
م یاهلل الرحمن الرح بسم 

ی گمرک  فاتیتشر  یساز   در مورد ساده و هماهنگ  وتویشده ک  نظر  دیتجد  ونیکنوانس

 مقدمه 

ی طرفها   یگمرک  فاتیو تشر  هاهیرو  نیرفع تفاوت ب  یشده است، ضمن تالش برا   نیو تدو  هیته  یگمرک  یها یهمکار  یکه تحت نظر شورا  ونیکنوانس  نیمتعاهد ا  یطرفها 

ی ساز ساده و هماهنگ  قیگونه مبادالت و تجارت از طر  نی به کمک مؤثر به توسعه ا  ل یگردد، با تما  یالمللنیمبادالت ب  ریتجارت و سا  یسبب کند  تواندیمتعاهد که م

بدون نقض    یالمللنی تجارت ب  لیحاصل از تسه  یبه منافع اساس  یابیبا توجه به امکان دست  ،یالمللن یب  یها یتوسعه همکار  لهیبه وس  زیو ن  یگمرک  فاتیو تشر  هاهیرو

:قابل حصول است  ریبا اعمال اصول ز  ژه،یبه و  ،مزبور  یساز که ساده و هماهنگ   نینظر به ابا امعان   ،یگمرک  مناسب کنترل  یارها یمع

 ؛یو اثربخش  ییکارآ  شیافزا  جهیو در نت  یگمرک  فاتیو تشر  هاه یمستمر رو  یساز ن یبه منظور نو  ییهااجراء برنامه   ـ

 و شفاف؛   داریپا  ،ینیبش یقابل پ  یاوه یبه ش  یگمرک  فاتیو تشر  هاه یاعمال رو  ـ

نفع؛ ی ذ  یبه طرفها   یگمرک  فاتیو تشر  هاه یرو  ،یاجرائ  یهامقررات، دستورالعمل  ن،یدر مورد قوان  یاطالعات ضرور   هیارائه کل  ـ

 اطالعات؛   یآورو حداکثر استفاده از فن   ینیخطر و کنترل براساس بازب  تیریمانند مد  دیکاربرد فنون جد  ـ

 در صورت اقتضاء ؛  ،یگمرکات و جوامع تجار  ،یمقامات مل  گریبا د  یهمکار   ـ

 مربوط؛   یالمللن یب  یارها یمع  یاجرا   ـ

 ر؛یتحت تاث  یبه طرفها  یو قضائ  یادار  یدگیالحصول رسسهل   یندهایارائه فرآ  ـ

ی ساز از ساده و هماهنگ یی منجر به تحقق درجه باال شوند،یمتعاهد ملزم به اجراء آن م یالذکر که طرفها ا و اصول فوق هدفه یحاو  یالمللنیکه سند ب نیاعتقاد به ا با

به    د،ینمایم  یالمللنی تجارت ب  لیبه تسه  یمساعدت قابل توجه  جهیاست، شده و در نت  یگمرک  یها یهمکار  یاز اهداف عمده شورا   یکیکه    یگمرک  فاتیو تشر  هاهیرو

 :اندتوافق نموده   ریشرح ز

 ف یـ تعار1  فصل

 :ونی کنوانس  نیـ از نظر ا1ماده

 شود؛ یمحسوب م  یضرور  یگمرک  فاتیو تشر  هاه یبه هماهنگ و ساده کردن رو  لین  یاست که اجراء آن برا   یمقررات  ی( » استاندارد« به معنالف

 باشد؛ یمجاز م  یتری است که اجراء آن در زمان طوالن  یکل  وستیاستاندارد مذکور در پ  ی( » استاندارد موقت« به معنب

ی ر یو به کارگ  شودیم  یتلق  یگمرک  فاتیو تشر  هاهیرو  یسازکار هماهنگ و ساده   شرفتیاست که عامل پ  ژهی و  وستی مقررات موجود در پ  یشده« به معن  هیتوص  هی( » روپ

 باشد؛ یسطح ممکن، مطلوب م  نیترآن در گسترده
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طرف متعاهد وضع شده است و در سراسر قلمرو طرف متعاهد    صالحی از مراجع ذ  یکیاست که توسط    یداتی تمه  ریمقررات و سا  ن،یقوان  یبه معن  «یملّ  نی( » قوانت

 .باشدیکه طرف متعـاهد مزبور ملـزم به اجـراء آن م  یاالجرائالزم  یمـانهـا یپ  ایمربوط حاکـم است  

 است؛   ونیکنوانس  نیموضوع ا  یگمرک  فاتیو تشر  هاهیرو  هیررات حاکم بر کلمجموعه مق  ی به معن  «یکل  وستی( » پث

 است؛   ونی کنوانس  نیموضوع ا  یگمرک  فاتیو تشر  هیچند رو   ای  کیاز مقررات حاکم بر    یامجموعه   یبه معن  ژه«ی و  وستی( » پج

ممکن    یکار   یهاوهیش  یبرخ  انگریو فصول آن است که ب  ژهی و  یوستهایپ  ،یکل  وستی مربوط به مقررات پ  حاتیاز توض  یا مجموعه  یبه معن  «یاجرائ  یها( » دستورالعمل چ

تر را  گسترده   التیاز تسه  ییهابوده و نمونه   هاه یرو  نیبهتر  انگریب  ژهیو به و  ردی انجام پذ  دیشده با  هیتوص  یهاهیموقت و رو  یاعمال استانداردها، استانداردها  یاست که برا

 د؛ ینمایم  هیتوص

 باشد؛ ی شورا م  یفن  یکارگروه دائم یبه معن  «یفن  ی( » کارگروه دائمح

(  یشمس  یهجر  24/9/1329)  یالد یم  1950مصوب پانزدهم دسامبر    یگمرک  یهایهمکار  یشورا  سیتأس  ونیاست که به موجب کنوانس  یالتیتشک  ی( » شورا« به معنخ

 شده است؛   سیدر بروکسل، تأس

موضوعات مورد    نهیمقررات خود در زم  بیتصو  تیکه صالح  افتهی  سیتأس  ییدولتها  تیو با عضو  لهیاست که به وس  یاهیاتحاد  یبه معن  «یاقتصاد  ای  یگمرک  هی( » اتحادد

الحاق    ای  بینسبت به امضاء ، تصو  یریگ میتصم  ردخود در مو  یداخل  فاتیرا دارا است و براساس تشر  باشندیاالجراء ممزبور الزم   یدولتها   یکه برا  ونیکنوانس  نیحکم در ا

 .باشدیم   تیصالح  یدارا  ونیکنوانس  نیبه ا

 ونیدوم ـ دامنه شمول و ساختار کنوانس  فصل

 ون یشمول کنوانس  دامنه

از استانداردها،    ونیکنوانس   نیامر، به موجب مقررات ا  نیا   یرا اشاعه دهد و در راستا   یگمرک  فات یتشر  یسازساده و هماهنگ   شودیهر طرف متعاهد مکلف م  ـ2ماده

از آنچه در   شیب التی از ارائه تسه اهدطرف متع کیمانع  زیچ چیکند. در هر صورت، ه یرو یپ  ونیکنوانس نیا یوستها یشده در پ هی توص یهاه یموقت و رو یاستانداردها

 .ممکن را ارائه کند  التیکه حداکثر تسه  شودیم  هیمتعاهد توص  یاز طرفها   کیو به هر    باشدی مقرر شده است، نم  ونی کنوانس  نیا

 .باشدینم  یمشمول کنترل گمرک  ییکاال  یتها یمحدود  ای  هات یممنوع  نهیدر زم  یملّ  نیمانع اجراء قوان  ونیکنوانس  نیمفاد ا  ـ3ماده

 ون ی نسکنوا  ساختار

 ـ 4ماده

 .باشدیم   ژهیو  یوستها یو پ  یکل  وستیپ  ،یمشتمل بر متن اصل  ونیکنوانس  نیـ ا1

 :است   ریو متشکل از موارد ز  کندیم  میتقس  یفرع  یهارا به بخش   وستیپ  کیاست که    یاساساً شامل فصول  ونیکنوانس  نیا  ژهیو  یوستها یاز پ  کیو هر    یکل  وستیـ پ2

 و   ف؛ی( تعارالف

 .باشندی موقت م  یاستانداردها   ،یکل  وستیاز آنها در پ   ی( استانداردها، که برخب

 .باشدی م  زیشده ن  هیتوص  یهاه یشامل رو  ژهیو  وستیـ هر پ3
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 .ستیآور نمتعاهد الزام   یطرفها   یاست که مفاد آنها برا   یاجرائ  یهاهمراه با دستورالعمل   وستیـ هر پ4

و هرگونه    شودیم  یتلق  ونیکنوانس  نیا  نفکیطرف متعاهد، به منزله جزء ال  کی  یآن از سو  هیالرعافصول الزم  ای  ژهیو  یوستها یاز پ  کی هر    ون،ی کنوانس  نیـ از نظر ا  5ماده

 .گرددی فصول مزبور م  ای  وستهایدر رابطه با طرف متعاهد مزبور شامل ارجاع به پ  ونیارجاع به کنوانس

ونی کنوانس  تیری سوم ـ مد  فصل

تیری مد  کارگروه

 ـ   6ماده

ت ی ریکارگروه مد  ،یشنهاد یآن و هرگونه اصالحات پ  یریو به کارگ   ریدر تفس  هیوحدت رو  نیمربوط به تأم  داتیهرگونه تمه  ون،یکنوانس  نیاجراء ا  یـ به منظور بررس1

 .شودیم  سیتأس

 .باشندیم  تیریمتعاهد، عضو کارگروه مد   یـ طرفها 2

مجاز    ،یاز اعضاء سازمان تجارت جهان  کیهر    ای  باشدی( م8به موجب مفاد ماده )   ون،یکنوانس  نیطرف متعاهد شدن ا  طیائز شراکه ح  تیهر موجود  صالحی ـ سازمان ذ3

االجراء  از الزم   شی. حقوق مذکور پشودی م  نییشورا تع  میتصم  لهیمزبور به وس  نیو حقوق ناظر  گاهی. جاباشدی به عنوان ناظر، م  ت،یریبه حضور در جلسات کارگروه مد

 .باشدیقابل اعمال نم  م،یشدن تصم

 .دیشرکت در جلسات کارگروه بعنوان ناظر دعوت نما  یبرا   یردولتیو غ  یدولت  یالمللن یب  یسازمانها   ندگانیاز نما  تواندی م  تیریـ کارگروه مد4

 :ت یریـ کارگروه مد 5

 :واهد کرد خ  هیمتعاهد توص  یرا به طرفها   ری( موارد زالف

 ون؛ ی کنوانس  یمتن اصل  یهاهیاصالح(1)

؛یکل  وستیبه پ  دیو فصول آن و الحاق فصول جد  ژهیو  یوستها یپ  ،یکل  وستیپ  یهاهیاصالح(2)

 ژه؛ یو  یوستها یبه پ  دیو فصول جد  ژهیو  یهاوست یالحاق پ(3)

 د؛ ینما  یریگمی( تصم16فصول مربوط براساس ماده )  ای  ژهیو  یوستها یبه پ  دیشده جد  هیتوص  یهاه یالحاق رو  ایشده    هیتوص  یهاه یدر مورد اصالح رو  تواندی( مب

 خواهد کرد؛   ی( بررس13( ماده )4را براساس بند )  ونی کنوانس  نی( اجراء مقررات اپ

 خواهد کرد؛   یساز و به هنگام  یرا بررس   یاجرائ  یها( دستورالعمل ت

 خواهد کرد؛   یرا بررس  ونی کنوانس  نیمرتبط با ا  یموضوعات ارجاع  ری( ساث

 .خود آگاه خواهد کرد  ماتیو شورا را از تصم  یفن  ی( کارگروه دائمج

آن به انضمام هرگونه درخواست    یهیتوج  لیماده و دال  نی( ا5» ت« بند )  ای» الف«، » ب«، » پ«    یهاموضوع جزء   یشنهادهایمتعاهد پ  یطرفها   صالحی ذ  یـ سازمانها  6

ی طرفها   صالحی ذ  یهاسازمان   یرا به آگاه  شنهادهایشورا پ  رکلیشورا ارائه خواهند داد. دب  رکلیرا به دب  تیریکارگروه مد  یدر دستور کار نشستها   یگنجاندن موضوعات

 .ماده خواهد رساند  نی( ا4( و )3(، )2)  یمتعاهد و ناظران موضوع بندها
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انتخاب خواهد کرد. دب  سیرئ  بینا  کیو    سیرئ  کی(، هر سال  تهیاد. کارگروه )کمجلسه خواهد د  لیتشک  کباریحداقل هر سال    ت،یریـ کارگروه مد7 شورا    رکلیرا 

(،  2)  یمتعاهد و ناظران موضوع بندها   یطرفها   صالحی ذ  یها به سازمان  تیریاجالس کارگروه مد یدستور کار را حداقل شش هفته قبل برگزار  سینوش ینامه و پدعوت 

 .ماده ارسال خواهد کرد   نی( ا4( و )3)

متعاهد حاضر در جلسه    یاز طرفها  یریگی رأ   قینباشد، مراتب از طر  سریاتفاق آراء م  قیاز طر  ت یریدر مورد موضوعات مطروحه در کارگروه مد  میـ چنانچه اتخاذ تصم 8

موضوعات با    ری. سادیخواهد رس   بیبه تصو  دهأخذ ش  یدو سوم آرا   تیکثرماده با ا  نی( ا5)پ( بند )  ای)الف(، )ب(    یهاموضوع جزء   یشنهادها یخواهد شد. پ  یریگمیتصم

 .خواهد شد  یریگمیتصم  تیریآراء أخذ شده، توسط کارگروه مد  تیاکثر

برابر با کل آراء    یرأ  یتنها دارا  ،یریگی در مورد رأ  ونیکنوانس  نیطرف متعاهد ا  یاقتصاد  ای  یگمرک   یهاه یاعمال شود، اتحاد  ونیکنوانس  نی( ا8( ماده )5ـ چنانچه بند )9

 .هستند  باشند،ی م  ونیمنتسب اعضاء خود که طرف متعاهد کنوانس

( ارسال  4( و )3(، )2)   یموضوع بندها   نیمتعاهد و ناظر  یشورا، طرفها   یگزارش برا   نیخواهد کرد. ا  بیرا تصو  یاجالس خود، گزارش  انی از پا  شیپ  ت،یریـ کارگروه مد10

 .خواهد شد

 .اتخاذ کند  یگرید  میتصم  تی ریکه کارگروه مد  نیکار شورا، حاکم خواهد بود، مگر ا  نیماده، آئ  نیصورت فقدان مقررات مربوط در اـ در  11

 .جداگانه به عمل خواهد آمد  یریگی رأ  ژهیو  وستیو هر فصل از پ  ژهیو  وستیهر پ  یبرا   ت،یریدر کارگروه مد  یریگی از نظر رأ  ـ7ماده

 .باشدی م  ونیکنوانس  یکل  وستیو پ  یاصالح متن اصل  ایاعمال    ر،یدر مورد موضوعات مربوط به تفس  یـ هر طرف متعاهد مجاز به دادن رأ  الف

ا ی  ژهیو  وستیمتعاهد که پ  یکه از قبل به مرحله اجراء درآمده است، فقط آن دسته از طرفها  ژهیو  وستیاز پ  ی فصل  ای  ژهیو  وستیـ در ارتباط با موضوعات مربوط به پ  ب

 .برخوردار خواهند بود  یاز حق رأ   اندرفتهیفصل مزبور آن را پذ

 .خواهد بود  ژهیو  وستی پ  دیفصول جد  ای  ژهی و  یوستهای پ  سینوش یدر مورد پ  یـ هر طرف متعاهد مجاز به دادن رأ  پ

طرف متعاهد  چهارم ـ  فصل

ون یکنوانس  بیتصو

 ـ   8  ماده

 :شود   ونی کنوانس  نیطرف متعاهد ا  ریز  یاز راهها   تواندیآن م  یتخصص  یسازمانها   ایاز اعضاء سازمان ملل متحد    کیاز اعضاء شورا و هر    کیـ هر  1

 ب؛ ی( امضاء بدون شرط تصوالف

 ب؛ یپس از امضاء به شرط تصو  بیسند تصو  عی( تودب

 .( الحاق به آنپ

ماده در مقر شورا در بروکسل مفتوح خواهد    نی( ا1امضاء اعضاء موضوع بند )  ی( برایشمس  یهجر   9/4/1353)  یالد یم  1974ژوئن    امی س  خیتا تار  ون یکنوانس  نیـ ا2

 .بود. پس از آن جهت الحاق اعضاء مزبور مفتوح خواهد بود
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متعاقباً   تواندی خود را مشخص کند. طرف متعاهد م رشیفصول مورد پذ  ای ژهیو یهاوست یپ دیبا ونی کنوانس نیالحاق به ا ای بیدر زمان امضاء، تصو ـ هر طرف متعاهد3

 .ردیپذی فصول آن را م  ای  ژهیو  وستیچند پ  ای  کیکه    دیاسناد اعالم نما  نیبه ام

 .اسناد اعالم خواهند کرد  نیمراتب را به ام  رند،یپذی ماده را م  نی( ا3به موجب بند )  ژهیو  وستیاز پ  ید یفصل جد  ای  ژهیو  وستیکه هر پ  یمتعاهد   یـ طرفها 4

 ـ 5

اسناد    نیام  دیمزبور با  یاقتصاد   ای  یگمرک  هیشود. اتحاد  ونیکنوانس  نیماده، طرف متعاهد ا  نی( ا3( و )2(، )1)  یطبق بندها  تواندیم  یاقتصاد   ای  یگمرک  هی( هر اتحادالف

ت ی عمده در حدود صالح   رییاسناد را از هر تغ  نیام  دیامزبور ب  یاقتصاد  ای  یگمرک  هیآگاه کند. اتحاد  ونیکنوانس  نیخود در مورد موضوعات مورد حکم در ا  تیرا از صالح

 .دیآگاه نما  زیخود ن

ون یکنوانس  نیرا که ا  ییتهایآن قرار دارد، حقوق و مسؤول  تیکه در صالح  یاست، در مورد موضوعات  ونیکنوانس  نیکه طرف متعاهد ا  یاقتصاد  ای  ی گمرک  هی( هر اتحادب

مجاز نخواهند بود   ی ا هیاتحاد نیمورد، اعضاء چن نیاعطاء کرده، با نام خود اعمال خواهد نمود. در ا باشندیم ونی کنوانس نیکه طرف متعاهد ا یاه یاتحاد نیبه اعضاء چن

 .را اعمال کنند  یحقوق مزبور، از جمله حق رأ  یدبه طور انفرا

 ـ9ماده

 عیتود  خیدر تار  یکل  وستی از جمله پ  ون،ی کنوانس  نیاالجراء انسبت به اصالحات الزم   شودیبه آن ملحق م  ای  کندی م  بیرا تصو  ونی کنوانس  نیـ هر طرف متعاهد که ا1

 .الحاق خود، متعهد خواهد بود  ای  بیسند تصو

اعالم    خ یفصل مزبور در تار  ای  ژهیو  وستیمندرج در پ  یاالجراء استانداردهانسبت به هرگونه اصالحات الزم   ردیپذیاز آن را م  ی فصل  ای  ژهیو  وستیـ هر طرف متعاهد که پ2

شده مندرج   هیتوص یهاهیاالجراء رواصالحات الزم  هنسبت ب ردیپذیاز آن را م یفصل ای ژهیو وستیاسناد، متعهد خواهد بود. هر طرف متعاهد که پ نیخود به ام رشیپذ

د یشده مزبور ق  هیتوص  هیچند رو  ای  کیدر مورد    ونیکنوانس  نی( ا12که براساس مفاد ماده )  ن یمگر ا  باشد،ی اسناد ملزم م  نیخود به ام  رشیاعالم پذ  خیدر آن در تار

 .تعهد در نظر گرفته باشد  دیتحد

 ون یکنوانس  اعمال

 ـ 10ماده

ن یبه ام یاه یهر زمان پس از آن، با ارسال اطالع ایالحاق خود،   ای بیسند تصو ع یتود ای بیبدون شرط تصو ونی کنوانس نیبه هنگام امضاء ا  تواندی ـ هر طرف متعاهد م1

ه ی. اطالعدی اعالم نما  باشد،ی آنها م  یالمللن یب  ابطرو   تیدار مسؤولکه طرف متعاهد مزبور عهده   یینهایرزماز س   کیهر    ایرا به کل    ون یکنوانس  نیاسناد، شمول مقررات ا

نسبت به طرف متعاهد   ونی کنوانس نیاالجراء شدن ااز الزم شی پ ونیکنوانس نیاسناد نافذ خواهد شد. در هر حال، ا نیام یآن از سو افتیدر خیمزبور سه ماه پس از تار

 .شداعمال نخواهد    ه،یمذکور در اطالع  ینها یمربوط، در مورد سرزم

آن را بر    یالمللنیروابط ب  تیکه مسؤول  ینیبه هر سرزم  ونی کنوانس  نیشمول ا  میمبادرت به تعم  ،یاه یاطالع  میماده با تسل  نی( ا1ـ هر طرف متعاهد که به موجب بند )2

 .اعمال نخواهد کرد  گریرا د  ونی کنوانس  نینظر ا  ردمو  ن یکه سرزم  دیاسناد اعالم نما  نیبه ام  تواندی م  ونیکنوانس  نی( ا19ماده )  فات یتشر  براساس  کند،ی عهده دارد م

که   نیو ا  یاقتصاد  ای  ی گمرک  هیمتشکله اتحاد  ینها یشورا را از سرزم  رکلیدب  ونیکنوانس  نیاجراء ا  یکه طرف متعاهد است برا  یاقتصاد  ای  یگمرک  ه یاتحادـ  11ماده

 .آگاه خواهد نمود  شوند،یم  یواحد تلق  نیسرزم   کیمزبور به عنوان    ینها یسرزم

wwبراى تهیه بسته کامل سواالت آزمون تاسیس شرکت هاى حمل و نقل بین المللى کاال، اینجا کلیک نمایید.
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 تعهد  دیتحد  ودیمقررات و ق  رشیپذ

 ـ12ماده

 .شوندیشناخته م  یکل  وستیمتعاهد، متعهد به پ  یطرفها  هیکل  لهیوس  نیـ بد1

 ه یدر قبال کل  رد،یپذیاز آن را م  یفصول  ای  ژهیو  وستیکه پ  ی. طرف متعاهدردیچند فصل از آن را بپذ  ای  کی  ای  ژهیو  وستیچند پ  ای  کی  تواندیطرف متعاهد م  کیـ  2

شده مندرج در آن    هیتوص   یهاهیرو  هیکل  بالدر ق  رد،یپذیاز آن را م   یفصول  ایفصل    ای  ژهیو  وستیکه پ  یمندرج در آنها متعهد خواهد شد. طرف متعاهد   یاستانداردها

تعهد در   دیتحد دیکه در مورد آنها ق یاشده  هیتوص یهاهیرو ای هیاسناد را از رو نیدر هر زمان پس از آن ام ای رشیمتعهد شناخته خواهد شد، مگر آن که در هنگام پذ

را در    یتعهد  دیتحد  دیکه ق  ی. هر طرف متعاهد دیشده مزبور، آگاه نما  هیتوص  یهاه یرو  ای  هیخود و رو  یملّ  نیمفاد قوان  نیموجود ب  ینظر گرفته است، با ذکر اختالفها 

مشخص    زینافذ شدن انصراف مزبور را ن  خ یتعهد مزبور صرفنظر و تار  دیتحد  ودیاز ق  ی بخش  ایاسناد از کل    نیبه ام  یاه یدر هر زمان با ارسال اطالع  تواندینظر گرفته است م

 .کند

شده   هیتوص یهاه یتعهد در نظر گرفته شده در قبال رو دیتحد دیاز آن، امکان صرفنظر کردن از هر گونه ق یفصول ایفصل  ای ژهیو وستی ـ هر طرف متعاهد متعهد به پ3

در مورد آن طرف متعاهد، از    ونیکنوانس  نیشدن ا  ء االجراآغاز الزم  خیهر دوره سه ساله از تار انیکل شورا را در پا  ریخواهد کرد و دب  ی( را بررس2بند )  طیبراساس شرا

 .با صرفنظر کردن از حقوق مزبور است، آگاه خواهد کرد  ریکه به زعم خود مغا  ی ملّ  نیمزبور و مفاد قوان  یبررس  جینتا

 مقررات   اجراء 

 ـ 13ماده

االجراء  ( ماه پس از الزم 36است ظرف مدت ) رفتهیفصول آنها را که پذ ایفصل  ای ژهیو یوستها ی پ ای وستیو پ یکل وستیمندرج در پ یـ هر طرف متعاهد استانداردها 1

 .و فصول مزبور در مورد طرف متعاهد مزبور اجراء خواهد کرد   وستهایشدن پ

رف متعـاهد مزبور، اجـراء خواهد  ط  یبرا  یکل  وستیاالجراء شدن پالزم  ـخی( ماه از تار60را ظرف مدت )  ی کل  وستیموقت مندرج در پ  یـ هر طرف متعاهد استانداردها 2

 .کرد

ی وستها یپ  ای  وستیشده مندرج در پ  هیتوص  یهاه یشده در نظر نگرفته باشد، رو  ه یتوص  هیچند رو  ای  کیرا در مورد    یتعهد  دیتحد  دی که ق  یـ هر طرف متعاهد در صورت3

آن طرف متعاهد،    یفصول مزبور برا   ای لفص  ای  ژهیو  یوستها یپ  ای  وستیراء شدن پاالجو شش ماه پس از الزم  یخود را ظرف مدت س  رشیفصول مورد پذ  ا یفصل    ای  ژهیو

 .اجراء خواهد کرد

 ـ4

نباشد، طرف متعاهد مزبور    ی کاف  یکل  وستیهر طرف متعاهد به منظور اجراء مقررات پ  یماده عمالً برا   ن ی( ا2)  ای(  1شده در بند )  ی نیبش یپ  یزمان  یها( هرگاه دوره الف

ی موارد  دی. در درخواست فوق، طرف متعاهد بادیبنما اآن دوره ر دیدرخواست تمد ت،یریماده، از کارگروه مد ن ی( ا2) ای( 1) یدوره موضوع بندها  انیقبل از پا تواند،یم

 .دی درخواست مزبور ذکر نما  لیدوره است به همراه دال  دیتمد  ازمندیرا که ن  یکل  وستیاز پ
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  ی دوره درخواست  دیکه متضمن تمد  تیریکارگروه مد  لهیاتخاذ شده به وس  می دوره موافقت کند. در هر تصم  دیبا تمد  تواندیم  تیری کارگروه مد  ،یاستثنائ  طی( در شراب

طرف متعاهد، اجراء    د،یانقضاء دوره تمد  بانخواهد بود.    شتریسال ب  کیاز    یمورد  چ یدر ه  دیذکر خواهد شد و طول دوره تمد  میکننده تصم  هیتوج  یاستثنائ  طیاست، شرا

 .اسناد اعالم خواهد نمود  نیاند به امبوده  دیرا که مشمول دوره تمد  یمقررات

 و فصل اختالفات  حل

 ـ14ماده

 .آنها حل و فصل خواهد شد  نیمذاکره ب  قیاز طر  االمکانی حت  ونی کنوانس  نیاعمال ا  ای  ریچند طرف متعاهد در رابطه با تفس  ایدو    نیـ هرگونه اختالف ب1

و    یارجاع خواهد شد که کارگروه بالفاصله اختالف را بررس  تیریمتعاهد مربوط به کارگروه مد  یمذاکره حل و فصل نشود، توسط طرفها   قیکه از طر  یـ هر اختالف2

 .حل و فصل آن ارائه خواهد داد  یرا برا  ییهاهیتوص

 .ندیتوافق نما  تیریکارگروه مد  یهاهیبودن توص  ه یالرعاالزم   رشیدر مورد پذ  شی شاپیپ  توانندی ط ممتعاهد مربو  یـ طرفها 3

 ون یکنوانس  اصالحات

 ـ 15ماده

شورا به   رکلی(، توسط دب6( ماده )5( جزء )الف( بند )2( و )1)  یفهایمتعاهد به موجب رد  یبه طرفها  تیری کارگروه مد  یشده از سو  هیتوص  هیـ متن هر گونه اصالح1

 .ارسال خواهد شد  ستندیمتعاهد و اعضاء شورا که طرف متعاهد ن  یطرفها  هیکل

دوازده ماه پس از    رد،یمتعاهد قرار نگ  یاز طرفها   کی  چیمکاتبه، مورد اعتراض ه   خیدوازده ماه از تار  یبه شرط آن که ط  ون،ی کنوانس  یـ اصالحات مربوط به متن اصل2

االجراء خواهد  متعاهد الزم   یه طرفها یکل  یشده است، برا   هیآن، اصالحات توص  یکه ط  تیریمتعاهد حاضر در اجالس کارگروه مد   یتوسط طرفها   رشیاسناد پذ  عیتود

 .شد

  رفته یمتعاهد، پذ  یشده به طرفها  هیارسال اصالحات توص خیآن، شش ماه بعد از تارفصول    ای  ژهیو  یوستها یپ  ای  یکل  وستیشده در مورد پ  هیاز اصالحات توص  کیـ هر  3

 :ریخواهد شد، مگر در موارد ز  یشده تلق

فصل ارائه شده    ای  ژهیو  وستیطرف متعاهد متعهد نسبت به آن پ  کی  یاز سو  یاز آن، اعتراض یفصل  ای  ژهیو  وستیدر مورد پ  ا،یطرف متعاهد    کی  یاز سو  ی( اعتراضالف

 ا یباشد؛  

 .شورا برساند  رکلیدب  یآن را به آگاه  رشیالزم جهت پذ  طیشده، عدم تحقق شرا  هیتوص  هیاصالح  رشیبه پذ  لیطرف متعاهد به رغم تما  کی(  ب

  رش یکه پذ  یتا هنگام  تواندی م  د،یشورا ارسال نما  رکلیرا به دب  یاشده است، مکاتبه   ینیبشیماده پ  ن ی( ا3که در جزء )ب( بند )  یاطرف متعاهد به گونه  کیـ چنانچه  4

 ه یماده، نسبت به اصالح  نی( ا3شورا اطالع نداده است، ظرف هجده ماه پس از انقضاء مهلت شش ماهه موضوع بند )  رکل یشده به دب  هیتوص  هیخود را در مورد اصالح

 .دیمزبور اعتراض نما

خواهد شد و معتبر نخواهد    ینشده تلق  رفتهیمزبور پذ  هیشده وارد شود، اصالح  هیتوص  هیماده به اصالح  نی( ا4بند )  ای(  3جزء )الف( بند )  طیطبق شرا  یـ چنانچه اعتراض 5
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خواهد   یتلق رفتهیتر باشد، پذهر کدام که مقدم  ر،یز خیمزبور در دو تار هید، اصالحماده ارسال کرده باش  نی( ا3را طبق جزء )ب( بند ) یا مکاتبه یـ اگر طرف متعاهد  6

 :شد

  ن یشورا ابالغ کرده باشند، مشروط بر ا  رکلیشده را به دب  هیتوص  هیاصالح  رشیاند پذرا ارسال کرده  یمکاتبات  ن یکه چن  یمتعاهد  ی طرفها  ه یکه در آن کل  یخی( تارالف

 انقضاء دوره شش ماهه در نظر گرفته شود؛   خیتار  لهبه منز  دیبا  خیماده اعالم شده باشند، آن تار  نی( ا3قبل از اتمام دوره شش ماهه موضوع بند )  رشهایپذ  هیکه، اگر کل

 .ماده  نی( ا4( ماهه موضوع بند )18انقضاء دوره )  خی( تارب

متفاوت در    یدر صورت ذکر دوره زمان  ایشدن،    رفتهیپذ  خیشود، شش ماه پس از تار  یتلقشده    رفتهیفصول آن که پذ  ای  ژهیو یوستهایپ  ای  یکل  وستیپ  هیـ هر اصالح7

 .خواهد شد  ء االجراالزم  گردد،یم  یشده تلق  رفتهیپذ  ه،یاصالح  خ،یانقضاء دوره مزبور که پس از آن تار  خیشده، در تار  هیتوص  هیاصالح

  ی ماده را به طرفها   نی ( ا3طبق جزء )ب( بند )  یافتیهر مکاتبه در  زی( و ن3شده طبق جزء )الف( بند )  هیتوص  هیشورا در اسرع وقت، هرگونه اعتراض به اصالح  رکلیـ دب 8

شده مبادرت به ارسال مکاتبه   هیتوص هیاصالح موردکه در   یمتعاهد  یطرفها  ایموافقت طرف  ا یشورا متعاقباً مخالفت  رکلیاعالم خواهد کرد. دب  ونیکنوانس نیمتعاهد ا

 .متعاهد خواهد رساند  ی طرفها   یاند، را به آگاهموده مذکور ن

 ـ 16ماده

  یهاهیرو  ایکند    میشده اتخاذ تصم  هیتوص  هیدر مورد اصالح هر رو  تواندی ( م6طبق ماده )  تیریکارگروه مد  ون،ی کنوانس  نی( ا15اصالح مقرر در ماده )  فاتیتشر  رغمیـ عل1

دعوت خواهد شد.    تی ریدر مباحثات کارگروه مد  تشرک   یشورا برا   رکلیدب  لهی. هر طرف متعاهد به وسدیفصول آن درج نما  ای  ژهیو  وست ی را در هر پ  ید یشده جد  هیتوص

متعاهد و آن دسته از اعضاء شورا که    یهاشورا به طرف  رکلیدب لهیقرار گرفته است، به وس یریگمیگونه مورد تصم نیکه بد دیشده جد هیتوص هیرو ای هیمتن هر اصالح

 .اعالم خواهد شد  ستندین  ونی کنوانس  نیرف متعاهد اط

شورا،    رکلیدب  لهیقرار گرفته است، شش ماه پس از مکاتبه آن به وس  یریگم یماده مورد تصم  نی( ا1که به موجب بند )  دیشده جد  هی توص  یهاهیدرج رو  ای  هیـ هر اصالح2

باشد، در    دیشده جد  هیتوص  یهاه یدرج رو  ایموضوع اصالحات مذکور    رندهیاز آن که در برگ  یفصل  ای  ژهی و  وستی االجراء خواهد شد. هر طرف متعاهد متعهد به پالزم

  د ی شده جد هیتوص یهاه یرو ایشد که اصالحات  خواهد یتلق نیرا در نظر نگرفته باشد، چن یتعهد  دیتحد دیق ونی کنوانس نی( ا12ماده )  فاتیکه به موجب تشر یصورت

 .است  رفتهیرا پذ

 زمان الحاق   مدت

 ـ 17ماده

خود    تی( آن، عضو18به موجب ماده )  ونیاالجراء شدن کنوانسالزم  خیدر هر زمان پس از تار  تواندینامحدود است، اما هر طرف متعاهد م  ونی کنوانس  نیـ مدت اعتبار ا1

 .دیدر آن را فسخ نما

 .اعالم خواهد شد  شود،یم  عیاسناد تود  نی که نزد ام  یمکتوب  یسند  یط  ون،یدر کنوانس  تیـ فسخ عضو2

 .اسناد، نافذ خواهد شد  نی ام  لهیبه وس  تیسند فسخ عضو  افتیشش ماه پس از در  تیـ فسخ عضو3

  خیخود را در مورد آنها در هر زمان پس از تار  رشیاز آن که هر طرف متعاهد ممکن است پذ  یفصول  ای  ژهیو  یوستهایماده در مورد پ  نی( ا3( و )2)  یـ مفاد بندها 4

ww .اعمال خواهد شد  زین  ردیاالجراء شدن، پس بگالزم
w.
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اعمال    زی( ن3( و )2) یمورد مفاد بندها   نیخواهد شد. در ا  یتلق  ونیدر کنوانس  تیهر طرف متعاهد به منزله فسخ عضو  یاز سو  یکل  وستیپ  رشیپذ  یریگـ باز پس  5

 .گرددیم

 

 یی پنجم ـ مقررات نها  فصل

 ونیشدن کنوانس  االجراء الزم

 ـ 18ماده

  الحاق خود را   ای  بیاسناد تصو  ایامضاء    بیرا بدون شرط تصو  ونی( آن، کنوانس8( ماده )5( و )1)  یموضوع بندها   تیکه پنج موجود  نیسه ماه پس از ا  ونیکنوانس  نیـ ا1

 .االجراء خواهد شدکنند، الزم  عیتود

 .االجراء خواهد شد(، الزم8متعاهد طبق مفاد ماده )  یبه جرگه طرفها   وستنی هر طرف متعاهد سه ماه پس از پ  یبرا   ونیکنوانس  نیـ ا2

 .االجراء خواهد شدالزم   رند،یاز آن را بپذ  یفصل  ای  ژهیو  وستیکه پنج طرف متعاهد، آن پ  نیاز آن، سه ماه پس از ا  یفصل  ا ی  ونیکنوانس  نیا  ژهیو  وستیـ هر پ3

که   نیهر طرف متعاهد، سه ماه پس از ا  یفصل مزبور برا   ای  ژهیو  وستیاالجراء شد، آن پماده الزم  نی( ا3از آن، طبق بند )  ی فصل  ای  ژهیو  وستیکه هر پ  نیـ پس از ا4

  ی از آن برا   یفصل  ای ژهیو وستیپ  چیک طرف متعاهد، هی یبرا   ونی کنوانس  نیاالجراء شدن اوجود، قبل از الزم نیاالجراء خواهد شد. با االزم   د،یخود را اعالم نما  رشیپذ

 .االجراء نخواهد شدطرف متعاهد مزبور الزم

 ون ی اسناد کنوانس  نیام

 ـ19 ماده

 .خواهد شد  عیشورا تود  رکلیالحاق نزد دب  ای  بیاسناد تصو  هیو کل  بیبدون شرط تصو  ایبا شرط    یامضاءها   هیکل  ون،یکنوانس  نیـ ا1

 :را انجام خواهد داد  ریاسناد موارد ز  نیـ ام2

 ون؛ یکنوانس  نیا   یمتون اصل  یو نگهدار  افتی( درالف

 سازمان ملل متحد؛   رکلیو دب  ستندیمتعاهد و آن دسته از اعضاء شورا که طرف متعاهد ن  یطرفها  یو ارسال آنها برا   یمصدق از متون اصل  یرونوشتها  هی( تهب

 ط به آن؛ و مکاتبه مربو   هیهر سند، اطالع  یو نگهدار  افتیو در  ونیکنوانس  نیالحاق به ا  ای  بیهر سند تصو  ای  بیبدون شرط تصو  ایهر امضاء با شرط    افتی( درپ

جلب توجه طرف متعاهد مربوط نسبت به  از،یو در صورت ن ونیکنوانس نیمکاتبه مربوط به ا ای هیهر سند، اطالع ایبدون هر امضاء   حی و صح یمناسبت شکل ی( بررست

 موضوع؛ 

 :سازمان ملل متحد  رکلیو دب  ستندیمتعاهد، آن دسته از اعضاء شورا که طرف متعاهد ن  یبه طرفها   ری( اعالم موارد زث

 ون؛ یکنوانس  نی( ا8و فصول، به موجب ماده )  وستهایپ  رش ی پذ  ایالحاقها    بها،یامضاءها، تصو  ـ

 کند؛   هیرا توص  ونیکنوانس  نیدرج آنها در ا  ردیگیم  میتصم  تیریفصول آن که کارگروه مد  ای  دی جد  ژهیو  یوستهایو پ  یکل  وستیپ  دیفصول جد  ـ

 ون؛ ی کنوانس  نی( ا18از آن، طبق ماده )  یفصل  ا ی  ژهیو  وستیو هر پ  یکل  وستیپ  ون،ی کنوانس  نیاالجراء شدن االزم  خیتار  ـ

ww ون؛ یکنوانس  نی( ا13( و )12(، )11(، )10(، )8طبق مواد )  یافتیدر  یهاهیاطالع  ـ
w.
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 / فصول؛   وستهایپ  شر یمتعاهد از پذ  یانصراف طرفها   ـ

 و   ون؛یکنوانس  نی( ا 17به موجب ماده )  تیفسخ عضو  ـ

 .االجراء شدن آنالزم  خیو تار  ونی کنوانس  نی( ا15شده طبق ماده )  رفتهیپذ  هیهر اصالح  ـ

طرف متعاهد مزبور، موضوع را به اطالع    ایاسناد    نیام  رالذکر،یوظائف شخص اخ  فاء یاسناد در رابطه با ا  نیطرف متعاهد و ام  کی  نی ـ در صورت بروز هر گونه اختالف ب3

 .شورا خواهد رساند  ا ی  تیریحسب مورد، کارگروه مد  ایمتعاهد و امضاءکنندگان    یطرفها   ریسا

 و متون معتبر  ثبت

 .دید به ثبت خواهد رسسازمان ملل متح  رخانه یشورا در دب  رکلی( منشور سازمان ملل متحد، به درخواست دب102طبق ماده )  ونیکنوانس  نیا  ـ20  ماده

 .اندرا امضاء نموده   ونی کنوانس  نیا  باشندیمجاز م  یکه به طور مقتض  ریمراتب فوق، امضاءکنندگان ز  یگواه  یبرا 

اعتبار    یکه هر دو دارا   یو فرانسو  یسیانگل  یواحد به زبانها  یا( در نسخه یشمس یهجر  28/2/1352)  ی الدی م  1973ماه مه    جدهمیدر روز ه  وتو یدر ک  ونیکنوانس  نیا

ارسال    ونی کنوانس  نی( ا8( ماده )1)  ندموضوع ب  یتها یموجود  هیمصدق آن را به کل  یرونوشتها   زین  یخواهد شد که و   عیکل شورا تود  ریشد و به دب  میهستند تنظ  کسانی

 .خواهد نمود

 

 یکل  وستیپ

 

 ی ـ اصول کل1  فصل

 ـ استاندارد 1ـ1

که قابل اعمال باشد در مورد   یو تاحد وستیپ نیمشخص شده در ا یگمرک اتیدر مورد روشها و عمل وستیپ نیموقت مذکور در ا یاستانداردها و استانداردها  ف،یتعار

 .اعمال خواهد شد  ژهیو  یهاوست ی مندرج در پ  اتیها و عملروش 

 ـ استاندارد1ـ2

و تا حد امکان ساده خواهند   شوندیم حیتصر یملّ نیدر قوان ژهیو یهاوست ی و پ وستیپ نیمندرج در ا اتیروشها و عمل یالزم برا ی گمرک فاتیاالتباع و تشرالزم  طیشرا

 .بود

 ـ استاندارد1ـ3

افزا  گمرکات و حفظ    ینسبت به برقرار   یالمللن یب  یهاو موافقتنامه   یطبق مقررات مل   یکار   یهاروش   نی مؤثرتر  جادیمشارکت در ا  لیو تسه  یهمکار   شیبه منظور 

 .مبادرت خواهند کرد  یبا جامعه تجار  یمشورت  یارتباطات رسم

 

ww ف یـ تعار2  فصل
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 :ونی کنوانس  نیا  یوستها ی نظر پ  از

از    داندی قرار گرفته و خود را مغبون م ریگمرک مورد تاث  میعدم تصم ای میتصم کیاز  میشخص که به طور مستق  کیاست که  یبه مفهوم اقدام «یخواه  دنظری» تجد ـ

 کند؛ یم  یمرجع صالح اقامه دعو   کیآن در برابر    قیطر

 باشد؛ ی حقوق و عوارض قابل پرداخت م  زانیم  نیی» احتساب حقوق و عوارض« به مفهوم تع  ـ

  یتجار   یهاستمیدفاتر، سوابق، س  یبررس  قیها از طراصالت اظهارنامهآنها خود را مورد صحّت و    له یاست که گمرک به وس  یداتیبه مفهوم تمه  «ینی» کنترل براساس بازب  ـ

 کنند؛ی متعلق به اشخاص مربوط مجاب م  یو اطالعات بازرگان

  وست ی پ  یانطباق اسناد ضرور   نیاظهارنامه کاال و تأم  میاست که توسط گمرک جهت مجاب نمودن خود در مورد صحّت تنظ  یاظهارنامه کاال« به مفهوم اقدام  ی» بررس  ـ

 د؛ یآیمورد نظر، به عمل م  طیبا شرا

 رد؛یقرار گ  یگمرک  یهاهیرو  ریتحت سا  ایشده، صادر شود    یکاال ورود قطع  دهدیاست که اجازه م   یضرور  یگمرک  فاتیبه مفهوم انجام تشر  ص«ی» ترخ  ـ

  ا ی  ییجاو مقررات مربوط به ورود، صدور، جابه   نیقوان  گریاعمال د  نیحقوق و عوارض و همچنو وصول    یمسؤول اعمال قانون گمرک  ی » گمرک« به مفهوم سازمان دولت  ـ

 باشد؛ یانبار کاال م

 د؛یآیبه عمل م  یقانون گمرک  تیاز رعا  نانیاست که توسط گمرک به منظور حصول اطم  یبه مفهوم اقدامات   «ی» کنترل گمرک  ـ

 شود؛ ی وضع م  شوندی از آن خارج م  ایشده    یکه وارد قلمرو گمرک  ییکاالها  یبرا  یاست که در جدول تعرفه گمرک  یبه مفهوم حقوق  «ی» حقوق گمرک  ـ

 رد؛ یو گمرک انجام گ  نفعی توسط اشخاص ذ  یقانون گمرک  تیرعا   یدر راستا  دیاست که با  یاتیعمل  هیبه مفهوم کل  «یگمرک  فاتی» تشر  ـ

و    دهیانبار کاال است که اجراء و اعمال آن اختصاصاً به گمرک ارجاع گرد  ای  ییمربوط به ورود، صدور، جابه جا  یهانامه ن یو آئ  یبه مفهوم مقررات قانون  «ی» قانون گمرک  ـ

 باشد؛ یآن م  یقانون  اراتیهر گونه مقررات وضع شده توسط گمرک به موجب اخت  زین

منظور فوق    یبرا  تداریمناطق مصوب توسط مراجع صالح  گریو اماکن و د  ی گمرک  فاتیاجراء تشر  یبرا  تداریصالح  یگمرک  یبه مفهوم واحد ادار  « ی» دفتر گمرک  ـ

 باشد؛ یم

 گردد؛ ی طرف متعاهد اعمال م کی  یاست که در آن قانون گمرک  ییبه مفهوم قلمرو  «ی» قلمرو گمرک  ـ

 د؛ ینمایم  میاتخاذ تصم  یط به قانون گمرکموضوع مربو  کی  نهیاست که براساس آن گمرک در زم  یبه مفهوم اقدام مورد  م« ی» تصم  ـ

 شود؛ یم  میتنظ  یاظهارنامه به نام و   ایاظهارنامه کاال نموده    میاست که مبادرت به تنظ  ی» اظهارکننده« به مفهوم هر شخص   ـ

 باشد؛ ی است که حقوق و عوارض، قابل پرداخت م  یخیپرداخت« به مفهوم تار  خی» تار  ـ

 باشد؛ ی حقوق و عوارض صادرات م  ایحقوق و عوارض واردات و  » حقوق و عوارض« به مفهوم    ـ

مقدار و ارزش کاال با مشخصات ارائه    ط،یمبدأ، شرا  ت،یکاال توسط گمرک به منظور مجاب نمودن خود در مورد انطباق ماه  یکیزیف  یکاال« به مفهوم بازرس  یابی» ارز  ـ

 باشد؛ ی شده در اظهارنامه م

شامل هر    یول  شود،ی در ارتباط با صدور کاال وصول م  ای  ی است که برا   ییهانهیهز  ایحقوق، عوارض    گرید  هیو کل  ی» حقوق و عوارض صدور« به مفهوم حقوق گمرک  ـ

ww است؛   گرید  یگمرک از جانب مرجع ملّ  لهیوصول شده به وس  ایخدمات ارائه شده    یبیتقر  نهیکه از نظر مبلغ محدود به هز  شودینم  یانهیهز
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قابل اعمال در مورد کاال را   ی گمرک  هیرو  نفعی و براساس آن اشخاص ذ  شودیشده توسط گمرک ارائه م  زیاست که به گونه تجو  یا» اظهارنامه کاال« به مفهوم اظهارنامه  ـ

 دهند؛ یمزبور را ارائه م  هیاعمال رو  یگمرک برا   ازیمشخصات مورد ن   زیمشخص کرده و ن

شامل هر    یول  شود،یدر ارتباط با ورود کاال وصول م   ای  یاست که برا   ییهانه یهز  ایحقوق، عوارض    گرید  هیو کل  یبه مفهوم حقوق گمرک  «ی» حقوق و عوارض ورود  ـ

 .است  گرید  یگمرک از جانب مرجع مل  لهیوصول شده به وس  ایخدمات ارائه شده    یبیقرت  نهیکه از نظر مبلغ محدود به هز  شودینم  یانهیهز

و مبارزه با    قیتحق  ،ی ری شگیپ  یو برا   یقانون گمرک  حیاجراء صح  یبرا   گریگمرک د  یبا همکار   ایگمرک از جانب    کیبه مفهوم اقدامات    «یدوجانبه ادار  ی» کمکها  ـ

 باشد؛   یتخلفات گمرک

 باشد؛ یموضوع ارجاع شده، بر عهده گمرک م  کیدر مورد    ،یزمان متعارف است که به موجب قانون گمرک  کیدر   میاتخاذ تصم  ایبه مفهوم عدم اقدام    م«ی» عدم تصم  ـ

 د؛ یاقتضاء نما  یگریعبارت به گونه د  اقیاست، مگر آن که س  یو حقوق  یق ی» شخص« به مفهوم اشخاص حق  ـ

 رد؛ یقرار گ  نفعی اشخاص ذ   اریقرار گرفته است در اخت  صیترخ  انیکه در جر  ییکاال  شودیهوم اقدام گمرک است که براساس آن اجازه داده م » خروج کاال« به مف  ـ

 ت؛ از حقوق و عوارض است که پرداخت نشده اس  یبخش  ایمطالبه تمام    ایاز حقوق و عوارض پرداخت شده    یبخش  ای» بازپرداخت« به مفهوم استرداد تمام    ـ

از    یتعهدات ناش  نی ناظر بر تأم  « ی» کل  نی. تضمردیگیگمرک قرار م   رشی تعهد در قبال گمرک مورد پذ  کیانجام    یاست که برا  ی زیبه مفهوم هر آن چ  ن«ی» تضم  ـ

 باشد؛ ی گوناگون م  اتیعمل

 .انبار کاال با گمرک سر و کار دارد  ا ی  یجائدر ارتباط با ورود، صدور، جابه   یگریشخص د  یاز سو   ای  یبرا   میاست که به طور مستق  ی» شخص ثالث« به مفهوم هر شخص   ـ

 

 تدار یصالح  ی دفاتر گمرک  ی گمرک  فاتی تشر  گریو د صیـ ترخ3  فصل

 ـ استاندارد3ـ1

الزامات جامعه   ژهیبه و یو مکان دفاتر مزبور و ساعات کار آنها عوامل تیصالح نییکند. در تع نی کاال را مع صیترخ ای میمربوط به تسل یموظف است دفاتر گمرک گمرک

 .ردیمدنظر قرار گ  دیبا  ،یتجار

 ـ استاندارد3ـ2

شده   نییرا در خارج از وقت تع یگمرک اتیو عمل هیمقرر از نظر رو فیوظا نفع،ی ارائه شده، گمرک به درخواست شخص ذ لیدال دیی صورت فراهم بودن امکانات و تأ در

 .باشدی شده م  رائهخدمات ا  یبیتقر  نهیگمرک محدود به هز  یقابل وصول از سو  نهیانجام خواهد داد. هرگونه هز  یخارج از دفاتر گمرک  ای  یادار 

 ـ استاندارد3ـ3

 .دفاتر مزبور اقدام به عمل آورند  اراتیساعات کار و اخت  یمربوط موظفند نسبت به هماهنگ  یمرز مشترک واقع شده باشند، گمرکها   کیدر دو طرف    یدفاتر گمرک  اگر

 ـ استاندارد موقت 3ـ4

 .مشترک را اعمال خواهند نمود  یهامشترک، گمرکات مربوط، در صورت امکان، کنترل   ینقاط مرز   در

ww ـ استاندارد موقت3ـ5
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دفتر    سیبه منظور تأس  هیگمرک موجود در مرز مشترک باشد، در صورت امکان با گمرک همسا  کی  رییتغ  ای  دیجد  یدفتر گمرک  کی  سیگمرک درصدد تأس  چنانچه

 .خواهد کرد  یمشترک همکار  یاعمال کنترلها   لیکنار هم، جهت تسه  یگمرک

اظهارکننده 

احراز نقش اظهارکننده  یبرا   طی )الف( اشخاص حائز شرا

ـ استاندارد3ـ6

.شودیم  نییتع  یملّ  نیشخص توسط قوان  کی  یاحراز نقش اظهارکننده برا   طیشرا

ـ استاندارد3ـ7

.نقش اظهارکننده است  فاء یا  یبرا   طیحق تملک کاال، حائز شرا  یشخص دارا   هر

اظهارکننده  یتهای)ب( مسؤول

 ـ استاندارد3ـ8

.باشدی نسبت به صحت مشخصات ارائه شده در اظهارنامه کاال و پرداخت حقوق و عوارض در قبال گمرک مسؤول م  اظهارکننده

)پ( حقوق اظهارکننده 

 ـ استاندارد3ـ9

 :دیرا اتخاذ نما  ریاز ارائه اظهارنامه کاال اقدامات ز  شیمجاز است که پ  دینما  نییکه ممکن است گمرک تع  یطیبراساس شرا  اظهارکننده

 قرار دهد؛ و   ی( کاال را مورد بررسالف

 .کند  یبردار( از کاال نمونهب

 ـ استاندارد3ـ10

را    یااظهارنامه جداگانه   مربوط مندرج باشد،  یمزبور در اظهارنامه کاال  ی هاکه تحت نظر گمرک برداشته شده است، به شرط آن که نمونه  ییهادر مورد نمونه   گمرک

 درخواست نخواهد نمود 

کاال   اظهارنامه

اظهارنامه کاال   ی )الف( شکل و محتوا

 ـ استاندارد3ـ11

.سازمان ملل متحد خواهد بود   یارائه شده از سو  یکاال، براساس الگو   یخواهد شد. شکل اظهارنامه کاغذ   زیاظهارنامه کاال توسط گمرک تجو  یمحتوا  ww
w.
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اطالعات و به    یکیمبادله الکترون  یالمللن یب  یارها یبراساس مع  شوندیم  میتسل  یکی الکترون  قهی که به طر  ییهاخودکار، شکل اظهارنامه   یگمرک  صیترخ  یها ندیفرآ  یبرا 

 .شده است  زیاطالعات تجو  یفنآور  نهیدر زم  یگمرک  یهمکار  یشورا  یهاهیخواهد بود که در توص  یا گونه

 ـ استاندارد3ـ12

  ی آمار و اعمال قانون گمرک  یو وصول حقوق و عوارض، گردآور   یابیارز  یمحدود خواهد کرد که برا   یاظهار کاال را فقط به مشخصات  یبرا   ازیاطالعات مورد ن  گمرک،

 .ضرورت دارد

 ـ استاندارد 3ـ13

  ایمجاز به ارائه اظهارنامه موقت  یاظهارنامه کاال باشد، و م یاطالعات الزم جهت تنظ ه یکل گمرک، چنانچه اظهارکننده فاقد یمربوط از سو ل یاعتبار دال دییصورت تأ در

مدت مشخص   ک ی  یتعهد کند آن را ط  ارکنندهگمرک باشد و اظه  یشده از سو  ن ییتع  یمشخصات ضرور   یکاال خواهد بود، به شرط آن که اظهارنامه مزبور حاو   رکاملیغ

 .دینما  لیتکم

 ـ استاندارد3ـ14

که در ابتدا به صورت کامل   ییبا آنچه که در مورد اظهارنامه کاال یکاال را ثبت کند، تعرفه اعمال شده نسبت به کاالها تفاوت رکاملی غ ایگمرک، اظهارنامه موقت  نانچهچ

 .شود، نخواهد داشت  میتسل   حیو صح

 .مواجه گردد  ریبا تأخ  دیاز وصول هر گونه حقوق و عوارض متعلقه، خروج کاالها نبا  نانیالزم جهت حصول اطم  نیهرگونه تضم  عیشرط تود  به

 ـ استاندارد3ـ15

 .دیآن را درخواست نما  یکاال و فقط حداقل رونوشتها ضرور  یاظهارنامه اصل  میموظف است که تسل  گمرک

 اظهارنامه کاال   دی( اسناد مؤب

 ـ استاندارد 3ـ16

الزامات مربوط به اجراء قانون    یتمام  تیاز رعا  نانیو حصول اطم  اتیرا درخواست خواهد کرد که کنترل عمل  یاظهارنامه کاال فقط اسناد ضرور   دییدر جهت تأ  گمرک

 .دینمای م  ریرا امکانپذ  یگمرک

 ـ استاندارد 3ـ17

ارائه    یر نباشد، گمرک اجازه خواهد داد اسناد مزبور در مهلت زمان مشخصموجه از نظر گمرک مقدو  لیاظهارنامه کاال به دال  وستیبه پ   دیاسناد مؤ  یبرخ  میتسل  چنانچه

 .شود

 ـ استاندارد موقت 3ـ18

 .را مجاز خواهد دانست  یکیالکترون  قیاز طر  دیاسناد مؤ  میتسل  گمرک

 ـ استاندارد3ـ19

ww .اظهارنامه کاال درخواست نخواهد کرد  یبررس  یبرا   یرا جز در موارد ضرور  دیترجمه مشخصات اسناد مؤ  گمرک
w.
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 اظهارنامه کاال  یثبت و بررس  م،یتسل

 ـ استاندارد 3ـ20

 .شـده را مجاز خواهد دانست  نییتع  یاظهـارنـامـه کاال در هـر دفتر گمـرک  ـمیتسل  گمرک

 ـ استاندارد موقت 3ـ21

 .سترا مجاز خواهد دان   یکیالکترون  لیوسا  ق یاظهارنامه کاال از طر  میتسل  گمرک

 ـ استاندارد 3ـ22

 .شود  میگمرک تسل  لهیشده به وس  نییساعات تع  یط  دیکاال با  اظهارنامه

 ـ استاندارد3ـ23

 .باشد  یکاف  ،یضرور  دیاسناد مؤ  هیاظهارنامه کاال و ته  لیقادر ساختن اظهارکننده به تکم  یبرا   دیاظهارنامه کاال با  میتسل  یبرا  یملّ  نیشده در قوان  نییزمان تع  مهلت

 ـ استاندارد3ـ24

 .دهد  شیاظهارنامه کاال را افزا  میتسل  یشده برا   نییمهلت زمان تع  دیموجه از نظر گمرک، با  لیبراساس درخواست اظهارکننده و بنا به دال  گمرک

 ـ استاندارد 3ـ25

 .شود  نییتع  یملّ  نیقوان  لهیبه وس  دیاز ورود کاال با  شیآن پ   دیاظهارنامه کاال و اسناد مؤ  یبررس  ایو ثبت   میمربوط به تسل  مقررات

 ـ استاندارد3ـ26

 .به اظهارکننده ابراز شود  ـدیمربوط با   لیثبت اظهارنامـه کاال، دال  ی گمـرک برا   یـیصورت عدم توانا  در

 ـ استاندارد3ـ27

کرده    میرا که قبالً تسل  یانکرده باشد، به اظهارکننده اجازه خواهد داد تا اظهارنامه کاال را آغاز    یابیارز  ایاظهارنامه    یدرخواست، گمرک بررس  افتی به هنگام در  چنانچه

 .دیاست، اصالح نما

 ـ استاندارد موقت3ـ28

اجازه خواهد داد    یگمرک به و   رد،یگمرک قرار گ  دییاظهارکننده مورد تأ  یارائه شده از سو  لیاظهارنامه کاال، چنانچه دال  یدرخواست پس از آغاز بررس  افتیصورت در  در

 .دیتا اظهارنامه را اصالح نما

 ـ استاندارد موقت3ـ29

  ه یاظهارنامه کاال و درخواست اعمال رو  یریگاظهارکننده مجاز به بازپس  رد، یگمرک قرار گ دییابراز شده مورد تأ لیاز خروج کاال ارائه شود و دال  شیدرخواست پ چنانچه

 .باشدیم  گرید  یگمرک

 ـ استاندارد3ـ30

ww .ردیدر اسرع وقت پس از ثبت آن انجام گ  ایبالفاصله    دیاظهارنامه کاال با  یبررس
w.
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 ـ استاندارد 3ـ31

 .دهدیم  صیتشخ  یضرور  یقانون گمرک  تیاز رعا  نانیحصول اطم  ی را انجام دهد که برا  یفقط اقدام  دیاظهارنامه کاال با   یجهت بررس  گمرک

 اشخاص مجاز   یبرا   ژهیو  یروشها 

 ـ استاندارد موقت3ـ32

در  یبخشتیو نظام رضا یالزامات گمرک تیرعا نه یدر زم یگمرک، از جمله سوابق مناسب یشده از سو ن ییتع یارهایو مع طیکه حائز شرا یاشخاص مجاز یبرا  گمرک

 :خواهد کرد  ینیبش ی را پ  ریخود باشند، موارد ز  یو سوابق تجار   یگانیبا  تیریمد

 کاال؛  یاظهارنامه نهائ  یبعد  لیکاال و اجازه تکم  صیخروج کاال براساس ارائه حداقل اطالعات الزم جهت تشخ  ـ

 :ریموارد ز  لیاز قب  ژهی و  یهاروش   ری که گمرک مجاز دانسته است؛ و عالوه بر آن، در حد امکان، سا  یاماکن  گرید  ایکاال در مکان متعلق به اظهارکننده    صیترخ  ـ

همان شخص وارد  لهیکه کاال به صورت متناوب به وس یمشخص، در صورت  یصادرات در برهه زمان ایواردات  هیکل یاظهارنامه واحد کاال برا  کیاستفاده از  مجاز بودن ـ

 صادر شود؛   ای

 ؛یالزامات گمرک  گرید  تیاز رعا  نانیحقوق و عوارض آنان و در صورت اقتضاء، حصول اطم  یابیاشخاص مجاز جهت ارز  یو سوابق تجار  یگانیاستفاده از با  ـ

 .اظهارنامه مکمل  میتسل  قیاستناد به سوابق شخص مجاز و متعاقباً از طر  قیاظهارنامه کاال از طر  میمجاز بودن تسل  ـ

 

 کاال   یابیارز

 کاال   یابیارز  ی برا   ازی( مدت زمان مورد نالف

 رد ـ استاندا3ـ33

 .ردیبالفاصله پس از ثبت اظهارنامه کاال انجام گ  دیمزبور با  یابی اظهار شده، ارز  یکاال  یابیبر ارز  ی گمرک مبن  میصورت اتخاذ تصم  در

 ـ استاندارد 3ـ34

 .ردیپذیبودن آنها را م  یکه گمرک اضطرار  شودی داده م  ییکاالها  ریو سا  یفاسد شدن  یزنده و کاالها  واناتیح  یابیبه ارز  تیاولو  ،ی ابیارز  یبندهنگام زمان   به

 ـ استاندارد موقت 3ـ35

  ها یابیحاصل کند که ارز  نانیاطم  دیگمرک با  دهد،یرا انجام م  یابیارز  یبندو گمرک زمان  ردیقرار گ  یابیمورد ارز  زین  گرید  تداریتوسط مراجع صالح   دیکاال با  چنانچه

 .شودی ام مهماهنگ شده است و در صورت امکان، همزمان انج 

 کاال  یاب ی( حضور اظهارکننده به هنگام ارزب

 ـ استاندارد 3ـ36

  ط یدرخواست جز در صورت وجود شرا  نیقرار دهد. ا  یکاال را مورد بررس  یابیبه هنگام ارز  یو  ندهیحضور نما  ای  یبر حضور و  یاظهارکننده مبن  یهادرخواست   دیبا  گمرک

ww .ردیمورد موافقت قرار گ  دیبا  ،ی رعادیغ
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 ـ استاندارد3ـ37

 یابیدرخواست کند تا به هنگام ارز  یو  ندهینما  ایاز اظهارکننده    ،یابیارز  لیهرگونه مساعدت الزم جهت تسه  افتیجهت در  تواندیگمرک م  ده،یفا  ص یصورت تشخ  در

 .کاال حضور داشته باشد

 توسط گمرک   یبردار( نمونه پ

 ـ استاندارد3ـ38

از    یملّ  نیمفاد قوان  ر یاز اجراء سا  نانیحصول اطم  ایاظهار شده    یارزش کاالها  ایتعرفه و    نییگمرک تع   صیانجام خواهد شد که به تشخ   یفقط در موارد   یبردار  نمونه

 .در حداقل ممکن باشد  دیبا  شود،یکه برداشته م  یاالزم باشد. نمونه   قیطر  نیا

 

 اشتباهات

 ـ استاندارد3ـ39

  ن یسنگ یهامه یبه اعمال مجازات و جر  دیحاصل کند نبا  نانیغفلت فاحش اطم ایارتکاب تقلب   تیبودن و عدم ن یرعمد یدر صورت بروز اشتباهات، چنانچه از غ گمرک

 .تجاوز کند  دیآن از حد ضرورت نبا  زانی داده شود، م  صیتشخ  یاز اشتباهات، اعمال مجازات ضرور   یر ی. چنانچه جهت جلوگدیمبادرت نما

 

 کاال   خروج

 ـ استاندارد3ـ40

 :به شرط آن که  ابد،یاجازه خروج    ،یابیبر عدم لزوم ارز  یگمرک مبن   میتصم  ایگمرک    یابیبالفاصله پس از ارز  دی اظهارشده با  یکاال

 مالحظه نشده باشد؛   یگونه تخلف  چیه  ـ

 شده باشد؛   افتیدر  گرید  ازیهر سند مورد ن  ایصدور    ایمجوز ورود    ـ

 شده باشد؛   افتیمربوط در  یگمرک  هیمربوط به رو  یمجوزها  هیکل  ـ

 .حقوق و عوارض انجام گرفته باشد  نیاز وصول ا  نانیاقدام مربوط جهت حصول اطم  ایهرگونه حقوق و عوارض پرداخت شده باشد    ـ

 ـ استاندارد3ـ41

  نینسبت به خروج کاال اقدام کند، مشروط به ا  دیبا  شود،یمتعاقباً توسط اظهارکننده انجام م  صیمربوط به ترخ  فاتیتشر  هیحاصل کند که کل   نانیمرک اطمگ  چنانچه

از وصول هر گونه    نانیاطم  ولو در صورت لزوم جهت حص   دینما  م یگمرک را تسل  رشیمحموله و مورد پذ  یمشخصات اصل  یحاو  یرسم  ای  یکه اظهارکننده سند تجار

 .دیرا ارئه نما  ینیحقوق و عوارض متعلقه تضم

ww ـ استاندارد3ـ42
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الزم و مجاب شدن    یهانیاست، گمرک به شرط سپردن تضم  یضرور  ینظر کارشناس  ای  ی ها، اسناد مشروح فننمونه   یشگاهیآزما  یکه بررس  ردیبگ  میگمرک تصم  چنانچه

 .دیمبادرت نما  هایگونه بررس   نیا  جیاز مشخص شدن نتا  شینسبت به صدور مجوز خروج کاال پ  دیبا  ست،ین  هات یمحدود  ای  هاتی که کاال مشمول ممنوع  نیگمرک از ا

 ـ استاندارد 3ـ43

در    ایضبط نباشد    ای مزبور مشمول مصادره    یکه کاال  نیاز خروج کاال نخواهد شد به شرط ا  ش یپ  یادار   ای  یاقدام قانون  لیصورت کشف تخلف، گمرک منتظر تکم  در

 مهیو هرگونه جر  یاز پرداخت حقوق و عوارض اضاف  نانیحصول اطم  ینباشد و اظهارکننده حقوق و عوارض متعلقه را بپردازد و برا  ازیبه عنوان مدرک مورد ن  یمرحله بعد 

 .بسپارد  نیتضم  ،یاحتمال

 

 امحاء کاال   ا یشدن    متروکه

 ـ استاندارد3ـ44

در موارد    نفـعیو به شرط عـدم کشف هر گونه خالف، شخص ذ  گرید  ی گمرکـ  ـهیدر صورت قرار گرفتن تحت رو  ایخارج نشده باشد    ،یرود قطعو  یکه کاال برا  یهنگام  تا

 :مستحق بازپرداخت آن خواهد بود  ای  باشدیملزم پرداخت حقـوق و عوارض نم  ریز

  ی ها نهیقلمداد شود. هرگونه هز  ارزشی ب  یاز نظر تجار  ایتحت نظارت گمرک امحاء گردد    ایود  ش  یگمرک، کاال متروکه تلق  میو بنا به تصم  یچنانچه به درخواست و   ـ

 .شودیتوسط شخص مربوط تقبل م  یاحتمال

  ا ی  یکه گمرک در مورد احراز نابود   نیاز دست رود، به شرط ا  ریناپذبه صورت جبران  اینابود شود    رمترقبهیدر اثر حوادث غ  ای  یمزبور به صورت تصادف  یچنانچه کاال  ـ

 .مجاب شود  یفقدان کاال به طور مقتض

 .مجاب شود  یبه طور مقتض  صینقا  نگونهیکاال، چنانچه گمرک در مورد احراز ا  تیاز ماه   یدر صورت وجود نقائص ناش  ـ

قراضه مزبور به شکل مربوط    ای  عات یصدور ضا  ایصدور، مشمول حقوق و عوارض مترتب بر ورود    ای  یطعاز امحاء کاال، در صورت ورود ق  ماندهیقراضه باق  ای  عاتیضا  هرگونه

 .گرددیم

 ـ استاندارد موقت 3ـ45

ز کسر  خروج باشد، توسط گمرک به فروش برسد، درآمد حاصل از فروش پس ا رقابلیبه رغم عدم کشف خالف، غ ایاظهار نشده  یکه در وقت مقرر قانون  ییکاال چنانچه

مدت زمان    یدر صورت عدم امکان، برا  و  ایآن هستند    افتیکه مستحق در  ردیگیقرار م  یاشخاص  اریدر اخت  گریو مخارج مربوط د  هانهیهز  ه یهرگونه حقوق و عوارض و کل

 .گمرک خواهد بود  اریدر اخت  ینیمع

 

 ـ حقوق و عوارض4  فصل

 ( احتساب، وصول و پرداخت حقوق و عوارض الف

 ـ استاندارد 4ـ1

ww .شودیم  نییتع  یملّ  نیقوان  لهیمربوط به احراز حقوق و عوارض به وس  طیشرا
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 ـ استاندارد4ـ2

احراز    طیشرا  نیتأم  ایکاال  اظهارنامه    می. احتساب حقوق و عوارض بالفاصله پس از تسلشودیمشخص م  یملّ  نیمقرر جهت احتساب حقوق و عوارض متعلقه در قوان  مهلت

 .شودی انجام م

 ـ استاندارد4ـ3

 .گرددیم  حیتصر  یملّ  نیقوان  لهیآن به وس  زانیم  نییمربوط به تع  طیاحتساب حقوق و عوارض و شرا  کنندهنییتع  عوامل

 ـ استاندارد 4ـ4

 .اعالم شوند  یرسم  اتیدر نشر  دیمربوط به حقوق و عوارض با  یهانرخ 

 ـ استاندارد4ـ 5

 .شودیمشخص م  یملّ  نیحقوق و عوارض در قوان  یهانرخ   نییمورد لحاظ جهت تع  زمان

 ـ استاندارد4ـ 6

 .شوند یم  نیمع  یملّ  نیدر قوان  رد،یپرداخت حقوق و عوارض مورد استفاده قرار گ  یکه ممکن است برا   ییروشها

 ـ استاندارد4ـ7

 .گردندیمشخص م  یملّ   نیق و عوارض در قواناشخاص مسؤول در قبال پرداخت حقو  ای  شخص

 ـ استاندارد4ـ 8

 .شودیم  نییتع  یملّ  نیو محل پرداخت حقوق و عوارض در قوان  خیتار

 ـ استاندارد4ـ9

ی حداقل ده روز پس از خروج باشد. بابت فاصله زمان دیمزبور با خیشده باشد، تار ن ییپس از خروج کاال تع یزمان ،یملّ نیپرداخت حقوق و عوارض در قوان خیتار چنانچه

 .نخواهد شد  افتیدر  یمال  نهیهز  چگونهیپرداخت، ه  خیخروج و تار  خیتار  نیب

 ـ استاندارد4ـ10

 .گرددیم  نیمع  یملّ  نی پرداخت، در قوان  خیوصول حقوق و عوارض پرداخت نشده در تار  یگمرک برا   یمربوط به اقدام قانون  مهلت

 ـ استاندارد4ـ11

 .گرددیم نییتع  یملّ  نیمزبور در قوان  یمال  نهیپرداخت و شرائط اعمال هز   خ یحقوق و عوارض پرداخت نشده در تار  زانیقابل اعمال در مورد م  یمال  نهیهز  نرخ

 ـ استاندارد4ـ12

.به عنوان سند پرداخت، موجود باشد  یگریمدرک د  کهنیدر گردد، مگر ا صا  دیکننده باپرداخت   ی به عنوان مدرک پرداخت برا  یدیهنگام پرداخت حقوق و عوارض، رس  به

 ـ استاندارد موقت 4ـ13

ww .شودیم  نییتع  یملّ  نیدر قوان  گردد،ینم  افتیدر  یحقوق و عوارض  چگونهیحداقل مبلغ حقوق و عوارض که کمتر از آن ه  ایارزش و    حداقل
w.
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 ـ استاندارد4ـ14

ی قانون  زانیوصول حقوق و عوارض از م  ای  افت یدر محاسبه حقوق و عوارض موجب کاهش در  ایدر اظهارنامه کاال   یگمرک مشخص شود که وجود اشتباهات  یبرا   چنانچه

باشد،    یشده در قانون ملّ  ن ییحداقل تع  زانیو مبلغ پرداخت نشده را وصول کند. در هر حال، اگر مبلغ مورد نظر کمتر از م  ح یاشتباهات را تصح  دیخواهد شد با  ایآن شده  

.وصول نخواهد نمود  ای  افتیگمرک آن مبلغ را در

پرداخت حقوق و عوارض  قی( تعوب

 ـ استاندارد4ـ15

.گردد  نیمزبور مع  ن یتوسـط قوان  دیبا  شودی مزبور اعطـاء م  لیکه به موجب آن تسه  یطـی شرا  ،یملّ  نیپرداخت حقوق و عوارض در قوان  قیامکان تعو  ینیبش یصورت پ  در

ـ استاندارد4ـ16

.باشد  یمال  نهیبدون پرداخت هز  دیپرداخت حقوق و عوارض در حد امکان با  قیتعو  امکان

ـ استاندارد 4ـ17

.باشدی پرداخت حقوق و عوارض حداقل چهارده روز م  قیتعو  یزمان  مهلت

( بازپرداخت حقوق و عوارضپ

ـ استاندارد4ـ18

.مقرر بوده است  زانیاز م  شی شده در اثر اشتباه در محاسبه ب  افتیحقوق و عوارض در  زانی است که ثابت شود م  سریم  یدر صورت  بازپرداخت

 ـ استاندارد4ـ19

ت یو با رعا  باشدیصدور م  ایمورد توافق در زمان ورود    طیبا شرا  رمنطبقیغ  اینقص    یکه دارا  ردیگی مورد موافقت قرار م  یصادرات  ای  یواردات  یدر مورد کاال  بازپرداخت

.گرددیعودت م  یشده توسط و  نییتع  گریشخص د  ایکننده کاال  به عرضه   ریز  طیشرا

صدور مجدد شود؛   یمصرف شده در کشور صادرکننده نباشد و در مدت زمان متعارف  ایشده و    ریکاال کارکرده، تعم  ـ

.ورود مجدد گردد  یاند نباشند و در مدت زمان متعارفر شده که آنها به آن صاد  یمصرف شده در کشور   ایشده و    ریکاال کارکرده، تعم  ـ

 .شودیباشد، استفاده مزبور مانع بازپرداخت نم  یورود مجدد آن ضرور   ایمنجر به صدور    طیشرا  گرید  ای  صیکشف نقا  یهر حال، چنانچه استفاده از کاال برا  در

امحاء    ایصدور مجدد شود. متروکه ساختن    ایورود    نیگزیجا  تواندیآن تحت نظارت گمرک، م  یجارسلب ارزش ت   ایامحاء کاال    ایگمرک، متروکه ساختن    میتصم  براساس

 .نخواهد بود  تداریمرجع صالح  یبرا  یانهیکاال متضمن تقبل هز

 ـ استاندارد موقت4ـ20

نسبت    دیپرداخت شده است، بازپرداخت با  زیاظهار شده و حقوق و عوارض مربوط آن ن  یگرید  هیکه قبالً تحت رو  دیرا مجاز نما  ییکاال  یگمرک  هیرو  رییگمرک تغ  چنانچه

 .انجام شود  د،یجد  هیمتعلقه به موجب رو  زانی به هرگونه حقوق و عوارض مازاد بر م

 ـ استاندارد4ـ21
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بالفاصله    دیشده، با  افتیابالغ شود و بازپرداخت مبلغ اضافه در  عنفی اتخاذ و به صورت مکتوب به شخص ذ  رموجهیغ  ریبدون تأخ  دیدر مورد درخواست بازپرداخت با  میتصم

 .ردیدرخواست انجام گ  دییپس از تأ

 ـ استاندارد 4ـ22

 .ردیگی قرار م  تیاشتباه گمرک در محاسبه حقوق و عوارض بوده است، بازپرداخت در اولو  جهیدر نت  افتیکه اضافه در  دیگمرک احراز نما  چنانچه

 ـ استاندارد4ـ23

متفاوت مربوط به هر   طینخواهد شد، مهلت مزبور با در نظر گرفتن شرا  رفتهیبازپرداخت پذ  یدر نظر گرفته شده باشد که پس از آن درخواستها   یمهلت زمان  چنانچه

 .الزم برخوردار باشد  تیاز کفا  دیبا  رد،یکه ممکن است بازپرداخت مورد موافقت قرار گ  یمورد 

 ـ استاندارد4ـ24

 .تکمتر باشد، بازپرداخت صورت نخواهد گرف  یملّ  نیمبلغ مورد نظر از حداقل مبلغ مقرر در قوان  چنانچه

 ن ی ـ تضم  5  فصل

 ـ استاندارد  5ـ  1

 .شوندیمشخص م  یملّ  نیدر قوان  نیو اشکال تضم  نیبه تضم  ازمندین  موارد

 ـ استاندارد  5ـ  2

 .شودیم  نیی گمرک تع  لهیبه وس  نیتضم  زانیم

 ـ استاندارد  5ـ  3

 .ندیرا برگز  نیاز تضم  یهر شکل  تواندی در صورت موافقت گمرک، م  ن،یشخص مشمول ارائه تضم  هر

 ـ استاندارد  5ـ  4

.دینماینم  نیتعهد در قبال گمرک، گمرک درخواست تضم  فاء یاز ا  نانیو حصول اطم  یملّ  نیقوان  زیصورت تجو  در

ـ استاندارد  5ـ  5

که به طور مستمر در دفاتر    یاز اظهارکنندگان  ژهی باشد، گمرک، به و  یضرور   یگمرک  هیرو  کیاز    یتعهدات ناش  فاء یاز ا  نانیجهت حصول اطم  نیتضم  افتیدر  چنانچه

 .رفتیرا خواهد پذ  یکل  نیتضم  پردازند،ی به اظهار کاال م  یمختلف مستقر در قلمرو گمرک

ـ استاندارد  5ـ  6

 .ددر حداقل ممکن باشد و از مبلغ بالقوه حقوق و عوارض قابل پرداخت، تجاوز نکن  دیبا  نیتضم  زانیم  ن،یتضم  افتیصورت لزوم در  در

 ـ استاندارد   5ـ  7

.دیرا عودت نما  نیتضم  دیبوده است، با  ازیمورد ن  نیکه به موجب آن تضم  یتعهد  یمقتض  فاء یاز ا  نانیگمرک بالفاصله پس از حصول اطم  ن،یصورت ارائه تضم  در
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 یـ کنترل گمرک  6  فصل

 ـ استاندارد  6ـ  1

یعدم شمول در قبال حقوق و عوارض، مشمول کنترل گمرک  ایصرفنظر از شمول    شوند،یاز آن خارج م  ایوارد    یکه به قلمرو گمرک  یاه یکاالها، از جمله وسائط نقل  هیکل

 .باشندیم

 ـ استاندارد   6ـ  2

 .است  یقانون گمرک  تیاز رعا  نانیحصول اطم  یمحدود گردد که برا  یزانیبه م  دیبا  یگمرک  کنترل

 ـ استاندارد  6ـ  3

 .خطر استفاده کند  تیریاز مد  دیبا  یدر اعمال کنترل گمرک  گمرک

 ـ استاندارد  6ـ  4

 .دیخطر بهره جو  لیو تحل   هیاز تجز  دیبا  ه،یاز جمله وسائط نقل  ،یابیارز  زانی و م  یابیمشمول ارز  یاشخاص و کاالها   نییدر تع  گمرک

ـ استاندارد  6ـ  5

.دیو مقررات را اتخاذ نما  نیقوان  تیرعا  زانیخطر، راهبرد سنجش م  تیریمد  یبانیپشت  یبرا  دیبا  گمرک

ـ استاندارد  6ـ  6

.خواهد بود  ینیشامل کنترل براساس بازب  یکنترل گمرک  ینظامها 

ـ استاندارد   6ـ  7

.گمرکات برخواهد آمد  گریبا د  یه اداردو جانب   یکمکها  یهاو انعقاد موافقتنامه   یدر صدد همکار   یگمرک  یهابه منظور گسترش اعمال کنترل   گمرک

ـ استاندارد  6ـ  8

.برخواهد آمد  یتفاهم با جامعه تجار  یهاادداشت یو انعقاد    یدر صدد همکار   یگمرک  یهابه منظور گسترش اعمال کنترل   گمرک

 ـ استاندارد موقت   6ـ   9

 .را خواهد کرد  یبردار حداکثر بهره   یکیاطالعات و تجارت الکترون  یاز فنآور  یگمرک  یهابه منظور گسترش اعمال کنترل   گمرک

ـ استاندارد  6ـ  10

ها  نظـام   نیا  یو بـررس  یابیبه ارز  یگمرک  ـاتیبازرگانان بر عمل  یتجـار   ینظـامهـا  یو با توجه به اثرگذار  یاز مراعات الزامات گمرک  نانیبه منظور حصول اطم  گمرک

 .خواهد پرداخت

اطالعات یرد فنآورـ کارب7  فصل
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 ـ استاندارد7ـ  1

ی ریگبهره   طیبه کار خواهد برد. شرا  یگمرک و جوامع تجار   یاطالعات را در صورت مقرون به صرفه و کارا بودن برا   یآورفن  یگمرک  اتی از عمل  یبانیبه منظور پشت  گمرک

 .خواهد شد  نییگمرک تع  لهیبه وس  یفنآور  نیاز ا

 ـ استاندارد7ـ  2

 .مربوط، استفاده خواهد کرد  یالمللن یشده ب  رفتهیپذ  یاز استانداردها   انهیاز را  یریگم بهره به هنگا  گمرک

 ـ استاندارد 7ـ  3

.اند، انجام خواهد شدقرار گرفته  ریتحت تأث  میکه به طور مستق  ییاطالعات تا که حد امکان با مشورت تمام طرفها  یفنآور  کاربرد

 ـ استاندارد7ـ  4

 :خواهد شد  ینیبش یپ  یملّ  نیشده قوان  دنظریتجد  ای  دیدر متون جد  ریز  موارد

 بر کاغذ؛   یمبتن  یالزامات اسناد   یبرا   ینیگزیبه عنوان جا  یکیتجارت الکترون  یروشها  ـ

 ؛ یکیالکترون  زیو ن  یبر مکاتبات کاغذ   یمبتن  دییتأ  یروشها  ـ

مجاز    یقانون  یطرفها   گرید   یگمرکات و تمام  گریاطالعات با د  نگونهیو، در صورت اقتضاء ، مبادله ا  یمحق بودن گمرک به أخذ اطالعات جهت استفاده درون سازمان  ـ

 .یک ی فنون تجارت الکترون  قیشده از طر

 گمرک و اشخاص ثالث   ن یـ ارتباط ب  8  فصل

 ـ استاندارد  8ـ  1

 .باشندی شخص ثالث از جانب خود برخوردار م  نییتع  ای  میبا گمرک، از حق انتخاب ارتباط مستق  یارتباطات کار  یبرقرار   یبرا  نفعی ذ  اشخاص

 ـ استاندارد  8ـ  2

گونه  حقوق و عوارض و هر نهیاشخاص ثالث در قبال گمرک در زم تیبا گمرک و مسؤول یجهت ارتباطات کار گریشخص از جانب شخص د کی ابتیمربوط به ن طیشرا

 .شودیم  نییتع  یملّ  نیقوان  لهیتناقض به وس

 ـ استاندارد  8ـ  3

شخص ثالث    قینسبت رفتار اعمال شده در صورت انجام ارتباط از طر  ند،یشخص خودش برگز  قیرا از طر  یکه ارتباط کار  یدر صورت  نفعی گمرک با شخص ذ  رفتار

 .نخواهد شد  یدتر یمشمول الزامات شد  اینامساعدتر نخواهد بود  

 ـ استاندارد  8ـ  4

.باشندی را منصوب کرده است، از حقوق برابر برخوردار م  یکه و   یبا گمرک، شخص منصوب به عنوان شخص ثالث و شخص  یارتباطات کار  یموضوعات مربوط به برقرار   در

ـ استاندارد  8ـ  5

.داردی مجاز م  مشارکت اشخاص ثالث را  یبا جامعه تجار  یرسم  یهادر انجام مشاوره   گمرک
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ـ استاندارد  8ـ  6

.خواهد کرد  نیبا اشخاص ثالث معذور است، مع  یرابطه و تماس کار  یرا که به موجب آن از برقرار   یطیشرا  گمرک

ـ استاندارد  8ـ  7

.اطالع دهد  یبا شخص ثالث را کتباً به و  یمبادالت کار  یبر عدم برقرار   یخود مبن  میموظف است تصم  گمرک

 گمرک   یو آراء ارائه شده از سو  ماتیعات، تصمـ اطال9  فصل

 ی ( اطالعات عموم الف

 ـ استاندارد9ـ  1

 .ردیگی قرار م  نفعیاشخاص ذ  اریدر اخت  یفور  ،یمربوط به قانون گمرک  یاطالعات عموم  یکه تمام  دیحاصل نما  نانیاطم  دیبا  گمرک

 ـ استاندارد 9ـ  2

یشده را در مدت زمان کاف  دنظریاصالح شوند، گمرک موظف است که اطالعات تجد  دیبا  یادار  باتیترت  ایالزامات    ،یقانون گمرک  رییتغ  لیاطالعات موجود به دل  چنانچه

 .ممنوع باشد  یآگه  شیپ  کهقرار دهد تا آنها را مورد توجه قرار دهند مگر آن    نفعی اشخاص ذ  اریدر اخت  یفور  رات،ییاالجراء شدن تغاز الزم   شیپ

 ندارد موقت ـ استا9ـ  3

 .اطالعات استفاده خواهد کرد  یاز فنآور  یرسانگسترش اطالع   یبرا   گمرک

 ژه ی( اطالعات وب

 ـ استاندارد9ـ  4

ی و   اریدر اخت  دیوجه با  نیترحیرا در اسرع وقت و به صح  ی مطروحه و مرتبط با قانون گمرک  ژهیاطالعات مربوط به موضوعات و   نفع،ی براساس درخواست شخص ذ   گمرک،

 .ر دهدقرا

 ـ استاندارد 9ـ   5

قرار    یو   اریدر اخت  دهد،یم  صیتشخ  یضـرور   نفـعیشخص ذ  یاز آن را برا  یرا که آگاه  گرینه تنها اطالعات مورد درخواست بلکه، هرگونه اطالعات مرتبط د  دیبا  گمرک

 .دهد

 ـ استاندارد9ـ   6

ن یمگر ا د،ینما  یخوددار  دهند،ی قرار م  ریاشخاص ثالث را تحت تأث ایمحرمانه دارند و گمرک   ای  یکه جنبه شخص  یاتیاز افشاء جزئ دیبه هنگام ارائه اطالعات با  گمرک

 .مجاز باشد  ای  یضرور  یملّ  نیبه موجب قوان  اتیجزئ  نیکه افشاء ا

 ـ استاندارد9ـ   7

 .خدمات ارائه شده محدود باشد  یبیه مخارج تقرب  دیبا  نهینباشد، هرگونه هز  سریم  گانیارائه اطالعات توسط گمرک به صورت را  چنانچه

wwبراى تهیه بسته کامل سواالت آزمون تاسیس شرکت هاى حمل و نقل بین المللى کاال، اینجا کلیک نمایید.
w.

ira
na

rz
e.

ir

https://iranarze.ir/ES439


 و آراء   ماتی( تصمپ

 ـ استاندارد 9ـ   8

متخذه   میبرساند. چنانچه تصم  یو  یبه صورت مکتوب به آگاه  دیبا  یملّ  نیمتخذه خود را در مهلت مقرر در قوان  میتصم  نفع،یشخص ذ  ی براساس درخواست کتب  گمرک

 .گردد  هیتوص  یدنظرخواه یابراز و حق تجد  دیمربوط با  لیباشد، دال  نفعیبه ضرر شخص ذ

 ـ استاندارد 9ـ  9

 .دیاالجراء را صادر نماآراء الزم  دیبا  ،یاطالعات ضرور   هیبه کل  یو به شرط دسترس  نفعی براساس درخواست شخص ذ   گمرک،

 ی موضوعات گمرک  نهیدر زم   یدنظرخواهیـ تجد10  فصل

 ی دنظرخواهی( حق تجدالف

 استاندارد 10  ـ1

 .ندینما  ینیبش یرا پ  یدر موضوعات گمرک  یدنظرخواه یحق تجد  دیبا  یملّ  نیقوان

 ـ استاندارد10ـ  2

 .برخوردار خواهد بود   یدنظرخواهیقرار گرفته باشد، از حق تجد  ریگمرک، تحت تأث میعدم تصم  ای  میتصم  کیدر قبال    میشخص که به طور مستق  هر

 ـ استاندارد10ـ  3

ی ملّ  نیظرف مهلت مقرر در قوان  دیقرار گرفته، با  ریگمرک تحت تأث  میعدم تصم  ای  میبه واسطه تصم  میکه به طور مستق  یدرخواست از شخص  افت یپس از در  گمرک

 .نگردد  ایردد  گ  ی دنظرخواهیامر ممکن است موجب تجد  نی. ادیارائه نما  یمزبور را به و   میعدم تصم  ای  میمربوط به تصم  لیدال

 ـ استاندارد10ـ  4

 .ندینما  ینیبش یاز گمرک را پ  یبدو  یدنظرخواه یحق تجد  دیبا  یملّ  نیقوان

 ـ استاندارد10ـ   5

 .از مرجع مستقل از گمرک را خواهد داشت  یگر ید  یدنظرخواهیحق تجد  دنظرخواه،یاز گمرک، تجد  یدنظرخواهیصورت رد درخواست تجد  در

 ـ استاندارد10ـ   6

 .را خواهد داشت  ی از مرجع قضائ  دنظریحق درخواست تجد  دنظرخواهیتجد  ،یمرحله نهائ  در

 یدنظرخواه یتجد  یهانهی( شکل و زمب

 ـ استاندارد10ـ   7

 .دینما  انیشده است، ب  میرا که بر مبناء آنها، درخواست تنظ  یلیبه صورت مکتوب ارائه گردد و دال  دیبا  دنظریتجد  درخواست
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 ـ استاندارد10ـ   8

مورد    میتصم  یبررس  یبرا  یباشد که فرصت کاف  یبه نحو  دی مقرر گردد و مهلت مزبور با  دیبا  ی مهلت زمان  کیگمرک،    میدر مورد تصم  دنظری ارائه درخواست تجد  یبرا 

 .فراهم آورد  دنظرخواهیتجد  یرا برا   دنظریمتن تجد  هیاعتراض و ته

 ـ استاندارد10ـ   9

مهلت    دیباشد اما در صورت اقتضاء با  دنظریبه همراه درخواست تجد  دی ارائه شواهد مؤ  یمعمول متقاض  هیرو  کیبه عنوان    دیگمرک نبا  دنظر،یهنگام ارائه درخواست تجد  به

 .ردیشواهد مزبور در نظر بگ  میرا جهت تسل  یمتعارف

 دنظر یدرخواست تجد  ی( بررسپ

 ـ استاندارد10ـ   10

 .دیصادر نما  دنظرخواهیمربوط به آن را به تجد  ی کتب  هی و اطالع  دنظریخود در مورد درخواست تجد  یدر اسرع وقت رأ  دیبا  گمرک

 ـ استاندارد10ـ   11

ک یاز    گرید  دنظریرا از حق درخواست هرگونه تجد  دنظرخواهیو تجد  دینما  انیب  یمربوط را به صورت کتب  یهیتوج  لیدال  دی گمرک با  دنظر،یصورت رد درخواست تجد  در

 .مزبور آگاه سازد  دنظریدرخواست تجد  میمستقل و مهلت زمان مقرر جهت تسل  ای  یمرجع ادار

 ـ استاندارد10ـ   12

که گمرک نسبت    یرا، به استثناء موارد  یقضائ  ایصادره توسط مرجع مستقل    یرأ  ایخود    میدر اسرع وقت تصم  دیگمرک با  دنظر،یصورت وارد دانستن درخواست تجد  در

 .به مرحله اجراء درآورد  د،ینما  یدنظرخواهیصادره، تجد  یبه رأ

ارشنبه مورخ چهارم اسفند ماه  روز چه  یدر جلسه علن  وستی پ  کیماده و    ستیتبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و ب  کی فوق مشتمل بر ماده واحده و    قانون

 .دینگهبان رس  یشورا   دییبه تأ  11/12/1389  خیو در تار  بیتصو  یاسالم  یو هشتاد و نه مجلس شورا   صدیو س  کهزاری

یجانیالر  یـ عل  یاسالم  یمجلس شورا   سیرئ
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