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کشور  ییو دارا  ی وزارت امور اقتصاد  -   یوزارت راه و ترابر  

 یـ راه و ترابر  یامور گمرک  

 وزارتخانه   1377/ 3/ 5  مورخ   3021.11مشترک شماره    شنهادی بنا به پ  1377.5.18در جلسه مورخ    رانیوز  أت یه 

از   یخارج   یقانون حمل ونقل و عبور کاالها   26  و به استناد ماده   کشور  ییو دارا  ی اموراقتصاد  ،یراه و ترابر  ی ها

 :نمود  ب یتصو ریز  شده را به شرح   ادیقانون    ییاجرا  نامه  ن ییآ  1374 مصوب  -  رانیا  ی اسالم  یقلمروجمهور

 رانیا  یاسالم  یجمهور قلمرو    از  یخارج   یقانون حمل و نقل و عبور کاالها   ییاجرا  نامه  نییآ  

 اتیوکل  فیتعار  -اول    فصل   

 یاسالم  ی جمهور  قلمرو   از  ی خارج یاصطالحات به کار برده شده در قانون حمل ونقل وعبور کاالها   -1 ماده  

:گردند  یم   فیتعر  ر یبه شرح ز  نامه  ن ییآ  نیا  و   -شود  یم  دهیقانون نام  نامه،   ن ییآ  نی پس در ا  نیکه از ا  رانیا

رانیا  یاسالم  ی جمهور  که توسط گمرک   ی ( چاپی فرم  ) یا  : عبارت است از برگه یاظهارنامه عبور خارج  -   الف  

 .ردی گیم  استفاده قرار  مورد  یخارج یعبور   یچاپ شده و جهت اظهار کاالها 

کاال که در بدو   یاجمال  جهت اظهار  ی ( چاپیفرم  ) یا  : عبارت است از برگهیعبور   یکاال  یاظهار نامه اجمال  -ب

 ا یبندر    ا یراه آهن به گمرک    ندهیانمایو    ونقل  شرکت حمل   ندهینما  ایحمل   لهیکننده وس  تیورود آن توسط هدا

 . گردد  یم  می فرودگاه حسب مورد تسل

که جهت عبور   ی م یتسل  ل کاال در اظهار نامه : عبارت است از ذکر اوصاف و مشخصات کامیعبور  ی اظهار کاال  -پ

 .گردد  ی م  هی کاال به گمرک ارا  یخارج

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

https://iranarze.ir/ES428


 ا یبه گمرک    ی اجمال  کاال که در اظهارنامه  ی: عبارت است از ذکر مشخصات کلیعبور  ی کاال   ی اظهار اجمال  -  ت

 . گردد  یم  هیارا  بندر

 یکه از سو  دهنده  عبور  ا یکاال به صاحب آن    لی: عبارت است از سند حواله تحویعبور   ی کاال  هی ص یترخ  -ث

 .گردد  ی مربوط صادر م  مقررات  ضوابط و  تیرعا به عنوان گمرک، با  یو  ندهینما  ا یحمل و   ی متصد

وصادر   دییگمرک تأ   ادارات  که توسط  ی : عبارت است از نسخه دوم اظهار نامه عبور خارجیپروانه عبور خارج  -ج

 .گردد  یم

و   د ینما  یصادر م  کاال  پس از وصول  ی و  ندهینما  ایکاال که حمل کننده    ت یمالک  نیاست مب  یبارنامه: سند   -چ

 حمل مورد توافق )  له یمقصد حمل( با وس  )   گر یبه نقطه د   مبدأحمل(  نقطه )   کیاز  ینی مع  ی از حمل کاال  یحاک

 .باشد  ی م  نیحمل مع هی( در محل مقابل کراآنها   از  یبیترک  ایمایقطار، هواپ  ون،یکام  ،یکشت

 ای  یا  انهیرا  ی ها  شبکه   ق یطر  که از ی ( اطالعاتلیفا  )   یپرونجا  ا ی: عبارت است از متن  ی کیالکترون  ی ها  داده  -  ح

فرمت( شناخته   کاال تحت استاندارد و نمونه )  عبور   یامور جار  در  ع یبه منظور تسر  سکید  ی فالپ  ای  ینور  سکید

 فرستنده و ت یهو  ( و امکان احراز لهای فا  پرونجاها )  نگونهیا  یبر رو  ی تیامن  ستمیس  همراه با اعمال  یالملل  نیشده ب

 .گردد  ی تبادل م  رندهیگ

نامه   مه یب  ای   ی تضامن  یجمع ای  یبه صورت فرد  یضمانتنامه بانک  ای  ی نقد  عهیوجه الضمان: عبارت است از ود  -  خ

 . شود ی م  عیدهنده به گمرک تود  عبور   از طرف  یعبور ی کاال  یانجام تعهدات گمرک  نی که به منظور تضم 

 .باشد  ی م  ماده ذکر نشده است، تابع مقررات مربوط   نیکه در ا  یاصطاحات  ریسا  فیتعر -  تبصره  

خاص نبوده و  لهیوس  ک یمنحصر به    رانیا  یاسالم  ی جمهور  یاز قلمرو گمرک   ی عبور  یحمل و نقل کاال  -2 ماده  

حمل مرکب(  از آنها )  ی بیترک  ا یو لوله    ما یهواپ قطار،    ،ونیکام   ،یگوناگون اعم از کشت ه ینقل  طیحمل آنها با وسا

 .باشد  ی م  مجاز   نامه  ن ییآ  نیتحت ضوابط ا



به طور   تواند  ی که م  هنام   نییآ  نیاوراق و اسناد اشاره شده در متن ا  توانند یربط م  ی ذ  ی دستگاهها  -3 ماده  

 .باشد  ی مشابه م  ی ارزش و اعتبار اسناد کاغذ  یدارا  یکیالکترون  اسناد  نگونهیو ا  ردیمبادله شود را بپذ  یکیالکترون

کشور در   یترابر یهماهنگ یعال یاعالم شورا  خی گمرک موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تار  -4 ماده  

در صورت آماده   شوند   یشناخته م یگمرک  که اماکن  یی ها  فرودگاه  راه آهن و   ی ستگاههایو ا  یباربر   یها  انهیپا

 یمنازل سازمان و  ی ریو بارگ  ه یانبار محوطه، امکانات تخل  ،یادار  زاتیساختمان و تجه  لی شدن امکانات الزم از قب

 ل مورد کشور نسبت به استقرار پرسن  ی ترابر  ی هماهنگ  یعال   ی شورا  بیگمرک و تصو  شنهادیپ  به   از یدرحد ن

 .دیاماکن اقدام نما  نیدر ا  ازین

 .بود  خواهد  ی محوطه گمرک  جادیا  یامکانات به شرح فوق برعهده سازمان متقاض  نی تأم  - 1  تبصره  

و   یری بارگ  و  ه یامکانات الزم جهت تخل  یکه دارا  یو حقوق  یق یبه اشخاص حق  تواند یگمرک م  - 2  تبصره  

و   یر یو بارگ  هیتخل  جهت  مجوز الزم  باشند  ی م  ی خروج و  ی در ادارات گمرک ورود  ی عبور  ی کاال  ینگهدار

 .دیصادر نما یعبور  یکاال  یانباردار

 ن یمنعقد شده ب  ی ها  موافقتنامه   در حدود قراردادها و   رانیا  یاسالم   ی عبور کاال از قلمرو کشور جمهور  -5 ماده  

منعقد شده آمده است، مگر آنکه بنابر علل  یقراردادها  در  خواهد بود که  ی تابع همان مقررات  ، نی طرف  یدولتها

 .ممنوع باشد کشور  ورود آن به  ی و مذهب  یتیامن

 ا یعبور کاال ندارند و    داد  قرار  رانیا  یاسالم   یکه با کشور جمهور  ییکشورها  ریسا  یعبور  یعبور کاالها   -  تبصره  

 .خواهد بود نامه  ن ییآ  نیو ا  قانون   باشد تابع  نشده   دهید  نیطرف  یها که در توافقنامه   یموارد

 یتوسط شورا  نامه  نییآ  نیا  بیممنوعه حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از تصو  ی فهرست کاالها   -6  ماده  

 . دیرس  خواهد  رانیوز  أت یه  بیو به تصو  ه یکشور ته  تیامن

خواهد   رانیوز  أت یه  ب یتصو  و   تیامن  ی وراش  شنهادیدر اقالم اعالم شده به پ  شیافزا  ایهرگونه کاهش    - 1  تبصره  

 . بود



 .باشد یسه ماه پس از ابالغ قابل اجرا م   یشیعبور اقالم افزا  ت یممنوع  - 2  تبصره  

 نهیاخذ مجوز قرنط  به  ازیکه به موجب قانون ن  یو نبات   یعبور دام ونبات ومواد و محصوالت خام دام  -7 ماده  

و   یدام  نه یبه اخذ مجوز قرنط  ازیکه ن   یی کاالها  فهرست  .است  شده  اد یدارد، منوط به اخذ مجوز    ی و نبات  یدام

جهت   کشور،  یها  انهیو ضمن اعالم به سازمان حمل و نقل و پا  م یتنظ  ربط،  ی ذ  یدارد، توسط سازمانها  ینبات

 . گردد  ی منتشر م  کاال   اطالع عبور دهندگان

 یم  لینام برده شده ذ  ی دستگاهها  به اخذ مجوز از  از ین  ،   ریمنفجره و مخدر ز  ،ییایم یعبور مواد ش  یبرا  -8 ماده  

 ی پروتاکت  وم،ینیاکت  وم،یراد  ،ومیاستات، رادون، فرانس  ،ومیپولون وم،ی: پرومتویواکتیراد  ییا یم یعناصر ش  -  الف  .باشد

طبق فهرست که   ویواکتیمواد راد  ر یسا  ن یباالتر، همچن  یاتم   شماره   عناصر با   ریو سا وم یآمرس  وم، ینپتون  ،  ومین

 .شده  ادیاز سازمان    دینما  یاعالم م رانیا  یاتم   یسازمان انرژ

زا از وزارت دفاع و  آتش  قابل انفجار و  یکپسولها  ، یچاشن له، یمواد قابل انفجار مانند فت ریو سا  ت ینامید  -ب

 . مسلح  ی روهاین  یبانیپشت

باشد از وزارت   داشته  یکه مصرف پزشک   لن یدار و بلودومت  نیو مواد ساکار  ن یو ساکار  یمواد مخدر ومواد سم  -  ج

 . نظارت بر مواد مخدر(  اداره کل  ) یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

و   نهیبه قرنط  ازین  که   ی خارج  ی موظفند جهت عبور کاالها  ی و جهاد سازندگ  یکشاورز  ی ها وزارتخانه  - 9  ماده

زمان ممکن نسبت به صدور   ن یدرکوتاهتر  کشور  مجاز   یمرزها  صدور مجوز دارند با استقرار امکانات مورد لزوم در 

 .ندیمجوز الزم اقدام نما

خواهد  ریبه شرح ز  الضمان   منوط به سپردن وجه   رانیا  یاسالم  ی از قلمرو جمهور  یخارج  ی عبور کاال  - 10 ماده  

 :بود

آن کاال   یقطع  واردات  که به  یو عوارض  یسود بازرگان  ،یبلغ معادل حقوق گمرکمجاز م  ی در مورد کاالها  -   الف  

 . ردیگ  یتعلق م



و سه برابر   عوارض   ، یسود بازرگان  ،ی مجاز مشروط و ممنوع الورود مبلغ معادل حقوق گمرک  یدرمورد کاال   -  ب

 . ارزش کاال

 ع یالضمان تود  وجه  زانیقاچاق، صرف نظر از م  ن یدر صورت عدم خروج کاال و انطباق مورد با مواز  - 1  تبصره  

 .مربوط خواهند بود  نیقوان  مندرج در   یمجازاتها  اشخاص، مشمول   ایحمل و نقل   یشده، شرکتها

از   تیجوز فعالم  یدارا  یرانیا  یالملل  ن یحمل و نقل ب  یتوسط شرکتها  یعیوجه الضمان تود  زانیم  - 2  تبصره  

 . باشد  ی م  یعبور  یکاال   و عوارض   یبازرگان  سود  ،ی معادل حقوق گمرک  ، یوزارت راه و ترابر

 ن یبارنامه ب  با   یتا مرز خروج   رانیا  یاسالم  ی توسط راه آهن جمهور  یعبور   یکه کاال  ی درموارد  - 3  تبصره  

 ی به سپردن وجه الضمان نم   ازین  شود،  ی م  راه آهن انجام  توسط  ی اظهارنامه و تعهد کتب  م یحمل و با تنظ  یالملل

 .باشد

حمل و  یشرکتها  یبرا  بوده و   یضمانتنامه بانک  ، یماده به صورت سپرده نقد  نیوجه الضمان موضوع ا  - 4  تبصره  

 یها  نامه  مه یب  ای  ی بانک  یتضامن   یها ضمانتنامه  عالوه بر موارد فوق   ماده  نی( ا2موضوع تبصره )  یالملل  نینقل ب

 . شود ی م  رفته یپذ  وجه الضمان عبور کاال   ی معتبر به جا

مربوط در  مقررات  حقوق دولت وفق  هیو بق  میفوق مانع از وصول جرا  زانیاخذ وجه الضمان به م  - 5  تبصره  

 . صورت بروز تخلف و قاچاق نخواهد بود

بدون بار و   یلیر  ه ینقل  طیو وسا  ویبوس، لکوموت  ی نیاتوبوس، م  ون، یاعم از کام  یخارج هینقل  طیوسا  - 11 ماده  

و فاقد   ندینما  ی قلمرو کشور را عبور م  خود محرکه یروین  با  ی محموله عبور  کیکه به عنوان    ی مسافر و سوار

  یرانیا  یالملل  ن یحمل و نقل ب یاز شرکتها  یکیکه توسط    یصورت   در   باشند   یعبور م یالملل  ن یمدارک معتبر ب

 .باشند  ی م  یعبور   یسپردن وجه الضمان تابع مقررات کاالها   لحاظ  ازمجاز اظهار گردند  

ادارات    لی از قب  هستند یخارج   یعبور کاالها   فات یتشر  اتیکه مسؤول انجام عمل  ییسازمانها  هیکل  - 12 ماده  

 یا  رهیدا  ا یبخش    کیموظفند امور مربوط را در    بانکها  فرودگاهها و   راه آهن،   ی ستگاههایا  ها،  انهیگمرک، بنادر، پا



 ا یدرهمان بخش    کالا   یعبور خارج  فات یکه انجام تشر  یمتمرکز نموده به طور  گرید  ریبخشها و دوا  ر یجدا از سا

 . باشد  ریپذ  وقت و بدون وقفه امکان   دراسرع  رهیدا

از آن بنابه   یبردار  نمونه   نیو همچن  یخارج   ی عبور  یدرموردکاالها   ی بسته بند  ر ییتغ  ای  ل یتکم   -13  ماده

با   یگمرک  ی ها در محوطه   دینما  ر ییتغ  کاال   ت یماه   عبور دهنده بدون آن که  ایصاحب کاال   یدرخواست کتب

 گمرک و  ندگانینما  ی که به امضا  یدرصورت مجلس  مواقع ل یقب  نیدرا  .باشد  ی نظارت مستمر گمرک مجاز م

 . شود  یاسناد عبور م  مهیو ضم   دی ق  یلیامر به طور تفص   وقوع  ، رسد  یعبوردهنده حسب مورد م 

 رانیا  یخدمات گمرک  و   یعموم  ی انبارها  یشرکتمل  ای  یرانیکه کاال تحول سازمان بنادر کشت  یدر صورت  -  تبصره  

 .برسد  زی ن  حسب مورد (   کت ) شر ا ی  سازمان  نده ینما  ی امضا  به   یماده برا  نیشده باشد صورتمجلس موضوع ا

کاال   هیبر تخل  ی مبن  عبوردهنده را  ایصاحب کاال   یربط درخواست کتب  یذ  ی ادارات گمرک و سازمانها  - 14 ماده  

 یو بالعکس را قبول م  مایهواپ  ایواگن   ای  ون یکام  به  نریکانت  انتقال کاال از   ا ی  یگمرک ی ها در اماکن و محوطه 

 .ندینما

 یها   انهیپا   نقل  سازمان حمل و  ،یخارج  یعبور   یدرصورت ضرورت وضع هر گونه عوارض بر کاالها   - 15 ماده  

 ی کشورها نسبت به کاالها  ریسا  متقابل   و عمل  یو مکان ی زمان  طیو با توجه به شرا  یکشور موضوع را بررس

 ی هماهنگ یعال   ی را درخصوص وضع عوارض به شورا  الزم   شنهاد یپ  ران،یا  یاسالم  یمربوط به جمهور   یعبور

 . دینما  یارائه م  رانیوز  أت ی ه   به   بیکشور به منظور تصو  یترابر

 نهیقرنط  ی پستها  جمله  برعهده آنها مقرر است از  یا  فهیکه در امر عبور کاال وظ   ییسازمانها  هیکل  -16 ماده  

خود را با ساعت   ی الزم ساعت کار  امکانات  فراهم نمودن  موظفند ضمن   ریو غ  یانتظام  یروین  ، یو نبات  یدام

 .ندینما ت یفعال  ی صورت ضرورت به صورت شبانه روز  در  مربوط هماهنگ کنند و  یادارات گمرک مرز   یکار



 ت یفعال  یمتقاض  یرانیا  مربوط به رانندگان  ی اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروج  - 17 ماده  

که قبالا توسط سازمان حمل و نقل و   یالملل  نی حمل و نقل ب را پس از درخواست شرکت  یالملل  ن یدرخطوط ب

 . ندیصادر نما  ی حداکثر ظرف هفت روز کار است  شده  یکشور به آن اداره معرف  یها  انهیپا

را حداکثر ظرف   رانندگان  تیوضع  رامونی وزارت اطالعات موظف است پاسخ استعالم اداره گذرنامه پ  -  تبصره  

 . دیچهل و هشت ساعت به آن اداره اعالم نما

توسط سازمان   که   عبور کاال  ی رهایموظفند در مس  یخارج   یعبور   یحامل کاال   یونهای رانندگان کام  - 18 ماده  

 .ندیتردد نما  ،گردد یم اعالم  و   نییکشور تع وزارت   ی کشور با هماهنگ یها   انه یحمل و نقل و پا

و در صورت   نموده  نظارت  ریرا درطول مس  یعبور   یحامل کاال  ی ونهایموظف است کام ی انتظام  ی روین  -  تبصره  

 .دینما  تیشده هدا  نییتع  رینحراف، آنها را به مسا

قاچاق نسبت به   ی قو  عبور کاال ضن   ریطول مس  یمستقر در پاسگاهها   ی انتظام  یروین   یچنانچه برا  - 19 ماده  

هرگونه دخل و تصرف   ای  نریکانت  ا ی  ونیپلمپ( کام  موم )   با فک مهر و   ا یوجود داشته باشد    یمحوله عبور 

 گمرک  ن یکتریصورتمجلس درنزد م یکاال و تنظ  یبازرس  پلمپ( و   مواجه گردد، فک مهروموم )   یعبور   یدرکاال

 ی انتظام  یرو ینباشد ن  سریگمرک م نیکتریحامل کاال به نزد  له یوس  انتقال  که امکان  یدر صورت   ردویپذ  یانجام م

 حمل  لهیگمرک را به محل توقف وس  نیکتریاز نزد  ندهینما  اعزام  یتقاضا   یعبور محموله  ضمن حراست از

به   ازیصورت ن در  و   حمل لهیوس  ای  نر یمشاهده نشود کانت  یکه مورد مشکوک  ی در صورت یپس از بررس  . دینما  یم

پلمپ( و با درج مشخصات   )   مهروموم  برحسب مورد دوباره توسط گمرک  دیجد  لهیحمل وس لهیوس  ض یتعو

( 44و  43صورت طبق مواد) نیا  ریدر غ  شود  یداده م  ر یمس  رصورتمجلس، اجازه ادامه  د دیپلمپ( جد  مهروموم ) 

 . عمل خواهد شد  نامه   نییآ  نیا

از   دینبا  گردد  ی م  ر یمس  منجر به ادامه  ت یپلمپ( مجدد که در نها  ومهر و موم )   یبازرس ات یانجام عمل  - 2  تبصره  

 . دیو چهار ساعت تجاوز نما  ستیب



و   هیتخل  اتیعمل  و بدون انجام   ین یزم  ی از مرزها  میبه صورت مستق  ی خارج  ی عبور  ی چنانچه کاال   - 20 ماده  

به   کسرهیگمرک وارد و به صورت    ادارات  ایاز بنادر    ی کیبه    حمل  ل یوسا  اتوسطی  دیگمرک عبور نما  از  ،یریبارگ

موارد در   گونه   نیدر ا  . باشد  یمحل نم   مه ی حق ب پرداخت و خارج گردد مشمول  یر یبارگ  گریحمل د  طیوسا

 . باشد  یبر عهده گمرک نم   تی مسؤول  صورت ورود خسارت به کاال

آن قبض   یبرا   و  ه یتخل  ی و بندر  یمرکگ  ی ها  در اماکن ومحوطه   ی خارج یعبور   یکه کاال  ی در صورت  - 21 ماده  

 .باشدیم  گمرک  به   یواردات  ی کاالها  یبرا  مقرر   مه یانبار صادر گردد مشمول پرداخت حق ب

دهنده کتباا با ذکر   عبور  ی از سو  ی خارج  ی عبور  ی کاال  یاعتبار زمان  ینامه، دارا  مه یب   ریچنانچه تصو -  تبصره  

 .گردد  ی نم   ی محل  مهیپرداخت حق ب  مشمول   آن کاال   نامه به گمرک ارائه گردد،  مه ی اصالت ب  د ییتعهد و تأ

 یشورا  شنهادیبه پ  بنا  که   یا  طبق تعرفه   ی محموالت عبور  یو انبار دار  یر یو بارگ  هیتخل  ی ها نه یهز  - 22 ماده  

ماده   تیرعا  حسب مورد با   یرانیو کشت  بنادر   سازمان  یعال   یشورا  ای  رانیوز  أت یه  بیکشور و تصو  یترابر  یعال

وضع خواهد شد،   -   1373مصوب    -   نیآن در موارد مع  مصرف  دولت و  ی از درآمدها  ی ( قانون وصول برخ30)

 .گردد  ی م  افتیدر

 .خواهد شد افتیدر  محاسبه و  یواردات  ی طبق تعرفه کاالها ها نه یتعرفه مذکور هز  ن ییتا تع  -   تبصره

 نهیپرداخت هز  از   به مدت پنج روز  یدر ادارات گمرک ورود   هیدر صورت تخل   یخارج   یعبور   ی کاالها  - 23 ماده  

 .باشند  ی معاف نم   یانباردار

 .شود  ی م  افتیدر  یانباردار  نه یدر صورت تجاوز از پنج روز باز تمام مدت توقف هز  -   تبصره

 یماه تمام م  ار چه  کشور   یگمرک  یها در اماکن و محوطه  یخارج  ی عبور  ی کاالها  یمدت توقف قانون  - 24 ماده  

صدور  خیاتاری(  فست یمان  فهرست کل بار )   و  ی عبور  ی کاال  یاجمال   اظهارنامه   م یتسل  خی آن از تار  یکه ابتدا  باشد

 .باشد  یقبض انبار مربوط م



 ی ها نهیهز پرداخت   عبوردهنده با   ایصاحب کاال    ی مورد قبول گمرک و تقاضا  لیدرصورت وجود دال  - 1  تبصره  

 . باشد  یم  د یقابل تمد  گریمربوط به مدت چهارماه د 

قابل   گریروز د  ی س  یروز بوده و برا  یراه آهن کشور س  یستگاهها یمدت مذکور در فرودگاهها و ا  - 2  تبصره  

 . باشد  یم دیتمد

 ی گمرک، کاال  توسط  روزه   ستیب  یشده آن، با اخطار کتب  دیتمد ای  یپس از گذشت مهلت توقف قانون  - 3  تبصره  

 .شد  متروکه و طبق قانون مربوط عمل خواهد   یرعبو

 ای  عیمعمول ضا  طور   به   یعاد  طیآزاد و شرا  یدر مجاورت هوا  ه یکه پس از تخل  یفاسد شدن  ی کاال  - 25 ماده  

کند و  ی خطر م  جادیا  شینگهدار  که   ییو کاال  دهد   یم  شکل   ر ییتغ  ایعرفاا شروع به فاسد    ای  شود  ی فاسد م

 گونه  چی بندر ه   ایصورت گمرک    نیا  ر یشود در غ  داده  بالفاصله از گمرک عبور   دی زنده با  واناتیح نی همچن

 یم  ی کاال متروکه تلق  یآنها نداشته وحسب مورد با اخطار قبل  ی نگهدار  ای  شدن   فاسد  ای عیدر قبال ضا  یتیمسؤول

 .گردد

در سردخانه   دیبا  که طبعاا  ییکاالها  ی نگهدار  یبرا  یگمرک  ی ها  که اماکن و محوطه   ی در صورت  - 1  تبصره  

 ی گمرک  یها  در اماکن و محوطه  کاالها  لیقب  نیا  رفتن یپذ  از  تواند ینشده باشند گمرک م  زیشود تجه  ینگهدار

 ت یو رعا  خود تی با مسؤول  ایعبور دهد    عاایکاال را سر  است  صورت عبور دهنده مکلف  نی که در ا  دینما  یخوددار

 . به سردخانه انتقال دهد  رک گم  مقررات تحت مراقبت  ریسا

 ی گمرک  ی ها محوطه  ماده در اماکن و  نیموضوع ا  ی از کاالها  ک یهر    ینگهدار  طیدرصورت که شرا  - 2  تبصره  

 .باشد  ی خارج م ماده  ن یموصوف از شمول ا  ی فراهم باشد کاالها

 

 یعموم   طیشرا  -دوم    فصل

 :از قلمرو کشور عبور داده شود  ریبه طرق ز  تواند  ی م  یخارج یعبور   یکاال   -26 ماده  



 .به خارج از کشور  رانیا  ی اسالم  یاز قلمرو جمهور   م یعبور مستق  -   الف  

 به خارج از کشور   رانیا  یاسالم  ی از قلمرو جمهور  ی بیحمل ترک -  ب

 .از کشور  خارج  آنها به  یکل  ای  یجیحمل تدر  ب یو ترت  یاماکن گمرک  ا یدر مناطق حراست شده    ینگهدار  -پ

 نی( ا31( ماده ) 3و   2)   ی ها مفاد تبصره  ت یماده با رعا  نی)ب وپ( ا یمربوط به بندها   اتیانجام عمل  -  تبصره  

 .خواهد بود سریم  نامه   نییآ

مورد لزوم به   اسناد  و به همراه  م ی را در سه نسخه تنظ  یعبور   ی اظهارنامه کاال  یعبور دهنده برا  - 27 ماده  

 . دیگمرک ارائه نما

و مهر نموده و به   امضا  مربوط همزمان پروانه عبور را  فاتیگمرک پس از اخذ اظهارنامه و انجام تشر  - 28 ماده  

 . کند  یعبور دهنده ارائه م

 :الصاق به اظهارنامه عبور کاال عبارتند از  یمدارک الزم برا  - 29 ماده  

 : جاده قیوارد شده از طر  ی کاال  -   الف  

 (.است  یالزام  د ییتأ  و   قیارائه اصل به گمرک عبور دهنده، جهت تطب  ر یتصو  میدر صورت تسلام آر )  یس  -1

 . فاکتور(  )د یخر  اهه یس  ریتصو  -2

 . نبودن کاال  کنواخت یدر صورت    یفهرست عدل بند  ریتصو  -3

 :ایدر  قیطر زوارد شده ا  ی کاال  -  ب

 .  نسخه رونوشت از بارنامه  کی  -1

 .یعبور   ی کاال  ه یص ی ترخ  -2

 .فاکتور(  )د یخر  اهه یس  ریتصو  -3

 . نبودن کاال  کنواخت یدر صورت    یفهرست عدل بند  ریتصو  -4

 :راه آهن  قیوارد شده از طر  ی کاالها  -پ



 . باشد  دهیرس  رانیا  یاسالم  ی شرکت راه آهن جمهور  د ییاز آن به تأ  ی ریتصو ایبارنامه    -1

 . دیخر  اهه یس  ریتصو  -2

 . ازیدر صورت ن  یفهرست عدل بند  ریتصو  -3

 . شود  یم  رفته یپذ  بارنامه  یجا   گرددبه  ی دوبه وارد م  ا یکه با لنج    یخارج یمحموالت عبور   فست یمان  - 2  تبصره  

به   ازیام آر بدون ن  یس  و   ریبا ارائه کارنه ت  ریت تحت صحابت کارنه  ی عبور  ی حامل کاالها  ی ونهایکام  - 3  تبصره  

 .شوندیم  اظهارنامه و سپردن وجه الضمان عبور داده  میتنظ

 نیکاال، همچن  نوع  در صورت گوناگون بودن  کبارنامهیعبور محموالت    یاظهارنامه برا  کی  رش یپذ  - 30 ماده  

 . بالمانع است  بارنامه،   حمل موضوع چند   هلیوس  کیعبور محموالت    یاظهارنامه برا   کی  رشیپذ

 .ردیگ  یصورت م  ی ورود  گمرک مجاز  ن یاز قلمرو کشور در اول  ی خارج یعبور کاالها   فات یانجام تشر  - 31 ماده  

اظهارنامه از   میتسل  قبل از   تواند  یبه مشخصات کاال جهت اظهار، عبور دهنده م   یابیبه منظور دست  - 1  تبصره  

گمرک با   . شود  ادداشتیالزم    مشخصات  و  دینظارت گمرک بازد  ه دهد محموله با اجاز  د یگمرک درخواست نما

 . درخواست موافقت خواهد نمود  نیا

از   یکیدهنده به   عبور   ی چنانچه قبل از حمل به خارج از کشور بنا به تقاضا یخارج یعبور   یکاال   - 2  تبصره  

شود، پروانه عبور   ه یاست حمل و تخل  افتهی  اختصاص   امر  نیا  داخل کشور که به   یگمرک  ی ها محوطه  ایاماکن  

 یداخل  عبور از همان گمرک   فاتی مجدداا تشر  ر یادامه مس  هنگام  و به   گردد   یم  ه یصادر شده طبق مقررات تصف

 . ردیپذ  یانجام م

 میمستق  انتقال  ورت به ص  ی عبور  یحمل کاال  لهیوس  یکه در ادارات گمرک مقصد داخل  ی در صورت  - 3  تبصره  

خواهد   یکاال از کشور به قوت خود باق  خروج  و اعتبار آن تا   پروانه نبوده  هیبه تصف  یازیگردد ن  ض ی محموله، تعو

 یم  ارسال  ا ی  میتوسط حامل کاال به گمرک مقصد تسل  میمستق   نسخه از صورتمجلس انجام انتقال  کیماند و  

 .گردد



توسط گمرک   کشور  از قلمرو   ی خارج  ی عبور کاال  فات یانجام تشر  ی فهرست ادارات گمرک مجاز برا  - 4  تبصره  

 .گردد  ی اعالم م  رانیا  یاسالم  ی جمهور

ارائه قبض   شود،  ی م  ه یتخل  ی گمرک  یها   در اماکن و محوطه   یخارج  یکه محموالت عبور   ی در موارد  - 32 ماده  

 یخارج  ی عبور کاال  فاتیانجام تشر  جهت   حسب مورد   بر   نامه  ن ییآ  نی( ا29انبار و اسناد مندرج در ماده )

 . است  یضرور

 .و مجوز استاندارد ندارد  شگاهیبه اخذ نظر آزما  از ین  یخارج یمحموالت عبور  - 33 ماده  

 . بالمانع است  شگاه یگمرک استعالم نظر آزما  ص ی ظن بنا به تشخ  درموارد سوء   -   تبصره

جداگانه ندارد  اظهار  به   یاز یبه عنوان ظرف کاال محسوب و ن  ی خارج   ی عبور  ی حامل کاال ینرها یکانت  - 34 ماده  

ورود و   ) نرهایکانت  نیگردش ا  لیتسه  منظور   ورود به  دربدو توانند  ی م  یالملل  نیحمل و نقل ب  ی شرکتها  یول

 .باشد  یم   آن  ش ریو گمرک مکلف به پذ  دیورود موقت بنما  پروانه  درخواست صدور   نر یکانت  یخروج مکرر( برا

 یبه طول م  محموله  آنها به علت باال بودن مقدار و حجم   هیکه تخل  ی کنواختیدر خصوص محموالت    - 35 ماده  

گونه   نیا  یبرا  تواند یم  عبوردهنده  و   باشد  ی نم   هیتخل  ات یقبول اظهارنامه موکول به خاتمه عمل  انجامد،

 . دیاقدام نما  یگمرک   فاتیتشر انجام  و نسبت به  میمحموالت به محض ورود، اظهارنامه تسل

 فستیمندرج در مان  اقالم  از   کیهر   باشند  ی محموالت وارد شده توسط لنج و دوبه که فاقد بارنامه م  -  تبصره  

 .ماده خواهد بود  نیا  الت یآنها مشمول تسه

 دیاظهار ترد  ی ورود  که به منظور عبور از قلمرو کشور به گمرک   ییهر گاه مشاهده شود که کاالها -36  ماده

 حی و پروانه عبور بر آن اساس تصح  یمیتسل  و اظهارنامه   میتنظ  صورتمجلس  باشد   یکسر م  ا یاست وجود نداشته  

 .شود  ی و کاال عبور داده م



به طول   توجه کشور با  ی ها  انهیو کسب نظر سازمان حمل و نقل و پا  یبا هماهنگ  ی گمرک ورود   - 37 ماده  

تا گمرک   ی از گمرک ورود  یعبور  یحمل کاال  یرا برا  یمهلت  له، یراه، فصول سال و نوع وس  ی مسافت، چگونگ

 . دینما  یم  د یق  و در پروانه عبور  ن ییگمرک مقصد داخل کشور تع  ای  ی خروج

 ی ها محوطه ای  اماکن   از زمان خروج کاال از درب خروج  یشده در پروانه عبور خارج  ن ییمهلت تع  - 1  تبصره  

 .گردد  ی محاسبه م  یگمرک

به   گریموجه د  لیدال  ا ی  یبه علت نقص فن  ر یدر طول مس  یعبور   ی حامل کاال هینقل  له یچنانچه وس  - 2  تبصره  

 لهیکننده وس  تیوانه گردد، هداپر  در   شده  ن ییمهلت زمان تع  توقف باعث اتمام   نیگمرک متوقف و ا  ص یتشخ

 ای  ونیکام   گمرک محل توقف   نیکتریمراتب را به نزد  نظر  قبل از اتمام مهلت مورد  دیعبور دهنده با  ایحمل  

 .دیاعالم نما   کشور  شده، در قلمرو  نیگمرک مقصد تع

بالفاصله   نموده  یدر صورت اطالع موظف است موضوع را بررس ونیگمرک محل توقف کام  نیکترینزد  - 3  تبصره  

 . کند  اعالم   یو خروج  یمراتب را به گمرک ورود

 له یوس  بالفاصله  حمل در هر حال موظف است پس از رفع مشکل  لهیکننده وس  ت یهدا  ایعبور دهنده    - 4  تبصره  

 .دی مقصد نما  ی حمل را راه 

 . باشد  یخارج یعبور   یحامل کاال  هینقل  لهیور همراه وسعب  ر یدر طول مس  دی پروانه عبور با  - 38 ماده  

 گردد،  ی حمل م  ه ینقل  لهیوس  کیاز    شیپروانه، با ب  کیمندرج در    ی خارج یعبور   یکه کاال  ی در موارد  -  تبصره  

حمل و شماره مهر و و  لهیوس  مشخصات  ن یو همچن  یعبور  گمرک عبور دهنده ملزم است مشخصات محموله

درطول   تا دیعبور دهنده نما  می نموده و تسل  ی گواه   و  دیپروانه عبور ق   ریرا درظهر تصو  ی پلمپ( الصاق   موم ) 

 .حمل باشد  لهیبه همراه وس  ریمس

 . خواهد شد میتسل  ی خروج  ا یحم لو به گمرک مقصد    هینقل  لهیوس  ن یگونه موارد اصل پروانه همراه آخر  نیدرا



و گمرک  یداخل  مقصد   گمرک  یبه منزله اصل و برا  ی انتظام  یرو ین  یبرا  ریانه مذکور در طول مسپرو  ر یتصو  

 . معتبر خواهد بود  اتی جهت انجام عمل  ی خروج

 ایدهنده    عبور  در داخل کشور،  امقصد ی  یبه گمرک خروج  یخارج   ی عبور  ی به هنگام ورود کاال  - 39 ماده  

شده   ی گواه   نامه   ن ییآ  نی( ا38ماده )   در  مقرر   ب یترت  از آن را که به  ی ریتصو  ایپروانه عبور    دیبا  ی و  ندهینما

 .دینما  میتسل  ی خروج  ایداخل کشور،    در  حامل کاال به گمرک مقصد  له یاست، همراه با وس

پلمپ( و عنداللزوم   )   از صحت مهر و موم   نان یو اطم   یاجمال  یمقصدپس از بررس  ای  یگمرک خروج   - 40 ماده  

را صادر   هی تخل  ایآن، اجازه خروج از مرز    شده   یگواه   ر یتصو  ا ی  کاال با مندرجات پروانه  ی مشخصات ظاهر   ق یتطب

 . دینما  یم

بالفاصله مراتب   مزبور   گمرک  ،یخروج ایکاال در گمرک مقصد در داخل کشور    هیتخل  ا یپس ازخروج    - 41 ماده  

نموده و پس از ثبت دردفاتر مربوط و   ممهور   امضا و   د،ییتأ شده آن  ی گواه   ریتصو  ا یرا در ظهر پروانه عبور  

به گمرک   یا  انهیرا  و   یا  ماهواره  ، ی  کیالکترون  ،یمخابرات  لیوسا  ر یسا  ایدورنگار    قیآن، مراتب را از طر  ینگهدار

 یینها  ه یدر هر حال تصف .دینما  ی م  م یتسل  یو  ندهینما  ایه  آن را به عبور دهند  رونوشت   اعالم  یورود

 .باشد  ی م  ی به ارائه اصل پروانه عبور خارج  منوط

مقصد در داخل   گمرک   یینها  هیدیی تأ  افت یبه محض در  دیبا ی گمرک صادر کننده پروانه عبور خارج  - 42 ماده  

 یتلق  افتهیعبور دهنده را خاتمه   تعهدات  ی عبور  ی کاال  خروج ا ی  لیبر ورود و تحو  یمبن یگمرک خروج  ایکشور  

 . دینما  ه یتصف  ایو وجه الضمان مربوط را مسترد  

احتمال   ا ی  پلمپ(  )   با فک مهر و موم   ی گمرک مرز خروج یا  ی که گمرک مقصد داخل  یدر مواقع  - 43 ماده  

 ی عبوردهنده به بازرس  دهنیراننده( و نما  ) حمل لهیوس  کننده  تیبا حضور هدا  دیبا  شود ی دخل و تصرف مواجه م

 ایخروج کاال    احراز نشوداجازه  یرتیو مغا  تیسؤن  که ی دهد و در صورت  قی تطب  کاال پرداخته و آن را با پروانه عبور

 . و وفق مقررات عمل خواهد شد  ی دگیصورت رس  ن یا  ر یدر غ  و   صادر،  هیتخل



 یخارج   یعبور   ی رکاالعمداا شکسته شده باشد و دخل و تصرف د  ی پلمپ( گمرک  هرگاه مهر و موم )   - 44 ماده  

عمل   نیبه عالوه چنانچه ا  .شود  یم   رفتار   به مجازات قاچاق   طبق قانون راجع   ن یمرتکب  ایشده باشد با مرتکب  

.رسد خواهند  ز ین  فریک  به همان  ن یمرتکب  ا یمرتکب    باشد  یبر طبق مقررات قانون  ی گرید  فر یمستوجب ک

به موجب   و  ابد ی  تیصالح قطع  یاز طرف دادگاه ذ   یحقوق ا ی  یق یاشخاص حق  تیچنانچه محکوم  - 45 ماده  

هم باشند با  ی گرید  یتهایمحروم ا یو    تیمحدود مستوجب ن یمرتکب  ا یکشور، مرتکب    یو مقررات جار  نیقوان

 . رفتار خواهد شد  زی ن  ر یآنان طبق مقررات اخ

نداشته باشد از هر   ی دخالت  تخلف  ایدر امر قاچاق   ییمراجع قضا  صی که عبور دهنده با تشخ  ی در موارد  -  تبصره  

 . باشد  ی مبرا م  مه یپرداخت جر  ای  تیگونه محدود

بدون هرگونه   ناایع  مورد حمل را   یموظفند کاال   یخارج یعبور  یحامل کاال  هینقل  طی رانندگان وسا  -46 ماده  

. ندیحمل نما یخروج  گمرک  ای  ی گمرک مقصد داخل  در مهلت مقرر درپروانه عبور به  یدخل و تصرف 

جمهور سییاول ر  معاون  -   یبیحب حسن   

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