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طرفازکهاستتعریفیطبققانون،ایندرشدهبردهکاربهگمرکیاصطالحاتمفاهیم-1

شودمییاوشدهمنتشرعضوکشورهايبرايمجموعهصورتبه..........

ایرانگمرك:الف

گمرکیهمکاريشوراي:ب

دولت:ج

اقتصادوزارت:د

)درصدچهارمعادلگمرکیحقوق:وروديحقوق-2 که.......اضافهبهکاالگمرکیارزش(4%

آنوصولمسؤولگمرك،.....موجببهکهوجوهیعالوهبهگرددمیتعیینوزیرانهیأتتوسط

.شودنمیخدماتانجامهايهزینهشاملولیگیردمیتعلقکاالقطعیوارداتبهواست

مقررات-عوارض:الف

قانون-بازرگانیسود:ب

مقررات-نیبازرگاسود:ج

قانون-وجوهی:د

.استمربوطگمرکیتشریفاتانجامازپسگمرکیاماکن............ :رخیصت-3

کاالدرتحویل:الف

درپروانهصدور:ب

درگمرکیکنترلهاياتمام:ج

ازکاالخروج:د

wwبراى دانلود بسته کامل سواالت آزمون کارگزارى گمرکى، اینجا کلیک نمایید
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٢

هروهامحوطهن،آهراهایستگاههايفرودگاهها،ها،اسکلهباراندازها،انبارها،:گمرکیاماکن-4

منظوربهکاالهانگهداريوانباشتنبرايواست................نظارتتحتکهاستمکانییامحل

شودمیاستفادهگمرکیتشریفاتانجام

گیرندهتحویلسازمان:الف

گمرك:ب

دولت:ج

کاالصاحب:د

یاوتخلیهبایدکهمحموالتیکلیفهرستنقل،وحملشرکتآنموجببهکهاستسندي-5

.نمایدمیاعالمکشورازنقلیهوسیلهخروجیاوورودهنگامراشودبارگیري

بارنامه:الف

مانیفست:ب

ترخیصیه:ج

اجمالیاظهارنامه:د

نزدگمرکیمقرراتدرمندرجالزاماتاجرايبرايکهاستمعتبرينامهبیمهو........... :تضمین-6

.شودمیسپردهركگم

معتبرضمانت:الف

نقدوجه:ب

wwبانکیضمانتنامه:ج
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٣

جوببندهاي:د

دستیصورتبهاظهارکنندهتوسطمربوطهاسنادضمیمهبهشده.....اظهارنامهکهزمانی:اظهارروز-7

.یابدمیاختصاصآنبه.........دفترشمارهوشودمیارائهگمركبهايرایانهیا

اظهارنامهثبت-شدهتکمیل:الف

اظهارنامهثبت-امضاء:ب

ارزیابیسرویس-امضاء:ج

کوتاژ-شدهتایید:د

ملزمعملیانجامعدمیاانجامبرايگمركبرابردرراشخصکهالکترونیکییاکتبیالزامقبول-8

.کندمی

تعهد:الف

نامهتعهد:ب

سفته:ج

مشروطاظهار:د

.شودمیاعمالگمرکی..........آندرکهاستکشورقلمروازقسمتآن:گمرکیقلمرو-9

امورقانون:الف

مقررات:ب

wwتشریفات:ج
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٤

کنترلهاي:د

قطعیورودکهاستخارجیکااليیاشدهساختهیاتولیدکشورگمرکیقلمرودرکهکاالیی-10

.استشده

ملیکاالي:الف

گمرکیازمجکاالي:ب

قاچاقغیرکاالي:ج

داخلیکاالي:د

ایندرتحویلوتخلیهبدونمذکوراماکن.........وگمرکیاماکنبهکاالورود:یکسرهحمل-11

.استقانوناینمقرراترعایتبااماکن

درکاالتحویل:الف

ازکاالصدور:ب

درگمرکیپروانهصدور:ج

ازکاالخروج:د

اجرايیانظارتکههاییبخشنامهودستورالعملهااجرائی،هاينامهآیینازاعممقرراتوقوانین-12

.استگردیدهواگذارگمركبهآن

گمرکیقوانین:الف

تجاريمقررات:ب

wwگمرکیمقرراتوقوانین:ج
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گمرکیمقررات:د

مورددرو)شدهصادراونامبه.........اسناداصلینسخکهاستشخصی:تجاريکااليصاحب-13

باشداونامبهنیز.......و(شدهمهربانکطرفازاسنادآنبانکی،سامانهتعهدباشدهخریداريکاالي

شدهگواهیصالحیتدارمقامطرفازواگذارندهامضاءصحتوظهرنویسیوينامبهمزبوراسنادیا

.باشد

مانیفست–خریدوحمل:الف

ترخیصیه-حملوخرید:ب

بارنامه-مالکیت:ج

اظهارنامه-حملوخرید:د

مسؤولیتقانونبهمتکیقراردادهايیا.......موجببهکهحقوقیشخص:گیرندهتحویلمرجع-14

دراستنشدهانجامآنگمرکیتشریفاتکهرااشخاصعمومبهمربوطکاالهاينگهداريوتحویل

.نیستتملیکیاموالفروشوآوريجمعسازمانشاملاصطالحاین.دارددهبرعه........

گمرکیاماکن-مقررات:الف

گمرکیاماکن-قانون:ب

گمرکیانبارهاي-قانون:ج

گمرکیانبارهاي-مقررات:د

.استمتعلقهوروديحقوقپرداختمستلزمکاال-15

wwترخیص:الف
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٦

قطعیترخیص:ب

تواردا:ج

قطعیواردات:د

چندیایکقبلیموافقتکسببهنیازآنورودیاصدورکهکاالیی:مشروطمجازکاالي-16

.دارد..............

دولتیسازمان:الف

قانونیمرجع:ب

سازمان:ج

وزارتخانه:د

کاالتخلیهازقبلبایدگیرندهتحویلمرجع.استگمركموافقتبهموکول.......درکاالتخلیه-17

.آوردعملبهگمركباراالزمهماهنگی

گمرکیمحوطه:الف

گمرکیقلمرو:ب

گمرکیانبارهاي:ج

گمرکیاماکن:د

قطعیبدهیهايسایروکاالآنبهمتعلقهوجوهکلیهپرداختوثیقه،........درموجودکاالي-18

ازقبلگمرك.استگمركبرعهدهقانونوجبمبهآنوصولکهاستوجوهیبابتکاالصاحب

ww.بدهدراکاالترخیصوتحویلاجازهتواندنمیمذکوروجوه........
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٧

تأمینیادریافت-گمرك:الف

دریافت-گمرك:ب

تأمینیادریافت-گمرکیاماکن:ج

دریافت-قلمروگمرکی:د

مراجعهماهنگیباایرانگمركکهاينمونهطبقو..............زبانبهبایداجمالیاظهارنامه-19

.گرددتنظیمخوردگیقلمواصالحوحکبدوننماید،میتهیهگیرندهتحویل

فارسی:الف

رسمی:ب

المللیبین:ج

المللیبینوفارسی:د

.نیستگمرکیاماکندرموجودکااليشامل.........افزایش-20

بازرگانیسود:الف

وروديحقوق:ب

هاهزینه:ج

گمرکیحقوق:د

گمرکیرویه،.........قانوناینمقرراتبراساسکهاستشفاهییاکتبیايبیانیه:کاالاظهار-21

راگمرکیمقرراتاجرايبراينیازمورداطالعاتوکندمیمشخصکاالدربارهراخودنظرمورد

ww.دهدمیارائه
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٨

افراد:الف

اشخاص:ب

کاالصاحب:ج

موردگمرکیرویه،.........قانوناینمقرراتبراساسکهاستشفاهییاکتبیايبیانیه:کاالاظهاراظهارکننده:د

.دهدمیارائهراگمرکیمقرراتاجرايبراينیازمورداطالعاتوکندمیمشخصکاالدربارهراخودنظر

ازقبلو.....ازبعدگمركنباشدبستهتعدادوکاالنوعباارتباطدراصالحمواردکهدرصورتی-22

امورقانون20مادهایندرمذکورتکمیلییااصالحیبارکلفهرستواظهارنامهنیز.....صدور

.پذیردمیراگمرکی

گمرکیپروانه-تخلیه:الف

ترخیصیه–تخلیه:ب

گمرکیپروانه-اظهار:ج

کاالخروجاجازه-اظهار:د

کااليباشد،مؤثر.......مأخذدرامورگمرکیقانون13مادهدرمزبوراصالحاتکهدرصورتی-23

برايحملبارنامهیاشدهاعتبارگشایشآنبرايآگهیاعالمازقبلکهکاالییوگمركدرموجود

.شودمیکمترمأخذمشمولاستگردیدهصادرآن

وروديحقوق:الف

بازرگانیسود:ب

wwخدماتانجامهايهزینه:ج
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٩

گمركهايوصولی:د

باآنتطبیقوگیرندهتحویلمرجعبهنقلیهوسیلهمحموالتقطعیتحویلموقعدرهرگاه-24

شود،مشاهدهتحویلی.....حیثازاختالفاتیآنضمیمهبارکلفهرستواجمالیاظهارنامهمندرجات

گیرندهتحویلمرجعمأمورانونقلوحملشرکتنمایندهامضاءبهصورتمجلسیدرمراتببالفاصله

رسدمیگمركنظارتو

کااليتعداد:الف

کاالينوع:ب

هايبستهتعداد:ج

هايبستهنحوهوتعداد:د

نگهداريبرايکهاستاماکنیمحوطه،وغیرمسقفمسقف،انبارازاعم.............ازمنظور-25

شودمیادارهکاالگیرندهتحویلمراجعتوسطوتأسیسدوريصووروديکاالهاي

گمرکیاماکن:الف

گمرکیقلمرو:ب

گمرکیانبارهاي:ج

گمرك:د

.باشندمی.............مفادرعایتبهملزمکاالگیرندهتحویلمراجع-26

گمرکیامورقانون:الف

wwنشدهگمركکاالينگهداريقانون:ب
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گمرکیمقررات:ج

قرارداد:د

وجودوعبوريکااليمورددرنقلوحملشرکتهايیاکاالصاحبانکتبیتقاضايصورتدر-27

مدتاینگمركموافقتتاریختاانبارداريهزینهپرداختباوگمركتشخیصبهموجهعلل

.استتمدیدقابلدیگر........تاحداکثر

ماهسه:الف

ماهچهار:ب

ماهیک:ج

ماهدو:د

انبارهاازاستگردیدهصادرفروشیاترخیصسندآنبرايکهکاالهایی........ظرفچنانچه-28

.شودمیمتروکهمقرراتمشمولنشودخارج

ماهدو:الف

ماهسه:ب

روزبیست:ج

ماهیک:د

مناطققانونیضوابطساسابراقتصاديویژهمناطقوآزادمناطقدرکاالتوقفمهلتتعیین-29

.است.........سازمانهاياختیاردرمذکور

wwمناطقاینمسؤول:الف
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گمرك:ب

گمركهماهنگیبامناطقاینمسؤول:ج

کاالگیرندهتحویل:د

زمانتاگرفتنتحویلهنگامازگمرکیانبارهايدرموجودکاالينگهداريوحفظمسؤولیت-30

است..........باآندادنتحویل

گمرك:الف

گمركانباردار:ب

کاالگیرندهتحویلمرجع:ج

محلگمرك:د

دربایدآنشمارهکهمعتبرنامهبیمهموجببهگمرکیانبارهايبهتحویلیکااليکهصورتیدر-31

تاباشد،بیمه،گردداعالمگیرندهتحویلمرجعبهدیگرمعتبراسنادیابیانیهیا.......کاالتحویلهنگام

استآنپوششتحتکاالاست،اعتباردارايمزبورنامهبیمهکهزمانی

اجمالیاظهارنامهدر:الف

مانیفست:ب

بارنامه:ج

بوالفبندهاي:د

.است.........باموردحسبکاالحفاظتمسؤولیتاداريداخلیعبورحملمسیردر-32

wwعبوردهنده:الف
w.
ira
na
rz
e.
ir



١٢

کاالصاحب:ب

گمرك:ج

حملشرکت:د

باکتبیطوربهعبوردهندهسوياز.............کااليزمانیاعتبارداراينامهبیمهتصویرچنانچه-33

حقپرداختمشمولکاالآنگرددارائهگمركبهاظهارزماندرنامهبیمهاصالتتأییدوتعهدذکر

گرددنمیمحلیبیمه

داخلیعبوري:الف

ريعبو:ب

مناطقمقصدبهخارجیعبوري:ج

خارجیعبوري:د

تحویلمرجعمسؤولیترافعآندریافتازکاالصاحبکردننظرصرفیاغرامتپرداخت-34

بهمتعلقوروديحقوقبایدتخلفاحرازوتقصیرثبوتصورتدرونیست.......مورددرگیرنده

نمایدپرداخترارفتهبینازکاالي

دولتحقوق:الف

وروديحقوق:ب

خسارتجبران:ج

کاالاصلجبران:د
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١٣

شخصبهمتعلقنشدهگمركکااليکه.........ازخارجاستانبارياختصاصیانبارازمنظور-35

.شودمینگهداريآندرفصلایندرمقررشرایطباخاص

گمرکیاماکن:الف

گمرکیقلمرو:ب

گمرکیهايکنترل:ج

گمرکیانبارهاي:د

واردکنندهتوسطانباربهانتقالهنگامالزممجوزهايیاوباشدمجازنوعازکاالکهدرصورتی-36

.است.........معادلتضمینمیزانشودارائه

وروديحقوق:الف

ارزشدرصدپنجاهاضافهبهوروديحقوق:ب

هاهزینهاضافهبهوروديحقوق:ج

متعلقهعوارضووديورحقوق:د

)مادهدرمقررمهلتهايبهمحدوداختصاصیانبارهايدرکاال،توقفمجازمدت-37 24 قانوناین(

.شودمیتعیین......طرفازآنمهلتونیست

گمرك:الف

ایرانگمرك:ب

گیرندهتحویلمرجع:ج

wwقراردادطرفاجراییگمرك:د
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است،نشدهارائهواخذآنترخیصبرايالزممجوزاختصاصیباراندرکهکاالییمورددر-38

ابطالمأخوذهتضمینوگرددمیاعمالآنمورددر.........مقرراتواعالمکاالصاحببهمراتب

.شودمی

متروکهکاالي:الف

وروديکاالي:ب

قطعیوارداتکاالي:ج

مشروطمجازکاالي:د

ورسیدگیموردرااختصاصیانباردرموجودکاالي.........صورتبهارنددحقگمركمأموران-39

تطبیقخروجوورودمداركواسنادودفاترمندرجاتباراآنهامشخصاتودهندقرارشمارش

.نمایند

مستمر:الف

تصادفی:ب

ریزيبرنامه:ج

مداوم:دشده:د

غیررسمی،عمومیهايسردخانهوانبارهابهدهنشگمركکااليانتقالباتواندمیگمرك-40

.نمایدموافقتگمرکی،………از

اماکن:الف

wwقلمرو:ب
w.
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١٥

انبارهاي:ج

هايمکان:د

سازمانتوسطگمرك،بهواگذاريوضبطیکااليوقانوناین) 24(مادهموضوعمتروکهکاالي-41

بهمربوطهمقرراترعایتباضبطیومتروکهکاالي......عنوانبهتملیکیاموالفروشوآوريجمع

.رسدمیفروش

متولی:الف

فروشمسؤول:ب

نگهدارنده:ج

انباردار:د

فروشبراياقداموکاالشدنمتروکهتاریخ..........موقعدراستمکلفگیرندهتحویلمرجع-42

نمایدمشخص........ظهردرقانوناین) 24مادهمفاددرجباراآن

انبارقبض_انبارقبضتسلیم:الف

انبارقبض_کاالتحویل:ب

انبارقبض_کاالتحویل:ج

تحویلیاسناد_انبارقبض:د

.آیدمیعملبه......زمانمأخذبهمتروکهکااليهايهزینهووروديحقوقمحاسبه-43

متروکه:الف

wwکاالورود:ب
w.
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١٦

ترخیص:ج

مهاظهارناتنظیم:د

ازاعمنمایدخطریااضافیهزینهایجادآننگهداريکهکاالییوالفسادسریعشدهضبطکاالي-44

ازولیگذشتهماه......آنضبطتاریخازکهکاالییهمچنینوباشدنشدهیاشدهقطعیضبط،کهاین

رسدمیفروشبهمقرراتطبقباشدنشدهنهائیتکلیفتعیینقضائیمرجعطرف

دو:لفا

سه:ب

چهار:ج

شش:د

نقلوحملشرکت.........ارائهمستلزمکاال،صاحببهمتروکهکااليفروشحاصلمازادپرداخت45

.استمربوطه

ترخیصیهحواله:الف

گواهی:ب

حسابسویه:ج

نامه:د

.است.........انجاممستلزمگمرکیاماکنازکاالخروج-46

گمرکیکنترلهاي:الف

wwگمرکیتشریفات:ب
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١٧

گمرکیعملیات:ج

گمرکیمقررات:د

تواندمیگمركغیردولتی،یادولتیازاعم......نیازموردکااليدرخصوصواستثناءموارددر-47

محاسبهباومرتبطدولتیمؤسسهیاوزارتخانهمقامباالترینتعهدوایرانگمركکلرئیساجازهبا

.نمایدصادرراکاالخروجمجوزحکم،صدورومتعلقهوجوه

تولیدي:الف

کارخانجات:ب

صنعتی:ج

فوري:د

براساستعرفه،تغییرصورتدرکندمیتعرفهتعیینراشدهاظهارکااليگمرك،کهموارديدر-48

اخذبهفقطگمركجدیدتشخیص

نیست........پرداختمشمولوشودمیاقدامالتفاوتمابه

جریمه:الف

عوارضوجریمه:ب

مواردسایروجریمه:ج

عوارض:د
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راخودکااليازقسمتییاتمامبخواهدچنانچهباشد،کردهاظهارراخودکااليکاال،صاحباگر-49

بهمربوطمتعلقههايجریمهوباشدنشده.......کاالکهآنبرمشروطنمایداظهاردیگريعنوانتحت

.شودمیپذیرفتهآنجدیداظهارنماید،پرداخترااولیهخالفظهارا

ارزیابی:الف

خارجگمركاز:ب

باشدنشدهپروانه:ج

ترخیص:د

باگمرکیقلمروداخلدراستفادهبرايواردهکاالهايآنبراساسکهاستگمرکیرویه-50

.شودمیترخیصتشریفات،کلیهجامانباوخدماتانجامهايهزینهووروديحقوقپرداخت

قطعیواردات:الف

واردات:ب

قطعیورود:ج

وارداتیکاالي:د

مفاهیم اصطالحات  گمرکی به کار برده شده در مواد مختلف قانون امور گمرکی طبق تعریفی -51

.شودبه      صورت مجموعه اي براي کشورهاي عضو، منتشر شده یا می......... است که از طرف 

سازمان جهانی گمرك-شوراي همکاري گمرکی                                                                                ب-الف

سازمان تجارت جهانی-سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاري                                                         د-ج

ww:مرکیاماکن گ-52
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.هر محل یا مکانی که تحت نظارت گمرکی باشد را شامل می شود) الف

.براي انباشتن و نگهداري کاالها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می شود)  ب

.شامل انبارهاي گمرکی ، انبارهاي اختصاصی و سردخانه هاي عمومی می باشد) ج

هر سه گزینه) د

نادرست است؟) حقوق ورودي(کدام گزینه در خصوص -53

.شامل عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده هم می شود) الف

.عبارتست از حقوق گمرکی به عالوه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد)  ب

. شامل هزینه هاي انجام خدمات نمی شود) ج

است شامل شود     تمام رویه هاي گمرکی را حسب مورد ممکن) د

کاالي داخلی چه کاالیی است؟-54

.    کاالیی که در قلمرو گمرکی تولید یا ساخته شود یا کاالي خارجی که ورود قطعی شده باشد) الف

.کاالیی که در قلمرو گمرکی تولید یا ساخته شده باشد)  ب

.کاالي خارجی که ورود قطعی شده باشد) ج

.هیچکدام) د

جزء وظایف و اختیارات گمرك نیست؟کدامیک -55

تشخیص و وصول حقوق ورودي و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرك ایران) الف

تعیین مأخذ تعرفه کاالها      )  ب

.کنترل و نظارت بر امر عبور کاال از قلمرو کشور) ج

wwجمع آوري، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کاال) د
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در خصوص ترخیص کاالي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی کدام گزینه نادرست است؟-56

گمرك مکلف است کاالي متعلق به آنها را به شرطی که جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤالن مالی سازمان ) الف

.مربوطه ترخیص نماید

.ل بیشتر نباشد با تعهد مسؤوالن مالی ذیربط صورت پذیردضروریست ترخیص کاال با تعیین مهلت که از یکسا)  ب

گمرك می تواند کاالي متعلق به آنها را مشروط بر اینکه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤوالن مالی سازمان ) ج

. مربوطه با تعیین مهلت ترخیص نماید

گزینه هاي الف و ب   ) د

: رد عبارت است ازارزش گمرکی کاالي ورودي در همه موا-57

)CIF(بهاي سیف-الف

بهاي خرید کاال و بیمه-ب

بهاي سیف و کلیه هزینه هاي بعد از ورود تا اولین دفتر گمرکی-ج

بهاي خرید کاال در مبدأ  و کلیه هزینه هاي بعد از ورود تا اولین دفتر گمرکی-د

ضمیمه آن توسط شرکت حمل و ) انیفست م( تغییر و اصالح در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار -58

نقل در چه صورت پذیرفته می شود؟

قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد مگر اینکه موارد اصالحی در ارتباط با نوع کاال و تعداد بسته نباشد که ) الف

.گمرك در هر صورت اصالحیه را می پذیرد

ده باشد مگر اینکه موارد اصالحی در ارتباط با نوع کاال و تعداد بسته نباشد که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم ش)  ب

ww.گمرك بعد از تخلیه و قبل از صدور ترخیصیه اصالحیه را می پذیرد
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قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد مگر اینکه موارد اصالحی در ارتباط با نوع کاال و تعداد بسته نباشد که ) ج

.د از تخلیه و بعد از صدور ترخیصیه اصالحیه را می پذیردگمرك بع

.فقط در صورتی پذیرفته می شود که ثابت کند سوء نیتی نداشته و اصالحیه مربوط به نوع کاال و تعداد بسته ها نباشد) د

کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟ -59

چه ظرف سه ماه از تاریخ ورود آن به کشور از گمرك کاالیی که براي آن سند ترخیص صادر گردیده است ، چنان-الف

.گردد مگر این که براي آن تقاضاي تمدید مهلت شودخارج نشود متروکه محسوب می

کاالیی که براي آن سند ترخیص صادر گردیده است از تاریخ صدور سند تا انقضاي سه ماه از گمرك خارج نشود -ب

.تقاضاي تمدید شودمتروکه محسوب می شود مگر آنکه براي آن

کاالیی که تشریفات گمرکی آن انجام شده و براي آن سند ترخیص صادر گردیده است ، مشمول مقررات متروکه -ج

.توان آن را به فروش رساندنبوده و نمی

کاالیی که تشریفات گمرکی آن انجام شده و براي آن سند ترخیص صادر گردیده است و سه ماه از تاریخ ورود آن-د

تواند با تمدید مهلت توقف کاال برایحداکثر دو ماه دیگر آوري و فروش اموال تملیکی میگذشته باشد فقط سازمان جمع

. موافقت نماید

صنعتی و مناطق  ویژه اقتصادي کدام گزینه -در خصوص کاالهاي موجود در مناطق آزاد تجار -60

صحیح است؟ 

سازمان هاي مسؤول این مناطق است و پس از انقضاء مهلت، کاال در منطقه فروخته تعیین مهلت توقف کاال در اختیار ) الف

.می شود

.تعیین مهلت توقف کاال و مقررات مربوطه مانند کاالهاي متوقف در انبارهاي گمرکی است)  ب

شمول مقررات تعیین مهلت توقف کاال در اختیار سازمان هاي مسؤول این مناطق است و پس از انقضاء مهلت کاال م) ج

ww.   متروکه می شود
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تعیین مهلت توقف کاال در اختیار سازمان هاي مسؤول این مناطق است و پس از انقضاء مهلت کاال، بالصاحب تلقی و ) د

. می گردد)ره(تحویل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

رخیص آن اخذ در خصوص کاالي مجاز مشروط موجود در انبار اختصاصی که مجوز الزم براي ت-61

و ارائه نشده است، چنانچه تا پایان مهلت مقرر، صاحب کاال نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام 

: ننماید

حقوق ورودي متعلقه به کاال از محل تضمین مأخوذه تأمین و پروانه ورود قطعی صادر و براي صاحب کاال ارسال می ) الف

.گردد

.محل تضمین مأخوذه تأمین و کاال متروکه می شودحقوق ورودي متعلقه به کاال از )  ب

.مراتب به صاحب کاال اعالم تا در اسرع وقت نسبت به انجام تشریفات و ترخیص کاال اقدام نماید) ج

مراتب به صاحب کاال اعالم و مقررات کاالي متروکه در مورد آن اعمال می گردد و تضمین مأخوذه طبق مقررات ) د

.    ابطال می شود

کاالي متروکه توسط چه مرجعی به فروش می رسد؟-60

گمرك ایران-الف

)ره(ستاد اجرایی فرما ن امام -ب

سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی -ج

حسب مورد هر یک از مراجع فوق می توانند اقدام کنند-د

تشریفات غیر قطعی ......... ..رویه است و رویه...............رویه هاي گمرکی جهت کاالهاي ورودي–63

.تلقی می گردد

wwترانزیت داخلی–پنج ) الف
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مرجوعی-پنج )  ب

ترانزیت داخلی    –شش ) ج

ترانزیت خارجی –شش ) د

: اگر در اظهار نامه کاالي عبوري در گمرك ورودي کسري مشاهده شود-64

.قاچاق است) الف

. استتخلف گمرکی محسوب و مشمول جریمه انتظامی ) ب

.صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه بر اساس آن اصالح و کاال عبور داده می شود) ج

.اظهارکننده سه ماه فرصت دارد تا اسناد مورد قبول به گمرك ارائه دهد،در غیر اینصورت مشمول جریمه می شود) د

ر می به گمرك ورودي اظهاکارتن محتوي کاالي خارجی تحت رویه عبور خارجی 500تعدا –65

:بسته رؤیت می شود600در بررسی به عمل امده توسط گمرك تعداد . گردد

.کاالي مازاد قاچاق می باشد) الف

اظهارکننده سه ماه می بایست اسناد مورد قبول به گمرك ارائه دهد،در غیر اینصورت کاالي مازاد مشمول قاچاق می ) ب

.شود

.کاالي مازاد به نفع دولت ضبط می شود) ج

ظهارکننده سه ماه می بایست اسناد مورد قبول به گمرك ارائه دهد،در غیر اینصورت کاالي مازاد توسط دولت ضبط ا) د

.می گردد

چنانچه بر اثر کنترلهاي گمرکی در طول مسیر ، بین محموله و پروانه عبور اختالف کشف شود و –66

:کاالي اضافی مشاهده گردد

.قاچاق است) الف

ww.    ضبط می شودبه نفع دولت )  ب
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.تخلف گمرکی و مشمول جریمه انتظامی است) ج

. چنانچه پلمب سالم باشد اشکالی ندارد و اسناد اصالح و کاال عبور داده می شود) د

در خصوص کاالیی که در اسناد حمل آن، محل تحویل کاال یکی از شهرهاي داخلی ذکر شده –67

:ریفات مربوطه باشد با درخواست شرکت حمل و با انجام تش

گمرك مکلف است در صورتیکه در شهر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد پروانه عبور داخلی به ) الف

.صورت حمل یکسره صادر نماید

گمرك می تواند در صورتیکه در شهر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد پروانه عبور داخلی به صورت )  ب

.ر نمایدحمل یکسره صاد

.چنانچه گمرك مبدأ امکانات ترخیص کاال را داشته باشد مکلف به ترخیص است) ج

.گزینه هاي ب و ج صحیح است) د

:در مواردي که کاالي عبور داخلی با کسري ، تحویل گمرك مقصد گردد–68

ل مقررات کسر تخلیه می در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف ، مشمو) الف

.شود

.در صورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب ، مشمول قاچاق گمرکی است)  ب

باشد تضمین و تعهد، ابطال می ) فورس ماژور(در صورتی که کسري کاال و فک مهر و موم و پلمب، ناشی از قوه قهریه ) ج

.شود

.   هر سه گزینه صحیح است) د

رج می توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ایرانیان مقیم خا–69

............. ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند مشروط به اینکه قبل از ورود به کشور حداقل 

ww.در خارج اقامت داشته باشند
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سه ماه) الف

شش ماه)  ب

نه ماه) ج

یکسال) د

ل حقوق ورودي که در فروشگاههاي آزاد به مسافر یا خدمه فروخته می شود کاالي خارجی مشمو–70

:چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمرکی کشور بدون اظهار به گمرك کشف گردد

تخلف گمرکی است و مشمول جریمه انتظامی می باشد) الف

.از ورود آن جلوگیري و به فروشگاه عودت می شود)ب

.ستمشمول مقررات قاچاق ا) ج

.گزینه هاي الف و ب صحیح است) د

:توقف وسایل نقلیه خالی در مسیرهاي غیرمجاز –71

.اشکالی ندارد) الف

.اشکالی ندارد) فورس ماژور(در صورت عدم وجوه قوه قهریه )  ب

000/000/3ریال تا 000/300در صورت عدم وجود قوه قهریه تخلف گمرکی محسوب و مشمول پرداخت جریمه از ) ج

.ریال است

.در هر صورت تخلف گمرکی است و مشمول جریمه انتظامی می باشد) د

ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك ارائه نشود مبلغ ........... در مورد کسر تخلیه که ظرف –72

:جریمه براي کاالي ممنوع الورود 

ww.معادل جریمه کاالي مجاز و مجاز مشروط است) الف
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.بنا بر نظر رئیس گمرك محل است000/000/1یال تا ر000/500از )  ب

.معادل دو برابر ارزش سیف کاال است) ج

.    گزینه هاي الف و ب صحیح است) د

بدون استفاده از اسناد خالف ( چنانچه کاالي ممنوع اشتباهاً توسط گمرك بجاي کاالي مجاز –73

:از گمرك مرخص شود )واقع 

.نزد صاحب کاال ، فوراً توقیف می شود) یا قسمتی از آن (درصورت وجود کاال ) الف 

نزد صاحب کاال به شرطی که چهارماه از تاریخ ترخیص نگذشته باشد فوراً ) یا قسمتی از آن ( درصورت وجود کاال ) ب 

.توقیف می شود

کاال موجود باشد فوراً توقیف و نزد صاحب ) یا قسمتی از آن ( چنانچه چهار ماه از تاریخ ترخیص نگذشته باشد و کاال ) ج 

.پس از رد حقوق ورودي نسبت به اعاده آن از کشور اقدام می شود

.تخلف گمرکی و مشمول جریمه انتظامی می باشد) د 

کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کاالي ورودي از گمرك که موجب زیان –74

:مالی دولت گردد

.و عالوه بر مابه التفاوت جریمه اي معادل مابه التفاوت دریافت خواهد شدتخلف گمرکی محسوب) الف

تخلف گمرکی محسوب و عالوه بر ما به التفاوت جریمه اي معادل پنجاه تا صد درصد مابه التفاوت دریافت خواهد ) ب

.شد

.التفاوت دریافت خواهد شدتخلف گمرکی محسوب و عالوه بر ما به التفاوت جریمه اي معادل ده تا صد درصد مابه ) ج

.  چنانچه قاچاق نباشد، عالوه بر مابه التفاوت جریمه نیز اخذ خواهد شد) د
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کاالیی که جهت پردازش در کشور ورود موقت شده است ظرف مهلت مقرر و تعیین شده از –75

:قلمرو گمرکی خارج نمی شود 

.باشدعدم خروج اینگونه کاالها تحت هیچ شرایطی قاچاق نمی) الف

در صورت عدم وجود قوه قهریه به ازاي هر روز تأخیر مشمول جریمه اي از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال ) ب

.    است

.تأمین مبلغ از محل تضمین مأخوذه از صاحب کاال مانع اخذ جریمه نخواهد بود)ج

.هر سه گزینه صحیح است) د

به اصل یا میزان جریمه معین شده اعتراض داشته چنانچه مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی-76

:باشند

.می توانند قبل از ترخیص ، اعتراض خود را با دالیل و مدارك به رئیس گمرك محل ارائه کنند تا بررسی نماید) الف

رئیس می توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دالیل و مدارك به) ب

. گمرك محل ارائه کنند تا بررسی نماید

می توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دالیل و مدارك جهت ) ج

.    ارجاع به کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی به گمرك مربوطه تسلیم نمایند

در گمرك محل، اعتراض خود را با دالیل و مدارك به رئیس گمرك محل ارائه می توانند پس از تودیع یا تأمین آن)  د

.کنند تا به مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی ارجاع نماید

کدامیک از موارد زیر از مصادیق قاچاق گمرکی تلقی نمی گردد؟–77

.   شور کشف شودکاالهایی که با انجام تشریفات گمرکی وارد قلمرو گمرکی شود و در داخل ک) الف

.کاالیی که از مسیر مجاز بدون انجام تشریفات گمرکی وارد قلمرو گمرکی گردد) ب

ww.کاالیی که از مسیر غیر مجاز از قلمرو گمرکی خارج شود) ج
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٢٨

.کاالیی که بدون تسلیم اظهارنامه و بدون پرداخت حقوق و عایدات دولت از مسیر مجاز وارد کشور شود) د

الورودي که اظهار آن تحت رویه عبور خارجی مجاز است، تحت عنوان کاالي کاالي ممنوع –78

:مجاز دیگري و با نام دیگر اظهار می شود

.مشمول مقررات قاچاق است) الف

تخلف گمرکی محسوب و عالوه بر ما به التفاوت حسب مورد جریمه اي از ده تا صد درصد یا پنجاه تا صد درصد ) ب

.شودمابه التفاوت دریافت می

.   چنانچه ظرف سه ماه اسناد مورد قبول گمرك ارائه ننماید کاال به نفع دولت ضبط می گردد) ج

. می بایست از همان مرز کاال را به خارج از کشور اعاده نماید) د

اسنادي که در آن خصوصیات کاالیی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کاالي اظهار شده –79

یا جعلی باشد ،تعریف کدام سند است؟ تطبیق ننماید و 

اسناد خالف)  الف

اسناد غیر واقعی) ب

اسناد جعلی) ج

اسناد خالف واقع ) د

کاالي صادراتی که در یکی از گمرك هاي داخلی براي آن پروانه صادر گردیده است با کاالیی –80

:که داراي ارزش بیشتري است، در طول مسیر تعویض می شود

.ی ندارداشکال) الف

.قاچاق است) ب

.    چنانچه کاالي جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط نباشد، قاچاق نیست) ج

ww.چنانچه فک پلمب شده باشد هر چند که کاال ممنوع الصدور یا مشروط نباشد، قاچاق است) د
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٢٩

:هرگونه حک و اصالح در صورتمجلس کشف –81

.لتی استبه عنوان جعل و تزویر در اسناد دو) الف

.در صورت وجود عمد در حکم جعل و تزویر در اسناد دولتی است) ب

.به عنوان کالهبرداري تلقی می گردد) ج

.    در صورت وجود عمد به عنوان جعل در اسناد دولتی است) د

کدام گزینه جزء موارد مشمول معافیت نمی باشد؟–82

بی وزیر اطالعاتاقالم و تجهیزات خاص اطالعاتی با تأیید کت) الف

کاالي ورود موقت و ورود قطعی     ) ب

هواپیماهاي باري و مسافري) ج

کاالهاي صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت ضوابط مربوطه ) د

کدام عبارت نادرست است؟–83

جارت، نماینده اتحادیه کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرکی متشکل از نماینده وزارت صنعت، معدن و ت)الف

و حسب مورد ) درصورت نبود اتحادیه ، نماینده اتاق(کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 

.اتاق تعاون ایران و نماینده گمرك ایران می باشد

.ندشرکتهاي حمل و نقل مسؤول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفی شده خود به گمرك هست) ب

گمرکها موظفند فقط اظهارنامه هاي گمرکی را پس از امضاء پروانه مربوطه حداقل یکبار از نظر اجراي مقررات و اینکه )ج

.   وجوه گمرکی متعلقه به طور صحیح و طبق مقررات وصول شده است قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند

ارنامه هاي گمرکها را که ضروري تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد گمرك ایران می تواند هر تعداد از اظه)د

ww.نماید
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٣٠

در صورت اعتراض مؤدي به کسر دریافتی مطالبه شده از سوي گمرك ظرف سی روز از تاریخ –84

ابالغ و موجه نبودن اعتراض وي از سوي گمرك و ابالغ آن، ظرف چه مهلتی مؤدي می تواند 

ده به کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی را بنماید؟ درخواست ارجاع پرون

یک هفته) الف

ده روز ) ب

بیست روز ) ج

یک ماه )د

اعضاء اصلی و علی البدل کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی به ترتیب چند نفرند ؟–85

9–9) الف

7-9) ب

5-7) ج

7-7) د

انتخاب و اعضاء کمیسیون مزبور ............. گمرکی توسط رئیس کمیسیون تجدیدنظر اختالفات –86

.سال سابقه کاري مرتبط داشته باشند........ نباید کمتر از 

سال20–وزیر دادگستري ) الف

سال 15–وزیر دادگستري ) ب

سال    20–وزیر امور اقتصادي و دارایی ) ج

سال 15–وزیر امور اقتصادي و دارایی ) د

wwوه هزینه کرد دو درصد از مجموع حقوق ورودي مأخوذه توسط گمرك چگونه است؟نح–87
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٣١

% 15+ بابت تشویق کارکنان % 15+ به منظور تجهیز گمرکها و ابنیه و ساختمانهاي گمرك و خانه هاي سازمانی % 70)الف

بابت آموزش وارتقاء و بهره وري کارکنان

%  20+بابت تشویق کارکنان % 20+مانهاي گمرك و خانه هاي سازمانی به منظور تجهیز گمرکها و ابنیه و ساخت% 60) ب

بابت آموزش و ارتقاء و بهره وري کارکنان

%  20+بابت تشویق کارکنان % 10+به منظور تجهیز گمرکها و ابنیه و ساختمانهاي گمرك و خانه هاي سازمانی % 70)ج

بابت آموزش و ارتقاء و بهره وري کارکنان

بابت %  10+بابت تشویق کارکنان % 20+تجهیز گمرکها و ابنیه و ساختمانهاي گمرك و خانه هاي سازمانی به منظور% 70)د

آموزش و ارتقاء و بهره وري کارکنان

: عبارت است ازکشور مبدأمنظور از -88

کشوري که کاال در آن تولید شده است ) الف

استشدهکشوري که کاال از آن صادر)ب

اال در آن تولید یا ساخته شده استکشوري که ک) ج

موردسههر) د

را دارد؟) ترتیب اجرا(قابل جابجایی تعیین ارزشهاي کدام یک از روش-89

ارزش محاسباتیـ ) استعالم از بازار(ارزش تفریقی ) الف

کاالي مشابهسوابق ترخیص -مثل سوابق ترخیص) ب

الف وب )ج

wwیچکدام ه) د
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٣٢

هاي زیر در ارزش گمرکی محاسبه نخواهد شد؟کدامیک از هزینه-90

مخارج ساختن، بر پا داشتن، سوار کردن ) الف

هزینه حمل و نقل پس از ورود؛) ب

بهره و سود بانکی ؛ ) ج

همه موارد ) د

در تعیین ارزش گمرکی کدامیک از پرداخت هاي ذیل به ارزش اضافه می شود ؟-91

حقوق مالکیت معنوي    ) الف

نه طراحی و مهندسی در سایر کشورها هزی) ب

عواید  فروش مجدد کاالي وارد شده که به فروشنده اعاده می شود      )  ج

همه موارد ) د 

:بایستگ در مقایسه ارزش دو کاالي مثل و مشابه الزاماً می.ا.ق15بر اساس مواد -92

کشور مبدأءشان یکسان نباشد) باز همان کشور مبدأء باشد ) الف

کشور صادرکننده شان یکسان نباشد)دکشورصادرکننده شان یکسان باشد ) ج

:شودکدامیک از مواد قانونی زیر مستقیماً به تعریف ارزش کاالهاي وارداتی مربوط می-93

قانون امور گمرکی 14ماده ) الف

قانون امور گمرکی 15ماده ) ب

wwقانون امورگمرکی16ماده ) ج
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٣٣

هرسه مورد) د

:شودم مورد به ارزش کاالي ورودي اضافه نمیکدا-94

هزینه نصب وراه اندازي ) بهاي حمل ونقل و باربندي هزینه) الف

مواد و قطعات به کار رفته در کاالي وارده ) دحق مالکیت معنوي ) ج

:ارزش کاالي ورودي در همه موارد عبارت است از-95

ارزش سیف ) الف

ارزش فاکتور ) ب

دراتی نرخ صا) ج

ها تا اولین دفتر گمرکی ارزش سیف و کلیه هزینه) د

.....مورد پذیرش نبودن ارزش کاال باید -96

مبتنی بر نظر گمرك است ) الف

مستند به مدارك  قابل قبول باشد) ب

مستند بر دالیل قابل قبول باشد) ج

ب و ج ) د

.شودتعیین می........... رزش کاالي ورودي از رويا-97

اسناد خرید صاحب کاال  ) لفا

wwسوابق ترخیص ) ب
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٣٤

اسناد تسلیمی صاحب کاال ) ج

الف و ج) د

:شودکدام مورد به ارزش کاالي ورودي اضافه نمی-98

هاي بسته بندي هزینه) الف

بهره و یوزانس ) ب

حق اختراع ) ج

هزینه طراحی و  مهندسی ) د

:گیردمشابه کدام سوابق مد نظر قرار میدر مقایسه ارزش یک کاال با سوابق مثل و -99

کلیه سوابق ترخیص شده قبلی ) الف

کلیه سوابق ترخیص شده قبلی با رعایت شرایط همزمانی) ب

کلیه سوابق ترخیص شده قبلی همزمان از همان کشور مبدأ ) ج

کلیه سوابق ترخیص از همان کشور مبدأ ) د

گ در همه موارد عبارت است از ارزش .ا.ق14ارزش کاالي ورودي در گمرك در ماده -100

ها به عالوه سایر هزینه........... بهاي

سیف ) الف

C&F) ب

FOBwwفوب ) ج
w.
ira
na
rz
e.
ir



٣٥

الف و ب ) د

کدام یک از موراد زیر از عوامل تشکیل دهنده ارزش گمرکی است ؟ -101

هزینه بسته بندي–بهاي خرید کاال ) الف

ظروف و محفظه ها  ) ب

حقوق مالکیت معنوي  –هزینه طراحی  –هزینه حمل و نقل ) ج

. همه موارد) د

قانون امورگمرکی در چه صورت به  ارزش گمرکی اضافه 14ماده 2هزینه هاي موضوع تبصره -102

نمی شود؟

درصورت متمایز بودن در اسناد                   ) الف 

درصورت پرداخت ) ب

الف و ب)ج

هیچکدام) د

ارزش یا هزینه اطالعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نرم افزار یا روي حاملین در چه صورت -103

مشمول ارزش گمرکی نمی شود اطالعات مانند دیسکت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رایانه

؟

درصورت متمایز بودن در اسناد) الف

شامل مدارهاي » حاملین اطالعات«ویدئویی، نرم افزارهاي تجاري و همچنین شامل ضبط هاي صدایی، سینمایی،)ب

ww.نباشد مجتمع، نیمه هادیها و وسایل مشابه 
w.
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٣٦

الف و ب )ج

هیچکدام) د 

:شودکدامیک از مواد قانونی زیر مستقیم به تعریف تعیین ارزش کاالهاي صادراتی مربوط می-104

قانون امور گمرکی 15ماده ) الف

قانون امورگمرکی 14ه ماد) ب

قانون امور گمرکی16ماده ) ج

الف و ب ) د

؟ارزش گمرکی کاالي صدوري، عبارت است از-105

قیمت فروش کاال براي صدور به اضافه هزینه بیمه، باربري و حمل  و نقل) الف

قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی) ب 

نه بیمه، باربري و حمل  و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کاال تا خروج از قیمت فروش کاال براي صدور به اضافه هزی)ج

قلمرو گمرکی تعلق می گیرد

الف و ب )  د

در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دالیل مستند، گمرك ارزش -106

چگونه تعیین می شود ؟کاالي صدوري

ذي ربطاستعالم از مراجعبا) الف

براساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می )ب

wwگیرد
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٣٧

کمیته دائمی نرخ گذاري کاالي صادراتی تعیین می کند ) ج

الف و ب) د

و .اتی برمبناي ارزش کاال باشددر مواردي که صادرات کاال منوط به پرداخت عوارض صادر-107

داده شود؟ارزش گمرکی نامتناسب تشخیص

جلوگیري می کنداز صدور کاال گمرك) الف

ستنیمانع از صدور کاال ) ب

گمرك می تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید)ج

ب و ج) د

است ؟کدام 15سومین روش تعیین ارزش در ماده -108

سوابق ترخیص کاالي مثل همزمان از همان کشور مبدأ)الف

سوابق ترخیص کاالي مشابه همزمان از همان کشور مبدأ)ب

ارزش محاسباتی برمبناء عوامل متشکله)ج

قیمت فروش همان کاال در بازار داخلی پس از تعدیل هاي الزم )د

.است .... ارزش  محاسباتی بر مبناي -109

ناء عوامل متشکله برمب)الف

قیمت فروش همان کاال در بازار داخلی پس از تعدیل هاي الزم)ب

wwدر بکارگیري سایر روشهابرمبناء مدارك و اطالعات موجود و با انعطاف)ج
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٣٨

الف و ج) د

.است.... بر مبناي 15آخرین روش تعیین ارزش در ماده -110

برمبناء عوامل متشکله )الف

کاال در بازار داخلی پس از تعدیل هاي الزمقیمت فروش همان )ب

در بکارگیري سایر روشهابرمبناء مدارك و اطالعات موجود و با انعطاف)ج

الف و ج) د

........ گمرك بر اساس هرگاه از طرف صاحب کاال سیاهه خرید به گمرك تسلیم نشده باشد-111

.ارزش را تعیین می نماید

همزمان از همان کشور مبدأمشابه وسوابق ترخیص کاالي مثل)الف

سایر اسناد تسلیمی صاحب کاال )ب

15روشهاي موضوع ماده )ج

قیمت فروش همان کاال در بازار داخلی پس از تعدیل هاي الزم)د

است...........مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران -112

اتاق تعاون ایران) الف

وزارت صنعت ، معدن و تجارت) ب

ق بازرگانی و صنایع و معادن ایراناتا)ج

wwالف و ب حسب مورد) د
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٣٩

توسط خریدار چنانچه خارج ازشرایط انجام معاملهفعالیت هاي بازاریابی براي کاال هزینه-113

.............. .به ارزش گمرکی .............  

اضافه می شود         -در اسناد متمایز باشد)الف

اضافه می شود         -در اسناد باشد) ب

اضافه نمی شود         -در اسناد متمایز باشد) ج

اضافه نمی شود    -در اسناد باشد) د

قواعد مبدأ بر اساس ضوابط کدام سازمان بین المللی تعیین می شود؟-114

سازمان تجارت جهانی  مورد تایید اتاق بین اللملی بازرگانی                      ) الف

سازمان جهانی گمرك  مورد تایید اتاق بین اللملی بازرگانی)ب

اتاق بین المللی بازرگانی مورد تایید شوراي همکاري گمرکی) ج

سازمان تجارت جهانی مورد تایید شوراي همکاري گمرکی   ) د

.باشدمی.. .............مهلت مرور زمان رسیدگی به اظهارنامه  توسط گمرك از تاریخ امضاء پروانه -115

هشت ماه ) الف

چهار ماه) ب

شش ماه  ) ج

سه سال  ) د

108جریمه هرنوع مغایرت منجر به زیان مالی دولت ازجمله اختالف ارزش موضوع ماده –116

wwگ چه میزان است ؟ .ا.ق
w.
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٤٠

. درصد مابه التفاوت است100تا 50بین ) الف

. درصد مابه التفاوت است100تا 5بین ) ب

. الف و ج و با توجه به میزان مابه التفاوت) د.درصد مابه التفاوت است100تا 10بین ) ج

هرگاه مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی نسبت به اصل جریمه یا میزان آن معترض باشند طبق -117

به این جرایم دریافتی کدام است؟صالحیتدار رسیدگی مرجعاگ  .ق111ماده 

الفات گمرکی کمیسیون رسیدگی باخت) الف

کمیسیون تجدید نظر ) ب

دفتر واردات ) ج

الف وب ) د

کدامیک از مراجع ذیل به اختالفات بیش از پنجاه میلیون ریال پس از صدور رأي کمیسیون -118

رسیدگی به اختالفات گمرکی رسیدگی می کند ؟ 

دیوان عدالت اداري     ) الف

کمیسیون تجدید نظر ) ب

ي محاکم دادگستر) ج

الف و ب )د

راي کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی تاچه مبلغی قطعی والزم األجرا است ؟-119

wwپنجاه میلیون ریال بدون جریمه ) الف
w.
ira
na
rz
e.
ir



٤١

پنجاه میلیون ریال ) ب

پنج میلیون ریال ) ج

پنج میلیون ریال با جریمه ) د

:و تجدید نظرتوسط گمرکات اجرایی رسیدگی به اختالفات گمرکیهاي کمیسیونآراء -120

.باشدفقط در امر رسیدگی قابل اجراء خواهد بود و قابل تعمیم نمی) الف

توسط واحدهاي ستادي با شرایطی در سایر موارد نیز قابل تسري است ) ب

.بستگی به متن راي دارد) ج

الف و ب ) د

: عبارت است از ـ اظهار کاال-121

است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کاال مشخص بیانیه اي کتبی) الف

می کند

است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کاال مشخص شفاهیبیانیه اي) ب

می کند

این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کاال است که براساس مقرراتیا شفاهی بیانیه اي کتبی )ج

.و اطالعات مورد نیاز براي اجراي مقررات گمرکی را ارائه می دهدمشخص می کند

الف و ب و ج  ) د

: عبارت است از حقوق ورودي-122

ww
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٤٢

ی که توسط هیأت وزیران تعیین ارزش گمرکی کاالبه اضافه سود بازرگان%) 4(حقوق گمرکی معادل چهار درصد ) الف

می گردد

وجوهی که به موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کاال تعلق می گیرد ولی شامل هزینه ) ب

.هاي انجام خدمات نمی شود

استارزش گمرکی%) 4(گمرکی معادل چهار درصد )ج

به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می ارزش گمرکی کاال%) 4(حقوق گمرکی معادل چهار درصد ) د

وجوهی که به موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کاال تعلق می گیرد ولی به عالوه گردد

.شامل هزینه هاي انجام خدمات نمی شود

؟شخصی است کهدر گمرك صاحب کاالي تجاري -123

و در مورد کاالي خریداري شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف (به  نام او صادر شده نسخ اصلی اسناد خرید )الف

به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وي ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام نیز ترخیصیه و )بانک مهر شده

.صالحیتدار گواهی شده باشد

و در مورد کاالي خریداري شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف (صادر شده به  نام اوحمل نسخ اصلی اسناد ) ب

به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وي ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام نیز ترخیصیه و )بانک مهر شده

.صالحیتدار گواهی شده باشد

و در مورد کاالي خریداري شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد (صادر شده به  نام او و حمل نسخ اصلی اسناد خرید ) )ج

به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وي ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از نیز ترخیصیه و )از طرف بانک مهر شده

.طرف مقام صالحیتدار گواهی شده باشد

ww.اسناد خرید و حمل در اختیار اوست) د
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٤٣

شامل ؟مرو گمرکیقل-124

.آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می شود) الف

کل کشور می شود) ب

.اعمال می شودمقررات صادرات و واردات آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون ) ج

الف و ج) د

کدامیک از تعاریف صحیح است؟-125

.صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز نداردکاالیی که: کاالي مجاز)الف

.کاالیی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد: کاالي مجاز مشروط)ب

.کاالیی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسالم به موجب قانون ممنوع است: کاالي ممنوع)ج

هرسه مورد) د

شامل کدامیک از وجوه ذیل نمی شود ؟هزینـه هاي انجام خدمات-126

، مهر و مـوم، پلمب)ایکس ري(هزینـه اشعه ایکس ) الف

باربـري، انبارداري در اماکـن گمرکی)ب

آزمـایش و تعرفه بندي، مراقبت، بـدرقه، توزین کاال و خدمات فـوق العاده )ج

هزینه بررسی ارزش) د

طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به وسیله .....................حقوق ورودي و هزینه هاي انجام خدمات -127

ww.گمرك یا اشخاص ارائه دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می شود
w.
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٤٤

بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کاال)الف

کاالبودن توجه به نو با) ب

مستعمل بودن کاالبه توجه ا ب)ج

ب و ج) د

؟افزایش حقوق ورودي شامل -128

می باشدکاالي موجود در اماکن گمرکی ) الف

کاالي موجود در اماکن گمرکی نیست)ب

و . و. ص.م.ق 11با رعایت ماده کاالي موجود در اماکن گمرکی نیست) ج

.و. ص.م.ق 11می باشد با رعایت ماده کاالي موجود در اماکن گمرکی ) د

از اشخــاص امورگمرکی جاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجراي قانونگمرك م-129

وصول نماید ...... را

قانون امور گمرکی 7رأساً با اعمال ماده ) الف

به سازمان امور مالیاتی اعالم نماید تا سازمان مذکور آن را براساس قانون مالیاتهاي مستقیم و آیین نامه اجرائی)  ب

اقدام قضایی با ) ج

الف و ب) د

و براي .................. میزان تضمین اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي کاالهاي مجاز-130

ww.است که حسب مورد توسط گمرك تعیین می شود.................................  سایر کاالها 
w.
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٤٥

به عالوه ارزش کاالمعادل حقوق ورودي متعلقه -معادل حقوق ورودي متعلقه) الف

برابر ارزش کاالیک معادل حقوق ورودي متعلقه به عالوه -معادل حقوق ورودي متعلقه) ب

معادل حقوق ورودي متعلقه به عالوه نصف تا سه برابر ارزش کاال-معادل حقوق ورودي متعلقه)ج

وه نصف تا سه برابر ارزش کاالمعادل حقوق ورودي متعلقه به عال-حقوق ورودي متعلقهدو برابر معادل ) د

هماهنگ شده توصیف و کدگذاري کاال، یادداشتهاي سیستم درصورتی که اصالحات مربوط به-131

... .در آن صورت توضیحی آن مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر باشد

.می شودبیشترکاالي موجود در گمرك مشمول مأخذ )الف

براي آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل براي آن صادر گردیده است مشمول مأخذ کاالیی که قبل از اعالم آگهی )ب

.کمتر می شود

کاالي موجود در گمرك و کاالیی که قبل از اعالم آگهی براي آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل براي آن صادر ) ج

.گردیده است مشمول مأخذ کمتر می شود

الیی که قبل از اعالم آگهی براي آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل براي آن صادر کاالي موجود در گمرك و کا) د

.می شودجدیدگردیده است مشمول مأخذ

.....بارگیري و مهروموم شده از طرف فرستنده کاال) کانتینرهاي(بارگُنج هاي -132

.در حکم بسته آکبند تلقی می گردد)الف

.ی گرددمندر حکم بسته آکبند تلقی )ب

.در حکم بسته آکبند تلقی می گردددر مناطق آزاد ) ج

wwالف و ج ) د
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٤٦

مدت مجاز نگهداري کاال در انبارهاي گمرکی در صورت تقاضاي کتبی صاحبان کاال یا شرکتهاي -133

حمل  و نقل در مورد کاالي عبوري و وجود علل موجه به تشخیص گمرك و با پرداخت هزینه 

دیگر قابل تمدید است...........افقت گمرك این مدت حداکثر تا انبارداري تا تاریخ مو

سه ماه) الف

چهار                       ) ب

دو ماه                    ) ج

یک ماه) د

چنانچه کاالهایی که براي آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود -134

؟تروکه می شودمشمول مقررات مظرف چه مدت 

سه ماه       ) الف

چهار                       ) ب

دو ماه                    ) ج

یک ماه) د

کاالهایی که در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادي پس از انقضاء مهلت هاي اعطائی توسط -135

..................سازمانهاي مذکور مهلت منقضی، اعالم می شوند 

می گردندمندرج در قانون امور گمرکی مشمول مقررات کاالي متروکه)الف

مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادي می گردندمشمول مقررات کاالي متروکه)ب

wwنمی گردندمقررات کاالي متروکهمشمول ) ج
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٤٧

ب و ج ) د

؟ارزش کاال براي دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کاالي تجاري -136

است که در اسناد خرید تعیین می گردد» سیف«ارزش) الف 

.تعیین می شودامور گمرکی شود ارزش به موجب قانون می در مواردي که اسناد ارائه حتی ) ب

امور در مواردي که اسناد ارائه نشود ارزش به موجب قانون و است که در اسناد خرید تعیین می گردد» سیف«ارزش)ج

.تعیین می شودگمرکی 

الف و ب) د

گمرك درصورتی می تواند با انتقال و نگهداري کاال در انبار اختصاصی موافقت نماید که-137

.میزان تضمین معادل حقوق ورودي استدر این صورت.............

.حقوق ورودي متعلق به آن تضمین شود و کاال از انواع مجاز باشد)الف

.اشدنبو کاال از انواع مجاز مشروط حقوق ورودي متعلق به آن تضمین شود)ب

اشد مجوزهاي الزم هنگام انتقال به انبار بکاال از انواع مجاز مشروط اگر حقوق ورودي متعلق به آن تضمین شود و )ج

توسط واردکننده ارائه شود

الف و ج ) د

ي خود صاحب کاال حق دارد براي انجام تشریفات قطعـی گمرکی و ترخیص کاالتا چه زمانی -138

نـسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهـار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلـیه وجوه 

متعلقه و سایر هـزینه هاي انجام  شده اقدام نماید

wwتا زمانیکه کاال در گمرك موجود است ) الف
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٤٨

تا زمانی که کاال توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است) ب

که پس از متروکه شدن، به انبارهاي سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی یاد شده منتقل می گردد کاالیی )ج

همه موارد) د

باشدمی ............محاسبه حقوق ورودي و هزینههاي کاالي متروکه به مأخذ زمان-139

ورود کاال              ) الف

تنظیم اظهارنامه ) ب

نبار        صدور قبض ا)  ج

صدور بارنامه) د

کاالي موجود در اماکن گمرکی که از طرف مرجع صالحیتدار دستور توقیف آن داده می شود-140

مشمول مقررات کاالي متروکه است) الف

قانون مجازات اسالمی دستور توقیف داده ) 10(واردي که به استناد ماده ولی ممشمول مقررات کاالي متروکه است )ب

.است از این حکم مستثنی استشده 

قانون مجازات اسالمی دستور توقیف داده شده است مشمول مقررات کاالي متروکه ) 10(واردي که به استناد ماده م) ج

است

الف و ج) د

در مواردي که گمرك، کاالي اظهار شده را تعیین تعرفه می کند در صورت تغییر تعرفه، براساس -141

...........تشخیص جدید گمرك

wwفقط به اخذ مابه التفاوت اقدام می شود و مشمول پرداخت جریمه نیست)الف
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٤٩

تاسمشمول پرداخت جریمه ، اخذ مابه التفاوت ربعالوه )ب

ستمتناسب با مابه التفاوت افقط به اخذ مابه التفاوت اقدام می شود و مشمول پرداخت جریمه)ج

تاسجریمه حداقل پرداخت مشمول ، اخذ مابه التفاوت ربعالوه ) د

عبارت است از ؟در مواردي که حقوق ورودي از روي وزن کاال دریافت می شود، وزن کاال-142

وزن ناخالص با تمام لفاف ها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك منهاي وزن ) الف

ظرف است

ونی و بیرونی به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك منهاي وزن وزن ناخالص با تمام لفاف ها و ظروف در) ب

تقریبی ظرف است

لفاف ها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك دونبکاال پس از توزین وزن خالص )ج

است

ل و وضع عادي هنگام اظهار در لفاف ها و ظروف درونی و بیرونی به حاا تمام بکاال پس از توزین خالص ناوزن ) د

گمرك است

در مواردي که بین گمرك و اظهارکننده اختالف حاصل شود و ترخیص کاال مستلزم پرداخت -143

:مبلغی بیش از آنچه اظهارشده است باشد اظهارکننده میتواند

مبلغ اظهاري و مابه التفاوت و جریمه را به صورت قطعی پرداخت کند ) الف

ري را به صورت قطعی و تفاوت و جریمه احتمالی را بصورت سپرده پرداخت کندمبلغ اظها) ب

مبلغ اظهاري را به صورت قطعی و تفاوت و جریمه احتمالی را بصورت ضمانت نامه تودیع نماید ) ج

wwهرسه مورد جز درموارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن ) د
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، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کاالي خود اگر صاحب کاال، کاالي خود را اظهار کرده باشد-144

؟که است را تحت عنوان دیگري اظهار نماید مشروط بر آن 

کاال از گمرك خارج نشده باشد ) الف

جریمه هاي متعلقه مربوط به اظهار خالف اولیه را پرداخت نماید) ب

نباشدصاحب کاال مشمول مقررات قاچاق قبلی اظهار )ج

همه موارد) د

در مواردي که کاال در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به مرجع تحویل گیرنده کاال یا در -145

:صاحب کاال می تواند مدت توقف در انبارهاي گمرکی آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شود

رج و یا آن را تقاضا کند کاال را با پرداخت تمام هزینه هاي انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خا)الف

بالعوض به دولت واگذار کند 

تقاضا کند قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه هاي انجام خدمات، فقط حقوق )ب

.ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر نماید

باشد یا تفکیک آن موجب آسیب دیدگی یا فساد بیشتر کاال درصورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نتقاضا کند ) ج

متناسب با آسیب دیدگی و فساد، ارزش کاال را تعیین و براساس آن حقوق ورودي را محاسبه و گمرك احرایی شود

وصول نماید

همه موارد) د

؟ورود موقت، رویه گمرکی است که -146

ظرف مهلت معینی ویطی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود براساس آن کاالهاي معینی می تواند تحت شرا) الف

ww. بدون تغییر در آن خارج گردد
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ظرف مهلت معینی و شود خارجقلمرو گمرکیازبراساس آن کاالهاي معینی می تواند تحت شرایطی به طور موقت)ب

. گرددواردبدون تغییر در آن 

اظرف مهلت معینی بو شود واردرایطی به طور موقت به قلمرو گمرکیبراساس آن کاالهاي معینی می تواند تحت ش)ج

. گرددخارجتغییر در آن 

خارجتغییر در آن دونبوشود واردبراساس آن کاالهاي معینی می تواند تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمرکی)د

. گردد

؟کهگفته می شود رویه اي به مرجوعی-147

.االي وارده در گمرك را می توان به عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخیص نمودبراساس آن ک)الف

براساس آن کاالي وارده موجود در گمرك را تا هنگامی که با اجراي مقررات متروکه به فروش نرسیده است می توان ) ب

.به  عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخیص نمود

گمرك را تا هنگامی که به فروش نرسیده است می توان به عنوان اعاده به خارج به خارج شده ازبراساس آن کاالي)ج

.گمرك اظهار و ترخیص نمود

الف و ج) د

؟خارجی کاال رویه گمرکی است که)عبور (ترانزیت -148

جاز دیگري، تحت براساس آن کاالیی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرك مجاز وارد و از گمرك م)الف

.نظارت گمرك خارج شود

مجاز دیگري، تحت نظارتمرزمجاز وارد و از مرزبراساس آن کاالیی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک )ب

.خارج شودسازمان پایانه ها 
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ت از یک گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز دیگري، تحت نظارکشوربراساس آن کاالیی به منظور عبور از )ج

.گمرك خارج شود

و از گمرك مجاز دیگري، تحت خارج براساس آن کاالیی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرك مجاز )د

.شودوارد نظارت گمرك 

در موارد استثنائی که ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل هاي گمرکی در مسیر عبور-149

و پروانه عبور کشف شود،، اختالفی بین محمولهترانزیت خارجی

در مورد کاالي اضافی نسبت به ضبط کاال اقدام می شود)الف

در مورد کاالي کسري طبق مقررات قاچاق اقدام می شود)ب

در مورد کاالي مغایر طبق مقررات قاچاق اقدام می شود)ج

همه موارد) د

ظن قوي قاچاق نسبت ) زیت خارجیتران( چنانچه براي نیروي انتظامی در طول مسیر عبور کاال -150

به محموله عبوري به وجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف 

.........در کاالي عبوري مواجه گردد،

.فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله و تنظیم صورت مجلس امکانپذیر است)الف

.نمی باشدبازرسی محموله امکانپذیر فک مهر و موم و پلمب و)ب

.فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرك و تنظیم صورت مجلس امکانپذیر است)ج

.حضور نماینده گمرك و تنظیم صورت مجلس امکانپذیر استبدونفک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله )د

ww، رویه گمرکی است کهصی شخعبور داخلیترانزیت یا-151
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براساس آن کاالي گمرك نشده بنابر درخواست متقاضی از یک گمرك مجاز به گمرك مجاز دیگر و یا سایر )الف

. اماکن تحت نظارت گمرك منتقل می گردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود

رك مجاز به گمرك مجاز دیگر و یا سایر اماکن براساس آن کاالي گمرك شده بنابر درخواست متقاضی از یک گم) ب

.تحت نظارت گمرك منتقل می گردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود

براساس آن کاالي گمرك نشده بنابر تصمیم گمرك از یک گمرك مجاز به گمرك مجاز دیگر و یا سایر اماکن )ج

.گمرکی آن در مقصد انجام شودتحت نظارت گمرك منتقل می گردد تا تشریفات قطعی 

براساس آن کاالي گمرك شده بنابر تصمیم گمرك از یک گمرك مجاز به گمرك مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت )د

.نظارت گمرك منتقل می گردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود

، بارگُنج )دستور اداري(حکم گمرك می تواند در صورت تراکم در انبارهاي گمرکی، با صدور -152

هاي مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداري به انبارهاي گمرکی دیگر منتقل 

در حین ) فورس ماژور(مسؤولیت کسري، آسیب دیدگی و فقدان کاال به جز در موارد قوه قهریه . نماید

............. خدمات مربوطهزینه هاي حمل و انجام و............  عبور داخلی اداري 

.با گمرك است)  الف

با صاحب کاال است-با شرکت حمل است ) ب

با صاحب کاال است–با گمرك است) )  ج

با صاحب کاال است–با صاحب کاال است ) د

هرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلی نسبت به اظهارنامه کسري مشاهده شود صورت مجلس تنظیم -153

کاالي اضافی از همان نوع . و پروانه عبوري براساس آن اصالح و کاال عبور داده می شودو اظهارنامه

wwمی گردد..................و کاالي اضافی غیر هم نوع %) 5(مازاد بر پنج درصد 
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مسترد                 ) الف

ضبط                   ) ب

اضافه تخلیه             ) ج

هیچکدام)د

رگاه کـاالي عـبور داخلی به طور کلـی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود هـ-154

.می گردد............... ، مشمول )فورس ماژور(جز در موارد قوه قهریه 

مقررات قاچاق)الف

ضبط                       )ب

متروکه                  )ج

الف و ب) د

؟طعی، رویه گمرکی است که صدور ق-155

براساس آن کاالي داخلی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده به منظور فروش یا مصرف از کشور ) الف

.خارج می شود

.براساس آن کاالي خارجی که ورود قطعی شده به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود)ب

.فروش یا مصرف از کشور خارج می شودبه منظور خارجیبراساس آن کاالي )ج

الف و ب ) د
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حقوق ورودي اخذ شده از عین کاالي وارداتی که از کشور صادر می گردد و مواد، کاالهاي -156

کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندي کاالي مصرفی و لوازم بسته بندي خارجی به

.باید به صادرکننده مسترد گردد............با مأخذ زمان صادر شده 

ورود کاال                                   ) الف

صدور کاال            )ب

ورود یا صدور هرکدام بیشتر بود              ) ج

ورود یا صدور هرکدام کمتر بود   ) د

هاي صادر شده مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد به کار رفته در کاال-157

. است.............از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کاالي ...........

ورودي                               –یک سال ) الف

ورودي-سه سال ) ب

صدوري                                 –سه سال ) ج

صدوري                               –یک سال ) د

. محاسبه می شود...............................  استرداد حقوق ورودي براساس -158

ارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود)الف

صدورارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودي در زمان )ب

ورودارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودي در زمان)ج

wwصدورأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمرکی در زمان ارزش گمرکی و م)د
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؟صدور موقت، رویه گمرکی است که-159

به موجب آن کاالهاي مجاز براي اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه به طور )الف

.ودموقت و ظرف مهلت معینی به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده ش

به موجب آن ماشین آالت و تجهیزات براي انـجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی به )ب

.خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود

به موجب آن وسایل نقلیه براي استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهاي دیگر به طور موقت و ظرف مهلت معینی )ب

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

همه موارد) د

صدور موقت مهر و موم و پلمب یا عالئم دیگري که از طـرف ي هر گاه در موقع بازگشت کاال-160

ها یا محتویات بسته هاي ضروري الصاق گردیده است از بین رفته باشد و تشخیص گمرك روي بسـته

..گمرك ممکن نباشدعین کاال براي گمرك 

درباره آن اجراء می را مانند کاالیی که به کشور وارد میشود محسوب و مقررات کاالي ورودي را کاالي مورد بحث )الف

.کند

.کندمانند کاالیی که به کشور وارد میشود محسوب  می را کاالي مورد بحث )ب

اجازه ورود کاال را نمی دهد) ج

دهداجازه ورود کاال را می ) د

اطالق می شود............ به » وسایل نقلیه براي مقاصد تجاري«اصطالح -161

که در حمل  و نقل بین المللی ، هواپیما، وسایل نقلیه جاده اي و ریلی)هاورکرافت(شناور، وسیله نقلیه آبی خاکی ) الف

wwبراي حمل اشخاص مورد استفاده قرار می گیرد
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که در حمل  و نقل بین المللی براي ، هواپیما، وسایل نقلیه جاده اي و ریلی)هاورکرافت(شناور، وسیله نقلیه آبی خاکی)ب

حمل کاال به صورت تجاري مورد استفاده قرار می گیرد

) کانتینر(محفظه هاي حمل بار یا بارگُنج ) ج

همه موارد) د

خروجی در محدوده به انتقال کاالها تحت نظارت گمرك از وسیله حمل ورودي به وسیله حمل-162

اطالق می شود.............یک گمرك که همان گمرك ورودي و خروجی از قلمرو گمرکی است 

رویه انتقالی)الف

حمل یکسره) ب

ترانزیت داخلی                                ) ج

)کابوتاژ(کران بري) د

براي رسیدن کاال به گمرك مقصد منقضی گردد و ) کابوتاژ(روانه کران بري هرگاه مدت اعتبار پ-163

تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب کاال گواهینامه گمرك مقصد مبنی بر ورود کاال ارائه نشود 

و گمرك ؟آن کاال مانند کاالي به مقصد نرسیده تلقی 

از نوع مجاز باشد نسبت به اجراي تعهد یا تضمین مأخوذه اقدام و ) کابوتاژ(در صورتی که کاالي موضوع کـران بري )الف

.سپس پروانه خروجی صادر می گردد

، کاالي ممنوع الصدور یا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات )کابوتاژ(درصورتی که کاالي موضوع کران بري )ب

قاچاق است 

.نجام تعهد اکتفاء می شوددر صورت اثبات عدم سوءنیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیري ا)ج

wwهمه موارد ) د
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بر ضبط، توقیف کاال و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به ابالغ هر نوع صورت مجلس مبنی-164

وکالت از طرف صاحب کاال اظهارنامه به گمرك تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به 

آن اظهارنامه صورت گرفته است

.ابالغ آن به صاحب کاال محسوب می گرددبه منزله )الف

می گرددنبه منزله ابالغ آن به صاحب کاال محسوب ) ب

محسوب می گردداظهارکننده فقطبه منزله ابالغ آن به ) ج

صاحب کاال محسوب می گرددوکیل به منزله ابالغ آن به )د

ا بسته هایی مشاهده شود که وارد گردیده است بسته یاز راههاي مجاز هرگاه به همراه کاالیی -165

در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکري از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته 

هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل 

رف سه ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از نگردیده باشد و براي توضیح علت اختالف نیز ظ

.....گمرك طرف شرکت حمل  و نقل کاال ارائه نشود 

.دکندر مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته هاي اضافی اکتفاء می )الف

.دنمایدر مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی اقدام می )ب

داینمبه اخذ جریمه انتظامی اقدام می فقط ) ج

الف و ب) د

است براي ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح .............هرگاه کاالیی که ورود آن -166

اظهار شود گمرك باید از ترخیص آن خودداري و به صاحب کاال یا نماینده قانونی وي به طور 

رجوع کردن کاال با رعایت نسبت به عبور خارجی یا م.............مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف 

wwدر صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك کاال را ضبط و مراتب را به . ضوابط اقدام نماید
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اعتراض .............صاحب کاال حق دارد از تاریخ ابالغ ضبط تا . صاحب آن یا نماینده او ابالغ می نماید

از تاریخ مراجعه به دادگاه ............ثر ظرف خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداک

.در غیر این صورت کاال به ضبط قطعی دولت درمی آید. صالحه به گمرك مربوطه اعالم کند

پانزده روز-دو ماه-سه ماه-ممنوع) الف

مشروط براینکه ورود آن جرم شناخته نشود–پانزده روز-ماهدو-سه ماه-ممنوع) ب

پانزده روز-دو ماه-سه ماه-مجاز) الف) ج

مشروط براینکه ورود آن جرم شناخته نشود-پانزده روز-دو ماه-دو ماه-ممنوع) د

هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کاالي صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان -167

به تشخیص رئیس گمرك جریمه اي از مقرر، اظهار یا تـودیع گردیده است عـالوه بر اخذ مابه التفاوت 

.مابه التفاوت مذکور دریافت می شود........................... 

%)50(تا پنجاه درصد %) 5(پنج درصد )الف

%)50(تا پنجاه درصد %) 10(درصد ده) ب

%)100(درصد یکصدتا %) 50(درصد اهپنج) ج

%)100(درصد یکصدتا %) 5(پنج درصد )د

کمتر یا بیشتر ارزش کاال غیرواقعی اظهار %) 10(ه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد هرگا-168

................................گردد تا تسهیالت و مزایاي غیرقانونی براي صاحب کاال ایجاد نماید 

.ودمابه التفاوت ارزش، اخذ می ش%) 100(تا صد درصد %) 10(جریمه اي بین ده درصد )الف

ww.مابه التفاوت ارزش، اخذ می شود%) 100(تا صد درصد %) 5(درصد پنججریمه اي بین )ب
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ira
na
rz
e.
ir



٦٠

.مابه التفاوت ارزش، اخذ می شود%) 100(تا صد درصد %) 50(درصد پنجاهجریمه اي بین )ج

مشمول جریمه نمی شود و فقط ارزش اصالح می شود ) د

التفاوت حقوق ورودي به میزانی بیش از پنجاه درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه-169

..................................حقوق ورودي کاالي اظهار شده باشد عالوه بر اخذ مابه التفاوت، %) 50(درصد 

.باشد

مابه التفاوت%) 10(درصد دهحداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از )الف

مابه التفاوت%) 50(نجاه درصد حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پ)ب

مابه التفاوت%) 5(درصد حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنج)ج

مابه التفاوت%) 100(درصد یکصدکمتر از نباید حداقل جریمه مأخوذه )د

هرگاه در اظهارنامه هایی که براي ترخیص کاال تسلیم گمرك می شود مشخصات کاال برخالف -170

ه باشد ولی این خالف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ واقع اظهار شد

اخذ و با اجازه کتبی ..............................................تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرك محل، 

.رئیس گمرك محل، اظهارنامه تسلیمی اصالح می شود

استمابه التفاوت%) 100(تا صددرصد %) 10(از ده درصد که حداقلايجریمه) الف

ریال است) 1,000,000(ریال و حداکثر آن یک میلیون ) 500,000(اي که حداقل آن پانصد هزار جریمه)ب

وصول نمی شوداي جریمه)ج

الف و ب) د

ww:کدام مورد قاچاق گمرکی محسوب می شود-171
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)ب. شریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گرددکاالیی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام ت)الف

.کاالهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهاي غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد

خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کاالي ورود موقت، ورود موقت براي پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت )ج

قرررر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کاالي عبور داخلی شخصی ظرف مهلت ممق

همه موارد) د

:کدام مورد قاچاق گمرکی محسوب می شود-172

بیرون بردن کاالي تجاري از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودي)الف

.داشته شودکاالي عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن بر)ب

. کاالیی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کاالي مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود)ج

همه موارد) د

کاالي مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کاالي مجاز یا مجاز مشروط دیگري که جمع -173

سناد خالف واقع اظهار شودحقوق ورودي آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از ا

مشمول قاچاق است ) الف

فقط کاال ضبط می شود) ب

مشمول قاچاق نمی باشد) ج

الف و ب)د

......منظور از اسناد خالف واقع اسنادي است-174
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که در آن خصوصیات کاالیی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کاالي اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی )الف

باشد

خصوصیات کاال صحیح ومنجزاً قید نشده است ) ب

اسناد نادرست است) ج

ب و ج) د

کاالي جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا داراي ارزش کمتري که با کاالي صادراتی که -175

.براي آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود

مشمول قاچاق نمی باشد ) الف

مشمول قاچاق است ) ب

کاال ضبط می شود فقط) ج

مشمول حداکثر جریمه می باشد) د

:اصل اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می توان به آن استناد نمود عبارت از-176

قبض خرید کاالي متروکه، ضبطی و بالصاحب،قبض سپرده موجب ترخیص کاال،پته گمرکی،پروانه ورود گمرکی)الف

پروانه کران بري ، پته عبور،پروانه ورود موقت براي پردازش، پروانه ورود موقت،ه مرجوعیپروان،روانه عبورپ)ب

)کابوتاژ(

کارت هوشمند تکمیل ،کارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتی،پروانه صدور موقت،پروانه صادراتی)ج

و تأیید شده توسط گمرك

wwهمه موارد) د
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:اسناد مثبته گمرکی  باید مشخصات مذکور در این-177

با مشخصات کاال تطبیق نماید ) الف

.فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کاال با توجه به نوع کاال و نحوه مصرف آن متناسب باشد)ب

الف و ب)ج

با مشخصات کاال تطبیق نمایدصرفاً) د

یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و آالت و ابزاردستی اعم از برقی و غیربرقی مربوط به کار -178

:خارجیانی که به ایران می آیند مشروط بر این  که

اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعاء به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان )الف

.برسد

.گمرکی برسداز یک ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو )ب

الف و ب ) ج

در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشندگزینه ج  و با شرط اینکه )   د

، تقویم، لوحهاي فشرده تبلیغاتی، کتابچه حاوي مشخصات )بروشور(، دفترك )کاتولوگ(ـ کاالنما -179

............ باشد ............. روط بر اینکه مشفنی و تجاري کاال، اسناد مربوط به حمل کاال، نقشه هاي فنی 

از پرداخت حقوق ورودي معاف است–فاقد جنبه تجاري) الف

از پرداخت حقوق ورودي معاف است–جنبه تجاريداراي)ب

مشمول پرداخت حقوق ورودي است–فاقد جنبه تجاري)ج

wwب و ج) د
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چه شرایطی مشمول مقررات قاچاق می شوددرکاالي مورد معافیتی که به دیگري منتقل شود-180

سال از تاریخ ترخیص آن به شخص دیگري که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به پنجقبل از انقضاء )الف

هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود 

ه از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر قبل از انقضاء ده  سال از تاریخ ترخیص آن به شخص دیگري که حق استفاد)ب

واگذار شود به گمركوجوه متعلقهدون پرداخت عنوان اعم از قطعی یا وکالتی ب

قبل از انقضاء ده  سال از تاریخ ترخیص آن به شخص دیگري که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر )ج

واگذار شود به گمرك وجوه متعلقه اخت ا پردعنوان اعم از قطعی یا وکالتی ب

واگذار شود به گمرك وجوه متعلقه ا پرداخت اخذ مجوزهاي ورود بو پس از قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص )د

حقوق ورودي قطعات و لوازم و موادي که براي مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندي اشیاء یا -181

د در مواردي که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعاً مأخذ مواد یا دستگاه ها وارد می گرد

.................از جمع مأخذ حقوق ورودي شیء یا ماده یا دستگاه آماده باشد ............حقوق ورودي آن

آماده به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودي شیء یا ماده یا دستگاه-بیشتر ) الف

.مربوط وصول می شود

.به مأخذ حقوق ورودي شیء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول می شودگمرك به تشخیص و نظارت )ب

.وصول می شودکاالي وارده به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودي )ج

جارت به مأخذ حقوق ورودي شیء یا ماده یا دستگاه آماده به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و ت-کمتر  )د

.مربوط وصول می شود
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کاالهاي داراي نشانی یا نام یا عالمت یا مشخصات دیگري بر روي خود کاال یا روي ورود قطعی -182

لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل 

است.... را دارد اص یا مشخصات اصلی آن کاالساخت یا خو

ممنوع  ) الف

ب مجاز 

.کاالیی که با نظارت و تأیید گمرك موجبات اغفال در آنها محو گردد، مستثنی است-ممنوع ) ج

غیر مجاز) د

:نداردرا کاالهاي زیر قابلیت صدور قطعی -183

کاالهاي ممنوع الصدور به موجب و سایرا به موجب قانون کاالهاي ممنوع الصدور براساس شرع مقدس اسالم و ی)لفا

قوانین خاص

اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، گردشگردي و صنایع دستی)ب 

اقالم دامی یا نباتی و گونه هاي جانوري براي حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست طبق فهرست اعالمی )ج

هاي مربوطهازسوي سازمان

همه موارد) د

..کارگزار گمرکی در گمرك به شخصی اطالق می شود که -184

.تشریفات گمرکی کاالي متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد) الف

، از طرف صاحب کاال با اختیارات قانونی می باشدوکالتنامه رسمی اراي د)ب

ww.می باشدرك ایران پروانه مخصوص از گمداراي )ج
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همه موارد) د

انجام تشریفات گمرکی کاالي عبور داخلی به صورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط -185

به منزله وکالتنامه تلقی می .......در اینگونه موارد . .............شرکت هاي حمل  و نقل مربوطه نیاز به 

.گردد

بارنامه–کارت کارگزار گمرکی ندارد)الف

بارنامه–کارت بازرگانی ندارد  ) ب

بارنامه–دارد کارگزار گمرکیکارت) ج

ترخیصیه–کارت کارگزار گمرکی ندارد)د

هر گاه بعد از ترخیص کاال از گمرك معلوم گردد وجوهی که وصول آن برعهده گمرك است -186

ریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً د

ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کاالي ...............است گمرك و صاحب کاال می توانند ظرف 

مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند

هشت ماه             ) الف

شش ماه            ) ب

چهار ماه               ) ج

سه سال) د

از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی، حکم معافیت به ............ چنانچه پس از ترخیص کاال -187

.است............ گمرك تسلیم شود با رعایت مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه 

wwقابل استرداد-ظرف شش ماه ) الف
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استردادقابلغیر –ظرف شش ماه ) ب

قابل استردادغیر –ماه ظرف هشت)ج

قابل استرداد–شش ماه بعد از ) د

اینکه مورد وکالت یا نمایندگی با توجه بهابالغ مطالبه نامه به وکیل یا نماینده صاحب کاال -188

محدود به ترخیص کاال باشد 

.قاطع مرور زمان شش ماهه است) الف

.نیستقاطع مرور زمان شش ماهه ) ب

ماهه استهشتقاطع مرور زمان )ج

.نیستقاطع مرور زمان شش ماهه)د

اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه می شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض -189

از تاریخ ابالغ مطالبه نامه دالیل اعتراض خود را به طور کتبی به ............داشته باشند می توانند ظرف 

عالم دارند در این صورت گمرك به اعتراض نامه رسیدگی می کند و در مواردي که گمرك ا

اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري می نماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدي 

......... ابالغ می کنند که در آن صورت چنانچه صاحب کاال به اعتراض خود باقی باشد می تواند ظرف 

اریخ ابالغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختالفات از ت

امکانپذیر است و مستلزم ......... ارجاع پرونده بعد از مهلت هاي فوق حداکثر تا . گمرکی را بنماید

.تأمین مبلغ مورد مطالبه می باشد

شش ماه-ده روز-یک ماه  ) الف

wwشش ماه-روزهفت-سی روز)ب
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ماههشت -ده روز-سی روز) ج

شش ماه-ده روز-سی روز)د

مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب کاال یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را دارد از زمان -190

ی ماده در صورت تأخیر پرداخت، گمرك از محل جریمه وصول. مسترد شود.......... قطعیت، ظرف 

.مبلغ اضافه پرداختی را به عنوان جریمه به صاحب کاال پرداخت می نماید............. ) 140(

%)1(درصد یکبه ازاء هر ماه-یک ماه) الف

%)5/0(نیم درصد روزبه ازاء هر-ده روز ) ب

%)5/0(به ازاء هر ماه نیم درصد -یک ماه ) ج

%)1(د درصیکروزبه ازاء هر-ده روز ) د

به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات )حسابرسی پس از ترخیص(مدت زمان رسیدگی -191

است ؟موجب آن کاال از گمرك ترخیص شدهگمرکی از تاریخ صدور سندي که به

شش ماه ) الف

یک سال ) ب

پنج سال ) ج

سه سال ) د

ع رسیدگی به اختالفات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کاال، جریمه ها به غیر از موارد مرج-192

است.... و مقررات گمرکی) فورس ماژور(قاچاق گمرکی، قوه قهریه 

wwب) واحدهاي ستادي گمرك ایرانکمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی)الف
w.
ira
na
rz
e.
ir



٦٩

مراجع صالحه) ددیوان عدالت اداري ) ج

؟سیون رسـیدگی به اختـالفات گمـرکـی الزم االجراء اسـت مگر در مواردي که رأي کمـیآ-193

ریال باشد) 50,000,000(مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرك و مورد قبول مؤدي بیش از پنجاه میلیون ) الف

) 50,000,000(ارزش گمرکی کاالیی که اختالف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون )ب

ریال باشد 

.مؤدي ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ رأي تقاضاي ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید) ج

همه موارد) د

؟....آراء صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر -194

االجراء است قطعی و الزم)الف

.شکایت در دیوان عدالت اداري میباشدفقط تا مدت سی روز از تاریخ ابالغ رأي از نظر شکلی قابل )ب

از تاریخ ابالغ رأي از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداري میباشدیکسالفقط تا مدت) ج

الف و ب) د

آراء کمیسیون ها در مورد پرونده هاي مشابه -195

قابل تعمیم نیست ) الف

واحدهاي ستادي گمرك ایران می توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیون ها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختالفات  ب) 

گمرکی و تجدید نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه اینگونه آراء مورد پذیرش 

صاحب کاال نیز قرار گیرد استناد نمایند.

ج) الف و ب 

wwد) قابل تسري است
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٧٠

....انون اقامتگاه صاحب کاال یا نماینده قانونی او در تمام موارد مربوط به این ق-196

.همان است که در اظهارنامه گمرکی قیـد شده است) الف

.همان است که در تقـاضانامه قیـد شده است) ب

.قیـد شده استوکالت نامههمان است که در ) ج

الف و ب) د

است ..........ترخیصصدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و-197

به طور مطلق ممنوع) الف

ممنوع) ب

مجاز) ج

صادر می شود گواهینامه حاکی از مدلول سند-به طور مطلق ممنوع ) د

ترجیحات تعرفه اي یا تجاري درخصوص محصوالت با مبدأ کشور ذینفع طرف قرارداد وقتی -198

:می شود که اعمال 

شود.ز آن کشور حمل شودکاال به طور مستقیم ا) الف از کشورهاي دیگر حمل ب)

شود. د) الف و بج) کاال به طور مستقیم از آن کشور خرید

ترجیحات تعرفه اي یا تجاري درخصوص محصوالتی که از کشورهاي دیگر عبور خارجی شود   -199

:بشرطی اعمال میشود که 

این عبور خارجی به دالیلی از قبیل شرایط جغرافیایی یا سایر الزامات حمل  و نقل قابل توجیه باشد  الف)

wwب) کاال زیر نظر کشورهاي عبوري و بدون انجام هیچگونه عملیاتی عبور نماید.
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٧١

.شودخریدکاال به طور مستقیم از آن کشور ) ج

الف وب) د

در صورتی که در اجراي مقررات و کنترل هاي گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات -200

گمرکی تشخیص داده شود،قاچاق 

نگهداري یا ضبط مابقی کاال یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی باشد)الف

نگهداري یا ضبط مابقی کاال یا وسیله نقلیه آن مجاز می باشد) ب

نگهداري یا ضبط مابقی کاال یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی باشد،مگر آن که به تشخیص گمرك نگهداري آنها براي )ج

ل قاچاق یا وصول جریمه ها ضروري باشداثبات عم

الف و ج ) د

مسؤولیت حفظ و نگهداري کاالي موجود در انبارهاي گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان -201

استکدام سازمان تحویل دادن آن با 

الف) مرجع تحویل گیرنده کاال

ب) گمرك 

ج) سازمان بنادر و دریانوردي 

د) شرکت انبارهاي عمومی

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