
ی قانون امور گمرک

 ات یسازمان و کل  ف،یبخش اول ـ تعار

 ف یاول ـ تعار

 یاست که از طرف شورا  یفیقانون، طبق تعر  نیبه کار برده شده در ا  ی اصطالحات گمرک  م یـ مفاه 1ماده  

 لیذ  ی که در بندها  نیشود مگر ا  یم ایعضو منتشر شده و    یکشورها   ی به صورت مجموعه برا  ی گمرک  ی همکار

 :به عمل آمده باشد  یگر ید  فیقانون از آن تعر  نیمواد ا  ریسا  در  ای

مورد   یگمرک  هیقانون اظهارکننده، رو  نیاست که براساس مقررات ا  یشفاه   ا ی  یکتب  یا   ه یانیالف ـ اظهار کاال: ب

 .دهد  یرا ارائه م   ی مقررات گمرک یاجرا  یبرا  ازیکند و اطالعات مورد ن  ی نظر خود را درباره کاال مشخص م

 یقانون به گمرک اظهار م  نیاو است که کاال را برابر مقررات ا  یقانون  ندهینما  ایب ـ اظهارکننده: صاحب کاال  

شده از   د یی( تأی تالیجی)د یرقوم  ی به استناد گواه   یو  یقانون  ندهینما  ایصاحب کاال    ی کیکند. در اظهار الکترون

 .شود  ی اظهارکننده شناخته م  ی قانون  ندهینما  ا یب کاال  مذکور به عنوان صاح یمراکز مجاز صدور گواه

 هیتخل  دیکه با  ی محموالت  یاست که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کل  ی: سندیپ ـ اظهارنامه اجمال

 .دینما  ی از کشور اعالم م  هینقل  له یخروج وس ایشود را هنگام ورود و    ی ریبارگ  ایو  

 یمکان  ایراه آهن، محوطه ها و هر محل   یستگاههایها، باراندازها، اسکله ها، فرودگاهها، ا: انبار یت ـ اماکن گمرک

استفاده   یگمرک   فات یکاالها به منظور انجام تشر  ی انباشتن و نگهدار  یاست که تحت نظارت گمرک است و برا

 .باشد  ی عموم  یو سردخانه ها   یاختصاص  یانبارها  ، یگمرک  یانبارها   تواندیاماکن م  نیشود. ا  یم

 .مربوط است  یگمرک  فات یپس از انجام تشر  ی: خروج کاال از اماکن گمرکص یث ـ ترخ

بالمانع   ت،یو فورواردر( پس از احراز هو  ریاست که به موجب آن شرکت حمل و نقل )کر  ی : سندهیص ی ج ـ ترخ

 .د ینما  ی مرک اعالم مکاال را به گ  رندهیتوسط گ  یگمرک  فاتیبودن انجام تشر

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

https://iranarze.ir/ES428


 .شود  ی انجام م  یمقررات گمرک  یاست که در اجرا  یاتیعمل  هی: کل یگمرک  فاتیچ ـ تشر

الزامات مندرج در مقررات   یاجرا  یاست که برا  ی نامه معتبر  مهیو ب  ی: وجه نقد، ضمانتنامه بانکنیح ـ تضم 

 .شود  ینزد گمرک سپرده م  یگمرک

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

 .کند

 کاال  ی%( ارزش گمرک4معادل چهار درصد )   ی: حقوق گمرکید ـ حقوق ورود

که به موجب قانون، گمرک   یگردد به عالوه وجوه   ی م  نییتع  رانیوز  أت ی که توسط ه   ی اضافه سود بازرگان  به

 .شود  یانجام خدمات نم   یها  نهیشامل هز  ی ول  ردیگ  ی کاال تعلق م  ی مسؤول وصول آن است و به واردات قطع

اماکن با   نی در ا  لیو تحو  هیو خروج کاال از اماکن مذکور بدون تخل  ی: ورود کاال به اماکن گمرککسرهیذـ حمل  

 .قانون است  نیا  مقررات   تیرعا

 ای  یاسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دست  مه یکه اظهارنامه امضاء شده به ضم  ی رـ روز اظهار: زمان

 .ابدی  ی شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص م  یبه گمرک ارائه م   یا  انهیرا

  ونیکه براساس کنوانس  ی الدول  ن یب  یالملل  نی(: سازمان بی گمرک  ی همکار یگمرک )شورا  ی زـ سازمان جهان

در    رانیاست و کشور ا  دهیگرد  جادیا  ی الدیم 1950دسامبر    15مطابق با    ی شمس  یهجر  24/9/1329مورخ  

 .است  وستهیبه آن پ  ی شمس  یهجر  1337اسفند ماه سال 

سامانه هماهنگ   یالملل  نیب  ونینسکاال براساس کنوا  یو کدگذار  ف ی( هماهنگ شده: توصستم یژـ سامانه )س

 ی همکار یشورا  ب یکه به تصو ی الدیم  1983ژوئن   14( کاال مورخ ی)کدگذار   یو نشانه گذار   فیشده توص

به   رانیا  ی اسالم  یبراساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهور   رانیا  یاسالم  یو جمهور   ده یرس  یگمرک

 .است  وسته یبه آن پ  ،یشمس  ی هجر 1373/ 6/ 20شده مصوب    ادی  ونیکنوانس



حمل و  اتی مجاز به انجام عمل  ،یکه به موجب مقررات قانون  ی: شخص حقوق یالملل  نیس ـ شرکت حمل و نقل ب

 .است  یالملل  نینقل ب

و در مورد و حمل به  نام او صادر شده )  دیاسناد خر  یاست که نسخ اصل  ی : شخص یتجار  یش ـ صاحب کاال

 ایبه نام او باشد    زین  ه یص ی آن اسناد از طرف بانک مهر شده( و ترخ  ،یشده با تعهد سامانه بانک  یداریخر یکاال

 .شده باشد  ی گواه   تداریمقام صالح  رفو صحت امضاء واگذارنده از ط  یسیظهرنو  ی اسناد مزبور به نام و

 .شود  ی اعمال م  ی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکیص ـ قلمرو گمرک

که به   نیگردد اعم از ا  ی وارد م  ایفروش صادر    یبرا  رانیگمرک ا  ص ی که به تشخ  یی: کاالیتجار  یض ـ کاال 

 .به فروش برسد  یو بسته بند  ک یتفک  ، یدیاعم از تول   اتی پس از انجام عمل  ا یهمان شکل  

 یاست که ورود قطع  یخارج   ی کاال  ا یساخته شده    ای  د یکشور تول  ی که در قلمرو گمرک  یی : کاالیداخل  یکاال   ط ـ 

 .شده است

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

 .انجام نشده است

 .به کسب مجوز ندارد  از یضوابط ن  تی ورود آن با رعا  ا یکه صدور    ییمجاز: کاال  ی ع ـ کاال

 یچند سازمان دولت ای  کی  یبه کسب موافقت قبل  ازیورود آن ن  ایکه صدور    ییمجاز مشروط: کاال  ی غ ـ کاال

 .دارد

شرع مقدس اسالم به موجب قانون ممنوع   ا ی  یورود آن بنا به مصالح مل  ایکه صدور    ییممنوع: کاال یف ـ کاال

 .است

 ی انجام م  ی مقررات گمرک  ت یاز رعا  نان یکه توسط گمرک به منظور حصول اطم   ی: اقداماتیگمرک  ی ق ـ کنترلها

 .شود



و   لیتحو  ت یبه قانون مسؤول  ی متک  ی قراردادها   ایکه به موجب قانون    ی: شخص حقوقرندهیگ  لیک ـ مرجع تحو

برعهده   یآن انجام نشده است در اماکن گمرک  ی گمرک  فاتیمربوط به عموم اشخاص را که تشر  ی االهاک  ینگهدار

 .ستین  یکیو فروش اموال تمل  ی اصطالح شامل سازمان جمع آور  نیدارد. ا

 ا یکه نظارت    ییدستورالعملها و بخشنامه ها  ،یاجرائ  ینامه ها   ن ییو مقررات اعم از آ  نی: قوانیگ ـ مقررات گمرک

 .است  دهیآن به گمرک واگذار گرد  یاجرا

(، مهر یر   کسی)ا کسیاشعه ا  نـه یهز لیاز قب  ی که در قبال انجام خدمات  ی انجام خدمات: وجوه   یها   نـه یل ـ هز

کاال و   نیقبت، بـدرقه، توزمرا  ،یو تعرفه بند   شیآزمـا  ،یدر اماکـن گمرک   یانباردار  ، یو مـوم، پلمب، باربـر

 ن ییآن متناسـب با خدمات انجـام شده تع  ق یصـادضوابط و م  ط،یشود و شرا  ی م  افـتیخدمات فـوق العاده در

 .گردد  یم

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

است که به عنوان    ییو دارا  یتابع وزارت امور اقتصاد  یدولت  یسازمان  رانیا  یاسالم ی ـ گمرک جمهور2ماده  

کشور دارد و مسؤول    یو خروج یورود  ی و هماهنگ کننده را در مباد  یکشور نقش محور   ی مرزبان اقتصاد

مربوط به صادرات و واردات و  ت و مقررا  ن یقوان  ریو سا  ی قانون امور گمرک  یدولت در اجرا  ت یاعمال حاکم 

تجارت   لیو تسه  ی مربوطه و الزامات فن  ی اتهایو مال   یو عوارض گمرک  ی ول حقوق ورود( کاال و وصتیعبور)ترانز

را بدون   از یموردن  یاجرائ  یخود، سطوح واحدها   یقانون  فیانجام وظا  یبرا  رانیا  یاسالم  ی است. گمرک جمهور

 تهایفعال  متناسب با حجم و نوع  ،یخدمات کشور  تیری( قانون مد30) هو ماد  یکشور  مات یضوابط و تقس  تیرعا

محوله توسط گمرک   ی تهایو مأمور فیمتـناسب با وظا  یاجرائ  یگمرک و واحدها   التی. تشکدینما  ی م  نییتع

 یم  رانیوز  أت یه  ب یبه تصـو  ییو دارا  ی اموراقتصاد  ریوز  دییشـود و پس از تأ   یم  هیته  رانیا  ی اسالم  یجـمهور 

 .رسد

 .است  یاجرائ  ی و گمرکها  رانیگمرک ا  ی شامل ستاد مرکز   رانیا  ی اسـالم  ی جمهور  گمرک 



 :است  لیبه شرح ذ  رانیگمرک ا  اراتیو اخت   فیـ وظا3ماده

 صادرات و واردات و عبور کاال   نه یدولت در زم  ی استهایالف ـ اعمال س

 ران یتوسط گمرک ا  یوجوه قابل وصول قانون  ریو سا  ی و وصول حقوق ورود  صیب ـ تشخ

به   صیاسناد ترخ  یو بررس  یو  یقانون  ندهینما  ایکاال به صاحب    لیو تحو  صیترخ  یقانون  فات یپ ـ انجام تشر

 ی افتیاسترداد اضافه در  ا ی  یافتیو وصول کسر در  صی ترخ  طیمنظور احراز صحت شرا

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

 وران  له یو پ  نان یمرزنش  ، یمرز  ی و مقررات مرتبط با بازارچه ها  ن یقوان  یث ـ اجرا

صادرات موقت، واردات   ، یصادرات قطع یدر بخشها  تهایو ممنوع  تها یدرباره معاف  یج ـ اعمال مقررات گمرک

آزاد،   ی فروشگاهها  ، یمرز   ی اپایمعامالت پا  ،ی کاال، انتقال  ی)کابوتاژ(، عبور داخل یواردات موقت، کران بر  ،یقطع

 الملل   ن یو پست ب  یاسی س  یکهای بسته ها و پ

 ی متروکه و ضبط  یکاالها   ، یو مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرک  نیقوان  یچ ـ اجرا

 نینو  یها و روشها هیاجراء و استقرار سامانه ها، رو  یبرا  ازیمورد ن  یرساختها یو فراهم نمودن ز  ینیب  ش ی ح ـ پ

 ی گمرک  یتهایهمچون پنجره واحد در فعال

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

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

 ی مرتبط با امورگمرک  ی ها بنامهی تصو  ح، یطرحها، لوا  سینو  شی ظهارنظر درباره پذـ ا

 ی در رابطه با امور گمرک  یو قضائ  یحقوق یدعاو  یو راهبر   تیمناسب جهت هدا  ی رـ اتخاذ روشها

 آنان  یادار  رات یاعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقص   یزـ آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرس

و   یورود  ی مباد  یفیو ک  یکم   ی و نظارت برعملکرد آنها و سامانده   یگمرک  یاجرائ  ی از واحدها  ی ژـ بازرس

 ی خروج



رابر گمرک و صاحب کاال ب  نیماب  یف  ی قانون و مقررات گمرک  ی از اجرا  ی و حل اختالفات ناش  ی دگیس ـ رس

 و مقررات مربوطه   نیقوان

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

 مربوطه   نی و قوان  ی( قانون اساس77اصل هفتاد و هفتم )  تیبا رعا  یو گمرک  ی الملل  نیب ی تعامل فعال با سازمانها

در   یاپا یپا  ایمنعقده    ی و توافقنامه ها  ی بازرگان  یگمرک، قراردادها  ی سازمان جهان یها  هیتوص  ت یص ـ رعا

 و مقررات مربوطه   نیچهارچوب قوان

امور   یبه منظور واگذار  ی( قانون اساس44اصل چهل و چهارم )  یکل  ی استهایس  یمفاد قانون اجرا  ت یض ـ رعا

 یو تعاون  ی خصوص  یشهابه بخ  یگمرک  یت یرحاکم یغ

و بهبود انجام   ییکارا  شیجهت افزا شرفته یپ  ی به ابزارها  یاماکن گمرک  زیو تجه  نینو  ی هایط ـ استفاده از فناور

 یگمرک  فاتیتشر

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

 ی با هدف توسعه گردشگر  یگمرک  یندها یفرآ  ل یع ـ تسه

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

 ـ 4ماده  

مقام   نیشود و به عنوان باالتر  یمنصوب م   ییو دارا  ی امور اقتصاد  ریوز  یاز سو  رانی کل گمرک ا  سی الف ـ رئ

و بودجه،   الت یتشک  شنهاد یمربوطه، اداره امور گمرک، پ  یانونو مقررات ق   نیگمرک در چهارچوب قوان  یاجرائ

مراجع   ه یگمرک در کل  یندگینما گر،یواحد د  ه ب  ی استخدام، عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحد

 فیوظا ی در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجرا  یو ارجاع به داور  ر یبه غ  لیباحق توک  ی و حقوق  یقانون

موضوع بند   ی همتراز مقامها  ی و  نی برعهده دارد. همچن  ییو دارا  ی امور اقتصاد  رینظر وز  ریمحوله به گمرک را ز

 .است   یخدمات کشور  تیر ی( قانون مد71)د( ماده )



 س یبا حکم رئ  ییو دارا  ی امور اقتصاد  ریوز  د ییو تأ  رانیکل گمرک ا  س یرئ  شنهادیب ـ معاونان گمرک بنا به پ

 .شوند  یمنصوب م  رانیکل گمرک ا

 ی آن م  یو اصالحات بعد  ی خدمات کشور  ت یریمشمول قانون مد  یپ ـ کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدام

آن بر وصول درآمدها، از   ر یمشاغل گمرک و تأث  یتهایو مسؤول  تی خاص و اهم   یهایژگیبه و  تیباشند و با عنا

 ن یتأم  یتواند برا  ی . گمرک مبرخوردارند(  1/ 2) بی( قانون مذکور با ضر65جداول حق شغل موضوع ماده )  ازیامت

و تجارب و   ی لیبا توجه به مدارک تحص   یانسان  یروها ین  یینسبت به جابه جا  یاجرائ  یواحدها  یانسان  یروین

 .دیام نمااقد  یسازمان  یپستها  ی تصد  ی تخصص آنان برا

 .گردد  ی م  ن یقانون تأم  نیحاصل از ا یقانون از محل درآمدها   نیا  یاز اجرا  یناش  ی اضاف  ی بار مال

 ات یفصل سوم ـ کل

 خدمات  یها   نه یو هز  یمبحث اول ـ حقوق ورود 

طبق مأخذ مقرر، به   مستعمل بودن کاال   ایانجام خدمات بدون توجه به نو    ی ها نهیو هز  یـ حقوق ورود   5ماده

 .شود  یوصول م  ی مل  جیاشخاص ارائه دهنده خدمت به پول را  ا یگمرک    لهیبه وس  بیترت

هزار   کی کند کسر    یوصول م   یگمرک  فاتیانجام تشر  یکه گمرک برا  یـ در احتساب جمع وجوه 1تبصره

 .شود  ی محسوب م الی( ر1000هزار )   ک یمعادل    ال،ی( ر1000)

 صیمتعلق به ترخ   یها  مهی انجام خدمات و جر  یها  نهیهز ،یـ صاحب کاال مسؤول پرداخت حقوق ورود 2تبصره

 .است

 ی قانون مشخص م  نیا  ینامه اجرائ  نییدر آ  یمقررات قانون  تی خدمات با رعا نهیو نحوه اخذ هز  قیـ مصاد3تبصره

 .گردد

متعلق به   ی تواند کاال  یمتعلقه است. گمرک م   یکاال مستلزم پرداخت حقوق ورود  یـ واردات قطع  6ماده

سازمان  ی نداشته باشد با تعهد مسؤوالن مال  یکه جنبه تجار  نیرا مشروط بر ا  یوزارتخانه ها و مؤسسات دولت



که حداکثر   یمهلت نییو تع  یبانک  انتنامهاشخاص را با اخذ ضم  ر یمتعلق به سا  یمهلت و کاال  ن ییمربوطه با تع

 .کند  ص ی ترخ  ی به طور قطع  ی پرداخت حقوق ورود  یسال نباشد برا  کیاز    شیب

 .ستین  ی موجود در اماکن گمرک  ی شامل کاال  یحقوق ورود شیـ افزا1تبصره

کل کشور   ی خزانه دار  ی که ازسو  یبه حساب (  160حکم ماده )  تیقانون با رعا  نیموضوع ا  یـ درآمدها 2تبصره

هرگونه وجه،   افت یگردد. گمرک مکلف است در قبال در  یم   زیشود وار  یاعالم م  رانیو توسط گمرک ا  نییتع

 .دینما  میآن را به پرداخت کننده تسل  دیرس

صاحب کاال   ی قطع  یها یبده   ر یوجوه متعلقه به آن کاال و سا  هیپرداخت کل   قه یموجود در گمرک، وث  ی ـ کاال7ماده

وجوه   نی تأم  ای  افت یاست که وصول آن به موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از در  یبابت وجوه 

 .کاال را بدهد  صی و ترخ  لیتواند اجازه تحو  ی مذکور نم 

مان امور قانون را از اشخــاص به ساز  نیا  یاز اجرا  یخود ناش  یـ گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطع   8ماده

 یها  هیو اصالح  ینامه اجرائ  نییو آ م یمستق  ی اتهای تا سازمان مذکور آن را براساس قانون مال دیاعالم نما  ی اتیمال

 .آن وصول کند  یبعد

 اطالعات و ارتباطات   ی مبحث دوم ـ فناور

تجارت   نیقوان  ت یاطالعات و ارتباطات را با رعا  یفناور  ی ریـ گمرک موظف است امکانات به کارگ9ماده

 .خود فراهم آورد  فیوظا  یدر اجرا  ی خدمات کشور  ت یریو مد  کیالکترون

نامه گمرک   نییقانون آ  نیا  بیتصو  خ یموظف است ظرف شش ماه از تار  ییو دارا  یتبصره ـ وزارت امور اقتصاد

 .برساند  رانیوز  أت یه  بیکند و به تصو  ه یاطالعات ته  ی وزارت ارتباطات و فناور ی را با همکار  یکیالکترون

 ن یسوم ـ تضم   مبحث



وصول   ی اخذ شده برا  نی تضم   زانیشود، م  یانجام خدمات که بالفاصله وصول م   نهیـ به استثناء هز10ماده  

متعلقه   یکاالها معادل حقوق ورود   ر یسا  یمتعلقه و برا  یمجاز معادل حقوق ورود  یکاالها   ی برا  یحقوق ورود

 .شود  ی م  نییتع نصف تا سه برابر ارزش کاال است که حسب مورد توسط گمرک    به عالوه

 ی گمرک  ی و کنترلها فاتیمبحث چهارم ـ تشر

از آن   ایوارد    یکه به قلمرو گمرک  ییکاالها  ه یکل  ،ی مقررات گمرک  ت یاز رعا  نان یـ به منظور حصول اطم 11ماده

 یها  یخطر، بازرس تیریمانند مد  ییها وهیبا استفاده از ش  یگمرک  یو کنترلها  فاتیشود، مشمول تشر  یخارج م

و در موارد    یبر حسابرس  یمبتن  ی روشها  ،یرسباز  نینو ی ها  وهیو ش  زاتیتجه  یر یبه کارگ  ، یاتفاق  ا یمنظم  

 .مراقبت است  ایبدرقه    یاستثنائ

  ندگانینما  ،یو خروج   یورود  ی در مباد  یگمرک  فاتی در انجام تشر  عیو تسر  لی ـ به منظور تسه12ماده  

کنترلها مانند   ر ی. ساندیکنترلها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نما  ریمسؤول سا ی وزارتخانه ها و سازمانها

د به صورت هماهنگ و تحت نظارت یبا  تی فیو ک  ی فن  یاستانداردها  ، یاه یگ  ،یدامپزشک  ، یپزشک  یهایبازرس

به   یقبل  یتواند با هماهنگ   ی م  یالملل  نیتجارت ب  ل یکنترلها به منظور تسه  نیاز ا  یشود. برخ  یگمرک سامانده 

 .ردیگمرک صورت گ  صیبه تشخ  ی گریدر مکان د  ایگمرک واگذار شود  

الزم را   التیامکانات و تسه  فشانی اوظ  ع یبه منظور انجام سر  د یکنترلها با  نیمسؤول ا ی ها و سازمانها  وزارتخانه

 .ندیفراهم نما

 ( هماهنگ شدهستم یپنجم ـ الزامات سامانه )س  مبحث

و   فی موظف است اصالحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توص   ییو دارا  یـ وزارت امور اقتصاد13ماده

 بیو به تصو  د ینما  شنهاد ینامه پ  ن ییرا در قالب آ یآن و اصالحات بعد  یحیتوض  یادداشتهایکاال،    یکدگذار

( ت ی)وب سا  ی و در تارنما  ی آگه  راالنتشاریکث  ی برساند و اصالحات مزبور را در روزنامه ها  رانیوز  أت یه 

 .گمرک درج کند  یاختصاص



که   ییالموجود در گمرک و کا  یمؤثر باشد، کاال  ی که اصالحات مزبور در مأخذ حقوق ورود  ی تبصره ـ درصورت

است مشمول مأخذ کمتر   دهیآن صادر گرد  یبارنامه حمل برا ایاعتبار شده    شیآن گشا  یبرا  ی قبل از اعالم آگه

 .شود  یم

 .گردد  ی م  نییقانون تع نینامه ا  ن ییبارنامه در آ  ی کاال  دن یزمان رس  مدت

 و قواعد مبدأ  ی دوم ـ ارزش گذار  بخش

 فصل اول ـ ارزش کاال 

 ( ی)واردات یورود  ی ـ ارزش کاالمبحث اول  

کاال در مبدأ به اضافه   دیخر  یدر همه موارد عبارت است از ارزش بها   ی ورود  یکاال  ی ـ ارزش گمرک14ماده

تعلق   یدفتر گمرک  نیکه به آن کاال تا ورود به اول  یی ها  نهیهز   ری( به اضافه سافیو حمل و نقل )س  مه ی ب  نهیهز

نرخ ارز  یشود و براساس برابر  یم   ن ییتع کاالصاحب   یم یاسناد تسل   ر یسا  ای  دیخر  اههیس  یکه از رو   ردیگ  یم

 .در روز اظهار است  یاعالم شده توسط بانک مرکز

 :شود ی در صورت پرداخت افزوده م  ل،یموارد ذ  ی ارزش گمرک  ن ییـ در تع1تبصره

 یمعنو   ت یالف ـ حقوق مالک

 کشورها  ریدر سا  یو مهندس  ی طراح  ی ها نه یب ـ هز

 پ ـ ظروف و محفظه ها 

 دار یشده توسط خر  ن یوارده و تأم  ی کاال  د یبه کار رفته در تول  زاتی ت ـ مواد، قطعات و تجه

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

ها   نه یباشد، شامل هز  زیمندرج در اسناد ارائه شده متما  مت ی از ق  یورود  ی کاال  یـ چنانچه ارزش گمرک2تبصره

 :شود  ینم  ریموارد ز  ای



 نیمانند دستگاه ها، ماش  ییدر مورد کاالها  ی کمک فن  ای  یساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهدار  نه یالف ـ هز

 ز ورود آنها پس ا ی صنعت  زاتیآالت و تجه

 حمل  و نقل پس از ورود کاال  نه یب ـ هز

 شخص ثالث   ایوارده توسط فروشنده    ی کاال  د یخر ی مال  ن یاز تأم  یسود متداول ناش  نه یپ ـ هز

 کاال   یبرا  یابیبازار   یتها یانجام معامله، مانند فعال  طیخارج ازشرا  داریاقدامات خر  نه یت ـ هز

 وارده   یکاال   یداخل  د یو تول  ریث ـ حق تکث

 سکت،یاطالعات مانند د  ن یحامل  یرو   ایضبط شده در نرم افزار   یاطالعات و دستورالعملها  نهیهز ا یج ـ ارزش  

 .شود  ی موارد ارزش حامل خام محاسبه م  نیدر ا   انه؛یاستفاده در را  یلوح فشرده و مشابه آن برا

و   ی تجار ینرم افزارها   ،ییدئویو  ، یینمایس  ،ییصدا  یات و دستورالعملها« شامل ضبط ها تبصره ـ »اطالع

 .است  یحکم مستثن  نیمشابه از ا  لیو وسا  هایهاد مهیمجتمع، ن  ی اطالعات« شامل مدارها  نی»حامل نی همچن

 ی م یارزش مندرج در اسناد تسل  اینشده باشد    میبه گمرک تسل د یخر  اهه یـ هرگاه از طرف صاحب کاال س15ماده

 یاز روشها یکی  ی گمرک نباشد، ارزش کاال برمبنا  رش یو مدارک قابل قبول مورد پذ  لی صاحب کاال به استناد دال

 :شود  ی م  نییتع  لیذ

 مثل همزمان از همان کشور مبدأ  یکاال   ص ی الف ـ سوابق ترخ

 ر مبدأ مشابه همزمان از همان کشو  یکاال   صی ب ـ سوابق ترخ

 الزم   ی ها لیپس از تعد  یفروش همان کاال در بازار داخل  متیپ ـ ق

 برمبناء عوامل متشکله   ی ت ـ ارزش محاسبات

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

است و فقط در صورت درخواست واردکننده،    یفوق الزام  یروشها یریارگتقدم و تأخر در به ک   ت یتبصره ـ رعا

 .است  ییسوم و چهارم قابل جابه جا ی کاربرد روش ها  بیترت



 .شود  ی م  نیی قانون تع  نیا  ینامه اجرائ  ن ییماده در آ  نیا  ی و مقررات اجرا  طیشرا

 ( ی)صادرات   ی صدور  ی کاال  یمبحث دوم ـ ارزش گمرک 

 مه،یب نه یصدور به اضافه هز  یفروش کاال برا  مت ی عبارت است از ق  ،ی صدور یکاال  ی ـ ارزش گمرک16ماده  

 یو از رو  رد یگ  یتعلق م  یکه به آن کاال تا خروج از قلمرو گمرک  یی ها  نه یهز  ریو حمل  و نقل و سا  یباربر

نامتناسب بودن ارزش اظهار   ایاسناد و    ئهگردد. در صورت عدم ارا  ی م  نیی صادرکننده تع یم ی و اسناد تسل  اهه یس

عمده  مت ی ربط و براساس ق  یرا با استعالم از مراجع ذ   ی صدور   ی مستند، گمرک ارزش کاال  لیشده به دال

 ی م  نییتع  ردیگ  ی به آن تعلق م  ی که تا خروج از قلمرو گمرک  یی ها  نه یبه اضافه هز  ی آن در بازار داخل  یفروش

 .دینما

تواند با اخذ تعهد،   ی و گمرک م  ستیمانع از صدور کاال ن  ینامتناسب بودن ارزش گمرک  ص ی تبصره ـ تشخ

که صادرات کاال منوط به پرداخت عوارض   یمگر در موارد دیبه ارزش را به بعد از صدور موکول نما  یدگیرس

 .ارزش کاال باشد  یبرمبنا   یصادرات

 فصل دوم ـ قواعد مبدأ 

 یساخته و به منظور اعمال اهداف تعرفه ا  ا ی  دی است که کاال در آن تول  یـ کشور مبدأ کاال کشور17ماده  

شـود. قواعد مبدأ   ی مرتبط با امر تجارت در آن، به کار گرفته م  گریهر اقدام د ای  یمقدار  ی تهایمحدود  ،یگمرک

قانون   نیا  ینامه اجرائ  ن ییدر آ  یمرکگ  ی ارهمک یشورا  دییو مورد تأ  یبراساس ضوابط سازمان تجارت جهان

 .گردد  ی م  نییتع

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

 قبل از اظهار   فاتیبخش سوم ـ تشر

 یدو نسخه اظهارنامه اجمال   ،یبه قلمرو گمرک  هینقل  لهیحمل  و نقل موظفند هنگام ورود وس ی ـ شرکتها18ماده  

از    فی( هر ردی)راهنامه ها  ی بارنامه ها  از،یاز فهرست کل بار و در صورت ن  یاز آنها نسخه ا  کیو به هر  میتنظ



 لهیبودن وس  یصورت خال   کنند و در   م یکاال تسل  رندهیگ  لیو به گمرک و مرجع تحو   مه یفهرست کل بار را ضم 

و طبق   یبه زبان فارس  د یبا  ی. اظهارنامه اجمالندینما  میبودن تسل  ی بر خال  حیبا تصر  ی اظهارنامه اجمال  ه،ینقل

 ی بدون حک و اصالح و قلم خوردگ  د، ینما  یم  ه یته  رندهیگ  لیمراجع تحو  یبا هماهنگ  رانیکه گمرک ا  ینمونه ا

 .گردد  میتنظ

بسته   اتیاز نظر محتو  یاظهارنامه اجمال   میو تسل  میحمل  و نقل به هنگام تنظ  یشرکتها  تی ـ مسؤول1تبصره

و مهروموم شده از   ی ری( بارگی نرهای)کانت  ی مربوطه است. بارگُنج ها  ی آکبند محدود به مندرجات بارنامه ها  ی ها

 .گردد  ی م  ی طرف فرستنده کاال در حکم بسته آکبند تلق

به قلمرو   یاقتصاد   ژهیو و  یـ صنعت  ی از مناطق آزاد تجار  ی ورود  یماده شامل کاالها   نیـ مقررات ا2تبصره

 .گردد  ینم  یگمرک

 هیقبل از تخل  دیبا  رندهیگ  لیموکول به موافقت گمرک است. مرجع تحو  ی کاال در اماکن گمرک  ه یـ تخل19ماده

 .الزم را با گمرک به عمل آورد  یکاال هماهنگ 

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

 ن ییدر آ  یگمرک   یو تحول کاال به انبارها   لیتحو  ب یو ترت  هینقل  له یمحموالت وس  هیتسو یصورتمجالس و چگونگ

 .شود  ی م  نییقانون تع  نیا  ینامه اجرائ

آن،   مه ی( ضمفستیو فهرست کل بار )مان  یاظهارنامه اجمال  میـ هرگاه شرکت حمل  و نقل بعد از تسل20ماده

  لیبه گمرک و مرجع تحو  یاظهارنامه قبل  لیتکم ایو اصالح آن    ر ییدر تغ  ی گریاظهارنامه و فهرست کل بار د

 یباشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصالح  هشد  میتسل  ه یتخل  اتیکه قبل از شروع به عمل  ی بدهد درصورت  رندهیگ

 .شود  یم  رفته یمذکور پذ  یلیتکم   ای

و قبل از صدور   هی که موارد اصالح در ارتباط با نوع کاال و تعداد بسته نباشد گمرک بعد از تخل  ی تبصره ـ درصورت

 .ردیپذ  ی ماده را م  نیمذکور در ا یلیتکم   ای   ی ر اصالحاظهارنامه و فهرست کل با  زین  ه یص ی ترخ



آن با مندرجات   ق یو تطب  رندهیگ  لی به مرجع تحو  هینقل  لهیمحموالت وس  یقطع  لیـ هرگاه در موقع تحو21ماده

مشاهده شود،    یلیتحو  ی تعداد بسته ها  ثی از ح  یآن اختالفات  مهی و فهرست کل بار ضم   ی اظهارنامه اجمال

و نظارت   رندهیگ  لیشرکت حمل  و نقل و مأموران مرجع تحو ندهیبه امضاء نما  یبالفاصله مراتب در صورتمجلس

 .شود یقانون رفتار م  نی( ا104اختالف با شرکت حمل  و نقل طبق ماده )  نیرسد. در مورد ا  ی گمرک م

مرجع   لیو تحو  یاظهار اجمال  (LCL) یند محموله اکه در مقصد بارنامه به عنوان چ  ییتبصره ـ بارگُنج ها

 یو ارائه بارنامه ها   یکل  ه یص ی دارنده ترخ  یالملل  ن یحمل و نقل ب یشود، با درخواست شرکتها  یم  رندهیگ  لیتحو

صادر و در صورت  یک یشود. سپس قبض انبار تفک  یم  هیتخل  افته ی  ص ی ، بارگُنج در محلِ تخص (HBL) یکیتفک

 .گردد  یماده اعمال م   نیشده، مقررات ا  ه یتخل  یه ها در هر بارنامه با بسته ها تعداد بست  ق یعدم تطب

 ی ندگینما  لهیتواند به وس  ی حمل  و نقل است م یقانون برعهده شرکتها  نیکه به موجب ا  ی فیـ تمام وظا22ماده

مربوطه را   یو فرودگاه  یبندر  ،یگمرک  ی تهایمزبور تمام مسؤول ندهیصورت نما نیانجام شود و در ا  زیمجاز آنها ن

 .برعهده دارد

 ی کاال در اماکن گمرک ی بخش چهارم ـ نگهدار

 کاال ی نگهدار  تی و مسؤول  یگمرک  یفصل اول ـ انبارها 

 یگمرک  ی مبحث اول ـ انبارها

 ینگهدار  یست که براا  یو محوطه، اماکن  رمسقفیاعم از انبار مسقف، غ  ی گمرک  یـ منظور از انبارها 23ماده  

 یتجار  یشود. هر جا ضرورتها  یکاال اداره م  رندهیگ  لیو توسط مراجع تحو  سی تأس  یو صدور   ی ورود  یکاالها 

. مراجع د ینما  یم  ن ییرا تع  یگمرک  ی نترلهاک  بات یانبارها را صادر و ترت  نیا  سی گمرک اجازه تأس  دینما  جابیا

 .ندینما  تیقانون را رعا  نیکاال ملزمند مفاد ا  رندهیگ  لیتحو

توانند به   یم   ندینما  یم  یگمرک نشده را با موافقت گمرک نگهدار  یکه کاال   رندهی گ  لیتبصره ـ مراجع تحو

 .ندیمجوز اقدام نما  یدر محدوده دارا  ازیمورد ن  یو انبارها   سات یتوسعه تأس



اماکن سه ماه است. در صورت   نیکاال به ا  لیتحو  خی از تار  یگمرک  ی نبارهاکاال در ا  یـ مدت مجاز نگهدار24ماده

 ص یو وجود علل موجه به تشخ یعبور   یحمل  و نقل در مورد کاال  ی شرکتها  ایصاحبان کاال    ی کتب  یتقاضا 

است.   دیقابل تمد  گریحداکثر تا دو ماه د مدت  نیموافقت گمرک ا خیتا تار  یانباردار  نهیگمرک و با پرداخت هز

 د یو پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننما  یگمرک  فات یانجام تشر  یکه ظرف مهلت مقرر صاحب کاال برا  یدرصورت

شود مدت   یمتعدد منتقل و نگهدار  یگمرک  ی شود. چنانچه کاال به انبارها  ی کاال مشمول مقررات متروکه م

تابع   یرتجاریغ  یشود. مهلت توقف مرسوالت پست  یمحاسبه م  یانبار گمرک  ن یولتوقف از زمان ورود کاال به ا

 .مقررات پست است

 یاضاف  نه یآن هز  یکه نگهدار   ییو کاال  یفاسدشدن  ی کاال  ی نگهدار  یکه امکانات الزم برا  ی ـ درصورت1تبصره

 ت یبا مسؤول  ایو    صیترخ  ل،یتحوو   هی بالفاصله پس از تخل  دیموجود نباشد، با  ی گمرک  یکند، در انبارها   یم  جادیا

گونه   چی ه   رنده یگ  لیصورت، مرجع تحو   نیا  ر یصاحب کاال و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود. در غ

فاسد شـدن آنها ندارد و گمرک بالفاصـله مقررات متروکه را در مورد آن کاال اعمال   ای عیدر قبال ضا  یتیمسؤول

 .دینما  یم

است از انبارها خارج   دهیفروش صادر گرد  ا ی  ص ی آن سند ترخ ی که برا  یی ماه کاالها  کی ـ چنانچه ظرف  2تبصره

 دیو گمرک قابل تمد  رندهیگ  لیمهلت با اعالم موافقت مرجع تحو  ن یشود. ا  ینشود مشمول مقررات متروکه م

 .است

 ی متوقف گردد، کاال متروکه نم   یگمرک  یگمرک در انبارها  یکه کاال به انتظار اعالم نظر قطع   یـ تا زمان3تبصره

 .شود

مناطق مذکور   یبر اساس ضوابط قانون  ی اقتصاد  ژهیمهلت توقف کاال در مناطق آزاد و مناطق و  نیی ـ تع4تبصره

 یاعطائ  ی مناطق پس از انقضاء مهلت ها  ن یکه در ا  ییمناطق است. کاالها  نیمسؤول ا  ی سازمانها  ر ایدر اخت

 .گردند  ی متروکه م  ی کاال  قررات مشمول م  زیشوند ن ی اعالم م  ،یمذکور مهلت منقض  یتوسط سازمانها



 ی گمرک  یکاال در انبارها   یحفظ و نگهدار  ت یدوم ـ مسؤول  مبحث

 لیگرفتن تا زمان تحو  لیاز هنگام تحو  یگمرک  ی موجود در انبارها یکاال  یحفظ و نگهدار ت یـ مسؤول25ماده

 ی گمرک  یموجود در انبارها   ی مکلف است کاال  رندهیگ  لیکاال است. مرجع تحو  رندهیگ لیدادن آن با مرجع تحو

 صی مربوطه را به هنگام ترخ  مه یو حق ب  دیمان  ـمهیاشتعال و انفجار ب  ،ی از آتش سوز  ی را در مقابل خطرات ناش

نامه معتبر که شماره   مه یبه موجب ب  یگمرک  یبه انبارها   یلیتحو   ی که کاال  ی از صاحب کاال وصول کند. درصورت

اعالم   رندهیگ  لیبه مرجع تحو  گری اسناد معتبر د  ای  هیانیب  ای ی کاال در اظهارنامه اجمال لیدر هنگام تحو  دیآن با

مدت   نیا یاعتبار است، کاال تحت پوشـش آن است و برا  ینامه مزبور دارا  مه ی که ب  یتا زمان  شد،با  مه یگردد، ب

 .گردد  ینم  افتیدر  رندهیگ  لیتوسط مرجع تحو  مـه ی حق ب

است که در   ف« یارزش»س  ی تجار  ی و پرداخت غرامت در مورد کاال   مهیحق ب  افتیدر یـ ارزش کاال برا1تبصره

 .شود  یم نیی قانون تع  نیکه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد ا  یگردد. در موارد  یم   نیی تع  دیسناد خرا

 .حفاظت کاال حسب مورد با عبوردهنده است تی مسؤول  یادار  یحمل عبور داخل ریـ در مس2تبصره

برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام   ز یکاال را ن  ی باربر  تیمسؤول  رندهیگ  لیکه مرجع تحو  یـ در موارد3تبصره

 .شود  یماده م  نیمشمول ا  زین  یباربر

نامه معتبر در زمان   مهینسخه از ب  کیوارد گردد فقط ارائه   ی که کاال با روش اعتبار اسناد  ی ـ درصورت4تبصره

 .است  ی کاال کاف  ص ی ترخ

با   یعبوردهنده به طور کتب  یاز سو  یخارج ی عبور  ی کاال  یبار زماناعت  ی نامه دارا  مه یب   ریـ چنانچه تصو  5تبصره

 یمحل  مه ینامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد آن کاال مشمول پرداخت حق ب  مه یاصالت ب   دییذکر تعهد و تأ

 .گردد  ینم 



از   ی)فورس ماژور( و خسارت ناش  ه یقانون و موارد قوه قهر نی( ا25از موارد مذکور در ماده )   ریـ در غ26ماده

 بیآس ا یبرود    ن یاز ب  ی گمرک  یکه کاال در مدت توقف در انبارها   ی درصورت  ،یبسته بند  ی بد  ایکاال    تیفیک

 .مسؤول پرداخت غرامت است  رندهیگ  لیمرجع تحو  ند،یبب

در   رندهیگ  لی مرجع تحو  ت یآن رافع مسؤول  افت یصرف نظر کردن صاحب کاال از در  ایـ پرداخت غرامت 1تبصره

رفته   نیاز ب  یمتعلق به کاال   یحقوق ورود  د یو احراز تخلف با ریو در صورت ثبوت تقص ست یمورد حقوق دولت ن

 .دیرا پرداخت نما

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

 .شود  ی سپس از کارمند متخلف مطالبه و وصول م

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

گمرک نشده متعلق به   یکه کاال   ی گمرک  یاست خارج از انبارها  یانبار  ی ـ منظور از انبار اختصاص27ماده  

گمرک نشده   یتواند کاال   ی شود. صاحب کاال م  یم  یفصل در آن نگهدار  ن یقرر در ام  طیشخص خاص با شرا

گمرک   نی کتریتحت نظارت نزد  یصاص در انبار اخت   یگمرک فات یاتمام تشر  ایمتعلق به خود را به منظور انجام  

 .کند  ی فصل نگهدار نیمقرر در ا  طیطبق شرا

 وهیکاال و ش  یسرشمار   ی و چگونگ  یاره و زمان مجاز نگهدارنحوه اد  ،یانبار اختصاص  یکیزیف  طیتبصره ـ شرا

 ه یقانون توسط گمرک ته  نیا  بیتصو  خ یاست که ظرف شش ماه از تار  ینامه ا  نییاز انبار به موجب آ  یبازرس

 .رسد یم  رانیوز  أتیه   ب یشود و به تصو  یم

 ی که حقوق ورود  دیموافقت نما  یکاال در انبار اختصاص  یتواند با انتقال و نگهدار  ی م  یـ گمرک درصورت 28ماده

 ایکه کاال از نوع مجاز باشد و    یشود و کاال از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. درصورت   ن یمتعلق به آن تضم 

است. انتقال    ی وق ورودمعادل حق  نی تضم   زانیشود م  رائهالزم هنگام انتقال به انبار توسط واردکننده ا  ی مجوزها

 .گردد  یانجام م  ی با صدور پروانه عبور داخل  ی کاال به انبار اختصاص



و   ستیقانون ن  نی( ا24مقرر در ماده )  یمحدود به مهلتها   یاختصاص   ی ـ مدت مجاز توقف کاال، در انبارها29ماده

 .شود  ی م  نییتع  رانیمهلت آن از طرف گمرک ا

اقدام    لیبه نحو ذ  د، یاقدام ننما  یگمرک  فات یقرر صاحب کاال نسبت به انجام تشرمهلت م  ان یکه تا پا  یدرصورت

 :شود  یم

گمرک مکلف است حقوق   د،یالزم را اخذ و ارائه نما  ی صاحب کاال مجوزها  ا یالف ـ چنانچه کاال از نوع مجاز باشد  

صاحب   یصادر کند و برا یو پس از وصول، پروانه ورود قطع  ن یآن تأم  ن یمتعلقه به کاال را از محل تضم   یورود

 .کاال ارسال دارد

آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب کاال اعالم و   ص ی ترخ  یکه مجوز الزم برا  یی ب ـ در مورد کاال

اجازه نامه   مذکور در  طیمأخوذه با توجه به شرا  ن یگردد و تضم   یمتروکه در مورد آن اعمال م   یمقررات کاال 

 .شود  یفصل ابطال م  نیا  گر یو مواد د  س یتأس

 نیا  ریاست در غ  ی گمرک  فاتیصاحب کاال مستلزم انجام تشر  ی اختصاص  یـ خارج کردن کاال از انبارها 30ماده

 یکاال یشود. مأموران گمرک حق دارند به صورت تصادف ی م  ی صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرک

را با مندرجات دفاتر و اسناد و   او شمارش قرار دهند و مشخصات آنه  یدگیرا مورد رس  ی ختصاصموجود در انبار ا

 .ندینما  قیمدارک ورود و خروج تطب 

صاحب کاال برعهده  یاختصاص   ی فساد کاال در انبارها  ای  یدگید   ب یآس  ایرفتن، کاهش    ن یاز ب  تی ـ مسؤول1تبصره

 .دارد  زیمتعلقه را ن  ی پرداخت حقوق ورود  تی صاحب آن است که عالوه بر آن مسؤول

)فورس ماژور( باشد صاحب کاال از پرداخت   هیاز عوامل قوه قهر  ی رفتن کاال ناش  نیکه از ب  یـ در صورت 2تبصره

 .متعلقه معاف است  یحقوق ورود

 یاز انبارها   ر یغ  ،ی رسم   ی عموم  یگمرک نشده به انبارها و سردخانه ها   ینتقال کاال تواند با ا یـ گمرک م31ماده

 .باشد  یم   زین  ی رسم   یعموم   ی فصل شامل انبارها و سردخانه ها  نی. مقررات ادیموافقت نما  ،یگمرک



 ی حدهاوا   سی تواند با تأس  ی ممنوع، گمرک م  ی گمرک نشده به  جز کاال  ی کاالها  یـ به منظور نگهدار32ماده

موافقت کند و   ن یبا اخذ تضم   یالملل   ن یحمل  و نقل ب  یصاحبان کاالها و شرکتها  ی برا  یاختصاص  یگمرک

 .دیمستقر نما  کن اما  نیدر ا  یگمرک  فاتیمقررات و انجام تشر  یمأموران الزم را جهت اجرا

 .گردد  یمشخص م   ینامه اجرائ  نییقانون در آ  نیا  ت یمربوطه با رعا  یو نظارتها   یگمرک فات یانجام تشر  ی چگونگ

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

به گمرک، توسط سازمان جمع   یو واگذار  ی ضبط یقانون و کاال   نی( ا24متروکه موضوع ماده )  ی ـ کاال33ماده  

مقررات مربوطه به   تیبا رعا  یمتروکه و ضبط  یبه  عنوان مسؤول فروش کاال  یکی و فروش اموال تمل  یآور

 .رسد  ی فروش م

است، صاحب کاال حق دارد پس از اعالم   دهیشده به فروش نرس  ادیکه کاال توسط سازمان    یـ تا زمان1تبصره

اظهارنامه  م یخود نـسبت به تسل  یکاال   صی و ترخ  ی گمرک  یقطعـ   فات یانجام تشر  یگمرک به سازمان مذکور برا

انجام  شده   ی ها نهیهـز  ر یه وجوه متعلقه و سایمقررات مربوطه و پرداخت کلـ تیعنوان اظهـار با رعا  ر ییتغ  ایو  

 .دیاقدام نما

مشمول مقررات   زیگردد ن  یشده منتقل م  ادیسازمان    یکه پس از متروکه شدن، به انبارها   یی ـ کاال2تبصره

 .شود ی ماده م  ن ی( ا1تبصره )

و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع   نیکه در قوان  ه یفق  یول اری ـ اموال در اخت3تبصره

 .گردد  ی م  لیتحو  ه یفق  ی ول  یمقررات مربوط به نهاد مأذون از سو   تی صالح با رعا  ی ذ  یقضائ

 یمتروکه شدن کاال و اقدام برا  خی قبض انبار، تار  میمکلف است در موقع تسل  ـرندهی گ  لیـ مرجع تحو34ماده

 .دیقانون در ظهر قبض انبار مشخص نما  نی( ا24فروش آن را با درج مفاد ماده ) 

مفاد ماده   ن یهمچن ی گمرک  ی کاال به انبارها  لیتحو  خی آورنده کاال مکلفند تار  ایحمل  و نقل    ی ـ شرکتها1تبصره

کاال   رندهیگ ایکه صاحب    ی کاال و درصورت  رندهیگ  ا یصاحب   کاال، به  لی( را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحو24)



آورنده کاال   ا یحمل  و نقل    یکه شرکتها  ی. درصورت هندفرستنده کاال اطالع د  ا یمشخص نباشد به بانک واسطه  

نفع   ی راه به اشخاص ذ  نیباشند که از ا  ی م  ی تبصره عمل نکنند مسؤول جبران خسارات  نیمقرر در ا  فیبه تکل

 .شود  یوارد م

و کاال را با حضور   د ینما  م یتنظ  یدفتر انبار، اظهارنامه گمرک  فیهر رد یکاال   یـ گمرک موظف است برا2تبصره

و در متن   نییمشخصات آن را تع  ریقرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و سا  یابیمورد ارز  رندهیگ  لیمرجع تحو  ندهینما

. محاسبه حقوق دیمحاسبه نما  زی را ن  مربوطهانجام خدمات    یها  نهیو هز  ی کند و حقوق ورود  د یاظهارنامه ق

کاالها به همراه   ن ی. فهرست ادیآ  یاظهارنامه به عمل م  میمتروکه به مأخذ زمان تنظ  یکاال   ینههایو هز  یورود

 .گردد  یارسال م  یکیو فروش اموال تمل  ی مربوط به سازمان جمع آور  ی اظهارنامه ها

آن صورتمجلس ضبط   ی مکلفند بالفاصله برا  ابانیممنوع باشد ارز یروکه از نوع کاالمت   ی ـ هرگاه کاال35ماده  

  یآورنده آن )در صورت مشخص نبودن نام و نشان  ایمراتب را به صاحب کاال و    دیو گمرک با  ندینما  میتنظ

ابالغ   راالنتشاریروزنامه کث  کیدر    ی آگه  ج در  لهیدر صورت معلوم نبودن آورنده به وس نی صاحب کاال( و همچن

ابالغ   خیتواند ظرف دو ماه از تار  یکه صاحب کاال به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد م  ی. درصورتدینما

محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از   یدرج در روزنامه، به مرجع قضائ  ایصورتمجلس ضبط  

صورت کاال به ضبط   نیا  ر ی. در غدیبه گمرک مربوطه اعالم نما  یه گواه با ارائ  یضائمراجعه به مرجع ق   خیتار

 .دیآ  ی دولت درم  یقطع

که   نیاعم از ا  دیخطر نما ای  ی اضاف  نهیهز  جادیآن ا  ی که نگهدار  ییالفساد و کاال  عیضبط شده سر یتبصره ـ کاال

از طرف مرجع   ی ماه گذشته ول  ضبط آن شش  خ یکه از تار  یی کاال  نی نشده باشد و همچن  ا یشده    ی ضبط، قطع

 ن ییو وجوه حاصل از فروش آن تا تع  سدر ینشده باشد طبق مقررات به فروش م  ینهائ  فیتکل  نیی تع  یقضائ

 ن ییکاال را تا تع  ن یع  ی شود مگر آن که مرجع مزبور ادامه نگهدار  ی م  یبه عنوان سپرده نگهدار  یینها  فیتکل

 .الزم بداند  ینهائ  فیتکل



شود مشمول   یآن داده م  فیدستور توق  تدار یکه از طرف مرجع صالح  یموجود در اماکن گمرک یـ کاال36ماده

که به   یماند. موارد  ی م  ف یمتروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توق  یمقررات کاال 

 .است  ی حکم مستثن  ن یا  ازداده شده است    فیدستور توق   ی( قانون مجازات اسالم10استناد ماده ) 

مذکور در مواد   فات یموظف است بالفاصله پس از انجام تشر  یک یو فروش اموال تمل  یـ سازمان جمع آور37ماده

با   رندهیگ  لیاز مرجع تحو  یمتروکه و ضبط  یکاال   افتیصورتمجلس به در  م یقانون با تنظ  نی( ا34( و )33)

 .دیخود اقدام نما ینظارت گمرک و انتقال آن به انبارها 

متروکه، کاال از بارگنج خارج   فاتیتشر یهفته پس از اجرا  کیحداکثر ظرف   ،یبارگنج  ی ـ در مورد کاال1تبصره

صاحب آن   ی گردد. خروج کاال با بارگنج با موافقت کتب یم  لیتحو  رندهیگ  لیبه مرجع تحو  یو بارگنج خال

شود و به مدت دو ماه از گمرک خارج   تروکه محموله، م  هیتخل خیاست. چنانچه بارگنج مذکور از تار  ریانپذامک

 .گردد  یمشمول مقررات متروکه م   زینشود، بارگنج مذکور ن

شرکت حمل    هیص ی متروکه به صاحب کاال، مستلزم ارائه حواله ترخ  ی ـ پرداخت مازاد حاصل فروش کاال2تبصره

 .بوطه استو نقل مر

با   یک یو فروش اموال تمل  یبه سازمان جمع آور  لیکاال پس از تحو  یحفاظت و نگهدار  تی ـ مسؤول3تبصره

 .سازمان مذکور است

توسط   یمتروکه به هنگام خروج از اماکن گمرک   یکاالها   یها نه یهز  ر یانجام خدمات و سا  یها  نهیـ هز4تبصره

 .گردد  ی تعهد پرداخت م  ا یپرداخت و    یکیتملو فروش اموال    ی سازمان جمع آور

به   یانباردار  نه یاز حاصل فروش، شش ماه است و مابه التفاوت هز  ن یقابل تأم  یانباردار  نه یـ حداکثر هز  5تبصره

 .باشد  یم   ی کیو فروش اموال تمل ی عهده سازمان جمع آور

 صی اظهار و ترخ  یعموم  طیو شرا  فات یبخش ششم ـ تشر



در   یورود  یکاال   ی گمرک  فاتیاست. تشر  ی گمرک  فات یمستلزم انجام تشر  ی ـ خروج کاال از اماکن گمرک38ماده

 ی را اعالم م یمختلف گمرک  فاتیانجام تشر  یمجاز برا  یگمرکها  رانیشود. گمرک ا  یگمرک مجاز انجام م  نیاول

 .دینما

اجاره شده از   ای  ی داریو واگن خر ویاعم از لوکوموت  یلیناوگان ر  ا یو    ما یهواپ ،یکشت  ی کگمر  فاتیتبصره ـ تشر

 .شود  یم   نیی قانون تع  نیا  ینامه اجرائ  ن ییخارج براساس آ

 میقانون منوط به اظهار کاال با تسل  نی( ا41( و )40به استثناء موارد مندرج در مواد )  یگمرک   فات یـ تشر39ماده

 یو  یقانون  ندهینما  ا یتوسط صاحب کاال   دینما  یم  ن ییتع  رانیکه گمرک ا  یاظهارنامه به شکل و تعداد نسخ

کاال را برحسب   ص ی رخاظهار و ت  فاتیاظهارنامه و تشر  م یظمجاز است شکل، نحوه تن  رانیشود. گمرک ا  یانجام م

 .دهد  رییضرورت تغ

 یدگیآن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رس  مهیضم   دیکه با  یاظهارنامه، اسناد  م یتنظ  ی ـ چگونگ1تبصره

 .گردد  یم نیی قانون تع  نیا  ینامه اجرائ  ن ییآن در آ  یابیو ارز

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

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

 :اظهارنامه معافند  میاز تسل  ریـ موارد ز40ماده  

 ی م  صی خاص اظهار و ترخ ی الزم االجراء، به موجب فرمها  یللالم  نیب  یونهایکه براساس کنوانس  یی الف ـ کاالها

 .گردد

مشمول  ی گمرک و کاالها  ص یبه تشخ  ی تجار  ینمونه ها   ن یو سوغات و همچن  هیهد ،ی مسافر  ی ب ـ کاالها

 .است  صی قابل ترخ  ، یقانون با صدور پته گمرک  نی( ا119)الف(، )ح(، )خ(، )د(، )ص( و )ع( ماده )  ی بندها

 .شود  ی ( از گمرک مقصد خارج می)کابوتاژ   یکه به صورت کران بر  ییپ ـ کاال



به صورتمجلس فروش و قبض   یکه به معرض فروش گذارده شده و متک   ی متروکه و ضبط یت ـ خروج کـاال

 .آن است  یوصول بها

آن   تیمظنون  یول   لیتحو  شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک   فیتوق  ی ضبط یث ـ خروج کاال 

 .است  دهیمرتفع گرد

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

 یحاو  ی ها ـسه یپست وارد شـود و ک  لهیـ نامه، روزنامه، مجله، کاالنما )کاتالوگ( و امثال آنها که به وس41ماده

مهر و به مأموران   گرید  یرف مأموران پست کشورهاکه از ط  ی مطبوعات در صورت  ی و بسـته ها  یپست  ی نامه ها

اظهارنامه   م یبه عنوان نمونه نباشد از تسل  ی حت االک   یبسته ها  ی مزبور حاو  یها   سهیشود و ک  میتسل  رانیپست ا

 .معاف است  یابیو ارز

تواند با   ی گمرک م  ، یردولتیغ  ای  ی اعم از دولت  یفور   ازیمورد ن  ی ـ در موارد استثناء و درخصوص کاال42ماده

مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه   یمؤسسه دولت   ایمقام وزارتخانه    نیو تعهد باالتر  رانیکل گمرک ا  س یاجازه رئ

نسبت به انجام   یاست ظرف هفت روز ادار  لفمک  ی. متقاضدیو صدور حکم، مجوز خروج کاال را صادر نما

 .دیاقدام نما  ی کامل گمرک  فاتیتشر

تواند قبل   یخود را نداند م  یکاال  حیشماره تعرفه صح   یو  یقانون  ندهینما  ا یکه صاحب کاال    یر مواردـ د43ماده

. دیگمرک را استعالم نما  یتعرفه، نظر مشورت  ن ییتع  نه یو پرداخت هز  ت یاظهارنامه با ارائه اسناد مالک  م یاز تنظ

به اختالفات   یدگیرس  ونیسینفع به کم   ی درخواست ذ  هاست که ب  ی الزام  نی طرف  یبرا  ی وقت  ی تعرفه بند  نیا

توانند شماره تعرفه   ی م  ز یخواهند کاال به خارج سفارش دهند ن یکه م  یشود. اشخاص  ن ییارجاع و تع  یگمرک

که کاال   نیبه ا  ح یمشخصات کاال و تصر  انیبرگ )پروفورم( و ب  شی ورود آن را با ارسال نمونه و پ  طیکاال و شرا

 ی گمرک الزام  ی برا  یوقت  ی تعرفه بند  ن ی. اندیاستعالم نما  رانیرسد از گمرک ا  یم  رانیبه ا  دت محداکثر تا چه 



اعتبار   شیبار گشا   ک ی  یمورد بحث برا  یبرسد و کاال   یبه اختالفات گمرک  یدگیرس  ونیسیکم   دییاست که به تأ

 .دوارد شو  ایاعتبار    ش یتوسط استعالم کننده، گشا یسال بعد از ابالغ رأ   ک یو تا  

تعرفه، براساس   ر ییکند در صورت تغ  یتعرفه م   نییاظهار شده را تع  یکه گمرک، کاال  یتبصره ـ در موارد

 .ستین  مه یشود و مشمول پرداخت جر  یگمرک فقط به اخذ مابه التفاوت اقدام م  دیجد ص یتشخ

شود، وزن کاال، وزن ناخالص با تمام لفاف ها   ی م  افت یوزن کاال در  ی از رو  ی ق ورودکه حقو  یـ در موارد44ماده

ظرف است که نسبت   ی بیوزن تقر  ی هنگام اظهار در گمرک منها یبه حال و وضع عاد  یرونیو ب  یو ظروف درون

 .شود  ی م  نییتع  رانیوز  أت ی آن با وزن ناخالص کاال با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط ه 

 ییجز درمورد کاال ستیکه کاال را به صورت ناقص بپوشاند ن  ییشده شامل لفاف ها  نییتع یبیصره ـ اوزان تقرتب

که به صورت   یی در مورد کاالها  ین یبرخوردار است وزن خالص تخم  یژگیو  نیآنها در عرف از ا  ی که بسته بند

مانند   یالملل   ن یمتداول ب  ی براساس روش ها  ال موارد وزن خالص کا  ن ی. در استین  رفته یشود پذ  ی فلّه وارد م

 .گردد  ی م  نییتع یمحاسبه آبخور کشت

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

آنچه اظهار شده است گردد، از    ش یب  ی کاال براساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغ  صیشود و ترخ

 مهیپرداخت و تفاوت و جر  عو به طور قط  ی را براساس اظهار خود، نقد  ی تواند حقوق ورود  یاظهارکننده م

 .کند  ص ی و کاال را ترخ  عیتود  یضمانتنامه بانک ای  یرا به صورت سپرده نقد  یاحتمال 

 یکند، درصورت  ی کاال خوددار  صیگمرک از ترخ  ی که صاحب کاال به انتظار اعالم نظر قطع  یـ در موارد1تبصره

اعالم   خی اظهار تا تار  خی از اظهار صاحب کاال نباشد، کاال از تار  شی ب  یپرداخت مبلغ  دی گمرک مؤ  ی که نظر قطع

گمرک،   ص ی که با تشخ  ی مدت  یمعاف است. برا  یگمرک به صاحب کاال، از پرداخت انباردار  یو نهائ  ی نظر قطع

معاف   یانباردار  نه یشود صاحب کاال از پرداخت هز  یکاال م   ص ی به ناحق مانع از ترخ  یدولت  ی دستورها  ایمقررات  

 .شود  یکاال اعالم م رندهیگ  لیبه مرجع مسؤول تحو  زیاست و مراتب ن



 لیقادر به تحو  ل یبه هر دل  رندهیگ لیکه مرجع تحو  یماده جز در موارد  نیموضوع ا  ی انباردار  نهیـ هز2تبصره

و توسط   ن یشود تأمـ  ی م  ی نیب  شی منـظور پ نیکه همه ساله در قانون بودجه به ا  یکاال نباشد از محل اعتبار 

 .شود  یپرداخت م   رندهیگ ـلیگمرک به مرجع تحو

 .گردد  ی م  ن یآن تأم  یحاصل از اجرا  یقانون از محل درآمدها   نیا  یاز اجرا  یناش  ی اضاف  ی مال  بار

خود را تحت  یاز کاال   ی قسمت  ا یخود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام   یـ اگر صاحب کاال، کاال46ماده

متعلقه مربوط به   یها  مهیمشروط بر آن که کاال از گمرک خارج نشده باشد و جر  د یاظهار نما  یگریعنوان د

 .شود  ی م  هرفتیآن پذ  دیاظهار جد  د، یرا پرداخت نما هیاظهار خالف اول

 .قانون موکول به موافقت گمرک است  ن ی( ا123ماده )  تیبا رعا  یشخص   یعنوان به عبور داخل  رییـ تغ1تبصره 

عنوان اظهارنامه   لیکه اظهار صاحب کاال مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبد  ی ـ در موارد2تبصره 

 .را ندارد

 

 

 ی گمرک  یها   ه یهفتم ـ رو  بخش

 

 یورود   ی اول ـ کاالها  فصل

 

 :اظهار کرد  ری ز  ی از منظورها  یکی  یتوان برا  یرا م  یوارده به قلمرو گمرک  یـ کاال 47ماده

 ی الف ـ ورود قطع

 ب ـ ورود موقت 

 پردازش  یپ ـ ورود موقت برا



 )اعاده به خارج از کشور(  یت ـ مرجوع 

 ی ث ـ عبور خارج

 ی ج ـ عبور داخل

به   یمربوط به آن انجام و منته  یربط نسبت به اظهارنامه و کاال   یکه از طرف گمرک و اشخاص ذ   ی اتیعمل

و در مورد بند   یگمرک  یقطع  فاتی گردد تشر  ی ماده م  نی)الف( تا )ث( ا  ی صدور پروانه گمرک در موارد بندها

 .شود  ی م  ی تلق  یگمرک  ی رقطعیغ  فات ی)ج( تشر

 ی مبحث اول ـ ورود قطع

با   ی استفاده در داخل قلمرو گمرک  یوارده برا  ی است که براساس آن کاالها  ی گمرک  هیرو ،یـ ورود قطع48ماده

 .شود  یم   ص ی ترخ فات، یتشر  ه یانجام خدمات و با انجام کل  ی ها نهیو هز  یپرداخت حقوق ورود

در مدت   ایکاال    رندهیگ  لیبه مرجع تحو  لیحمل از مبدأ تا هنگام تحو نی که کاال در ح  یـ در موارد49ماده

تواند تقاضا کند کاال را با پرداخت   ی فاسد شود، صاحب کاال م  ای  ع یضا  ا ی  دهید  بیآس  ی گمرک  ی توقف در انبارها

آن را بالعوض به دولت واگذار کند و   ا یخارج و    شوراز ک  یگمرک  فاتیانجام خدمات و انجام تشر  ی ها نهیتمام هز

 ی انجام خدمات، فقط حقوق ورود ی ها نه یکرده و با پرداخت هز  کیفاسد شده را تفک  ا ی  دهید  بیقسمت آس  ای

قسمت سالم مقدور   ک یکه تفک  ی. درصورتدیبه نفع دولت صرف نظر نما  ه یبق  صیقسمت سالم را بپردازد و از ترخ

صاحب   یتواند به تقاضا  یم  یکاال شود، گمرک اجرائ  شتریفساد ب  ای  یدگید  ب یآن موجب آس  کیتفک   اینباشد  

و فساد، ارزش کاال را   یدگید  بیرسد متناسب با آس   یم  رانیگمرک ا  د ییکه به تأ  یصورتمجلس   م یکاال با تنظ

 افت یمذکور براساس وزن در  ی . چنانچه حقوق وروددیرا محاسبه و وصول نما  ی و براساس آن حقوق ورود  نییتع

که مرجع   یشود. درصورت   یداده م  فیتخف یفساد در حقوق ورود  ای  یدگید  ب یصورت به نسبت آس  نیشود در ا

انجام خدمات معاف   ی ها نهیاز پرداخت هز  دهید  بیکاال شود قسمت آس  یدگید  بیموجب آس   رندهیگ  لیتحو

 .گردد  یم



 مبحث دوم ـ ورود موقت 

به طور موقت   یطیتواند تحت شرا  یم   ینیمع  ی است که براساس آن کاالها  ی گمرک  هی ـ ورود موقت، رو  50ماده

که   نیبدون ا  د ینما  ی م  نییتع  رانیکه گمرک ا  ینیظرف مهلت مع  د یکاالها با  نیوارد شود. ا  ی به قلمرو گمرک

 .است  یحکم مستثن نیا  ز از استهالک ا  یناش   رات یی. تغشود خارج گردد  جادیدر آن ا  یرییتغ

مقررات مربوطه با   ریها و سا  ن یتضم   فات،یتشر  نی ورود موقت و همچن  هیمشمول رو  ی تبصره ـ فهرست کاالها

 .گردد  ی م  ن ییتع  ینامه اجرائ  ن ییقانون در آ  نیا  تیرعا

 پردازش   یسوم ـ ورود موقت برا  مبحث

تواند به طور موقت به قلمرو   یاست که براساس آن کاال م ی گمرک  ه یپردازش، رو  یـ ورود موقت برا  51ماده

 یشامل مواد  نی همچن هیرو  نیشده و سپس صادر شود. ا  یفرآور  ا ی  ریتعم   ل، یوارد شود، تا ساخته، تکم   یگمرک

 یگردد. کاالها   یم  ز یشود ن  ی مصرف م  ی آورو فر  لیها( که در ساخت، تکم  ستیکننده ها )کاتال  عیتسر  لیاز قب

. محصوالت به دست ستیپردازش ن  یورود موقت برا  هیروان کننده ها و ابزارآالت مشمول رو  لیاز قب  یکمک

 هیآنها مجوز استفاده از رو  یکه برا ییکاالها  ر یو تعم   یفرآور  ل،یباشند که از ساخت، تکم   یم یآمده محصوالت

 .ندیآ  یپردازش اخذ شده به دست م  ی ورود موقت برا

مشترک وزارتخانه   شنهادیمختلف با پ  ییگروه کاال  کیپردازش به تفک  ی ورود موقت برا  یـ سقف زمان1تبصره

 ی م  نیی تع  رانیوز  أتیه  بیو تصو  رانیو معادن ا  عیو صنا یاتاق بازرگان  ران،یربط، گمرک ا  یذ   یدی تول  ی ها

 .گردد

 .گردد  ی م  نییتع  ینامه اجرائ  ن ییقانون، در آ  نیماده در حدود مقررات ا  نیا  ی ـ نحوه اجرا2بصرهت

 ی مبحث چهارم ـ مرجوع

 یکه با اجرا  ی وارده موجود در گمرک را تا هنگام  یاست که براساس آن کاال  یا   هیرو  ی ـ مرجوع  52ماده

 .نمود  صیتوان به  عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخ  یاست م  دهیمقررات متروکه به فروش نرس



 .گردد  ی م  نییتع  ینامه اجرائ  نییقانون در آ  نیماده در حدود مقررات ا نیا  ی تبصره ـ نحوه اجرا

 ی مبحث پنجم ـ عبور خارج

  کیاز   ی به منظور عبور از قلمرو گمرک  ییاست که براساس آن کاال  ی کگمر  هیکاال رو  یـ عبور خارج  53ماده

 .تحت نظارت گمرک خارج شود ،یگر یگمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز د

ماده است  نیا  ینامه اجرائ  ن ییو اسناد الزم براساس آ  نی تضم   زانیم  ،یابیاظهار و ارز  فات یتشر  ط،یتبصره ـ شرا

و   یراه و شهرساز  ،ییو دارا  ی امور اقتصاد  ی مشترک وزارتخانه ها  شنهادیقانون به پ ن یکه در حدود مقررات ا

 .رسد  یم  رانیوز  أتی ه   ب یتصو   به شود و    یم  هیته  رانیو معادن ا  عیو صنا  ی اتاق بازرگان

مشاهده شود صورت مجلس   ینسبت به اظهارنامه کسر  یعبور   ی در کاال  ی ـ هرگاه در گمرک ورود  54ماده

از همان نوع مازاد   یاضاف  یشود. کاال یبراساس آن اصالح و کاال عبور داده م  ی و اظهارنامه و پروانه عبور  میتنظ

  نیگردد. در ا  ی قانون م  نی( ا108)   ماده(  2هم نوع مشمول تبصره ) ریغ  ی اضاف  ی%( و کاال 5بر پنج درصد ) 

 .شود   یمقررات مربوطه اجازه اصالح اسناد و عبور کاال داده م  ت یصورت با رعا

عبور،  ریدر مس  یگمرک  یبه تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل ها   یکه ظن قو   یـ در موارد استثنائ  55ماده

 ینسبت به ضبط کاال و در مورد کاال  ی اضاف  ی محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کاال  ن یب  یاختالف

 .شود  ی طبق مقررات قاچاق اقدام م  ر، یو مغا  یسرک

به   یقاچاق نسبت به محموله عبور   یعبور کاال ظن قو  ری در طول مس  ی انتظام  یروین  ی تبصره ـ چنانچه برا

مواجه گردد،   یعبور   یبارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کاال   ا ی  ونیبا فک مهر و موم و پلمب کام  ا ی  دیوجود آ

 .است  ریصورت مجلس امکانپذ میو تنظ  مرک گ   ندهیمحموله فقط با حضور نما  یفک مهر و موم و پلمب و بازرس

مشاهده شود که مهر و موم و   یدر گـمرک خـروج   یعـبور  یبه کـاال   یدگیـ هـرگاه در مـوقع رس  56ماده

و   یدگیبسته ها را رس  اتیراننده محتو  ایشرکت حمل و نقل و   ندهیرفته است، گمرک با حضور نما  نیپلمب از ب

شود و نسبت به   یاجازه خروج داده م  دمشاهده نشو  یکه اختالف  ی . در صورتدینما ی م  ق یبا پروانه عبور تطب



دخل و   ات یشکسته و در محتو  یگردد. هر گاه مهر و موم و پلمب به طور عمد   ی تعهد اقدام م ای  ن یابطال تضم 

 .شود  ی صورت طبق مقررات قاچاق رفتار م نیتصرف شده باشد در ا

نسبت به پروانه   ریمغا  ایکسر    ایاضافه    یی در مرز خروج، کاال یگمرک  یکه بر اثر کنترل ها   یتبصره ـ در موارد

اجازه  ت یالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنکشف شود، در صورت س  یگمرک

 نی گردد و تضم   ی صادر م  ی از قلمرو گمرک  ال خروج کا ایصورت مجلس   میبا تنظ   یگمرک  ی کاال در انبارها  هیتخل

 .شود  ی تعهد اسقاط م   ایمسترد  

نگردد، کاال   لیبه گمرک تحو  ایخارج   یلمرو گمرکمدت اعتبار پروانه از ق انیتا پا  یعبور  ی ـ هرگاه کاال  57ماده

 .شود  یم   یمشمول مقررات قاچاق گمرک

 ن یرفته است، تضم   ن ی)فورس ماژور( از ب هیگمرک محرز گردد کاال به علل قوه قهر  یکه برا   ی ـ درصورت1تبصره

 زانیبه م نیدر موارد عذر موجه، تضم  نی شود. همچن  یمأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط م

 .گردد  یم   ظور گمرک من  ی نشده به درآمد قطع  لیتحو  ایخارج    ی کاال  یحقوق ورود

کاال به مرجع   لیقانون اجازه تحو  نی( ا109موضوع ماده )  ی انتظام  مه یتواند با اخذ جر  ی ـ گمرک م2تبصره

گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور با نظر    نکه یمشروط بر ا  د،یرا صادر نما  رندهیگ  لیتحو

 .شده باشد  لیکاال به گمرک مقصد تحو  ،یخارج

 ی کننده( در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازات ها  تیعبوردهنده )ترانز  ت یـ مسؤول  58ماده

 .ستیصدور پروانه عبور ن یأخوذه برام  نات یتضم   ا یتعهدات و    زانیخروج کاال محدود به م ای  لیاز عدم تحو  یناش

 یمبحث ششم ـ عبور داخل 

گمرک مجاز به گمرک   کیگمرک نشده از    ی است که براساس آن کاال  ی گمرک  هیرو   ، یـ عبور داخل  59ماده

آن در مقصد انجام   ی گمرک  ی قطع  فاتیگردد تا تشر  یاماکن تحت نظارت گمرک منتقل م  ر یسا  ایو    گر یمجاز د



 ی شخص   یعبور داخل   بی به ترت  شدگمرک با  میتصم   ای  ی کاال بنابر درخواست متقاض  یشود. حسب آنکه عبور داخل

 .شود  یم  دهینام   یادار  یعبور داخل  ایو  

مه نا  نییقانون در آ  ن یو اسناد الزم در حدود مقررات ا  نی تضم   زانیم  ،یابیاظهار و ارز  فات یتشر  ط،یتبصره ـ شرا

 .شود  یم   نییتع  یاجرائ

مهر   ی (، بارگُنج هایبا صدور حکم )دستور ادار  ،ی گمرک  ی تواند در صورت تراکم در انبارها  یـ گمرک م  60ماده

 ، یکسر  تی . مسؤولدیمنتقل نما  گری د  ی گمرک  ی به انبارها  یادار  یو موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخل

 .با گمرک است  یادار  ی عبور داخل  ن ی)فورس ماژور( در ح  هیو فقدان کاال به جز در موارد قوه قهر   یدگید  بیآس

)فورس ماژور(   ه یموارد قوه قهر  ریدر غ  ی ادار  یحمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخل یها  نهیـ هز1تبصره

موضوع عبور   ی مکلف است کاال  هرند یگ  لیشود. مرجع تحو ی نم   افت یبرعهده گمرک است و از صاحب کاال در

از   صی مربوطه را به هنگام ترخ  مه ی و حق ب  دینما  مهیب  یاز تصادف و آتش سوز   یرا در مقابل خطرات ناش  یداخل

 .صاحب کاال وصول کند

 ، یکسر  تی کاال منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدأ عبور است. مسؤول  یشخص   یـ عبور داخل2تبصره

 .با اظهارکننده است   یشخص   یعبور داخل  نی و فقدان کاال در ح  یدگید  بیآس

ذکر شده  یداخل  ی از شهرها  یکی  ل یکه در اسناد حمل آن محل تحو  ییکاال  یـ گمرک مکلف است برا3تبصره

شرکت حمل و نقل و با   ی در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضا  نکهیاست به شرط ا

 .دیا صادر نم  کسرهیبه صورت حمل    یمربوطه، پروانه عبور داخل  فاتیانجام تشر

و کاهش رسوب کاال در   یاقتصاد  ژهیگمرکها و مناطق و  یخال  ی ها تی از ظرف  یـ به منظور بهرهبردار4تبصره

، گمرک حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مکلف است با عبور کاالها به گمرکها و مناطق   ی ورود  یمباد

شود تا در صورت   یانتقال را در ابتداء متقبل م   یها  نهیاست منطقه مربوطه هز  یه ی. بددیموافقت نما  هژیو



  لیکاال برعهده عبوردهنده و مرجع تحو  یحفظ و نگهدار  تی . مسؤولدیوصول نما  ی مراجعه صاحب کاال از و

 .است  ربطیذ  رندهیگ

و   میمشاهده شود صورت مجلس تنظ  ی نسبت به اظهار، کسر  ،یـ هرگاه در گمرک مبدأ عبور داخل  61ماده

 جهیکه در گمرک مبدأ در نت  یشود. در صورت  یاساس اصالح و کاال عبور داده م  نیبر ا ی اظهارنامه و پروانه عبور

همنوع مازاد بر پنج  یاضاف  یکاال، کاال   حب صا  اینسبت به اظهار شرکت حمل و نقل    یعبور داخل   یکاال  یابیارز

قانون و    نی( ا108( ماده )2مشمول تبصره )  ب یممنوع مشاهده شود به ترت  ریغ  یاضاف   یکاال   ای%(  5درصد )

 .گردد  یم   ی مقررات قاچاق گمرک

شود جز در در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل ن   یجزئ ای  یبه طور کلـ  یعـبور داخل  ی ـ هـرگاه کـاال  62ماده  

 .گردد  ی )فورس ماژور(، مشمول مقررات قاچاق م  هیموارد قوه قهر

به   ینامه اجرائ  ن ییناگوار که در آ  ی شامدهایو تصادف و پ  ی ماریمانند ب  ی ریمعاذ  لیتبصره ـ در موارد خاص از قب

قانون به صدور   نی( ا109موضوع ماده )  یانتظام   مهیتواند با اخذ جر یرسد، گمرک م ی م  رانیوز  أتیه  بیتصو

حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت   نکه یبر ا  مشروط   د،یاقدام نما  رندهیگ  لیکاال به مرجع تحو  لیاجازه تحو

 .شود لیبه گمرک مقصد، تحو ی اعتبار پروانه عبور داخل

قصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و گمرک م  لیتحو  ،یبا کسر   ی عبور داخل  یکه کاال  ی ـ در موارد  63ماده

 .شود  یم   هیموم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخل

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

 یو تعهد، ابطال م   ن یفورس ماژور( باشد تضم ) هیاز قوه قهر  یو فک مهر و موم و پلمب، ناش  ی که کسر  یدرصورت

 .شود

 یصدور  ی فصل دوم ـ کاالها

 ی مبحث اول ـ صدور قطع



مصرف از کشور خارج   ا یبه منظور فروش    ی داخل  ی است که براساس آن کاال  ی گمرک  هیرو  ،ی ـ صدور قطع  64ماده

 .شود  یم

 نییتع  ینامه اجرائ  نییقانون در آ  نیو اسناد الزم در حدود مقررات ا  یابیاظهار و ارز  فات یتشر  ط،یتبصره ـ شرا

 .گردد  یم

شود منوط به ارائه اسناد   یکه بدون استفاده به کشور بازگشت داده م  یصدور قطع یکاال   صیـ ترخ  65ماده

و اعاده   ی افتیو بازپرداخت وجوه در  یمنیو ا  یو بهداشت  یا   نهیقرنط  یها  یصدور مربوطه و حسب مورد گواه 

 .بابت صدور کاال است  ی صادرات  زیاستفاده شده و جوا  ازاتیامت

است که در   ی طیقرار گرفته، طبق شرا  ری تعم   ایکه در خارج مورد استفاده    یبرگشت  ی کاال  ص ی تبصره ـ ترخ

 .شود  ی م  نییتع ینامه اجرائ  نییقانون در آ  نیحدود مقررات ا

 ی مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورود

و   ی مصرف ی گردد و مواد، کاالها  یکه از کشور صادر م   یواردات  یکاال   ن یاخذ شده از ع  یـ حقوق ورود  66ماده

 ت یصادر شده با رعا  ی کاال  یبسته بند  ا ی  لیتکم   د، یمصرف شده در تول  ایرفته    بهکار یخارج یلوازم بسته بند 

 .به صادرکننده مسترد گردد  دیکاال با  دآن با مأخذ زمان ورو  ینامه اجرائ نییقانون و آ  نیمقررات ا

نچه برابر چنا  گردد یحمل م  یاقتصاد  ژهیمناطق و  ایکه به منظور صادرات، به مناطق آزاد    یی ـ کاالها1تبصره

 .گردد  یمناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد م  نیو مقررات از ا  نیقوان

 یاست مشمول استرداد م  ییایم یها( که الزمه واکنش ش ستیکننده ها )کاتال  عیتسر یـ حقوق ورود2تبصره

مورد  یصادرات یکاال   د یابزارآالت و مواد روانکننده و همانند آنها که فقط به عنوان کمک در تول  یگردد ول

 .ستیشامل مقررات استرداد ن  ردیگ  ی استفاده و مصرف قرار م

 .درخواست شود  زیمذکور ن  ی از واردکننده کاالها  ریغ  ی تواند توسط اشخاص یـ استرداد م3تبصره



صادر شده سه سال از   ی مواد به کار رفته در کاالها  ی رخواست استرداد حقوق و عوارض ورودـ مهـلت د4تبصره

 ی تقاضا  م یو روز تسل  ی پته گمرک  ایاست. روز امضاء پروانه    یورود   یکاال   یپته گمرک  ایامضاء پروانه    خیتار

 .شود  یمحسوب نم  امیا  نیجزء ا  رانیاسترداد به گمرک ا

صادرکننده   ،ی صادرات  ی به کار رفته در کاال  یو انطباق کاال و مواد واردات  ییشناسا  لیـ به منظور تسه  67ماده

مربوطه به گمرک   یشماره پروانه ورود  دیموضوع استرداد را با ق  ، یاظهارنامه صادرات  میهمزمان با تسل  دیبا

را   جهیرا به طور کامل انجام دهد و نت  یصادرات  ی کاال  یابیارز  فات یاعالم کند و گمرک موظف است تشر  ی صدور

 .دینما  دیق  یدر ظهر اظهارنامه صادرات 

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

 .گردد  یقانون مشخص م 

در زمان ورود محاسبه   یدرج در اسناد گمرکمن  ی و مأخذ حقوق ورود  یـ استرداد براساس ارزش گمرک  68ماده

از گمرک وصول شود،   ریغ  یی بابت ورود کاال توسط سازمانـ ها  یافتیاز وجوه در  یکه بخش  یشود. درصورت  یم

وصول  ی سازمان ها  ری. گمرک و سادینما  یمذکور اعالم م   یگـمرک مراتب را جهت استرداد به سازمان ها 

 .ندیاسترداد را در بودجه ساالنه منظور نما  یبراهمه ساله بودجه الزم    دیکننده با

دارند فروخته   تی معاف  یمشابه خارج   ی که در واردات کاال ی به اشخاص  ی داخل  دیتول  یـ چنانچه کاال   69ماده

قانون به   نی طبق مقررات ا زیآن ن  دی ورود کاال، مواد، اجزاء و قطعات به کار رفته در تول  ی برا  یشود، وجوه پرداخت 

 .گردد  ی فروشنده مسترد م

گمرک کشف شود   یها  یدگیو در رس   ردیانجام گ  یرواقعیکه براساس اسناد غ  یـ هرگونه استرداد70ماده  

 .قانون است  نی( ا143( ماده ) 1مشمول تبصره )

 سوم ـ صدور موقتمبحث  



شامل ساخت،   ی نیاهداف مع  یمجاز برا  ی است که به موجب آن کاالها  ی گمرک  هی ـ صدور موقت، رو71ماده

و   رانیا  نی تردد ب  ا ی  یاستفاده شخص   یبرا  هینقل  لیبه عنوان وسا  ا ی  شگاهیشرکت در نما ل، یتکم   ر، یپردازش، تعم 

به طور موقت و ظرف مهلت   یو مهندس  ی انـجام خدمات فن  یبرا  زات یآالت و تجه  ن یماش  ا ی  گرید  ی کشورها

به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده    شودیقانون مشخص م  نیا  ینامه اجرائ  ن ییکه در آ  ینیمع

 .شود

 یرائنامه اج   نییقانون در آ  نیدر حدود مقررات ا  ن یاسناد الزم و تضم   ،یابیاظهار و ارز  فات یتشر  ط،یتبصره ـ شرا

 .گردد  ی م  نییتع

تعهد   یاجرا   ی ریگی پ  ای  ن یمهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضم   انیکه کاال تا پا  یـ درصورت72ماده

مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل   ا یآنها ممنوع    ی که صدور قطع  یی شود. در مورد کاالها  یاقدام م

 .شود  یم

به   یآن طبق مقررات قانون  هیصدور موقت که در مهلت مقرر به کشور بازگشت داده نشود و رو یـ کاال 1تبصره

 .شود  ی نم   یصادرات قطع التیاسترداد و تسه  چگونه یشود، مشمول ه   لیتبد  یصادرات قطع

 مهیخذ جرتواند با ا  ی گردد گمرک م لیـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، کاال به گمرک تحو2تبصره

 .دیقانون اقدام نما  نی( ا109موضوع ماده ) 

 ایبسـتهها    ی که از طـرف گمرک رو  ی گریعالئم د  ایـ هر گاه در موقع بازگشت کاال مهر و موم و پلمب  73ماده

گمرک ممکن   ی کاال برا  نی ع  ص ی رفته باشد و تشخ  نیاست از ب  دهیالصاق گرد  یضرور  ی بسته ها  اتیمحتو

درباره آن اجراء   ی ورود  ی محسوب و مقررات کاال  شودیکه به کشور وارد م  ییرد بحث مانند کاالمو  ی نباشد کاال

 .گردد  یم



 یمعاف است. قطعات، قسمت ها و لوازم  ی صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورود یـ کاال 74ماده

 ی ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورود  ایبه کاال اضافه    ی دیقطعه جد  ایشود و   ض ی تعو  ریکه هنگام تعم

 .است

باشد که کاال اصالت خود را از دست   ی به حد  دیالحاق قطعات جد  ای  ی قطعات اصل  ض یتبصره ـ چنانچه تعو

مابه التفاوت ارزش   زانی به م  یو پرداخت حقوق ورود  یواردات قطع  فات یتشر  ی آن مستلزم ط  صی بدهد، ترخ

 .است ی و صادرات  یداتوار  یکاال

 ن یصدور موقت است و ا  ه یشوند، مشمول رو  ی به طور موقت از کشور خارج م  فیتعل  ی که برا  ییـ دامها75ماده

 .اشند  بیمعاف م   یدامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورود 

 .است  ران یوز  أتی اغنام و احشام مصوب ه   فینامه تعل  نییدامها تابع مقررات آ  نیخروج و برگشت ا فاتیتشر

 ها  هیرو  ریفصل سوم ـ سا

 یمسافر  ی مبحث اول ـ کاال

مجاز به   یبرگ تردد از راهها   ایاجازه عبور    ا یاست که با گذرنامه    ی قانون شخص   نیـ منظور از مسافر در  ا76ماده

 :گردند  ی م  یمسافر تلق  ر یشود. اشخاص ز  ی از آنها خارج م  ا یوارد    یقلمرو گمرک

 .شود  ی از آن خارج م  ا یوارد    یکه به طور موقت به قلمرو گمرک  رانیا  میرمقیالف ـ شخص غ

 ی ( می به آن وارد )مسافر ورود ا ی(  ی کشور خارج )مسافر خروج  یکه از قلمرو گمرک  رانیا  م یب ـ شخص مق

 .شود

ماده   نیمشمول مقررات ا  ی اقتصاد  ژهیبه مقصد مناطق آزاد و و  یاز قلمرو گمرک  یـ مسافران خروج 1تبصره

همراه خود را به گمرک   ی مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کاال  قیکه از طر  یو درصورت  ستندین

 .ندیاظهار نما



همراه مسافر و امور مربوط به مسافر   ی شخص   ی کاال  تیمعاف  زانیو م  یابیاظهار و ارز  فاتیتشر  ط،یـ شرا2تبصره

 .گردد  ی م  نییتع   ینامه اجرائ  ن ییقانون در آ  نیدر حدود مقررات ا

 یائیاست، اش  ص ی قابل ترخ  ی که به طور قطع  ی توانند عالوه بر لوازم شخص   یم  رانیا  می رمقیـ مسافران غ77ماده

و نوار   لمیبا مقدار متناسب ف  یلمبرداریو ف  ی سعکا  ن یقابل حمل از جمله دورب  اءیاش  ،یجواهرآالت شخص  لیاز قب

ضبط و پخش به همراه نوار و لوح  ،یقی، آالت موسیچشم   ن یدورب  د،یاسال  ای  لمیملزومات آن، پروژکتور ف  ای

چرخدار   یکالسکه بچه، صندل   ، یشخص   انهیحساب، را نیماش  ر، یتحر  نیماش  ون،یزیتلو  ،ییویراد  رندهیفشرده، گ

قابل  حمل مورد   یپزشک  زاتیتجه ه، یاول  ی کمکها  لیتلفن همراه، جعبه وسا ،یورزش  زاتی(، لوازم و تجهلچری)و

 ن یورود موقت با ارائه تضم   ه یگردد طبق رو  یم   نییتع  ینامه اجرائ  ن ییرا که بر اساس آ ییپارو  قیمسافر و قا  ازین

 .ندی وارد نما  ی به قلمرو گمرک

 هیمقررات مربوطه طبق رو  تیخود را با رعا یشخص   هینقل لهیتوانند وس  یم  رانیا  می رمقیـ مسافران غ78ماده

ماده   نیتوانند از مقررات ا  ی م  یخارج درصورت   میمق  انیرانی. اندیکشور وارد نما  یورود موقت به قلمرو گمرک

 .از کشور اقامت داشته باشند  خارجحداقل سه ماه در    رانیکه قبل از ورود به ا  ندیاستفاده نما

الزم از راه   ی و کنترل ها  خیتواند بعد از ثبت تار  ی در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، م  هینقل  لهیـ وس1تبصره 

 .مجاز خارج و وارد گردد  ی ها

موقت   که ورود   رانیا  میرمقیمسافران غ  یشخص  هینقل  لهیوس   ای  ی شخص   لیـ چنانچه ثابت گردد وسا2تبصره 

 .ندارد  ی به گمرک لزوم  یاست، مرجوع کردن آن به شرط واگذار  ده ید  یشده، خسارت کل

 یاسیپست س  یو بسته ها   یاس یس  ک یمبحث دوم ـ پ

 ـ 79ماده  

حکم و حامل نوشته   یاست که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارا  یشخص   ،یاسیس  ک یالف ـ پ

 یالملل  نیب   ی سازمان ها  ای  ی خارج  ی آن دولت در کشورها  یها   ی ندگینما  ا یبه عنوان سفارتخانه ها    ی رسم   ی ها



بوع خود و وزارت امور خارجه دولت مت  انمزبور به عنو  یها   ی ندگینما  ایسفارتخانه    یحامل نوشته ها  ایاست و  

 یندگینما  ا یکشور به عنوان سفارتخانه ها    کیدولت خود، در    یندگینما  ایسفارت    یرسم  ی حامل نوشته ها  ای

 .همان دولت در کشور ثالث باشد گرید  ی ها

 ینوشتـه ها   ـایو    ی مورد استفاده رسـم   اء یاسناد، اش  یعبارت است از بسته محتو یاسیب ـ بسته پست س

 یاسـالم  یدولـت جمـهور  یاسیسـ   ی ها  ی ـندگینما  ـا یکـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه    ، یدولتـ  یرسمـ

 «کیپـلماتید  ی رسـم  ـکیارسـال پ  در  عیدول خـارجه مهـر و مـوم و پلمـب شـده و عبـارت »تسـر  ـای  ـرانیا

(EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE)  همان   یراکه دا   ی گریهر جمله د  ایو

 .حمل شود  یاس یس  ک یپ  لهیآن نوشته و به وس  یمفهوم باشد رو 

به ورقه   ی ازیشود، ن  ی و به عنوان بار حمل م  ستین  یاس یس  کیکه همراه پ  یاسیـ بسته پست س1تبصره

 ، یاسیپست س  یالزم بسته ها   طیآنها در صورت دارا بودن شرا  صی ندارد و ترخ  دیو رواد  ی اسیس  کیمخصوص پ

 .بالمانع است

 یاسیدرباره روابط س  نیبخش براساس قانون مربوط به قرارداد و  نیمربوط به ا  یـ دستورالعمل اجرائ2تبصره

 .گردد  یم  ن ییقانون تع  نیا  ینامه اجرائ  نییدر آ  21/7/1343مصوب  

بسته   افتیرسال و دربه شرط معامله متقابل، حق ا  رانیدر ا  ی خارج یکشورها   ی ها یـ به کنسولگر   80ماده

مبحث درباره آنها   نیمقرر در ا  طیشرا  ه یصورت کل  نیشود و در ا  ی داده م  یاسیس  کی پ  لهیبه وس  یاسیپست س

 یاسیس  کی ورقه مخصوص پ  یدارا یاسیعالوه بر گذرنامه س د یوارده به کشور با  یاسی س  کیگردد. پ  ی م  تیرعا

داشته باشد.   ی اسیس  کیمخصوص پ دیرواد  دیباشد و ورقه مزبور با  یاسی صادره از طرف فرستنده بسته پست س

در خارج   رانیا  یاسالم  ی دولت جمهور  ی سفارتخانه ها  ایفقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران    دیرواد  نیا

 .شود  یصادر م 

 ی الملل  نیسوم ـ مرسوالت پست ب  مبحث



پست توسط پست   یجهان هیاتحاد  ایکشور    ی پست  نیاست که برطبق قوان  یائیاش  هیکل  یرسوالت پستـ م   81ماده

 :است  لیشود و شامل مراسالت و امانات به شرح ذ ی م  عیقبول، مبادله و توز

نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها   ،ی تجارت  ی نامه، کارت پستال، مطبوعات، نمونه ها  ، یالف ـ مراسالت پست

 .است

 یپست  هیوزن و کرا  ، یکه از لحاظ بسته بند  ی است به استثناء مراسالت  ی پست  یبسته ها  ه یکل  ،ی ب ـ امانات پست

 .تابع ضوابط خاص خود باشد

 ی مرسوالت پست یها  سه یاول ـ مبادله ک

و ارسال به خارج در   یمرز   ی هنگام ورود به گمرک ها  دیبا  یستمرسوالت پ  یحاو  یپست  ی ها سه یـ ک  82ماده

 .گمرک، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد  لهیبه وس  یدفاتر مبادله پست

 به خارج کشور   ی دوم ـ مرسوالت ارسال

، CN22 یبا فرم ها  دیاست با  یبه خارج از کشور که مشمول نظارت گمرک  یمرسوالت ارسال  ه یـ کل  83ماده

CN23  ،CP71 و CP72  شده که اظهارنامه   اد ی  یشود همراه باشد فرم ها  یم لیکه توسط ارسال کننده تکم

 ار یادارات پـست در اخت  وسطشود ت  یبراساس آن انجام م   یگمـرک  یو بررس  یتلق  یمرسوالت پست  ی گمرک  ی ها

 .ردیگ  ی فرستنده قرار م

 ی مشمول مقررات گمرک  ی گمرک بر مرسوالت پست  ندگانیوجود دارد، نما  یکه واحد گمرک  یپست  ی در واحدها

شود   ی و مورد اجرا گذاشته م  زیتجو  ران یگمرک ا  ه یکه از ناح  ی خودکار  ی با روش ها  ایکنند و با مهر   ینظارت م

 .ندینما  ی ممهور م

 یپست  یالملل  ن یخدمات ب مجوز از دولت است که  یدارا  یخصوص  ا ی  یدولت  ینهاد  ،یتبصره ـ واحد خدمات پست

 .کند  یارائه م



 فیاز وظا  ی بخش  ایتمام    رانیا  یاسالم  یتواند در صورت درخواست پست جمهور  یم   رانیـ گمرک ا  84ماده

به پست   ابت ین  ی الزم با اعطا  طیبه خارج از کشور را پس از احراز شرا  یمرسوالت پست  رش یمربوط به پذ

 .دیواگذار نما  ینیمدت مع  یبرا  رانیا  یاسالم  ی جمهور

در آنجا مستقر   دیبا  زیاست گمرک ن  ریدا  ی خارج یـ در هر نقطه از کشور که دفتر مبادله مرسوالت پست  85ماده

 .د ینما  فهیشود و انجام وظ

 .شود  یم  س یتأس  رانیبا اطالع و موافقت گمرک ا  ی خارج یـ دفاتر مبادله مرسوالت پست1تبصره

 نیالزم جهت استقرار گمرک را تأم  یامکانات ادار  ی مکلف است تمام  رانیا  یاسالم  ی ـ پست جمهور2تبصره

 .دینما

، CN22  ،CN23 ی مرسوالت قبول شده را با توجه به فرم ها ، یـ گمرک در دفاتر مبادله مرسوالت پست  86ماده

CP71 و CP72 با فرم همراه مرسوله   یمحتو  ق یتواند جهت تطب  ی م  دیهمراه آنها کنترل و در صورت وجود ترد

 یمرسوله برگشت داده م  ق، یصورت عدم تطب درکه آنها را باز کند و    د یاز مأمور پست دفتر مبادله درخواست نما

 .شود  ی ممنوع الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام م  ی شود و چنانچه جزء کاال

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

 یها، فرم بارنامه ها  سه یعالوه بر مهروموم نمودن ک  ، یتبصره ـ گمرک ضمن نظارت در امر ارسال مرسوالت پست

 .دینما  ی شود ممهور م  یم  نییتع  رانیکه از طرف گمرک ا  یآنها را به مهر  ی ات محتوها و امان  سهیک

 سوم ـ مرسوالت وارده از خارج کشور

تواند از مأمور پست بخواهد که آن را باز   ی از نظر گمرک مشکوک باشد م  ی که مرسوله ا  ی ـ درصورت  87ماده

 هی شده از ناح  ن ییمشخصات کاال طبق نمونه تع  ن ییشدن و تعاز باز    یمورد فرم مخصوص حاک  ن ی. در ادینما

 .شود  یبه بسته مزبور الصاق م  ران،یگمرک ا



به نظر گمرک مشکوک باشد   ستیکه اداره پست مجاز به باز کردن آن ن  ی مرسوله ا  ا یـ چنانچه نامه  1تبصره

در مورد مرسوالت به مقصد   هیرو ن یشود. ا  یعمل م  یموافقتنامه امانات پست  یاجرائ  ننامهیی( آ23طبق ماده ) 

 .الزم االجراء است  ز یخارج از کشور ن

 .است  ی و مقررات عموم  فاتیدارند تابع تشر  یکه جنبه تجار  ی محموالت و مرسوالت  ص ی ـ ترخ2تبصره

 ی مشمول حقوق ورود  یچهارم ـ مرسوالت پست

 یدر انبارها   دیهستند با یکه مشمول پرداخت حقوق ورود  وارده از خارج کشور   یـ مرسوالت پست  88ماده

 .شوند  یباشند، نگهدار  یمتعلق به پست که تحت نظارت گمرک م

شوند با درج   ی م  ی که طبق مقررات پست، متروکه تلق  یـ دفاتر پست مکلفند فهرست مرسوالت پست  89ماده

 یو به همراه کاال به انبارها   میتنظ  ی پستمخصوص مرسوالت    یگمرک  یمشخصات براساس اظهارنامه ها   هیکل

 اریرا در اخت  مناسب  ییمتروکه فضا  ی کاال  ی دهند. شرکت پست مکلف است جهت نگهدار  لیتحو  یگمرک

 .گمرک قرار دهد

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

 ل و مبادله مرسوالت وارده از خارج، در داخل کشور پنجم ـ حم 

نشود، مورد، تابع   لیموضوع پروانه عبور به گمرک مقصد عبور تحو  ی که مرسوالت پست  یـ در موارد90ماده

 .شود  یقانون م  نیمقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم ا

 ی حقوق ورود افتیمرسوالت و در  ع یششم ـ توز

 لهیبه وس عیشود. مرسوالت قابل توز  یمرسوالت وارده از خارج توسط گمرک وصول م  یـ حقوق ورود 91ماده

به   یپته گمرک   ا یو در دفتر مخصوص ثبت و پروانه    نییپته توسط مأموران گمرک تع  ایپست با صدور پروانه  

وجوه  ، یوصول حقوق ورود  زشود. ادارات پست پس ا  یم   لیهمراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحو



 هیصورتحساب با گمرک تسو  ل یتحو  خی روز از تار  ستیو حداکثر ظرف ب   زیرا به حساب گمرک وار  یافتیدر

 .گردد  ی منظور م  یشده به درآمد قطع   زی. وجوه وارندینما  یحساب م

 آزاد  ی مبحث چهارم ـ فروشگاه ها

 یتحت نظارت گمرک در فرودگاهها  ی ردولتیت که توسط بخش غاس  ییآزاد فروشگاه ها  یـ فروشگاه ها 92ماده

 یشوند و اجازه داده م  یم  ریدا  ینیزم   یدارند  و بنادر و مباد  ی که پرواز خارج  ییفرودگاه ها  ریو سا  ی الملل  نیب

 ای  یورود ن یبه مسافر  ، یداخل  ی و کاالها  ی وروداز پرداخت حقوق    ت یبا معاف  یخارج ی شود که در آنها کاالها

 .فروخته شود  ی و خروج  ی ورود  هینقل  لیخدمه وسا ای  ی خروج

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

 نییمذکور در آ  ی وارده به فروشگاه ها  ی کاالها  هیورود، خروج، فروش و نوع کاال و نحوه تسو  ی تبصره ـ چگونگ

 .گردد  ی م  نیی قانون تع  نیا  ینامه اجرائ

شود   یخدمه فروخته م ایآزاد فقط به مسافر    ی که در فروشگاه ها  ی مشمول حقوق ورود  یخارج یـ کاال 93ماده

کشور بدون اظهار به گمرک کشف گردد مشمول مقررات قاچاق کاال   ی چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمرک

 .است

اضافه بر اسناد و مدارک   ییاست کاال  یگمرک  ی ـ چنانچه در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارها94ماده  

د در توان  یمنظور گمرک م   نیا  یگردد. برا  ی مشمول مقررات قاچاق کاال م  ی خارج  یاضاف   ی مشاهده شود کاال

و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و   یدگیسموجود در انبار مذکور را مورد ر  یهر مورد که الزم بداند کاال

 .دینما  قی اسناد و مدارک ورود و خروج تطب

 ی مقاصد تجار   یبرا  هینقل   لیمبحث پنجم ـ وسا

  لیوسا ما، ی)هاورکرافت(، هواپ  یخاک  یآب  ه یلنق  لهیبه شناور، وس  «ی مقاصد تجار  یبرا  ه ینقل  لیـ »وسا95ماده

مورد استفاده  ،یحمل اشخاص و کاال به صورت تجار  یبرا  یالملل  نیکه در حمل  و نقل ب  یلیو ر  ی جاده ا  هینقل



مواد روان کننده و سوخت موجود در   زات، یو تجه  ات ملزوم  ، یدکیبه همراه مقدار متعارف لوازم    رد، یگ  یقرار م

 یاصطالح شامل محفظه ها   نیگردد. ا  ی شوند اطالق م  یحمل م   هینقل  لیوسا  نیاستاندارد که با ا  ی باک ها

 .شود  یم  ز ی( ننریبارگُنج )کانت  ا یحمل بار  

وارد قلمرو   یور عب  ایتواند بهصورت موقت    ی م  ،ی خال ایاعم از پر    ، یمقاصد تجار  یبرا  ه ینقل  لیـ وسا96ماده

مورد استفاده قرار   یحمل  و نقل داخل  ی باشد و برا  دهیدر خارج به ثبت رس   نکهیشود، مشروط بر ا   یگمرک

از   یناش رات ییبه جز تغ  رییهرگونه تغ  ون بد  دیشده توسط گمرک با  نیی در مهلت تع  هینقل  لیوسا  نی. اردینگ

 .کشور خارج شود  یرسم  ی استهالک از مرزها

 ای  یورود  ی برگه اظهارنامه اجمال کیبه هنگام ورود و خروج فقط    ی مقاصد تجار  یبرا   هینقل  لیـ وسا97ماده

کنند و به   ی م  م یبه گمرک تسل  هینقل   لیوسا  نیا  ه یو تسو  ییبه منظور شناسا  گر،یبه اسناد د  از یبدون ن  ی خروج

 .معاف است  ن یتضم مربوطه از سپردن    یرانیشرط سپردن تعهد، شرکت حمل  و نقل ا

 ی مسافرت م  هینقل  لیوسا  نیکه با ا  یاشخاص  ا یشوند و    ی حمل م  ه ینقل  لیوسا  نیکه با ا  یی ـ کاالها1تبصره

 .شوند  یتابع مقررات خاص خود م   ند،ینما

 .شود  یمشمول مقررات قاچاق م  ت یدر صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوءن  ه ینقل  لهیـ وس2تبصره

 یانتقال   ه یمبحث ششم ـ رو

  کیدر محدوده    ی حمل خروج  لهیبه وس  یحمل ورود   لهیـ به انتقال کاالها تحت نظارت گمرک از وس 98ماده

انتقال به   ن یشود. ا  یاطالق م  یانتقال   هیاست رو  ی از قلمرو گمرک  یو خروج   یگمرک که همان گمرک ورود

در   یبا فاصله زمان  ا ی  همزمان یو خروج  یحمل ورود   لیشود که وسا  ی انجام م  میرمستقیغ  ایو    میصورت مستق

 .ردیگمرک حضور دارند تا عمل انتقال انجام گ  کیمحدوده  

 یم  ن ییقانون تع  نیا  ینامه اجرائ  نییدر آ  یانتقال  ی و تحول کاال  لیو تحو  یابیاظهار، ارز  فات یتبصره ـ نحوه تشر

 .گردد



 )کابوتاژ(  یکران بر  ه یمبحث هفتم ـ رو

 ی به گمرک مرز  ی گمرک مرز  کیاز    یداخل  ی است که براساس آن کاال  ی ا  هی)کابوتاژ( رو  ی ـ کران بر99ماده  

 ت یراه با رعا  یکیکه از لحاظ نزد  ییگردد. کاال   ی حمل م یمرز  ی انه هارودخ   ای  ایاز راه در  یدر قلمرو گمرک  گرید

و   ی مجاز با عبور از خاک کشور خارج  ی نیزم  ی هااز راه   یقلمرو گمرک  گر ینقطه به نقطه د  کیاز    ی صرفه تجار

مصرف   یکه برا  ی شود در صورت  یبه مناطق آزاد حمل م   یمرز   ی رودخانه ها ای  ایکه از راه در  ییکاال  نی همچن

کران بُرد   ی موارد هرگاه کاال  نیشود. در ا  ی)کابوتاژ( م  ی مشمول مقررات کران بر  زیمناطق باشد ن  نیدر ا

( ی کابوتاژ  ی کران بُرد )کاال   یکاال   هیتابع رو  ز ین  هینقل  لهیحمل شود وس  ی داخل  هینقل  لی وسا( با  ی کابوتاژ  ی )کاال

 .است

نامه   نییقانون در آ  ن یدر حدود مقررات ا  ن یتضم   زانیو م  یابیبوطه، ارزاظهار و اسناد مر  فات یتبصره ـ نحوه تشر

 .گردد  یم   نییتع  یاجرائ

 ی را م  ستی ن  یوجه  چگونهیکه صدور آن از کشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت ه   یی ـ کاال100ماده  

تواند با کران   یم  رانیو مقررات مربوطه به عنوان کران بر )کابوتاژ( حمل نمود. گمرک ا  فات یتوان با انجام تشر

 ای  ن یو مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضم   انونکه به موجب ق  ییکاال  ایممنوع الصدور    ی )کابوتاژ( کاال  یبر

 .دیموافقت نما  گر ید  ودیق  ایتعهد  

گردد و تا سه   ی کاال به گمرک مقصد منقض   دنیرس  ی)کابوتاژ( برا  ی ن برـ هرگاه مدت اعتبار پروانه کرا101ماده

بر ورود کاال ارائه نشود آن کاال مانند   یگمرک مقصد مبن   نامهیماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب کاال گواه 

 :شود  ی عمل م  ریو به نحو ز  یتلق  ده یبه مقصد نرس  یکاال

 نی تضم   ایتعهد    ی)کابوتاژ( از نوع مجاز باشد نسبت به اجرا  ی ن برموضوع کـرا  یکه کاال   یالف ـ در صورت

 .گردد  یصادر م  یمأخوذه اقدام و سپس پروانه خروج 



مجاز مشروط باشد، مشمول    ا یممنوع الصدور    ی )کابوتاژ(، کاال  ی موضوع کران بر یکه کاال   یب ـ درصورت 

 ی انجام تعهد اکتفاء م  ی ریگیپ  ای ن یفقط به ضبط تضم   تی مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوءن

کاال با اخذ   لینشده است، تحو ورتعهد به درآمد منظ  ای  ن یوجه تضم   ا یکه جرم قاچاق اعالم    ی شود. تا زمان

 .مانع استقانون بال  نی( ا109موضوع ماده )  ی انتظام  مه یجر

 یکران بُرد )کاال   یگمرک، محرز شود کاال   دییکه با ارائه مدارک و مستندات معتبر مورد تأ  یـ در موارد تبصره

مجاز است آن را به   رانیرفته است گمرک ا  ن ی)فورس ماژور( از ب  ه ی( در اثناء حمل به علل قوه قهریکابوتاژ

 .دینما  یخوددار زیموضوع ن  ب یتعق  ازتعهد    ای  ن یکند و عالوه بر دستور ابطال تضم   ی تلق  دهیمقصد رس

 بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق 

 یفصل اول ـ تخلفات گمرک 

که به   ی قاچاق به شخص  ایکاال و کشف تخلف    فیضبط، توق بریـ ابالغ هر نوع صورت مجلس مبن102ماده  

به آن   ی دگیصورت مجلس بر اثر رس  م ینموده و تنظ  میوکالت از طرف صاحب کاال اظهارنامه به گمرک تسل

 .گردد ی اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابالغ آن به صاحب کاال محسوب م

مجاز   یدر اسکله ها   دیشود با  یکشور م  یحامل کاال که وارد آبها ای  ی اعم از خال  یآب  هینقل  لیـ وسا103ماده  

 ای  هی را تخل  ییکاال  دیمربوطه نبا فاتیو قبل از انجام تشر  اندازدیمجاز لنگر ب  ی در لنگرگاه ها  ای  ردیپهلو بگ

حامل   ای   یشود اعم از خال   یکه وارد کشور م  یی مای. هواپشودلنگرگاهها خارج   ایاز اسکله ها    ای  د ینما  یریبارگ

و   یخروج  ی ماهای هواپ  یمقرر درباره آن انجام شود. برا   یگمرک  فات یو تشر  دیدر فرودگاه مجاز فرود آ  دیکاال با

از   دیاحامل کاال ب  ا ی  یاعم از خال   ین یزم  ه ینقل  لی. وساردیقبل از پرواز انجام گ  دیبا  یگمرک  فاتیآنها تشر  یکاال

آن انجام گردد و   ی گمرک  فاتیوارد و تشر  یگمرک مرز   نیبه اول  کسرهیوارد کشور شود و    یمجاز گمرک  یراهها

 .خارج شود یمجاز گمرک  ی از راهها  نی همچن



و کاال و   ه ینقل  لیورود و خروج وسا  یبرا  ی مجاز گمرک  یـ اسکله ها، لنگرگاه ها، فرودگاه ها و راهها 1تبصره

وزارت کشور و با شرکت   تیبه مسؤول  ی کارگروه   شنهادیبه پ   یگمرک  فاتیمشمول تشر  یماها یمسافر و هواپ

و صنعت، معدن و   یامور خارجه، اطالعات، راه و شهرساز  یوزارتخانه ها   ران،یگمرک ا  ار یتام االخت  ندگانینما

 بیشود و بهتصو  ی م  ن ییتع  یجمهور است یر  یو نظارت راهبرد   یزیو معاونت برنامه ر  ی انتظام  یرویتجارت، ن

 .رسد  یم  رانیوز  أت یه 

و خارج شدن آنها بدون انجام   هینقل  لیـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسا2هتبصر

  لیثابت شود، در مورد وسا  دی)فورس ماژور( که با  هیجز در موارد قوه قهر  رمجاز یغ  ر یمربوطه از مس  فاتیتشر

به   الی( ر3.000.000)   ونیلیتا سه م  ال ی( ر300.000) صدهزاریبه مبلغ س  مه یمشمول پرداخت جر  یخال  هینقل

( 113حامل کاال طبق مقررات ماده ) هینقل  لیدر مورد وسا  ن یشود. همچن  ی گمرک مربوطه م  سی رئ  ص یتشخ

 .گردد  ی رفتار م

مشاهده شود   ییبسته ها  ایاست بسته    دهی( وارد گرد103ماده )   تیکه با رعا  ییـ هرگاه به همراه کاال104ماده

 ییبسته ها  ا یبسته    ا یاز آن نشده باشد و    یذکر  ه، ینقل  لهیبارنامه وس  ایو فهرست کل بار    یدر اظهارنامه اجمالکه  

باشد و   دهینگرد  لیتحو  رنده،یگ  لیکه به مرجع تحو  ودبارنامه ذکر ش  ایو فهرست کل بار    ی در اظهارنامه اجمال

ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل  و نقل کاال   زیعلت اختالف ن  ح یتوض  یبرا

 :گردد   یرفتار م  ر یارائه نشود حسب مورد به شرح ز

 .شود  ی اکتفاء م  ی اضاف  ی بسته ها  ایبه ضبط بسته    هی الف ـ در مورد اضافه تخل

 .گردد  یقانون اقدام م  نی( ا110مطابق ماده )   یانتظام  مهی به اخذ جر ه یب ـ در مورد کسر تخل

ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختالف، 1تبصره

 .دهد  ی را م  ی نبوده است، گمرک اجازه اصالح اظهارنامه اجمال  یتیسوءن

 .ماده است  نیمشمول مقررات ا یمقصد عبور داخل  ی به گمرک ها  یلیتحو  یاضاف  یـ بسته ها 2تبصره



از نظر نحوه   ز یگردد ن  ی وارد م  یکه بدون بسته بند   ییکـاالها  رمتعارفیغـ  یو اضاف  یکسر  ـزانیـ م3تبصره

 .شود  ی ماده م  نیمشمول مقررات ا  مه ی اقدام و اخذ جر

دارند،   یندگینما  رانیکه در ا  ی حمل  و نقل یفوق در مورد شرکتها  یها  مهی ـ مسؤول پرداخت جر4تبصره

ندارند گمرک   رانیدر ا  ی رسم   یندگ یکه نما  یحمل  و نقل یمزبور است و در مورد شرکتها  ی ها یندگینما

 .کند  خذالزم را ا  نی از حامل کاال تضم   ی احتمال  ی ها  مه یبه منظور وصول جر  تواندیم

اظهار شود   ح یبا نام و مشخصات کامل و صح  ی ورود قطع  یبرا  که ورود آن ممنوع است ییـ هرگاه کاال105ماده

به طور مکتوب اخطار کند که   یو   یقانون  ندهینما  ایو به صاحب کاال    ی آن خوددار  صی از ترخ  دیگمرک با

. در صورت عدم دیضوابط اقدام نما ت یمرجوع کردن کاال با رعا  ا ی  یحداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارج

. صاحب کاال دینما  یاو ابالغ م  ندهی نما  ا یمزبور، گمرک کاال را ضبط و مراتب را به صاحب آن  اقدام ظرف مدت  

و مراتب را حداکثر ظرف   د ینما  میابالغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسل   خی حق دارد از تار

 ی صورت کاال به ضبط قطع  ن یا  ریبه دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعالم کند. در غ  راجعهم  خ یپانزده روز از تار

 .دیآ  ی دولت درم

و   نیاست و طبق قوان  یماده مستثن  نیشود از شمول ا  یکـه وارد کردن آن جرم شنـاخته م  یی ـ کاال1تبصره

 .شود  یمقررات مربوط به آن عمل م

و مراجع   ی ستاد  یگمرک معترض باشد و پرونده به واحدها   صیال به تشخکه صاحب کا   یـ در موارد2تبصره

 ییابالغ نظر نها  خی . تارردیگ  ی به آن خارج از نوبت انجام م  ی دگیاحاله شود رس  یبه اختالفات گمرک  یدگیرس

 .گمرک مبدأ سه ماه مذکور است

مرجوع   ای  ی افقت خود را از عبور خارجاو به طور مکتوب عدم مو  یقانون  ندهینما  ایـ اگر صاحب کاال 3تبصره

 .کند  یگمرک بالفاصله به ضبط کاال اقدام م  دیکردن کاال قبل از سه ماه مذکور اعالم نما



مجاز و بدون استفاده از اسناد خالف واقع از   ی کاال  ی ( که به جا105موضوع ماده )  ی ـ در مورد کاال 106ماده

 :شود  ی رفتار م  ریاز چهار ماه نگذشته است به شرح ز  ش یآن ب  صی ترخ  خیشده و از تار  صیگمرک ترخ

و پس   فیتوق  یصاحب کاال باشد کاال فور  اری شده در اخت  ص ی ترخ  یاز کاال   ی قسمت  ایکه تمام   یالف ـ در صورت

 .شود  ی قانون رفتار م  نی( ا105طبق مقررات ماده )  یافت یدر  یاز رد حقوق ورود 

صاحب کاال نباشد و معلوم گردد که در زمان  اری شده در اخت  ص ی ترخ  یاز کاال   ی قسمت  ا یکه تمام    یب ـ درصورت 

 امده یقدار به دست نم  ی گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورود  یبه آن تعلق م   یشتریب  ی حقوق ورود  ص، ی ترخ

 .شود  ی م  افتیدر

مقرر،   زانیکمتر از م  ی معلوم شود وجوه   یصادرات  ی کاال  یبازرس  ایبه اظهارنامه    یدگیـ هرگاه ضمن رس107ماده

%( 5از پنج درصد )   ی ا  مهیگمرک جر  س یرئ  صیاست عـالوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخ  دهیگرد  ع یتـود  ایاظهار  

 .شود  یم افت ی%( مابه التفاوت مذکور در50تا پنجاه درصد ) 

اظهار گردد تا   یرواقعیارزش کاال غ  شتریب  ا ی%( کمتر  10از ده درصد )  شی ب  یتبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادرات

%( تا صد درصد 10) ده درصد    ن یب  یا  مه ی جر  د ینما  جادیصاحب کاال ا  یبرا  یرقانونیغ  یایو مزا  التیتسه

 .شود  ی%( مابه التفاوت ارزش، اخذ م 100)

بعد از اظهار و   رت یقانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغا  نیکه در ا  یق یاز مصاد  ر یـ غ108ماده

دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه   ی مال  انیاز گمرک که موجب ز  یورود  یکاال   صیقبل از ترخ

از ده درصد   یها  میگمرک جر  س یرئ ص ی تشخ  بهباشد عالوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال  

 .شود  یم افتی%( مابه التفاوت، در100%( تا صددرصد ) 10)

از پنجاه درصد   ش یب  یزانیبه م   یورود  منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق  رتیکه کشف مغا  ی ـ درصورت1تبصره

کمتر از   دیمأخوذه نبا  مهیاظهار شده باشد عالوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جر  یکاال   ی %( حقوق ورود50)

 .%( مابه التفاوت باشد50پنجاه درصد ) 



براساس   یبور باشد و اظهارنامه ع  ی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورود  ییکه مقصد نها  یـ در موارد2تبصره

کاال   زانیدر نوع و م  یرتیمغا  یابی که در اثر ارز  ی گمرک شده باشد در صورت  میو تسل  م یمندرجات اسناد، تنظ

 .گردد  یو مازاد توسط دولت ضبط م  ریمغا  ی سه ماه ارائه نگردد، کاال  ی کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک ط

و   یو مرجوع  ی عبور خارج  ی ماده در مورد کاال  نی( ا2به استثناء تبصره )  ر یـ جرائم مربوط به اظهار مغا3تبصره

عدم   ایشود تا در صورت عدم خروج کاال    یاخذ م   نی توسط شرکت حمل  و نقل به صورت تضم   یعبور داخل

 .گردد  زیوار  یبه درآمد قطع ربوطهمقررات م  یکاال به گمرک مقصد در مهلت مقرر عالوه بر اجرا  لیتحو

وارد   یمرجوع  ا یپردازش    یورود موقت، ورود موقت برا  ،یکه به صورت عبور  یی و کاالها  ه ینقل  لیـ وسا109دهما

شود چنانچه در مهلت   یوارد کشور م  ی الملل  ن یکه به استناد جواز عبور ب  یا  هینقل لیگردد و وسا  یکشور م

 صیبه تشخ د ی)فورس ماژور( مراجعه ننما هیقهر  وهموارد ق  رازی به گمرک به غ  لیتحو  ایخروج از کشور   یمقرر برا

  ونیلیم  کیتا    الی( ر200.000هزار ) ستیاز دو  ی ها میمشمول جر ریهر روز تأخ  ی گمرک به ازا  سیرئ

 .شود  ی م  الی( ر1.000.000)

 ایو    دهیگرد  زیکاال به درآمد وار  ای  هی نقل  لهیشده از صاحب وس افتیدر  ن یتضم   ایکه وجه تعهد    ی تبصره ـ موارد

 .است  ی ماده مستثن  نیگزارش شده باشد، از حکم ا  یجرم قاچاق به مراجع قضائ

شود مشخصات کاال برخالف واقع   یگمرک م   م یکاال تسل  ص ی ترخ  یکه برا  ییـ هرگاه در اظهارنامه ها110ماده

نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به   دولت  ی مال  ان یخالف اظهار متضمن ز نیا  یاظهار شده باشد ول

 ونیلیم  کی و حداکثر آن    الی( ر500.000که حداقل آن پانصد هزار )  یها   م یگمرک محل، جر  سی رئ  ص یتشخ

 .شود  ی اصالح م  یمیگمرک محل، اظهارنامه تسل  سی رئ  یاست اخذ و با اجازه کتب  الی( ر1.000.000)

کاال ممنوع الورود   ی قانون نباشد ول نیتخلفات و قاچاق موضوع ا قیکه اظهار خالف از مصاد  یتبصره ـ در موارد

 نیموضوع ا  مه یو عالوهبر آن، جر  دینما  ی قانون اقدام م  نی( ا105موارد وفق مقررات ماده )   نیباشد گمرک در ا

 .گردد  ی اخذ م  زیماده ن



 ا ی  مهیشود هر گاه نسبت به اصل جر یاز آنها مطالبه م  مه یکه جر  ی از مقررات گمرک  تخلف  نی ـ مرتکب111ماده

پس   ای  صیتوانند قبل از ترخ یگردد اعتراض داشته باشند م  یم   ن ییگمرک محل تع  سیآن که توسط رئ  زانیم

به   یدگیبه منظور ارجاع به مراجع رس  دارکو م  ل یآن در گمرک محل، اعتراض خود را با دال  ن یتأم  ای  عیاز تود

 .ندینما  م یبه گمرک مربوطه تسل  ی اختالفات گمرک

 دیبا  مه ی گردد جر  یم  ن ییتع  یتخلفات گمرک  یبرا  مه یکه توسط رؤساء گمرک، جر یتبصره ـ در تمام موارد

مکان و زمان،   طیمتخلف، حجم و نوع و ارزش کاال، شرا  تی ف، سابقه و وضعباتوجه به نوع و تکرار و تعدد تخل

ارسال    رانینسخه از آن به گمرک ا  کی  و و امضاء    دیو به وضوح و به طور کامل در صورت مجلس تخلف ق  نییتع

 .شود  میصادر و به پرداخت کننده تسل یرسم   د یبالفاصله رس  مه یگردد و در مقابل وصول جر

که با  گر یو هر نوع حرفه د  یگمرک  یکارگزار  ا ی  یخارج ی اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگان  ـ112ماده

به اخراج از   ، یبه تخلفات ادار  یدگ یبا حکم مراجع رس  نی مرتبط باشد ممنوع است. متخلف  یگمرک  فاتیتشر

 .شوند  یخدمت در گمرک محکوم م

 فصل دوم ـ قاچاق 

 :شود یمحسوب م  ی قاچاق گمرک  ریـ موارد ز113ماده

از آن خارج گردد.   ا یوارد    یبه قلمرو گمرک  یگمرک  فاتیبدون انجام تشر  ای  رمجازیغ ر یکه از مس  ییالف ـ کاال

وارد کشور شود و در داخل کشور  رمجازیغ  یرها یاز مس  ای  ی گمرک  فات یکه بدون انجام تشر  یی کاالها  نی همچن

 .گرددکشف  

 .قانون است  نی( ا103( ماده )1از موارد مندرج در تبصره )   ریغ  یی رهایمس  رمجاز،یغ   ریتبصره ـ منظور از مس

ظرف   یو مرجوع  یپردازش، عبور خارج  یورود موقت، ورود موقت برا  ی کاال  ایو    هینقل لیب ـ خارج نکردن وسا

که عدم   یظرف مهلت مقرر جز در موارد  یشخص   یعبور داخل  ی کاال  لیو عدم تحو  یمهلت مقرر از قلمرو گمرک 

 .نباشد  یعمد  ،ی قطع  ص ی ترخ  ا یبه گمرک و    لیعدم تحو  ا یخروج  



به گمرک آنها    لیتحو  ا یو    ی و کاال از قلمرو گمرک  هینقل  لیتبصره ـ ارائه اسناد خالف واقع که داللت بر خروج وسا

 .بند است  نیمشمول مقررات ا  زیداشته باشند ن

خواه عمل   ،ی حقوق ورود ن یتأم ایبدون پرداخت    ایبدون اظهار    یاز اماکن گمرک  یتجار  یبردن کاال   رونیپ ـ ب

 نده ینما  ای از صاحـب کاال    ریبعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننـده غ  ا ی  یخروج از اماکن گمرک نی در ح

وجوه   افتی و پس از در  ردیگ  ی آن را از مرتکب م  یکاال و در صورت نبودن کاال بها   نی او باشد گمرک ع  ینقانو

 .شود  ی م  ب یتعق  یفر یدارد و مرتکب طبق مقررات ک  یمقرر، به صاحب کاال مسترد م  یگمرک

 .از آن برداشته شود  ی قسمت  ا یو    ضیکه تعو ی عبور خارج  ی ت ـ کاال

اظهار شود.   گریمجاز مشروط و با نام د  ایمجاز    ی صدور آن ممنوع است تحت عنوان کاال  ا یکه ورود    ییث ـ کاال

 .شود  ی قانون م  نی( ا108( ماده ) 2مشمول تبصره )  یعبور   یکاال

از آن نشده است،   ی رک ذکربه گم  یم ی اظهار شده که در اسناد تسل  ی همراه کاال  ی اضاف  ی ج ـ وجود کاال

قانون از    نی( ا54موضوع ماده )  ی اضاف  ی اظهار شده نباشد. کاال  ی از نوع کاال  یاضاف  یکاال   نکه یمشروط بر ا

 .است  یبند مستثن  نیشمول ا

 یکران بر  ا یمشروط است و به عنوان خروج موقت    ایآن ممنوع    یکه صدور قطع  یی و کاال  ه ینقل  لیچ ـ وسا

)فورس ماژور( و   هیوارد نگردد. موارد قوه قهر  ی)کابوتاژ( اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرک

 .است  یحکم مستثن نیاز ا  ست ین  یکه عدم ورود کاال عمد   یموارد

 ی که جمع حقوق ورود  ی گریمجاز مشروط د  ا یجاز  م  یکه تحت عنوان کاال  یمجاز مشروط  ایمجاز    ی ح ـ کاال

( ماده 1مشمول تبصره )   ی عبور  ی و با استفاده از اسناد خالف واقع اظهار شود، کاال  گر یآن کمتر است با نام د

ذکر شده باشد که   یی کاال  ات یدر آن خصوص  ه است ک  یقانون است. منظور از اسناد خالف واقع اسناد  نی( ا108)

 .باشد  یجعل ایو    دیننما  ق یاظهار شده تطب  یکاال  ات یبا جنس و خصوص



به   ی جعل  یبا ارائه مجوزها   ایو    یرواقعیاسناد غ  ا یاظهارنامه خالف    میبا تسل  تیخ ـ کاال با استفاده از شمول معاف

 .گمرک اظهار شود

آن پروانه   یکه برا   ی صادرات یکه با کاال   یارزش کمتر  یدارا  ای مشروط    ایشده ممنوع الصدور    ن یگزیجا ی دـ کاال

 .شود  ض یاست تعو  دهیصادر گرد

 .منتقل شود یگری قانون به د  نی( ا120مقررات ماده )  ت یکه بدون رعا  ی تیمورد معاف  ی ذـ کاال

د،  دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کاال شون  ی که کارت بازرگان  یاشخاص  ران،یگمرک ا شنهاد یـ بنا به پ114ماده

وزارت صنعت، معدن و تجارت،   ندگانیمرکب از نما  یونیسیبه موضوع در کم   یدگیآنها پس از رس  ی کارت بازرگان

 .گردد  یبه طور دائم ابطال م   ا ی  فیتوق  موقت به طور    رانیو گمرک ا  رانیو معادن ا  عیو صنا  ی اتاق بازرگان

اعتبار   شیآن گشا  یبرا  ت یکه طبق مقررات، قبل از محروم  ییکاال   صی مانع از ترخ  یتبصره ـ ابطال کارت بازرگان

 .شود  ی است، نم   دهیحمل آن آغاز گرد  ایشده  

از محموله، مشمول مقررات قاچاق   یبخش  یگمرک  یمقررات و کنترل ها   ی که در اجرا  ی ـ در صورت115ماده  

باشد، مگر آن که به   ی آن مجاز نم   ه ینقل  لهیوس  ایکاال    یضبط مابق   ا ی  یاده شود، نگهدارد  ص ی تشخ  یگمرک

 .باشد  یرها ضرو مهیوصول جر  ا یاثبات عمل قاچاق    یآنها برا  ی گمرک نگهدار  ص یتشخ

 یگر یاشخاص د  ایالحاق نام شخص    ا یـ هرگونه حک و اصالح در صورت مجلس کشف و ضبط، حذف  116ماده  

دادن در  مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به   ر ییه عنوان عوامل کشف و تغدر آن ب

مزبور   ریرد. هرگاه جـعل و تـزویگ  ی قرار م  بی مورد تعـق  یدر مراجـع قضائ  ی در اسناد دولت  ریعنوان جعل و تزو

 یواقع م  ب یمربوط مورد تعق  نیطبق مقررات و قوان  زیآن جرم ن  یباشد مرتکب برا  ـزین  یگر یمتـضمن جرم د

 .شود

توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد  یقاچاق م  یکه در موارد احتمال   یـ اسناد مثبته گمرک117ماده  

 :است  ریز



 ی الف ـ پروانه ورود گمرک

 ی ب ـ پته گمرک

 کاال   ص ی پ ـ قبض سپرده موجب ترخ

 و بالصاحب   ی متروکه، ضبط  یکاال   دیت ـ قبض خر

 ث ـ پروانه عبور 

 ی ج ـ پروانه مرجوع 

 چ ـ پروانه ورود موقت 

 پردازش   یح ـ پروانه ورود موقت برا

 خ ـ پته عبور 

 )کابوتاژ(  یدـ پروانه کران بر

 ی ذـ پروانه صادرات

 قت رـ پروانه صدور مو

 ی و صنعت ی صادره توسط مناطق آزاد تجار یزـ کارت مسافر 

 شده توسط گمرک   د ییو تأ  ل یژـ کارت هوشمند تکم 

صدور سند و  خیتار  ن یو فاصله ب  دینما  قی با مشخصات کاال تطب  د یاسناد با  نیتبصره ـ مشخصات مذکور در ا

 .کشف کاال با توجه به نوع کاال و نحوه مصرف آن متناسب باشد  خیتار

 مهیجر  زانیکاال و متهم، مخبر، کاشف، م  ف یصورت مجلس قاچاق، توق  ه یته  ل،یـ مقررات کشف، تحو118ماده  

 ریآن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سا  ی ها مهیحاصل فروش و جر  میها، نحوه وصول، فروش و تقس

 .مربوط به قاچاق است  نیفصل تابع قوان  نینشده در ا  ینیب  ش ید پموار

 ها   ت یها و ممنوع  ت یبخش نهم ـ معاف



 ها   ت یفصل اول ـ معاف

قانون مقررات صادرات   ینامه اجرائ  نییآ  مه ی ضم   یمذکور در جدول تعرفه گمرک  ی ها تی ـ عالوه بر معاف119ماده

مصوب مجلس   ینامه ها، موافقتنامه ها و قراردادها   ب یتصو  ن،یکه به موجب قوان  یگرید ی ها ت یو واردات و معاف

 :باشد  یمعاف م یورود  حقوق از پرداخت   زین  ر یبرقرار شده است، موارد ز  یاسالم  یشورا

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

 ب ـ 

و   یاسیمأموران س یمورد استفاده شخص  یو کاال  ی خارج  یاسیس  ی ها تیمأمور  یمورد استفاده رسم   ی ـ کاال1

به شرط   1343/ 7/ 21مصوب   ،یاسیدرباره روابط س  نی( قانون مربوط به قرارداد و36خانواده آنان موضوع ماده )

 مورد   در هر   رانیوزارت امور خارجه و گمرک ا  ص یرفتار متقابل و با تشخ

 یمأموران کنسول یمورد استفاده شخص   ی و کاال  یخارج یکنسول  ی ها تیمأمور  یمورد استفاده رسم   ی ـ کاال2

 یدرباره روابط کنسول  نیو  ونیباشند در حدود قانون کنوانس  ی خانواده آنان که اهل خانه او م یو اعضا   یخارج

 در هر مورد  رانیو گمرک ا  ارجه امور خوزارت    ص یبه شرط رفتار متقابل و با تشخ  12/1353/ 4مصوب  

 یوابسته به آن و کاال   ی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصص   ی ها یندگینما  یمورد استفاده رسم   ی ـ کاال3

و   ایمزا  ونیدر حدود قانون کنوانس  رانیمورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ا

 یسازمانها  یها  ت یو مصون  ایمزا  ونیسو قانون کنوان  13/12/1352سازمان ملل متحد مصوب    یها  تیمصون

 در هر مورد   رانیک اوزارت امور خارجه و گمر  ص ی با تشخ  1352/ 20/12ملل  متحد مصوب    یتخصص

 یکشورها   ی و فرهنگ  یعلم  ، یاقتصاد  ، یفن  ی از محل کمکها  ی اعزام  ی مورد استفاده کارشناسان خارج  ی ـ کاال4

مصوب   ی کارشناسان خارج یها  ت یو معاف  اینامه مزا  نییبرابر آ  ران،یبه ا  یالملل  نیو مؤسسات ب  یخارج

بازرسان   ی مورد استفاده رسم   اءیدر هرمورد و اش  رانیوزارت امور خارجه و گمرک ا صیبا تشخ  1345/ 4/ 23

  ونیبه کنوانس  رانیا  یاسالم  یدرحدود قانون الحاق دولت جمهور  ییایم ی ش  یمنع سالحها  ونیسازمان کنوانس



 ریو سا  5/5/1376و انهدام آنها مصوب   ییای م یش  یسالحها  ی ریانباشت و به کارگ  د، یمنع گسترش، تول

در حدود   ونددیپ  ی م  ا یاست و    وسته یبه آن پ  رانیا  یماسال  ی که دولت جمهور  یالملل   ن یب  یها  ونیکنوانس

 ها  ونیکنوانس  نیمقررات ا

 یعلم  ی ها أتیواردشده توسط ه   یو فن  یعلم  اتیعمل  لیو وسا  ییایم ی و مواد ش  ی ـ آالت و ادوات حفار 5

 دییو تأ  ص ی ( با تشخونسکویملل متحد )  ی و فرهنگ  یو علم   یتیعضو سازمان ترب  ی کشورها   یباستان شناس

 ی و اکتشافات علم   ی حفار  یدر هر مورد برا  رانیو گمرک ا یو گردشگر  یدست  عیصنا یفرهنگ  راث یسازمان م

شرکت   هادشنی به پ  ست یآنها در کشور فراهم ن  یکه امکان ساخت داخل  ییهوا یکمک ناوبر  زاتیپ ـ رادار و تجه

صنعت، معدن و تجارت و امور  ی وزارتخانه ها  دییو تأ  یکشور و موافقت وزارت راه و شهرساز   ی فرودگاه ها

 ییو دارا  یاقتصاد

زره پوش   ی ارابه ها  ریتانک و سا  ،یمواصالت   ، ینظام  یاعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابرات  ینظام  زاتیت ـ تجه

شده که با   ادیساخت اقالم    یبرا  هیکار و مواد اول  ی و سوار  یبه استثناء سوار  ی خاص دفاع  ه ینقل  لیو وسا  ی جنگ

 ن یکه به هم   ی گریاز محل هر اعتبار د  ایمسلح از بودجه دولت    ی روهاین  یبانیدفاع و پشت  ر یوز  یکتب  دییتأ

رت دفاع و مصارف وزا  یبرا  یاست و به  صورت انحصار   دهیدولت رس  بیو به تصو  افتهی  ص ی منظور تخص 

 ی به نام سازمان ها  میو به طور مستق  ی داریخر  ی مسلح و انتظام  یروها ین  ریمسلح و سا  ی روهاین  یبانیپشت

 مذکور از خارج وارد شده 

 ی م  یـتیو امن  ی نظـام  ل یمسـلح بنا به دال  یروها ینـ  یبانیو دفاع و پـشت  ییو دارا  یامـور اقتصاد  ی تبصره ـ وزرا

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

 اطالعات   ریوز  یکتب   د ییبا تأ  یخاص اطالعات زاتیث ـ اقالم و تجه

 .معافند  ی و بازرس  ینیـ اقالم مزبور از بازب1تبصره

 .ودش  ی م  زیمذکور ن  ی بند شامل صادرات کاالها  نیـ مقررات ا2تبصره



 پردازش   ی )کابوتاژ(، واردات موقت، واردات موقت برا یکران بر  ،یانتقال  ، یمرجوع  ،یخارج   ی عبور  ی ج ـ کاال

 همراه مسافر  یرتجاریغ  یو مواد خوراک  رمستعملیغ  اءیو اش  یچ ـ اسباب سفر و لوازم شخص 

وزارت صنعت،   شنهادیاست که به پ  یبند در مورد هر مسافر مبلغ  نیاقالم موضوع ا  تیتبصره ـ سقف ارزش معاف 

 یرتجاریمازاد بر آن با حفظ جنبه غ  ش،یشود. در صورت افزا ی م  نیی تع  رانیوز  أتیه   ب یمعدن و تجارت و تصو

 .شود  ی م  یمشمول پرداخت حقوق ورود

باشد و لوازم  شتریب  ایسال    کیدر خارج    خارج که مدت اقامت آنان  میمق  انیرانیا  یح ـ لوازم خانه و لوازم شخص 

 :که  ن یشوند مشروط بر ا  یوارد م  رانیاجازه اقامت که به ا  یدارا  ی اتباع خارج   اءیخانه و اش

 هیوارد شود موارد قوه قهر  ی ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرک   کیمزبور از   اءیـ لوازم و اش1

 .است  ی مستثن  رانیمرک اگ   ص ی )فورس ماژور( به تشخ

نداشته   یآنان متناسب بوده و جنبه تجار   یگمرک با وضع و شؤون اجتماع  ص یمزبور به تشخ  اءیـ لوازم و اش2

 .باشد

 .استفاده نکرده باشند  یت یمعاف  نی ـ در پنج سال گذشته، از چن3

شـوند در   یبه خارج از کشور اعزام م  شتریب  ایساله    کی   تیانجام مأمور  یـ کارمندان دولت که برا1تبصره

 ص یکه به تشخ  یانیرانیا  نی ساله از خارج احضار شوند همچن  ـکیو توقف    تیمـأمور ان یکه قـبل از پا  یصورت

سال توقف مذکور در   کیشرط مدت   مولشوند مش  یوزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج م

 .ستندیبند ن  نیا

 اء یخانواده صاحب آن اش  ا یمورد استفاده شخص و    ی است که به طور عرف  یائیـ منظور از لوازم خانه اش2تبصره

 .ردیگ  ی محل قرار م  کیهنگام اقامت در  

مشمول   زیگردند ن  یوارد م  یاصل  نی مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزم  تیکه با رعا  ی ـ اشخاص3تبصره

 .شوند  یبند م  نیا  التیتسه



که به   یانی شاغل در خارج و خارج  انیرانیحرفه ا  ا یمربوط به کار   یربرقیو غ  یاعم از برق  یخ ـ آالت و ابزاردست

 :که   نیمشروط بر ا  ندیآ  یم  رانیا

در کشور محل اقامت   رانیا  یمقامات کنسول  قیو کار مورد ادعاء به تصد  شه یاد به حرفه و پـ اشتغال آن افر1

 .کند  ی م  تیکفا  یمقامات محل  یارائه گواه   رانیا  یآنان برسد. در نقاط فاقد مقامات کنسول  یقبل

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

شوند، با ارائه صورت   یخارج که فوت م   میمق  انیرانیا  یلوازم خانه و آالت و ابزار کار دست   ، یلوازم شخص   دـ

  رانیا  یاسالم  یدولت جمهور   یسال بعد از فوت، توسط مأموران کنسول  ک یمجلس ماترک که حداکثر ظرف  

 .کشور شود  اردانحصار وراثت و  یسال بعد از صدور گواه   کیگردد و حداکثر تا   میتنظ

 یاسالم  یدولت جمهور   یکه مأموران کنسول  ی وزارت امور خارجه در موارد  صیبه تشخ  یتبصره ـ مقامات محل

 .صورت مجلس مذکور را دارند  میتنظ   ت یدر کشور محل اقامت نباشند، صالح  رانیا

 یو عام المنفعه با گواه   هیری مؤسسات خ  یو بهداشت  یدرمان  اجی مورد احت یمارستانیو ب  یذـ دارو و لوازم طب 

 ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

و   ی امور اقتصاد  ریوز  شنهاد یبا پ  یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک  دییمؤسسات با تأ  نیتبصره ـ فهرست ا

 .رسد  یم  رانیوز  أتی ه   ب یبه تصو  ییدارا

امداد و نجات به استثناء   ژهیو  ی امداد و نجات، خودروها  یفرمانده   ی از جمله آمبوالنس، خودروها  هیرـ وسائط نقل

 ی پوشاک، پتو، چادر، خانه ها  ،ییموادغذا  ، یامداد  قیبالگرد و قا  ،یمارستانیو ب  ی طب  یدارو، لوازم پزشک   ،یسوار

 ای  یعیطب یایاز بال  دگانید  بیکه به منظور کمک به آس  ازینامداد و نجات مورد    ی کاالها  ر یسا  ایساخته    شیپ

  رانیا  یاسالم  ی شده در اساسنامه هالل احمر جمهور  ح یتصر یها  ت یو مأمور  فیوظا  ریسا  ا ی  رمترقبهیحوادث غ

 ییو دارا  ی وزارت امور اقتصاد  صیشود با تشخ  یوارد م  رانیا  یاسالم  یکه به نام هالل احمر جمهور



به هنگام وقوع بحران ها و سوانح و حوادث   یو اهدائ  یکاالها و اقالم واردات  ص ی و ترخ  ی گمرک  فاتیتبصره ـ تشر

 .دیآ  یزمان ممکن به عمل م  ن یدر کمتر  یو منطقه ا  ی مل  رمترقبهیغ

در   ایکشور برده شده  از قبل به خارج از    نکهیاعم از ا  ران،یفرهنگ و تمدن ا  راث یمربوط به م  ی باستان  اءیزـ اش

 یدست  عیو صنا  ی گردشگر  ،یفرهنگ   راثیسازمان م  دییو تأ  صیخارج از کشور به دست آمده باشد با تشخ

کتابخانه ها   ،یو هنر   یفرهنگ   یها   شگاهیموزه ها و نما  یگانیبا   لیبه منظور تشک  ی و فرهنگ  یهنر  اء یژـ ورود اش

سازمان اسناد و   ، یتوسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  یو مرمت آثار باستان  ر یو تعم   یو هنر   ی و مبادالت فرهنگ

 حسب مورد  یدست  ع یو صنا  یگردشگر  ،یفرهنگ   راثیو سازمان م  رانیا  یکتابخانه مل

وارد   یعموم  یموزه ها   ل یتکم   ای  جادیا  ی کشورها که برا  ریفرهنگ و تمدن سا  راث یمربوط به م قهی عت  اءیس ـ اش

 ی دست  عیو صنا  ی گردشگر  ، یفرهنگ  راثیسازمان م  د ییو تأ  ص ی شود به تشخ  یکشور م

 قانون  نی( ا65مقررات ماده )  تیبازگشت داده شود با رعا  ناًیکه به هر علت ع  یصادرات یش ـ کاالها 

بازگشت شده به کشور، در خارج   ی صادرات یکاال  یقانون آن است که رو   ن یدر ا  ناًیتبصره ـ منظور از کلمه ع 

 .از آن استفاده نشده باشد  ایانجام و    یعمل

 متعارف در ورود و خروج از کشور   زانی به م  هینقل  ل یوسا  یص ـ سوخـت و روغن مصرف

و فروش نباشد،   دینداشته و در عرف قابل خر  ی متی گمرک ذاتاً ق  صیکه به تشخ  ها بیب   ی تجار  ی ض ـ نمونه ها

 مربوطه   ونیکنوانس  تیبا رعا

  رقابلی تواند با حضور مأموران گمرک آن را غ  ی صاحب کاال م  یذات  ی بها  یدارا  یتبصره ـ در مورد نمونه ها 

 .دینما  ص ی فروش ساخته و ترخ

به   یبه طور رسم   یالملل  ن یب  یاز طرف دولتها و مؤسسات خارج  ی اعطائ  ی ها سیط ـ مدال ها، نشان ها و تند

 ران یاتباع ا

 یو مسافر  ی بار  ی ماهای ظ ـ هواپ



و   یمشخصات فن   یکتابچه حاو  ، یغاتیفشرده تبل  یلوحها م،یع ـ کاالنما )کاتولوگ(، دفترک )بروشور(، تقو

 ی فاقد جنبه تجار   یفن یکاال، اسناد مربوط به حمل کاال، نقشه ها   یتجار

و   یصنعت ،ی دیتول یو معادن توسط واحدها   عیوزارت صنا  ص ی به تشخ  دی آالت خط تول  نیغ ـ واردات ماش

 مجاز   یمعدن

 ت یو ممنوعها   تیها به استثناء محدود تی ها و ممنوع  تیماده مشمول محدود   نیموضوع ا  یـ کاالها 1تبصره

 .شود یها« نم  تی قانون با عنوان »ممنوع  نیمقررات فصل دوم از بخش نهم ا  تیبا رعا  یو قانون  یشرع  ی ها

 .ستین  هی نقل  لیماده شامل وسا  نی)چ( تا )د( ا  ی موضوع بندها  ی ها تی ـ معاف2تبصره

که به موجب   ییقانون و کاالها  نی( ا119)ب(، )ث(، )ذ(، )ر( و )ژ( ماده ) یموضوع بندها  یـ کاالها120ماده

شوند اگر قبل از انقضاء   ی م  ص ی ترخ یاز حقوق ورود  تیبا معاف  رانیوز  أت ی ه   ی نامه ها  بیتصو  ا یخاص    نیقوان

ر عنوان را ندارد به ه   طیبا همان شرا  تی که حق استفاده از معاف  یگر یآن به شخص د  صیترخ  خ یده  سال از تار

و استهالک در   یکه به تناسب فرسودگ  یوجوه متعلقه را با کسر مبلغ  دیواگذار شود با  ی وکالت  ا ی  یاعم از قطع

 .شود، پرداخت کند  ینظر گرفته م

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

 .ورود است  ی مستلزم اخذ مجوزها ص ی ترخ  خ یماده قبل از پنج سال از تار  نیموضوع ا  ی کاال  یتبصره ـ واگذار

مواد   ا ی  اءیاش  ی بسته بند  ا یمونتاژ    ایمصرف در ساخت   یکه برا  ی قطعات و لوازم و مواد ی ـ حقوق ورود121ماده

 ی از جدول تعرفه شود که مجموعاً مأخذ حقوق ورود  یفیکه مشمول رد  ی گردد در موارد  یدستگاه ها وارد م  ای

و نظارت وزارت صنعت،   صیباشد به تشخ  آمادهدستگاه    ایماده   ای  ء یش  یاز جمع مأخذ حقوق ورود  شتریآن ب

 .شود  یدستگاه آماده مربوط وصول م  ایماده   ای  ء یش  یمعدن و تجارت به مأخذ حقوق ورود

 ها  تی فصل دوم ـ ممنوع

 ی ها در ورود قطع تی حث اول ـ ممنوعمب



 :ممنوع است  ریمشروحه ز  یکاالها   یـ ورود قطع122ماده  

 ممنوعه براساس شرع مقدس اسالم و به موجب قانون  یالف ـ کاالها 

 به قانون  ی متک  ینامه ها   بیتصو  ا ی  یممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمرک  ی ب ـ کاالها

و مواد محترقه و منفجره   ت ینامید  ،ی مهمات جنگ  ریفشنگ، گلوله و سا  ، یباروت، چاشن  ل، یپ ـ اسلحه از هر قب

 مسلح   ی روهاین  یبانیمگر با اعالم و موافقت وزارت دفاع و پشت

و آموزش آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان    ی سازها  ش ی و پ  لیت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قب

 در هر مورد   یپزشک

اطالعات   ی فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناور  ی ث ـ دستگاه ها

 در هر مورد 

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

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

( ستمیسامانه )س  ا یبا سرعت باال، انواع کاال    ی خاص و پوشش  یو فرستنده ها   ی جاسوس  ت یها با قابل  کروفونیزمیر

رمزکننده که در  ی( ها  ستم ی( و سامانه )سنگیتوری)مون  میسی و ب  میکنترل و شنود ارتباطات با س  ت یبا قابل  ی ها

 کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطالعات در هر مورد یاهداف جاسوس  یراستا

قرار   یسوسو مدل خاص که مورد سوءاستفاده جا  ی با کاربرد تجار  یو مخابرات  یکیالکترون  ی ـ ورود کاالها1تبصره

دو منظوره   یکه به عنوان کاال ی سموم و مواد آل  ،یمعدن ،ییغذا  ،ییکاالها و مواد دارو  ن یو همچن  رندیگ  یم

 .گردد  یوزارت اطالعات حسب مورد ممنوع م   م براساس اعال  رندیگ  ی قرار م  زمیوترور یمورد سوء استفاده ب

و به گمرک   ن یی( توسط وزارت اطالعات تع1بند و تبصره )  نیموضوع ا  ی ـ فهرست و مشخصات کاالها2تبصره

 .گردد  یاعالم م  رانیا



کشور   یمذهب رسم   ایو    یعفت عموم  ا ی  یشؤون مل  ا ی  یضبط شده خالف نظم عموم  ریصوت و تصو نی ح ـ حامل

 ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  صیبه تشخ

 ا یو    یعفت عموم  ای  یشؤون مل  ای ینوشته مخالف نظم عموم   خ ـ کتاب، روزنامه، مجله، صور، عالمت و هر نوع

 یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  ص یکشور به تشخ  یمذهب رسم

کشور   یمذهب رسم   ایو    یعفت عموم  ای  ی شؤون مل  ای  یمخالف نظم عموم  یعالمت  ایعبارت   یدارا  ی دـ کاالها

 در اسناد مربوط به آنها  ایلفاف آنها و    ی رو  ا یخود آنها   یرو

بخت   طیو بل   ی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب )باندرول( تقلب یقانون  انیاز جر ی خارج  ی ذـ اسکناس ها

 ( ی )التار  ییآزما

لفاف آنها به منظور فراهم  یرو   ایخود کاال   یبر رو   ی گریمشخصات د  ا یعالمت    اینام    ای   ینشان  یدارا  یرـ کاالها 

آن   یمشخصات اصل  ا یخواص   ایمحل ساخت    ایو مصرف کننده نسبت به سازنده    داری جبات اغفال خرکردن مو

 کاال

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

 خاص  نیممنوع الورود به موجب قوان  یزـ کاالها 

 یدر ورود موقت و عبور داخل تها یم ـ ممنوعمبحث دو

 :قابل اعمال است  لیذ  یها   ت یمحدود  ، یـ در ورود موقت و عبور داخل123ماده

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

قانون منوط به موافقت   نی( ا122)پ( تا )ج( ماده )   ی موضوع بندها  یکاالها   یب ـ ورود موقت و عبور داخل

 .مربوطه است  یوزارتخانهها

 نیا  یعبور داخل  کن یقانون ممنوع است ول  نی( ا122)چ( و )ح( ماده )   ی موضوع بندها یپ ـ ورود موقت کاالها 

 .مربوطه است یوزارتخانه ها  کاالها منوط به موافقت



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

 ی ها در عبور خارج ت یمبحث سوم ـ ممنوع

ر کشو  تیامن  ی ( توسط شوراپمنت یو عمل انتقال )ترانش  یعبور خارج  یممنوعه برا  یـ فهرست کاالها 124ماده

 .رسدیم  رانیوز  أت یه  بیشود و به تصو  ی م  هیته

)کابوتاژ( هر  یکران بر   ایورود موقت، عمل انتقال    ،ی نامه، عبور خارج  ب یتواند با صدور تصو  یـ دولت م125ماده

 .کند  ی طیبه شرا  دیمق   ایمنع    یبهداشت  ای  یعموم  تیامن  ا ی  یرا به اقتضاء مصالح اقتصاد  ییکاال

 ها در صادرات   ت یمبحث چهارم ـ ممنوع

 :ندارد  ی صدور قطع  تیقابل  ر یز  یـ کاالها 126ماده  

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

 یدست   عیو صنا  یگردشگرد ، یفرهنگ  راث یسازمان م ص ی به تشخ  ی فرهنگ  راثیم  ا ی  قهیعت  اءیب ـ اش

طبق فهرست   ستیز  طیحفاظت مح  ا ی  کیژنت  ریحفظ ذخا ی برا  یجانور  ی و گونه ها  ی نبات  ای  ی پ ـ اقالم دام

 مربوطه   یسازمان ها   یازسو  یاعالم

 خاص  نیممنوع الصدور به موجب قوان  یکاالها   ریت ـ سا

 ، یا  نهیقرنط ،یکه بنا به مالحظات بهداشت  یگمرک  ی ها هیاز رو  ک یکاالها تحت هر    ص ی ـ ورود و ترخ127ماده

مربوطه باشد، موکول به اخذ   یآن براساس قانون مستلزم اعالم نظر سازمان ها   ریو نظا  ی طیمح  ست یو ز  یمنیا

 .سازمانها است  نیاز ا  یگواه 

 یبخش دهم ـ کارگزار گمرک

متعلق به اشخاص   یکاال   ی گمرک  فاتیشود که تشر  یاطالق م   ی در گمرک به شخص   یـ کارگزار گمرک 128ماده  

که توسط   ی در وکالتنامه رسم   کی به تفک  دیبا  لیوک  اراتیرا به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اخت  گرید

 .گردد خصشود، مش  یم میتنظ رانیموکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ا



 هیکاال از کل  صی ترخ  یپروانه برا  ن یکه ا  د ینما  ل یتحص   رانیپروانه مخصوص از گمرک ا  د یبا  یکارگزار گمرک

 .کشور معتبر است  یگمرکها

قانون   نیماده در حدود مقررات ا  نیامور مرتبط با ا   ر یو سا  تی و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعال  طیتبصره ـ شرا

 .شودیم  نییتع ینامه اجرائ  نییدر آ

به عمد   ی گمرک  فاتیمربوطه به هنگام انجام تشر  صی کارمند ترخ  ا ی  یکه کارگزار گمرک  ی ـ در موارد129ماده

در    رانیگمرک ا  شنهادیتخلف او به پ  د، ینما  م یدولت باشد تنظ  ی مال انیخالف واقع که متضمن ز یاظهارنامه ا

 :شود  یم  یدگیاست، رس  لیبه تخلفات که مرکب از اشخاص ذ  یدگیرس  ونیسیکم 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت   ندهیالف ـ نما

 ه،ی)در صورت نبود اتحاد  رانیو معادن ا  عیو صنا  ی اتاق بازرگان  ی با معرف  یکارگزاران گمرک  ه یاتحاد  ندهیب ـ نما

 مربوط به بخش تعاون   ی در پرونده ها  رانیاتاق تعاون ا  ندهیاتاق( و حسب مورد نما  ندهینما

 ( ونیسی)سرپرست کم   رانیگمرک ا  ندهیپ ـ نما

بودن   یکند و درصورت اثبات عمد   یم  ی دگیمربوطه به موضوع رس  یبا دعوت از کارگزار گمرک  ونیسیکم   نیا

به طور دائم باطل و   ا ی  قیو تعداد تخلف، تعل  زانیرا متناسب با م  ی کارت و  ای  یتخلف، پروانه کارگزار گمرک

در ارتکاب   ص ی کارمند ترخ  ای  یگمرک  کارگزار. چنانچه  دینما  ی و گمرکها اعالم م  یبه و  یمراتب را به طور کتب

 یقاچاق م  نیمقررات باال، مشمول مجازات مقرر در قوان  یدخالت داشته باشد، عالوه بر اجرا  یعمل قاچاق گمرک

 .گردد  ی باشد وفق مقررات مربوطه عمل م  گرید  یمستلزم مجازات ها  یف و شود. اگر عمل خال

 .شود  یم  لیتشک  رانیآن در گمرک ا  رخانهیو دب  ونیسیکم 

 .ستیشده ن  میکه قبل از آن تسل یی اظهارنامه ها  ی گمرک  فات یابطال پروانه مانع انجام تشر  ای  ق یـ تعل1تبصره

 ی ماده، هم شامل شخص حقوق  نیباشد مقررات ا  یمتخلف، از اشخاص حقوق  یرکـ هرگاه کارگزار گم 2تبصره

 ایحق امضاء دارند و اظهارنامه  خالف را امضاء کرده اند و    یحقوق  ت یکه در آن شخص  یمزبور و هم شامل کسان



باشد در مدت   یق یمزبور از اشخاص حق  ی کشود و هرگاه کارگزار گمر  ی در آن اقدام خالف، مداخله داشته اند م

است در امور   یکارگزار گمرک  یحقوق  ت یشخص   ک یامضاء در    یکه دارا  یتواند به عنوان شخص   ی نم   ت یممنوع

 .دینما  ت یگمرک فعال  یکارگزار گمرک

 لیو تحو  صی ترخ  فیتعهدات خود وظا یحمل  و نقل که به موجب سند حمل و در اجرا ی ـ شرکتها130ماده

 ی پروانه کارگزار گمرک  یدارا  د یبا  ص ی ترخ  فاتیانجام تشر  یبرعهده دارند برا   زی در مقصد به صاحب آن را نکاال

در اساسنامه شرکت به   نکه یمشروط بر ا  ، گردد  یم  ی موارد سند حمل به منزله وکالتنامه تلق  نیباشند و در ا

 .منظور شده باشد  تی فعال  نیصراحت امکان ا

توسط شرکت   ی و انتقال  ی عبور خارج کسره، یبه صورت حمل    ی عبور داخل  ی کاال  یگمرک  فاتیتبصره ـ انجام تشر

 ی موارد بارنامه به منزله وکالتنامه تلق  نگونهیندارد. در ا  یبه کارت کارگزار گمرک  ازیحمل  و نقل مربوطه ن  ی ها

 .گردد  یم

توانند   ی کاال را برعهده دارند، م  لیحمل و تحو ت ی( که مسؤولری کر)اکسپرس   عیحمل سر  ی ـ شرکت ها131ماده

صاحبان آنها   لیو تحو  صی مقررات، ترخ  ر یسا  تیفقط با ارائه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و کاال را با رعا

 .ندینما

مذکور   یرکت ها ش  ی ها تیو مسؤول  ت یو نحوه و ضوابط فعال  ص ی قابل  ترخ  یکاالها  زانیتبصره ـ فهرست و م

 .گردد  ی م  نییتع   ینامه اجرائ  ن ییقانون در آ  نیدر حدود مقررات ا

مسؤول اعمال کارکنان و  یو حقوق  یق یاشخاص حق  هیحمل  و نقل و کل  ی شرکتها  ،یـ کارگزار گمرک 132ماده

 .باشند  ی شده خود به گمرک م  ی معرف  ندگانینما

 صی و اقدامات بعد از ترخ  ینیـ بازب  ازدهم یبخش  

 ات یفصل اول ـ کل



کاال را پس از   صی مربوط به ترخ یاسناد گمرک  ریپته ها، اظهارنامه ها و سا  هیـ گمرکها موظفند کل133ماده

و   حیمتعلقه به طور صح  یوجوه گمرک  نکه یمقررات و ا  حیصح یاز نظر اجرا  کباریپروانه، حداقل    ا یامضاء پته  

 .قرار دهند  ی نیبازب  ردمقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، موکامل طبق  

دهد در مهلت    ص ی تشخ  یگمرکها را که ضرور  ی تواند هر تعداد از اظهارنامه ها  یم  رانیـ گمرک ا134ماده

 .دی مجدد نما  ینیبازب  یقانون

اظهارنامه ها و   ،یقبل از انقضاء شش ماه مهلت قانون  رانیتبصره ـ گمرکها موظفند براساس درخواست گمرک ا

 .ندیمجدد ارسال نما  ینیبازب  یاوراق مورد نظر را برا

 ا ی  شتریکه وصول آن برعهده گمرک است ب  ی کاال از گمرک معلوم گردد وجوه   ص ی ـ هر گاه بعد از ترخ135ماده  

است گمرک و   دهیگرد  افتیدر ی اشتباه   ا ینشده و    افتیاساساً در   ای  دهیگرد  افتیکمتر از آنچه مقرر بوده در

 ا یو    یافتیمورد بحث، کسر در  یکاال  یگمرک  تهپ  ایامضاء پروانه    خ یتوانند ظرف شش ماه از تار  ی صاحب کاال م

 .دیآ  ی به عمل م  ی ها از محل درآمد جار یکنند. رد اضافه پرداخت   افتیمطالبه و در  گریکدیرا از    ی اضافه پرداخت

 .ستیدر مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه ن  ال ی(ر1.000.000) ونیلیم  کیکمتر از    ی افتیـ کسر در1تبصره

که وصول آن برعهده گمرک اسـت مهلت مرور زمان   ی مطالبه وجوه   یخاص برا  نیـ چنانچه طبق قوان2تبصره

 .گردد  ی مربوطه م  یشود مورد، مـشمول مهلت ها  نی ـیتع  یگرید  یقانون

به   تی حکم معاف  ، یپته گمرک  ا یامضاء پروانه    خی کاال ظرف شش ماه از تار  ص ی ـ چنانچه پس از ترخ3تبصره

 .مربوطه قابل استرداد است  یمقررات، مبلغ پرداخت   تی شود با رعا  میگمرک تسل

پته   ایپروانه    است که   ی شخص   ،یاسترداد اضافه پرداخت  ایو    ی افتیمطالبه کسر در  یـ طرف گمرک برا136ماده

 .به نام او به عنوان صاحب کاال صادر شده است  یگمرک

 ی افتیفصل دوم ـ کسر در



به صاحب کاال   ی مطالبه نامه کتب  یرا ط  ی افتیتمام وجوه کسر در  ا یـ گمرک مکلف است مابه التفاوت و  137ماده

مندرج در اظهارنامه ابالغ و آن را از صاحب   یصاحب کاال به نشان  ندهینما  ای  ل یبه وک  ،یو در صورت عدم دسترس

 یندگینما ایمورد وکالت    نکه یصاحب کاال ولو ا  ندهینما  ای  لیک . ابالغ مطالبه نامه به ودی نما  افتیکاال مطالبه و در

 .کاال باشد قاطع مرور زمان شش ماهه است  ص ی محدود به ترخ

 .شود  ی جزء مهلت شش  ماهه محسوب نم   یافتیپته و روز ابالغ کسر در  ایـ روز امضاء پروانه  1تبصره

 .آن مشخص باشد  ی پته و مبلغ و مستند قانون  ا یپروانه    کیمربوط به    د یـ مطالبه نامه با2تبصره

بت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته شود هرگاه نس  ی از آنها مطالبه م  یافتیکه کسر در  یـ اشخاص138ماده  

به گمرک اعالم   ی اعتراض خود را به طور کتب  لیابالغ مطالبه نامه دال  خ یروز از تار  یتوانند ظرف س  یباشند م

که اعتراض موجه شناخته شود از   ی در موارد  وکند    یم  یدگیصورت گمرک به اعتراض نامه رس  نیدارند در ا

کنند که در آن صورت چنانچه   یابالغ م   ی رد اعتراض را به مؤد  ل یوگرنه دل  د ینما  یم   یادامه مطالبه خوددار

سپرده، درخواست ارجاع   عیابالغ بدون تود  خ یتواند ظرف ده روز از تار یباشد م  یصاحب کاال به اعتراض خود باق

فوق حداکثر تا   ی. ارجاع پرونده بعد از مهلت ها دیرا بنما  ی اختالفات گمرکبه    یدگیرس ونیسیپرونده به کم 

 .باشد  یمبلغ مورد مطالبه م  ن یاست و مستلزم تأم  ریشش ماه امکانپذ

 ریقانون و سا  نی( ا144شده در ماده )  ن ییتع یـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت ها139ماده  

 .گردد  ی وصول مطالبات شروع م  یاجرائ  اتیشود، عمل  یم   یون مطالبه قطعقان  نیکه براساس ا  یموارد

 میمعادل ن  ریبودن مطالبه عالوه بر مابه التفاوت، به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخ  یقطع   خیـ از تار140ماده  

 .شود  ی م  افت یاحتساب و در  رکرد ید  مهی جر  یافتی%( مبلغ کسر در5/0درصد) 

 یفصل سوم ـ اضافه پرداخت 

اثر   بیترت یشود وقت  ی که بعد از خروج کاال از گمرک ادعاء م  یرد اضافه پرداخت  یـ به درخواستها141ماده  

 :باشد  ریز  طیشرا  ی شود که دارا  یداده م



 ی و مبلغ و علت تقاضاباشد    ی پته گمرک  ایپروانه    کیفقط مربوط به    د یبا  یالف ـ هر درخواست رد اضافه پرداخت

 .شود  دیاسترداد در آن ق

ثابت شود که اصل سند از   نکهیاست، مگر ا  یالزام  یرد اضافه پرداخت  یبرا  ی پته گمرک  ا یب ـ ارائه اصل پروانه  

بسپارد که در صورت کشف خالف از عهده    یتقاضاکننده تعهد دیبا  ی مورد  نی رفته است که در چن  نیب

 .دیآن برآ  تیمسؤول

 ا یو    صیثبت آن در گمرک محل ترخ  خ یتار  ، یدرخواست رد اضافه پرداخت  م یتسل  خی تار ص ی پ ـ مالک تشخ

 .است  رانیگمرک ا

 ی در گمرک جزء مهلت شش ماهه مزبور محسوب نم   یرد اضافه پرداخت  ی ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضا

 .شود

وجه را دارد از زمان   افتیاو که حق در  یقانون  لیوک  ایبه صاحب کاال   دیبا  یـ مبلغ اضافه پرداخت142ماده

( به ازاء 140ماده )  ی وصول  مهیپرداخت، گمرک از محل جر  ریماه مسترد شود. در صورت تأخ   کیظرف   ت،یقطع

 .د ینما  ی به صاحب کاال پرداخت م  مه یرا به عنوان جر  ی%( مبلغ اضافه پرداخت 5/0درصد )   میهر ماه ن

و   ی پته گمرک  ایمراتب را با ذکر مبلغ در متن اصل پروانه    ،یتبصره ـ گمرک موظف است پس از رد اضافه پرداخت

تقاضاکننده با ارائه  دیبا  ی مورد  نی رفته که در چن  ن یثابت شود اصل سند از ب  نکهیمگر ا  د یاظهارنامه درج نما

 .ردیرا برعهده گ  آن  ی ها تیورت کشف خالف، تمام مسؤولدر ص  یتعهدنامه رسم

 صی بعد از ترخ   یفصل چهارم ـ حسابرس

 خ یظرف سه سال از تار  ی مقررات گمرک  ت یاز رعا  نانیمکلف است به منظور حصول اطم   رانیـ گمرک ا143ماده

شده، در صورت کشف اسناد خالف واقع که مشمول قاچاق   ص یکه بهموجب آن کاال از گمرک ترخ   یصدور سند 

 جادیصاحب کاال ا  ی برا  یرموجهیغ ازات یامت  ایدولت است و   ی مال  انیکه متضمن ز  ییکاال  صی نشود درباره ترخ

موضوع   ی رزش کاال%( تا سه برابر ا30درصد )  یاز س  یا  مهیجر  رانیگمرک ا  ص یو تشخ  دیینموده باشد به تأ



که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون   یبیمانع از تعق  مه ی جر  ن یا  افتی. دردینما  افتیو در  نییسند مذکور تع

 .ستین  دیآ  یبهع مل م  یمجازات اسالم

  یگردد عالوهبر وصول اصل مبلغ استرداد  یمسترد م  ریبا تقلب و تزو  رحق یکه من غ  ی ـ در مورد وجوه1تبصره

 .شود  ی م  افتیدر  زی%( آن ن100معادل صد درصد )  یا  مه یجر

مکلفند حسب مورد   ربطیاشخاص ذ  ریو سا  یحمل  و نقل و کارگزاران گمرک  یـ صاحبان کاال، شرکتها2تبصره

 .ندیرا ارائه نما  یدگیاسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رس 

 یبه اختالفات گمرک  یدگیبخش دوازدهم ـ مراجع رس

از موارد قاچاق   ر یها به غ مه یتعرفه، ارزش کاال، جر  صیدر تشخ  ی به اختالفات گمرک  یدگ یـ مرجع رس144ماده

 نیاست. ا  یبه اختالفات گمرک  یدگیرس ونیسیکم   ،ی)فورس ماژور( و مقررات گمرک  هیقوه قهر  ،یگمرک

 :است  لیمرکب از اشخاص ذ  ونیسیکم 

 رانیاز کارمندان گمرک ا  یالف ـ چهار نفر عضو اصل 

 از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت   یب ـ دو نفر عضو اصل

 ییو دارا  ی از کارمندان وزارت امور اقتصاد  ی نفر عضو اصل  کیپ ـ  

 رانیو معادن ا  عیو صنا  یاتاق بازرگان  نده ین نمابه عنوا  ی نفر عضو اصل  کیت ـ  

 اتاق تعاون  نده یبه عنوان نما  ی نفر عضو اصل  کیث ـ  

 .شوند  ی مزبور انتخاب م  یتوسط دستگاهها  ی افراد مطلع به امور گمرک  ان یاز م  ون،یسیـ اعضاء کم 1تبصره

مرتبط   یپانزده سال سابقه کار   یحداقل دارا  د یبا  شوند و  یم   ی تلق  رکلیهم طراز مد  ون یسیـ اعضاء کم 2تبصره

 .مذکور انتخاب شوند  یوزراء مربوطه و رؤساء اتاق ها   ران،یگمرک ا  سی باشند و توسط رئ

 .شود  ی م  یالبدل معرف  ی به عنوان عضو عل  ز ینفر ن  کی  یاز اعضاء اصل کیـ به همراه هر3تبصره



که مبلغ مابه   یالزم االجراء اسـت مگر در موارد  ی به اختـالفات گمـرکـ  یدگیرسـ  ونیسیکمـ  ی ـ رأ4تبصره

ورود و   طیکه اختالف درخصوص شرا  ییکاال  یارزش گمرک  ایو    ینظر گمرک و مورد قبول مؤد  ن یالتفاوت ب

 ستیتواند ظرف ب  ی م  ی ن صورت مؤدیباشد که در ا  الی( ر50.000.000)   ونیلیاز پنجاه م  ش یصدور آن است، ب

 .دیرا بنما  دنظریتجد  ونی سیارجاع امر به کم   ی تقاضا  ی ابالغ رأ  خیاز تارروز  

مورد   رانیگمرک ا  ی ستاد  ی ابتدا در واحدها  ی ـ اختالفات اشخاص با گمرک ها به درخواست مؤد  5تبصره

  رانیکل گمرک ا  سی باشد پرونده از طرف رئ  ی به اعتراض خود باق  ی که مؤد  ی و در صورت  ردیگ  ی اظهارنظر قرار م

 یاحاله م   یبه اختالفات گمرک   یدگیرس   ونیسیگردد به کم   یم   ن ییتع  ی به طور کتب  یکه به حکم و   ی شخص   ایو  

%( مبلغ مورد اختالف را 5/0درصد )    م یمعادل ن  د یمذکور صاحب کاال با ونیسیطرح اختالف در کمـ  یشود. برا

 .دیسپرده پرداخت نما  به صورت   ی دگیبه عنوان حق رس

گمرک باشد مبلغ   ه ینظر  دییدر تأ  ی به اختالفات گمرک  یدگی رس  ونیسیکم   له یصادره به وس  ی که رأ  ی در صورت

با درخواست   نکهیا  ا یبه نفع صاحب کاال باشد    ی که رأ  یگردد لکن در صورت  ی منظور م  یمذکور به درآمد قطع

فوق به نفع صاحب کاال باشد، مبلغ   ونیسیکم   یاحاله شود و رأ   دنظر یتجد  ونیسیصاحب کاال اختالف به کم 

 .گردد  یسپرده مسترد م

 .شود  یم یدگیدر مراجع صالحه رس  ی اختالفات مربوط به قاچاق گمرک

کل   سیکه از طرف رئ   ییطرح ها و گزارش هادر مورد استعالم تعرفه و اظهارنظر در مورد   ون یسیـ کم   6تبصره

تعرفه شود   ن ییقانون تع  نی( ا43ماده )  ی که در اجرا  یدهد. در موارد  یم  ی شود نظر مشورت  ی گمرک ارجاع م

 .گمرک الزم االجراء است  یبرا

اجه گردد، از موضوع اختالف مو  ریغ  ی با موارد  ون یسیبه پرونده ها، کم   ی دگیرس  نی که در ح  یـ در موارد7تبصره

 .شود  ی منعکس م  رانیکل گمرک ا  س یمراتب به رئ



 ابدی  ی م  تی حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسم   ی به اختالفات گمرک  یدگیرس  ونی سیـ جلسات کم   8تبصره

 .کل اعضاء )حداقل پنج نفر( معتبر است  تیاکثر  ی و مصوبات آن با رأ

 .در آن ذکر گردد  ت یو نظرات اقل  دهیگرد  حی در متن آن تصر  د یبا  یو مستندات رأ  هات یتوج  ل، یـ دال9تبصره

 ن یدر اول  س یرئ  ب ینفر نا  کیو    سی نفر رئ  کیبه اختالفات    ی دگیرس  ون یسیکم   یاعضاء اصل  نیـ از ب145ماده

 .شوند  یکل گمرک منصوب م  سیانتخاب و با حکم رئ  یمخف  یبا رأ   ونیسیجلسه کم 

 :است  لیمرکب از اشخاص ذ  ینظر اختالفات گمرک  دیتجد  ونیسیـ کم 146ماده  

 ( سی)رئ   ریبه انتخاب وز  ییو دارا  ی نفر از کارمندان وزارت امور اقتصاد  کیالف ـ  

 ( س یرئ  بی )نا  رانیکل گمرک ا  سی به انتخاب رئ  رانیگمرک ا  نینفر از معاون  کیب ـ  

 ر ینفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وز  کیپ ـ  

 ه یقوه قضائ  س ینفر از قضات به انتخاب رئ  کیت ـ  

نفر از اعضاء   کی  ایاتاق    س یرئ  یبا معرف  رانیو معادن ا  عیو صنا  یاتاق بازرگان  سهیرئ  أتی نفر از اعضاء ه   کیث ـ  

 ها  یاتاق در مورد پرونده تعاون  سی اتاق تعاون به انتخاب رئ  سهیرئ  أت یه 

 دیبا  ونیسی شود. اعضاء کم   ی م  یالبدل معرف  ی به عنوان عل  زی نفر ن  کی  ی از اعضاء اصل  ک یـ به همراه هر  1تبصره

 .مرتبط باشند   ی سال سابقه کار  ستیب  یحداقل دارا

%( مبـلغ مورد 1درصد )   ـکیمعادل   دیصاحب کاال با  دنظریتجد  ون یسیطرح اختالف در کم  یـ برا2تبصره

 لهیصادره به وس   ی که رأ  ی. در صورتدیبه صـورت سـپرده پرداخت نما  یدگیاختـالف را به عنوان حق رس

که   یشود لکن در صورت  ی م  ر منظو  ی گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطع  ه ینظر  دییمذکور در تأ  ونیسیکم 

 .گردد  یبلغ سپرده مسترد مفوق به نفع صاحب کاال باشد م  ونیسیکم   یرأ

داده باشند   ی رأ  ی در مورد پروندها ، یبه اختالفات گمرک  یدگیرس  ونیسیکه به عنوان عضو کم   یـ کسان3تبصره

 .دادن درباره همان پرونده را ندارند  ی و رأ  دنظر یتجد  ون یسیحق شرکت در کم 



 خیروز از تار  یو الزماالجراء است و فقط تا مدت س  ی قطع  دنظریتجد  ونیسیکم   لهیـ آراء صادره به وس4تبصره

 .باشدیم  یعدالت ادار  وانیدر د  تیقابل شکا  یاز نظر شکل  یابالغ رأ

و به جز در   شوندیمدت دو سال انتخاب م  یبرا  یادار  یبه موجب احکام رسم  ونهای سیـ اعـضاء کم 147ماده

 رموجه یغ بت یو غ  گرید  ی انتقال به سازمان ها  ،یفر یک  ای  یادار  ت یاستعفاء، حجر، محکوم  ،ی صورت بازنشستگ

 .باشند  ی نم   رییدر مدت مذکور قابل تغ  ، یاز سه جلسه متوال  شیب

 .است  دیقابل تمد  گریدوره دوساله د  کی  یفقط برا  ونهایسی در کم   تیتبصره ـ عضو

تواند   یم  رانیکل گمرک ا  سی رئ  د،ینما  جابیا  ونیسیبه کم   ی ارجاع  یکه تعداد پرونده ها   ی ـ در موارد148ماده

 یها   ونیس یکم   لیتشک  ی را برا  یشتریکه اعضاء ب  د ی( تقاضا نما146( و )144و مراجع مذکور در مواد )   رانیاز وز

دستگاهها   ری صورت سا  نی. در اندینما  یمعرف  ن یمدت مع  یبرا  دنظریو تجد  ی به اختالفات گمرک  ی دگیرس  دیجد

 .ندیقانون اقدام نما  نیمقرر در ا  طیشرا  ت یاعضاء مورد درخواست با رعا  یمکلفند نسبـت به معرف  زین

  رانیگمرک ا  ی ستاد  یواحدها   یول  ست ین  میمشابه قابل تعم   ی ها در مورد پرونده ها ونیسیـ آراء کم 149ماده

نظر   دیو تجد  ی اختالفات گمرکبه    یدگیرس ونیسیها که آراء کم   ون یسیکم   یآراء قطع  ن یتوانند به آخر  یم

 زیصاحب کاال ن رشینگونه آراء مورد پذیمنطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه ا

 .ندیاستناد نما  ردیقرار گ

 مقررات  ریـ سا  زدهم یبخش س

به   یحقوق ورود ینیمع  ی کاال  ی کشورها برا  ریدولت با سا  یبازرگان  ی ـ هرگاه ضمن موافقتنامه ها150ماده

مزبور به قوت خود   ی که موافقتنامه ها  یشود مادام  نیاز آنچه که در جدول تعرفه مقرر است مع  ر یغ  یمأخذ 

مقرر در آنها   طیشرا  ت یها و با رعا  ه شده در موافقتنام  نییآن کاال مطابق مأخذ تع  یاست حقوق ورود   یباق

 .بخشوده شود  ای  ردیبه آن تعلق گ  یکمتر   ی در جدول تعـرفه، حقوق ورود  نکهی گردد مـگر ا  ی م  افتیدر



 یاعمال م  یطرف قرارداد وقت  نفعیدرخصوص محصوالت با مبدأ کشور ذ  یتجار   ا ی  یتعرفه ا  حاتیـ ترج151ماده

 .ن کشور حمل شوداز آ  میشود که کاال به طور مستق

 :عبارت است از  میتبصره ـ منظور از حمل مستق

 .حمل شود  گریکشور د  نی که بدون عبور از سرزم  یالف ـ محصوالت 

 لیاز قب  یلیبه دال  ی عبور خارج  نیا  نکه یشود، مشروط بر ا  ی عبور خارج  گرید  ی که از کشورها  ی ب ـ محصوالت

و بدون انجام   یعبور  ینظر کشورها ر یباشد و کاال ز  هی الزامات حمل  و نقل قابل توج  ریسا  ای  ییایجغراف  طیشرا

 .دیعبور نما  ی اتیعمل  چگونهیه 

او همان است که در   یقانون  ندهینما  ایقانون اقامتگاه صاحب کاال    نیـ در تمام موارد مربوط به ا152ماده

محل   یفور دیدر محل اقامت داده شود با  ی رییکه تغ  یشده است. در صورت   ـد یتقـاضانامه ق ای  ی اظهارنامه گمرک

ها و دعوتنامه  هیاخطار  ه یاطالع ندادهاند کل  ب یترت  نیکه به ا  ی را با مشخصات کامل اطالع دهـد و تا زمان  دیجد

 یبرگ تقاضـا ابالغ م  ا یشده در اظهارنامه    ن ییمربوطه به همان محل تع  یها   هیا و اجرائ  ونهیسیها و احکام کم 

مأمور ابالغ  ی در آن محل شناخته نشود گزارش کتب  ی باشد و مؤد  یرواقعیکه آدرس ارائه شده غ  یشود. درصورت

 .گردد   یم  ی تلق  یبه منزله ابالغ قانون  هیالغاب  لیدر ذ

 .است  ی مدن  یدادرس  نییآ  یغ قانونماده تابع مقررات ابال  ن یابالغ مندرج در ا  فاتیتشر ریتبصره ـ سا

به طور مطلق ممنوع است   صیشده از اسناد وصول و ترخ ی گواه   ریتصو  ایرونوشت   ،ی ـ صدور المثن153ماده

 .شود  میاز مدلول سند به او تسل  ی حاک نامهیتواند از گمرک درخواست کند، گواه   یلکن صاحب سند م

 ا یو    یو انباردار  ی باربر  ل یو تحول کاال از قب  لیتوانند امور تحو  ی کاال م  یدولت  رندهیگ لیـ مراجع تحو154ماده

به   ی عموم  ی سردخانه ها  ا ی  یاختـصاص  ی انبارها  جادیا  یقانون برا  نیمقررات ا  تیخود را با رعا ی رگمرکیاماکن غ

مکلف   رندهیگ  لی. تحوندیواگذار نما رانیگمرک ا  یسو  شده از   ت یصالح  د ییمطابق فهرست تأ  ی ردولتیبخش غ



و   یانباردار   فی. محول نمودن وظادیقانون عمل نما  نیمذکور در ا  ی ها تیو مسؤول  فیاست براساس وظا

 .است  رانیبا گمرک ا  یقبل  ی گمرک نشده موکول به هماهنگ  یکاال   ینگهدار  یبرا  یاماکن  یواگذار

 نیب  ی و قراردادها  ونهایدر کنوانـس  ت یطبق قانون، عضو  رانیا   یاسالم  ی که دولت جمهور  ی ـ در مـوارد155ماده

 نیا  یاجرائ  ی و الزم االجراء شناخته است، روشها و دستورالعمل ها  رفتـهیمربوط به گمـرک را پذ  یالملل

 .رسد ی م  رانیزو  أت یه  بیشود و به تصو  یم  هیته  رانیقراردادها از طرف گمرک ا

براساس شاخص   کبار یقانون هر سه سال    نیشده در ا  نییتع یالیر  یحدنصاب ها   ریها و سا   مه ی ـ جر156ماده

 ییو دارا  ی وزارت امور اقتصاد  شنهادیشود به پ  ی اعالم م  رانیا  ی اسالم   ی جمهور  یکه توسط بانک مرکز  متهایق

 .ابدی  ی م  رییتغ  رانیوز  أت یه  ب یو تصو

 دیبا  اورندیب  رون یب  ایگرفته و    ی مرز  ی نیسرزم  یرا از آبها  یو خارج  یاعم از داخل  ییکه کاال  ی ـ اشخاص157ماده

از مشخصات و   یو گمرک مکلف است فوراً صورت مجلس حاک  ندینما  لیگمرک تحو  ن یکتریآن را به نزد

 .برساند  ابندهیو به امضاء   میکاال را تنظ  ات یخصوص

 راالنتشاری روزنامه کث  کیپس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بالفاصله مراتب را در  مکلف است    گمرک 

 کیتا مدت    یانتشار آگه  خ یتواند از تار یداند م  ی مزبور م  یخود را مالک کاال  یکه اگر کس  د ینما  ح یاعالم و تصر

 ی ها نهی کاال و پرداخت هز  صیو ترخ  یخارج یکاال   یپرداخت حقوق ورود  یسال با ارائه اسناد به گمرک برا

 .دیآن مراجعه نما  ری آوردن از آب و نظا  رونیب

 ی مزبور به عنوان مجهول المالک تلق ی کاال  دیبه گمرک مراجعه ننما  یمدت مزبور کس انیکه تا پـا  ی در صورت

اصل فروش قابل مربوطه از محل ح  یها  نه یهز هیفق  ی ول  ی شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سو  یم

 .پرداخت است

نقـل و   ،یانوردیآنها که توسط سازمان بنادر و در  ی ایو بقا  دهی صدمه د  ا یغرق شده    یـ درمورد شناورها 1تبصره

 .شود  یاقدام م  1343/ 6/ 29مصوب    رانیا  یی ای( قانون در37ماده )  ت یبا رعا  ابدی  یانتقـال م



طبق مقررات   د،یخطر نما ای  یاضاف   نه یهز  جادیآنها ا  یکه نگهدار  یی الفساد و کاالها  عیسر  یـ کاالها 2تبصره

 .شود  یم  یبه عنوان سپرده نگهدار  ینهائ  فیتکل  ن ییرسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تع  ی مربوط، به فروش م

 تیمحدود  ، یتحول، نگهدار  و  لیقانون نحوه ورود و صدور کاال، تحو  ن یـ به استثناء موارد مصرحه در ا158ماده

 .مربوطه است  نیحسب مورد تابع قوان ، یاقتصاد  ژهیها در مناطق آزاد و مناطق و  ت یها و ممنوع

 نیقوان  تیبا رعا  ی مرز  ی بازارچه ها  ،ی ور  لهیپ  ،ینیمرزنش  لیاز قب  ی ـ مبادله کاال در تجارت مرز159ماده

 .قانون است  نیتابع مقررات ا  ی گمرک  فاتیمربوطه، از نظر کنترل ها و تشر

  رانیا  یاسالم  ینزد خزانه به نام گمرک جمهور  ی در حساب مخصوص  ی%( از حقوق ورود 2ـ دو درصد )160ماده

 ار یاخت  گردد در  یمنظور م  یبودجه سنوات  ـنیکه در قوان  یشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاص   یم  زیوار

 یماده را برا نی%( اعتبار موضوع ا70)   صد هفتاد در  رانیا  یاسالم  ی. گمرک جمهور ردیگ  ی سازمان مزبور قرار م

 ی م  نهی هز  ی مرز یگمرک ها  تیبا اولو  یسازمان  یگمرک و خانه ها   یو ساختمان ها   هیگمرک ها و ابن  زیتجه

 .دینما  ی گزارش م  یاسالم  ی مجلس شورا  ی اقتصاد  ونیسیبار به کم   کیماده را هر شش ماه    نیو عملکرد ا  دینما

و اعتبارات   ی ا  هیسرما  یها  ییتملک دارا  ، یا  نهیاعم از هز  رانیا  ی اسالم  یـ بودجه گمرک جمهور1تبصره

 .شود  یمنظور م  یبودجه سنوات  حیدر لوا  یجداگانه ا فیماده به صورت متمرکز در رد  نیموضوع ا

مقررات   ریو سا  یماده از شمول قانون محاسبات عموم  نی%( اعتبار موضوع ا30درصد )   ی مصرف سـ  2تبصره

قانون    ت یکه به موجب قانون از رعا  یکردن اعتبارات  نهیاست و تابع »قانون نحوه هز   یدولت مستثن  یعموم

 .باشد  ی «، م6/11/1364هستند مصوب    یدولت مستثن  یمقررات عموم ریو سا  ی محاسبات عموم

است که   یمربوطه به موجب دستورالعمل  ن یماده در چـهارچوب قوانـ  نیکرد اعتبارات موضوع ا  نـه یـ هز3تبصره

 .گردد  یابالغ م  ییو دارا  ی امور اقتصاد   ریتوسط وز

 ق،یقانون را به منظور تشو  ن ی( ا160%( از منابع موضوع ماده )20درصد )  ستیـ گمرک موظف است ب161ماده

 یدستگاه ها  ر یمسکن کارکنان گمرک و کارکنان سا  نه یو کمک هز  یو درمان  ی رفاه   یها نهیپاداش و هز  ب،یترغ



 ند،ینما  یقانون خدمت ارائه م  ن ی( ا12و نظارت گمرک موضوع ماده )   ت یریتحت مد  ی که در مکانها  یاجرائ

 ، ییایو در  ین یزم  یمرز   ی کارکنان مستقر در گمرکها  ی. پرداخت پاداش برادیمتناسب با نقش آنها پرداخت نما

 .است  5/1و   2،  3 بیبا ضر  ب یگمرک در مراکز استانها به ترت  ی گمرک فرودگاهها و ستادها

را به منظور آموزش، قانون    نی( ا160%( از منابع موضوع ماده )10ـ گمرک موظف است ده درصد ) 162ماده

 یبهره ور  ش یکه موجب افزا  یامور  ر یمهارت و معلومات کارکنان گمرک و سا  ، یپژوهش و باالبردن سطح آگاه 

 .دینما  نهیشود، هز   یکارکنان گمرک و وصول حقوق دولت م

درصد   میدر حوادث و سوانح، معادل ن  یمقابله و امدادرسان  ی،آمادگ  یر یشگیپ  ،ی آگاه   ش یـ به منظور پ163ماده

از واردکنندگان اخذ   رد، یگ  یوارده به کشور تعلق م  ی که به کاالها  ی و سود بازرگان  ی%( از کل حقوق گمرک0/ 5)

شود تا   یهالل احمر منظور م   تیبه حساب جمع  النهو معادل آن در بودجه سا   زیکل کشور وار  یو به خزانه دار

 .گردد  نه یهز  یونقان یها  تیمأمور  یدر راستا

الزم االجراء شدن   ـخ یقانون ظرف شش ماه پس از تار  نینشده در ا  ح یموارد تصر  ینامه اجرائ   نییـ آ164ماده

 .رسد  یم  رانیوز  أت یه  ب یشود و به تصو  ی م  ه یته  ییو دارا  یتوسط وزارت امور اقتصاد 

 :گردد  یلغو م  لیو مقررات ذ  نیقانون، قوان  ن یـ از زمان الزماالجراء شدن ا165ماده  

 آن  ی و اصالحات و الحاقات بعد  30/3/1350مصوب   ی الف ـ قانون امور گمرک

 آن  ی و اصالحات و الحاقات بعد  20/1/1351مصوب   ی قانون امور گمرک  یاجرائ  ننامه ییب ـ آ

 ی و خارج  یرانیا  یاسیس  ندگانیمتعلق به نما  ی و لوازم شخص   یاسیراجع به محموالت س  یقانون  هحیپ ـ ال

 28/3/1359مصوب  

( قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 17( و ) 14(، ) 12( و مواد ) 2( ماده )3( و ) 2(، ) 1) یت ـ بندها 

4/7/1372 

 1382/ 17/12ود و خروج کاال و خدمات از کشور مصوب  ور  فاتیتشر یساز  کسانیث ـ ماده واحده قانون  



17/2/1387( آن مصوب  3( و ) 1) یتبصره ها   یبر ارزش افزوده به استثنا  اتی ( قانون مال41ج ـ ماده ) 

 1351/ 10/12( قانون گذرنامه مصوب  4چ ـ ماده ) 

 کیو دوم آبان  ماه    ستیمورخ ب  کشنبهیروز    یو شصت و پنج ماده در جلسه علن  کصدیقانون فوق مشتمل بر  

 .دینگهبان رس  یشورا  د ییبه تأ  1390/ 9/ 2  خ یشد و در تار  بی تصو  یاسالم  ی و نود مجلس شورا  صد ی و س  هزار

 یجانیالر یـ عل  یاسالم  ی مجلس شورا  سیرئ

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

https://iranarze.ir/ES428

