دیکه خر  از تجارت   ی: مرحله ایـ سطح تجار   ث

 .خرده فروش( انجام شده است

 .گردند ی و به بازار مصرف عرضه م  یابیبازار  د، یکه به صورت انبوه، تول  یی: نرم افزاهایتجار  یـ نرم افزاها   ج

 :باشد  ریاز اشکال ز  یکیکه ارتباط آنها به   یـ افراد مرتبط: افراد  چ

 .باشند  گر یکدی  یامور تجار  ریمد  ا یـ کارمند  ۱

 .شناخته شوند  ی تجار  کیـ از نظر قانون تجارت به عنوان شر۲



 .ـ کارفرما و کارمند باشند۳

 ای  ی حق رأ ایاز سهام    شتریب  ا یپنج درصد    ت یمالک  ایکنترل   م، یرمستقیغ  ا ی  میکه به طور مستق  ی ـ هر شخص ۴

 .داشته باشد  ار یدر اختهر دو آنها را  

 .دیرا کنترل نما یگری د  م یرمستقیغ  ای  میاز آنها به صورت مستق  ی کیـ  ۵

 .کنترل گردند  ی توسط شخص سوم  م یرمستقیغ  ای  میـ هر دو آنهابه صورت مستق۶

 .خانواده باشند کیاز    ی ـ آنها عضو۷

کننده   عیتوز ،یانحصار   ندهیاز آنها نما  ی کیمرتبط هستند و   گریکدیبا    یتجار   قیکه از طر  یـ افراد تبصره

است، چنانچه مشمول ضوابط بند )چ( شوند، افراد مرتبط محسوب   ی گرید  ی انحصار  از یصاحب امت  ا ی  یانحصار

 .شوند  یم

قابل پرداخت   ایواقعاً پرداخت شده    متیقانون، ق(  ۱۴طبق ماده )   ی ورود  ی کاال  یـ مالک ارزش گمرک۱۱ماده

 ـاهـه یاست که براسـاس س  ـرانیا  یجهت صـدور به قلمـرو گمـرک رمرتبطیافراد غ  نیفروخت شده ب  ی کاال  یبرا

 .شود  یم   ن ییتع ادشدهیو ضوابـط مقـرر در مـاده    ـطیصـاحب کاال و طبـق شرا  یمی اسناد تسل  ریو سا  دیخر

واقعاً پرداخت   متیدر ق  لیگمرک، هرگونه تعد  یها  یدگیو رس   یورود  ی کاال  یـ در اظهار ارزش گمرک تبصره

شده   رفتهیپذ  یکل  ی اصول  تیقابل سنجش و مستند و با رعا  ،ی نیاطالعات ع  هیبرپا  د یقابل پرداخت با  ایشده  

 .ردیانجام گ  یحسابدار

و   د یخر  اهه یارزش مندرج در س   ایبه گمرک اظهار شود و    دیخر اهه یکه بدون ارائه س  ییـ درخصوص کاال۱۲ماده

و مدارک مستند و قابل قبول، نامتناسب باشد،   لیصاحب کاال به نظر گمرک وبه استناد دال  ی م یاسناد تسل  ریسا

 .دینما  نییتع( ۱۷تا ) (  ۱۳ارزش کاال را طبق مواد )  دیگمرک با



قبول نشود، ارزش آن (  ۱۱ه )قانون و ماد(  ۱۵طبق ماده )  یاظهارشده ورود  ی کاال  یـ هرگاه ارزش گمرک۱۳ماده

شده   اد ی  ی)پروفرم( کاال  دیخر  خ یمثل و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تار  یکاال  ی براساس ارزش گمرک

 .خواهد شد نیی است، تع  هفروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفت   یصدور به قلمرو گمرک  یبرا

 یبرا  سهی( مالک مقا د یخر  اهه یفاکتور )س  خ یرش باشد، تارکه واردات کاال معاف از ثبت سفا  یـ در موارد تبصره

 .خواهد بود یهمزمان  طیشرا  یبررس

نمود، ارزش آن بر اساس   ن ییتع(  ۱۳و )(  ۱۱که نتوان بر اساس مواد )  ییکاال  یـ در خصوص ارزش گمرک۱۴ماده

 یشده برا اد ی  ی)پروفرم( کاال  دیخر خی مشابه و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تار یکاال  یارزش گمرک

 .خواهد شد  نییفروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تع  ی صدور به قلمرو گمرک

بت مورد توجه قرار گرفته و با  دیبا   د یو سطح تجارت و مقدار خر  طیشرا(  ۱۴و ) (  ۱۳مواد )   ی ـ در اجرا تبصره

 یمورد ارزش گذار  یبا کاال   سهیمشابه در مقا   ا یمثل    ی مسافت حمل کاالها  ایو    وهی در ش  ی اختالفات احتمال

 .ردیالزم صورت گ  لیتعد

نمود، ارزش آن   ن ییرا تع  ی ورود  یکاال   ینتوان ارزش گمرک(  ۱۴و )(  ۱۳، )(  ۱۱ـ هرگاه براساس مواد )۱۵ماده

 :گردد  یم نییتع ری( به شرح زیقی)ارزش تفر قانون  (  ۱۵بند )پ( ماده )  یکاال در اجرا

وارده به   ی فروش هر واحد کاال مت ی واردکننده، براساس ق  یبه سوابق فروش داخل یـ درصورت دسترس  الف

)با   یبه صورت عمده فروش  یمورد ارزش گذار  ی که همزمان با کاال  ی ورود در بازار داخل  ت یهمان حالت و وضع

واردکننده(، با کسر   یعمده فروش  مت یشود )ق  ی با فروشنده فروخته م  رمرتبطیمقدار( به افراد غ  نیشتریب  تیاولو

 :ریموارد ز

گروه کاال( که طبق ضوابط   ا ینوع )صنف    ا یفروش آن نوع کاال از همان طبقه    یمعمول برا  یـ سود و مخارج کل۱

 .شود  یاضافه م  مت یق   به   دکنندگانی مصرف کنندگان و تول  ت یمصوب سازمان حما  یگذار  مت یق

 .مهیحمل و ب  هیکرا  لیکاال از قب  ص ی متداول بعد از ترخ  یها   نه یـ هز۲



 .فروش کاال تعلق گرفته است  ایکه به ورود    ییها یپرداخت  ریو سا  ی ـ حقوق ورود۳

 مت ی ورود، ارزش براساس ق  ت یهمزمان به همان حالت و وضع  ، یـ درصورت عدم وجود سابقه فروش داخل تبصره

و حداکثر به   ی مورد ارزش گذار  ی پس از ورود کاال  خ یتار  ن یکتریمشابه آن در نزد  ای وارده مثل    یفروش کاال

 .خواهد شد   ن ییورود کاال، تع  خ یفاصله نود روز از تار

  یشعمده فرو  مت ی براساس ق  یتوسط واردکننده، ارزش گمرک  ی ـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخل  ب

 یو پس از کسر سود معمول برا  یخرده فروش   ا یمشابه آن و    ایوارده، مثل    یکننده ها و بنکداران( کاال   عی)توز

و پس از کسر   ردیگ  ی قرار م  نندهواردک  یعمده فروش  متیق  یمبنا   ، یفروش آن نوع کاال و با توجه به سطح تجار

کاالها  ی و خرده فروش  یسود عمده فروش  ی و درصدها  بیخواهد شد. ضرا نیی موارد مندرج در بند )الف( تع

ـ   ۱۳۸۲کشور ـ مصوب   یقانون نظام صنف (  ۱۰نظارت، موضوع ماده )  یعال  ئت یه   ونیسیبراساس مصوبات کم 

 .خواهد شد نییتع

که   یمتیورود به فروش نرسد، ارزش براساس ق  ت یمشابه آن به همان وضع ایمثل    ایوارده   یـ چنانچه کاال   پ

 نیشتریب  تی)با اولو  ی(، به صورت عمده فروشر یو تعم   یبسته بند   ، یفرآور  ل، یپس از پردازش )ساخت، تکم 

و کسر موارد مندرج در   پردازش شود، پس از کسر ارزش افزوده بابت    ی فروخته م  رمرتبطی مقدار( به اشخاص غ

 .خواهد شد ن ییبند )الف( تع

نمود، ارزش آن با توجه به بند   نییتع(  ۱۵تا )(  ۱۳و ) (  ۱۱توان براساس مواد )  ی را که نم   ییـ ارزش کاال۱۶ادهم

 :خواهد شد  ن ییتع  ری( از جمع موارد زیقانون )ارزش محاسبات(  ۱۵)ت( ماده )

 .ه استساخت کاال در کشور مبدأ بکار رفت  ای  د یپردازش که در تول  ا یساخت    یها  نهیـ ارزش مواد و هز۱

که   یمورد ارزش گذار یو فروش کاال  د یمربوط به تول  میرمستقیو غ  میمستق یها  نهی)هز یـ سود و مخارج کل۲

 .فروش کاال در کشور مبدأ منظور نموده است   مت یمنظور نشده است( که صادرکننده در ق (  ۱در بند )

 .قابل پرداخت افزوده شود  ایواقعاً پرداخت شده    مت ی به ق  دی قانون با(  ۱۴که طبق ماده )   ییها نه یهز  ر یـ سا۳



 ی کشورها  ی با گمرکها  ی ماده، تفاهم نامه تبادل اطالعات گمرک نیا  یتواند در اجرا  یم  رانیـ گمرک ا تبصره

 .دیمنعقد نما  رانیطرف معامله با ا

آن   یکرد، ارزش گمرک  نییتع( ۱۶تا ) (  ۱۳و ) (  ۱۱طبق مواد ) وارده را   یکاال   یـ اگر نتوان ارزش گمرک۱۷ماده

 ادیمقررات مواد    ی ریمدارک و اطالعات موجود و با انعطاف در بکارگ  ی قانون برمبنا(  ۱۵براساس بند )ث( ماده ) 

 :خواهد شد ن ییتع  ر یشده در موارد ز

 :عبارتند از(  ۱۴و ) (  ۱۳مواد )  یانعطاف  ی ـ روشها۱

به کار برده   یریتواند با انعطاف پذ  ی مشابه م  ایمثل    یبودن زمان صدور کاال  کینزد  ا ی  یـ شرط همزمان  الف

 .شود

ارزش   یتواند مبنا  ی شده م  د یتول  دکنندهیاز کشور تول  ر یغ  یکه در کشور  یمشابه  ایوارد شده مثل    ی ـ کاال  ب

 .ردیقرار گ  ی گمرک  یگذار

شده اند،   نیی تع(  ۱۶و )(  ۱۵که قبالً مطابق مقررات مواد )  یمشابه  ایوارد شده مثل    یکاالها   ی ـ ارزش گمرک  پ

 .تواند استفاده شود  یم

 :عبارتند از(  ۱۵ماده )  یانعطاف  ی ـ روشها۲

به   یریتواند با انعطاف پذ  ی که وارد شده اند فروخته خواهند شد، م  ی شرط که کاالها به همان وضع  نیـ ا  الف

 .کار برده شود

 .به کار برده شود  یریتواند به نحو انعطاف پذ ینود روز م  ی از انقضا  ش یـ شرط فروش پ  ب

بر   ی فروشگاه ها  ایکشورها    ریدر بازار سا  ا ی  دکنندهیکشور تول ی فروش کاال در بازار داخل  مت ی که ق  ی ـ درصورت۳

و   یعمده فروش  مت ی فهرست ق  یدرصد از رو  ستیبا کسر سود ب  رد، یارزش قرار گ  نییتع   ی مبنا (on line) خط

 نیی تع  یدر کشور فروشنده مبنا  لقهو عوارض متع  ات یو مال  یفهرست خرده فروش   یکسر سود چهل درصد از رو

 .ارزش خواهد بود



 ا ی  فیتخف  ی کشور مبدأ منها  ی متهایفهرست ق  ی از رو  ا یو    یصادرات یها  متی که ارزش براساس ق  ی ـ در موارد۴

از   ماًیمستق د یشود فهرست مورد استناد با  ی م  نیی تع  یو گمرک  ی اتیمال  ی بازپرداخت ها  ا یعادله    ی صادرات  زیجوا

کشور   تداریمقامات صالح   لهیآن به وس  تداشته باشد و صحت مندرجا  یطرف سازندگان کاال صادر و جنبه عموم 

وزارت امور   ا یدر کشور مبدأ )درصورت حضور( و    رانیا  یاسالم  یجمهور  یبازرگان  زنی( و رای مبدأ )اتاق بازرگان

 قیمحل تصد  ی دفتر اسناد رسم   ای  رانیدولت ا  یو از طرف مأموران کنسول  یکشور مبدأ گواه   ییو دارا  یاقتصاد

 .امضاء شده باشد

آ الت مشابه   ن یو تراکتور و ماش  ن یکمبا  فتراک،یل  ل،یجرثق  ، یآالت راهساز   نیـ ارزش خودرو، ماش۱تبصره

از   یفهرست ها هر سال پس از استعالم کتب   نیشود. ا  ی م  ن ییکشور مبدأ تع  یصادرات  ی ها متیس قبراسا

ماده (  ۶موضوع تبصره ) گروهمشابه آن توسط کار    ا یهمان کاال    ی جهان  ی متهای با ق  سهیمربوط و مقا  یندگینما

آالت   ن یانواع خودرو و ماش  اتیو مال  ی سود بازرگان  ،یمحاسبه و وصول حقوق گمرک  ی واحده قانون چگونگ

که مشمول قانون   یموارد  یبرا  رانیگمرک ا  ایـ    ۱۳۷۱و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب    یواردات  یراهساز

 .و منتشر خواهد شد  زشار   نیی تع  ،یباشند، حسب مورد بررس  ینم   ادشدهی

 :شود  ی نم   نیی تع  ریز  ی براساس روشها  ی ـ ارزش گمرک۲ تبصره

 .در داخل کشور  دشدهی مثل و مشابه تول  یالها فروش کا  مت ی ـ ق  الف

 .و فاقد مستندات  یرواقعیغ  ی ارزشها  -  ب

 رش یصاحب کاال، قابل پذ  ی م یاسناد تسل  ریسا  ا یو    د یخر  اهه ی مندرج در س  یارزش گمرک  ر یـ درموارد ز۱۸ماده

 :نخواهد بود

 تیوجود داشته باشد، مگر محدود  داریخر  یاستفاده از کاال برا  ا یدر حق تصرف    یتیو محدود  دی ـ هرگونه ق  الف

 متیکه در ق  ییآنها  ایدولت    لهیوضع شده به وس  یها   تیو محدود  ییایجغراف  تیاز جمله محدود  یقانون  ی ها

 .ندارند  ی کاال اثر



 .ردک  ن ییوارده را تع  یباشد که نتوان ارزش کاال   یمالحظات   ای  طیکاال تابع شرا  مت ی ق  ایـ فروش    ب

 ای  میبه طور مستق  دار، یخر  لهیبه وس  ی استفاده بعد  ای  یواگذار  ایاز وجوه حاصله از فروش مجدد    یـ بخش  پ

 .الزم انجام شود  لیقانون، تعد(  ۱۴ماده ) (  ۱فروشنده شود، مگر آنکه طبق بند )ث( تبصره )   دیعا  میرمستقیغ

 .مرتبط باشند (  ۱۰به مفهوم بند )چ( ماده )   گریکدیو فروشنده با    داریـ خر  ت

 ریدرمورد تأث  ی لیدال  گرید  قیبه هر طر  ایاطالعات ارائه شده توسط واردکننده    یـ اگر گمرک برمبنا۱تبصره

به اطالع واردکننده  (  ۲۳ماده )   تی خود را با رعا لیدال  دیدر دست دارد، با  متی و فروشنده بر ق  داریارتباط خر

او به   یبه او بدهد. چنانچه واردکننده ثابت کند که ارزش اظهار  ییپاسخگو  یروزه برا  یس   فرصت  کیو    دهیرسان

 :خواهد بود  رش یاست، قابل پذ  زیبوده و همزمان ن  کینزد  ریز  ی از روشها  یکی

 .رمرتبطیغ  دارانیبه خر  ی صدور به قلمرو گمرک  یمشابه برا  ایمثل    یفروش کاال   مت ی ـ ق۱

 .شده باشد   ن یی( قبالً تعیق یتفر( )۱۵که برطبق مقررات ماده )  یمشابه  ایمثل    ی کاال  یـ ارزش گمرک۲

 .شده باشد  نیی( قبالً تعیمحاسبات( )۱۶که برطبق مقررات ماده )  یمشابه  ایمثل    ی کاال  یـ ارزش گمرک۳

تفاده شود و اس  سه یبنا به درخواست واردکننده و صرفاً به منظور مقا  دیبا(  ۱مندرج در تبصره )  ی ـ ارزشها۲تبصره

مربوط به  یبه تفاوتها  دیمورد اختالف( با  ی ارزش کاالها  ایشده )   ادی  ی ارزش ها  سهی درخصوص کاربرد و مقا

که   ییتقبل شده فروشنده در فروشها  ینه ها یقانون و هز(  ۱۴عناصر مذکور در ماده ) ، یو مقدار  یسطوح تجار 

که فروشنده   یی تقبل نشده توسط فروشنده در فروشها  ی ها نهیو هز  ستندیمرتبط ن  گری کدیبا    دار یفروشنده و خر

 .دیمرتبطند، توجه الزم به عمل آ  گر یکدیبا    داریو خر

(، از منابع ی )بورس ابدی  ی م  متیق  ریی که دائماً تغ  ییکاالها  یارزش معامالت   ی تواند در بررس یـ گمرک م۱۹ماده

 .دینما  نییرا تع   یآن ارزش گمرک  یاستفاده و بر مبنا   یالملل ن یب  ی ( و بازارهای)منابع اطالعات یالملل  نیمعتبر ب

ارزش   ن یی تع  یچگونگ  ان یتوانند توسط گمرک در جر  یم یـ واردکنندگان در صورت درخواست کتب۲۰ماده

 .رندیخود قرار گ یواردات  یکاالها 



و   یبازرس  ی )به صورت مکمل( از خدمات شرکت ها یارزش گمرک  یمجاز است در بررس  رانیـ گمرک ا۲۱ماده

 .دیاستفاده نما  یو بازرس  ی کارشناس  نهیصالح و طرف قرارداد با پرداخت هز  ی ذ  یالملل  نیب  یفن

 

 ی دوم ـ صدور  مبحث

 لینامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دال  ایقانون در صورت عدم ارائه اسناد و  (  ۱۶ماده )   یـ در اجرا۲۲ماده

آن در بازار   یعمده فروش  مت ی ربط و براساس ق  ی را با استعالم از مراجع ذ یصدور  یرک ارزش کاال مستند، گم

و عوارض  اتها یو پس از کسر مال  ردیگ  ی م  لق به آن تع  یکه تا خروج از قلمرو گمرک  ییها  نه یبه اضافه هز  یداخل

 .خواهد نمود  نیی فروش تع

جزء ارزش   ، یباربر  مه ی حمل و ب  هیکرا  لیاز قب  ی متعلقه به کاال بعد از خروج از قلمرو گمرک  یها  نهیـ هز۱تبصره

 .باشد  ینم  ی صدور یکاال   یگمرک

گمرک   ندگانیمتشکل از نما  یکارگروه   ،ی صادرات  ی ارزش کاال  ن ییتواند به منظور تع  یم  رانیـ گمرک ا۲تبصره

سازمان   ران،یا  یاسالم  ی جمهور  یمعادن و کشاورز   ع،یاصن ،یربط شامل اتاق بازرگان یذ  ی و دستگاهها  رانیا

 .دهد  لیربط تشک  یتوسعه تجارت و وزارتخانه ذ

 یارزش باشد، صادرکننده م  یبر مبنا  یکه صادرات کاال منوط به پرداخت عوارض صادرات  یـ در موارد۳تبصره

 .دیو به صدور کاال اقدام نما  عیتود  نی را مطابق نظر گمرک به صورت تضم   ی متعلقه احتمال  یتواند عوارض صادرات

 

 مقررات  ر یسوم ـ سا  مبحث

ارزش در گمرک   نییروز از تع  یشده از طرف گمرک ظرف س  ن ییتع  ی و صدور  یورود  ی ـ ارزش کاالها۲۳ماده

 تیمهلت با رعا  نیبه اعتراض بعد از ا  یدگیقابل اعتراض بوده و رس  رانیتوسط گمرک ا  یابالغ کتب  ای  ییاجرا

 .اشدب  یم ی به اختالفات گمرک  یدگیمراجع رس  ت یقانون، در صالح(  ۱۳۵مهلت ماده )



 

 مبدأ و کنترل آن  یاسناد  یدوم ـ قواعد مبدأ و گواه   فصل

 

 اول ـ قواعد مبدأ   مبحث

مبدأ آن کاال محسوب نمود. فقط موارد   د یشده، همان کشور را با  دیکشور تول  کیکه تماماً در    یی ـ کاال۲۴ماده

 :شده، در نظر گرفته خواهد شد دی کشور تول  ک یکه تماماً در    یی به عنوان کاال  ریز

 .شوند   یهمان کشور استخراج م یایاز بستر در  ای  ین یسرزم  ی که از خاک، آبها  ی ـ محصوالت معدن  الف

 .شوند  یکه در همان کشور برداشت م   یـ محصوالت نبات  ب

 .شوند  یآمده و در همانجا پرورش داده م  ایکه در همان کشور به دن  یزنده ا  وانات یـ ح  پ

 .ندیآ  ی زنده در همان کشور به دست م  واناتی که از ح  ی ـ محصوالت  ت

 .ندیآ  ی در همان کشور به دست م  ی ریگی ماه  ای  یادی که از ص  ی ـ محصوالت  ث

همان کشور به دست  ی ها یکشت  لهیبه وس  ا یکه از در  یمحصوالت  ر یسا  ای  ا یدر در  یادیاز ص  که   یـ محصوالت  ج

 .ندیآ  یم

همان کشور منحصراً از محصوالت بند )ج(   ی ها یعرشه کشت یمستقر بر رو   یـ محصوالت که از کارخانه ها   چ

 .دیآ  ی به دست م

شود، به شرط   یهمان کشور استخراج م ینیسرزم  یاعماق آن در خارج از آبها  ای  ا یکه از در  یـ محصوالت  ح

 .اعماق آن را داشته باشد  ایدر آن آبها    ی همان کشور حق انحصار  نکهیا

شده   ی مستعمل که در همان کشور جمع آور  ی ایپردازش و اش ا یساخت    ات یحاصل از عمل عاتیـ قراضه و ضا  خ

 .خام باشندمواد   افتیباز  یو فقط مناسب برا

 .شوند  دی)الف( تا )خ( تول  یکه در همان کشور منحصراً از محصوالت اشاره شده در بندها   ییـ کاالها  د



نشده(،   دی کشور تول  ک یکه تماماً در    ییکاال  یعنیکاال دخالت دارند )  دی چند کشور در تول ایدو    یـ وقت۲۵ماده

 .خواهد شد نیی تع  یاساس  رییمبدأ آن کاال براساس ضابطه تغ

که در آن   یشود، کشور   ی م  ن ییاست که براساس آن کشور مبدأ کاال تع  ی ضابطه ا  یاساس  ر ییـ ضابطه تغ تبصره

صفت و  شیدایموجب پ  یاساس  اتیعمل  نیکه ا  ی ساخت انجام شده، به نحو  ایپردازش    یاساس  ات یعمل  نیآخر

 .گردد  ی م  یینها  ی کاال  ی صلا  تی خاص

 یهمکار   ی شده توسط شورا  نیگمرک از قواعد هماهنگ مبدأ تدو  ،یاساس  ر ییضابطه تغ  ی ریـ در بکارگ۲۶ماده

 .استفاده خواهد نمود  یگمرک

از   ی شرط درصد  یبر مبنا   یاساس  ر ییکه ضابطه تغ  یوقت  ،ی الملل  نیتوافقات ب  ا ینامه    ن ییآ  یـ در اجرا۲۷ماده

 :منظور گردد  ریز  نیطبق مواز  دیشود، ارزش ها با  ی م  نیی ارزش تع

مواد   نیشود و چنانچه ا  یوصول م  یکه براساس آن به هنگام ورود، حقوق ورود   یارزش  ،یمواد واردات  ی ـ برا  الف

که آن   ی کشور  ی قابل اثبات پرداخت شده در قلمرو گمرک مت یق  ن ینداشته باشند، براساس اول  ی مبدأ مشخص 

 .واد ساخته شده استم

 .قانون(  ۱۶آن کاال طبق ماده )  ی صادرات  مت ی شده در داخل، براساس ق دیتول  یکاالها   یـ برا  ب

دارند و به خصوص   ینقش اندک  ایکاالها ندارند    یاصل  ت یخاص  ا یصفت    ش یدایدر پ  یکه نقش   یاتیـ عمل۲۸ماده

نخواهند   یساخت تلق  ا یپردازش    یاساس  ات یباشد، به عنوان عمل  ریچند از موارد ز ای  کی که محدود به    ی اتیعمل

 :شد

 .انبار کردن الزم است  ایحمل   انیحفظ کاال در جر  یکه برا  ی اتیـ عمل  الف

 یآماده کردن کاال برا  ی که برا  ی اتیعمل  ایارائه به بازار کاال    ت یفیک  ای  ی که در بهبود بسته بند  یاتیـ عمل  ب

 .دخالت دارند  یمجدد و درجه بند  یبسته بند   لیارسال از قب

 .محصول کامل  کی  ل یمحصوالت به منظور تشک  یـ سرهم کردن ساده اجزا  پ



 .مجموعه ها  ی ـ از هم جداساز  ت

محصول به دست آمده از   یصفت اصل  نکه یمختلف، به شرط ا  ی مبدأها  یدارا  یـ مخلوط کردن کاالها   ث

 .مخلوط شده اند، نباشد  گریکدی که با    ییبا مشخصات کاالها  ریاختالط، اساساً مغا

 .واناتیـ ذبح ح  ج

همان   یدارا  ه، ینقل  لیوسا  ا یدستگاه ها    ل، یوسا  ن،ی استفاده با ماش  ی ابزارآالت برا  ،یدکی ـ ملزومات، لوازم  ۲۹ماده

به همراه آنها وارد و معموال با آنها   نکه یخواهد بود، به شرط ا هینقل  لیوسا  ا یدستگاه ها    ل،یوسا  ن، یمبدأ ماش

 .اشدمتناسب با آنها ب  زیفروخته شده و از نظر تعداد ن

( ۵که طبق قاعده )   ی موارد  یباشد، به استثنا  یدورن آن م  ی همان مبدأ کاال  یـ مبدأ لوازم بسته بند۳۰ماده

 .شود  ی جداگانه طبقه بند دیبا  ینامه لوازم بسته بند   ن ییآ  نیمقررات ا ا یهماهنگ شده    ستمیس

پردازش   ایکه در ساخت   یابزارآالت  ای آالت    ن یبرق، ماش  یروین   ل یاز قب  یمبدأ کاال، مبدأ عوامل نییـ در تع۳۱ماده

 .مبدأ کاال ندارد  ن ییدر تع  یریشود و تأث   یکاال مورد استفاده قرار گرفته منظور نم

 شیمؤثر در افزا  ا ی  تیکه باعث محدود  ی آن، در موارد  یریبکارگ  یها  هیرو  ا ید مبدأ  در قواع   راتییـ تغ۳۲ماده

 .گردد  ی نم   ی موجود در اماکن گمرک  ی باشد، شامل کاال  یحقوق ورود

 

 مبدأ و کنترل آن   یاسناد  یدوم ـ گواه  مبحث

 :روند یبه کار م  ریمشروح ز  یمبحث در معان  نیـ اصطالحات مورد استفاده در ا۳۳ماده

مربوط به کاال که سازنده،  گریهر سند د  ا ی  اههیدر س  ی صادرات یمبدأ کاال   انیـ اظهارنامه مبدأ: ب  الف

 .دهند  ی ارائه م  گر یدار د  ت یاشخاص صالح  ایعرضه کننده، صادرکننده    دکننده،یتول

 .شده است  یه گمرک صادرکننده کاال گوا   له یشده: اظهارنامه مبدأ که به وس  یـ اظهارنامه مبدأ گواه  ب



کند که  یم   یدار، گواه   تی مؤسسه صالح  ا یکاال که در آن مقام    ییمبدأ: سند مخصوص شناسا  یـ گواه   پ

 .است  ی نیمبدأ کشور مع  ینامه دارا  ی موضوع گواه   یکاال

 .مبدأ  یشده و گواه  ی مبدأ: اظهارنامه مبدأ، اظهارنامه مبدأ گواه   ی اسناد  یـ گواه   ت

اتخاذ   یاقتصاد   ای  ی اعمال ضوابط تجار  ،یحیترج  ی اعمال تعرفه ها  یمبدأ در مواقع لزوم برا  ی ـ گواه ۳۴ماده

  یبهداشت  لیمسا لیاعمال ضوابط اتخاذ شده به دل  ا یچند جانبه   ایدو    یتحت موافقت نامه ها   ایجانبه    کیشده  

 .مطالبه خواهد شد  ی عموم  ای

تواند از   ی ظن تخلف داشته باشد، م  ای  د یمبدأ ترد  یاسناد ی که گمرک در خصوص گواه   یـ در مواقع۳۵ماده

مبدأ را  یاسناد  ی گواه   دییو مستندات، تا  د یترد  لیبا ذکر دال  یدار کشور صادرکننده گواه   ت یمقامات صالح

مبدأ به   یاسناد   یدرخصوص گواه  اکشوره  ر یدار سا  تی تواند به استعالم مقامات صالح ی. گمرک مدیمطالبه نما

 .عمل متقابل، پاسخ دهد  ت یشرط رعا

صدور و کنترل صحت آن، منطبق با شکل   یاسناد مورد لزوم برا  ل،یمبدأ، نحوه تکم   یـ فرم )برگه( گواه۳۶ماده

 .خواهد بود  ی الملل  نیشده ب  رفته یپذ  ی ها هیو رو

مبدأ صادره   ی شود، گواه   یصادر م یکشور ثالث  ق یاز طر  ی نیبا مبدأ کشور مع  ییکه کاال  یـ در مواقع۳۷ماده

 .باشد  ی کشور مبدأ قابل قبول م  ی توسط مقامات صالح کشور ثالث براساس گواه 

 

 قبل از اظهار   فاتیسوم ـ تشر  بخش

ـ مأمور گمرک موظف است بالفاصله پس از اجازه مأموران بهداشت )براساس مقررات مربوط(، داخل ۳۸ماده

 ،یهمراه، آذوقه، لوازم مصرف ی کاال  یقانون شده، ضمن بازرس (  ۹۵)   موضوع ماده  یمقاصد تجار  یبرا  هینقل  لهیوس

و خدمه و مسافران را اخذ   آنهاگمرک درخصوص    ازیموجود، اطالعات مورد ن  یدکیاسلحه و مهمات و قطعات  

 .دینما



 یواقع  ازین زانیاز م  شتریقطار را ب  ای ما یهواپ ،یکه مأمور گمرک مقدار آذوقه موجود در کشت  ی ـ در صورت۳۹ماده

 یکه برا  یمقدار آذوقه ا  دیبا  ی الک و مهر کند، ول  ا یتواند مخزن آذوقه را مهر و موم )پلمب(   یدهد م  ص یتشخ

آنان   اریداند، در اخت   ی راه آهن الزم م  ستگاهیا  ا یفرودگاه    ایمصرف کارکنان و مسافران در مدت توقف در بندر  

اسلحه، مواد    دیت نظارت گمرک باز و بسته شود. گمرک بابه آذوقه مجدد، انبار تح   از یبگذارد و در صورت ن

قطار را   ا ی  مای هواپ  ا ی  یموجود در کشت یو قانون  یممنوع الورود شرع  یکاالها   ریسا  ا یمخدر و    ایمنفجره و محترقه  

 یقرار داده و برا  هینقل  لیوسا  نیمحفوظ در داخل ا   یقطار در محل  س یرئ  ا یو    مایهواپ ،یفرمانده کشت  عبا اطال

صورتمجلس در انبار تحت نظر  میآنها را با تنظ  ا یو    دیتمام مدت توقف، آنها را مهر و موم )پلمب( و مراقبت نما

 .دیگمرک حفظ و موقع حرکت مسترد نما

اصالح شده باشد، در   یبه جهات موجه  ی( و اظهارنامه اجمال فست یکه فهرست کل بار )مان  ی ـ در صورت۴۰ماده

اصالح شده را با ذکر موارد اصالح، امضا   ی از بخش ها  کیکننده هر   میمورد قبول خواهد بود که تسل یصورت

به ارائه بارنامه ها به   از یصورت ن درمحموله ها داده نخواهد شد.    ه یصورت اجازه تخل نیا  ری کرده باشد، در غ

 .ل و نقل قابل قبول استشده بارنامه توسط شرکت حم   ق ینسخه تصد  ، یاظهارنامه اجمال  م یهنگام تسل

قابل قبول است که حداکثر تا سه روز   یوقت  رندهی( در ارتباط با نام گفستیـ اصالح فهرست کل بار )مان۱تبصره

 ار یبارنامه در اخت  ی اصل  یکاال به گمرک ارائه و مستند به دستور از مبدأ بوده و نسخه ها   هیپس از تخل  یادار

 .دستور دهنده باشد

قانون( اطالعات موضوع (  ۱۸( امضا شده )موضوع ماده )فست یکه فهرست کل بار )مان  یت ـ در صور۲تبصره

 د یخطرناک با یکاالها   یبرا  ی شود، ول  یم رفتهیپذ  ی اظهارنامه اجمال  ی را داشته باشد، به جا  ی اظهارنامه اجمال

 .شود  میجداگانه تسل ی اظهارنامه اجمال

شرکت حمل و نقل به   ندهیباشد و از طرف نما (LCL) یمشترک چند محموله ا  نریکه کانت  یـ در موارد۳تبصره

اظهار شده باشد در صورت   ی فورواردر اظهارنامه اجمال  کیبه نام   (FCL) یمحموله ا  کی  نریعنوان کانت



 قانون(  ۲۱توسط فورواردر مربوط، مشمول تبصره ماده )   نریاز مشترک بودن کانت   یدرخواست و ارائه اسناد حاک

 .گردد  یم

هم زمان استفاده و بارنامه خود را صادر کرده   ی کشت  کی  یاز فضا  یرانیکه چند خط کشت  یـ در موارد۴تبصره

 .شود  یم  رفتهیشده پذ   ادیخطوط    ندگانیاز نما  کیتوسط هر    یاظهارنامه اجمال  میاند، تسل

مؤسسه حمل و نقل اسناد الزم را همراه ندارد   یـ در موقع ورود کاال هرگاه محقق گردد که به علل موجه۴۱ماده

 س ییتواند از ر  ی کند، مؤسسه مذکور م  م یقانون را تسل(  ۱۸به نحو مذکور در ماده )  یکه بتواند اظهارنامه اجمال 

 تی گمرک با مسئول  ندهیو تحت نظارت نما  د ینما  ل یص از آن را تح  یمقدار  ای  هینقل  لهیبار وس  هیگمرک اجازه تخل

گمرک محل موظف است   سییآن را به دست آورد. ر  لینموده و تفص  ی دگیو رس  هیخود را تخل  ی حامل، بسته ها

 ن یداده شود، در اجازه نامه مع  ص یالزم تشخ یاظهارنامه اجمال   م یتسل  یرا که برا  یتقاضا، مهلت   رشیضمن پذ

. دینما  ت یرا رعا  ی اطیاحت  ریتمام تداب  دیداده نشده است، حامل کاال با  یاجمال  نامهظهارکه ا  ی و تا وقت  دینما

حمل شود، حمل آنها به آن  یگریبه مقصد د  دیباشد که با  ییبسته ها  ییایو در  ییحمل هوا  لیهرگاه در وسا

 یگمرک ورود  ن یاول  س ییر  یخواهد بود که به امضا   ینسخه از اوراق اظهارنامه اجمال   کیمقصد به موجب  

 .باشد  دهیرس

 لیمرجع تحو  ی تا انبارها هیحمل کاال از نقطه تخل انیمراقبت در جر  ، ینظارت در فهرست بردار  بی ـ ترت۴۲ماده

که به   یثبت اجناس بی ترت  رنده،یگ  لیو مرجع تحو  یالملل  نی بار شماران شرکت حمل و نقل ب  فیوظا  رنده،یگ

 یبه کاالها   یدگیاصول شمارش و رس  و  ی صفاف بی گردد، ترت  ی از آن خارج م  ایوارد    یها و اماکن گمرکانبار

و نحوه ثبت دفاتر   یو نحوه ثبت دفاتر انبار، نمونه ها و طرز نگهدار  ی موجود در انبارها، نمونه ها و طرز نگهدار

 می تنظ  ینیدر موارد مع   دیکه با  ییمحموله ها، فرم )برگه( دفاتر و صورتمجلس ها  یقطع  لیکل انبارها، طرز تحو

خواهد بود  ییطبق دستورالعمل ها لیو تحو  هیمربوط به تخل گر یالزم د  فات یآنها و تشر  ی اگردد، تعداد نسخه ه 

 .شود  یاجرا م   رانیگمرک ا  دییو پس از تا  هی کاال ته  رندهیگ  لیکه توسط مرجع تحو



خواهد بود، به منزله   ه یکه بالفاصله بعد از اتمام تخل  نیطرف  ی و تحول پس از امضا لیهرست تحوـ ف۱تبصره

 نی شده به موجب فهرست از هم   هینسبت به مقدار تخل   رندهیگ   لیمرجع تحو  تیو مسئول  یکاال تلق  هیتخل  یگواه 

( مأخذ و مالک قرار خواهد فستیحساب فهرست کل بار )مان هیتسو یاوراق برا  نی شود و ا  ی موقع شروع م

 .گرفت

که در   یاز کاال را به شرح   ینتواند بخش  یبه علل موجه  یالملل  ن یکه شرکت حمل و نقل ب  یـ در صورت ۲تبصره

به طور جداگانه    فیو مشخصات موضوع هر رد  میعال  کی شده است، با تفک  د ی( قفست یفهرست کل بار )مان

که   یدر محل  ای(  ی)بارکش آب  هکاال را در دوب  رنده،یگ  لیتواند با موافقت گمرک و مرجع تحو یبدهد، م  لیتحو

و   ک ینموده و تحت نظارت خود بعداً تفک  ه یتخل  د، ینما  ی م  نیی منظور تع  نیا  یبرا  رندهی گ  لیگمرک و مرجع تحو

نظارت و مراقبت   یتواند برا یموارد مؤسسه حمل و نقل م  لی قب  ن یبدهد. در ا  رندهیگ  ل یانبار مرجع تحو  لیتحو

  لیو تحو  ک یعمل تفک  انیچند نفر نگهبان تا پا ای  کیاز طرف خود    رندهیگ  لیمرجع تحو  ی کاال با هماهنگ

و کاال به شرح   افتهیانجام    کیشود که عمل تفک  ی شروع م  یخیفقط از تار  رندهیگ  لی تحو  تی بگمارد و مسئول

 .شده باشد   لیتحو  رندهیگ  ل یبه مرجع تحو  دیه در مقابل رسماد  ن یمذکور در ا

 لیمأموران مرجع تحو ند،یبب  بیچند بسته آس ا ی  کی  هینقل  لهیکردن کاال از وس  ادهیپ  ان یـ هرگاه در جر۴۳ماده

مؤسسه حمل و نقل بالفاصله صورتمجلس وقوع امر را با درج مشخصات   ندهیبه اتفاق نما  د یو گمرک با  رندهیگ

شرکت حمل   ندهینسخه به نما  کیند که  ینما  م یاست در سه نسخه تنظ  دهید  ب ی( که آسیی)نگله ها  یی بسته ها

آن الصاق   مه ی ( ضم فستیو فهرست کل بار )مان  یبه اظهارنامه اجمال  گر یو دو نسخه د لیتحو  یالملل  نیو نقل ب

 .گردد  یم

 لهیکه از وس  ییبارها  ی جیتدر  یعالمت گذار  نی در ح  رندهیگ  لیـ هرگاه مأموران گمرک و مرجع تحو۴۴ماده

 ایرسد و    یدست خورده به نظر م   ای دهید  ب یشکسته و آس  ییکه بسته ها  ندیشود، مشاهده نما  ی م  هیتخل  هینقل

  لیمرجع تحو  ص ی که به تشخ  ب مناس  ی در محل  دیبا  ست،یآنها خوانا و روشن ن  یعالمت و شماره اصل   نکهیا



 انیشود، تا پس از پا  ینگهدار  یالملل  نی شرکت حمل و نقل ب  ت یشود، با مسئول  یم   نییو گمرک تع  رندهیگ

 :عمل شود  ریسالم، درباره آنها به نحو ز  ی بسته ها  هیتخل اتیعمل  افتنی

 ن یکه شرکت حمل و نقل ب  یو در صورت   نهیو شماره خوانا نباشد، به دقت معا  عالمت  یکه دارا  ییـ بسته ها  الف

کند و در صورتمجلس   د یبسته با خط خوانا ق  ی آن را رو  دیدهد، با  صیبتواند شماره و عالمت آن را تشخ  یالملل

وزن، در   نیی شماره بودن آن با تع  ی عالمت و ب  ی ب  ایداده نشد، ناخوانا بودن و    ص یشود و اگر تشخ  ح یتصر

 .صورتمجلس ذکر شود

با کمال   کی به    کی  دیشود، با  یم  ده ید  یآثار دست خوردگ  ا ی  ی آنها شکستگ  ی که در بسته بند  ییـ بسته ها  ب

آنها اقدام و   ات یاز محتو  یبه بازکردن و صورت بردار  ایلفاف آنها و    دیو در صورت اقتضاء به تجد  ن یدقت توز

 میباشد، تنظ   ره یلفاف و غ  د یو تجد  ی ارو صورت برد  ن یو توز  ی دگیرس  جه یاز نت  ی الزم که حاک  یا صورتمجلس ه 

لفاف   دیدر مورد تجد  ژهیمورد و به و نیبرسد. در ا  یالملل  نیمأموران مربوط و شرکت حمل و نقل ب  ی و به امضا

تواند بسته    ی باشد م  لیکه ما  یدر صورت  ی الملل  ن یبسته ها، شرکت حمل و نقل ب  اتیاز محتو  یو صورت بردار

 .گردد  د یو مراتب در صورتمجلس ق  دیماها را مهر و موم )پلمب( ن 

)الف( و )ب(   ی شود که بندها  یقبول م  ی در صورت  ی ماده به اماکن گمرک  نیمشمول ا  یبسته ها   لیـ تحو تبصره

 .کامالً انجام شده باشد

 یوارده با کشت  یکاال موظف است صورت مجلس ها و اسناد مربوط و حساب کاال   رندهی گ  لیـ مرجع تحو۴۵ماده

 ات یعمل  انیسه روز پس از پا   هینقل  لی وسا  ریو سا  نربریکانت  یها   ی ها را در هر سفر تا هفت روز و در مورد کشت

 .دینما  لیتحو  ین الملل یکاال را به شرکت حمل و نقل ب  ی قطع  دیو رس  ه یو تصف  میتنظ  ه،یتخل

براساس مقررات مربوط   ی اقتصاد  ژهیو و  ی ـ صنعت  ی بخش در مناطق آزاد تجار  نیموضوع ا  فاتیـ تشر۴۶ماده

 .گردد  یمنطقه اجرا م  تیریتوسط مد

 



 ی کاال در اماکن گمرک ی چهارم ـ نگهدار  بخش

 

 کاال ی دارنگه  تی و مسئول  یگمرک  یاول ـ انبارها   فصل

ابالغ   خیاز تار   یگمرک  ی باشد در انبارها  ی م  یاختالف گمرک  یکه دارا  ییکاالها  یـ مدت مجاز نگهدار۴۷ماده

 .سه ماه است ی به اختالفات گمرک  یدگی مراجع رس  یقطع  یابالغ رأ  ایگمرک    ی نظر قطع

 ساتیکه مستلزم تأس  ییکاالها  ا یخطرناک   یکاالها   یو نگهدار  لیتحو  یکه امکانات الزم برا  یـ درصورت۴۸ماده

مربوط و   ـل یپس از ارائـه مستنـدات و دال  رندهیگ  لیخاص باشد وجود نداشته باشد، مرجع تحو  زاتیتجه  ای

 یالمللـ  نی شرکت حمل و نقل ب  صـورت  ن یدر ا  د، ینما  یگرفتن آنها خوددار  لیتواند از تحو  یموافقت گمرک م 

خود و تحت مراقبت  تیبا مسئول  ا یمقـررات اعاده    ریسا تیکاال را با رعا  صاحب کاال موظف است ایمربوط  

 تیصاحب کاال همزمان با ورود کاال اسناد و مدارک الزم را ارائه و با رعا  ا یگمرک به انبار مناسب انتقال دهد و  

 .دیکاال اقدام نما  صیمقررات نسبت به ترخ  ریسا

 ،یپروانه صادرات  ، یآن اظهارنامه اجمال  یشود که برا  یقبول م  ی وقت  یگمرک  یکاال به انبارها   لیـ تحو۴۹ماده

از آب  ی صورتمجلس کاال ،ی( داخلتیعبور )ترانز  ،یمرجوع ،یورود موقت، کران بر  ،ی( خارجتیعبور )ترانز

 .شده باشد  م یگمرک تسل  یگرفته با احکام و موافقت کتب

شود که  یقبول م  یگمرک  یدر انبارها   یشود در صورت   یم ف یتوق  ایکه به عنوان قاچاق ضبط    ییـ کاال تبصره

 .شده باشد  میانبارها تسل  نیاز مشخصات کاال باشد، به ا  یهمراه صورتجلسه کشف، نامه گمرک مربوط که حاک

هر   ی بالفاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و برا  دیشود، با  یم  لیتحو یگمرک  یکه به انبارها   ییـ هر کاال  ۵۰ماده

و بارنامه، قبض انبار   ی صورتمجلس ضبط، احکام کتب  ،ی( و هر پروانه گمرک فستیفهرست کل بار )مان   فیرد

خود را تاسقف متوسط   ت یمسئول  د یبا  رندهیگ  لیشود. مرجع تحو  میدهنده کاال تسل  لیجداگانه صادر و به تحو

 .دینما  مه ی شود، ب  یاعالم م  رانیکه هر سال توسط گمرک ا  یموجود در اماکن گمرک  یارزش کاال 



 یاطالعات در خصوص کاالها   ی گرفتن کاال، تمام  لیموظف است همزمان با تحو  رندهی گ  لیـ مرجع تحو۱تبصره

 .دیبه گمرک اعالم نما  د،ینما  ی م  نیی که گمرک تع  ی و وزن به نحو زانیرا به نوع، م   یلیتحو

 ایو    یدگید  ب یکاال دچار آس  ،یخروج از اماکن گمرک ایکاال از انبار    ی ریبارگ  ایـ هرگاه در زمان توقف  ۲تبصره

به گمرک اطالع داده شود تا با حضور   رندهیگ  لیبالفاصله مراتب توسط مرجع تحو  د یگردد، با  ی کسر  ایفساد  

 .ردیانجام گ  یقانوناقدامات    ریتا سا هیعلت صورتمجلس مربوط ته  دی مأمور گمرک با ق

 

 ی اختصاص  ی و گمرک ها  ی رسم   ی عموم  یانبارها و سردخانه ها   ،یاختصاص   ی دوم ـ انبارها  فصل

به   د،یموافقت نما  یانبار اختصاصـ  س ی بر تأس  یتواند با درخواست صاحبان کاال مبن  یم   رانیـ گمرک ا  ۵۱ماده

رک خواهند بود گم   نیکتریتحت نظـارت نزد یاختصاصـ  ی باشد. انبارها  لیبه شرح ذ  ـطیشرا  یشرط آن که دارا

مربوط   ی مقررات گمرک  ی جراموجود در آن مسئـول حسن ا  ی حسـاب کاال  یضمن نگهـدار ادشدهیو گمرک  

به   یشود که وجـود آن در انبار متک  دهیساخت خارج د  یکاال   ی که در انبار اختصاص  ی خواهد بود. در صـورت

نموده و در   ی وارده به انبار تلقـ  یآن را کاال  ی دگینباشد مأموران گمرک پس از رس  ی( داخلتیپروانه عبور )ترانز

 .رددفتر انبار ثبت خواهند ک  ی بخش ورود

 مسقف   ی ـ انبارها۱

 .در انبار مطابقت داشته باشد  ینگهدار  یمورد درخواست برا ی با نوع کاال  ی دیتول  یو کاال  ت یفعال  نهی ـ زم  الف

و   یدرب ورود  کی  یاز داخل انبار محصور و دارا  رهایمالً محصور و پنجره ها و نورگمسقف و کا   دیـ انبار با  ب

گونه   چ یدرب انبار ه   یرونیب  یباشد که از نما   ی به نحو  ی و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکار  ی خروج

 .مشخص نباشد  ی از جوشکار  یآثار

 .برخوردار و در محل مناسب نصب گردد  قیحر ی اعالم و اطفا  ی و سامانه ها  زاتیـ انبار از تجه  ج

 .گردد  نی خصوص تأم  ن یآن مشخص و امکانات الزم در ا  یرونیاستقرار گمرک در انبار و محوطه ب  تیـ وضع  د



انبار به لحاظ فاصله   ت یموقع  ،ییروشنا  تی مساحت انبار، وضع  وار،یارتفاع د  وار،یانبار از بابت نوع د  طیـ شرا هـ

خارج محوطه واحد درخواست کننده،  ایانبار از لحاظ استقرار آن در داخل    تیوضع  ،ییانبار تا گمرک اجرا

 .گردد  ی مشخص م  رانیدر انبار، توسط گمرک ا  ی مورد درخواست جهت نگهدار  ی براساس نوع کاال

 روباز   ی ـ انبارها۲

 (۱) )الف(، )د( و )هـ( بند  ی جزءها تیـ رعا  الف

در انبار   یقابل نگهدار  طیاست که به لحاظ شرا  یی و کاالها  می حج یکاالها   یـ انبار روباز صرفاً شامل نگهدار  ب

 .باشند  ی مسقف نم 

 ی که از نما  یبه صورت  یو نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکار  یو خروج  یدرب ورود  کی  ی ـ دارا  ج

 .مشخص نباشد  ی از جوشکار  یگونه آثار   چ یدرب انبار ه   یرونیب

 تیمنوط به رعا  یگمرک اختصاص  یواحدها   جادیو ا  یعموم  یاز انبارها و سردخانه ها   یـ بهره بردار تبصره

 .باشد  یماده م  نیمقررات ا

بوده و با   ییگمرک اجرا  ک یتابع    یالت ی قانون از لحاظ تشک(  ۳۲موضوع ماده )   یـ واحد گمرک اختصاص   ۵۲ماده

 ی گمرک  یشود. واحدها   ی مورد نظر به طور کامل در آن واحد انجام م  ی گمرک  فاتیتشر  یعزاماستقرار مأموران ا

جهات  ریو از سا  ی اختصاص  ی قانون تابع مقررات مربوط به انبارها(  ۲۹تا )(  ۲۷مواد ) یبه استثنا  یاختصاص

 .خواهند بود یگمرک یمشمول مقررات انبارها 

داشته که   ت یمربوط مجوز فعال  یاست که از مراجع قانون  یمکان  ،ی رسم   ی عموم  یـ انبارها و سردخانه ها   ۵۳ماده

 یگمرک نشده طبق ضوابط بخش چهارم قانون، قابل انتقال و نگهدار  یعموم افراد، کاال   ی داخل  ی عالوه بر کاال

 .باشد  ی در آنها م

 

 به گمرک   ی و واگذار  ی متروک، ضبط یپنجم ـ کاال  بخش



در دو نسخه طبق فرم   یگزارش  میهر هفته گمرک را با تسل  انیموظف است در پا  رندهیگ   لیـ مرجع تحو  ۵۴ماده

است،   دهی گرد  یکه مدت توقف مجاز آنها سپر  ییاز مقدار و نوع کاال  رانیشده از طرف گمرک ا  ن یی)برگه( تع

 متروک   ی حساب کاال   ی نگهدار  یثبت و اقدام به متصد   یرا برا  ی افتی. مسئول گمرک گزارش دردیمطلع نما

مذکور موضوع متروک شدن کاال را به صاحب کاال و آورنده آن ابالغ خواهد نمود تا  ی. متصددینما  ی ارجاع م

 .انجام شود  یمراحل بعد  د، یکاال اقدام ننما  ص ی ابالغ نسبت به ترخ  خیروز از تار  ستیچنانچه صاحب کاال ظرف ب

ارائه   دیبا  ی از مدت مجاز تجاوز نکرده باشد، گزارش منف  ییکاال  چ یهفته، توقف ه   کی ـ هرگاه در مدت  ۱تبصره

 .گردد

براساس ضوابط    یاقتصاد  ژهیو و  یـ صنعت   ی آن در مناطق آزاد تجار  دیمدت توقف کاال و تمد  نیی ـ تع۲تبصره

شده،   ادی  ی مهلت ها   ی باشد و پس از انقضا  یمسئول آن مناطق م  ی سازمانها  ار یمناطق مذکور در اخت  یقانون

 .باشد یقانون م(  ۲۴ماده ) (  ۴ا اعالم فهرست به گمرک مربوط، مشمول مفاد حکم مقرر در تبصره )مراتب ب

قانون و تبصره (  ۲۴مشمول ماده ) ،ی گمرک  فات یاظهار شده به گمرک در طول مدت انجام تشر  یـ کاال ۳تبصره

 .باشد  یآن م(  ۲و )(  ۱)   ی ها

مذکور   فاتیهفته پس از انجام تشر  کیاست ظرف  موظف    یک یو فروش اموال تمل  یـ سازمان جمع آور۴تبصره

 .دیخود اقدام نما یمتروک به انبارها   ی قانون، نسبت به انتقال کاال(  ۳۷در ماده )

 ی به گمرک، بدون اطالع متصد(  ۵۴کاال پس از ارسال گزارش موضوع ماده )  رندهیگ   لیـ مرجع تحو  ۵۵ماده

 یکاال نم  یموجود   ث یارائه شده از ح  ی اظهارنامه ها  یمتروکه گمرک، مجاز به گواه   ی حساب کاال  ی نگاهدار

 .باشد

 

 صی اظهار و ترخ  یعموم  طیو شرا  فات یششم ـ تشر  بخش

 



 صیاظهار و ترخ  یعموم   طیاول ـ شرا  فصل

 ی چگونگ  ط،یقانون درخصوص شرا(  ۳۸تبصره ماده )  یشود در اجرا  ی اجازه داده م  رانیـ به گمرک ا  ۵۶ماده

 ییو دارا  ی امور اقتصاد   رانیوز  دییو پس از تأ  ه یو اسناد الزم، دستورالعمل مربوط را ته یابیاظهار و ارز  فاتیتشر

 ینامه داخل  ن ییآ(  ۱۹و ماده )  رانیا  ی ماسال  یجمهور  یقانون اساس(  ۱۳۸اصل )  تی با رعا  ی و راه و شهرساز

 .دیدولت اقدام نما  ئت یه 

 ی تحول گردد، مگر در موارد  یگمرک ی به انبارها  دیبا  ی گمرک  فات یبه منظور انجام تشر  ی صادرات  ی ـ کاال  ۵۷ماده

 یابیارز  اتیتواند اجازه انجام عمل  یصورت گمرک م   ن یتقاضا نموده باشد که در ا  یکه صاحب کاال به صورت کتب

شده   نیو وجوه متعلقه تأمکه کاال اظهار    یصورت   ر و د  یی. در موارد استثنادیاماکن را صادر نما  ن یدر خارج از ا

 یکاالها   یابیارز  اتیبا انجام عمل  یو   یقانون  ندهینما  ایصاحب کاال    ی کتب  یتواند با تقاضا   یباشد، گمرک م

 .دی موافقت نما  زین  ی در خارج از اماکن گمرک  یواردات

 :شود عبارتند از  مهیبه اظهارنامه ضم   دیکه با  یـ اصل اسناد  ۵۸ماده

 نیشده سند حمل توسط شرکت حمل و نقل ب   قیتصد  ر یتصو ایحمل )  د، ی: اسناد خریورود  ی ـ کاال  الف

 ی نظام بانک  ق یکه کاال از طر  ی)در صورت  ی الزم، اسناد بانک  ی ها ی قبض انبار، مجوزها وگواه   ه،ی ص ی(، ترخیالملل

که گمرک در   ی اسناد  ری( و سانبودن کاال  کنواخت ی)در صورت    ی مبدأ، صورت عدلبند  یوارد شده باشد(، گواه 

از مناطق   ی ورود  یکاال   یبرا  ه یص ی نمودن سند حمل و ترخ مه ی بداند. ضم   یضرور  نیقوان  ر یسا  ایقانون    یاجرا

شده   لیقبض انبار آن تبد  ایکه در منطقه معامله شده    یاصل  نی به سرزم  ی اقتصاد  ژهیو و  یـ صنعت یآزاد تجار

 .باشد  ی نم   ی است ضرور

که کاال از   ی موافقت بانک )در صورت  ه، ی ص یچند سند بجز ترخ ای  کی  میکه تسل  ییـ در موارد استثنا۱تبصره

گمرک اظهارنامه   س ییر  صینباشد، با تشخ  سریالزم م   یها  یوارد شده باشد( و مجوزها و گواه   ی نظام بانک  قیطر



 یم   یگمرک  فات یو انجام کامل تشر  سناد ا  یکاال منوط به ارائه تمام  صی شود. ترخ  یگذاشته م  انیقبول و به جر

 .باشد

ممنوع المعامله نبوده و مشمول  یکه کشور سازنده کاال احراز شده و محصول کشورها  یـ در موارد۲تبصره

 ی نم   یمبدأ ضرور   یارائه گواه   رانیگمرک ا  ص ی نگردد، با تشخ  یمقدار  یها   تیو محدود  یحیترج  ی تعرفه ها

 .باشد

از صاحب کاال باشد، شخص   ر یکننده اظهارنامه غ  م یو تسل  می چنانچه تنظ  یـ در مورد اشخاص حقوق۳تبصره

اعالم   رانیکه گمرک ا  ینامه )براساس متن   ی و معرف  ی وکالت رسم   یدارا  دی( بای)کارمند شخص حقوق  ادشدهی

باشد و در برگ   مه ی ضم  آنها  ریتصو  ای نامه    یو معرف  یکاال باشد و برگ وکالت رسم  ص ی ترخ  ی خواهد کرد( برا

باشد،   یکننده کارگزار گمرک  صیکه ترخ  یشده باشد و در صورت  ن ییتع  ل یوک  اراتیحدود اخت یوکالت نامه رسم 

 ی متعلق به آنها و معرف  ی در مورد کاال  ی مؤسسات دولت  ینامه رسم   ی باشد. معرف  یوکالتنامه رسم   ینامبرده دارا

 یوکالتنامه رسم   ی متعلق به سفارتخانه ها به جا  ی ارجه نسبت به کاالخ   مور وزارت ا  ینامه سفارتخانه ها با گواه

 .خواهد شد  رفتهیپذ

 ی کارگزار گمرک  ا ی  یو   قیباشد، قبول اظهار کاال صرفاً از طر  یق یکه صاحب کاال شخص حق  یـ در موارد۴تبصره

 .است  ریمعتبر امکانپذ  ی و کارت کارگزار گمرک  ی وکالتنامه رسم   یدارا

در خارج از اماکن   یابی(، مجوز ارزیگمرک   یکاال به انبارها  لی : قبض انبار )در صورت تحویصدور  ی ـ کاال  ب

ها و  ینبودن کاال(، گواه   کنواخت ی)در صورت   یفروش )فاکتور(، فهرست عدلبند  اهه ی)حسب مورد(، س  یگمرک

 ن ییتع  ی برا  ی ه ورود قطعپروان  ایپردازش   ی پروانه ورود موقت برا  ر ی)در صورت شمول(، تصو یقانون  ی مجوزها

مصوبات مراجع   یکه گمرک در اجرا  یاسناد  ری)حسب مورد( و سا یصادرات  ی به کاررفته در کاال  یمواد واردات

 .بداند  ی دار ضرور  تی صالح



در   یو عبور  ی )کابوتاژ( و انتقال  یالصاق به اظهارنامه کران بر   ی الزم برا  ی ها یها: اسناد و گواه  هیرو  ر یـ سا  ج

 .مربوط مشخص خواهدشد  ی بخش ها

و ارائه اسناد   یکتب  ی اظهارنامه طبق تقاضا  میتواند قبل از تسل  ی م  یو   یقانون  ندهینما  ا یـ صاحب کاال    ۵۹ماده

 ی وارده، کاال  ی خسارات احتمال تیشده از طرف گمرک و با قبول مسئول  نییو تحت نظارت مأموران تع  ت یمالک

جهت به دست آوردن مشخصات کاال و نمونه  هاآن  اتیمحتو  دنیبازکردن و د  ا یها    بسته  ن یو به توز  ت یخود را رؤ

 .دیلفاف آنها اقدام نما ض یو خشک کردن کاال و تعو  یبردار

 نیاز ا  ی ناش  یانجام شده در بسته بند   رات ییو تغ  اتیمحتو  ی احتمال  یو کسر  ادشدهی  ات یـ انجام عمل تبصره

صاحب کاال و مأمور نظارت کننده گمرک خواهد   رنده،یگ  لی مرجع تحو  ی که به امضا یاقدامات در صورتمجلس

 .شود  یدرج م  د،یرس

واحد و به نام   یاگر کاال  یبارنامه حمل را حت   ای(  فستیفهرست کل بار )مان  کیاز    فی چند رد ی ـ کاال  ۶۰ماده

تواند   ی م  یو   ندهینما  ا یصاحب کاال   ی امه اظهار نمود، ولاظهارن  کیتوان در    ی شخص واحد وارد شده باشد، نم 

متعدد   یدر چند نوبت اظهارنامه ها باشدبسته    کیاز    ش یکه ب  یمتعلق به خود در صورت   ی کاال  فیرد  کی  یبرا

هر بخش   ی و برا  م یو تقس  کیتوان تفک   ی بسته کاال را نم   کی  ی و در هر حال محتوا  دینما  میو تسل  میتنظ

ورود قابل   طیشده با توجه به شرا  ادیبسته    اتیاز محتو  یکه بخش  ی و قبول نمود، مگر در موارد  میاظهارنامه تنظ

به گمرک   ی درخواست واگذار  یبه صورت کتب  ا ی  می تنظ  یآن اظهارنامه مرجوع  از  یبخش  ی برا  اینباشد    ص ی ترخ

 .گردد

 یمتعدد حمل م   ی بارنامه ها  ی واحد( که ط  دی)خر  د یرخ  اهه یس  ایاعتبار    شیگشا  کی موضوع    یـ کاال ۱تبصره

 .باشد  ی اظهارنامه م  کیشود، قابل اظهار به موجب  



 ی ورود  یواگن از مباد   کی  ا ی(  نریبار گنج )کانت  کی  ون،یکام  ک ی( که با  یتی)ترانز یعبور  ی ـ محموله ها۲تبصره

راهنامه بوده و   ایبارنامه    ن یاگر موضوع چند  یحت   ند ینما  یاز کشور عبور م  ایاعزام    یداخل  ی به مقصد گمرکها

 .( خواهد بودیتی)ترانز یاظهارنامه عبور  کی( کننده آن واحد باشد، قابل اظهار به موجب  تیعبور )ترانز

در   ایدهد و   یغالب خود را به مجموعه م   تی که خصوص ی و ظروف  ی رعادیـ هرگاه کاال در ظروف غ  ۶۱ماده

و مأخذ   طیو مشمول شرا  ی ردد، هر کدام از ظرف و مظروف جداگانه طبقه بندمصرف مکرر وارد گ  یظروف دارا

صورت ظرف و مظروف  نیاظرف از مظروف نباشد در    کیکه امکان تفک  ی مربوط به خود خواهد بود. در موارد

 .باالتر خواهد بود  ی توأماً مشمول پرداخت مأخذ حقوق ورود

 رفتهیمصرف مکرر به عنوان ورود موقت پذ  ی دارا  یگاهها  هی ظروف و تک  ری( و سانرهایـ بارگنج ها )کانت تبصره

 .شود  یم

با تمام   دی شود، وزن کاال با  ی م  افتیوزن در  یاز رو  یعوارض صادرات  ا ی  یکه حقوق ورود  ی ـ در موارد  ۶۲ماده

و سپس   نی یتع  ن،ی توز  لهیهنگام اظهار در گمرک به وس یآن به حال و وضع عاد  یرونی و ب  یلفاف و ظروف درون

محاسبه و از آن کسر   ری( به شرح زآن  ریگاه و نظا  هیظرف )اعم از هر نوع محفظه و لفاف و تک  یبیوزن تقر

 :گردد

 .درصد وزن با ظرف  ست یمشبک )قفسه( ب  ی جام در صندوق ها شهیش  ی ـ برا۱

 .درصد وزن با ظرف  یدر صندوق س  ی نیآالت و چ  شهی جام و ش شهیش  ی ـ برا۲

 .پانزده درصد وزن با ظرف  گریدر کارتن و در ظروف د  ینی آالت و چ  شهیش  ی ـ برا۳

 .درصد وزن با ظرف  ست یب  یساخته شده از آن در صندوق چوب  اءیو اش   یمواد نسج  ی ـ برا۴

 .( هشت درصد وزن با ظرفینی آالت و چ  شهیکاالها در کارتن )به جز ش  ی ـ برا ۵

 .شوند پانزده درصد وزن با ظرف  یوارد م  ی فلز  ای  یظروف چوب ایکه در صندوق    ییالهاکا   ریسا  یـ برا ۶



شود سه درصد وزن با   یوارد م رهیپارچه و غ  یلفافها  ای  سه یک  ای  لیزنب  ر، یکه در جوف حص   ییکاال  ی ـ برا۷

 .ظرف

 ا یتخته مشبک    لیکه کاال را به طور ناقص بپوشاند از قب  ییمذکور شامل لفافها  ی در بندها  ادشدهی  یبیتقر  اوزان

 .شود  نییتع دیکاال با  یق یوزن خالص حق  شهی جام( نخواهد بود و هم   شه یقفسه )جز در مورد ش

 یکاال   یم یاز صاحب کاال بخواهد صحت مندرجات مدارک تسل یتواند در موارد ضرور   یم   رانیـ گمرک ا  ۶۳ماده

اتاق   ی در کشور مبدأ برساند. صحت مهر و امضا  ی اتاق بازرگان  قیآنها را به تصد  صادرکننده  ت یو صالح  یواردات

 .باشد  دهیمبدأ رس  وردر کش  رانیا  یاسالم  یجمهور  یکنسولگر   دیی به تأ  دیمحل با  یبازرگان

 

 دوم ـ مراحل گردش اظهارنامه   فصل

شده از  نیی اظهارنامه تع  دیاز موجود بودن کاال با  نانیپس از اطم   یو   یقانون  ندهینما  ایـ صاحب کاال    ۶۴ماده

اظهار از راه دور( را از لحاظ اطالعات و وجوه   ایاطالعات    ی حامل ها ریسا  ، یطرف گمرک )فرم )برگه( کاغذ

و به همراه اسناد الزم به واحد  لیتکم   بوط اعالم شود براساس اسناد مر  دیبا  ی و  هی متعلقه که از ناح  یگمرک

بودن اطالعات و اسناد   ل یبخش اظهارنامه و اسناد از جهات تکم   نی. در ادینما  میر گمرک تسلاسناد د  رشیپذ

 ن یارتباط اسناد با کاال و همچن  ت،یاحراز مالک   ، یمحاسبات، نداشتن خط خوردگ  ،یقطع  ینداشتن بده   مه، ی ضم 

از   کیدر هر    یرادیکه ا  ی شده و در صورت  ی )در صورت لزوم( بررس  ی و کارت کارگزار  یندگینما  ایبرگ وکالتنامه  

شود تا   ی به اظهارکننده مسترد م  ل یمشاهده گردد، اظهارنامه و اسناد جهت رفع نقص و تکم   ادشدهیموارد  

و   مضاءشدهپس از اخذ اظهارنامه ا  رش ی. واحد پذدیآن اقدام و اعاده نما  یو امضا   ل ینسبت به اصالح، تکم 

متعلقه، اسناد را به   یبودن محاسبه حقوق ورود  حی از کامل بودن اسناد و مندرجات اظهارنامه و صح  نانیاطم 

وارد و شماره ثبت آن   انهیدر را  ا یو مهر و موم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظهارنامه درج و    مه ی اظهارنامه ضم 

شماره  صی دهد. با تخص   یم  لیتحو یابیارز  سیو به سرو  د ینما  یدر متن اظهارنامه منعکس م  خ یتار دیرا با ق



 ن یو از ا  ییشماره ثبت شده شناسا  ن یو اظهارنامه تحت ا  یثبت و درج آن در متن اظهارنامه، کاال اظهار شده تلق

 ایمرحله )اظهارکاال( صاحب کاال حق هرگونه اصالح    نیمأموران گمرک خارج شود. قبل از ا  ار یاز اخت  د یپس نبا

 .ا دارددر اظهارنامه ر  رییتغ

و   طیاشخاص( گمرک شرا  یمحرمانه بودن اطالعات تجار   تیاطالعات اظهارنامه )با رعا  افت یـ به منظور در تبصره

 .دینما  یفراهم م   یو خصوص   یالزم را جهت انجام امور توسط بخش تعاون داتیتمه

 سیو کارشناس توسط مسئول سرو  اب یارز  نیی و تع  یابیارز  س یاظهارنامه به سرو  لیـ پس از تحو  ۶۵ماده

طبق   فیتکل  نیی تع  ایرا در اظهارنامه منعکس و در صورت قبول اظهار    یبررس  ج یو کارشناس نتا  ابیارز  ،یابیارز

پرداخت   دیرا که با  ی وجوه   زانیو م  اءمشاهده نشود، اظهارنامه را امض   ی که اختالف  یمواد قانون در موارد   ریسا

اسناد   افتیگردد. واحد مذکور پس از در  ی واحد صندوق و پروانه م  لیظهارنامه تحوشود به اظهارکننده اعالم و ا

وجوه متعلقه از اظهارکننده، نسبت به کنترل و ثبت آنها و انطباق وجوه پرداخت شده اقدام و   نی تأم  ا یپرداخت  

. دینما  ی شده است، مهر و امضاء م  ه یواحد ته  نیرا که براساس مندرجات اظهارنامه در ا  یااظهارنامه و پروانه  

تا پروانه را با اظهارنامه   لیشود تحو  ی م  ن ییگمرک تع  سییکه از طرف ر  ی سپس اظهارنامه و پروانه به شخص 

سپس اظهارنامه و اسناد   د یاپروانه را امضاء و مهر نم   خ،یتار  دیمطابقت و در صورت صحت اقدامات انجام شده، با ق

 ی لیپروانه و اطالعات تکم   ی امضا  خی ر ثبت اظهارنامه شده تا پس از ثبت شماره و تاردفت  ی متصد  لیو پروانه تحو

و اظهارنامه و اسناد   ی و  یقانون  ندهی نما  ا یصاحب کاال    لیتحو د یشده در آن دفتر، پروانه را با اخذ رس  ی نیب  شیپ

 .دیاظهارنامه نما  یرواحد نگهدا  لیرا تحو  مه ی ضم 

 .دینما  افتیدر  ش ی صاحب کاال را همزمان با اظهار کاال پ  یاظهار  یوق ورود تواند حق  یم  رانیـ گمرک ا تبصره

 

 ( یابیاظهارنامه )ارز  یدگیسوم ـ رس  فصل



وصول وجوه متعلقه، صحت مندرجات اظهارنامه و   ، یمقررات گمرک  ی از اجرا  نانیـ به منظور حصول اطم   ۶۶ماده

مشخصات و  ریاظهارشده از لحاظ نوع جنس، تعداد، وزن، ارزش، کشور سازنده، تعرفه و سا  یاسناد، کاالها

کارکنان،   ریکارشناسان و سا  ابان،یارز  ف ی. وظارندیقرار گ  یگمرک  ی و کنترل ها  یابیمورد ارز  د یالزم با  ی مجوزها

براساس اصول انتخاب   نه یو معا  یوارس  زانینقص اسناد، کشف تخلف و گزارش آن، نحوه و م  ،ینحوه نمونه بردار

 یو ابالغ م ن ییتع  رانیتوسط  گمرک ا  ی دستورالعمل  یدر اظهارنامه ط   ی وارس  جیو درج نتا  یاتفاق   یخطر و وارس

 .شود

 ایتواند با حضور صاحب کاال    یکاال م   یابیو ارز  یصاحب کاال، وارس  ی تقاضا  ا یگمرک    صیـ به تشخ تبصره

 .انجام شود  ی و  یقانون  ندهینما

موظفند مشروح اختالف را در   ابانیدولت مشاهده شود، ارز  انیبه ز  ی اختالفات  یابیارز  انیـ هرگاه در جر  ۶۷ماده

 یابیزار  س یاز شرح اختالف از طرف سرو  ی و بالفاصله صورتمجلس تخلف حاک  ندیاظهارنامه نوشته و امضا نما

 .شود  یم   ارائهگمرک    سیی به ر  مه یجر نییتع یو برا  مه یو به اظهارنامه ضم  میتنظ

انجام   یها  نهیو هز  ی تفاوت حقوق ورود افتیکه مستلزم در  ی اختالفات  یابیارز  انیـ هرگاه در جر  ۶۸ماده

مجاز که  یاز دو نوع کاال   ی کینام    نکه یباشد )مانند ا  کسانیورود    طیشرا  یخدمات نباشد کشف شود و کاال دارا

مشاهدات   زیصورت ن نیباشد( در ا  شدهدر اظهارنامه نوشته   ی گرینام د  یاست به جا   کسان یآنها    یحقوق ورود

 مه یگمرک پس از اخذ جر  سییصورتمجلس تخلف با اطالع ر میو بدون تنظ  دیدر اظهارنامه ق  دیمأموران با

 .شود  یتباه داده مقانون، اجازه اصالح مورد اش(  ۱۱۰موضوع ماده ) 

کشف   یابیخود اظهار کرده باشد و مراتب بر اثر ارز انیخود را به ز یـ اگر صاحب کاال مشخصات کاال  ۶۹ماده

مسترد دارند.    یابیارز  س یسرو  ی و آن را به متصد  سندیاظهارنامه بنو  ریموظفند مشاهدات خود را ز  ابانیشود ارز

 ی کاال اعالم کند و صاحب کاال م  احبموظف است مراتب را به ص  یابیارز  س یسرو  یمتصد   ی موارد  نی در چن

استرداد اضافه   ی تقاضا  ادشدهی  یمتصد   د ییو تأ  ابیپشت همان اظهارنامه به استناد نوشته ارز  ایتواند در متن  



مذکور   ی گزارش متصد  ر یدر ز  یدگیقائم مقام او پس از رس  ایگمرک    س ییصورت ر  ن یرا بکند و در ا  یپرداخت

 .داد  اهدصدور حکم استرداد را خو  اجازه

 دیبه درخواست استرداد نباشد با  لیدر کار خود ما  عیبه سبب تسر  ی و  ندهینما  ایـ هرگاه صاحب کاال  ۱تبصره

او حق درخواست   ندهینما  ایو صاحب کاال    دیپشت اظهارنامه نوشته و امضاء نما  ا یانصراف خود را در متن  

 .داشترا نخواهد    ی استرداد اضافه پرداخت

 دیارائه و ثبت نما  ی بر استرداد اضافه پرداخت  یمبن   ییکاال تقاضا  صیـ چنانچه صاحب کاال قبل از ترخ۲تبصره

نباشد با صدور حکم (  ۱مشمول تبصره )  نکه یدرخواست کننده به شرط ا  یگمرک و صحت تقاضا   یپس از بررس

 .کاال نخواهد بود  ص ی رخاسترداد مانع از ت  فاتی. انجام تشردینسبت به استرداد اقدام خواهد گرد

 د یاست، بازد  افته یآن انجام    یابیرا که ارز  ییبداند کاال  یتواند در هر مورد که مقتض   یگمرک م   س ییـ ر۷۰ماده

 .دی نما  نه یو معا  یابیاز مأموران گمرک دوباره ارز  یگری هر مأمور د لهیسبه و  اینموده و آن کاال را شخصاً  

 

 ی گمرک  یها   ه یهفتم ـ رو  بخش

 

 یورود   ی اول ـ کاالها  فصل

 ی اول ـ ورود قطع  مبحث

و مقررات مربوط و پرداخت حقوق   نیالزم طبق قوان  ی مجوزها  یکاال مستلزم اخذ تمام   ی ـ ورود قطع  ۷۱ماده

 .باشد  ی م  یورود

 

 وم ـ ورود موقت د  مبحث

 :وارد شود  یبه عنوان ورود موقت به قلمرو گمرک  رانیتواند با اخذ مجوز از گمرک ا  ی م   ریز  ی ـ کاالها۷۲ماده



 .شگاههایـ کاالها به منظور عرضه در نما  الف

همراه آنها پس از ارائه موافقت وزارت دفاع و  یها  لمیو ف  یی هوا  ی و عکسبردار  یلمبرداریف  ی ـ دستگاهها  ب

 .مسلح  ی روهاین  یبانیپشت

 .ینقشه بردار  ی و مهندس  ی فن  ،یت یترب  ، یآموزش  ،ی مطالعات علم   ی ـ دستگاهها  پ

)طرح   ی استخراج و اکتشاف و پروژه ها  ، یحفار  ، یراهساز   ،یروب یال  ،ی اسکله ساز  ،یسدساز  یـ دستگاهها برا  ت

 .( خاصی ها

 .آن  ریو نظا   ی صنعت  سات ینصب و سوارکردن کارخانه ها و تأس  یبرا  ـ دستگاهها  ث

 .آالت و دستگاهها  ن یماش  ری تعم   یـ دستگاهها برا  ج

 ه یو ظروف و تک  یاستفاده شخص   یبرا  رانیا  میرمق یاشخاص غ  یشخص   یمایو هواپ یسوار  ه ینقل  لیـ وسا  چ

 .چندبار مصرف  ی گاهها

 ی قابل ورود موقت بوده و دولت جمهور  ی الملل  ن یب  ی گمرک  یکه طبق قراردادها و موافقت نامه ها   ییـ کاالها  ح

 .است  رفتهیآن را پذ  تیعضو  رانیا  یاسالم

 .بشردوستانه  ی به منظور کمک ها  یو لوازم امداد  لیـ وسا  خ

 .یصادرات  یکاال   ی بسته بند  یآماده برا  ی ظروف و لفاف ها  دـ

 .یو مسافر  یسمپاش  ل یاز قب  یامور خدمات  ی برا  مای هواپ  ذـ

شوند و نتاج آنها مشمول عنوان واردات موقت بوده   ی به صورت موقت وارد کشور م  فیتعل یـ دامها که برا تبصره

 رانیوز  ئتیاغنام و احشام مصوب ه   فینامه مخصوص تعل  نیی دامها تابع مقررات آ  نیورود و خروج ا  فاتیو تشر

 .است

رفع   ا ی  ض ی مربوط به منظور تعو  یکه شرکت ها  ی خارج  ی ها یکشت  ا ی  ماهای هواپ  یدکیقطعات  ـ لوازم و  ۷۳ماده

شود.   مه یمشروح آنها به اظهارنامه ضم  زیصورت ر  د یکنند با  ی به صورت موقت وارد م  ها یکشت  ای  ماها ینقص هواپ



 ی که از طرف شرکت نگهدار  ی در دفتر  د یآن با  قی و مشخصات دق  ی در انبار مخصوص شرکت نگاهدار  ایاش  نیا

مأموران   یآن است ثبت و هر دو دفتر به امضا  ی که گمرک موظف به نگاهدار  ی گریدفتر د  ن یشود و همچن  یم

 کیاعاده هر    ایو پلمب خواهد شد. موقع مصرف    ی قبالً از طرف گمرک شماره گذار  ادشدهیگمرک برسد. دفاتر  

و عالوه بر ثبت در پشت پروانه ورود موقت مربوط در   لیتحو  یشتک  ا ی  مای با نظارت گمرک به هواپ  دیاز اقالم با

 .خروج آن از انبار ثبت و به امضاء مأمور گمرک برسد  ز یهر دو دفتر ن

و   ن ییقانون( تع(  ۱۰)حسب ماده ) رانیاست که گمرک ا  یزانیبه م  نی ـ ورود موقت مستلزم اخذ تضم ۷۴ماده

 .کند  یاعالم م

 :شود  ی اکتفا م  ی به اخذ تعهد کتب  ن یاخذ تضم   یبه جا   ر یـ در موارد ز  ۷۵ماده

 .(۷۳) موضوع ماده  ی خارج  ی ها یو کشت  ماهای هواپ  ی دکیـ ورود موقت لوازم و قطعات    الف

 .آنها  ریمصرف مکرر و نظا  یدارا  یگاه ها   هی ـ ظروف و تک  ب

سازمان مربوط و در مورد   یبا تعهد مسئوالن مال   یوزارتخانه ها و مؤسسات دولت یـ ورود موقت کاالها   پ

 .وزارت امور خارجه  یکشور مربوط با گواه   یاسیس ی ها  ی ندگینما  ا یتعهد سفارتخانه ها و    شگاهها ینما

نامه   نییآ  ن یکه در بخش ششم ا یطبق مقررات  دیگردد با  ی که به عنوان ورود موقت اظهار م  ییـ کاال  ۷۶ماده

کاال در اظهارنامه به بسته ها   ی شده و پس از درج مشخصات و عالمت رو  قیدق  یابیزو ار  نه یذکر شده است معا

کاال در موقع خروج الزم باشد الصاق   ص ی تشخ  یکه برا  یگریهر نوع عالمت د  ا یآنها پلمب گمرک    اتیمحتو  ای

و پروانه   دیق  ی و در متن پروانه گمرک  نیی از کشور خارج شود تع  دیآن با  یرا که کاال در ط  ی گردد و گمرک مدت

 .صاحب کاال گذاشته شود اریو کاال در اخت

از طرف صاحب کاال مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرک   یکتب  ی تقاضا  می ـ در صورت تسل۷۷ماده

 ش یتقاضا پ  نکهیاست به شرط ا  دی( تا حداکثر شش ماه قابل تمدرانیصادرکننده پروانه )پس از موافقت گمرک ا



داشته باشد به شرط   ددمج  دی به تمد  اج یکه باز هم احت یشده باشد. در صورت  میتسل   ه یمهلت اول یاز انقضا

 .خواهد بود  رانیتقاضا قبل از انقضا مدت، موافقت با آن موکول به کسب اجازه از گمرک ا  میتسل

 ر یز  یاز روشها  ی کیتواند به   یتعهد، صاحب کاال م  ای  ن یپروانه ورود موقت و ابطال تضم   هیتسو  ی ـ برا  ۷۸ماده

 :دیاقدام نما

 .دیتعهد را بنما  ا ی  نی ابطال پروانه و تضم   ی و تقاضا  لیـ کاال را به گمرک تحو  الف

 .دینما  ص ی مقررات مربوط اظهار و ترخ  ت یبا رعا  یورود قطع  یـ کاال را برا  ب

 ی باشد. گمرک داخل  یم   یمرجوع  هی رو  فات یاظهارنامه به منظور برگشت کاال که تابع مقررات و تشر  میـ تسل  پ

جهت خروج کاال از کشور قبول کند.  نی ورود موقت را در صورت معتبر بودن به عنوان تضم   ن یتواند تضم   یم

ا مشخصات پروانه ورود کاال ب  قی و تطب  صیورود موقت موکول به تشخ  ی تعهد کاال  ای  ن یابطال پروانه و تضم 

باشد. در   ینشدن مدت اعتبار پروانه م   یکاال و منقض  یالصاق شده رو  ی گمرک  میعال  ایموقت و سالم بودن پلمب  

 یر یگ  یپ  ا یو    ن یکاال ممکن نباشد نسبت به وصول تضم   قیپلمب، تطب  ای  میرفتن عال  ن یکه به علت از ب  یصورت

داشته باشد طبق مقررات   یکه صاحب کاال قصد خروج کاال را از قلمرو گمرک  یتعهد اقدام و در صورت  یاجرا

 .( رفتار خواهد شدیصادرات الت یو تسه  ی صادرات  زهی جا لیاز قب  یصادرات )بدون پرداخت هرگونه وجه

به   ایبفروشد    رانیر ارا که به عنوان ورود موقت وارد شده است د  ییـ هرگاه صاحب کاال بخواهد کاال۷۹ماده

بر ابطال پروانه ورود موقت به   ی مبن  ی مدت اعتبار پروانه، درخواست کتب  ی قبل از انقضا  دیمصرف برساند با

مربوط به واردات را انجام   یعموم  فاتیتشرو    م یخود تنظ یکاال  ی برا  یگمرک مربوط داده و اظهارنامه ورود قطع

به مأخذ و ارزش زمان اظهار   یاخذ مجوزها و پرداخت حقوق ورودورود موقت مستلزم    ی کاال  یدهد. ورود قطع

 .خواهد بود یارز براساس زمان اظهار ورود قطع  یورود موقت و نرخ برابر



 ای  یقطع   صیترخ  ا یگمرک    لی ورود موقت در مهلت مقرر حسب مورد تحو  یکه کاال  یـ در صورت  ۸۰ماده

قانون( و ( ۱۱۳بودن مشمول مقررات قاچاق )موضوع بند )ب( ماده )  ی عمد  ص یبرگشت نشود، در صورت تشخ

 .تعهد اقدام خواهد شد  ی اجرا  یر یگی و پ  ن یصورت نسبت به وصول تضم  نیا  ریدر غ

اال مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب ک ایو    ن یوصول تضم   ایکه اعالم جرم قاچاق و    یـ تا زمان تبصره

اعاده کاال اقدام   ای  صی ترخ  ای  لیقانون نسبت به تحو(  ۱۰۹موضوع ماده )   ی انتظام  مهی تواند با پرداخت جر  یم

 .دینما

 

 پردازش   یسوم ـ ورود موقت برا  مبحث

وارده و نوع   یکاال   زانیاست. م  رانیاز گمرک ا  یپردازش مستلزم اخذ مجوز قبل  یـ ورود موقت برا  ۸۱ماده

 .گردد  یم  ن یی و توسط گمرک تع  دیدره ق پردازش در مجوز صا

پردازش   ی از محل ورود موقت برا  یصادرات یمصرف کاال   بیضرا  ای  ل یگمرک ک  یکه برا  یـ در صورت ۱تبصره

که صادرکننده به نظر   ی . در موارددی نما  یربط را استعالم و اقدام م  یذ   یمشخص نباشد، گمرک نظر سازمانها

بخش دوازدهم قانون   موضوع   یبه اختالفات گمرک  یدگیتواند موضوع را به مراجع رس یگمرک معترض باشد م

 .دیارجاع نما

که به طور منظم   ی صادرکنندگان خوشنام و نمونه و صادرکنندگان یالزم برا  التیتسه  رانیـ گمرک ا۲تبصره

 .خواهد کرد دهند فراهم  یپردازش را انجام م  ات یعمل

 یذ   یدیساالنه واحد تول  ی اسم   تیظرف   زانیپردازش حداکثر به م  ی ورود موقت برا  یـ صدور مجوز برا۳تبصره

 .ربط مجاز است

صدور سند   خ یقانون مهلت صدور محصوالت به دست آمده از تار(  ۵۱ماده ) (  ۱تبصره )  ی ـ در اجرا  ۸۲ماده

به   نفعیاز طرف ذ   ی موجه و قابل قبول  لیکه دال  یمهلت در موارد  ن یباشد. ا  یسال م کیوارده    ی کاال  ص ی ترخ



و   گریسال د  کیحداکثر تا    ییادغذاو مو  یدخان  ،ییدارو  ،یشیآرا  ،یبهداشت  ییگروه کاال  یگمرک ارائه گردد برا

 یرگروه کا د ییخواهد بود. در موارد استثناء با تأ  د یقابل تمد  گریحداکثر تا دو سال د  ییکاال  ی گروهها  ریسا  یبرا

و اتاق   رانیو گمرک ا  یصنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورز یوزارتخانه ها   ار یتام االخت  ندگانیمتشکل از نما

 ی تجار  ات یبا توجه به ضرور  رانیا   یاسالم  ی جمهور یو تعاون مرکز  ی معادن و کشاورز  ع، یصنا  ، یبازرگان  ی ها

 .خواهد بود  د یقابل تمد

 .باشد  یدر وزارت صنعت، معدن و تجارت م   ادشدهیکارگروه    رخانهیـ دب تبصره

از واردکننده انجام شود   ر یغ  یتواند توسط اشخاص  یم  رانی پردازش پس از موافقت گمرک ا  اتیـ عمل۸۳ماده

مقررات ورود   ی انجام شده باشد و در هر حال واردکننده در مقابل گمرک مسئول اجرا  ت ی مالک  رییتغ  نکهیبدون ا

 .پردازش خواهد بود  یموقت برا

را با ذکر شماره پروانه ورود    یاظهارنامه صادرات  د یصدور محصوالت به دست آمده، صاحب کاال با  ی ـ برا  ۸۴ماده

. گمرک به هنگام صدور، اقدامات الزم به منظور دینما  م یو به گمرک تسل  میآن تنظ  ریموقت و الصاق تصو

توسط گمرک ورود موقت   هیامکان تسو  ا ست آمده را معمول توارده و محصوالت به د  ی و انطباق کاال   یبازشناس

 .شود  سریکننده م

وارده   یبه عمل آورد. چنانچه کاال  د یوارده و نحوه پردازش بازد  یتواند از کاال   ی ـ گمرک در هر زمان م  ۸۵ماده

 .قانون رفتار خواهد شد(  ۱۱۳محصول به دست آمده موجود نباشد، طبق بند )ب( ماده )   ای

اسناد و مدارک و   یها و تعهدات اخذ شده پس از بررس نی ـ با صدور محصوالت به دست آمده تضم ۸۶  ماده

که محصوالت به   یخواهد شد. در موارد هیابطال و تسو  یدر محصول صادرات  یواردات  ه یمواد اول  ی ریاحراز بکارگ

 .صادر شده انجام خواهد شد  یکاال   زانیهمان م یبرا  هیشود ابطال و تسو  یصادر م جیدست آمده، به تدر



 یکاال  رانیپردازش، پس از اخذ موافقت گمرک ا  یشده برا  نییتواند ظرف مهلت تع  ی ـ واردکننده م۱تبصره

 هیو تسو  نی از کشور خارج و نسبت به ابطال تضم   یمرجوع  فاتیتشر تیبا رعا  هیوارده را به همان حالت اول 

 .دیتعهدات خود اقدام نما

مصرف داشته   ت ی)قابل  ی ارزش تجار  یدارا  عاتیضا نی پردازش و همچن  یوارده برا  یـ درخصوص کاال ۲تبصره

 یم   ص ی و بدون کسر استهالک ترخ(  ۷۹مقررات ماده )  تیاظهار شود، با رعا  یورود قطع  ی باشد( چنانچه برا

 .شود

صورت پروانه  ن یاز واردکننده صادر شود که در ا  ر یغ  یتواند به نام اشخاص  یـ محصوالت به دست آمده م ۳تبصره

 .است  یتعهد کاف  ای  ن یابطال تضم   ی مربوط برا  یصادرات

به شرط ارائه    د یتعهد خود اقدام ننما  یفایکه صاحب کاال در مهلت مقرر نسبت به ا  یـ در صورت  ۸۷ماده

مهلت، موضوع در   ی از انقضاپردازش قبل    ی نمودن پروانه ورود موقت برا  یبه قطع  لیبر تبد  ی درخواست مبن

 ،یبازرگان  ی وزارت صنعت معدن و تجارت، اتاق ها  ران،یگمرک ا  اری تام االخت  ندگانیمرکب از نما  یونیسیکم 

 یاسالم  یجمهور یحسب مورد و بانک مرکز  رانیا  یاسالم  یجمهور ی و تعاون مرکز  یمعادن و کشاورز   ع،یصنا

شده و انجام ثبت   ادی  ونیسیو در صورت موافقت کم   یمربوط بررس   ید یو حسب مورد وزارتخانه تول  رانیا

براساس مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود   یحقوق ورود ختسفارش )توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت( با پردا

در وزارت   ادشدهی  ونیسیکم   رخانهیاقدام خواهد شد. دب  ینرخ ارز در زمان اظهار واردات قطع  یموقت و با برابر

 .باشد  یمعدن و تجارت م   صنعت

( نفت، گاز و ی)طرحها ی پروژه ها  یپردازش در اجرا   یورود موقت برا  ی ـ محصوالت به دست آمده از کاال تبصره

مستقر در مناطق   ی ( تحت نظر گمرک به گمرکهای )محدوده ها یها  تیاستفاده در سا  ی چنانچه برا یم یپتروش

و تعهدات مأخوذه   نات یتضم   حث،مب   نیمقررات ا  ت یو اظهار گردد در صورت رعا  لیتحو  ی انرژ  یاقتصاد  ژهیو



و واردات در مقابل   یصادرات  زیجوا  ی قابل استناد برا  یبوده، ول  ه یپردازش قابل تسو  یمربوط به ورود موقت برا

 .باشد  یصادرات نم

 یقطع  ص یمحصوالت به دست آمده از پردازش در مهلت مقرر حسب مورد ترخ   ایوارده   ی ـ چنانچه کاال  ۸۸ماده

مشمول مقررات قاچاق و در   ن، ی بودن عالوه بر وصول تضم   یعمد   صیصادر نشود در صورت تشخ  ا یبرگشت و    ای

 ی قطع  ی صورت صدور رأ  رتعهد اقدام خواهد شد. د  یاجرا ی ریگیو پ  نی صورت نسبت به وصول تضم   نیا  ریغ

 .شود  ی منظور م  مه یاز جر  یبه عنوان بخش  یوصول  نیاچاق، وجه تضمبر ق  یمبن

مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کاال   ایو    نی وصول تضم   ایکه جرم قاچاق اعالم و    یـ تا زمان۱تبصره

 .دیاعاده کاال اقدام نما  ای  صیقانون نسبت به ترخ(  ۱۰۹موضوع ماده )   ی انتظام  مهی تواند با پرداخت جر  یم

و   یقانون  ی ها تیپردازش، مشمول محدود  یورود موقت برا  ی ـ صدور محصوالت به دست آمده از کاال ۲تبصره

 .گردد  ینم   یصادرات یپرداخت عوارض کاالها 

 

 ی چهارم ـ مرجوع  مبحث

 دیبا  یو یقانون  ندهینما  ایصاحب کاال   ،ی کاال به عنوان اعاده به خارج از قلمرو گمرک  صیترخ  ی ـ برا  ۸۹ماده

گمرک   س یی که ر  یخدمات انجام شده را پرداخت کند و در اظهارنامه تعهد کند که کاال را در مهلت ی ها هنیهز

 ی و  یقانون  نده ینما  ا یصاحب کاال    رخواستمهلت در صورت د   نیخارج سازد. ا یاز قلمرو گمرک  د ینما  ی م  نییتع

 .است  دیبه شرط وجود علت موجه مستند به مدارک، قابل تمد

شود   یاظهار م  یداخل  ی آن که در گمرکها  ه ینقل  لهیدرب محفظه بار وس  ا ی  یمرجوع  یکاال   ی هاـ بسته ۹۰ماده

 کیشود و    ی صاحب کاال گذارده م ار یشود در اخت  ی نسخه اظهارنامه الصاق م  کیپلمب شده و با پروانه که به  

که کاال از آنجا خارج خواهد شد   یمرزبه عنوان گمرک    مینسخه از اظهارنامه مربوط بالفاصله و به صورت مستق

 .شود  ی م  یگانیارسال و نسخه سوم با



انجام   یها  نهیعالوه بر هز  دیاظهار شود صاحب کاال با  یبه عنوان مرجوع  ی ـ هرگاه کاال درگمرک داخل۹۱ماده

خواهد شد،  نییتع  رانیآن توسط گمرک ا  زانیالزم که م  نی تضم  دینما  یخت مپردا  ی خدمات که به طور قطع

و پروانه و اظهارنامه   لیحمل و تحو یتا گمرک مرز ماًیمستق ی از گمرک داخل  دیبا  یمرجوع  ی. کاال دینما  عیتود

شود از راه مجاز   ی م  نیی که از طرف گمرک تع  یو تحت نظر مأموران  ی شود سپس با اطالع گمرک مرز  میتسل  زین

و خروج   یورود کاال به گمرک مرز خروج  خی تار  دیگردد و مأموران با  لیتحو  ما یهواپ ای  یبه کشت   ا یخارج و   یمرز

 ند ینوشته و امضاء نما  زیو پلمب شده ثبت و در پشت پروانه و اظهارنامه ن  ی گذار  رهکاال را در دفتر مخصوص شما

شود تا جهت   میشده به صاحب کاال تسل  یو اظهارنامه گواه  یگمرک محل گواه   سیی از طرف ر  آنها  ی و امضا

موجود و در همان   ی در گمرک مرز یمرجوع  ی . هرگاه کاالدینما  میمربوط تسل  یبه گمرک داخل  ن یابطال تضم 

و تحت نظارت مأموران گمرک به انبار   کسرهی  ،یابیکه از محل ارز  یاعاده اظهار شود در صورت  یگمرک برا

 ینظر مأموران عبور داده شود به بازرس  ریحمل و ز یبه نقطه مرز  کسرهی  ایشود و   لیتحو مای هواپ  ای  یکشت

 .شود  ی نم   افتیدر  ن یمورد تضم   نیو در ا  دهیاکتفا گرد  یاجمال 

ظهارنامه و پروانه مشاهده کاال با مندرجات ا  ی مشخصات ظاهر نیب  ی اختالف  ی ـ هرگاه در گمرک مرز۹۲ماده

و در صورت لزوم از   یدگیو به اختالف رس  ی از صدور اجازه خروج کاال از کشور خوددار  دیگمرک با  سییگردد ر

در صورت تخلف طبق مقررات  و شده را استعالم    ادیاختالفات    یچگونگ  ، یگمرک صادرکننده پروانه مرجوع

 .دیمربوط حسب مورد عمل نما

 ی که مشخصات ظاهر  ی در صورت  ی تواند حت  ی م  ی از تخلف، گمرک مرز خروج  یحاک  یظن قو ـ در موارد   تبصره

 .دیکاال اقدام نما  ی و بازرس  نه یبسته ها با مندرجات اظهارنامه و پروانه مطابق باشد به معا

رفته باشد   نیاز ب  ایشکسته   ا یپاره شده    هینقل  لهیوس  ا یگمرک به بسته ها    یالصاق  میـ هرگاه عال۹۳ماده

کامل خواهد شد و در صورت عدم احراز تخلف،   ی و بازرس  نهیمعا  ی هر بسته از طرف گمرک مرز خروج  اتیمحتو



 ایطبق مقررات قاچاق    مورد قانون اخذ و در صورت احراز تخلف حسب  (  ۱۱۰موضوع ماده )  ی انتظام  مه یجر

 .تخلفات اقدام خواهد شد

شده اظهارنامه که   یشود که نسخه گواه   ی ابطال م  یوقت  یعمرجو  ی کاال  یاخذ شده برا  ن یـ تضم  تبصره

 .شود  میشده تسل  عیدر آنجا تود   ن یکه تضم   یباشد به گمرک   ی متضمن خروج کاال از قلمرو گمرک

شده اظهارنامه را   یمهلت داده شده نسخه گواه   انیماه پس از پا  کیتا    ی مرجوع  یـ هرگاه صاحب کاال۹۴ماده

گمرک مذکور مراتب را از گمرک مرز   د یننما  لیتحو نی ابطال تضم   یبرا  یبه گمرک صادرکننده پروانه مرجوع 

( حسب ی رعمدیجز موارد غ بهنشده )  لیبه آن گمرک تحو ی مرجوع  یاستعالم و اگر معلوم شود کاال   ی خروج

 .اق اقدام خواهد نمودمقررات قاچ   ی اجرا  ا یو    ن یتضم   زیمورد نسبت به وصول و وار

اعالم جرم   ای به درآمد    نی شده و قبل از منظور نمودن تضم   نییبعد از مهلت تع  یمرجوع یـ هرگاه کاال تبصره

 مهیگمرک احراز شود، مشمول پرداخت جر  ینبودن آن برا  ی شده و عمد  میتسل یقاچاق به گمرک خروج 

 .قانون خواهد بود(  ۱۰۹موضوع ماده )  یانتظام

 

 ی ( خارجتیم ـ عبور )ترانزپنج  مبحث

که متناسب با مسافت،   یگردد کاال را ظرف مهلت  یاظهارنامه به گمرک، متعهد م  میـ عبوردهنده با تسل۹۵ماده

مشخص شده در پروانه عبور، خارج   یگمرک خروج   قیشود از طر  یم   نییحمل و فصول سال تع  لهینوع وس

 .دینما

و با   ی توسط وزارت راه و شهرساز   ی از قلمرو گمرک  یخارج  ی عبور کاالها  ی رهایـ مدت زمان و مس۱تبصره

 .گردد  ی م  نییتع  رانیگمرک ا  یهماهنگ

و با اعالم مراتب   رانیگمرک ا  ای  یبا موافقت گمرک ورود  یگمرک خروج  رییتغ  ایمهلت پروانه    د یـ تمد۲تبصره

 .است  ریربط امکانپذ  ی ذ  ی به گمرکها



پس از درخواست   ، یعبور  یحمل کاال  ل یتسه  یبرا  ات یو عمل ی درجه بند  ،یبند  بسته میو ترم  د یـ تجد۳تبصره

از   یباشد. هرگونه خسارت وارده به کاال ناش  ی با نظارت گمرک، مجاز م  ی و  یقانون  ندهینما  ایصاحب کاال    یکتب

 .باشد  یماده به عهده درخواست کننده م   نیا  یاجرا

انتقال کاال   ای   یکاال در اماکن گمرک  هیبر تخل  ی ربط، درخواست عبوردهنده مبن  ی ذ  یـ گمرک و سازمانها۴تبصره

 .رندیپذ  یو بالعکس را م  ما یهواپ ایواگن    ون،ی( به کام نریاز بارگنج )کانت

مهر و موم )پلمب(   ،یدر گمرک ورود   ن یتضم   عیو تود  یگمرک  ی پس از انجام کنترل ها  یعبور  یـ کاال۹۶ماده

 هینقل  لهی قابل مهر و موم )پلمب( شدن باشد به مهر و موم )پلمب( وس  هینقل  لهیکه وس  ی گردد و در صورت  یم

مهر و موم )پلمب(   یهنگام ورود دارا  به   یعبور   یحامل کاال   ه ینقل  لهیوس  ا یکه بارگنج    ی شود. در صورت   یاکتفا م

. در دینما  ی اقدام م  دیسالم باشد گمرک ضمن کنترل مهر و موم )پلمب( نسبت به الصاق مهر و موم )پلمب( جد

ها را با اسناد و   تواند عالوه بر کنترل مهر و موم )پلمب( محموله    ی به وجود تخلف، گمرک م  یموارد ظن قو

 .دینما  قیاظهارنامه تطب

تواند با اعمال  یعدم امکان مهر و موم )پملب(، گمرک مبدأ م  ا یمناسب و    هینقل  لیدن وساـ در صورت نبو تبصره

 .مناسب اجازه عبور را بدهد  ی کنترل  یروشها

 گریموجه د  لیدال  ا یسانحه    ای  ی به علت نقص فن  یعبور ی حامل کاال  هینقل  لهیکه وس  ی ـ در موارد۹۷  ماده

گمرک اطالع دهد تا با نظارت گمرک و پس از   ن یکتریتب را به نزدمرا  د یحامل با ایشود، عبوردهنده    یمتوقف م

موارد   نیکه قابل مهر وموم )پلمب( باشد، کاال عبور داده شود. در ا  ی گرید  له یکاال در وس  ی ریبارگ  ا یرفع مشکل  

و   یورود یصورتمجلس و درج شماره مهر و موم )پلمب( در اسناد مربوط، مراتب به گمرکها   م یضمن تنظ  زین

 .اعالم خواهد شد  ی خروج

از   یاز وزارت راه و شهرساز  تیمجوز فعال  یدارا  یرانیحمل و نقل ا یشرکتها   یکاال برا  ی ـ عبور خارج  ۹۸  ماده

 .شود ی م  ی مجاز تلق  یدر حکم کاال   ن ینظر سپردن تضم 



 ی ( متیعبور )ترانز  ن،یاظهارنامه و سپردن تضم   میبه تسل  از یبدون ن  ر یتحت پوشش کارنه ت یکاال   ـ۱تبصره

 .شود

راه آهن اظهار و   ای  یلیحمل و نقل ر ی شرکت ها  ای  ی پست دولت  لهیبه وس  یعبور  یکه کاال  یـ در موارد۲تبصره

با اخذ تعهد   نی تضم   ی به جا  ،یهمراه مسافران عبور یرتجاری غ  یکاال   ن یشود و همچن یحمل م  یلیر  وهیبه ش

 .شود  ی ( متیاقدام به صدور پروانه عبور )ترانز

 :باشد  ی م ریبه شرح ز  ی الصاق به اظهارنامه عبور خارج  یـ مدارک الزم برا ۹۹ماده

 .د یخر اهه ی س  ریـ تصو  الف

 .نبودن کاال  کنواختیدر صورت    یصورت عدلبند  ریـ تصو  ب

 ای( لنج  فستیفهرست کل بار )مان  ایشده آنها توسط مؤسسه حمل ونقل    ق یتصد  ریتصو  ایراهنامه    ایـ بارنامه    پ

 .یاقتصاد   ژهیو و  یـ صنعت  ی مناطق آزاد تجار  لهیقبض انبار صادره به وس

 .ینیزم یمرزها  قیوارده از طر  یکاال   ایحمل شده توسط لنج   ی کاالها  یبه استثنا  هی ص یـ ترخ  ت

  دهیگرد  ح یتصر  ی عبور  ی کاال  ی برا  یمربوط که در آنها به لزوم اخذ گواه   نیمستند به قوان  یها  یـ گواه   ث

 .است

 .کاال( کسرهیـ اصل قبض انبار )در صورت عدم حمل    ج

گردد   یم  میهر واحد حمل به عبوردهنده تسل  ی مقرر به ازا  فاتیپس از انجام تشر  یـ پروانه عبور خارج۱۰۰ماده

عبور همراه حامل کاال   ر یدر طول مس  دی. پروانه عبور بادیگرفته و حمل نما  لیخود را تحو  ی آن کاال  تا به موجب

 ی ارسال م  یبه گمرک خروج   ماًیمستق یورود  رک از طرف گم مهینسخه از اظهارنامه عبور و اسناد ضم   کیباشد.  

 ی خروج کاال در اظهارنامه اقدام و به گمرک ورود  ق یگردد تا پس از وصول محموله به آن گمرک نسبت به تصد

 .دیاعاده نما



 یقانون جهت اجرا(  ۵۴همنوع موضوع ماده ) ریغ  ی همنوع مازاد بر پنج درصد و کاال  ی ـ در مورد کاال تبصره

کاال که با اظهار مطابقت دارد اجازه عبور   ماندهی و باق  یرنگهدا  یاضاف  ی قانون صرفاً کاال(  ۱۰۸ماده ) (  ۲تبصره )

 .شود  یداده م

گردد گمرک   یحمل م لهیوس  کیاز    شی پروانه با ب  کیموضوع    یعبور خارج   یکه کاال  ی ـ در موارد۱۰۱ماده

نام گمرک   ، یحمل، شماره پروانه عبور و شماره مهر و موم )پلمب( الصاق  له یمشخصات محموله، وس  یورود

 کیو به همراه    د یعبور ق  تهرا در پ  از یاطالعات مورد ن  ریو سا ی مهلت مقرر جهت عبور از قلمرو گمرک  ،ی خروج

حکم اصل   ی خروج از قلمرو گمرک یو برا  ر یکه در طول مس  دینما  یعبوردهنده م  لی پروانه، تحو  رینسخه تصو

 یارسال و به گمرک خروج  هینقل  له یوس  نیگونه موارد اصل پروانه همراه آخر  نیپروانه را خواهد داشت. در ا

تمام   لی تحو  ایخروج    د ییا تعهد موکول به ارائه اصل پروانه و تأی  نی تضم   ه یخواهد شد. در هر حال تسو  میتسل

 .به گمرک خواهد بود  ی محموله عبور

و   لیعبور تحو  ر یدر طول مس  یداخل  یگمرکهابه    رانیتوان با موافقت گمرک ا  یرا م ی عبور  ی ـ کاال۱۰۲ماده

در کاال دخل و  نکهینمود، به شرط ا  ص ی قانون اظهار و طبق مقررات مربوط ترخ(  ۴۷ماده )  یمنظورها   ریسا  یبرا

و   یورود  یو مراتب به گمرکها ال ابط  یتوسط گمرک داخل یموارد پروانه عبور  نی نشده باشد. در ا  ی تصرف

 .اعالم خواهد شد  ی خروج

قانون که (  ۵۵و مهر و موم )پلمب( مجدد موضوع ماده )   یبازرس  اتیانجام عمل  یحمل برا لهیـ توقف وس۱۰۳ماده

 .دیو چهار ساعت تجاوز نما  ستیاز ب  دیگردد نبا  یحمل و نقل م  لهیوس  ریمنجر به ادامه مس  تیدر نها

گردد محفظه بار و مهر و موم )پلمب( بارگنج مشاهده    ی گمرک داخل  ا ی  یـ چنانچه در مرز خروج۱۰۴ماده

به وجود  ی ندارد مگر در موارد ظن قو  ی ضرورت اتیمحتو  یدست نخورده است، بازرس  ه ینقل  لهیوس  ا ی(  نری)کانت

مشاهده نشود،   ی رتیچنانچه مغا یگمرک مربوط، پس از بررس  س ییصورت با اجازه ر  نیتخلف که در ا



و   دیق  یبررس   جهیدر آن نت  د یو جد  ی( قبلی)پلمب ها  یهر و مومهاو ضمن درج شماره م  م یصورتمجلس تنظ

 .شود ی اقدامات داده م  ریآن و انجام سا  ه یتخل  ایحسب مورد اجازه خروج محموله  

را   ی موظف است مندرجات پروانه عبور و وضع مهر و موم )پلمب( و مشخصات ظاهر  یـ گمرک خروج ۱۰۵ماده

گمرک   نی خروج کاال را تحت نظارت مأمور  ا ی  هیاز مطابقت، اجازه تخل  نانی نموده و پس از حصول اطم   ق یتطب

 .دیصادر نما

شده بالفاصله   دایگمرک    یخروج محموله از قلمرو گمرک ا یکاال به گمرک مقصد و   لیـ پس از تحو۱۰۶ماده

 ندهینما  ایگمرک مربوط، به اظهارکننده    سیی شده توسط ر  یاعالم و اظهارنامه گواه  یمراتب را به گمرک ورود

. پروانه عبور که خروج دینما  میتسل یها به گمرک ورود نی تضم   ایشود تا جهت ابطال تعهدات    یم   میتسل  یو

خروج کاال مراتب در   ا ی  لیو عالوه بر آن به محض تحو  یگانیبا  ی شده، در گمرک خروج یکاال در پشت آن گواه 

 .شود  ی و مهر و موم )پلمب( و ثبت م  ی دفتر مخصوص شماره گذار  ای  انهیرا

 ب یکشور به تصو  ت یامن  یشورا  شنهادیبنا به پ  یدر اقالم ممنوع عبور خارج  شیافزا  ایـ هرگونه کاهش  ۱۰۷ماده

 .دی خواهد رس  رانیوز  ئت یه 

 .قابل اجرا خواهد بود  رانیوز  ئت ینامه ه   ب یسه ماه پس از ابالغ تصو  یشیعبور اقالم افزا  ت یـ ممنوع تبصره

 ر یباشد و مقصد بارنامه غ  ی نم   سریم  یبه اماکن گمرک  لیو تحو  ه یکه عبور کاال بدون تخل  ی ـ در موارد۱۰۸ماده

 .خواهد بود کسرهیباشد در حکم حمل    ی از گمرک ورود

 می تصم   ،ییمراجع قضا  یتا صدور و ابالغ حکم قطع  ی عبور خارج  هیدر رو  یـ از زمان وقوع تخلف گمرک۱۰۹ماده

 .است  رانیبا گمرک ا  یالملل  نی حمل و نقل ب ی شرکت ها  یبرا  التیدر مورد کاهش تسه  یریگ

 

 یششم ـ عبور داخل   مبحث



در   یالملل  ن یو شرکت حمل و نقل ب  ی شخص   ی در مورد عبور داخل  ی و  یقانون  ندهینما ا یصاحب کاال  ـ ۱۱۰ماده

مربوط و صدور پروانه، کاال را در  فات یپس از انجام تشر  دیباشد با  یکه مقصد بارنامه بعد از مرز ورود   یموارد

شود با مهر و موم )پلمب(   ی م  نییتع مرکو فصول سال توسط گ  هینقل  له یکه متناسب با مسافت، نوع وس  یمهلت

 .د ینما  لیبسته ها به گمرک مقصد تحو  ایبه بارگنج، محفظه بار    ی سالم الصاق

 :باشد  ی م  ر یبه شرح ز  کسرهیو حمل   یشخص   یالصاق به اظهارنامه عبور داخل  یـ مدارک الزم برا۱۱۱ماده

 .د یخر اهه ی س  ریـ تصو  الف

 .نبودن کاال  کنواختیدر صورت    یصورت عدلبند  ریـ تصو  ب

فهرست کل بار   ای  یالملل  نی شده آنها توسط شرکت حمل و نقل ب  یگواه   ریتصو  ا یـ بارنامه، راهنامه    پ

 .( لنجفستی)مان

که به موجب   ی مگر در موارد  ،یاعتبار اسناد  قیکاال از طر  دیبانک در صورت خر   یو موافقت کتب  هی ص یـ ترخ  ت

 .شده باشد  نیی تع  یاخلد  یکاال گمرکها  ییبارنامه مقصد نها

 .الزم است  ی عبور داخل  یکاال یمربوط که برا  نیمستند به قوان  یها  یـ گواه   ث

قانون که توسط  (  ۶۰ماده )(  ۳باشد، موضوع تبصره )   یکه مقصد بارنامه بعد از مرز ورود  یـ در موارد۱تبصره

 .باشد  ی ارائه موافقت بانک الزم نم   رد،یگ  ی شرکت حمل و نقل صورت م

شده   ادیموضوع ماده   یبندها  تیقانون، رعا(  ۶۰ماده )(  ۴موضوع تبصره )  یعبور داخل ی ـ در مورد کاال۲تبصره

 .باشد  یم  یالزام

شده   نییتع  زانیالزم را به م یها   ن یتضم  دیاظهارکننده با  ،ی شخص   یداخلـ قبل از صدور پروانه عبور  ۱۱۲ماده

 .گردد  ی وصول م  یانجام خدمات به صورت نقد  ی ها  نه یهز یول  د ینما  عیتود  رانیتوسط گمرک ا

 .شود  یم   یعبور داخل  ن،یاظهارنامه و سپردن تضم   میبه تسل  از یبدون ن  ر یتحت پوشش کارنه ت یـ کاال ۱تبصره



راه   لهیحمل شده به وس  ی محموله ها  ، یها، بسته ها و مرسوالت پست  سه یک  یـ در خصوص عبور داخل۲تبصره

اخذ تعهد   ن، ی تضم   ی گردد، به جا  یاز گمرک مبدأ به گمرک مقصد حمل م   ماً یکه مستق  ی دولت  یآهن و کاالها 

 .بالمانع است

حامل موظف   ا یانحه گردد، عبوردهنده  حمل آن دچار س  لهیوس   ایعبور، کاال    ریکه در مس  یـ در صورت۱۱۳ماده

باشد. گمرک   یصورتمجلس م میکاال و تنظ  یوارس  یگمرک جهت اعزام مأمور برا  نیکتر یبه اعالم مراتب به نزد

 یاز صورتمجلس را برا  ی داده و نسخه ا  ریپس از انجام اقدامات الزم با مهر و موم )پلمب( مجدد اجازه ادامه مس

 .ارسال خواهد نمود  مبدأ و مقصد عبور  یگمرکها

 لهیوس  ای( بسته ها  ی)پلمب ها  یو مهر و موم ها   میـ پس از وصول کاال به گمرک مقصد تعداد و عال۱۱۴ماده

مشاهده نگردد کاال به انبار    یکه اختالف   یو در صورت  قی و با مندرجات پروانه تطب ی حسب مورد وارس  هینقل

 د یمحموله با ق  لیقبض انبار، تحو  ر گردد. عالوه بر صدو  یدهنده م   لیتحو  میو قبض انبار صادر و تسل  لیتحو

تا با ارسال به گمرک مبدأ، عبوردهنده بتواند   ی از طرف گمرک مقصد گواه   ر یوله کارنه ت  ایدر پروانه عبور    خیتار

 .دینما  هیو تعهد خود را تسو  ن یتضم 

حامل کاال، از  ایدر گمرک مقصد، صورتمجلس بالفاصله با حضور عبوردهنده    ـ در صورت کشف اختالف۱۱۵ماده

پروانه   ریو مراتب در ز  م یتسل  یالملل  نیشرکت حمل و نقل ب  نده ینسخه آن به نما  کیو    می طرف آن گمرک تنظ

 ینسخه آن برا  کیو    میتنظ  تو چهار ساع  ست یظرف ب  د یگردد. صورتمجلس مذکور با  ی م  د یق  ری کارنه ت  ای

 .گمرک مبدأ عبور ارسال شود

 ا یمطالبه وجه تعهد انجام نشده است، صاحب کاال    ایو    نی وصول تضم   ایکه جرم قاچاق اعالم و    یـ تا زمان تبصره

کاال به   لیقانون نسبت به تحو( ۱۰۹موضوع ماده )   یانتظام  مه یتواند با پرداخت جر  ی م  ی و  یقانون  ندهینما

 .دیگمرک اقدام نما

 



 یصدور  ی دوم ـ کاالها  فصل

 

 ی اول ـ صدور قطع  مبحث

و پرداخت عوارض )در   ی( مجاز صادراتی مرز ای  ی)داخل  یاز گمرکها  ی کیبا اظهار در    ی صادرات  ی ـ کاال۱۱۶ماده

اخذ گردد با صدور پروانه اجازه خروج از   د یکه به موجب مقررات با  ییها  یصورت تعلق( پس از ارائه گواه 

 .داشت  خواهدقانون و تحت نظارت مأموران گمرک را  (  ۱۰۳ع ماده )مجاز موضو  یمرزها 

 یتواند اجازه دهد کاال   ی م  یتجار   اتی با توجه به مقتض   رانیگمرک ا  رمترقبهیـ در صورت وقوع حوادث غ تبصره

 .خارج شود زیراهها ن  ری کشور تحت نظارت مأموران گمرک از سا  یصادرات

 اتی گردد پس از انجام عمل  یم  میتسل  ی داخل  یاز گمرکها  یک یدر    یکه اظهارنامه صدور  ی ـ در موارد۱۱۷ماده

حمل کاال  یبرا  ز ین  یالصاق و مهلت  ی موضوع اظهارنامه مهر و موم )پلمب( گمرک  یاز بسته ها   کیبه هر  ،یابیارز

 .شود  یم  د یق  یو در پروانه صدور   ن ییاز آن گمرک تا گمرک مرز تع

قابل مهر و موم )پلمب(   هینقل  لیوسا  ایکه در محفظه حمل بار بارگنج    یصادرات یـ در خصوص کاال۱ تبصره

 .اکتفا خواهد نمود  هینقل  له یوس  ایشود، گمرک به مهر و موم )پلمب( کردن محفظه    ی حمل م

( با توجه به نوع کاال و در صورت امکان کنترل محموله رانیتواند )پس از موافقت گمرک ا  یـ گمرک م ۲ تبصره

 .دیبدون مهر و موم اقدام نما  یصادرات یبه صدور اجازه حمل کاال  ط،یشرا  ریو لحاظ نمودن سا

در   دیرس  ی که به گمرک مرز  یصادر شده است وقت  یکه پروانه آن در گمرک داخل  ی صادرات  ی ـ کاال۱۱۸ماده

آن با پروانه اکتفا    ی ظاهر قیسالم و دست نخورده باشد، گمرک به تطب  ی صاقکه مهر و موم )پلمب( ال   یصورت

خروج  خی حمل و تار لهیوس  ت دهد سپس مشخصا  ینموده و ضمن ثبت خروج کاال اجازه عبور کاال را از مرز م

 .دینما  یم میحامل تسل  ایکاال را از مرز در پشت پروانه درج و پس از مهر و امضاء آن را به صاحب کاال 



بسته ها، محفظه و   نهیبه تخلف نسبت به باز کردن و معا  یتواند در موارد سوءظن قو  یم   یـ گمرک مرز  تبصره

 .دیحمل مهر و موم )پلمب( شده اقدام نما  لهیوس

از آن مواد   یشده و بخش  دی تول  یاقتصاد  ژهیو و  ی ـ صنعت  یکه در مناطق آزاد تجار   ی صادرات  ی ـ کاال۱۱۹ماده

که در زمان صادرات   ی در مورد آن انجام نشده است در صورت یواردات قطع  فات یباشد که تشر  ی م  ی خارج  هیاول

 .باشد  ی قابل صدور م  ی ارجخ   ه یمواد اول  زانیبه م  نی پس از اخذ تضم   دیعبور نما   ی اصل  نیاز سرزم

رفته باشد،   نی از ب  ایحمل دست خورده   هلیوس  ا یچند بسته، محفظه    ا ی  کیـ هرگاه مهر و موم )پلمب(  ۱۲۰ماده

چند   ای   کی)اگر در محل حاضر باشند( آن    ی و  ندهینما  ایبا حضور حامل و صاحب کاال   د یمأموران گمرک با

مطابق   ثی از هر ح  اتیو چنانچه محتو  ند قرار ده   قیدق  یابیحمل را باز کرده و مورد ارز   لهیوس  ا یبسته، محفظه  

قانون نباشد، (  ۱۱۳چنانچه موضوع منطبق با بند )د( ماده ) ق،ی در صورت عدم تطب  ا یمندرجات پروانه باشد و  

 .و اجازه خروج داده شود  دیمراتب در پروانه ق

قانون( و (  ۱۱۹)موضوع تبصره بند )ش( ماده )   ناً یگمرک ع  ص ی به تشخ  یصادرات قطع ی ـ چنانچه کاال۱۲۱ماده

 ی قانون بدون پرداخت حقوق ورود(  ۶۵مفاد ماده )  ت یبه کشور بازگشت داده شود با رعا  ر یتعم   ایبدون استفاده  

 .باشد  یم  صی قابل ترخ

 ایگمرک در خارج استفاده    ص یبازگشت داده شده به کشور به تشخ  یصادرات قطع ی ـ چنانچه کاال۱تبصره

 .باشد  یم  صی قابل ترخ یود به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ور  ازیشده باشد، بدون ن  ریتعم 

که از محل ورود موقت   ی)ازجمله صادرات قطع یبازگشت  یصادرات قطع یکاال   ص ی ـ در همه موارد ترخ۲ تبصره

 نه یقرنط  ی ها یشود( منوط به ارائه اسناد صدور مربوط و اخذ گواه  ی پردازش که به کشور بازگشت داده م  یبرا

شده بابت صدور کاال )ازجمله  ستفادها  ازات یو اعاده امت  ی افتیو بازپرداخت وجوه در  ی منیو ا  یو بهداشت  یا

 .باشد  یپردازش( م  یاز محل ورود موقت برا  یصادرات قطع یبابت کاال   ی استرداد حقوق ورود

 



 )درابک(   ی دوم ـ استرداد حقوق ورود  مبحث

 ی بر رو  یکه در داخل عمل   ییآن )کاال  ن یع  که   یواردات  یاخذ شده از کاال  ی ـ در استرداد حقوق ورود۱۲۲ماده

 :گردد  تیرعا  دیبا ر یشود. موارد ز  یمورد استفاده قرار نگرفته است( صادر م   ایآن انجام نشده  

صدور   یشده باشد، موافقت بانک مربوط برا  ی وارد قلمرو گمرک  ی که کاال با استفاده از نظام بانک  یـ در صورت  الف

 .باشد  یم  یالزام

. موارد استثناء ردیشده، انجام پذ صی و ترخ  یکه کاال واردات قطع  ی در همان گمرک دیصدور با  فات یـ تشر  ب

 .دیاعالم خواهد گرد  رانیتوسط گمرک ا  یپس از ارائه تقاضا و بررس

 میهمزمان با تسل دیصادرکننده با ،ی و صادرات  یواردات قطع  یو انطباق کاال   ییشناسا  لیـ به منظور تسه  پ

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

 یرا در پشت اظهارنامه صادرات  جهیو نت  هد را به طور کامل انجام د   ی صادرات  ی کاال  یابیارز   فاتیموظف است تشر

 .دینما  دیق

 ،یشیآرا  ،یاقالم بهداشت  لیاز قب  ییکاالها  یبرا  یصادرات  یو کاال   یدات قطعوار  یکاال  نیب  ی ـ فاصله زمان  ت

 کیباشند شش ماه از زمان ورود به شرط آنکه حداقل    یمصرف م خیتار  یکه دارا  ییو مواد غذا   یدخان  ،ییدارو

 .باشد   یورود م   خ یسال از تار  کی  ها کاال  ریسا  یمانده باشد و برا  ی مصرف کاال باق  یسوم از مدت انقضا 

 ا ی  لیتکم   د،یمصرف شده در تول  ایبکار رفته    ی خارج  ی و لوازم بسته بند  ی مصرف  یـ در مورد مواد، کاالها  تبصره

 .گردد  یصادر شده بر اساس بند )پ( اقدام م  ی کاال  یبسته بند

 :باشد  ی در صورت صادرات مجاز نم   ریز یواردات  یکاالها  یـ استرداد حقوق ورود۱۲۳ماده

 .فاسد شده باشد ای  دهیگرد  وب یکه در داخل کشور مع  ییکاالـ    الف

 .گندم و جو  ل یوارد شده باشند از قب  ی که به صورت فله ا  ییـ کاالها  ب



 میمبلغ مورد درخواست تسل  نییو با تع   یتوسط صادرکننده به صورت کتب  دیـ درخواست استرداد با۱۲۴ماده

 ازیگمرک گردد. گمرک موظف است تقاضانامه را ثبت و از محل اعتبارات مصوب مربوط با مطالبه مدارک مورد ن

 .دینسبت به استرداد وجوه مربوط به صادرکننده اقدام نما  یو پس از بررس

اتب و صورت مر  نیکه در ا  ردیصورت پذ  یتواند مرحله به مرحله و با هر محموله صادرات یـ استرداد م تبصره

 .درج و مهر و امضاء شود  یو صدور   ی ورود  ی در متن پروانه ها  د یمبلغ مسترد شده با

به   یصادرات ی کاال  د یمصرف شده در تول ایبه کار رفته    ی لوازم بسته بند ایمواد، کاالها    ر یـ چنانچه مقاد۱۲۵ماده

 یبط را استعالم و اقدام مر یذ  یگمرک مشخص نباشد، گمرک نظر سازمانها  یبرا  یمنظور استرداد حقوق ورود

به  یدگی موضوع را به مراجع رس  تواند  ی که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد م  ی . در موارددینما

 .دیقانون ارجاع نما  ازدهم یموضوع بخش    ی اختالفات گمرک

 

 سوم ـ صدور موقت  مبحث

 ی م  نییتع  رانیکه گمرک ا  یزانی به م  ن یتضم   ایتعهد    عیصدور موقت کاال مستلزم تود  ریـ در موارد ز۱۲۶ماده

 :باشد  ی م  د،ینما

 .باشد  یبه پرداخت وجوه   دیآن طبق مقررات مق   یکه صدور قطع  ییـ کاال  الف

 .مشروط باشد  ا یآن ممنوع    یکه صدور قطع   ی ـ کاال  ب

 :شود  یاکتفا م  یبه اخذ تعهد کتب  ن یتضم   یصدور موقت به جا   ی کاال  یبرا  ر یـ در موارد ز۱۲۷ماده

 .ها یو کشت  ماهای هواپ  یدک یـ لوازم و قطعات    الف

 .آنها  ریحمل کاال )بارگنج( و نظا ی چندبار مصرف و محفظه ها یگاه ها   هی ـ تک  ب

 .سازمان مربوط  یبا تعهد مسئول مال   یدولت ی سازمان ها  ی ـ کاال  پ

 .ندینما  ی کشورها تردد م   ریو سا  ران یا  ن یحمل بار و مسافر ب یکه برا  یرموتوریو غ  ی موتور  هینقل  لیـ وسا  ت



مقام دستگاه   ن یباالتر  ه یدییپس از ارائه تا  ی و مهندس  یانجام خدمات فن  یبرا  زاتیآالت و تجه  ن یـ ماش  ث

 .ربط  یذ  ییاجرا

مقررات مذکور   ت یتوان با رعا  ی آن از کشور مجاز است م  یبخش را که خروج قطع  نیمشمول ا  ی ـ کاال۱۲۸ماده

در خصوص   ی به عنوان صدور موقت خارج نمود، ول   رانیگمرک ا  ص ی به تشخ  ن یتضم   ایبخش با اخذ تعهد    نیدر ا

اجازه خروج   ن،ی مشروط است، پس از اخذ تضم   ایمقررات ممنوع    ای  نیآن به موجب قوان  ی که خروج قطع  ییکاال

موضوع   یخواهد بود. موافقت با خروج کاال ریدر هر مورد امکان پذ  رانیبه عنوان صدور موقت با موافقت گمرک ا

 ا ی  ریبر عدم امکان تعم   یربط مبن یسازمان ذ   ا یوزارتخانه    ی منوط به گواه   لیتکم   ای ر یماده به منظور تعم   نیا

 .باشد  یدر داخل کشور م   ل یتکم 

 :باشد ی م  ریالصاق به اظهارنامه صدور موقت به شرح ز  یالزم براـ مدارک  ۱۲۹ماده

 کاال   تی ـ اسناد مالک  الف

 از یمورد ن یـ مجوزها  ب

 هینقل  لیوسا  یبرا  ی انتظام  یرویصادره ن ییـ پروانه شناسا  پ

گردد، پس از   ی صدور موقت اظهار م  یرا که برا  یی کاالها ی تواند بسته ها  ی ـ گمرک حسب مورد م۱۳۰ماده

کاال در  ص ی تشخ  یکه برا  یگریهر نوع عالمت د   ا یمطابقت مشخصات کاال با مندرجات اظهارنامه مهر و موم  

به   دیکاال در آن مدت با   ه را هم ک  ی موقع بازگشت الزم باشد الصاق و سپس پروانه صدور موقت صادر و مدت

قرار   یو  یقانون  ندهینما  ا یصاحب کاال   ار یو پروانه و کاال را در اخت  د ینما  د یو در متن پروانه ق  نییکشور برگردد تع

 .دهد

 رکننده،یشود، هرگاه کارخانه تعم   یفرستاده م   ر یکه جهت تعم   یو کشت  مای ـ در خصوص موتور هواپ۱ تبصره

 قیتصد  ی مراتب را هم به صورت کتب  نکه یآن بفرستد به شرط ا  ی از همان نوع به جا ی گریشده د  ریموتور تعم 



 ی مورد توجه قرار نم   الیسر  شماره و اختالف    رفته یموتور خارج شده پذ  ی به جا  ینموده باشد با اخذ حقوق ورود

 .ردیگ

به شرط   د، یآن را درخواست نما  دیاز گمرک صادرکننده پروانه تمد   لیتواند با ارائه دال ی ـ صاحب کاال م۲تبصره

باشد.   دهیمدت پروانه به گمرک مربوط رس  ی با صراحت در درخواست ذکر و قبل از انقضا  د یموجبات تمد  نکهیا

ارائه شده است، مدت   دیتمد  یکه برا  یت و موجبا  لیدال  یتواند با مالحظه درخواست و بررس  ی گمرک مربوط م

 .دی نما  دیاعتبار پروانه را تمد

شده از طرف گمرک   ن ییاظهارنامه تع  دیبا  ی و  ینقانو  ندهینما  ایـ در موقع بازگشت کاال، صاحب آن  ۱۳۱ماده

 ی که مدت اعتبار پروانه منقض   یدر صورت   یابیپس از ارز  یبرگشت  ی . کاالدیگمرک نما  میو تسل  میرا تنظ  رانیا

شده از   نیی )طبق فرم )برگه( تع  یشتکاال دست نخورده و موجود باشد پروانه برگ  یرو   یگمرک  مینشده و عال

و   مهیضم   ی به سوش پروانه اول  گریو نسخه د  مینسخه از آن به صاحب کاال تسل  کی( صادر و  رانیطرف گمرک ا

مستلزم   لی تکم   ای  ر یتعم  اتیشود. چنانچه عمل  ی ابطال م  یعیتعهد تود  ای  ن یو تضم   صی مهر و موم و کاال ترخ

باشد قابل   دهیمحل رس  یاتاق بازرگان  د ییبه تا  کارخانه مربوط که  ی گواه   د،باش  ی الصاق  میعال  ا یفک مهر و موم  

 .دیمحل را استعالم نما  یمجاز است در صورت لزوم صحت مهر و امضاء اتاق بازرگان  رانیقبول است. گمرک ا

مطالبه   ایو    ن یوصول تضم   ا یکه اعالم جرم قاچاق و    یمهلت پروانه صدور موقت تا زمان  ی ـ پس از انقضا۱۳۲ماده

 مه یاظهارنامه با پرداخت جر  میتواند نسبت به برگشت کاال و تسل  ی وجه تعهد انجام نشده است صاحب کاال م

 .دیقانون اقدام نما(  ۱۰۹موضوع ماده ) 

تردد  یخارج ی و کشورها  رانیا  نیکه در خطوط ب  یداخل  یموتور لنج و کشت  ما، ی واگن، هواپ  و،یـ لکوموت۱۳۳ماده

شود   ی نم   تی رعا  ی گمرک  فات یرفت و برگشت آنها تشر  یبرا  یباشد، ول   ی ان صدور موقت مکنند مشمول عنو  یم

آنها به   یمحموله ها   ی( که در هر مسافرت برافستیفهرست کل بار )مان  ای  ی اظهارنامه اجمال  افتیو فقط به در

 .شود  ی در آن منعکس است اکتفا م  زیمذکور ن  ه ینقل  طیشود و مشخصات وسا  یگمرک داده م



و    رانیا نی حمل بار و مسافر ب  یکه برا  یداخل  ان یو چهارپا  یرموتور یو غ  یموتور   هی نقل  لیوسا  یـ برا۱تبصره

پروانه   نیشود. ا  یپروانه صدور موقت صادر م  ی داخل  ی موتور  یشخص  ه ینقل  لیکنند و وسا  ی کشورها تردد م  ریسا

توانند رفت و   ی مذکور به دفعات م  هیل نقلیمدت وسا  نیادر نمود و در خالل اسال ص   کی توان به مدت   یها را م

خروج و ورود   خ یتار  د یقرار گرفته و مراتب با ق  ی گمرک مرز  نهیمورد معا  د یمورد هر دفعه با  نیو در ا  ند یآمد نما

 .خواهد شد ثبت شود  ه یمنظور ته نیکه به ا ی در پشت پروانه و دفتر

 .شود  یصرفاً به ثبت اطالعات اکتفا م   ی خروج  یـ در مورد بارگنجها۲تبصره

موضوع   ی( کاال یابیبه اظهارنامه )ارز  ی دگیمراحل گردش اظهار و رس  ص،ی اظهار و ترخ  ی عموم   طیـ شرا۱۳۴ماده

نامه خواهد بود. در خصوص   ن ییآ  نیبخش طبق مقررات بخش ششم قانون و ا  نیفصول اول و دوم ا  ی مبحث ها

 .است  یمالزا  زی ن(  ۱۳۱ماده )   تیبخش رعا  نیموضوع مبحث اول فصل دوم ا  ،یقطعصدور  

 

 ها  هیرو  ریسوم ـ سا  فصل

 

 یمسافر  ی اول ـ کاال  مبحث

 ی کنترل  یهمراه مسافران از نظامها  یمسافر و کاال   یگمرک  فاتیانجام تشر  یتواند برا  یم  رانیـ گمرک ا۱۳۵ماده

 .باشد ی مسافر به منزله اظهار کاال م  له یبه وس  رها یاز مس یکی. انتخاب  دیاستفاده نما  ره یازجمله نظام دو مس

در   یمسافر که ممکن است به طور معمول و عرف  کینو و مستعمل    یایعبارت است از اش  یـ لوازم شخص تبصره

 یکه جنبه تجار   ییبوده اما شامل کاال  تیلوازم مشمول معاف  نیالزم باشد. ا  ی و  یاستفاده شخص   یطول سفر برا

 .از کاال با گمرک است  یتجار  ا ی  یاستفاده شخص   ص ی دارد نخواهد شد. تشخ

 نی. اندیهمراه خود را به گمرک اظهار نما یموظفند کاال   یاز قلمرو گمرک  یخروج ای  یـ مسافران ورود ۱۳۶ماده

داده   یمه مخصوص مسافرانجام شود و چنانچه از طرف گمرک به آنان اظهارنا  یتواند به صورت شفاه  یاظهار م



و به گمرک   ی اجناس خود را جاساز  افر. چنانچه مس ندینما  م یو به گمرک تسل  میآن را با دقت تنظ  دیشود با

 .مشمول مقررات قاچاق خواهد بود  دیآنها را کشف نما  ی اظهار نکرده باشد و گمرک بر اثر بازرس

کند، گمرک ملزم است   یکشور را ترک م  ی که قلمرو گمرک  رانیا  میـ در صورت درخواست مسافر مق۱تبصره

تا در موقع ورود مجدد آن از   دی باشد مشخص نما  یرا که مجاز به خروج آن م  یهمراه و   ی از کاال  یبخش

 .معاف شود  یپرداخت حقوق ورود

گمرک نخواهند   ی ( را ترک نکنند مشمول کنترل هاتیکه سالن عبور )ترانز  یتا زمان  ی ـ مسافران عبور ۲تبصره

 .دینما   ی ( را بازرستیمحوطه عبور )ترانز  ایگمرک مجاز است در هر زمان که الزم بداند سالن    یبود، ول

 ند ینما  یعبور م  رانیاز ا  یبطور عبور   دیـ در خصوص مسافران تبعه خارج که با داشتن گذرنامه و رواد۱۳۷ماده

که   یتواند جهت اسلحه مذکور بر اساس ضوابط  ی باشند، گمرک م  یشخص   ازیسلحه مورد نا  یکه دارا  ی در صورت

اسلحه در   نکه یبه شرط بر ا  د یبخش صادره نما  ن یمقررات ا  ت یاجازه عبور با رعا  دینما ی اعالم م  یانتظام  یروین

و به همان وضع به گمرک   د یو مهر و موم )پلمب( شده و مراتب در گذرنامه دارنده آن ق  یموقع ورود بسته بند

از   یو برداشتن مهر و موم )پلمب( اجازه خروج از کشور داده شود. در موارد  یدگیارائه و پس از رس  ی مرز خروج

حه در داخل کشور موظف است به صاحب اسلحه اعالم کند که حق استفاده از اسل  یودگمرک مرز ور  لیقب  نیا

خروج اسلحه را به   دیبا  ز ین  یاعالم و گمرک مرز خروج  یرا به طور مطلق ندارد و مراتب را به گمرک خروج 

 .اطالع دهد  یگمرک مرز ورود

معاف و مازاد بر آن   یهشتاد دالر )ساالنه( از پرداخت حقوق ورود   زانیتا م یهمراه مسافر ورود  ی ـ کاال۱۳۸ماده

 یباشد. چنانچه کاال   ی م  صی قابل ترخ  یو دو برابر سود بازرگان  یودن با اخذ حقوق گمرکب  ی رتجاریبه شرط غ

 ی م  ص ی ترخ  ی گمرک  فات ی( پس از انجام تشره ممنوع  یکاال   ینداشته باشد )به استثنا   ی همراه مسافر جنبه تجار

آن از گمرک منوط   ص ی مجاز و مجاز مشروط ترخ  ی داشته باشد در مورد کاال  یکه جنبه تجار   ی شود و در صورت

ممنوع، گمرک موظف است بر  یاست و در مورد کاال  ی تجار  ی مربوط به کاال  فاتیمقررات و انجام تشر تیبه رعا



 ی م ی در هنگام ورود در صورتمجلس تنظ  دیو مشخصات کاال با  زیو صورت ر  د ینماقانون اقدام  (  ۱۰۵طبق ماده ) 

و مفاد ماده مذکور در آن منعکس   مینسخه از آن به مسافر تسل  کیبرسد و    زین  مسافر  یمنعکس و به امضا 

 .گردد

که همراه دارند به   ی ممنوع الصدور  اء یشوند چنانچه اش  یکه از کشور خارج م  یـ در خصوص مسافران۱۳۹ماده

را به داخل   آنها  یرا به مسافر اعالم تا و   اء یخروج آن اش تی و گمرک موظف است ممنوع  ندیگمرک اظهار نما

 .شود  یوصول نم   سافراز م  یا  مه یجر  چگونهیصورت پس از انتقال ه  نیو در ا  دیکشور منتقل نما

 کیشده و گذرنامه    ی قطع  طیتوانند با مراجعه به گمرک با در دست داشتن بل  ی م  یخروج  ن یـ مسافر تبصره

کامل مقررات به   ت یخود را جهت بارنامه و ارسال به کشور مقصد با رعا  ی و لوازم شخص   ایهفته قبل از سفر اش

 .ندیگمرک اظهار و اقدام نما

 یی بسته ها ا یشوند جامه دان ها    یکشور وارد م  یبه قلمرو گمرگ  ی مدت کوتاه   یکه برا  یـ اگر مسافران۱۴۰ماده

به منظور   ند یتوانند درخواست نما  یبه استفاده از آنها نباشد م  یاز یهمراه داشته باشند که در مدت توقف ن

گونه   نیشود. در ا  یدر موقع ورود و خروج در انبار گمرک به امانت نگهدار  ی گمرک  یبازرس   فات یاحتراز از تشر

خواهد  یانتقال  ی شده باشد مشمول مقررات کاال  دی ( قفستیجامه دان در فهرست کل بار )مان  ایموارد اگر بسته  

آنها به   لینشده باشد، ضمن تحو  دی( قفستیراه مسافر بوده و در فهرست کل بار )مانهم  ی ایاگر جزء اش  یبود، ول

 ایمورد بسته    نیشود. در ا  ی قبض انبار صادر و در دفتر انبار ثبت م  ات،یذکر تعداد، وزن و محتو  باآنها    یانبار برا

مجدد بسته ها به   لیداده شود. تحو  ل یبا حضور صاحب آن توسط گمرک مهر و موم و به انبار تحو  دیجامه دان با

داده    دیرس نفعیکه در پشت آن، ذ  رکشور در مقابل اخذ قبض انبار مذکو   یخروج از قلمرو گمرک  ی صاحب آن برا

ار مفقود شده باشد که در قبض انب  نکهیرسد انجام خواهد شد، مگر ا  ی دار گمرک م  تی مأمور صالح  ق یو به تصد

 .شود  یم   لیتحو  نفعیکاال به ذ  د،ی صورت پس از احراز موضوع، در قبال اخذ رس  نیا



 میتفه  نفعیکاال به ذ  لیقانون)که مفاد آن به هنگام تحو(  ۲۴مهلت مقرر در ماده )  انیکاالها تا پا  نیـ اگر ا تبصره

مقرر و پرداخت وجوه متعلقه از گمرک   فات یتشر  با انجام  ا یکشور خارج نشده    یخواهد شد( از قلمرو گمرک

 .شود  ینگردد، کاال متروک محسوب و مقررات مربوط در مورد آن اعمال م   ص ی ترخ

حمل و  یمسافر که در موقع حرکت خود از مبدأ به عنوان بار به شرکتها  ی ـ اسباب سفر و لوازم شخص ۱۴۱ماده

 یماه بعد از ورود او، وارد قلمرو گمرک کیماه قبل تا    کیکه از   یدر صورت  یشود حت  یم   لیتحو  یالملل  نینقل ب

مقررات مربوط   ت یآن با رعا  صیخشود و تر   یمحسوب م  یهمراه و یشخص  یایکشور شود، اسباب سفر و اش

مقرر وارد شود به شرط وجود عذر   ی مذکور خارج از مهلت ها  یا یکه اسباب سفر و اش  یشود. در موارد  یجام مان

صورت با اعتراض صاحب  نیا  ریخواهد بود و در غ ص ی نحو قابل ترخ  ن ی( به هم رانیگمرک ا  صیموجه )به تشخ

 .باشد  ی م  یگدی قانون قابل رس(  ۱۴۶و )(  ۱۴۴) دموضوع موا  یها   ون یسیکاال، مراتب در کم 

 ادی  لیوسا  یشوند، هرگاه برا  یخود وارد کشور م ی شخص   هی نقل  لیکه با وسا  رانیا  میرمق یـ مسافران غ۱۴۲ماده

 ی ملحق به قرارداد گمرک  ی کشورها یجهانگرد   ی ( از کانونهاک یپتید  ای  کیپتیشده جواز عبور )کارنه دوپاساژ، تر

ارائه دهند   ی داشته و به گمرک ورود ست در د  ورک یویمنعقده در ن  ۱۹۵۴سال   یشخص  ه ینقل  لیورود موقت وسا

اظهارنامه   م یبدون الزام به تسل  کیپتید  ای  ک یپتیتر  ایتوانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار کارنه دوپاساژ    یم

بار با   نیدر مدت مذکور چند  ا یو    ندیخود در کشور استفاده نما  ه ینقل  لهیبه گمرک از وس  ی وجه الضمان  هیتأد  ای

در صورت داشتن   یتواند به درخواست متقاض یم  رانیمجاز وارد و خارج شوند. گمرک ا  ی راهها  ز خود ا  لهیوس

 .دینما  دیمدت اعتبار جواز تمد  انیدر داخل کشور را حداکثر تا پا  ه ینقل  لهیعذر موجه مدت استفاده از وس

 :باشد  ی در جواز عبور م  ریز  طیماده منوط به اجتماع شرا  نیا  یا یـ استفاده از مزا۱ تبصره

 .اعتبارباشد  یدارا  رانیبه ا  هینقل  لهیورود وس  یشده برا  اد یـ جواز  ۱

 .وارده مطابق باشد  ه ینقل  لهیـ مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وس۲



وجود نداشته باشد، مگر   یحک و اصالح  ا ی  یشده آثار قلم خوردگ  اد یمختلف جواز    یاز قسمتها  کی  چ یـ در ه ۳

 .کرده باشد  ی خود گواه  یرا که به عمل آمده با مهر و امضا   یکانون صادرکننده جواز اصالح  نکهیا

که قبل از ورود   ندیماده استفاده نما  نیتوانند از مقررات ا  یم   ی خارج از کشور به شرط  میمق  انیرانیـ ا۲ تبصره

 .در خارج اقامت داشته باشند  یحداقل سه ماه متوال  رانیبه ا

( ۱۴۲تبصره ماده ) (۱مذکور در بند)  طیکه جواز عبور ارائه شده جامع شرا  ی در صورت ی ـ گمرک ورود۱۴۳ماده

ثبت و نسبت به سه نوع جواز و پمپ شده    ی را در دفتر مخصوص شماره گذار  هینقل  لهیباشد، مشخصات جواز وس 

 :دینما  یعمل م   ریشده به شرح ز ادیعبور مذکور در ماده  

باشد،   ی قطعه سوش م  کیو    یـ در مورد کارنه دوپاساژ که معموالً هر صفحه آن مرکب از دو قطعه جداشدن۱

 فاتیبدون تشر  شماره و ثبت گمرک در سوش  دی قطعه اول را از جواز مجزا و قطعه دوم با سوش جواز را پس از ق

 .گذارد  ی او م  ار یرا در اخت  ه ینقل  لهیبه صاحب جواز مسترد و وس  یگرید

ورود   نی باشند فقط شماره و ثبت گمرک در ح  ی نم   یقطعات جدانشدن  یکه دارا  کیپتیو د  کیپتیـ در مورد تر۲

 .شود  ی صاحب آن گذاشته م  اری در اخت  هینقل  له یو وس  دیق   دیو خروج در محل رواد

 هینقل  لهیکشور با وس  ی از مرزها  کی از دارنده جواز عبور استعالم کند که از کدام    دیبا   ی ـ گمرک ورود تبصره

اطالع دهد.   ی خود خارج خواهد شد و جواب او را در دفتر مذکور منعکس و مراتب را به گمرک مرز خروج

به   داریبه خر  م یقبل از تسل  دیبا  رانیاخود در   هینقل  له یدارنده جواز را متوجه کند، در صورت فروش وس  نی همچن

 ی حقوق ورود ، یواردات قطع  یمقرر برا  فاتیمجاز مراجعه و با ارائه پروانه عبور و انجام تشر  یاز گمرک ها  یکی

صورت مراتب مشمول   ن یا  ریکند و در غ  افتیدر  ی انجام خدمات آن را پرداخته و پروانه گمرک  یها  نه یو هز

مشخصات آن با   ق یو تطب  هینقل  لهیوس  نهی. هنگام خروج، گمرک مرز پس از معابودخواهد  ی مقررات قاچاق گمرک

را   هینقل  لهی گمرک ثبت و خروج وس  لهیو پلمب شده به وس  یجواز عبور مراتب را در دفتر مخصوص شماره گذار

 .اطالع خواهد داد  یبه گمرک ورود 



  لهیشود از کشور خارج نگردد مراتب به وس  ی که به موجب جواز عبور وارد م  هینقل  لهیوس  ـ هرگاه۱۴۴  ماده

و   یکانون جهانگرد  ی از مجرا  یقانون   گردی پ  یگردد تا برا  ی اعالم م  رانیبه گمرک ا  ی خروج ا ی  یگمرک ورود

 .دیاقدام نما  رانیا  یاسالم  ی جمهور  یلرانیاتومب

 

 یاسیپست س  یو بسته ها   یاس یس  ک یدوم ـ پ  مبحث

 

 یاس یس  ک یپ  یخاص بسته ها  طیو شرا  یاسیس  کیـ مقررات مربوط به پ   کمی

خواهد   دی ق  ی اسیس  کی( و مقصد( در ورقه مخصوص پتیعبور )ترانز  ی)کشورها  یاسیس  ک یرپیـ مس۱۴۵ماده

را   یاسیس بسته پست  نی و ع  یاسی س  ک یدر موقع ورود و خروج از مرز ورقه مخصوص پ  د یبا  یاسیس  کیشد. پ

 .دیباشد به گمرک ارائه نما  یکه حامل آن م

صورت   نیچند دولت باشد که در ا  ا ی  کی  یاسیپست س  یممکن است حامل بسته ها   ی اسیس  کیـ پ۱۴۶ماده

از مقاصد مربوط مجزا و جداگانه پلمب خواهد شد و   کیبه عنوان هر  ی از مباد  کیصادره از طرف هر یبسته ها 

 .باشد  یاسیس  کیهمراه پ ی اسیس  کیورقه مخصوص پ  د یبه مقاصد مختلف با  ی از مباد  کیاز هر

 یها  ی ندگینما  ا یصادره از طرف وزارت امور خارجه    یاسیمجموع چند بسته س  ای ـ وزن هر بسته  ۱۴۷ماده

 .شود  ی م   نیی است که توسط دولت تع  ی حدود به حدودم   ی اسیس  کیمسافرت پ  ک یدولت در    کیمختلف  

 ایماده وزن بسته    نیشود، وزن مقرر در ا  ی وارد م  یاسیس  کیبدون پ   یاسی س  یکه بسته ها  یـ در موارد تبصره

 .( ثبت شده باشدفست یاز فهرست کل بار)مان  فیرد  کیبار نامه بوده و در    کیاست که موضوع    یی بسته ها

که مقررات مربوط   ابند یصالح اطالع    ی مراجع ذ   قیاز طر  ای  میـ هر گاه مأموران گمرک به صورت مستق ۱۴۸ماده

  رانیکامله الوداد در ا  ی دولت ها  ی ها ی ندگینما  ی از خارج برا  ی اسیپست س  ی نشده است،چنانچه بسته ها  تیرعا

 یبه خارج ارسال م  رانیدر ا  یخارج ی هاکشور   یها  یندگیاز طرف نما  ایفرستاده    رانیوزارت امور خارجه ا  ای



وزارت امور خارجه و سفارت مذکور باز شده و   ندگان یشده توسط گمرک پلمب و با حضور نما  ادیشود، بسته  

گونه موارد صورتمجلس در دو  نیشود. در ا  یخروج داده نم  ایمقرر نباشد، اجازه ورود    طیچنانچه واجد شرا

 .رسد  ی وزارت امور خارجه و سفارت م  ندگانینما  ک، گمر  سییر یو به امضا   م ینسخه تنظ

خارج در تهران که مطابق مقررات  ی کشورها  یوارده به عنوان سفارتخانه ها   یاسیپست س  یـ بسته ها  تبصره

  لهیتواند به وس  ی سال آن به مرکز ممهرو موم و ار  ی به جا  ی اسیس  کیپ  ی بخش نباشد در صورت تقاضا  نیا

 .به خارج عودت گردد  کیهمان پ

آن دولت، موضوع   فیو انجام وظا  تی مربوط به مأمور  ی و مکاتبات رسم   اءیاز اش  ریغ  یئ یگونه ش  چ یـ ه ۱۴۹ماده

 له یبه وس  د یـ نبا۱۳۴۳ـ مصوب   یاسیدرباره روابط س  نیقانون مربوط به قرارداد و(  ۲۷ماده) (  ۴و ) (  ۲)ی بندها

 .حمل گردد  ی اسیبسته پست س

 

 ی اسیس  ک یپ  یتهایو معاف  التیـ تسه  دوم

دولت  ت یشود مورد حما  ی مبحث اعزام م  نیا  کم یمقرر در بند    طیشرا  تیکه با رعا  یاسیس  ک یـ پ۱۵۰ماده

 کیحفظ و حراست پ  ی برا  یموظفند در مواقع ضرور  یو کشور  یلشکر  ن یبوده و مأمور  رانیا  یاسالم  ی جمهور

 .ندیمساعدت کامل نما یهمراه و ی اسیو بسته س  یاسیس

شود در موقع ورود و   یمبحث فرستاده م  نیا  کم یکه مطابق مقررات بند    یاسیپست س  ی ـ بسته ها۱۵۱  ماده

 .شوند  ی نم   یخروج از مرز کشور از طرف مأموران دولت باز و بازرس

همراه داشته باشد، آن   ی گرید  یمحموله ها   یاسیپست س  ی عالوه بر بسته ها  یاسی س  ک یـ چنانچه پ تبصره

از   یاسیس   ک یعالوه بر عنوان پ  یاس یاگر حامل بسته پست س  یخواهد بود، ول یمحموله ها تابع مقررات عموم

در حدود   ی قانون  تی از معاف  ندتوا  یاست م   یخاص تیحق استفاده از معاف  یباشد که از نظر قانون دارا  یاشخاص



مقرر درباره    فات یو تشر  یتلق  ی صورت مسافر عاد   نیا  ری و در غ  د یها استفاده نما  ت یمقررات مربوط به معاف

 .شود  ی انجام م  ی همراه و  ی محموله ها

 

 یاسیس  کی مخصوص پ  دیو رواد  یاس یس  کیـ مقررات راجع به ورقه مخصوص پ  سوم

مسافرت را داشته و   ک یشود که اعتبار    ی م  م یدولت با دو سوش تنظ  ی اسیس  کیـ ورقه مخصوص پ۱۵۲ماده

خواهد بود که از طرف  یمطابق نمونه ا  یاسیس  ک یمخصوص ورقه پ  دیشود. رواد  ی رفت و برگشت صادر نم   یبرا

 .اعالم خواهد شد  رانیو به گمرک ا  هیر خارجه تهوزارت امو

دولت   یاسیس  یها   ک یثبت ورود و خروج پ  یرا برا  یدفاتر مخصوص سوشدار  یـ مأموران گمرک مرز۱۵۳ماده

ورقه از دفتر   کی  یاسیس  کینموده و در هر مسافرت پ  ی نگهدار  یخارج یو دولتها  رانیا  یاسالم  ی جمهور

 یوزارت امور خارجه م  به  رانیباشد از دفتر جدا نموده و توسط گمرک ا  ی اطالعات مربوط م  یمذکور را که حاو

 .فرستند

 

 ی الملل  نیسوم ـ مرسوالت پست ب  مبحث

 

 ـ مرسوالت وارده از خارج کشور  کمی

مرسوالت وارده از خارج کشور در دفاتر مبادله مقصد با حضور و نظارت مأموران   یحاو  ی ها  سه یـ ک۱۵۴ماده

نظارت با زدن   نیشوند. ا  ی همراه آنها باز م یو بارنامه ها   یگمرک با توجه به صحت پلمب مبدأ و گمرک مرز 

ها  سهیامه ککه عبارت از بارن  ی( پستی)برگه ها  یفرم ها  یگردد بر رو  ی م  هیته  رانیکه از طرف گمرک ا  یمهر

 .شود  ی باشد اعمال م  یآنها م   اتیو محتو



باشد در دفتر مخصوص ثبت و   یمشمول پرداخت حقوق ورود  یابیکه مرسوله پس از ارز  یـ در صورت۱۵۵ماده

بدون صدور   تی قانون و در صورت معاف(  ۹۱مذکور در ماده )   بی وجوه متعلقه و وصول آن به ترت  ن ییپس از تع

 .خواهد شد لیتحو  رندهیبه گ  تیعافپته، با ثبت در دفتر مذکور و مهر کردن اسناد و مرسوله به مهر م  ایپروانه  

 یو مقررات عموم  ی گمرک  فات یداشته باشند، تابع تشر  یکه جنبه تجار  ی محموله ها و مرسوالت ص ی ـ ترخ تبصره

 .ت خواهند بودواردا

 

 ( یـ حمل و مبادله مرسوالت وارده از خارج در داخل کشور )عبور داخل  دوم

و   می در چهار نسخه تنظ  یمرسوالت پست  ی اظهارنامه عبور داخل  ی عبور داخل  ی ـ در مورد مرسوالت پست۱۵۶ماده

 یه جهت گواه نسخ  کی  ،ینسخه در پست مبدأ نگاهدار  کینسخه به پست مقصد ارسال،    کیشود که    یصادر م 

 .شود  یم یو اعالم وصول مرسوالت به گمرک مقصد و نسخه چهارم در گمرک مبدأ نگاهدار

مجاز مشروط   ا یبا توجه به مشخصات مندرج در اظهارنامه ممنوع    یکه مرسوله عبور   یـ در صورت ۱تبصره

 .قانون اقدام گردد(  ۱۲۳طبق مفاد ماده ) دیشناخته شود، با

 .دیجا اظهار نما کیرا    ی محموله و مرسوله پست نیچند یاظهارنامه عبور  کیواند در  ت   یـ اداره پست م ۲تبصره

و (  ۱۵۶با صدور اظهارنامه موضوع ماده )   یو ارسال مرسوالت عبور داخل  یبند  سهیـ نظارت در امر ک۱۵۷ماده

شود اعمال و مشخص خواهد   یو به اجرا گذاشته م  زیخودکار که قانوناً تجو ی به روش ها  ا یها    سه یپلمب ک

 .دیگرد

وارده از   یها  سهیهمانند ک  ناًیدر دفاتر مبادله مقصد ع  یمرسوالت عبور   ی حاو یها سه یـ در مورد ک تبصره

 .خارج رفتار و اعمال مقررات خواهد شد

 

 ر خارج از کشورد  دیارسال آنها به مقصد جد  ایوارده از خارج کشور    یـ برگشت مرسوالت پست  سوم



در خارج کشور اظهارنامه   دیبه مقصد جد  یارسال  ایبه مبدأ و    یبرگشت  ی ـ در مورد مرسوالت پست۱۵۸ماده

نسخه به گمرک ناظر   کیکننده دپش،    می تنظ  ی نسخه به دفتر مبادله پست  کیو    میدر چهار نسخه تنظ  یمرجوع

شد. مرسوالت   واهدخ  ینسخه در گمرک مبدأ و نسخه چهارم در پست مبدأ نگهدار  کیدپش،    م یبر تنظ

 یکه توسط مأموران پست و گمرک پلمب م  ییها سهیتوسط مأموران گمرک پملب شده و در جوف ک  یبرگشت

 .گردد  ی ارسال م  یشود به دفاتر مبادله پست 

ثبت مرسوله و   فیبا درج شماره دپش رد  کننده دپش  م یتنظ  ی ـ مأموران گمرک در دفاتر مبادله پست۱۵۹ماده

ارسال آنها در نسخه اظهارنامه، مراتب مرجوع شدن مرسوالت را ضمن عودت نسخه اظهارنامه به گمرک   خیتار

 .دهندی مبدأ اطالع م

صحت پلمب گمرک   یرا پس از بررس  ی خروج ی دپش ها  لیموظفند نسخه تحو   یـ مأموران گمرک مرز تبصره

 .ندینما  دییج از مرز مرسوالت را تأمبدأ دپش امضا و خرو

 

 مرسوالت   عیـ توز  چهارم 

و برگشت آن به مبدأ بالمانع   ص یتشخ  ع یتوز  رقابلیغ  یطبق مقررات پست  ی که مرسوله ا  ی ـ در صورت۱۶۰ماده

 ی پته گمرک  ایاز داخل کشور ارسال و پروانه    د یمقصد جد  ایبه کشور فرستنده    یاظهارنامه مرجوع  میباشد با تنظ

ناً جهت ابطال به گمرک مسترد خواهد یع  دیو علت برگشت در قبال اخذ رس  یشماره اظهارنامه مرجوع  دیبا ق

 .شد

 

 آزاد  یمربوط به فروشگاهها  یمبحث چهارم ـ مقررات گمرک



 ریذامکان پ  رانیو عقد قرارداد با گمرک ا  نی تضم   عیفروشگاه آزاد پس از موافقت، تود  رنمودنیـ دا۱۶۱  ماده

کاالها قابل عرضه   ر یقانون، سا(  ۱۲۶و ) (  ۱۲۲موضوع مواد)   یو صدور   ی ممنوع اعم از ورود  ی است. به جز کاالها

 .باشدیآزاد م  یدر فروشگاهها

و تحول کاال   لیمقررات مربوط به تحو  ت یشود با رعا  یکه به نام فروشگاه آزاد از خارج وارد م  ییـ کاال۱۶۲  ماده

گمرک باشد با   ی که انبار فروشگاه خارج از انبارها  یگردد و در صورت   ی فروشگاه م  لیصورتمجلس،تحو   م یو تنظ

و صدور پروانه   فات یبا انجام تشر  زین  ی داخل  ی االشود. ک  یورود موقت به انبار فروشگاه منتقل م  فاتیانجام تشر

 یج توسط مسافران خروجو با اعالم آن فروشگاه و ارائه اسناد مربوط به خرو  لیصدور موقت به فروشگاه آزاد تحو

 .گردد  یم   یبه صدور قطع  لیپروانه صدور موقت تبد

وارده از خارج   ی ثبت کاال یبرا  یباشد دفتر  ی م  ی گمرک  ی ـ در انبار فروشگاه آزاد که در خارج از انبارها۱۶۳ماده

آن   ی و صفحه ها  یشود نگهدار  یم  ن ییتع  رانیکه از طرف گمرک ا  یبر طبق نمونه ا  یداخل  یو دفتر ثبت کاال

گمرک امضا و دفتر مهر و   سییتوسط ر  و   دی صفحه ق نیو تعداد آن در اول  یاز قبل توسط گمرک شماره گذار

 .شود  ی موم م

به عهده   باشدیم  یگمرک  یکاال در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارها   یحفظ و نگهدار  ت یـ مسئول۱۶۴ماده

 .کاهش کاال طبق مقررات مربوط به ورود موقت اقدام خواهد شد  ا یصورت فقدان  دارنده فروشگاه بوده و در  

 یو کاال  ی به مسافران ورود(  ۱۳۸مندرج در ماده )  طیشرا   تیبا رعا  ی حقوق ورود یدارا  ی ـ کاال۱۶۵ماده

خدمه  ایشود. فروش کاال به هر مسافر    ی فروخته م  یبه مسافران خروج  یرتجاریجنبه غ  تیبا رعا  ی خروج

نسخه آن در   کیباشدکه در سه نسخه صادر و    ی در قبال صدور قبض فروش م  یو خروج  یورود  هینقل  لیوسا

و نسخه سوم به گمرک   لیتحو  یو خروج  یورود  هینقل  لیخدمه وسا اینسخه به مسافر    کی  ، یفروشگاه نگهدار

 .شود  یم  میتسل



 یها سهیدر ک  دیشود با  یفروخته م  یدر فروشگاه آزاد به مسافران خروج   تیکه با معاف  یی ـ کاال۱۶۶ماده

 .گردد  لیمخصوص قرارداده شده و همراه با قبض فروش، منقوش به مهر آن فروشگاه به آنها تحو

به   ییمبحث شش ماه خواهد بود. در موارد استثنا  نیموضوع ا یخارج یـ مهلت ورود موقت کاال ۱۶۷ماده

باشد.   یم  دیقابل تمد  رانیگمرک ا  ص ی شده با تشخ  ادیاست دارنده فروشگاه آزاد و برحسب نوع کاال، مدت  درخو

مقررات   ت یبا رعا  ا یرا برگشت    شده موظف است کاال   ادیبهره بردار فروشگاه   ایمهلت، دارنده    ی پس از انقضا

 ی متروک م  ی بدون اخطار مشمول مقررات کاال  نصورت یرایو در غ  دینما  ص ی ترخ  یمربوط و پرداخت حقوق ورود

منتقل شده   ی ورود موقت به انبار فروشگاه مذکور در خارج از اماکن گمرک  ه یکه کاال با رو  ی گردد و در صورت

 .شود  یبخش اقدام م   نیباشد براساس مقررات مبحث دوم فصل اول ا

پروانه ورود موقت به فروشگاه آزاد به انجام   موضوع   ی هر پروانه ورود موقت به محض انتقال کاال هیـ تسو۱۶۸ماده

 تیبراساس اعالم فروشگاه و رعا  ی پروانه خروج موقت به قطع  لیو تبد  یداخل  یو در مورد کاال  دیخواهد رس

 .مقررات مربوط خواهد بود 

 

 ی پنجم ـ انتقال  مبحث

اظهارنامه   دینما  میاظهارنامه به گمرک تسل  دیبا  ی و  ندهینما  ایانتقال کاال شرکت حمل و نقل    یـ برا۱۶۹  ماده

باشد که انتقال   ییبسته ها  یتعداد و نوع بسته و عالمت و شماره و وزن با ظرف و نوع جنس محتو نیمب  دیبا

 .آنها مورد تقاضا است

  یبرا یاظهارنامه، مأموران  افتیپس از در   رندهیگ  لیگمرک و مرجع تحو  م،یـ در مورد انتقال مستق۱۷۰ماده

 لهیوس  کی از    ج یکه به تدر  ییانتقال کاال باشند. مشخصات بسته ها  انیکه مراقب جر ندینما  یم نییارت تعنظ

انتقال با   ات یو پس از اتمام عمل  ادداشتی  ی شود در اوراق بار شمار  ی م  یریبارگ  یگر یو به د  هیتخل  هینقل



کنند و   یو آن را امضا م   د یهارنامه قاظ  ر یمشاهده نشود مراتب در ز  یو اگر اختالف  قی مندرجات اظهارنامه تطب

 .و رفع اختالف صادر گردد  یدگ یتا دستور رس  دهند یشود شرح اختالف را گزارش م  دهید  یهرگاه اختالف 

همان اصول و  تیبا رعا  هیاظهارنامه و صدور اجازه تخل  می پس از تسل  میرمستقیـ در مورد انتقال غ۱۷۱ماده

  لیهمان اصول تحو تیشده و با رعا  هیتخل  ه ینقل  لهیکه در بخش سوم قانون مقرر است بسته ها از وس  یبیترت

 .گردد ی م  رندهیگ  لیمرجع تحو

به   دیدهنده کاال با   لیآن، تحو  ی ر یو بارگ  گر ید  هینقل  لهیشده به وس   لیتحو  یانتقال کاالها   ی ـ برا۱۷۲ماده

از اظهارنامه و   یواست صدور اجازه انتقال کرده و نسخه ادرخ   رندهیگ  لیاز گمرک و مرجع تحو  ی صورت کتب

حمل و  گرید  ه ینقل  لهیبسته ها به وس  و صورت اجازه انتقال صادر   نیو در ا  د ینما  مهی انبار را به آن ضم   دیرس

و سپس اجازه حرکت   دهیگرد  یری کند بارگ  یم   نیی که گمرک در ضمن صدور اجازه تع  یتحت نظارت مأموران

 .دیحمل توسط گمرک صادر خواهد گرد  لهیوس

 

 )کابوتاژ(  ی ششم ـ کران بر  مبحث

شده   مهیاظهارنامه ضم   د یبا  یو  یقانون  ندهینما  ا یصاحب کاال   ، یکران بر  یکاال   فاتیانجام تشر  ی ـ برا۱۷۳ماده

را به گمرک  گرید  ود یق  ایتعهد   ایالزم )در صورت تعلق(    نیو تضم  ازیمورد ن  ی کاال و مجوزها  ت یبه اسناد مالک

 .دینما  میتسل

اظهارنامه به اخذ تعهد و ثبت در دفاتر   یبه جا   ی کران بر  یحامل کاال  ی داخل  ییایدر  هی نقل  لیوسا  یـ برا تبصره

 .شود  یاکتفا م

شود به گمرک مقصد برسد. مدت   یم   ن ییکه از طرف گمرک مبدأ تع  ی در مدت  دیبا  یکران بر  ی ـ کاال۱۷۴ماده

 نییراه و فصول مختلف سال تع  تیف یمسافت، ک  ه،ینقل  لیشده را گمرک مبدأ در هر مورد با توجه به نوع وسا  ادی



شده گمرک مقصد که   ی گواه   هارنامهارائه اظ  ی برا  زین  یگری. عالوه بر مدت مذکور، گمرک مهلت ددینما  یم

 .خواهد نمود نیی به گمرک مقصد خواهد بود، تعوصول کاال   خی حداکثر آن سه ماه از تار

با پلمب بسته ها و در صورت قابل پلمب بودن   یو صدور پروانه کران بر  یابیارز  ات یعمل  انیـ پس از پا۱۷۵ماده

. پروانه  رد یگ  یصاحب کاال قرار م اری در اخت  ی از پروانه و اظهارنامه کران بر  یحمل با پلمب آن نسخه ا  لهیوس

پروانه با  ک یموضوع   یکران بر  یکه کاال   یتهمراه محموله باشد. در صور  دیدر تمام مدت حمل با  یکران بر

 .اقدام خواهد شد(  ۱۰۱حمل شود طبق ماده )   له یوس  کیاز    شیب

 س ییصاحب کاال و موافقت ر یبا درخواست کتب  یکران بر  یگمرک مقصد کاال   رییتغ  ا یمهلت    دیـ تمد۱۷۶ماده

 .اعالم خواهد شد  زین  هی صورت مراتب به گمرک مقصد اول نیاست که در ا  ر یک مبدأ امکان پذگمر

 یکه مهلت پروانه کران بر  یبه گمرک مقصد، در صورت  یمحموله کران بر  دنیـ بالفاصله پس از رس۱۷۷ماده

 نه یو بسته ها و پلمب آنها را معا  قینشده باشد مأموران گمرک مشخصات کاال را با مندرجات پروانه تطب   ی منقض 

 یمحل مخصوص اظهارنامه کران بر  ر د  خیتار  د یمشاهده نشد ورود کاال را با ق  یکنند و چنانچه اختالف  یم

 .ندینما  ی م  میامضا و به صاحب کاال تسل  ق، یتصد

که نسبت به   ی مهلت پروانه به گمرک مقصد برسد در صورت یکه بعد از انقضا  یبر  ـ هر محموله کران۱۷۸ماده

 ه یگمرک اجازه تخل  سیی ر  ص یبه تشخ  یانتظام   مهینشده باشد با اخذ جر  یتعهد اقدام  ی ریگیپ  ا ی  نی وصول تضم 

باشد در   ی هعذر موج  ای)فورس ماژور(    هیاز قوه قهر  یناش  ری که علت تاخ  ی شود. در موارد  یو ورود کاال داده م

عذر   ای  ی بر اثبات وجود اتفاقات قهر  یمراتب را با ارسال مدارک صاحب کاال مبن  دیصورت گمرک مقصد با  نیا

دهد اجازه صدور   صیو قانع کننده تشخ  ی را کاف  لیدال  رانی. اگر گمرک ادیگزارش نما  رانیموجه به گمرک ا

 ای  نی عدم وصول تضم   یخواهد داد و مراتب را به گمرک مبدأ برا قصد ورود محموله را به گمرک م  یگواه 

 .دینما  یاسترداد آن اعالم م



بسته ها   ا یبسته    ات یشکسته شده باشد محتو  یچند بسته از محموله کران بر ای  کیـ هرگاه پلمب  ۱۷۹ماده

 ر یت پروانه مطابق باشد و معلوم گردد که پلمب ها غآنها با مندرجا   اتیکه محتو  یشود و در صورت  یم  یبازرس

. هرگاه دینما  یم   میآن تسل  احب و به ص  یرفته است، گمرک مقصد اظهارنامه را گواه  ن یاز ب  ا یعمد شکسته  

 ر یمغا  یبسته مربوط با مندرجات پروانه کران بر  یمحتو   یمحو شده و مشخصات کاال ا یشکسته    یپلمب گمرک

 ی و در مورد کاال  ی ورود  ی تعهد، با کاال براساس مقررات کاال  یاجرا   یبرا  ی ریگی پ  ای  نیباشد عالوه بر وصول تضم

 .رفتار خواهد شد  یتبازگش  یصادرات  یمانند کاال  یرانیا

از تعداد   ادتریز  یمحموله کران بر  ک ی  یـ هرگاه در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بسته ها ۱۸۰  ماده

 یصادرات یکاال  یرانیا  ی وارده از خارج و در مورد کاال  یکاال   ی است مقدار اضاف  یپروانه کران بر مندرج در  

که مربوط به پروانه   یو آن مقدار  دشو  ی و حسب مورد طبق مقررات مربوط نسبت به آنها رفتار م  یتلق  یبازگشت

صاحب کاال   ار یدر اخت  یبراز ارتباط آن با پروانه کران    نانیو حصول اطم   یدگیاست پس از رس  یکران بر

 .گردد  ی م  میصادر و تسل زیورود آن مقدار ن  ی شود و گواه   یگذاشته م

کمتر از تعداد   یمحموله کران بر  ک ی  یـ هرگاه در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بسته ها   ۱۸۱ماده

و احراز  یدگیورود فقط نسبت به مقدار موجود صادر و پس از رس  ی باشد گواه   یمندرج در پروانه کران بر م

موظف است مراتب را به   مقصد شود. در ضمن گمرک    یم  میارتباط بسته ها با پروانه مربوط به صاحب کاال تسل

 .دیتعهد اقدام نما  ی اجرا  ایو    نی کاال نسبت به وصول تضم   یگمرک مبدأ اعالم تا به مقدار کسر

شده ورود مجدد کاال را که از طرف گمرک مقصد صادر   یاظهارنامه گواه  یکران بر  ی اال ـ صاحب ک  ۱۸۲ماده

از ورود کاال به گمرک   ی نامه حاک  یکه گواه  ی . گمرک مبدأ در صورتدینما  یم  میو به گمرک مبدأ تسل  دهیگرد

شده   یهارنامه گواه را صادر و اظ  عهدابطال ت   ای  ن یتضم   هیدستور تسو  د، ینما  تیشده را رو  ن ییمقصد در مهلت تع

 .دینما  ی م  یگانیمذکور را به همراه سابقه پروانه با



در خصوص ثبت ورود و   یکران بر  ی اطالعات مربوط به کاال  دیمبدأ و مقصد با  یاز گمرکها  کیـ در هر  ۱تبصره

 .شود   ی خروج کاال نگاهدار

مراتب را به گمرک مقصد اعالم و   ی ـ گمرک مبدأ موظف است بالفاصله پس از صدور پروانه کران بر۲تبصره

 خیشماره و تار  دیورود آن را با ق  خ یورود کاال و تار  یگمرک مقصد موظف است پس از وصول کاال چگونگ

 .اظهارنامه ورود به گمرک مبدأ اطالع دهد

 

 و قاچاق   یهشتم ـ تخلفات گمرک  بخش

نو حقوق   ی آنها براساس کاال  یبرا   دیکه به استناد قانون خاص با  ی مستعمل  یـ در خصوص کاالها ۱۸۳ماده

 ن ییمستعمل با ارزش نو تع  یارزش واقع  ن یاز تفاوت ب  یناش  یپرداخت شود، مابه التفاوت حقوق ورود  یورود

 .نخواهد بود  یابطال پروانه صادرات  ای  مه یشده مشمول جر

از تعداد   یبانک اطالعات   جادیموظف است نسبت به ا  رانیقانون، گمرک ا(  ۱۱۱ره ماده ) تبص  ی ـ در اجرا۱۸۴ماده

 .دیمتخلف، حجم، نوع و ارزش آن اقدام نما تیشده، سابقه و وضع  ی تخلفات قطع

که   ی. در مواردندیو ثبت نما  ن ییبانک تع  نیرا براساس اطالعات موجود در ا  مهیجر   دیبا  ییاجرا  یگمرکها

 مه یجر ن ییتوانند با تع  ی گمرک م  یموضوع خاص باشد، روسا   کیدر مورد    یسابقه قبل  یمرتکب تخلف دارا

 .ندیاقدام نما  شد،با  یاثر بازدارندگ  یکه دارا  ی به نحو  ، یقبل  مه یجر زانیمناسب و باالتر از م

و   حی صح  یاجرا  نهیر زمالزم را د   داتیتواند تمه  ی ربط م  یبا مراجع ذ  ی ضمن همکار  رانیـ گمرک ا۱۸۵ماده

 .دیفراهم نما  یامور گمرک  نهیـ در زم ۱۳۸۶ـ مصوب   ییقانون مبارزه پولشو  قیدق

( مواد مخدر تیبا ورود و خروج و عبور )ترانز  یمقابله و مبارزه جد   ، یریشگیتواند به منظور پ  یم  رانیا  گمرک 

از   یبازرس نینو  ی ها وهیو ش  زاتیمواد مذکور، از تجه  یسازه ها   ش ی(، مواد روانگردان و پی و صنعت  ی )اعم از سنت

 .دیآشکارساز استفاده نما  یو دستگاهها  ابیمواد  ی جمله سگ ها



و   یمرجوع  ا یپردازش    یورود موقت، ورود موقت برا  ،یکه به صورت عبور  ییکاال  ا ی  هینقل  لیـ وسا۱۸۶ماده

به صدور   یاعالم جرم قاچاق منته  رغمیاند و علواردکشورشده    یالملل  نیکه به استناد جواز ب  یا  هینقل  لیوسا

( ۱۰۹موضوع ماده )  مهیمشمول جر  گمرک کاال به    میاند، تا زمان تسل  دهیگرد  ییمراجع قضا  ی حکم برائت از سو

 .قانون خواهند بود

است که از هر   ییقانون، کاال(  ۱۱۳اظهارشده«، موضوع بند )ج( ماده )  یـ منظور از عبارت »از نوع کاال ۱۸۷ماده

قانون، (  ۱۱۳اظهارشده مطابقت داشته باشد. منظور از اظهارنامه خالف موضوع بند )خ( ماده )   یبا کاال   ث یح

 .اشداست که در آن از اسناد خالف واقع استفاده شده ب  یاظهارنامه ا

 .باشد  یم  رانیقانون در گمرک ا(  ۱۱۴ماده ) موضوع    ونیسی کم   رخانهیـ دب۱۸۸ماده

 

 ها   ت یها و ممنوع  ت ینهم ـ معاف  بخش

از طرف وزارت امور خارجه   دیقانون در هر مورد با(  ۱۱۹موضوع بند )ب( ماده )  ی ـ در مورد کاال۱۸۹ماده

ف به استناد آن از طر  ت یبا ذکر مشخصات کامل طبق نمونه مخصوص صادر و حکم معاف  یموافقت نامه کتب

و انجام   ی مقام متقاض  ی اظهارنامه به امضا  میآن موکول به تسل  صی صادر و ابالغ شود و ترخ  رانیگمرک ا

 .مربوط خواهد بود  فاتیتشر

 

 یدهم ـ کارگزار گمرک  بخش

است،   یگمرک  یبه وکالت از طرف صاحبان کاال مستلزم داشتن پروانه کارگزار  ی گمرک  فات یـ انجام تشر۱۹۰ماده

 یکاالها  ی انجام امور گمرک  یتوانند کارمندان تمام وقت خود را برا یو سفارتخانه ها م  ی دولت  یسازمانها   یول

 یبه ارائه پروانه کار گزار  از ین  نکهیا  ونبد  ندینما  یبه گمرک معرف  اراتی حدود اخت حیمتعلق به خود با تصر



وکالت   یدان تمام وقت خود را که داراتوانند کارمن  ی ( میداشته باشند. صاحبان کاال )اشخاص حقوق   یگمرک

 .ندینما  ی خود به گمرک معرف  ی کاال  ص ی باشند جهت ترخ  ی م  ینامه رسم

شرکت   ی به اختالفات گمرک  یدگی در مراجع رس  انیوکالت از طرف مؤد  ای  یندگیکه به نما  ی ـ اشخاص۱تبصره

 .ندارند  یگمرک   یبه داشتن پروانه کار گزار  یالزام  ند، ینما  یم

و دارا بودن حداقل (  ۱۹۱)الف(، )ب( و )ت( ماده )  ی بندها  طیماده با داشتن شرا  نیـ کارمندان موضوع ا۲تبصره

خواهند  افتیدر  رانیاز گمرک ا  یکارت مخصوص  رانیگمرک ا دییمورد تأ  یدوره آموزش یبعد از ط   پلمیمدرک د

 .نمود

 :باشند  ریز  طیشرا  یدارا  دیبا  ی پروانه کار گزار گمرک  ان یـ متقاض۱۹۱ماده

 رانیا  تیـ تابع  الف

گمرک   یبه گواه   ی مربوط( و عدم سابقه قاچاق گمرک  ی)از مرجع قانون یفریک  نه یشیعدم سوء پ  یـ ارائه گواه   ب

 .ران یا

 .رشته ها  ر یدر سا  یحداقل کارشناس ای  یامور گمرک  ی در رشته ها  یـ داشتن حداقل مدرک کاردان  پ

 .فهیاز خدمت نظام وظ  میدا  تی معاف  ایخدمت و    انیپا  یـ دارا بودن گواه   ت

 .ـ کارمند دولت نباشد  ث

 ازیحسب ن  رانیصادرات، واردات و تجارت که از طرف گمرک ا  ، یگمرک  ن یدر آزمون مربوط به قوان  تیـ موفق  ج

 .شود  یبرگزار م

 .و پنج سال تمام  ستی ـ داشتن حداقل سن ب  چ

)پ( و )ج(  ی بندها  طیپروانه بوده اند، از داشتن شرا  یشدن قانون داراکه تا قبل از الزم االجرا    یـ کسان۱تبصره

 .خواهند بود  یمستثن



 نکهیبه شرط ا  ابد ی  یبه بازنشستگان گمرک اختصاص م  یکارگزار گمرک  رشیپذ  هیچهارم از سهم  کیـ  ۲تبصره

 .گذرانده باشند  رانیا  یاسالم  یحداقل دو سوم دوران خدمت خود را در گمرک جمهور

 .شده باشد  ادی  طیشرا  یدارا  دیآنها با  رهیمد  ئتیه   س ییر  ا یعامل    ریمد  ، یـ در مورد اشخاص حقوق۳تبصره

 ی از سو  ی)الف( و )ب( پس از ارائه گواه  یموضوع بندها   طیبه شرط داشتن شرا  یـ پروانه کارگزار گمرک۴تبصره

که توسط گمرک   ی بار طبق دستورالعمل  کیهر دو سال   یاتی مال  یبر عدم بده  ی کشور مبن  یات یسازمان امور مال

 .خواهد شد  دی شود، تمد  یم  هیته  رانیا

را   یشرکت در دوره آموزش  قیاز طر  ص ی ترخ  د یجد  یبا روشها  ییآشنا  رانیکه گمرک ا  ی ـ در موارد  ۵تبصره

 .بودموکول به شرکت در دوره مربوط خواهد    یپروانه کار گزار گمرک   دیبداند، صدور و تمد  یضرور

 یکارگزار گمرک  ی رسم   ی کارت مخصوص از طرف گمرک با معرف  یکارمندان کارگزاران گمرک  ی ـ برا۱۹۲ماده

وکالت نامه  یکارمند تمام وقت و موظف او که دارا  ای  ی اسناد و اظهارنامه با کارگزار گمرک  ی شود. امضا  یصادر م 

 .است  ریباشد امکانپذ  یاز و  یرسم 

( ۱۹۰ماده ) ( ۲و تبصره )(  ۱۹۱مذکور در بند )ث( ماده )   طیشرا  ی دارا  دیبا  یـ کارمندان کارگزاران گمرک تبصره

کارت مخصوص   یدارا  ی قانون به عنوان کارمند کارگزار گمرک  نیکه قبل از الزم االجرا شدن ا  یباشند. اشخاص

 .باشند  ی معاف م  پلمیبوده اند از شرط دارا بودن مدرک د

 ی حاو یدهد در دفتر مخصوص  یرا که در گمرک انجام م  یاتی موظف است آمار عمل  یرگزار گمرک ـ کا۱۹۳ماده

هر گمرک   ک یبه تفک  رانیشده توسط گمرک ا  نییطبق نمونه تع  ی اطالعات مذکور در اظهارنامه و پروانه گمرک

روانه کارگزار پ   یاعطا  گامدفتر به هن  نی. ادیارائه نما  یثبت و به محض درخواست گمرک آن را جهت بررس

 .شود  یو پلمب م  یشماره گذار   رانیتوسط گمرک ا  یگمرک



از   ایصاحب کاال که شخصاً و   نیب  یتفاوت   ی احتمال  میجرا  زانیو م   یگمرک  فات یـ از نظر نحوه انجام تشر۱۹۴ماده

صاحبان کاال  یمجاز است برا  رانیوجود ندارد. گمرک ا  د،ینما  یخود اقدام م  ندهینما  ا ی  یکارگزار گمرک  قیطر

 .ردیو مقررات مربوط در نظر گ نیقوان  طابق م   یا  ژهیو  التیتسه  دینما  یاستفاده م  ی که از کارگزاران گمرک

 ر یغ  یو محموله ها   یتجار  ینمونه ها  لیبه عنوان مسئول حمل و تحو  عیحمل سر  ی ـ شرکت ها۱۹۵ماده

شود مجازند آن   یم  ن ییتع  رانیوز  ئتیه   ب یو تصو  رانیگمرک ا  شنهادیآنها بنا به پ  زانیکه فهرست و م  یتجار

 لیو تحو  صی مقررات ترخ  ریسا  تینمونه ها و محموله ها را فقط با ارائه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و با رعا 

 .ندیصاحبان آنها نما

 

 صی و اقدامات بعد از ترخ  ینیـ بازب  ازدهم ی  بخش

 

 ی و اضافه پرداخت ی افتیکسر دراول ـ    فصل

بالفاصله با   د یبه اظهارنامه و اسناد مربوط کشف شود با  ی دگیکه بر اثر رس  یافتیـ هرگونه کسر در۱۹۶ماده

کل   سییبه ر   دیقانون مطالبه و وصول و در صورت کشف تخلف، مراتب با(  ۱۳۵مندرج در ماده )   طیشرا  تیرعا

 .گزارش شود  ی شده از طرف و  یمعرف  ندهینما  ای  رانیگمرک ا

گمرک   ا یگمرک    ن یکترینزد  ایحسب مورد توسط گمرک    دیصادره با  ی ها یافتیـ مطالبه نامه کسر در۱۹۷ماده

به   دیبا  رانیتوسط گمرک ا  یافتیابالغ شود. مراتب مطالبه نامه کسر در  ییو دارا  ی ادارات امور اقتصاد  ایو    رانیا

 .برسد  ز یکننده کاال ن  صی اطالع گمرک ترخ

قانون (  ۱۴۰موضوع ماده )   یوصول مهیقانون، چنانچه جر(  ۱۴۲موضوع ماده )  مهی ـ جهت پرداخت جر۱۹۸ماده

 میبه صاحب کاال پرداخت خواهد شد و کسر ماه در وصول جرا  ینکند، ما به التفاوت از محل درآمد جار   تیکفا

 .محاسبه نخواهد شد



اثر داده   بیترت   یشود وقت  یبعد از خروج کاال از گمرک ادعا مکه   یرد اضافه پرداخت  یـ به درخواستها۱۹۹ماده

 نیی مخصوص تع  ی اوراق چاپ  یرو ی قانون درخواست رد اضافه پرداخت(  ۱۴۱ماده )   طی شود که عالوه بر شرا  یم

  یشده باشد. اگر تقاضاکننده دسترس  و امضا  م یتنظ  یو  لیوک  ا یصاحب کاال   لهیبه وس  رانیشده توسط گمرک ا

او قاطع   هیاول   ی تقاضا  دینما  میو تسل لینتواند آن را در مرحله اول تکم   ا یمخصوص نداشته باشد و    یبه اوراق چاپ

 .خواهد بود  ی اوراق استرداد چاپ  می وتسل  م یموکول به تنظ  یمرور زمان خواهد بود. در هر حال رد اضافه پرداخت 

تواند در   یم  رانیشود گمرک ا  میتسل  رانیبه گمرک ا  یاست استرداد اضافه پرداخت ـ هرگاه درخو۲۰۰ماده

نامه باشد آن را قبول و پس از ثبت آن به   نییآ  نیمذکور در قانون و ا  طیتمام شرا  یکه درخواست حاو   یصورت

 .دیارسال نما  یانونو اقدامات ق  ی دگیرس  یاست برا  دهیاز آنجا صادر گرد صی که سند ترخ  یگمرک

 

 صی پس از ترخ  ی دوم ـ حسابرس  فصل

و   نیبه گمرک با قوان  یمیتسل  یو انطباق اظهارنامه ها   یبررس   ص،ی پس از ترخ  یـ هدف از حسابرس۲۰۱ماده

تواند جهت   ی م  رانیو عوارض متعلق است. گمرک ا  اتهایمال  ،یحقوق ورود ح یمقررات مربوط و پرداخت صح

 یمکاتبات  ص ی سوابق ترخ   ، یانبازرگ  ینظام ها   ، یدفاتر، سوابق مال  یبررس  ق یطر  و صحت اظهار از  نان یحصول اطم 

در   میمستق   ر یغ  ایو    میکه به طور مستق  یو حقوق  یقیشده توسط اشخاص حق  ینگهدار  یو اطالعات بازرگان

 .دیواردات و صادرات کاال دخالت دارند، اقدام نما

 ی الزم را دارند، انجام م یمهارتها یکه در امور گمرک  یتوسط حسابرسان  صیپس از ترخ  یـ حسابرس۱تبصره

  ای(  ییو دارا  ی )وابسته به وزارت امور اقتصاد یتواند از خدمات سازمان حسابرس  ی شود. گمرک در صورت لزوم م

 .د یاستفاده نما  زین  رانیا  یجامعه حسابداران رسم  ای یسازمان حسابرس  دییمورد تا  ی موسسات حسابرس

در گمرک  ص ی پس از ترخ  یواحد حسابرس  جادیا  ص، ی پس از ترخ  ینمودن حسابرس  یات یـ به منظور عمل۲بصرهت

 .است  یحسابرسان آن الزام یبرا  یسازمان  یو پست ها   رانیا



از   ش یشونده حداقل ده روز پ  یبه طرف حسابرس  یالزم و ابالغ کتب  ی پس از هماهنگ  رانیـ گمرک ا۲۰۲ماده

 ی حسابرس شونده اعالم م یرا جهت همکار   یگروه حسابرس  یو اسام  یشروع حسابرس  خ یتار ،یشروع حسابرس

شود. سرپرست   ی م  لیحسابرس ارشد و حسابرسان تشک س،یی حداقل از چهار نفر شامل ر یکند. گروه حسابرس

 آن را  انیپا  خ یو تار  یانجام حسابرس  ی برا  یبیمدت زمان تقر دیبا  یجلسه حسابرس ن یدر اول  یگروه حسابرس

قبل از  دیمدت الزم باشد، مراتب با  ن یا  دیتمد  یلیو چنانچه به دال  د یجهت اطالع حسابرس شونده اعالم نما

 .اعالم شود  ی زمان به و  انیپا

 خ یتواند حداکثر ظرف پنج روز از تار یم  ی شونده، و  یبه طرف حسابرس  یـ پس از ابالغ برنامه حسابرس تبصره

پس از   یانداختن برنامه حسابرس  قیدرخواست به تعو  یبل قبول به صورت کتبو مستندات قا  لیابالغ با ارائه دال

 یشود، م یم   نییتع یکه از طرف و  ی شخص   ایو    رانیا  یاسالم  یکل گمرک جمهور  سیی . ردیرا بنما  ص ی ترخ

پس از   یانداختن حسابرس  قیبا به تعو  ییعنوان شده در موارد استثنا  لیدرخواست و دال  یتواند پس از بررس

 .دیموافقت نما  ص ی ترخ

 یرا از مراجع دولت   یاشخاص تحت حسابرس  از یتواند اطالعات مورد ن  یدر صورت لزوم م   رانیـ گمرک ا۲۰۳ماده

 ی به گمرک م  ییکامل و پاسخگو  ی شده موظف به همکار ادیو مراجع    دیمرتبط درخواست نما  ی دولت  ریو غ

 .باشند

ربط که فهرست آنها به   ی اشخاص ذ  ر یو سا  یحمل و نقل، کارگزاران گمرک  ی، شرکتهاـ صاحبان کاال۲۰۴ماده

خود را به مدت سه سال از   ی دفاتر و سوابق معامالت مربوط به کاالها  د یاعالم خواهد شد، با  رانیگمرک ا  لهیوس

 .گمرک قرار دهند  اریدر اخت  یو پس از درخواست کتب  ینگهدار   ی جهت حسابرس  صی صدور سند ترخ خیتار

از ارائه آنها   ی خوددار  ا یو    صیپس از ترخ  یـ عدم ارائه سوابق و دفاتر مربوط جهت انجام حسابرس۲۰۵ماده

کاال   ص ی گمرک به اشخاص حسابرس شونده و استفاده از اسناد خالف واقع جهت ترخ  ی اعالم کتب  رغمیعل

 .خواهد شد یمورد بررس یمعادل دو تا سه برابر ارزش کاال   مه یمشمول جر



( حسابرس شونده نتواند سوابق، اسناد، اطالعات و دفاتر هی)قوه قهر یعیـ چنانچه در اثر بروز حوادث طب تبصره

نخواهد   مهی گمرک قرار دهد، شخص مذکور مشمول پرداخت جر  ار یدر اخت  یرا جهت حسابرس  یدرخواست  یمال

 .بود

مربوط را ظرف شصت روز از   یکتب  یگزارش رسم  ، یحسابرس  ل یموظف است پس از تکم   رانیـ گمرک ا۲۰۶ماده

 یشونده به نشان  ی نسخه از آن را جهت اطالع و اقدام الزم به شخص حسابرس  ک یو    هی ته  ی حسابرس  انیپا  خیتار

 .دیابالغ نما  ی اقامتگاه و

با اشخاص   یانیجلسه پا یضمن برگزار ی روز حسابرس  ن یموظف است در آخر  یـ سرپرست گروه حسابرس تبصره

 خی شوندگان، مکان و تار  ی حسابرس  ن یرا همراه با ذکر نام و عناو  یحسابرس یانیشونده، صورتجلسه پا  یحسابرس

 میشونده تسل  ی نسخه را به حسابرس  کیو    هیته  یگروه حسابرس  ی از اعضا  کیهر    ی و امضا   یانجام حسابرس

 .دینما

 ونیسیکم  ت یشده در صالح  نییتع میو جرا  یسابرسح  یانیبه اعتراضات نسبت به گزارش پا  ی دگیـ رس۲۰۷ماده

 ی انیگزارش پا  یابالغ کتب  خ یروز از تار  ی خواهد بود. اعتراض کنندگان ظرف س  یبه اختالفات گمرک  یدگیرس

تعرفه و مقررات( به صورت   زش، موضوع )ار  کیاعتراض خود را به تفک  لیتوانند دال  یم   ص ی پس از ترخ  یحسابرس

عنوان    لینموده و چنانچه دال  یدگیموظف است به اعتراض رس   رانی. گمرک اندینما  میتسل  رانیبه گمرک ا  یکتب

اقدام   یگزارش حسابرس  لیگمرک نسبت به اصالح و تعد  رد، یقرار گ  رش یشده در اعتراض موجه و مورد پذ

شونده ابالغ    ی توسط گمرک به طرف حسابرس  یبه صورت کتب  راض رد اعت  لیدال  نصورت، یا  ری خواهد نمود و در غ

تواند   ی گمرک م  یحسابرس ییگزارش نها  ی ابالغ ثانو  خ یشونده ظرف ده روز از تار  یخواهد شد. طرف حسابرس

. ارجاع پرونده پس از گذشت مهلت دیرا بنما  ی به اختالفات گمرک  یدگیرس  ون یسیدرخواست ارجاع پرونده به کم 

 .مبلغ مطالبه شده خواهد بود  نی مقرر منوط به تأم  یده روز از ابالغ ثانو  ا ی  هی اول  بالغروز از ا  یس



 ی نواقص، مراتب را ط  ییخود و شناسا یها  یدگیموظفند پس از انجام رس  رانیـ حسابرسان گمرک ا تبصره

و   انی. پس از پاندیمنعکس نما  یبعد   رانهیشگیو اقدامات پ  ی گانیثبت و با  ستم،یجهت اصالح س یگزارش کتب

به صورت   وندهش  یحسابرس  یاز طرفها   کیهر یگمرک برا  یو صدور نظر قطع  ی گزارش حسابرس  ل یتکم 

 ی ها تی فعال  یابیارزش  ی شماره مبنا  نیخواهد شد که ا ن ییبر رتبه خطر آنها تع یمبن  ی محرمانه شماره ا

 .شونده قرار خواهد گرفت  یخطر طرف حسابرس  تیریمد

مربوط   ییگزارش نها  میو تسل  صیپس از ترخ  ی شونده پس از انجام حسابرس  یـ چنانچه طرف حسابرس۲۰۸ماده

داده شود، در صورت امتناع شخص از پرداخت آن، گمرک   ص ی تشخ  مهیمشمول پرداخت جر  ، یقطع  ی و صدور رأ

 .دیرا وصول نما  مه یقانون، جر(  ۸و )(  ۷اعمال مواد )  قیموظف است از طر

 

 یبه اختالفات گمرک  یدگیدوازدهم ـ مراجع رس  بخش

 ،ینمد  یدادرس  نییمربوط به آ  نیبا توجه به قوان  یاختالف  یبه پرونده ها  یدگیرس  یها برا ونیسیـ کم ۲۰۹ماده

 .ندینما  ی ابالغ م  یو  یقانون  ندهینما  ا ی  یرا جهت حضور مؤد  یدگیوقت رس

 .نخواهد بود  یدگیبدون عذر موجه مانع رس  یو  ندهینما  ای  ی حضور مؤد عدم

موضوع بخش   ی دگیحق رس ی ها منوط به پرداخت سپرده ها ونیسیدرخواست ارجاع به کم   رش یـ پذ  ۱تبصره

 .باشد  ی دوازدهم قانون م

 دییدر تأ  ناًیصادره ع یموضوع بخش دوازدهم قانون چنانچه رأ  یدگیحق رس یـ در خصوص سپرده ها   ۲تبصره

 یموارد مبلغ سپرده به صاحب کاال مسترد م  ریمنظور و در سا  ی نظر گمرک باشد مبلغ سپرده به درآمد قطع

 .گردد

و   یجلسه عاد یدر هر هفته حداقل پنج روز کار   دیبا  یختالفات گمرک به ا   یدگیرس  ون یسیـ کم   ۲۱۰ماده

 .خواهد بود  رانیها در گمرک ا ونیسیکم   ل یداشته باشند. محل تشک  ینظر دو جلسه عاد   دیتجد  ونیسیکم 



قانون )هم (  ۱۴۴ماده ) (  ۲قانون مشمول تبصره )(  ۱۴۶)الف( و )پ( ماده ) یمذکور در بندها  یـ اعضا۱تبصره

 .شوند ی م  ی کل( تلق  ریطراز مد

کل   تیاکثر  یو مصوبات آن با رأ   ابدی  یم   تی اعضا رسم   ی نظر با حضور تمام  دیتجد  ونی سیـ جلسات کم ۲تبصره

 .اعضا )حداقل سه نفر( معتبر است

ها و حضور در جلسات آن در   ونیسیمورد ارجاع اختالف به کم اشخاص در    ندگانیـ درخواست نما۲۱۱ماده

 .شده باشد  ح ینامه آنها تصر  یمعرف  ا ی  یموارد در وکالت نامه رسم   نیشود که ا  ی م  رفتهیپذ  یصورت

ها پرونده خود را   ون یسیکم   یاز رؤسا  ی کتب  ی تواند با تقاضا  ی م  ی و  یقانون  ندهینما ا یـ صاحب کاال  ۲۱۲ماده

 .ندیو تحت نظر مسئول مربوط مطالعه نما  ونهایسیدر محل کم   یدگیجلسات رس  ل یقبل از تشک

 .باشد  یمنوط به کسب اجازه م  دیاضافه نمودن مدارک جد  ا یرونوشت    ای   ریهر گونه تصو  برداشتن

 تی شود. با اعالم رسم   ی م  یو نگاهدار   میبه نام دفتر ثبت خالصه مذاکرات تنظ  یدفتر ونهایسیـ در کم ۲۱۳ماده

و مذاکرات مربوط به هر   د یحاضر ق ی اعضا  یو ساعت شروع مذاکرات با ذکر اسام  خی جلسه شماره جلسه و تار

 .گردد ی به اختصار در آن دفتر درج م  یپرونده و مفاد رأ

مخصوص منعکس   یورقه چاپ یدر همان جلسه رو   دینسبت به هر پرونده با  ونیس یـ مصوبات کم ۲۱۴ماده

به جلسه   یدگیادامه رس  ا یاتخاذ و    یینها  م یحاضر در جلسه برسد اعم از آنکه تصم   یاعضا   ی و به امضا  دهیگرد

 .صادر شده باشد ارقر  شگاهیآزما  اینظر کارشناس    ل یتحص  ایرفع نقص پرونده    یبرا  ا یموکول و    یبعد

نظر   ستندیموافق ن  تیکه با نظر اکثر  ییاعضاصادر شود    تیبه اکثر  ونیسیکم   ی رأ  یـ هرگاه در موضوع  تبصره

 .ندینما  ی و امضا م  د یق  تیبه عنوان اقل  ی ورقه رأ  ریخود را در ز

هماهنگ شده،  ستمیکاال متن نمانکالتور س  ی طبقه بند  صیتشخ یموظفند برا  ونهایسیـ کم ۲۱۵ماده

 ریکاال و در سا  ی در خصوص طبقه بند  ی گمرک  یهمکار  یشورا  ی صادره از سو  یآن و آرا  یحیتوض  یادداشتهای



 ادیصادره به منابع   یرأ قرار داده و در اوراق    یمالک صدور رأ  قیو مقررات مربوط را به طور دق  نیموارد قوان

 .ندیشده اشاره نما

 :توانند  ینظر م   دیو تجد  یبه اختالفات گمرک  یدگیرس  ی ها ونیسیـ کم ۲۱۶ماده

 یچند نفر از اعضاء را برا ای  کی کاال را الزم بدانند    دیه و سوابق و بازدکه مراجعه به پروند  یـ در موارد  الف

 .ندیگزارش مأمور نما  ه یو مطالعه آن پرونده و ته  دیبازد

 یاشخاص  ای  ی و رسم   یمراجع علم ای  ی دادگستر  یکه الزم بدانند موضوع را به کارشناس رسم   ی ـ در موارد  ب

 ی ( و طرفیدادگستر  ر ی)غ  یشده اند ارجاع نموده و حق الزحمه کارشناس  ی معرف  یدولت  ی که از طرف دستگاهها

 .کنند  نییتع  دیآن را پرداخت نما   دیکه با

 ی شده اسناد مورد استناد خود را از اشخاص حقوق  یبدهند که رونوشت گواه   نامهیگواه  یمتقاض  ان یـ به شاک  پ

 ه یرونوشت مورد درخواست را ته  یمدن  یادرسد  ن ییمقررات آ  ت یموظفند با رعا  ی و اشخاص حقوق  ندینما  لیتحص 

 .ندینما  میو تسل

 .گردد  یکه موجب روشن شدن موضوع و احقاق حق م   یو هرگونه اقدام  ق یـ انجام تحق  ت

 یرا برا یرأ   ونهایسیدر مورد هر پرونده، مسئول واحد امور کم   ونیسیکم   ییـ پس از صدور نظر نها  ۲۱۷ماده

از   ی را جهت ابالغ به مؤد  ی عبـارت »مالحظه شد « رأ  د یپس از ق  ی ارسال و و  رانیکل گمرک ا  سیی مالحظه ر

 .اعاده خواهد نمود  ونیسیمربوط به کم  یدفتر ستـاد  قیطر

ربط   یذ  ی قانون، دستگاه ها(  ۱۴۶ماده ) ( ۱و تبصره )(  ۱۴۴ماده ) (  ۲و ) (  ۱) یتبصره ها   ی ـ در اجرا۲۱۸ماده

  رانیرا به گمرک ا  ونهایسیکم   یاعضا  یو بازرگان  ی مرتبط با امور تجار  ت یابقه فعالمستندات مربوط به س  دیبا

 .ندیاعالم نما

 

 مقررات  ریـ سا  زدهم یس  بخش



که   ییحمل کاالها یبرا  دینما جاب یو حمل ا  یتجار   اتی که مقتض   ی تواند در صورت  ی ـ گمرک م۲۱۹ماده

 .دیاست، پته عبور صادر نما  دهیآن انجام گرد  یگمرک  فاتیتشر

آن را در متن قبض   هیـ گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسو  ۲۲۰ماده

سپرده   ه یتصف  یبرا  د یتمد ایمهلت مقرر    یتا انقضا   یو  یقانون  ندهینما  ایکه صاحب کاال    یکند. در صورت   ح یتصر

. در موارد ارجاع پرونده به گمرک دی ا به درآمد متفرقه منظور نمامراجعه نکند، گمرک موظف است وجه سپرده ر

 .خواهد بود  رانیاز طرف گمرک ا  جهیسپرده موکول به ابالغ نت  زیها، وار  ونیسیکم   ای  رانیا

ماده با صدور   ن یمهلت موضوع ا  یشود پس از انقضا   یکاال اخذ م   صیترخ  ی که برا  ییـ وجه سپرده ها  ۱تبصره

 افتیاز وجه سپرده اضافه در  یمبلغ  ا یمربوط منظور خواهد شد. چنانچه معلوم شود تمام    ی قبض به درآمدها

 نی. مبدأ مرور زمان شش ماه در ابودقابل استرداد خواهد    یافتیمقررات مربوط به اضافه در  ت یشده است با رعا

است. برگه قبض سپرده از طرف   دهی است که به موجب آن سپرده به درآمد منظور گرد  یصدور قبض  خ یموارد تار

 .خواهد شد  هیته  رانیگمرک ا

تعهد از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و با   یفایا  ا ی  یـ استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانون۲تبصره

 .باشد  یارائه اصل قبض سپرده به گمرک مربوط م 

( ۱۶۰به خزانه دو درصد موضوع ماده )  یموظفند هنگام انتقال وجوه حقوق ورود   ییاجرا   ی هاـ گمرک۲۲۱ماده

.ندینما  زیاست، وار  دهیکل کشور افتتاح و اعالم گرد  یکه از طرف خزانه دار  یقانون را کسر و به حساب مخصوص

ی م یجمهور ـ محمدرضا رح سیاول رئ  معاون

براى دانلود بسته کامل سواالت آزمون کارگزارى گمرکى، اینجا کلیک نمایید
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