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 باشد؟ می 0212های اینکوترمز  یک از موارد زیر از بخش کدام -1

 گانه و تعهدات دهاصطالحات ، ( عناوین تئوریب        گانه گانه و تعهدات ده اصطالحات يازده، الف( عناوین تشریحی

 گانه دهيازاصطالحات و تعهدات ، ( عناوین تئورید           گانه هيازدگانه و تعهدات  اصطالحات ده، اوین تشریحیـ( عنج

 

 باشد؟ اهداف اینکوترمز مییک از موارد زیر از  کدام -0

 ب( ارائه یک زبان مشترک بين تجار جهان               الف( ارائه قوانين جهت جلوگيری از بروز اتفاقات احتمالی

 های احتمالی د( از بين بردن زیان                                                                           ارضهـج( ع

 

 باشد. اینکوترمز شرايط قرارداد از لحاظ پرداخت، متضمن ...... فروشنده و ...... خريدار می -3

 ( شرايط فروش برای / تحصيل رضايتهای                                                       ب الف( تعهدات / تامين خواسته

 های الف و ب های              د( گزينه ج( شفافيت حدود و وظايف / تعهدات و نقطه شروع مسئوليت

 

 دالیل تجدید نظر در اینکوترمز چيست؟ -4

 د( الف و ج      ج( رفع نواقص موجود            ب( بهبود عملکرد         الف( پيشرفت تکنولوژی  

 

 و عوارض گمرکی ورودی خيص و پرداخت حقوقتر باتحویل کاال در محل مقرر در مقصد ......؛  -5

 DAT د(                          DDPج(                            CFRب(                           CIFالف( 

 

 باشد؟ کدام گزینه درست می -6

 در مقصدقيمت کاال و کرایه تا بن ؛CIFب(               بيمه و کرایه تا بندر مقصد ،قيمت کاال ؛CFRالف( 

 پرداخت کرایه حمل کاال تا مقصد؛ CIPپرداخت کرایه حمل کاال تا مقصد                        د(  ؛CPTج( 

 

 باشد؟ کدام گزینه صحيح می -7

 وی عرشه کشتیتحویل کاال ر ؛FASب(            تحویل کاال در محل مقرر به حمل کننده ؛FCAالف( 

 بارنامهتحویل کاال در مقصد  ؛EXWد(     کشتی                           تحویل کاال در کنار  ؛FOBج( 

 

 طرفين جهت بيمه نمودن کاال تعهد دارند؟ذيل یک از اصطالحات  در کدام -8

 CPT / CFRد(        CIF / CPTج(       CIP / CIFب(       CFR / CIFالف( 

 

 ؟شود نمی ادهــــــای استف جادهنقل  و در حمل ذيل های گزينهیک از  کدام -9

 CPT / CIPد(        FAS / DATج(       CIF / CIPب(      FAS / FOBالف( 

 ww
w.

ira
na

rz
e.

ir



] المللی کاال نقل بين و های حمل آزمون تاسيس شرکت ای نمونه سواالت چهار گزينه ] 

 

0 |Transportation| © shafizadeh.az@gmail.com| 

 

 FCAبا شرط  ايتاليا رفگاماز شرکت  دستگاه تريلر يخچالی 6اقدام به خريد  آلفاالمللی  نقل بين و حملشرکت  -12

های آن در  نموده است در اين صورت انجام تشريفات گمرکی و پرداخت هزينه رمنقل شهر  و تحويل در پايانه حمل

 ( به عهده کيست؟ايتاليا) مبداکشور 

 رفگامب( شرکت                 .تشريفات گمرک وجود ندارد کشورهای عضو اتحاديه اروپاالف( در 

 آلفاد( شرکت                   الم شود.                  ـالمللی استع ج( بايد از اتاق بازرگانی بين

 

با  آلماناز کشور  کشنده بنزاقدام به خريد يک دستگاه المللی آلفا(  نقل بين و حملشرکت )يک خريدار ايرانی  -11

از فروشنده به  کشندهمعرفی کرده است. نقطه تحويل  تبريزخود در شهر  گاراژنموده و مقصد کاال را  DDPشرط 

 خريدار کجا است؟

 تبريزخريدار در  گاراژ( داخل ب                     تبريزالف( بعد از ترخيص کاال و بيرون درب خروج گمرک 

 تبريز( در انبار گمرک د                    تبريزخريدار در  گاراژج( روی وسيله نقليه فروشنده کنار 

 

در ......  ده است فروشنده موظف است کاال راخريداری ش چيناز کشور  شهريارگمرک  CPTای با شرط  محموله -10

 تحويل خريدار بدهد.

 مرز ايران( ب            .در محلی که توافق شده است مبداالف( روی وسيله حمل در 

 شهريار( گمرک د                                                             مبدا( عرشه کشتی در ج

 

 بندرعباس خريدار شده است کجا است؟ CFRای که با شرط  نقطه انتقال ريسک در معامله -13

  مبداکشتی در  کنارب(  اس                      ـبندرعبالف( گمرک 

 د( انبار خريد يا هر محلی ديگری که خريدار در بندرعباس تعيين کرده است.              مبداج( روی عرشه کشتی در 

 

 صادركننده موظف به حمل محموله است ولی تعهدی در قبال بيمه آن ندارد. ؛......ی بر واژه ندر قرارداد مبت -14

 FOBد(                                CFRج(                               EX-Worksب(                               CIFالف( 

 

 ها عبارت است از قيمت كاال بدون در نظر گرفتن كرايه حمل و ساير هزينه ؛...... -15

 كدام د( هيچ                    FOBج(                     CIFب(                    CFRالف( 

 

 است. ؛معادل ...... CIPاصطالح  -16

 CFRد(               CPTج(               Carriage Paid Toب(               CIFالف( 

 

17- CFR ...... است. ؛معادل 

 CIPد(              های الف و ب ج( گزينه               CPTب(              C+Fالف( 

 

 دهد. فروشنده کاال را در محل کار خود و قبل از ...... به خريدار تحويل می ؛در شرايط خريد به صورت ...... -18

ww / بارگيری بر روی عرشه کشتی  FASب(              / خروج از محل کشور صدور                          FCAالف( 
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 / حرکت کشتی به مقصد FOBد(                                   سازی برای صدور           / آماده EXWج( 

طبق شرايط ...... فروشنده ...... نسبت به انعقاد قرارداد ...... به هزينه ...... ايجاب  ؛يک قرارداد به صورت ...... -19

...... 

 کند. دی / حمل و بيمه / او / نمی/ تعه 0212/ اينکوترمز  EXWالف( 

 کند.  / نمی/ تعهدی / بيمه و حمل / او  0212 / اينکوترمز CIP( ب

 کند.  / تعهدی / بيمه و حمل / او / می 0212/ اينکوترمز  FCA( ج

 د( هر سه مورد

 

 متضمن ...... مسئوليت و تعهد برای ...... است. ؛شرايط خريد به صورت ...... -02

 CFR/ بيشترين / خريدار نسبت به  FOBب(                  CPT/ بيشترين / فروشنده نسبت به  CIPالف( 

 FCA/ کمترين / خريدار نسبت به  CIF( د                   FCA/ بيشترين / فروشنده نسبت به  EXW( ج

 

 ...... يا حمل با ...... استفاده ...... CIFو  CFR واژگاناز  -01

 شود.  حمل به وسيله دريا / کشتی / می هایالف( معموالً در قرارداد

 شود.  ب( اغلب در قراردادهای حمل از طريق دريا / کشتی / می

 شود.  ج( فقط در قراردادهای حمل از طريق دريا / کشتی / می

 د( هر سه مورد

 

 قبل از تاريخ ...... به عهده ...... است. FCAخسارت احتمالی به کاال در شرايط  -00

 الف( وصول کاال به مقصد بارنامه / فروشنده                        ب( تحويل کاال به خريدار توسط حمل کننده / فروشنده 

 ج( تحويل به حمل کننده در محل و زمان معين مقرر / فروشنده                            د( تحويل به خريدار / صاحب کاال

 

 ر را به قبول هر يک از شرايط ....... مجبور نمايد.صادر کننده ...... خريدا -03

 ب( مجاز است / تحويل کاال طبق اينکوترمز     Incotermsتواند /  الف( نمی

 تواند / اينکوترمز د( می      Incotermsج( مخير است / 

 

 خريد ...... مبدادر غياب دسترسی به  ؛برای خريدار استفاده از ...... -04

 باشد.  / مقرون به صرفه نمی CIFب(            باشد.                      رون به صرفه نمی/ مق EXWالف( 

 باشد. / مقرون به صرفه نمی CIPد(  باشد.                                    / مقرون به صرفه نمی DDPج( 

 

 در اينکوترمز مصرف؛ FAS مبتنی بر اصطالحقراردادهای  -05

 ب( قراردادهای رسيد هستند.           الف( قراردادهای حمل هستند.                                  

 د( قراردادهای تحويل هستند.       ج( قراردادهای رسيد و تحويل هستند.                             

 

ww چيست؟ DDP اصطالح با 0212در اينکوترمز  EXWفرق واژه  -06
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اين مسئوليت  DDPفروشنده موظف است تا تشريفات گمرکی را در کشور خودش انجام دهد ولی در  EXWالف( در 

 از وی ساقط و به عهده خريدار گذاشته شده است. 

اين  DDPفروشنده موظف شده است که تشريفات گمرکی کاال را در کشور خودش انجام دهد اما در  EXWب( در 

 .هدد خريدار بود که اين وظيفه را انجام می

 . را دارد 0212بيشترين مسئوليت مندرج در اينکوترمز  DDPکمترين مسئوليت و در  EXWفروشنده در ج( 

 د.ند( فرقی با هم ندار

 

 کاال را در مقصد تحويل خريدار نمايد؟  دفروشنده باي 0212در اينکوترمز  اصطالحدر کدام  -07

 CIFد(                         EXWج(                         FOB ب(                        FAS الف(

 

 از زمره کدام نوع از قراردادهای زير است؟ 0212در اينکوترمز  EXWمبتنی بر واژه قراردادهای  -08

 تحويل      د( قراردادهای حرکت )حمل(الف( قراردادهای رسيد      ب( قراردادهای تحويل      ج( قراردادهای رسيد و 

 

 وجود ندارد؟ 0212کدام واژه در اينکوترمز  -09

  CIP ،CPT ،CIFد(       FCA ،FAS ،FOBج(        DAP ،DAT ،DDP ب(      DDP ،DDU ، DATالف( 

 

 ...... ه نمايد که؛ئای را ارا فروشنده بايد بارنامه CFRمالت با شرط ادر مع -32

 ه دهد.ئاست که بايد بارنامه را ارا ونقل بارنامه از وظايف فروشنده نبوده بلکه اين شرکت حمل هئالف( ارا

 شده است.  ونقل ب( نشان دهد کاال در نقطه معينی در کشور فروشنده تحويل شرکت حمل

  باشد. ON BOARDد(          ساند.                       بر ونقل ج( تحويل کاال را به شرکت حمل

 

 ...... دارنددر نظر )روی عرشه( کشتی  حرکتچنانچه خريدار و فروشنده در حمل دريايی تحويل کاال را هنگام  -31

 در قرارداد خود استفاده کنند.  FASب( بايد از واژه     ود استفاده کنند.             در قرارداد خ FOBالف( نبايد از واژه 

 .در قرارداد خود استفاده کنند EXWد( بايد از واژه                      در قرارداد خود استفاده کنند. FOBج( بايد از واژه 

 

 کجا است؟ 0212اينکوترمز  CPTنقطه تحويل کاال از فروشنده به خريدار در واژه  -30

 .امضا کرده است وی قرارداد حمل رابه شرکت حملی که فروشنده خود با  مبداالف( در نقطه تعيين شده در 

 به شرکت حملی که خريدار با وی قرارداد حمل را امضا کرده است. مبداب( در نقطه تعيين شده در 

 ج( در کنار کشتی                                                                             د( در عرشه کشتی 

 

 کجا است؟ 0212در اينکوترمز  CFRار در شرط ها از فروشنده به خريد نقطه انتقال ريسک -33

 الف( نرده کشتی           ب( عرشه کشتی           ج( کنار کشتی           د( گمرک مقصد

 

ww چيست؟ 0212در اينکوترمز  CIPو  CIFفرق  -34
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 ترکيبی ونقل حتی حمل نقل و شقوق حملبرای کليه  CIPکه واژه  برای حمل دريايی است در حالی CIFالف( واژه 

 کاربرد دارد. 

 برای حمل غير دريايی است.  CIPبرای حمل دريايی است در حالی که واژه  CIFب( واژه 

 گيرد. فقط برای کاميون مورد استفاده قرار می CIP واژه برای کشتی و CIFواژه ج( 

 د( فرقی با هم ندارند. 

 

 باشد. ...... توسط ...... میمتضمن هزينه انجام  ؛تحويل کاال ...... يا ...... -35

 / تشريفات ورود / فروشنده FASالف( در مقصد بارنامه روی کشتی / 

 / بارگيری به کشتی / فروشنده FASب( در کنار کشتی / 

 / تشريفات صدور / فروشنده FASج( در کنار کشتی / 

 / تشريفات / فروشنده FASد( در روی عرشه / 

 

باشد در اين صورت بر اساس مقررات اينکوترمز  فروشنده مسئول بيمه نمودن کاال می CIFدر معامله با شرط  -36

 گران لندن بيمه کند. انستيتو بيمه ؛کاال را تحت کلوز ...... حداقل بايدفروشنده  0212

 W.Aد(                           Bج(                          Aب(                         Cالف( 

 

 رود. ای ...... به کار می در مورد پوشش بيمه Clause Aاصطالح  -37

 W.A & FPAد(           All-Riskج(           FPAب(          W.Aالف( 

 

هزار  022به ارزش  صادراتی حامل کاالیالمللی آلفا  نقل بين و تحت پوشش شرکت حملکاميون دستگاه يک  -38

کند ربوده و منهدم گرديد  توسط يک گروه که با انگيزه سياسی در ترکيه فعاليت میآلمان به ايران هنگام حمل از  يورو

 ود؟مگذار در چه شرايطی پرداخت خواهد ن شرکت بيمه خسارت وارده را به بيمه

 اشد. را خريده ب Aگذار شرط  ب( بيمه     د.                             گذار شرط تمام خطر را خريده باش الف( بيمه

 را خريده باشد. Aگذار شرط جنگ و  گذار شرط اعتصاب را خريده باشد.                                        د( بيمه ج( بيمه

 

حين حمل به خاطر شورش بندر مرسين ترکيه در المللی آلفا  نقل بين و متعلق به شرکت حمليک محموله تجاری  -39

ای زير قابل جبران  يک از شرايط بيمه ده است خسارت وارد به ذينفع توسط کدامکارگران بندر به کلی منهدم گردي

 است؟

 و به همراه کلوز جنگ Aد( کلوز                   Aالف( بيمه جنگ                  ب( کلوز اعتصابات                  ج( کلوز 

 

 ؟ل استـــنق و تحت پوشش بيمه حمل کلوزدله دزدی در کدام  -42

  Cو  Bد( کلوز          Cج( کلوز          Bب( کلوز          Aالف( کلوز 

 

 شود؟ اعتبار مالک کشتی در کدام کلوز بيمه پوشش داده می -41

 War Riskد( کلوز        Bج( کلوز        Aب( کلوز        Cالف( کلوز 
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 هستند که در امر ...... اشتغال دارند. هايی از جمله شرکت (P&I)موسوم به "پی اند آی" های  کلوپ -40

 ب( بيمه کشتی                                             الف( تجارت کشتی و کرايه آن

 کاالد( بيمه                                            المللی           نقل بين و ج( حمل

 ابراز شود تا مورد قبول واقع گردد؟ مرجع تحويل گيرندهنامه کاالهای ورودی چه زمانی بايد به  بيمه -43

 روز پس از تخليه و تحويل کاال  5ب(                     ماه بعد از تخليه و تحويل کاال                   1الف( 

 د( هنگام اظهار کاال برای ترخيص                                         انبارتحويل به ج( هنگام ورود کاال و 

  

 نامه مورد قبول گمرک واقع شود؟ کاال در مقابل چه خطراتی بايد بيمه شده باشد تا بيمه -44

 و انفجار الف( آتش سوزی      ب( سرقت       ج( هدم و غرق       د( آتش سوزی، اشتعال

 

 تاييد و تعهد ذکر با کتبی طور به عبوردهنده یسو ازی ...... کاال زمانی اعتبار یدارا نامه بيمه تصویر چنانچه -45

 .گردد ینم محلی بيمه حق پرداخت مشمول کاال آن گردد ارائه گمرك به اظهار زمان در نامه بيمه اصالت

 خارجی یعبور( د               مناطق مقصد به خارجی یعبور( جی               عبور( ب              داخلی یعبور( الف

 

 تحویل هنگام در باید آن شماره که معتبر نامه بيمه موجب به گمرکی یانبارها به تحویلی یکاال که صورتی در -46

 مزبور نامه بيمه که زمانی تا باشد، بيمه گردد، اعالم گيرنده تحویل مرجع به دیگر معتبر اسناد یا بيانيه یا......  کاال

 .است آن پوشش تحت کاال است، اعتبار یدارا

 ب و الف یبندها( د                     بارنامه( ج                    مانيفست( ب                    اجمالی اظهارنامه در( الف

 

 ...... یتجار یکاال مورد در غرامت پرداخت و بيمه حق دریافت یبرا کاال ارزش -47

  .شود می تعيين ق.ا.گ موجب به ارزش شود می ارائه اسناد که یموارد در حتی الف(

 .گردد می تعيين خرید اسناد در که سيف است ارزشب( 

 ب و الف (دسيف                                       ارزش (ج

 

 باشند. المللی در رديف تقسيمات ...... می نقل بين و از لحاظ جايگاه در عمليات حمل (Forwarders)فورواردرها  -48

  Carriersها يا  ب( حمل کننده                                                                 الف( موسسات خدمات تخصصی 

 نقل و د( متصديان حمل                                                        نقل  و ج( موسسات داخلی مرتبط با حمل

 

49- FBL عالمت اختصاری چيست؟ 

  FOB Bill( د         Freight Bill of Loading( ج        FIATA Bill of Loadingب(         Freight Billالف( 

 

از مکانی  نقل کاالیی را و شود که با داشتن وسایل حمل اطالق میالمللی  بيننقل  و های حمل به شرکت......؛  -52

 کنند. به مکان دیگر منتقل می

ww ترامپد(                     ج( دربستی                   ب( فورواردر                   الف( کریر
w.
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 ...... (Carrier)حمل کننده  -51

ای، آبی و هوايی )حمل  کند کاال را تا مقصد حمل يا ترتيب حمل آن را با وسايط نقليه ريلی، جاده ( تعهد میالف

 ( بدهد.ترکيبی

  FOBشود کاال را به کشتی تحويل نمايد آن هم بر روی کشتی به صورت  ( يا شرکت حامل متعهد میب

 شود کاال را برای صدور آماده نمايد و تحويل گمرک خروجی دهد.  ( متعهد میج

 کند.  تعهد می مبدانقل دريايی کاال را تا گمرک  و ( به موجب قرارداد حملد

 

 شود زير نظر ...... يا ...... قرار دارد. کاال يا ...... که با حروف اختصاری مشخص میالمللی  نقل بين و حمل -50

  CMR  /TIR  /IRU  /FIATA( ب               IRUای /  المللی جاده / اتحاديه بين TIRالمللی /  ( ترانزيت بينالف

  CMR  /WCO  /IRUای /  ( ترانزيت جادهد            WCO  /IRU/ اتحاديه وابسته به  TIR  /TIR( کنوانسيون ج

 

53- IRU المللی ...... تحت  نقل بين و های مربوط به حمل دار فعاليت های تابعه ...... است که عهده انيا ...... از سازم

 کنوانسيون ...... است.

  TIRای /  المللی جاده / بين UNای /  المللی جاده نقل بين و الف( اتحاديه حمل

  CMR/ کاال /  FIATAالمللی /  نقل بين و يون حملب( فدراس

  TIR/ کاال /  WCOالمللی /  نقل بين و ج( اتحاديه حمل

  TIR/ کاال /  WCOای /  نقل جاده و د( اتحاديه حمل

 

54- CMR گردد. يا کنوانسيون ...... برای حمل کاال ...... برای ...... منعقد می 

 المللی کاال از طريق جاده / با وسيله نقليه / کسب اجرت  نقل بين و الف( حمل

 / به وسيله جاده / کسب اجرت  TIRالمللی موسوم به  نقل بين و ب( حمل

 يک کشور / جابجايی  مبداای / از  نقل جاده و ج( حمل

 / از هر مسير / کسب اجرت TIRد( 

 

 باشد؟ های بارنامه نمی یک از ویژگی کدام -55

 باشد. انعقاد قرارداد حمل می ب( دال بر                 ( دال بر بارگيری کاال روی وسيله نقليه است.الف

 ( سند مالکيت بوده و قابل انتقال است.د                      ج( سند مالکيت بوده و غير قابل انتقال است.

 

 باشد؟ نامه صحيح نمی کدام گزینه در رابطه با راه -56

 باشد. انعقاد قرارداد حمل می ب( دال بر                 ( دال بر بارگيری کاال روی وسيله نقليه است.الف

 ( سند مالکيت بوده و قابل انتقال است.د                      ج( سند مالکيت بوده و غير قابل انتقال است.

 

 چيست؟ WAY BILLو  B/Lفرق  -57

الکيت نيست و قابله معامله و واگذاری سند م WAY BILLسند مالکيت و قابل معامله و واگذاری است اما  B/Lالف( 

 هم نيست.

فقط برای معامالت داخلی قابل استفاده  WAY BILLتوان گشايش اعتباری نمود اما  سند است که با آن می B/Lب( 

ww است.
w.
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 کنند. استفاده می WAY BILLها فقط در مواقع معامالت براتی از  ج( بانک

 شود و فرقی با هم ندارند. د( هر دو به عنوان سند واحدی منظور می

 المللی است. نقل بين و بارنامه دريايی به عنوان يک سند با ...... در حمل -58

 د( هر سه مورد  نويسی               ج( قابليت فروش در راه              ب( قابليت ظهر             الف( قابليت انتقال  

 

 نامه ....... بر خالف ...... قابل انتقال ...... راه -59

 باشد.  باشد.                      ب( به عنوان يک سند دريايی / بارنامه دريايی / می الف( دريايی / بارنامه دريايی / نمی

 باشد. د غير قابل انتقال / بارنامه دريايی / میباشد.                      د( يک سن ج( دريايی / ساير اسناد حمل / می

 

های زير عبارت از سندی است مبين مالکيت کاال که حمل کننده يا نماينده وی پس از وصول کاال  يک از گزينه کدام -62

 باشد؟ نمايد و حاکی از حمل کاالی معين از يک نقطه به نقطه ديگر با وسيله حمل مورد توافق می صادر می

 د( بارنامه         ج( پروانه عبور خارجی              ب( اظهار کاالی عبوری                الضمان        الف( وجه

 

 باشد؟ کدام یک از انواع بارنامه نمی -61

 سی ام آرد(               ج( دریایی              زمينیب(                الف( سری کامل

 

 ؟باشد چه می بارنامه بياتمنظور از  -60

 روز گذشته باشد. 02ای که از تاریخ صدور آن بيش از  الف( بارنامه

 روز گذشته باشد. 32ای که از تاریخ صدور آن بيش از  بارنامه  ب(

 روز گذشته باشد. 01ای که از تاریخ صدور آن بيش از  ج( بارنامه

 گذشته باشد.روز  31ای که از تاریخ صدور آن بيش از  د( بارنامه

63- STALE B/L ...... به معنی؛ 

روز از تاريخ صدور به بانک گشايش کننده اعتبار نرسيده  01يعنی حداکثر ظرف  ،ای است که به موقع الف( بارنامه

 باشد.

 نشده باشد. ردتاريخ تحويل کاال به شرکت حمل صاروز از  01ای که به موقع يعنی حداکثر ظرف  ب( بارنامه

 دهد که کاال طبق شرايط اعتبار بارگيری شده و بارنامه آن صادر شده است. ست که نشان میج( سندی ا

 روز است. 92دار با زمان پرداخت  د( اعتبار اسنادی مدت

 

 .گذشته است 01رنامه تاریخ صدور تا تاریخ ارائه آن به بانک ادر این نوع ب -64

 د( بارنامه دربستی                بارنامه شخص ثالث ج(               هنهب( بارنامه ک               الف( بارنامه اختصاصی

 

 گردد؟ ینم قيد بارنامه در زير موارد از يك كدام -65

 آن بيمه و كاال ارزش( ب          كاال  كننده حمل و گيرنده فرستنده،مشخصات ( الف

ww        مقصد و مبدا( د                فروشنده و خريدار مشخصات و پرونده شماره( ج
w.
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فروشنده کاال کاربرد دارد مثل اینست که   EX Work  سندی است غير قابل معامله که بيشتر در ترم خرید......؛  -66

 تحویل فورواردر داده است. را در درب کارخانه

  د( رسيد انبار فياتا                 ياتاج( بارنامه ف                ب( گواهی حمل فياتا                الف( گواهی رسيد فياتا

 

ها خواهد بود و تعهد فورواردها مبنی بر در  این گواهی اگر به حواله کرد صادر شود قابل معامله و مورد قبول بانک -67

 اختيار گذاشتن کاال به ارائه دهنده این گواهی در مقصد خواهد بود.

 د( رسيد انبار فياتا                 ج( بارنامه فياتا                گواهی حمل فياتاب(                 الف( گواهی رسيد فياتا

  

بق با شرایط اتاق المللی بوده و منط دارای اعتبار بيناین سند معموالً جهت حمل ترکيبی استفاده شده و  -68

 باشد. ها می المللی و قابل قبول کليه بانک بازرگانی بين

 د( رسيد انبار فياتا                 ج( بارنامه فياتا                ب( گواهی حمل فياتا                فياتاالف( گواهی رسيد 

 

یه حساب صاحب کاال به آن مبين تسوو مدرکی است که توسط کریر یا فورواردر بر حسب موضوع صادر شده  -69

 باشد. شرکت می

 د( مدرک حمل                       ج( ترخيصيه                       نامه ب( وکالت                       ميه تامين ارزالف( اعال

 

72- DELIVERY چيست؟ 

 الف( زمان اعتبار پروفرما جهت انجام مراحل گشايش اعتبار اسناد است. 

 ب( زمان تحويل کاال توسط فروشنده به خريدار در مقصد است.

 يل کاال توسط فروشنده به شرکت حمل است. ج( زمان تحو

 د( زمان تسويه اعتبار بين فروشنده و خريدار است.

 

 ترخيصيه يا ...... عبارت است از ......  -71

 / دستور تحويل کاال  Delivery Orderب(       / سند ترخيص                  Delivery Orderالف( 

 د( پروانه گمرکی / سند ترخيص       ج( برگ سبز گمرکی / سند ترخيص                  

 

 باشد؟ یم" ترخيصيه"كدام مورد معادل اصطالح  -70

 ب و ج یها گزينه د(           Clearanceج(            Delivery Orderب(            Deliveryالف( 

 

 ...... ؛آنموجب ه است كه ب یترخيصيه سند -73

 توسط گيرنده كاال را به گمرك اعالم یصاحب كاال پس از احراز هويت، بالمانع بودن انجام تشريفات گمرك (الف

 نمايد. یم

 سط گيرنده كاال را به گمرك اعالمتو ینقل پس از احراز هويت، بالمانع بودن انجام تشريفات گمرك و شركت حمل (ب

 نمايد. یم

 توسط فرستنده كاال را به گمرك اعالم یاز هويت، بالمانع بودن انجام تشريفات گمركصاحب كاال پس از احر (ج

ww نمايد. یم
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 نمايد. یتوسط گيرنده كاال را به گمرك اعالم م یصاحب كاال انجام تشريفات گمرك (د

 يا كاال صاحب به را مراتب موظفند بندر يا گمرك به كاال تحويل از بعد روز چند حداكثر نقل و حمل یها شركت -74

 دهند؟ اطالع گيرنده

 روز 02( د                     روز 15( ج                     روز 7( ب                    روز 5( الف

 

نقلی کاال را به گمرک تحویل داده و قبض انبار گرفته است چند روز وقت دارد مراتب را به  و چنانچه شرکت حمل -75

 نماید؟بانک ذیربط اعالم 

 روز 3( د                        روز 5( ج                     روز 6( ب                    روز 7( الف

 

 است؟ زير مراجع از يك كدام پيشنهاد به یترانزيت یكاالها به یعوارض هرگونه وضع -76

 وزيران هيأت( ب           معدن و تجارتصنعت،  وزارت و شهرسازی و راه وزارت ايران، گمرك از متشكل یا كميته( الف

 یاسالم یشورا مجلس( د                ترابری                                                       یهماهنگ یعال یشورا( ج

 

 ترانزيت موجبات ذيل یها دستگاه از يك كدام ا.ا.ج قلمرو از یخارج یكاال عبور و نقل و حمل قانون 19 ماده حسب -77

 .نمايد یم فراهم را یداخل گمركات یخروج و یورود یمباد كليه در تير كارنه پوشش تحت

 یمركز بانك و یانتظام ینيرو ،ايران گمرك( ب                        ايران معادن و صنايع یبازرگان اتاق ،ايران گمرك( الف

 شهرسازی و راه وزارت ،ايران گمرك( د                        ايران گمرك و یمركز بانك ،شهرسازی و راه وزارت( ج

 

 بازرسی پيش از حمل ...... يا ...... به توصيه کشور محل اقامت و جزو اسناد حمل ...... -78

 شود.  ه / محسوب می/ مقامات / خريدار ارائ PSI  /Pre-Shipment Insp( الف

 باشد.  / خريدار / فروشنده / نمی PSI  /Price – S – Inspe( ب

 شود.  ره / گمرک / خريدار / محسوب نمیب/ گواهی خ IPS( ج

 باشد. / خبره / گمرک / خريدار صادر / می PSIد( 

 

 به عهده ...... است. PSIهزينه بازرسی موسوم به  -79

 مناصفه            د( مقامات گمرکی کشور مقصدالف( خريدار            ب( فروشنده            ج( خريدار و فروشنده به 

 

 در چيست؟ ترکيبیهای انتقالی و انجام تشریفات حمل  تفاوت مهم بين رویه -82

 .کند در حالی که در دومی وسيله حمل ثابت است له و نوع آن تغيير میدر اولی وسيالف( 

 و هم نوع آن شود اما در دومی هم وسيله ر اولی فقط نوع وسيله حمل عوض مید( ب

 پذیرد اما دومی ارتباطی به گمرک ندارد. اولی توسط گمرک انجام میج( 

 در اولی وسيله حمل و در دومی وسيله و نوع آن احتمال تغيير دارد.( د

 

 که گمرك یک محدوده در خروجی حمل وسيله به یورود حمل وسيله از گمرك نظارت تحت کاالها انتقال به -81

ww .شود می اطالق......  است گمرکی قلمرو از خروجی و یورود گمرك همان
w.
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 یرب کران (د                       داخلی ترانزیت (ج                       یکسره حمل (ب                      انتقالی رویه (الف

 گيرد؟ معموالً در کجا مورد استفاده قرار می BACK TO BACKاصطالح  -80

 .هر سه مورد محتمل است( د            ترکيبیحمل ( ج            ترانزیت داخلی (ب            ترانزیت خارجی( الف

 

در شرایطی که خروج کاالی ترانزیت داخلی یا خارجی از گمرک ورودی بيش از یک کاميون باشد جهت  -83

 شود؟ های خروجی اوليه چه سندی صادر می کاميون

 تصویر اظهارنامه( د            اظهارنامه( ج           پته عبور( ب           تصویر گواهی شده پروانه( الف

 

 عبور کاالی خارجی از قلمرو کشور عالوه بر ترانزیت خارجی با چه روش دیگری ممکن است؟ -84

 کارنه آ.ت.آ( د               کارنه تير( ج               کارنه دوپاساژ( ب               کارنه دیپتيک( الف

 

 های زير معرفی شده است؟ يک از گزينه ترانزيت خارجی توسط شورای همکاری گمرکی با اصطالح کدام -85

  Re-Exportationد(              Exportationج(              Transshipmentب(             Through Transitالف( 

 

 المللی کدام است؟ بينری در اسناد اصطالح کشور بين راهی یا عبو -86

 EXIT( د    ENROUTE( ج    DESTINATION( ب     DEPARTURE( الف

 

 چند بار مصرف جزو ...... محسوب ......ی( ها بارُگنج)کانتينرهای   -87

 شوند. بندی / نمی وند.                   ب( بستهش / می Packingالف( 

 

 ...... کاال فرستنده طرف از شده مهروموم و یبارگير (یها بارُگنج) یکانتينرها -88

 .گردد می تلقی آکبند بسته حکم در آزاد مناطق درب(                           .گردد می تلقی آکبند بسته حکم در (الف

 ب و الف (د                            .گردد نمی تلقی آکبند بسته حکم در ج(

 

 دهد؟ حامل کاالهای ترانزيت خارجی گمرک چه تشريفاتی انجام می برای ورود و خروج کانتينرهای -89

 کند.  ب( پروانه ورود موقت صدر می        نمايد. الف( فقط به ثبت آماری ورود و خروج آنها اکتفا می

 کند. د( پروانه خروج موقت صادر می                   کند.             ج( به صدور پروانه ورودی اکتفا می

 

كه به صورت ترانزیتی، ورود  یدر خروج وسايل نقليه و كاالهايالمللی  نقل بين و های حمل شرکتجریمه دیرکرد  -92

 به چه ميزانی است؟گردد  یوارد كشور م یپردازش يا مرجوع یموقت، ورود موقت برا

  هزار ریال 022روز  به ازای هرب(                 ميليون ریال 1هزار تا  022به ازای هر روز بين الف( 

  ميليون ریال1به ازای هر روز ( د                  هزار ریال  522هزار تا  022به ازای هر روز بين ( ج

 ww
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 ؟باشد گمرکی می زیر در برگيرنده مصادیق قاچاق های گزینه يک از کدام -91

و عدم  یو مرجوع یپردازش، عبور خارج یورود موقت، ورود موقت برا یخارج نكردن وسايل نقليه و يا كاال الف(

 مجاز يا مجاز مشروط یعنوان كاال ورود يا صدور کاالی ممنوع تحت /به گمرك  یشخص یعبور داخل یتحويل كاال

 / غير هم نوع یاضاف یوجود كاال /ی بدون اظهار يا پرداخت حقوق ورود یاز اماكن گمرك یتجار یبيرون بردن كاال ب(

 مجاز يا مجاز مشروط  یورود يا صدور کاالی ممنوع تحت عنوان كاال

تعويض و يا برداشتن کاالی ترانزیت  /ی كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمرك یورود یا خروج كاالي ج(

 خارجی

 هر سه گزینه (د

 

 گردد؟ تهيه و تصویب میجهت ترانزیت خارجی توسط کدام ارگان  فهرست پيشنهادی کاالهای ممنوع -90

   هيات وزیران / گمرک (ب                                                             مجلس / گمرک( الف

 هيات وزیران  / شورای امنيت کشور( د                                      مجلس / شورای عالی امنيت کشور (ج

 

نموده  پودر ماهیتحت عنوان  FCLدستگاه کانتينر  1 محتويات مبادرت به اظهارالمللی آلفا  بيننقل  و شرکت حمل -93

 ...... است اما بعد از بررسی در گمرک کاالی دیگری مشاهده شده است اینک شرکت یاد شده

 .با فرستنده کاال است این امر مرتبطب(        .برابر مندرجات مذکور در بارنامه مسئول است در قبال گمرک صرفاً الف( 

  .مسئول است در قبال گمرک کامالً د(                          باشد. مسئوليتی برای آن دارد و متوجه گيرنده کاال می( ج

 

 شدهصادر  سند ترخيصی که برای آن توسط گمرک يکاالچه مدت مهلت دارد المللی آلفا،  نقل بين و شرکت حمل -94

 ؟نمايداز گمرک خارج 

 ماه 0( د                            ماه 1( ج                            ماه 3( ب                            ماه 4( الف

 

جهت ترانزیت خارجی کمتر از کاالی  المللی آلفا نقل بين و شرکت حملچنانچه در گمرک ورودی کاالی موجود  -95

 نمود؟اظهار شده باشد گمرک چه اقدامی خواهد 

 نماید. اظهارنامه را به ميزان صحيح اصالح می (ب                             کند. پذیرش اظهارنامه خودداری میاز  (الف

 کند. همان شرایط صادر میاجازه خروج کاال را با  (د                                     کند. طبق مقررات قاچاق عمل می (ج

 

در  المللی آلفا نقل بين و متعلق به شرکت حملالصاقی بر روی محفظه حامل کاالی ترانزیت خارجی  بهرگاه پلم -96

 شود؟ گمرک خروجی شکسته باشد در چه صورتی مطابق مقررات قاچاق اقدام می

  چنانچه کاال دیرتر از موعد به گمرک خروجی رسيده باشد.( الف

       شکسته است. را راننده عمداً  بپلمچنانچه احراز شود ب( 

 چنانچه احراز شود در کاال دخل و تصرف شده است.ج( 

 چنانچه گزارش پليس تائيد کند که قاچاق است.د( 

 

 کدام مورد از مصادیق اصلی در قاچاق ترانزیت خارجی است؟ -97

 وجی بعد از مهلت قانونی جهت عبورخروج کاال از گمرک خر (الف

ww تحویل آن به یک گمرک داخلی کشور ار خروج کاال و فانصرا ب(
w.
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 ال در مهلت قانونی از گمرک خروجیعدم خروج کا (ج

 قانونی از گمرک ورودیعدم خروج کاال در مهلت  (د

 فرق فورس ماژور با عذر موجه در ترانزیت خارجی در گمرک چيست؟ -98

 گردد. اما در دومی فقط جریمه اخذ نمیگردد  از صاحب کاال اخذ نمی ت اول اگر رخ دهد حقوق ورودی کالً در حال الف(

 گردد.  اخذ می گردد اما در دومی کالً  از صاحب کاال اخذ نمی ت اول اگر رخ دهد حقوق ورودی کالً در حال ب(

 گردد. اخذ می گردد اما در دومی کالً  در حالت اول اگر رخ دهد جریمه از صاحب کاال اخذ نمی (ج

 .گردد میاخذ ن در هر دو حالت حقوق ورودی (د

 

از جهت ورود به قلمرو کشور  المللی آلفا نقل بين و تحت پوشش شرکت حملخالی  های کاميونچنانچه  -99

  ...... ؛مجاز استفاده نمایند مشمولمسيرهای غير

 گردند. میميليون ریال  3هزار تا  322مشمول جریمه از ( ب                                   گردند. مقررات قاچاق می( الف

 گردند. % ارزش وسيله می15معادل  مشمول جریمه (د                                              های الف و ب گزینه( ج

 

 یمسيرها دردر مرز کشور افغانستان  المللی آلفا نقل بين و تحت پوشش شرکت حملخالی  های کاميون توقف -122

 ...... ؛غيرمجاز

 ریالميليون  3هزار تا  322از جریمه پرداخت مشمول و محسوب گمرکی تخلف قهریه قوه وجود عدم صورت در (الف

  .است

 .باشد می انتظامی جریمه مشمول و است گمرکی تخلف صورت هر در (ب

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

 

 چيست؟ یاظهارنامه اجمال -121

 شود را یكه بايد تخليه و يا بارگير یمحموالت يینقل، فهرست جز و است كه به موجب آن شركت حمل یسند الف(

 نمايد. یهنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعالم م

 شود را یكه بايد تخليه و يا بارگير یمحموالت ینقل، فهرست كل و است كه به موجب آن شركت حمل یسند ب(

 نمايد. یهنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعالم م

 شود را هنگام ورود یو يا بارگير كه بايد تخليه یمحموالت یاست كه به موجب آن صاحب كاال، فهرست كل یسند ج(

 نمايد. یو يا خروج وسيله نقليه از كشور اعالم م

شود را هنگام ورود و  یبارگير كه بايد یمحموالت ینقل، فهرست كل و است كه به موجب آن شركت حمل یسند (د

 نمايد. یخروج وسيله نقليه از كشور اعالم م يا

 

 تهيه گيرنده تحویل مراجع هماهنگی با ایران گمرك که یا نمونه طبق و......  زبان به باید اجمالی اظهارنامه -120

 .گردد تنظيم خوردگی قلم و اصالح و حک بدون نماید، می

 المللی بين و فارسی( د                        المللی بين( ج                        رسمی( ب                       فارسی( الف

 

 تخليه باید که محموالتی کلی فهرست ،المللی آلفا نقل بين و شرکت حمل آن موجب به که است یسند ؛...... -123

 .نماید می اعالم کشور از نقليه وسيله خروج یا و ورود هنگام را شود یبارگير یا و

 اجمالی اظهارنامه( د                   مانيفستج(                             ترخيصيه( ب                            بارنامه( الف
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 نقل و حمل شرکت توسط آن ضميمه (مانيفست) بار کل فهرست و اجمالی اظهارنامه در اصالح و تغيير -124

 شود؟ می پذیرفته صورت چه در المللی آلفا بين

 بسته تعداد و کاال نوع با ارتباط در اصالحی موارد اینکه مگر باشد شده تسليم تخليه عمليات به شروع از قبل الف(

 .پذیرد می را اصالحيه ترخيصيه صدور از قبل و تخليه از بعد گمرك که نباشد

 بسته تعداد و کاال نوع با ارتباط در اصالحی موارد اینکه مگر باشد شده تسليم تخليه عمليات به شروع از قبل ب(

 .پذیرد می را اصالحيه ترخيصيه صدور از بعد و تخليه از بعد گمرك که نباشد

 بسته تعداد و کاال نوع با ارتباط در اصالحی موارد اینکه مگر باشد شده تسليم تخليه عمليات به شروع از قبل ج(

 .پذیرد می را اصالحيه صورت هر در گمرك که نباشد

 ها بسته تعداد و کاال نوع به مربوط اصالحيه و نداشته نيتی سوء کند ثابت که شود می پذیرفته صورتی در فقط (د

 .نباشد

 

بعد المللی آلفا در بندر بوشهر  بيننقل  و شرکت حملنماينده توسط اصالح و یا تعویض اظهارنامه اجمالی  تغيير، -125

 ...... ؛از تخليه کاال ميسر نيست جزء در حالتی که

 شرکت جهت اعمال تغييرات یا اصالحات در تعداد کاال باشد.اين تقاضای  (الف

 شرکت جهت اعمال تغييرات یا اصالحات در نوع کاال باشد.اين تقاضای  ب(

 .جهت اعمال تغييرات در نوع یا تعداد کاال نباشد رکتشاين تقاضای  ج(

 ندارد. يیهيچگونه استثنا (د

 

 نگردد تحويل گمرك به یول شود ذكر ديگر بارنامه يا بار كل فهرست و یاجمال اظهارنامه در یكاالي چنانچه -126

 اگر( تبصره گرفتن نظر در بدون) نگردد ارائهالمللی آلفا  نقل بين و توسط شرکت حمل معتبر مدارك و اسناد......  ظرف

 بر مشروط گرفت خواهد تعلق جريمه گيرد یم تعلق كاال یقطع ترخيص به كه یوجوه......  اندازه به باشد مجاز كاال

 نكند؟ تجاوز سيف یبها برابر يك از اينكه

 برابر 5/1 – ماه 4( د             برابر يك – ماه 4( ج             برابر 5/1 – ماه 3( ب             برابر يك – ماه 3( الف

 

ارائه شده توسط نماينده شرکت در صورت مشاهده کاالی اضافی یا کسری نسبت به اظهارنامه اجمالی  -127

 دارد؟ چه اقدامی را معمول میبوشهر گمرک  ،المللی آلفا نقل بين و حمل

 .کند غير اینصورت برای هر دو حالت جریمه تعيين میماه مهلت تعيين تا اسناد اصالحی ارائه دهد در  3( الف

 شود. ماه اگر اسناد اصالحی ارائه نکرد کاالی مازاد ضبط و کسری مشمول جریمه می 3بعد از ( ج

 شود. ماه اگر اسناد اصالحی ارائه نمود اظهارنامه اصالح می 3بعد از ( ب

 های ب و ج گزینه( د

 

 نيز......  صدور از قبل و......  از بعد گمرك نباشد بسته تعداد و کاال نوع با ارتباط در اصالح موارد که درصورتی -128

 .پذیرد می را ق.ا.گ در مذکور تکميلی یا اصالحی بار کل فهرست و اظهارنامه

 کاال خروج اجازه / اظهار( د        گمرکی پروانه / اظهار( ج        ترخيصيه / تخليهب(     ی   گمرک پروانه / تخليه( الف

 

 ؛شود مشاهده یکسر یورود گمرك در یعبور یکاال اظهارنامه در اگر -129

 .شود می جریمه مشمول اینصورت غير در دهد، ارائه گمرك به قبول مورد اسناد تا دارد فرصت ماه 3 اظهارکننده (الف

 .شود می داده عبور کاال و اصالح آن اساس بر اظهارنامه و تنظيم مجلس صورت( ب

ww .است قاچاق (د               .          است انتظامی جریمه مشمول و محسوب گمرکی تخلف (ج
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توسط شرکت  )ورودی( بازرگان گمرك به خارجی عبور رویه تحت خارجی یکاال یمحتو کارتن 022د تعدا -112

 ؛شود می رؤیت بسته 322 تعداد گمرك توسط مدهآ عمل به بررسی در. گردد می اظهار المللی آلفا نقل بين و حمل

 یکاال اینصورت غير در دهد، ارائه گمرك به قبول مورد اسناد ماه 3 المللی آلفا بايد در طی نقل بين و شرکت حمل (الف

 .گردد می ضبط دولت توسط مازاد

 یکاال اینصورت غير در دهد، ارائه گمرك به قبول مورد اسناد ماه 3 المللی آلفا بايد در طی نقل بين و شرکت حمل (ب

 .شود می قاچاق مشمول مازاد

 .باشد می قاچاق مازاد یکاال (د                                                     .شود می ضبط دولت نفع به مازاد یکاال (ج

 

اسناد و مدارک مورد قبول ه با توجه به اوضاع و احوال يا ارائدر موعد مقرر المللی آلفا  نقل بين و شرکت حملاگر  -111

نيتی نبوده است در اين صورت گمرک  گمرک ثابت کند که نسبت به اختالف در کسر تخليه يا اضافه تخليه سوء

 تواند. می

 الف( در مورد کسر يا اضافه تخليه برای هر بسته جريمه اخذ کند.

 در مورد اضافه تخليه برای هر بسته جريمه اخذ کند.ب( تنها 

 برای هر بسته جريمه اخذ کند.در مورد کسر تخليه تنها ج( 

 کدام د( هيچ

 ...... نشود ارائه گمرك قبول مورد مدارك و اسناد ماه 3 ظرف کهخارجی  نزيتمحموالت ترا تخليه کسر مورد در -110

 ؛الورود ممنوع یکاال یبرا جریمه مبلغ

 .است کاال سيف ارزش برابر دو معادلب(           ميليون لاير 1هزار تا  522از  است محل گمرك رئيس نظر بر بناالف( 

 .است صحيح ب و الف یها گزینهد(                                 .است مشروط مجاز و مجاز یکاال جریمه معادل (ج

 

 اظهارنامه و تنظيم مجلس صورت شود مشاهده یکسر اظهارنامه به نسبت داخلی عبور مبدا گمرك در هرگاه -113

 یکاال و درصد پنج بر مازاد نوع همان از اضافی یکاال .شود می داده عبور کاال و اصالح آن براساس یعبور پروانه و

 .گردد می ...... نوع هم غير اضافی

 کدام هيچ (د                تخليه اضافه (ج                 ضبط (ب                 مسترد (الف

 در که شود مشاهده هایی بسته یا بسته است گردیده وارد مجاز یها راه از که کاالیی همراه به هرگاه -114

 در هایی بسته یا بسته یا و باشد نشده آن از یذکر نقليه، وسيله بارنامه یا بار کل فهرست و اجمالی اظهارنامه

 یبرا و باشد نگردیده تحویل گيرنده، تحویل مرجع به که شود ذکر بارنامه یا بار کل فهرست و اجمالی اظهارنامه

 ارائهالمللی آلفا  بين نقل و حمل شرکت طرف از گمرك قبول مورد مدارك و اسناد ماه 3 ظرف نيز اختالف علت توضيح

 ...... گمرك نشود

 .کند می اکتفاء اضافی یها بسته یا بسته ضبط به تخليه اضافه مورد در (الف

 .نماید می اقدام انتظامی جریمه اخذ به تخليه کسر مورد در (ب

 ب و الف (د.                     نماید می اقدام انتظامی جریمه اخذ به فقط (ج

 

 است؟ ماه چند گ.ا.ق موضوع تخليه اضافه به راجع اسناد ارائه مهلت -115

 ماه 10( د                ماه 6( ج               ماه 4( ب               ماه 3( الف

 

ww است؟ زير صور از يك كدام به یالملل بين عبور جواز -116
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 موارد همه( د      تريپتيك / ديپتيك / دوپاساژ كارنه( ج     تريپتيك / ديپتيك / كابوتاژ( ب    كابوتاژ / دوپاساژ كارنه( الف

 

 ...... مهمات و یجنگ اسلحه یخارج ترانزيت -117

 وزيران هيأت مجوز با مگر است ممنوع( ب                              دفاع وزارت مجوز با مگر است ممنوع( الف

 اطالعات وزارت مجوز با مگر است ممنوع( د                     امنيت یعال یشورا مجوز با مگر است ممنوع( ج

 

 ؛ ......که است گمرکی رویه کاال خارجی( عبور) ترانزیت -118

 نظارت تحت ،یدیگر مجاز مرز از و وارد مجاز مرز یک از گمرکی قلمرو از عبور منظور به کاالیی آن براساس الف(

 .شود خارج ای نقل جاده و راهداری و حمل سازمان ی مرزیها پایانه

 نظارت تحت ،یدیگر مجاز گمرك از و خارج مجاز گمرك یک از گمرکی قلمرو از عبور منظور به کاالیی آن براساس ب(

 .شود وارد گمرك

 نظارت تحت ،یدیگر مجاز گمرك از و وارد مجاز گمرك یک از گمرکی قلمرو از عبور منظور به کاالیی آن براساس ج(

 .شود خارج گمرك

 خارج گمرك نظارت تحت ،یدیگر مجاز گمرك از و وارد مجاز گمرك یک از کشور از عبور منظور به کاالیی آن براساس د(

 .شود

 

 ...... ؛ترانزيت خارجی -119

 باشد.  ب( مشمول تشريفات گمرکی می                                        الف( مشمول حقوق ورودی است. 

 د( از تشريفات گمرکی معاف است.                           ج( مشمول تشريفات گمرکی اجمالی است. 

 

 مرزی ...... است. رودخانه يا دريا راه از كشور ديگر نقطه به نقطه يك از كاال حمل -102

 كابوتاژ( د              موقت ورود( ج    ی          انتقال یكاال( ب             ترانشيپ( الف

 

 ...... هواپيما فرمانده نباشد تخليه یبرا كاال حامل هواپيمامحموله  هرگاه -101

 .نمايد یم تسليم باشد شده ذكر آن در كاال نبودن كه مانيفست نسخه يك فقط( الف

 .نمايد یم ارائه را بار كل فهرست و یخال یاجمال اظهارنامه نسخه يك( ب

 .نمايد یم گمرك تسليم یخال یاجمال اظهارنامه نسخه يك فقط( ج

 کدام د( هيچ

 

 است؟ صحيح زير عبارت كدام -100

 با كاال كننده حمل وسيله ترانزيت و TIR دفترچه با آن ترانزيت و A.T.A دفترچه با نمايشگاه یبرا كاال موقت ورود( الف

 .استممکن  CPD دفترچه

 با كننده حمل وسيله ترانزيت و A.T.A دفترچه با آن ترانزيت و A.T.A دفترچه با نمايشگاه یبرا كاال موقت ورود( ب

 .است ميسر CPD دفترچه

 با كننده حمل وسيله ترانزيت و TIR دفترچه با نآ ترانزيت و A.T.A دفترچه با نمايشگاه یبرا كاال موقت ورود( ج

  .است ميسر TIR دفترچه

 با كاال كننده حمل وسيله ترانزيت و CPD دفترچه با آن ترانزيت و A.T.A دفترچه با نمايشگاه یبرا كاال موقت ورود( د

 .است ميسرTIR دفترچه
 ww
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 گردد یم صادر استانبول كنوانسيون و A.T.A كنوانسيون شرايط طبق كه است یگمرك سند يك A.T.A دفترچه -103

 ...... منظور به و

 .شود یم استفاده آن از یترانزيت یكاال و یورود یكاالها عوارض و حقوق تامين یبرا وثيقه يك( الف

 .رود یم بكار یا حرفه آالت ماشين و یا حرفه وسايل ترانزيت و موقت ورود( ب

 .رود یم بكار آن محموالت و نقليه وسايل ترانزيت و موقت ورود( ج

 .رود یم بكار نقليه وسايل موقت ورود( د

 

 است؟ صحيح یخارج عبور پروانه يک مورد در عبارت كدام -104

 ،گمرك ،آهن راه به شركت نماينده يا راننده توسط كاال ورود بدو در كه یچاپ( یفرم) یا برگه از است عبارت( الف

 .شود یم تسليم گاهفرود با بندر

 .گيرد یم قرار استفاده مورد یخارج عبور یكاال جهت ايران گمرك توسط كه یچاپ( یفرم) برگه از است عبارت( ب

 .شود یم صادر و يدتاي گمرك ادارات توسظ كه یخارج عبور نامه اظهار دوم نسخه است عبارت( ج

 آن دهنده عبور يا صاحب به كاال تحويل لهاحو سند است عبارت( د

 

 پروانه عبور خارجی چيست؟ -105

 شود. با هماهنگی پليس راه صادر می شهرسازیباشد که توسط وزارت راه و  می( همان پته عبور الف

 گردد. ( نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجی که توسط گمرک تاييد و صادر میب

 ( سند حواله تحويل کاال به صاحب آن يا عبور دهنده کاال از کشورج

 و ج الفهای  د( گزينه

 

 .است......  با مورد حسب کاال حفاظت يتمسئول یادار داخلی عبور حمل مسير در -106

 حمل شرکت( د               گمرك( ج              کاال صاحب( ب         ه     دهندعبور( الف

 

 ...... کاالکاالی موضوع ترانزيت خارجی از مسير ايران، ساخت ايران است اين  -107

 باشد                 د( هر سه مورد باشد                 ج( ايرانی می باشد                ب( داخلی می الف( خارجی می

 

 خارجی، ترانزیت عبور مسير در گمرکی یها کنترل اثر بر و دارد وجود تخلف به یقو ظن که استثنائی موارد در -108

 ی ......کاال مورد در شود، کشف عبور پروانه و محموله بين اختالفی

 .شود می اقدام قاچاق مقررات طبق یکسر (ب                            .شود می اقدام کاال ضبط به نسبت اضافی (الف

 موارد همه (د   .                             شود می اقدام قاچاق مقررات طبق مغایر (ج

 

 اضافی یکاال و شود کشف اختالف عبور پروانه و محموله بين ،مسير طول در گمرکی یها کنترل اثر بر چنانچه -109

 ...... ؛گردد مشاهده

 .است قاچاقب(           .      شود می داده عبور کاال و اصالح اسناد و ندارد اشکالی باشد سالم پلمب چنانچه (الف

 .شود می ضبط دولت نفع بهد(                                              .است انتظامی جریمه مشمول و گمرکی تخلف (ج
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 المللی آلفا به گمرک بازرگان، نقل بين و ابراز شده توسط شرکت حمل حمل اسناد در که کاالیی خصوص در -132

 ...... ؛مربوطه تشریفات انجام با و حمل شرکت درخواست با باشد شده ذکر شهداد شهر کاال تحویل محل

 به داخلی عبور پروانه باشد داشته وجود مناسب و مجاز گمرك مزبور شهر در که صورتی در است مکلف گمرك (الف

 .نماید صادر یکسره حمل صورت

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

 .نماید صادر یکسره حمل

  .است ترخيص به مکلف باشد داشته را کاال ترخيص امکانات مبدا گمرك چنانچه (ج

 .است صحيح ج و ب یها گزینه (د

 

 ...... ؛گردد مقصد گمرك تحویل ی،کسر با داخلی عبور یکاال که یموارد در -131

 تعهد، و تضمين باشد (ماژور فورس) قهریه قوه از ناشی پلمب، و موم و مهر فک و کاال یکسر که صورتی در الف(

 .شود می ابطال

 تخليه کسر مقررات مشمول تصرف، و دخل عدم و بار حمل محفظه و پلمب و موم و مهر بودن سالم صورت در ب(

 .شود می

 .است گمرکی قاچاق مشمول ،پلمب و موم و مهر در تصرف و دخل صورت در (ج

 .است صحيح گزینه سه هر (د

 

 محموله به نسبت قاچاق یقو ظن (خارجی ترانزیت) کاال عبور مسير طول در انتظامی ینيرو یبرا چنانچه -130

 گردد مواجه یعبور یکاال در تصرف و دخل هرگونه با کانتينر یا کاميون پلمب و موم و مهر فک با یا آید وجود به یعبور

...... 

 .است پذیر امکان مجلس صورت تنظيم و گمرك نماینده حضور با فقط محموله بازرسی و پلمب و موم و مهر فک الف(

 .است پذیر امکان مجلس صورت تنظيم و گمرك نماینده حضور بدون محموله بازرسی و پلمب و موم و مهر فک ب(

 .است پذیر امکان مجلس صورت تنظيم و محموله بازرسی و پلمب و موم و مهر فک ج(

 .باشد نمی پذیر امکان محموله بازرسی و پلمب و موم و مهر فک د(

 

 قوه موارد در جز نشود واصل مقصد گمرك به مقرر مهلت در جزئی یا کلی طور به داخلی عبور یکاال هرگاه -133

 .گردد می ...... مشمول (ماژور فورس) قهریه

 ب و الف (د                    متروکه( ج                    ضبط( ب                    قاچاق مقررات (الف

 

 برداشتن از کاالی ...... قاچاق ...... -134

 ب( تراتزيت خارجی / است.           شود.                         الف( ترانزيت خارجی / محسوب نمی

 د( ترانزيت / گمرکی است.                     ج( ترخيص قطعی شده به عنوان ورود قطعی / است.

 

 رعایت با اماکن این در تحویل و تخليه بدون مذکور اماکن......  و گمرکی اماکن به کاال ورود؛ یکسره حمل -135

 .است ق.ا.گ مقررات

 از کاال خروج( د                  در گمرکی پروانه صدور( ج                  از کاال صدور( ب                  در کاال تحویل( الف
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 حمل يکسره ....... است. -136

 ب( ترخيص يکسره       الف( ترخيص کاال بر روی وسيله حمل                                

 د( حمل مستقيم کاال به انبار صاحب کاال                  مرز ورودی به مقصد بارنامه  مبدا( ترانزيت داخلی از ج

 

 ...... سند ...... است. -137

 المللی گمرکی  / بين TIRب( کارنه                                       الف( پروانه گمرکی / ملی گمرکی    

 د( هر سه مورد                    المللی گمرکی              / بين CPDو  ATAج( کارنه 

 

  .شود می اطالق یتجار مقاصد یبرا نقليه وسایلبه ......؛  -138

 المللی بين نقل و حمل در که ریلی و یا جاده نقليه وسایل هواپيما، (هاورکرافت) خاکی آبی نقليه وسيله شناور، (الف

 .گيرد می قرار استفاده مورد اشخاص حمل یبرا

 المللی بين نقل و حمل در که ریلی و یا جاده نقليه وسایل هواپيما، (هاورکرافت) خاکی آبی نقليه وسيله شناور، (ب

 .گيرد می قرار استفاده مورد یتجار صورت به کاال حملی برا

 موارد همه (د  (                  بارُگنج)کانتينر  یا بار حمل یها محفظه (ج

 

 .شود یم مشخص آن یبند بسته یسايزها یحت واضح و دقيق طور به كاال مشخصات......  در -139

 یبند عدل فرم( د                 باسكول برگ فرم( ج                مانيفست( ب               بارنامه( الف

 

برای ترانزيت  شهرسازیالمللی دارای مجوز از وزارت راه و  نقل بين و های حمل تضمين دريافتی از شرکت -142

 گردد؟ خارجی کاالها بر چه ميزانی محاسبه و دريافت می

 برابر ارزش کاال 3 ب( فقط                 الف( مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلقه                     

 کدام د( هيچ برابر ارزش کاال       3الوه ج( مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلقه به ع

 

دستگاه تلويزيون که با ريسور ماهواره  622اقدام به ترانزيت خارجی تعداد  اومگا المللی نقل بين و شرکت حمل -141

کوپله شده است از گمرک بندرعباس به مقصد کشور ترکمنستان از طريق گمرک سرخس نموده است و شرکت ياد 

خارج نکرده است )تاريخ انقضای اعتبار پروانه ترانزيت خارجی( از قلمرو گمرکی نيت کاال را در موعد مقرر  شده با سوء

 ...... عمل شرکت مذکور مصداق؛ ،امر در صورت احراز اين

 شود. ها اجازه خروج داده می الف( اگر ريسيورها از تلويزيون قابل تفکيک باشد ريسيورها ضبط ولی به تلويزيون

 شود. آن اجازه خروج کاال داده می CIFبرابر ارزش  3ای معادل  ب( تخلف گمرکی است که با دريافت جريمه

 شود. مرکی تلقی شده و مطابق مقررات مربوطه با متخلف برخورد میج( مورد به عنوان قاچاق گ

 د( بستگی به نظر گمرک دارد که مورد را تخلف يا قاچاق تلقی نمايد.

 

  شرکت توسط انتقالی و خارجی عبور یکسره، حمل صورت به داخلی عبور یکاال گمرکی تشریفات انجام -140

 .گردد می تلقی نامه وکالت منزله به......  موارد گونه این در......  به نيازالمللی آلفا  بين نقل و حمل

 ترخيصيه / ندارد گمرکی کارگزار کارت (ب                                             بارنامه / ندارد گمرکی کارگزار کارت (الف

 بارنامه / ندارد بازرگانی کارت (د                                                  بارنامه / دارد گمرکی کارگزار کارت (ج
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 تاریخ از گمرکی مقررات رعایت از اطمينان حصول منظور به (ترخيص از پس حسابرسی) رسيدگی زمان مدت -143

 ؟است شده ترخيص گمرك از کاال آن موجب به که یسند صدور

 سال 3 (د            سال 5 (ج             سال 1 (ب             ماه 6 (الف

 

های زير به نمايندگی از طرف  يک از گزينه نماينده مستقيم ندارد کدام دريانوردیدر بنادری که سازمان بنادر و  -144

 باشد؟ نامه بندرهای ايران می سازمان مزبور مجری مقررات و آيين

 رانی      ج( گمرک ايران      د( وزارت امور اقتصادی و دارايی سه کشتیالف( فرمانده کشتی      ب( نمايندگی موس

 

 باشد؟ یم" گمرك"كدام گزينه زير تعريف كامل  -145

كاال  قوانين و مقررات واردات و صادرات یو ناظر و مجر یزير مجموعه وزارت امور اقتصاد یگمرك يك سازمان دولتالف( 

 باشد. یكشور م یاز طريق مرزها رسم

 قوانين واردات و صادرات كاال است. یو مجر یزير مجموعه وزارت امور اقتصاد یگمرك يك سازمان دولت( ب

 كند. یاست كه كليه قوانين مرتبط با واردات و صادرات را تصويب م یدولت یگمرك سازمانج( 

 د.نماي یرا اعمال م یاست و قوانين گمرك یگمرك يك سازمان زير مجموعه وزارت بازرگان( د

 

 گردد؟ یبه كدام ارگان زير منتسب م یعنوان مرزبان اقتصاد -146

 های مرزی پايانه( د              گمرك( ج       ی      وزارت بازرگان( ب    ی         وزارت امور اقتصاد( الف

 

 نيست؟ گمرك اختيارات و وظایف جزء یک کدام -147

 ایران گمرك توسط قانونی وصول قابل وجوه سایر و یورود حقوق وصول و تشخيص (الف

 کاال صادرات و واردات ميزان آمار انتشار و تحليل و تجزیه ،یآور جمع (ب

 کاالها تعرفه مأخذ تعيين (د                          کشور قلمرو از کاال عبور امر بر نظارت و کنترل (ج

 

 قبول اصطالحات و تعاريف آن برای گمرک ايران ...... شود و نامه گمرک توسط ...... تدوين و منتشر می واژه -148

 های ب و ج / الزامی است.       د( گزينه CCC/ طبق ق.ا.گ الزامی است.      ج(  WCO/ است.      ب(  WTOالف( 

 

149- WCO عالمت اختصاری کدام سازمان است؟ 

 ب( سازمان جهانی گمرک                          الف( بخش گمرکی سازمان تجارت جهانی

 ج( سازمان اقتصادی سازمان ملل                                     د( سازمان تجارت جهانی 

 

 باشد؟ یگمرك م یكدام گزينه زير مخفف سازمان جهان -152

 WCO د(          WTOج(          WHOب(         UNECEالف( 

 

ww شورای همکاری گمرکی صحيح است؟ ارکانهای زير در مورد  يک از گزينه کدام -151
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های  های متعاهد بر اساس هدف الف( بررسی تمام مسايل مربوط به همکاری گمرکی مورد نظر مشترک دولت

 عمومی قرارداد تاسيس شورا

 ولتب( تهيه و تنظيم طرح قراردادها، اصالح قراردادها و توصيه و پذيرش آنها به د

 چنين عوامل مربوطه گمرکی و هم های رويههای حقوقی  ج( بررسی جنبه

 د( هر سه مورد فوق صحيح است.

 

 باشد؟ یمCCC ی كدام گزينه معادل حروف اختصار -150

 CUSTOMS CO‐OPERATION=  یگمرك یسازمان همكارالف( 

 CUSTOMS COUNCIL COUNTRY = یكشور یگمرك یشوراب( 

 CUSTOMS CO‐OPERATION COUNCIL = یگمرك یهمكار یشوراج( 

 CUSTOMS COUNCIL CO‐OPERATION = یهمكار یگمرك یشوراد( 

 

 چيست؟ Customs Formalitiesمنظور از  -153

 گيرد. یتوسط گمرك انجام م ق.ا.گشود كه طبق  یرا گفته م یكليه عملياتالف( 

 پذيرد. یرا گويند كه در گمرك انجام م یگمرك یها همان رويهب( 

 شود. یدر گمرك گفته م یاجرائ یها به محدوديت( ج

 گردد. یگمرك اطالق م یبه تشريفات ادار( د

 

 به چه معنی است؟ Customs Procedureواژه  -154

 د( حقوق و عوارض گمرکی   الف( سود بازرگانی        ب( رويه گمرکی         ج( حقوق گمرکی      

 

 طرف از که است تعریفی طبق گمرکی امور قانون مختلف مواد در شده برده کار به گمرکی اصطالحات مفاهيم -155

 .شود می یا شده منتشر عضو، یکشورها یبرا یا مجموعه صورت به...... 

 گمرك جهانی سازمان (بی                                کدگذار و توصيف شده هماهنگ سيستم (الف

 جهانی تجارت سازمان (د                                                           گمرکی یهمکار یشورا (ج

 

 بصورت......  طرف از كه است یتعاريف یگمرك امور قانون در شده برده بكار یگمرك اصطالحات مفاهيم -156

 .شود یم منتشری ...... برا مجموعه

 كشورمان / وزيران هيأت( ب                                             كشورمان / یاسالم یشور مجلس( الف

 كشورمان / ايران گمرك( د                                 عضو یكشورها /ی گمرك یها یهمكار یشورا( ج

 

 گمرك به آنی اجرا یا نظارت که هایی بخشنامه و ها دستورالعمل اجرائی، یها نامه آیين از اعم مقررات و قوانين -157

 .است گردیده واگذار

 گمرکی مقررات( د               گمرکی مقررات و قوانين( جی              تجار مقررات( ب              گمرکی قوانين( الف

 

 به ...... طرف از که است تعریفی طبق ،امور گمرکی قانون در شده برده کار به گمرکی اصطالحات مفاهيم -158

ww .شود می یا و شده منتشر عضو یکشورها یبرا مجموعه صورت
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 اقتصاد وزارت (د                   دولت (  ج                   گمرکی  یهمکار یشورا( ب                   ایران  گمرك (الف

 

 مکانی یا محل هر و ها محوطه آهن، راه یها ایستگاه ها، فرودگاه ها، اسکله باراندازها، انبارها،؛ گمرکی اماکن -159

 استفاده گمرکی تشریفات انجام منظور به کاالها ینگهدار و انباشتن یبرا و است......  نظارت تحت که است

 .شود می

 کاال صاحبد(                          دولت( ج                         گمرك (ب                        گيرنده تحویل سازمان( الف

 

 باشد؟ یم یكدام تعريف مناسب اماكن گمرك -162

 باشند. یم یكه تحت كنترل و نظارت گمرك بوده و جهت انجام تشريفات گمرك یاماكنالف( 

 شود. یهدايت م به آنجا یكه كاال بعد از انجام امور گمرك یاماكنب( 

 نمايند. یكه تحت نظر گمرك فعاليت م یاماكنج( 

 كه گمرك در آنجا حضور دارد. یاماكند( 

 

 ...... ؛گمرکی اماکن -161

 .شود می استفاده گمرکی تشریفات انجام منظور به کاالها ینگهدار و انباشتن یبرا الف(

 .باشد می عمومی یها سردخانه و اختصاصی یانبارها گمرکی، یانبارها شامل ب(

 گزینه سه هر (د               .شود می شامل را باشد گمرکی نظارت تحت که مکانی یا محل هرج( 

 

 .شود می اعمال گمرکی......  آن در که است کشور قلمرو از قسمت آن؛ گمرکی قلمرو -160

 یها کنترل( د                  تشریفات( ج                  مقررات( ب                امور قانون( الف

 

 ؛ ......شامل گمرکی قلمرو -163

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

 ج و الف (د                  .شود می اعمال واردات و صادرات مقررات قانون آن در که است کشور قلمرو از قسمت آن (ج

 

 باشد؟ یكدام جمله زير صحيح نم -164

 نيست اما عكس آن صادق است. یهمواره منجر به ورود به قلمرو گمرك یقلمرو سياس ورود كاال بهالف( 

 باشد. یم یگمرك و یمستلزم ورود يا خروج كاال از قلمرو سياس یآغاز يا ختم تشريفات گمرك( ب

 گيرد. یبوده و تحت تاثير آن قرار نم یمستقل از قلمرو گمرك یقلمرو سياسج( 

 بوده و به آن وابسته است. یمرو سياساز قل يیجز یقلمرو گمركد( 

 

 شده قطعی ورود که است خارجی یکاال یا شده ساخته یا توليد کشور گمرکی قلمرو در که کاالیی......؛  -165

 .است

 داخلی یکاال( د               قاچاق غير یکاال( ج               گمرکی مجاز یکاال( ب               ملی یکاال( الف

 

ww کدام جمله زیر صحيح است؟ -166
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 تواند کاال به گمرک اظهار کند. ی که طبق قانون تاجر شناخته شود میيصاحب کاالالف( 

 تواند کاال را به گمرک اظهار کند. ی نمیيالهيج صاحب کا( ب

 تواند کاال را به گمرک اظهار کند. ی میيهر صاحب کاالج( 

 هر سه صحيح است.( د

 

 یکاال مورد در و (شده صادر او نام به......  اسناد اصلی نسخ که است شخصیی؛ تجار یکاال صاحب -167

 به مزبور اسناد یا باشد او نام به نيز......  و) شده مهر بانک طرف از اسناد آن بانکی، سامانه تعهد با شده یخریدار

 .باشد شده گواهی صالحيتدار مقام طرف از واگذارنده امضاء صحت و ظهرنویسی یو نام

 اظهارنامه / حمل و خرید( د     بارنامه / مالکيت( ج     ترخيصيه / حمل و خریدب(     مانيفست / خرید و حمل( الف

 

 ؛ ......که است شخصی گمرك در یتجار یکاال صاحب -168

 آن بانکی، سامانه تعهد با شده یخریدار یکاال مورد در و شده صادر او نام به حمل و خرید اسناد اصلی نسخ الف(

 امضاء صحت و ظهرنویسی یو نام به مزبور اسناد یا باشد او نام به نيز ترخيصيه و شده مهر بانک طرف از اسناد

 .باشد شده گواهی صالحيتدار مقام طرف از واگذارنده

 از اسناد آن بانکی، سامانه تعهد با شده یخریدار یکاال مورد در و شده صادر او نام به خرید اسناد اصلی نسخ ب(

 از واگذارنده امضاء صحت و ظهرنویسی یو نام به مزبور اسناد یا باشد او نام به نيز ترخيصيه و شده مهر بانک طرف

 .باشد شده گواهی صالحيتدار مقام طرف

 از اسناد آن بانکی، سامانه تعهد با شده یخریدار یکاال مورد در و شده صادر او نام به حمل اسناد اصلی نسخ ج(

 از واگذارنده امضاء صحت و ظهرنویسی یو نام به مزبور اسناد یا باشد او نام به نيز ترخيصيه و شده مهر بانک طرف

 .باشد شده گواهی صالحيتدار مقام طرف

 .اوست اختيار در حمل و خرید اسناد (د

 

 صاحب كاال از نظر گمرك كيست؟ -169

 شده باشد. یظهرنويس یاسناد خريد يا حمل بنام و یكه نسخ اصل یشخصالف( 

 واگذار شده باشد. یاسناد خريد و حمل بنام و یكه نسخ اصل یشخصب( 

 باشد. یاسناد خريد و حمل بنام و یكه نسخ اصل یشخصج( 

 تواند رخ دهد. یهر يك از سه حالت باال م( د

 

 شود؟ یم گفته كاال صاحب گمرك در یشخص چه به -172

 .باشد شده امضاء و مهر بانك توسط و بوده او نام به حمل و خريد اسناد( الف

 .است شده تعريف گ.ا.ق 14 ماده ذيل تبصره طبق كه است یكس( ب

 .باشد او نام به خريد سياهه 12 ماده طبق( ج

 .شود یم معين 08 ماده طبق( د

 

 تلقی شود؟تواند صاحب آن کاال  فردی که مشخصاتش در اسناد خرید و حمل ذکر نگردیده در چه صورت می -171

     .اسناد بنامش ظهرنویسی شود( ب                                                کارت بازرگانی داشته باشد.   ( الف

 کاال را خریداری کند.( د                                                   .نامه تنظيم شود بنام وی صلح( ج

 

ww ...... او قانونی نماینده یا کاال صاحب اقامتگاه قانون این هب مربوط موارد تمام در -170
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 .است شده قيد تقاضانامه در که است همان (ب            .است شده قيد گمرکی اظهارنامه در که است همان (الف

 ب و الف (د                          .است شده قيد نامه  وکال در که است همان (ج

 

 ...... کنند ابتدا باید برای اولين بار جهت انجام تشریفات گمرکی به گمرک مراجعه میکه  افرادی -173

 درخواست نمایند.( د          .آموزش داده شوند( ج         .کدینگ شوند( ب       گزینش شوند. ( الف

 

 ...... ؛که شود می اطالق شخصی به گمرك در گمرکی کارگزار -174

 .دهد انجام آنان طرف از وکالت به را دیگر اشخاص به متعلق یکاال گمرکی تشریفات (الف

 .باشد می قانونی اختيارات با کاال صاحب طرف از رسمی نامه وکالت یدارا (ب

 موارد همه (د                  .باشد می ایران گمرك از مخصوص پروانه یدارا (ج

 

 ؛شود كه یاطالق م ی)حق العملکار( در گمرك به شخصی کارگزار گمرک -175

 نقل را به وكالت از طرف آنان انجام دهد. و های حمل متعلق به شرکت یكاال یتشريفات گمرك الف(

 متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد.  یكاال یتشريفات گمرك ب(

 متعلق به اشخاص ديگر را راساً انجام دهد. یكاال یتشريفات گمرك (ج

 نماینده قانونی صاحب کاال است.همان د( 

 

 حق العملکار عالوه بر کارت حق العملکاری باید دارای کدام مورد دیگر جهت فعاليت باشد؟ -176

 هر سه مورد( د.       خواهد نامه می صلح( ج.      کارت بازرگانی هم الزم است( ب.      همان کارت کفایت دارد( الف

 

 ...... كند یم كار گمرك در كه یموقع تا گردد یم اخذ العملكار حق از الضمان وجه عنوان به كه یوجوه -177

 (آمد در وجوه تمركز بانك) گردد یم ینگهدار گمرك یجار حساب در( الف

 .گردد یم ینگهدار درآمدها ساير عنوان به گمرك یجار حساب در( ب

 .گردد یم مسدود و ینگهدار نامبرده یجار حساب به بانك در( ج

 .شود یم یگذار سپرده بانك در( د

 

 کاری در گمرک چند سال است؟ العمل حداقل سن برای اخذ کارت حق -178

 32د(                      01ج(                     05ب(                    18الف( 

 

 باشد؟ می "رویه گمرکی"کدام مورد معادل  -179

 Customs Law( د          Customs Procedure( ج       Customs Rule( ب      Customs Formality( الف

 

 ؛های گمرکی در خصوص ورود کاال به گمرک شامل رویه -182

 ترانزیت داخلی / مرجوعی / ترانزیت خارجی / پردازش برای ورود موقت/  ورود موقت / واردات قطعی الف(

ww مرجوعی / ترانزیت خارجی / پردازش برای ورود موقت / ورود موقت / واردات قطعی (ب
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 صادرات / ترانزیت خارجی/  پردازش برای ورود موقت / ورود موقت / واردات قطعیج( 

 مرجوعی / خروج موقت/  پردازش برای ورود موقت / ورود موقت / واردات قطعید( 

 

 حقوق پرداخت با گمرکی قلمرو داخل در استفاده یبرا وارده یکاالها آن براساس که است گمرکی رویه......؛  -181

 .شود می ترخيص تشریفات، کليه انجام با و خدمات انجام یها هزینه و یورود

 وارداتی یکاال( د             قطعی ورود( ج            واردات( ب           قطعی واردات( الف

       گویند. ......واردات کاالی خارجی جهت مصرف در بازار داخلی را  -180

 مرجوعی( د        ترانزیت داخلی( ج       واردات قطعی( ب       صادرات قطعی( الف

 

 صدور مجدد جزو تقسيمات ...... -183

 های الف و ج د( گزينه باشد.     باشد.     ج( ورود موقت می صادرات است.     ب( واردات میالف( 

 

 رویه گمرکی با واردان قطعی مشابه است؟از لحاظ پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کدام  -184

 صادرات قطعی( د             واردات موقت( ج             وتاژبکا( ب             ترانزیت خارجی( الف

 

 شود. ورود موقت در بازگشت به ...... می -185

 های الف و ج   ( گزينهدصدور مجدد تبديل       ( جالف( مرجوعی تبديل       ب( برگشتی       

                 

 تشريفات ترانزيت داخلی ...... ورود موقت ...... -186

 های ب و ج د( گزينه        الف( قطعی / موقت          ب( غير قطعی / قطعی           ج( اجمالی / تفصيلی   

 

 ورود مجدد جزو تقسيمات ...... است. -187

 های ب و ج د( گزينه          ج( واردات         ب( صادرات         الف( ترانزيت     

 

 بری چيست؟ وتاژ یا کرانبمنظور از رویه کا -188

از راه دريا  یديگر در قلمرو گمرك یبه گمرك مرز یاز يك گمرك مرز یداخل یاست كه براساس آن كاال یا رويه (الف

 گردد. یای حمل م ا مسيرهای جادهو ی یمرز یها يا رودخانه

از راه دريا يا  یرو گمركديگر در قلم یبه گمرك مرز یاز يك گمرك مرز یداخل یاست كه براساس آن كاال یا رويه ب(

 گردد. یحمل م یمرز یها رودخانه

از راه دريا يا  یديگر در قلمرو گمرك یبه گمرك مرز یخارجی از يك گمرك مرز یاست كه براساس آن كاال یا رويه (ج

 گردد. یحمل م یمرز یها رودخانه

حمل  یديگر در قلمرو گمرك یبه گمرك مرز یخارجی از يك گمرك مرز یاست كه براساس آن كاال یا رويه (د

 گردد. یم

 

 ww
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 است. کابوتاژ جزو ...... -189

 وارداتو نه جزء ( نه جزء صادرات ب                                                            الف( صادرات 

 ج( خروج کاال با انجام تشريفات غير قطعی از گمرک            د( خروج کاال از کشور

 

 باشد؟ يک از عبارات زير صحيح نمی کدام -192

کاالی کابوتاژی آن را ظرف مهلت مقرر به مقصد جز در مورد قوه قهريه  المللی آلفا نقل بين و شرکت حملالف( هرگاه 

 باشد. نرساند مکلف به پرداخت جريمه به تشخيص رئيس گمرک می

ب( کاالی کابوتاژ از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض در موقع ورود مجدد معاف است و ليکن مشمول 

 باشد. می ا.ق.ا.گ.های گمرکی مذکور در آ پرداخت هزينه

 به گمرک مقصد برسد.موعد مقرر ج( کاالی کابوتاژی بايد در 

 د( هر سه مورد

 

 كرد؟ خواهد پرداخت چگونه را یباربر هزينه مبدا گمرك در یكابوتاژ یكاال -191

 وارداتی یكاال یباربر مأخذ به( ب                                       صادراتی یكاالها یبرا معين مأخذ به( الف

 خارجی ترانزيت یكاال مأخذ به( د                                                             ترانزيتی یكاال مأخذ به( ج

 

 شود؟ یم پرداخت چگونه یباربر هزينه مقصد گمرك در یكابوتاژ یكاال -190

 یواردان یكاال یباربر مأخذ به( ب                                                          یصادرات معين مأخذ به( الف

 یصادرات غير یكاال كامل ارزش به( د                                                      ترانزيتی یكاال ارزش مأخذ به( ج

 

 از آن انقضاء از بعد ماه 3 تا و گردد منقضی مقصد گمرك به کاال رسيدن یبرای بر کران پروانه اعتبار مدت هرگاه -193

 به یکاال مانند کاال آن نشود ارائه کاال ورود بر مبنی مقصد گمرك نامه گواهی المللی آلفا نقل بين و شرکت حمل طرف

 و ...... گمرك و تلقی نرسيده مقصد

 سپس و اقدام مأخوذه تضمين یا تعهد یاجرا به نسبت باشد مجاز نوع ازی بر کران موضوع یکاال که صورتی در (الف

 .گردد می صادر خروجی پروانه

 .است قاچاق مقررات مشمول باشد، مشروط مجاز یا الصدور ممنوع یکاال یبر کران موضوع یکاال که درصورتی(ب

 موارد همه (د            .شود می اکتفاء تعهد انجام یپيگير یا تضمين ضبط به فقط سوءنيت عدم اثبات صورت در(ج

 

 انتقالی ...... صادرات ...... واردات است. -194

 الف( در ترانزيت داخلی مشمول / در ترانزيت خارجی مشمول                    ب( در صدور مشمول / در ورود مشمول 

 د( نه جزو / نه جزو                       ج( در ترانزيت خارجی مشمول / در ترانزيت داخلی مشمول

 

 عبور ...... از ...... ؛خارجیترانزيت  -195

 الف( کاالی خارجی / سرزمين است.                                            ب( کاالی داخلی يا خارجی / سرزمين است. 

 ج( کاال از قلمرو گمرکی به طور کلی / زمينی يا دريايی است.             د( موقت کاال / سرزمين است.

 

ww وقت مشمول ......کاالی ورود م -196
w.
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 د( حقوق ورودی است.     تواند باشد.    نمی ج( مسير سبز  الف( مسير قرمز        ب( مسير زرد      

 

 استفاده ...... Draw Backورود موقت ...... و فرآوری و ...... از قاعده  -197

 کند.  ب( کاالی خارجی / صدور مجدد آن / نمی                   کند.  الف( کاالی خارجی / تبديل آن به ورود موقت / می

 کند. د( کاالی ورودی / مرجوع کردن آن / می                                  کند  ج( کاالی خارجی / صدور مجدد آن / می

 

 صادرات موقت مشمول ...... است. -198

 د( تشريفات قطعی گمرکی       (Draw Back)ج( استرداد       های گمرکی  ب( باز پرداختی     الف( حقوق صدوری 

 

 شود. گر به کشور ...... به عنوان ...... محسوب می.. به ...... تبديل و بعد از آن اصادرات موقت در صورت .... -199

 ( رعايت شرايط / ورود قطعی / اعاده شود / کاالی برگشتیالف

 رودی ب( احراز شرايط / صادرات قطعی / اعاده شود / کاالی و

 ج( رعايت مهلت / برگشتی / اعاده نشود / صادرات قطعی 

 ( بازگشت به کشور / کاالی مرجويی / باز نگردد / قاچاق د

 

 ؛ ......که است گمرکی رویه موقت، صدور -022

 به نمایشگاه در شرکت تکميل، تعمير، پردازش، ساخت، شامل معينی اهداف یبرا مجاز یکاالها آن موجب به (الف

 .شود بازگردانده کشور به سپس و صادر کشور از خارج به معينی مهلت ظرف و موقت طور

 به معينی مهلت ظرف و موقت طور به مهندسی و فنی خدمات انجام یبرا تجهيزات و آالت ماشين آن موجب به (ب

 .شود بازگردانده کشور به سپس و صادر کشور از خارج

 مهلت ظرف و موقت طور به دیگر یکشورها و ایران بين تردد یا شخصی استفاده یبرا نقليه وسایل آن موجب به (ج

 موارد همه (د                                                .شود بازگردانده کشور به سپس و صادر کشور از خارج به معينی

 

 ها بسته یرو گمرك طرف از که یدیگر عالئم یا پلمب و موم و مهر موقت صدور یکاال بازگشت موقع در گاه هر -021

 نباشد ممکن گمرك یبرا کاال عين تشخيص و باشد رفته بين از است گردیده الصاق یضرور یها بسته محتویات یا

 ...... گمرك

 اجراء آن درباره را یورود یکاال مقررات و محسوب شود می وارد کشور به که کاالیی مانند را بحث مورد یکاال( الف

 .کند می

 .کند می محسوب شود می وارد کشور به که کاالیی مانند را بحث مورد یکاال (ب

 .دهد می را کاال ورود اجازه (د        .                   دهد نمی را کاال ورود اجازه (ج

 

 ؛ ......که است گمرکی رویه موقت، ورود -020

 مهلت ظرف و شود وارد گمرکی قلمرو به موقت طور به شرایطی تحت تواند می معينی یکاالها آن براساس (الف

 .گردد خارج آن در تغيير بدون معينی

 مهلت ظرف و شود خارج گمرکی قلمرو از موقت طور به شرایطی تحت تواند می معينی یکاالها آن براساس (ب

 .گردد وارد آن در تغيير بدون معينی

 مهلت ظرف و شود وارد گمرکی قلمرو به موقت طور به شرایطی تحت تواند می معينی یکاالها آن براساس (ج

ww .گردد خارج آن در تغيير با معينی
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 آن در تغيير بدون و شود وارد گمرکی قلمرو به موقت طور به شرایطی تحت تواند می معينی یکاالها آن براساس (د

 .گردد خارج

 

 ؛ ......که شود می گفته یا رویه به مرجوعی -023

 است نرسيده فروش به متروکه مقررات یاجرا با که هنگامی تا را گمرك در موجود وارده یکاال آن براساس الف(

 .نمود ترخيص و اظهار گمرك به خارج به اعاده عنوان به توان می

 خارج به اعاده عنوان به توان می است نرسيده فروش به که هنگامی تا را گمرك از شده خارج یکاال آن براساس (ب

 .نمود ترخيص و اظهار گمرك به

 .نمود ترخيص و اظهار گمرك به خارج به اعاده عنوان به توان می را گمرك در وارده یکاال آن براساس (ج

 ج و ب (د

 

 ؛ ......که است گمرکی رویه شخصی، داخلی عبور یا ترانزیت -024

 اماکن سایر یا و دیگر مجاز گمرك به مجاز گمرك یک از متقاضی درخواست بنابر نشده گمرك یکاال آن براساس (الف

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

 اماکن سایر یا و دیگر مجاز گمرك به مجاز گمرك یک از متقاضی درخواست بنابر شده گمرك یکاال آن براساس (ب

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

 تحت اماکن سایر یا و دیگر مجاز گمرك به مجاز گمرك یک از گمرك تصميم بنابر نشده گمرك یکاال آن براساس (ج

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

 تحت اماکن سایر یا و دیگر مجاز گمرك به مجاز گمرك یک از گمرك تصميم بنابر شده گمرك یکاال آن براساس (د

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

 

 گمرکی قلمرو از شده تعيين و مقرر مهلت ظرف است شده موقت ورود ،کشور در پردازش جهت که کاالیی -025

 ...... ؛شود نمی خارج

 .است ریال ميليون 1 تا ریال هزار 022 از یا جریمه مشمول تأخير روز هر یازا به قهریه قوه وجود عدم صورت در الف(

  .بود نخواهد جریمه اخذ مانع کاال صاحب از مأخوذه تضمين محل از مبلغ تأمينب( 

 .باشد نمی قاچاق شرایطی هيچ تحت کاالها اینگونه خروج عدمج( 

 .است صحيح گزینه سه هر (د

 

 باشد؟ یم زير عناوين از يك كدام تحت Re- importation يا یبرگشت یكاال -026

 كدام هيچ( د          مجدد صدور یكاال( ج         ی مرجوع یكاال( ب          موقت ورود یكاال( الف

 

 ...... از است عبارت یبرگشت یكاال ارزش -027

  كدام هيچ( د    كشور از خارج در كاال تكميل يا و يرتعم هزينه( ج   سفارش ثبت حق+  CIF یبها( ب   CIF یبها( الف

 

 مستلزم؟ قانوناً  یصادرات یكاالها توليد یبرا اوليه مواد موقت ورود -028

 .است كنندگان وارد از سفته اخذ فقط( ب                             .است كنندگان وارد از یكتب تعهد اخذ فقظ( الف

 ب و الف موارد( د                              .است كنندگان وارد از ینقد سپرده اخذ فقط( ج

 ww
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029- Buy Back است......  مشمول. 

 یمرجوع یكاال( دی          برگشت یكاال( جی          قطع واردات( ب          موقت واردات( الف

 

صادر قطعی شده اگر به هر دليلی به ايران برگردد کاالی ...... محسوب  چينکاالی ساخت ايران که قبالً به  -012

 شود. می

  Re-Importationد(          ف( برگشتی                ب( ورود مجدد               ج( ورودی       ال

 

 ......کاالی توليد ایران قبالً صادرات موقت گردیده است حال صاحب کاال دیگر قصد برگشت آن را ندارد بنابراین  -011

 .گردد اقدام وی قاچاق تلقی میب(                                           .این امر ميسر نيست و باید کاال برگرددالف( 

 .اقدامی الزم نيست انجام دهدد(                                                                .باید به گمرک اطالع دهدج( 

 

 ؛ ......که است گمرکی رویه قطعی، صدور -010

 کشور از مصرف یا فروش منظور به شده ساخته یا توليد کشور گمرکی قلمرو در که داخلی یکاال آن براساس (الف

 .شود می خارج

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

 ب و الف (د             .شود می خارج کشور از مصرف یا فروش منظور به خارجی یکاال آن براساس (ج

 

 منظور از تشریفات غير قطعی گمرک چيست و شامل کدام رویه گمرکی است؟ -013

 واردات قطعی / انجام کامل تشریفات گمرکی( ب                   ترانزیت خارجی / گمرکیانجام ناقص تشریفات ( الف

 مرجوعی / انجام ناقص تشریفات گمرکی( د                       ترانزیت داخلی / انجام ناقص تشریفات گمرکی( ج

 

 تشريفات گمرکی که در مورد ...... تشريفات ...... -014

 شود.  الف( ورود موقت به شرط صدور مجدد / قطعی محسوب می

 ب( کابوتاژ در هنگام خروج از قلمرو گمرکی / غير قطعی است.

 شود.  ج( واردات موقت به طور کلی / قطعی محسوب نمی

 د( ترانزيت خارجی / اجمالی است. 

 

 گردد؟ م میهای زير انجا يک از گزينه تشريفات غير قطعی گمرکی بر روی کدام -015

 د( ترانزيت داخلی    ج( ترانزيت خارجی        ب( مورد موقت     الف( ورود قطعی   

 

 شود؟ های گمرکی اطالق می يک از رويه تشريفات غير قطعی گمرکی به کدام -016

 ترانزيت خارجید(      اعاده به خارج )مرجوعی(       ج(        اخلی     ب( ترانزيت د     الف( ورود موقت       

 

 تشريفات واردات موقت ...... است. -017

ww الف( اجمالی            ب( غير قطعی          ج( موقت           د( قطعی
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 شوند؟ کاالهای وارده به گمرک از لحاظ شرایط ورود به چند گروه تقسيم می -018

 مجاز مشروط و ممنوع الورود( د          الف و بهای  گزینه( ج         مجاز مشروط( ب         ممنوع / مجاز( الف

 

 باشد؟ می تعريف کاالی ممنوعيک از تعاريف زير  کدام -019

 الف( کاالهايی که ورود و صدور آن مستلزم کسب مجوز باشد و مجوز يا مجوزهای الزم کسب نشده باشد. 

 ب( کاالهايی که ورود و صدور آن به موجب قوانين و شرع مقدس اسالم ممنوع باشد. 

 ج( کاالهايی که طبق جدول منضم به ق.م.ص.و غير مجاز اعالم شده باشد. 

 د( کاالهايی که اظهار و ترخيص آن مستلزم زيان فاحش دولت باشد.

 

 ...... ؛بطور کلی منابع ممنوع نمودن کاالهای وارده شامل -002

 .منبع قانونی و شرعی است( ب.                            منبع قانونی و گمرکی است( الف

 منبع قانونی و مقرراتی است.( د       .                        منبع شرعی و گمرکی است( ج

 

 شود ...... آنها به کشور اجازه اداه نمیکاالهايی که به دليل شرعی ورود  -001

 شود.  ب( کاالهای ممنوع ناميده می                                 شود.       ( کاالهای غير مجاز ناميده میالف

 شود. شود.                                 د( کاالهای غير مجاز شرعی ناميده می ی ناميده میج( کاالهای مشروط شرع

 

رداری کشور ترکيه به آقای حسين رضازاده در صورتی که از نوع ب فدراسيون وزنهترخيص کاالهای اهدايی  -000

 د؟باشد نياز به چه مجوزی دار الورود ممنوع

    اماکن ترخيص چنين کاالهايی ممکن نيست.ب(                الف( اجازه هيات وزيران                 

 د( نياز به اخذ مجوز ندارد.  ر اقتصادی و دارايی            ج( اجازه وزارت امو

 

 الورود ...... محسوب ...... کاالی ممنوع -003

 شود.  ب( که به ترتيب غير مجاز وارد شده باشد قاچاق / می                      شود.  قاچاق گمرکی / نمی الف( الزاماً 

 شود. همواره مشمول مقررات ضبط قطعی / مید(                                             ای الف و ب ه ج( گزينه

 

با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك  یورود قطع یكه ورود آن ممنوع است برا یهرگاه كاالي -004

 ...... ؛بايد

ماه  3به طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف  یو یو به صاحب كاال يا نماينده قانون یاز ترخيص آن خوددار (الف

 يا مرجوع كردن كاال با رعايت ضوابط اقدام نمايد.  ینسبت به عبور خارج

ماه  0به طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف  یو یو به صاحب كاال يا نماينده قانون یاز ترخيص آن خوددار ب(

 .يا مرجوع كردن كاال با رعايت ضوابط اقدام نمايد ینسبت به عبور خارج

 خودداری و بدون فوت زمان آن را ضبط کند. از ترخيص کاالج( 

 از ترخيص کاال خودداری اما کاال را معدوم نماید.د( 

 

گيرد صاحب کاال  الورود از کشور که تحت عنوان ...... قرار می برای حصول اطمينان از خروج قطعی کاالی ممنوع -005

ww بايد ...... به گمرک ...... ارايه دهد مگر اينکه ......
w.
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 نامه گمرک کشور مقصد / ايران / گمرک به نحو ديگری مقرر نمايد.  الف( ترانزيت خارجی / گواهی

 نامه گمرک کشور مقصد / ايران / گمرک به نحو ديگری مقرر نمايد.  ب( مرجوعی / گواهی

 ی خروج را / ايران / به نفع گمرک واگذار نمايد. ( قاچاق / تعهد نمايد که گواهج

 د( الف و ب

 

 باید گمرك شود اظهار صحيح و کامل مشخصات و نام با قطعی ورود یبرا است ...... آن ورود که کاالیی هرگاه -006

 نسبت ...... ظرف حداکثر که کند اخطار مکتوب طور به یو قانونی نماینده یا کاال صاحب به و یخوددار آن ترخيص از

 را کاال گمرك مزبور، مدت ظرف اقدام عدم صورت در .نماید اقدام ضوابط رعایت با کاال کردن مرجوع یا خارجی عبور به

 خود اعتراض ...... تا ضبط ابالغ تاریخ از دارد حق کاال صاحب .نماید می ابالغ او نماینده یا آن صاحب به را مراتب و ضبط

 مربوطه گمرك به صالحه دادگاه به مراجعه تاریخ از ...... ظرف حداکثر را مراتب و نماید تسليم صالحه دادگاه به را

 .آید می در دولت قطعی ضبط به کاال صورت این غير در .کند اعالم

 .نشود شناخته جرم آن ورود براینکه مشروط / روز 15 / ماه 0 / ماه 3 / ممنوع (الف

 .نشود شناخته جرم آن ورود براینکه مشروط / روز 15 / ماه 0 / ماه 0 / ممنوع (ب

 روز 15 / ماه 0 / ماه 3 / ممنوع (د                  روز 15 /ه ما 0 / ماه 3 / مجاز (ج

 

 پروانه آن یبرا که صادراتی یکاال با که یکمتر ارزش یدارا یا مشروط یا الصدور ممنوع شده جایگزین یکاال -007

 ...... شود تعویض است گردیده صادر

 .است قاچاق مشمول (ب  .        باشد می جریمه حداکثر مشمول (الف

 .شود می ضبط کاال فقط (د     .                 باشد نمی قاچاق مشمول (ج

 

 است؟ صحيحزير  تعاریف از یک کدام -008

 ممنوع قانون موجب به اسالم مقدس شرع یا ملی مصالح به بنا آن ورود یا صدور که کاالیی ؛ممنوع یکاال الف(

 .است

 .دارد دولتی سازمان چند یا یک قبلی موافقت کسب به نياز آن ورود یا صدور که کاالیی ؛مشروط مجاز یکاال (ب

 .ندارد مجوز کسب به نياز ضوابط رعایت با آن ورود یا صدور که کاالیی ؛مجاز یکاالج( 

 مورد سه هر (د

 

 گمرك از( واقع خالف اسناد از استفاده بدون) مجاز یکاال یبجا گمرك توسط اشتباهاً  ممنوع یکاال چنانچه -009

 ...... د؛شو مرخص

 و توقيف فوراً  باشد موجود کاال صاحب نزد (آن از قسمتی یا) کاال و باشد نگذشته ترخيص تاریخ از ماه 4 چنانچه (الف

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

 فوراً  باشد نگذشته ترخيص تاریخ از ماه 4 که شرطی به کاال صاحب نزد (آن از قسمتی یا) کاال وجود درصورت (ب

 .شود می توقيف

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

 .باشد می انتظامی جریمه مشمول و گمرکی تخلف (د

 

 گردد؟ های واردات قطعی محسوب نمی کدام مورد زیر جزء ممنوعيت -032

، ديناميت و مواد محترقه و منفجره ی، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگیاسلحه از هر قبيل، باروت، چاشن (الف

ww مسلح ینيروها یمگر با اعالم و موافقت وزارت دفاع و پشتيبان
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 یآنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك یسازها گردان از هر قبيل و پيش مواد مخدر و روان (ب

 ر هر موردد

 اطالعات یات و فناورفرستنده با موافقت وزارت ارتباط یها دستگاه (ج

 موجب قانون ممنوعه براساس شرع مقدس اسالم و به یكاالها (د

 

های گمرکی که به طور  گاه کاال در گمرک داخلی به عنوان اعاده اظهار شود صاحب کاال بايد عالوه بر هزينههر -031

الورود يا مجاز مشروط باشد عالوه بر آن مبلغی معادل ...... به  در صورتی که کاال ممنوع نمايد قطعی پرداخت می

 عنوان سپرده نقداً به گمرک پرداخت و يا تامين نمايد.

 برابر ارزش کاال     د( حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض 4برابر ارزش کاال     ج(  3برابر ارزش کاال    ب(  0الف( 

 

 ...... ؛كه یيكاال یمجاز مشروط يعن یالكا -030

 مرتبط است. یورود يا صدورش نيازمند مجوز يك ارگان دولتالف( 

 ورود يا صدورش مشروط به پرداختن عوارض است.ب( 

 ورود يا صدورش مشروط به نظر مجلس است.ج( 

 ورود يا صدورش مشروط به نظر گمرك است.د( 

 

 .دارد......  چند یا یک قبلی موافقت کسب به نياز آن ورود یا صدور که کاالیی؛ مشروط مجاز یکاال -033

 وزارتخانه (د                   سازمان( ج                  قانونی مرجع( ب                  دولتی سازمان( الف

 

اخت کشور ـــــــــــــس دريل برقی عدد هزار 12اقدام به ورود تعداد  الکتريکیوارد کننده لوازم  گاماشرکت  -034

عبارت  ها دريلبندی اين  های مربوط به بسته ترکيه کرده است هنگام ارزيابی در گمرک مشاهده گرديد که روی جعبه

MADE IN GERMANY .نوشته شده است 

الف( رسيدگی به اين موضوع در صالحيت گمرک نيست لذا با پرداخت گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قانونی و 

 گردد. می صها از گمرک ترخي ساير هزينه

 کند و ترخيص آن مانعی ندارد. ب( چون روی جعبه نوشته شده اشکالی ايجاد نمی

 پذير است. ج( ورودی اين کاال به کشور با روش واردات مرزنشينی امکان

 د( ورود اين کاال ممنوع است. 

 

 به آنها لفافی رو یا کاال خود یرو بر یدیگر مشخصات یا عالمت یا نام یا نشانی یدارا یکاالها قطعی ورود -035

 مشخصات یا خواص یا ساخت محل یا سازنده به نسبت کننده مصرف و خریدار اغفال موجبات کردن فراهم منظور

 است ...... دارد را کاال آن اصلی

 .است مستثنی گردد، محو آنها در اغفال موجبات گمرك تاييد و نظارت با که کاالیی ،ممنوع (الف

 مجاز غير (د                                          ممنوع (ج                                         مجاز (ب

 

 كننده مصرف و خريدار اغفال موجبات كه باشند یمشخصات با بنگاه نام آنها لفاف یرو يا و آنها یرو كه یكاالي -036

 ...... نمايند فراهم ساخت محل يا سازنده به نسبت

 .است قاچاق( ب                      .است بالمانع ترخيص غيره و یگمرك حقوق پرداخت صورت در( الف

ww .است الورود ممنوع( د                         .ندارد وجود آن ترخيص یبرا یمنع نبوده یعمد شود اثبات اگر( ج
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 ...... ی؛گمرك حقوق از معاف یكاال یجايگزين رويه -037

 توليد يا و تكميل در كه یا ماده یكم و یفن خصوصيات لحاظ از يكسان و معادل كه یكاالي واردات از است عبارت( الف

 .باشد یم است رفته بكار شده صادر محموالت

 قبلی سفارش مغاير يا و كسری كمی و فنی خصوصيات لحاظ از يكسان و معادل كاالی واردات از است عبارت( ب

 یقبل ديده خسارت یكاال با یكم و یفن خصوصيات لحاظ از يكسان و معادل یكاال واردات از است عبارت( ج

 .باشند یم صحيح تواماً  ج و ب موارد( د

 

 ...... صادرات کشور؛ -038

 های گمرکی را بپردازد. الف( از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است ولی بايد هزينه

 حقوق گمرکی معاف است ولی سود بازرگانی را بايد پرداخت کند. ب( از پرداخت

 های گمرکی معاف است. ج( از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزينه

 داخت سود بازرگانی معاف است.گمرکی بايد پرداخت شود ولی از پر د( حقوق

 

 باشد. های معمول ...... می صاردات مشمول بازرسی -039

 د( هر سه مورد   ای حسب مورد    ج( بهداشتی و قرنطينه  ب( استانداردهای اجباری حسب مورد    الف( گمرکی  

 

 ....... ؛شرايط تبديل عنوان ورود قطعی به موقت اين است که -042

الف( کاال کالً در گمرک موجود بوده و اظهار اوليه منطبق با قاچاق نباشد و اگر تخلف بوده نخست جريمه را بپردازد و 

 تعهدات ارزی هم نداشته باشد. 

 باشد.  ب( آن قسمت از کاال که مرخص شده قابل تبديل عنوان نمی

 ج( اظهار اوليه منطبق با قاچاق گمرکی نباشد.

 قال ارز بوده باشد. د( کاال بدون انت

 

 يک از عناوين زير است؟ کااليی که با رويه ترانزيت داخلی از گمرک خارج گرديده مشمول کدام -041

 د( مرجوعی      ج( ترخيص قطعی                الف( ترخيص غير قطعی              ب( کابوتاژ         

 

کشور شده و پس از تخليه بار يا پياده کردن مسافر از همان راهی  وسايط نقليه که با بار يا مسافر موقتاً وارد -040

 يک از مقررات زير خواهد بود؟ کنند تابع کدام که وارد گرديده مراجعت می

 کدام الف( ترانزيت                      ب( ورود موقت                      ج( اعاده به خارج از کشور                       د( هيچ

 

 منطقه آزاد ماکو -043

 باشد.  باشد.        ب( جزو قلمرو گمرکی شمال غرب کشور می الف( جزو قلمرو گمرکی کشور می

 ج( خارج از قلمرو گمرکی کشور است.            د( در خصوص قوانين و مقررات گمرکی بايد از گمرک ايران تبعيت کند.

 

ww ......مناطق ويژه اقتصادی قاعدتاً جزو  -044
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 باشد.                        ب( خارج از قلمرو گمرکی هستند.  الف( قلمرو گمرکی می

 ج( مناطق آزاد هستند.                                 د( نظير مناطق تجاری آزاد هستند.

 ندارد؟ وجود یصنعت یتجار آزاد مناطق واردات چارچوب در زير وجوه از يك كدام -045

 یهواي عوارض( دی          خدمات یها هزينه( جی         بندر عوارض( بی         گمرك حقوق( الف

 

ارسال  عراقبه کشور  ماکو آزادخارجی خود را از منطقه  محمولهقصد دارد  المللی آلفا نقل بين و شرکت حمل -046

 کنيد؟ رویه گمرکی را به وی پيشنهاد می دارد شما چه

 ترانزيت خارجی             د( واردات قطعی (جرانزيت داخلی             ب( مرجوعی             تالف( 

 

 انتقال چنانچه باشد یم ماکو آزاد منطقه آن مقصد و شده كشور وارد فرودگاه امام خمينی یهواي مرز از یكاالي -047

 ...... شود انجام یزمين طريق از كاال

 .بود خواهد ترخيص قابل كاال یمرجوع روش با( ب             .بود خواهد ترخيص قابل كاال یداخل ترانزيت روش با( الف

 .بود خواهد ترخيص قابل كاال یانتقال روش با( د                 .بود خواهد ترخيص قابل كاال یخارج ترانزيت باروش( ج

 

در قلمرو جغرافيايی کشور برای فروش مشمول  خروج کاال از کشور به صورت تجاری به مقصد منطقه آزاد -048

 مقررات ...... است.

 د( ترانزيت              نقل داخلی  و ج( حمل              ب( کابوتاژ               الف( صادرات قطعی 

 

این کاال  ،بنابراینباشد  مده مواد اوليه آن ساخت ایران میبنحوی توليد شده که ع آزاد ماکوی در منطقه يکاال -049

 خارج خواهد شد؟ ماکو آزادجهت مصرف در بازار داخلی چگونه از منطقه 

 مرجوعی( د              نياز به اعمال رویه گمرکی ندارد( ج              صادرات قطعی( ب              واردات قطعی( الف

 

 وان ......خروج کاالی تجاری به مقصد مناطق آزاد تابع ...... و عن -052

 الف( مقررات صادرات و واردات / صادرات موقت دارد.                  ب( قانون امور گمرکی نبوده / صادرات قطعی ندارد. 

 نقل داخلی / کابوتاژ و ( مقررات حملد ج( مقررات عمومی صادرات و واردات است / صادرات دارد.          

 

 است؟ صحيح گزینه کدام یاقتصاد ویژه مناطق و صنعتی ،تجار آزاد مناطق در موجود یکاالها خصوص در -051

 بالصاحب کاال، مهلت انقضاء از پس و است مناطق این مسئول یها سازمان اختيار در کاال توقف مهلت تعيين الف(

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

 مشمول کاال مهلت انقضاء از پس و است مناطق این مسئول یها سازمان اختيار در کاال توقف مهلت تعيين ب(

 .شود می متروکه مقررات

 منطقه در کاال مهلت، انقضاء از پس و است مناطق این مسئول یها سازمان اختيار در کاال توقف مهلت تعيين ج(

 .شود می فروخته

 .است گمرکی یانبارها در متوقف یکاالها مانند مربوطه مقررات و کاال توقف مهلت تعيين (د

 ww
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 باشد؟ اظهار چند نوع می -050

 اجمالی و کلی( د       اجمالی و تفصيلی( ج       کلی و خاص( ب       کلی و معمولی( الف

 

 ؛ ......از است عبارت کاال اظهار -053

 درباره را خود نظر مورد گمرکی رویه اظهارکننده،ق.ا.گ  مقررات براساس که است شفاهی یا کتبی یا بيانيه الف(

 .دهد می ارائه را گمرکی مقررات یاجرا یبرا نياز مورد اطالعات و کند می مشخص کاال

 مشخص کاال درباره را خود نظر مورد گمرکی رویه اظهارکننده، ق.ا.گ مقررات براساس که است کتبی یا بيانيه ب(

 .کند می

 مشخص کاال درباره را خود نظر مورد گمرکی رویه اظهارکننده، ق.ا.گ مقررات براساس که است شفاهی یا بيانيه ج(

 ج و ب و الف (د                                                                             .کند می
 

 ...... ی؛كردن كاال يعن اظهار -054

 اوصاف كاال به گمرك یبيان كتب( ب          اوصاف و مشخصات كاال به گمرك یيا شفاه یبيان كتبالف( 

 اوصاف كاال به گمرك یبيان شفاه( د                              اوصاف كاال به گمرك یيا شفاه یبيان كتب( ج

 

 را خود نظر مورد گمرکی رویه ،...... ق.ا.گ مقررات براساس که است شفاهی یا کتبی یا بيانيه؛ کاال اظهار -055

 .دهد می ارائه را گمرکی مقررات یاجرا یبرا نياز مورد اطالعات و کند می مشخص کاال درباره

  کاال اظهار اظهارکننده( د               کاال صاحب( ج              اشخاص( ب             افراد( الف

 

 ...... را گويند. ؛اظهار -056

 بيان کتبی اوصاف کاال( ب                           ارائه اوصاف و مشخصات کاال بصورت مکتوب( الف

 های ب و ج گزینه( د                                                 ات کاالـبيان شفاهی مشخص( ج

 

 باشد؟ یم یگمرك ی م مورد زير تعريف صحيح اظهارنامهكدا -057

 یو یصاحب كاال يا نماينده قانون یاوصاف و مشخصات و ساير اطالعات اظهار یاست حاو یگمرك یسندالف( 

 دهد. یخود قرار م ینمودن كاال گمرك در اختيار صاحبان كاال جهت اظهار یاست كه از سو یسندب( 

 دهد. یخود قرار م ینمودن كاال گمرك در اختيار صاحبان كاال جهت اظهار یاست كه از سو یا برگهج( 

 گردد. یاست كه از طريق دفاتر ثبت اسناد صادر و به گمرك ارائه م یسند( د

 

 کدام جمله صحيح است؟ -058

 دهد. ار کاالی خود قرار میای که از سوی گمرک در اختيار مراجعين جهت اظه اظهارنامه برگهالف( 

 دهد. شخصاً تهيه و بعد از تکميل نمودن به گمرک می ای که صاحب کاال اظهارنامه برگهب( 

 کند. ای که گمرک پيشنهاد داده و صاحب کاال تهيه و از آن استفاده می اظهارنامه برگهج( 

 دهد. اظهارنامه مانند سفته بوده و صاحب کاال برابر ارزش کاالی خود به گمرک می( د

 

 گردد؟ یاطالق م یاظهاركننده به چه شخص -059

ww كند. یبه گمرك اظهار م یكه كاال را برابر مقررات قانون امور گمرك ؛او یصاحب كاال يا نماينده قانون الف(
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 كند. یكه كاال را برابر مقررات به گمرك اظهار م ؛او یصاحب كاال يا نماينده قانون ب(

 كند. یبه گمرك اظهار م یكه كاال را برابر مقررات قانون امور گمرك؛ صاحب كاال ج(

 كند. یرات به گمرك اظهار مكه كاال را برابر مقر؛ صاحب كاال د(

 

 ...... ؛باشد که يد میيه اظهارنامه زمانی مورد تااصالت اسناد ضميم -062

 .  شود شماره کوتاژ اخذ( ب      .                     به گمرک ارائه شوند( الف

 های ب و ج گزینه( د     .   يد نمایدياحراز هویت بررسی و تا واحد( ج

 

 ...... ؛یعنی روزی کهروز اظهار  -061

 کند. روزی که اظهارکننده به گمرک مراجعه میب(   يد شود.يليه اسناد ضميمه آن توسط گمرک تااظهارنامه و ک( الف

 جهای الف و  گزینهد(                 روزی که واحد احراز هویت شماره کوتاژ صادر نماید.ج( 

 

 روز اظهار چه روزی است؟ -060

 اظهارنامه و اسناد ضميمه آن توسط گمرک پذیرفته شده و شماره کوتاژ اخذ گردد.روزی که الف( 

 روزی که کليه اسناد الزم همراه اظهارنامه کنترل و شماره کوتاژ اخذ گردد.( ب

 روزی که کاال در گمرک بوده و اظهارنامه تنظيم و به گمرک تحویل گردد.ج( 

 گردد. اظهار میروزی که کاال ( د

 

 یا دستی صورت به اظهارکننده توسط مربوطه اسناد ضميمه به شده......  اظهارنامه که زمانی؛ اظهار روز -063

 .یابد می اختصاص آن به......  دفتر شماره و شود می ارائه گمرك به یا رایانه

 کوتاژ/  شده تاييد( د   ارزیابی سرویس/  امضاء( ج    اظهارنامه ثبت/  امضاء( ب    اظهارنامه ثبت/  شده تکميل( الف

 

حال  اال و اخذ شماره کوتاژ نموده استک مبادرت به اظهار المللی آلفا نقل بين و شرکت حملفردی به وکالت از  -064

 ...... نماید در این صورت دهنده( به گمرک شخصاً مراجعه می موکل )وکالت

 نمود. اگر دستور قضائی داشته باشد گمرک به درخواست وی رسيدگی خواهدالف( 

 گمرک به هر تقاضای وی بدون توجه به وکيل توجه خواهد نمود.ب( 

 شناسد. وان ذیمدخل در امر اظهارنامه نمیعنه را بگمرک وی ج( 

 و ج الفهای  گزینه( د

 

 باشد؟ های موجود چه تعدادی می های گمرکی جهت رویه حداقل و حداکثر تعداد اظهارنامه -065

  4 / 1 (د                          3 / 1( ج                         0 / 1( ب                        3 / 0( الف

 

 گردد؟ عی الصاقی به اظهارنامه محسوب میعنوان اسناد تبه کدام مورد ب -066

 ليست عدلبندی( د           فاکتور( ج           قبض انبار( ب          بارنامه( الف
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 کدام جمله صحيح است؟ -067

 .برخی از اسناد ضميمه اظهارنامه نسخه اصلی و برخی دیگر الجرم تصویر خواهند بودالف( 

 شوند. کليه اسناد ضميمه اظهارنامه بصورت تصویر بوده اما توسط گمرک گواهی میب( 

 از کليه اسناد ضميمه اظهارنامه فقط بارنامه باید اصلی باشد.ج( 

 نسخه اصلی باشند. بايدضميمه اظهارنامه  کليه اسناد( د
 

 گویند. می......  های صادره مکانيزه در گمرکات ایران اصطالحاً  به اظهارنامه -068

 SEW( د                   SWE( ج                   SAD( ب                  SED( الف

 

 ؛SAD اظهارنامه -069

 .است یادار استاندارد سند (ب          .                      است شده توصيه استاندارد اظهارنامه (الف

 .است یادار واحد سند( د          .                                  است نمونه استاندارد اظهارنامه (ج

 

072- SAD چيست؟ 

را از نظر سن کشتی، ضدعفونی بودن کشتی  المللی آلفا نقل بين و حمل شرکت حمل وسيلهالف( سندی است که 

 شود. های وی توسط يک شرکت بازرسی تاييد می و قابليت

ماشينی آن  شآوری اطالعات و پرداز سازی جمع ب( سند يا اظهارنامه واحد گمرکی است که به منظور يکسان

 طراحی گرديده است.

 گردد. نقل کاال با تاييد شرکت حمل قيد می و ج( سندی است که در آن کليه اطالعات و مشخصات مربوط به حمل

 گردد. گردد و به معنی رسيد تحويل کاال تلقی می د( سندی است که توسط موسسه حمل صادر می

 

 چيست؟ 3 0 1 ها برگه از منظور -071

 یبرگ 3 اظهارنامه از سوم برگ( بی                برگ 0 اظهارنامه از سوم برگ( الف

 یبرگ 4 اظهارنامه از دوم برگ( د    ی                  برگ 3 اظهارنامه از اول برگ( ج

 

 ها زیر حين ورود یا خروج از گمرک نيازی به اظهارنامه ندارند؟ کدام مورد از گزینه -070

 کاالی صادراتی انصرافی های تجاری، نمونه سوغات، هدیه، کاالی مسافری،( الف

 یا ضبطی در معرض فروشکاالی متروکه  وتاژی،بکاالی کا( ب

 .ی قاچاقی که ظن نسبت به آن برطرف شده باشدکاال( ج

 هر سه گزینه( د

 

 شود؟ یم پر یخال (حمل مبدا كشور آخرين) -12 خانه اين چگونه صادرات اظهارنامه در و واردات ارنامهــاظه در -073

 مقصد كشور اولين كد / حمل مبدا كشور اولين كد( ب       مقصد كشور آخرين كد / حمل مبدا كشور اولين كد( الف

 مقصد كشور اولين كد / حمل مبدا كشور آخرين كد( د         مقصد كشور آخرين كد / حمل مبدا كشور آخرين كد( ج

 

 .باشد می......  پروانه امضاء تاریخ از گمرك توسط اظهارنامه به رسيدگی زمان مرور مهلت -074
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 آثار اشتباهات اظهارکنندگان در گمرک چه عواقبی دارد؟  -075

 هر سه مورد( د     کيفری( ج    حقوقی( ب    انتظامی( الف

 

ی گمرکی ها رد نسبت به بررسی مجدد اظهارنامهگمرکی فرصت دا پروانه......  از تاریخ......  مدته گمرک ب -076

 اقدام نماید؟

 از تاریخ اظهار / ماه 0( د  از تاریخ خروج کاال / ماه 4( ج  از تاریخ صدور پروانه / ماه 6( ب  صدور اظهارنامه / ماه 4( الف

 

 شود؟ یم تعيين یمشخصات چهبا  واردات اظهارنامه یخال یجا -077

 حمل وسيله حركت تاريخ و كاال حمل وسيله كد( ب             دوم و اول برگه شماره و یگمرك رويه اول حرف دو( الف

 حمل وسيله كد و كننده وارد مشخصات( د                   كاال تعرفه شماره مربوطه گمرك مشخصات و كد( ج

 

 است؟ زير اطالعات از يك كدام رندهگي بر در( الف) خانه اظهارنامه فرم در -078

 كاال تعرفه شماره+  اظهارنامه ثبت شماره+  بار كل فهرست شماره( الف

 اظهارنامه ثبت شماره+  بار كل فهرست شماره+  گمرك ماهيت( ب

 كاال تعرفه شماره+  گمرك ماهيت+  بار كل فهرست شماره( ج

  كاال تعرفه شماره+  گمرك ماهيت( د

 

 یها بسته بايد یكل طور به ها بسته محتويات مشخصات به نسبت اظهارنامه مندرجات صحت تحقيق یبرا -079

 (نيستند يكسان جنس نوع يا و وزن حجم، حيث از ها بسته) ...... اظهارنامه هر موضوع

 .گردد بازديد و شود باز ميان در يك( ب                        .گردد بازديد و شود باز راندوم صورت به( الف

 . گردد بازديد و شود باز كاال( د           .گردد یم بازديد و شود باز كاال حساسيت حسب بر( ج

 

كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا توديع گرديده  یمعلوم شود وجوه یصادرات یبه اظهارنامه كاال یهرگاه در رسيدگ -082

 ...... ؛است در اینصورت

 التفاوت مابه% 52تا % 5از  یا التفاوت + جريمه اخذ مابه (الف

 التفاوت مابه %122 تا %5از  یا التفاوت + جريمه اخذ مابه ب(

 التفاوت مابه% 5ی ا التفاوت + جريمه اخذ مابه (ج

 التفاوت  اخذ مابه د(

 

 جدید تشخيص براساس تعرفه، تغيير صورت در کند می تعرفه تعيين را شده اظهار یکاال گمرك، که یموارد در -081

 .نيست......  پرداخت مشمول و شود می اقدام التفاوت مابه اخذ به فقط گمرك

 عوارض( د         موارد سایر و جریمه( ج         عوارض و جریمه( ب         جریمه( الف

 

 یکاال از قسمتی یا تمام بخواهد چنانچه باشد، کرده اظهار را خود یکاال ،المللی آلفا نقل بين و شرکت حمل اگر -080

 اظهار به مربوط متعلقه یها جریمه و باشد نشده......  کاال که آن بر مشروط نماید اظهار یدیگر عنوان تحت را خود

ww .شود می پذیرفته آن جدید اظهار نماید، پرداخت را اوليه خالف
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 ترخيص( د           باشد نشده پروانه( ج           خارج گمرك از( ب          ارزیابی( الف

 

 یکاال از قسمتی یا تمام بخواهد چنانچه باشد، کرده اظهار را خود یکاال ،المللی آلفا نقل بين و شرکت حمل اگر -083

 ؛ ......که است آن بر مشروط نماید اظهار یدیگر عنوان تحت را خود

 .باشد نشده خارج گمرك از کاال (ب.                 نماید پرداخت را اوليه خالف اظهار به مربوط متعلقه یها جریمه (الف

 موارد همه (د            .                    نباشد قاچاق مقررات مشمول اين شرکت قبلی اظهار (ج

 

ها مندرج در  کاال که برای ترخيص کاالی خود اظهارنامه تحت يکی از رويه المللی آلفا، نقل بين و شرکت حمل -084

ور عدول کرده بخواهد تحت عنوان ديگری اظهارنامه بدهد به چه شرطی از عنوان مذکاگر ق.ا.گ تسليم کرده است 

 شود؟ قبول می

الورود يا مجاز مشروط اظهارنامه به  برای ترخيص کاالی ممنوعالمللی آلفا  نقل بين و شرکت حملالف( در مواردی که 

 عنوان ورود قطعی به کشور يا اظهارنامه داخلی تسليم کرده باشد.

 المللی آلفا نقل بين و شرکت حملنامه مستلزم پرداخت جريمه باشد  ب( هرگاه اظهارنامه اولی طبق مقررات آيين

 جريمه مقرر را قبالً پرداخته باشد.

 ج( کاالی مورد اظهار از گمرک خارج نشده و کالً در گمرک موجود باشد.

 د ب و جراد( مو

 

 یکاال ترخيص و گمرکی قطعی تشریفات انجام یبرا دارد حقلی آلفا المل نقل بين و شرکت حمل زمانی چه تا -085

 سایر و متعلقه وجوه کليه پرداخت و مربوطه مقررات رعایت با اظهار عنوان تغيير یا و اظهارنامه تسليم به نسبت خود

 ؟نماید اقدام شده انجام یها هزینه

 منتقل شده یاد تمليکی اموال فروش و یآور جمع سازمان یانبارها به شدن، متروکه از پس که کاالیی (الف

 .است موجود گمرك در کاال زمانيکه تا (ب                                                                                     .گردد می

 موارد همه (د  .       است نرسيده فروش به شده یاد سازمان توسط کاال که زمانی تا (ج

 

 مستلزم کاال ترخيص و شود حاصل اختالف المللی آلفا نقل بين و شرکت حمل و گمرك بين که یموارد در -086

 ...... تواند می المللی آلفا نقل بين و شرکت حمل باشد است شده اظهار آنچه از بيش مبلغی پرداخت

 .نماید تودیع نامه ضمانت بصورت را احتمالی جریمه و تفاوت و قطعی صورت به را یاظهار مبلغ الف(

 .کند پرداخت سپرده بصورت را احتمالی جریمه و تفاوت و قطعی صورت به را یاظهار مبلغ (ب

 .کند پرداخت قطعی صورت به را جریمه و التفاوت مابه و یاظهار مبلغ ج(

 مورد سه هر بودن ممنوع یا مشروط مجاز، موارد در جز (د

 

 تعيين ...... و......  توسط ترتيبه ب آن شرايط و ميزان كه هستند یوجوه یگمرك حقوق و یگمرك یها هزينه -087

 .شوند یم

 یاسالم یشورا مجلس / ايران گمرك( ب                                   وزيران هيأت / یاسالم یشورا مجلس( الف

 یبازرگان وزارت / یاسالم یشورا مجلس( د                                      یاسالم یشورا مجلس / وزيران هيأت( ج

 

 شود. حقوق گمرکی طبق ...... تعيين می -088

ww د( تصويب مجلس         ج( تصويب دولت                     ب( تعرفه گمرکی            الف( نظر گمرک              
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 تعيين وزیران هيأت توسط که......  اضافه به کاال گمرکی ارزش% 4 معادل گمرکی حقوقی؛ ورود حقوق -089

 گيرد می تعلق کاال قطعی واردات به و است آن وصول مسئول گمرك......،  موجب به که وجوهی عالوه به گردد می

 .شود نمی خدمات انجام یها هزینه شامل ولی

 قانون / وجوهی( د         مقررات / بازرگانی سود( ج          قانون / بازرگانی سود( ب          مقررات / عوارض (الف

  

 ؛به یورود حقوق -092

 .گيرد می تعلق قطعی واردات( ب                    .گيرد می تعلق خارجی ترانزيت و قطعی واردات( الف

 ج و ب موارد( د            .گيرد می تعلق كشور به برگشت موقع در تعميری كاالی( ج

 

 است؟ نادرست ی"ورود حقوق" خصوص در گزینه کدام -091

 .گردد می تعيين وزیران هيأت توسط که بازرگانی سود عالوه به گمرکی حقوق از عبارتست الف(

 .شود می هم افزوده ارزش بر ماليات قانون موضوع ماليات و عوارض شامل ب(

 .شود شامل است ممکن مورد حسب را گمرکی یها رویه تمام ج(

 .شود نمی خدمات انجام یها هزینه شاملد( 

 ...... ؛از است عبارت یورود حقوق -090

 به گردد می تعيين وزیران هيأت توسط که بازرگانی سود اضافه به کاال گمرکی ارزش% 4 معادل گمرکی حقوق الف(

 شامل ولی گيرد می تعلق کاال قطعی واردات به و است آن وصول مسئول گمرك قانون، موجب به که وجوهی عالوه

 .شود نمی خدمات انجام یها هزینه

 شامل ولی گيرد می تعلق کاال قطعی واردات به و است آن وصول مسئول گمرك قانون، موجب به که وجوهی (ب

 .شود نمی خدمات انجام یها هزینه

 .گردد می تعيين وزیران هيأت توسط که بازرگانی سود اضافه به کاال گمرکی ارزش %4 معادل گمرکی حقوق ج(

 .است گمرکی ارزش% 4 معادل گمرکی د(

 

 اجزاء متشکله حقوق ورودی در گمرک شامل چه مواردی است؟ -093

 وجوهی که طبق قانون گمرک باید وصول نماید. + بازرگانی سود + حقوق گمرکیالف( 

 های گمرکی هزینه + بازرگانی سود + حقوق گمرکی( ب

 های گمرکی هزینه حقوق گمرکی +د(         های و عوارض گمرکی هزینه + بازرگانی سودج( 

 

 حقوق ورودی عبارت است از؛ ...... -094

 ايتالتفاوت سازمان حم ای گمرکی و مابهه گمرکی، سود بازرگانی، عوارض دريافتی توسط گمرک، هزينهالف( حقوق 

 از توليدکنندگان و مصرف کنندگان

التفاوت سازمان حمايت از توليدکنندگان و  هب( حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض دريافتی توسط گمرک و ماب

 مصرف کنندگان

 های گمرکی ج( حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض دريافتی گمرک و هزينه

 د( حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض دريافتی توسط گمرک

 

ww ...... ؛حقوق ورودی کاال یعنی -095
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همان مالياتی که صاحب کاال در خصوص واردات و صادرات کاالی خود باید بصورت نقدی به حساب قطعی دولت  الف(

 .نزد گمرک بسپارد صورت تضمينه پرداخت یا ب

طعی دولت پرداخت یا همان مالياتی که صاحب کاال در خصوص واردات کاالی خود باید بصورت نقدی به حساب ق ب(

 بسپارد.نزد گمرک  بصورت تضمين

همان مالياتی که صاحب کاال در خصوص واردات کاالی خود باید بصورت نقدی به حساب قطعی دولت پرداخت  (ج

 کند. می

 نزد گمرک بسپارد. صوص واردات کاالی خود باید تضمينهمان مالياتی که صاحب کاال در خ (د

 

 باشد؟ کدام جمله زیر صحيح می -096

 بازرگانی قابل تغيير و مصوب هيات وزیران است. مجلس است اما سودحقوق گمرکی ثابت و مصوب الف( 

 و مصوب گمرک است. حقوق گمرکی ثابت و مصوب مجلس است اما سود بازرگانی قابل تغييرب( 

 حقوق گمرکی و سود بازرگانی هر دو مصوب هيات وزیران هستند.ج( 

 بازرگانی هر دو مصوب مجلس هستند. حقوق گمرکی و سودد( 

 

 است؟ یاساس چه بر یگمرك حقوق دريافت -097

 كدام هيچ( د        دو هر( ج        تعرفه( ب        ارزش( الف

 

 .است متعلقه یورود حقوق پرداخت مستلزم کاال......؛  -098

 قطعی واردات( د         واردات( ج         قطعی ترخيص( ب        ترخيص( الف

 

 ارائه اشخاص یا گمرك وسيله به ترتيب به مقرر، مأخذ طبق......  خدمات انجام یها هزینه و یورود حقوق -099

 .شود می وصول ملی رایج پول به خدمت دهنده

  کاال بودن نو به توجه با (ب                       کاال بودن مستعمل یا نو به توجه بدون (الف

 ج و ب (د                                     کاال بودن مستعمل به توجه با (ج

 

 باشد؟ ی میيها انواع طرق اخذ حقوق ورودی توسط گمرک به چه صورت -322

 صرفاً بصورت نقدی است.ب(                 نامه بانکی و یا گواهی تضمين بيمه  بصورت نقدی یا سپرده یا ضمانتالف( 

 الفتعهد ذیحسابی و موارد مذکور در گرینه ( د                              بانکی نامه بصورت نقدی یا سپرده یا ضمانتج( 

 

 .کند می ملزم عملی انجام عدم یا انجام یبرا گمرك برابر در را شخص که الکترونيکی یا کتبی الزام قبول -321

 مشروط اظهار( د                سفته( ج                تعهدنامهب(               تعهد( الف

 

 است؟ چگونه گمرك توسط مأخوذه یورود حقوق مجموع از %0 کرد هزینه نحوه -320

 تشویق بابت% 15+  سازمانی یها خانه و گمرك یها ساختمان و ابنيه و ها گمرک تجهيز منظور به% 72 الف(

  کارکنان یور بهره و ارتقاء و آموزش% بابت 15 کارکنان

 کارکنان تشویق بابت %02+  سازمانی یها خانه و گمرك یها ساختمان و ابنيه و ها گمرک تجهيز منظور به% 62( ب

ww کارکنان یور بهره و ارتقاء و آموزش بابت% 02+ 
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 کارکنان تشویق بابت %12+  سازمانی یها خانه و گمرك یها ساختمان و ابنيه و ها گمرک تجهيز منظور به% 72ج( 

 کارکنان یور بهره و ارتقاء و آموزش بابت% 02+ 

 کارکنان تشویق بابت %02+  سازمانی یها خانه و گمرك یها ساختمان و ابنيه و ها گمرک تجهيز منظور به% 72( د

 کارکنان یور بهره و ارتقاء و آموزش بابت 12%+ 

 

 زیر است؟یکی از اصول اصلی در واردات قطعی پرداخت نقدی حقوق ورودی است استثناء این اصل کدام گزینه  -323

تواند با تعهد مالی باالترین مقام آن  چنانچه کاال متعلق به بخش دولتی بوده و جنبه تجاری نداشته باشد میالف( 

 ه دولتی و یا ذیحسابی ترخيص کند.دستگا

 تواند بدون پرداخت حقوق ورودی کاال را ترخيص کند. چنانچه کاال متعلق به بخش دولتی باشد میب( 

 توانند مبادرت به ترخيص کاال نمایند. ساله می 1نامه حداکثر  با ضمانتاشخاص حقيقی ( ج

 و ج. الفهای  گزینه( د

 

 سپرده گمرك نزد گمرکی مقررات در مندرج الزامات یاجرا یبرا که است یمعتبر نامه بيمه و؛ ...... تضمين -324

 .شود می

 ج و ب یبندها( د                     بانکی نامه ضمانت( ج                     نقد وجه( ب                   معتبر ضمانت( الف

 

خذ شود ميزان آن چگونه محاسبه در شرایطی که به جای اخذ نقدی حقوق ورودی مقرر است تضمين ا -325

 گردد؟ می

 ارزش سيف کاال + ورودی تضمين=حقوق ب(              برابر ارزش سيف کاال 0تا  5/2 + تضمين=حقوق ورودیالف( 

 تضمين=حقوق ورودید(                   برابر ارزش سيف کاال 3تا  5/2 + تضمين=حقوق ورودی( ج

 

معادل  کاالها سایری برا و ......معادل  مجاز یکاالها یبرا یورود حقوق وصول یبرا شده اخذ تضمين ميزان -326

 .شود می تعيين گمرك توسط مورد حسب که است ......

 کاال ارزش برابر سه تا نصف عالوه به متعلقه یورود حقوق / متعلقه یورود حقوق برابر دو الف(

 کاال ارزش برابر سه تا نصف عالوه به متعلقه یورود حقوق / متعلقه یورود حقوق ب(

 کاال ارزش برابر یک عالوه به متعلقه یورود حقوق / متعلقه یورود حقوق ج(

 کاال ارزش عالوه به متعلقه یورود حقوق / متعلقه یورود حقوق د(

 

 آن توضيحیی ها یادداشت کاال، یکدگذار و توصيف شده هماهنگ سيستم به مربوط اصالحات که درصورتی -327

 ت ......صور آن در باشد مؤثر یورود حقوق مأخذ در مزبور

 آن یبرا حمل بارنامه یا شده اعتبار گشایش آن یبرا آگهی اعالم از قبل که کاالیی و گمرك در موجود یکاال الف(

 .شود می جدید مأخذ مشمول است گردیده صادر

 صادر آن یبرا حمل بارنامه یا شده اعتبار گشایش آن یبرا آگهی اعالم از قبل که کاالیی و گمرك در موجود یکاال ب(

 .شود می کمتر مأخذ مشمول است گردیده

 مشمول است گردیده صادر آن یبرا حمل بارنامه یا شده اعتبار گشایش آن یبرا آگهی اعالم از قبل که کاالیی ج(

 .شود می کمتر مأخذ

 .شود می بيشتر مأخذ مشمول گمرك در موجود یکاالد(

 

ww ...... گمرکی اماکن در موجود یکاال شامل یورود حقوق افزایش -328
w.

ira
na

rz
e.

ir



] المللی کاال نقل بين و های حمل آزمون تاسيس شرکت ای نمونه سواالت چهار گزينه ] 

 

43 |Transportation| © shafizadeh.az@gmail.com| 

 

  و .و .ص.م.ق 11 ماده رعایت با نيست ب(   .                نيست( الف

 و .ص.م.ق 11 ماده رعایت با باشد مید(                    .باشد می ج(

 

 .نيست گمرکی اماکن در موجود یکاال شامل ...... افزایش -329

 گمرکی حقوق( د           ها هزینه( ج    ی       ورود حقوق( ب           بازرگانی سود( الف

 

 که کاالیی و گمرك در موجودی کاال باشد، مؤثر......  مأخذ در ق.ا.گ 13 ماده در مزبور اصالحات که درصورتی -312

 کمتر مأخذ مشمول است گردیده صادر آنی برا حمل بارنامه یا شده اعتبار گشایش آن یبرا آگهی اعالم از قبل

 .شود می

 گمرك یها وصولی( د              خدمات انجام یها هزینه( ج              بازرگانی سود( بی             ورود حقوق( الف

 

 های گمرکی با حقوق ورودی در چيست؟ وجه اشتراک و افتراق هزینه -311

 تواند نقدی و غير نقدی باشد.  شود اما اولی فقط نقدی و دومی می دو در قبال انجام خدمات وصول میهر  (الف

 کند. ها اخذ می سایر سازمانشوند اما اولی را گمرک و دومی را  هر دو نقدی وصول می ب(

 کند اما اولی نقدی و دومی غير نقدی است. هر دو را گمرک وصول میج( 

 هم ندارند. و تفاوتی هم با هستندهر دو غير نقدی  (د

 

  ؛ ......عراقکشور  مبدااز  (ساخت ايران) پرايدبرای خريد و ورود  -310

 واردات قطعی الزم است. رويهالف( ثبت سفارش و اخذ مجوز الزم است.                     ب( انجام تشريفات گمرکی 

 حسب مورد معاف است.   د( هر سه مورد Draw Backج( حقوق ورودی به طور مشروط با رعايت مقررات استرداد يا 

 

شود در صورتی که مشمول حقوق ورودی  وارد کشور میارزش کاال ساخت ايران که با اخذ سفارش از خارج  -313

؛ گردد )عدم استرداد وجوهی که در هنگام صاردات از بابت تسهيالت قاعده استرداد دريافت شده( عبارت است از می

...... 

 کاال  CIFب( بهای                            FOBبه صورت  مبداالف( بهای خريد در 

 ای الف و به د( گزينه                          يه حمل و بيمه ج( قيمت کاال منهای کرا

 

 کاالی برگشتی يا ...... مشمول ...... -314

 ب( ورود مجدد / فقط حقوق ورودی است.          باشد.              ق ورودی نمیمجدد / حقو الف( صدور

 کدام د( هيچ     حقوق ورودی است.              ج( معيوب / فقط عوارض و 

 

است کاميون بنز  ای سيستم رايانه (FOC)به صورت رايگان المللی آلفا  نقل بين و شرکت حملکاالی وارده به نام  -315

 ارزش مبنای حقوق ورودی ...... خواهد بود. ؛Yو دانش فنی  Aبا فرض ارزش گمرکی 

  A=CIP+CIF+Yد(              A=Y+CIFج(              A=CIF+Y+Freightب(                =Aالف( 

 ww
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 یا مواد یا اشياء یبند بسته یا مونتاژ یا ساخت در مصرف یبرا که یمواد و لوازم و قطعات یورود حقوق -316

 ...... آن یورود حقوق مأخذ مجموعاً  که شود تعرفه جدول از ردیفی مشمول که یموارد در گردد می وارد ها دستگاه

 ...... باشد آماده دستگاه یا ماده یا شیء یورود حقوق مأخذ جمع از

 آماده دستگاه یا ماده یا شیء یورود حقوق مأخذ به تجارت و معدن صنعت، وزارت نظارت و تشخيص به / بيشتر (الف

 .شود می وصول مربوط

 آماده دستگاه یا ماده یا شیء یورود حقوق مأخذ به تجارت و معدن صنعت، وزارت نظارت و تشخيص به / کمتر (ب

 .شود می وصول مربوط

 .شود می وصول مربوط آماده دستگاه یا ماده یا شیء یورود حقوق مأخذ به گمرك نظارت و تشخيص به (ج

 .شود می وصول وارده یکاال یورود حقوق مأخذ به تجارت و معدن صنعت، وزارت نظارت و تشخيص به (د

 

 یتجار و فنی مشخصات یحاو کتابچه تبليغاتی، فشرده یها لوح تقویم، (بروشور) دفترك (کاتولوگ) کاالنما -317

 ...... باشد......  اینکه بر مشروط فنی یها نقشه کاال، حمل به مربوط اسناد کاال،

 .است معاف یورود حقوق پرداخت از / یتجار جنبه فاقد (الف

 .است معاف یورود حقوق پرداخت از / یتجار جنبه یدارا (ب

 .است یورود حقوق پرداخت مشمول / یتجار جنبه فاقد (ج

 د( موارد ب و ج

 

 .شود می محاسبه ...... براساس یورود حقوق استرداد -318

 ورود زمان در گمرکی اسناد در مندرج یورود حقوق مأخذ و گمرکی ارزش (الف

 صدور زمان در گمرکی اسناد در مندرج یورود حقوق مأخذ و گمرکی ارزش (ب

 صدور زمان در یورود حقوق مأخذ و گمرکی ارزش ج(

  ورود زمان در یورود حقوق مأخذ و گمرکی ارزش د(

 

 لوازم و مصرفیی کاالها مواد، و گردد می صادر کشور از که وارداتی یکاال عين از شده اخذ یورود حقوق -319

 باید......  زمان مأخذ با شده صادر یکاال یبند بسته یا تکميل توليد، در شده مصرف یا رفته کار به خارجی یبند بسته

 .گردد مسترد صادرکننده به

 .بود کمتر کدام هر صدور یا ورود (د         .بود بيشتر کدام هر صدور یا ورود (ج         کاال صدور( ب       کاال ورود (الف

 

 ؛ ......از است عبارت کاال وزن شود، می دریافت کاال وزن یرو از یورود حقوق که یموارد در -302

 وزن یمنها گمرك در اظهار هنگام یعاد وضع و حال به بيرونی و درونی ظروف و ها لفاف تمام با ناخالص وزن الف(

 .است ظرف تقریبی

 ظرف وزن یمنها گمرك در اظهار هنگام یعاد وضع و حال به بيرونی و درونی ظروف و ها لفاف تمام با ناخالص وزن ب(

 .است

 گمرك در اظهار هنگام یعاد وضع و حال به بيرونی و درونی ظروف و ها لفاف بدون توزین از پس کاال خالص وزن (ج

 .است

 گمرك در اظهار هنگام یعاد وضع و حال به بيرونی و درونی ظروف و ها لفاف تمام با توزین از پس کاال ناخالص وزن (د

 .است

 

ww ؛ ......یيعن یگمرك حقوق یوزن نرخ -301
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ب و الف( دی        گمرك حقوق ميانگين( جی        ارزش نرخ به یگمرك حقوق( بی        گمرك حقوق حداقل( الف

...... ا؛گردد وزن کاال برابر است ب رودی کاال بر اساس وزن محاسبه میدر شرایطی که حقوق و -300

وزن  یهنگام اظهار در گمرك منها یبه حال و وضع عاد یو بيرون یها و ظروف درون وزن ناخالص با تمام لفاف (الف

 ظرف یتقريب

وزن  یهنگام اظهار در گمرك منها یبه حال و وضع عاد یو بيرون یها و ظروف درون وزن خالص با تمام لفاف (ب

 ناخالص

وزن  یهنگام اظهار در گمرك منها یبه حال و وضع عاد یو بيرون یها و ظروف درون وزن ناخالص با تمام لفاف (ج

 خالص

 همان وزن ناخالص است.( د

از کشور صادر  با مواد خارجی مصرفی در آن مجدداً حقوق ورودی ماخوذه از کاالی وارداتی چنانچه عين کاال  -303

 .هدین درخواست را به گمرک ارائه ددارد تا ا......  زمان از تاریخ...... به صاحب کاال بود و صاحب کاال ......  شود قابل

 خروج کاال از گمرک / سال 3 / استرداد (ب              امضاء پروانه وارداتی  / سال 0 / استرداد (الف

صدور پروانه وارداتی / سال 3 / استرداد (د              صدور اظهارنامه وارداتی / سال 3 / استرداد (ج

......نو و کهنه بودن کاال در نرخ حقوق ورودی تاثير ...... در ...... تاثير  -304

ب( دارد / قدر مطلق حقوق ورودی / ندارد.           الف( ندارد / رقم حقوق ورودی / دارد.                

 های الف و ج د( گزينه         گذارد / شرايط ورود / دارد.                       ج( نمی

 تی ندارد؟های زير از لحاظ ماهيت با حقوق گمرکی تفاو يک از گزينه کدام -305

های گمرکی العاده             ب( سود بازرگانی             ج( عوارض ثبت سفارش             د( هزينه الف( خدمات فوق

ر چه شود موقع برگشت به کشور ب حقوق گمرکی کاالهايی که برای تعمير يا تکميل به خارج از کشور صادر می -306

 شود؟ مبنايی تعيين و وصول می

% ارزش کارهای انجام شده 15الف( طبق جدول منضم به ق.م.ص.و                                             ب( به ميزان 

کدام ج( به ميزان تفاضل ارزش کارهای انجام شده و حقوق و عوارض معينه در جدول منضم به ق.م.ص.و       د( هيچ

در گمرك چيست؟ العاده )ديماند( منظور از خدمات فوق -307

گردد. یدرون گمرك در طول روز يا شب از آن ارائه م یگمرك بعد از ساعت ادار یكه از سو یخدماتالف( 

 گردد. یبيرون از گمرك در طول روز يا شب ارائه م یگمرك در ساعت ادار یسوكه از  یخدماتب( 

 گردد. یارائه م یگمرك در طول ساعت ادار یكه از سو یخدماتج( 

 بو  الف یها گزينه( د

 است.......  انجام آن یبوده اما تشريفات گمرك......  گمرك نشده تحت نظر یكاال -308

نشده / صاحب كاال( د           نشده  / گمرك( ج            نشده / گمرك غير( ب           شده / گمرك( الف

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