
 ١٦/٩/١٣٩٠                                          ٥٧٤٤٥/٣٧٣شماره

 نژاد جناب آقاي دكتر محمود احمدي

 رياست محترم جمھوري اسالمي ايران

اساسي جمھوري  قانون) ١٢٣( در اجراي اصل يكصد و بیست و سوم ١٨/٨/١٣٨٨ مورخ ١٦٤٥٧٢/٤٣١٧٤عطف به نامه شماره 

اسالمي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز   شوراي  ر گمركي كه با عنوان اليحه به مجلسايران قانون امو اسالمي  

 .گردد  و تأيید شوراي محترم نگھبان به پیوست ابالغ مي٨/١٣٩٠/ ٢٢يكشنبه مورخ 

 رئیس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  

 ٢٢/٩/١٣٩٠                                 ١٨٠٥٣١شماره

 وزارت امور اقتصادي و دارايي

كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه يكھزار و سیصد و نود مجلس شوراي اسالمي » قانون امور گمركي«

 مجلس شوراي ١٦/٩/١٣٩٠ مورخ ٥٧٤٤٥/٣٧٣ به تائید شوراي نگھبان رسیده و طي نامه شماره ٢/٩/١٣٩٠تصويب و در تاريخ 

 .گردد صل گرديده است، به پیوست جھت اجراء ابالغ مياسالمي وا

 نژاد رئیس جمھور ـ محمود احمدي

  

 قانون امور گمركي

 بخش اول ـ تعاريف، سازمان و كلیات

 فصل اول ـ تعاريف

رت صو  است كه از طرف شوراي ھمكاري گمركي بهكار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي مفاھیم اصطالحات گمركي بهـ١ماده 

كه در بندھاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف  شود مگر اين مجموعه براي كشورھاي عضو منتشر شده و يا مي

 :عمل آمده باشد ديگري به

اظھاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را اي كتبي يا شفاھي است كه براساس مقررات اين قانون   بیانیه:اظھار كاالالف ـ 

 .دھد  نیاز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه ميكند و اطالعات مورد اال مشخص ميدرباره ك

در اظھار . كند قانون به گمرك اظھار مي صاحب كاال يا نماينده قانوني او است كه كاال را برابر مقررات اين :اظھاركنندهب ـ 

 تأيید شده از مراكز مجاز صدور گواھي مذكور) ديجیتالي (به استناد گواھي رقوميالكترونیكي صاحب كاال يا نماينده قانوني وي 

 .شود عنوان صاحب كاال يا نماينده قانوني اظھاركننده شناخته مي به

 فھرست كلي محموالتي كه بايد تخلیه و يا بارگیري  سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل،:اظھارنامه اجماليپ ـ 

 .نمايد  نقلیه از كشور اعالم ميشود را ھنگام ورود و يا خروج وسیله

ھا و ھر محل يا مكاني است كه  آھن، محوطه ھا، فرودگاھھا، ايستگاھھاي راه  انبارھا، باراندازھا، اسكله:اماكن گمركيت ـ 

اين اماكن . شود منظورانجام تشريفات گمركي استفاده مي تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگھداري كاالھا به

 .ھاي عمومي باشد د انبارھاي گمركي، انبارھاي اختصاصي و سردخانهتوانمي

 . خروج كاال از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي مربوط است:ترخیصث ـ 

پس از احراز ھويت، بالمانع بودن انجام ) كرير و فورواردر( سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل :ترخیصیهج ـ 

 .نمايد سط گیرنده كاال را به گمرك اعالم ميتشريفات گمركي تو

 .شود  مي كلیه عملیاتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام:تشريفات گمركيچ ـ 

نامه معتبري است كه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك   وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بیمه:تضمینح ـ 

 .شود سپرده مي

 .كند ل الزام كتبي يا الكترونیكي كه شخص را دربرابر گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم مي قبو:تعھدخ ـ 

 ارزش گمركي كاال %) ٤( حقوق گمركي معادل چھار درصد :حقوق وروديد ـ 

 وصول آن موجب قانون، گمرك مسؤول عالوه وجوھي كه به گردد به به اضافه سود بازرگاني كه توسط ھیأت وزيران تعیین مي

 .شود ھاي انجام خدمات نمي گیرد ولي شامل ھزينه است و به واردات قطعي كاال تعلق مي

 ورود كاال به اماكن گمركي و خروج كاال از اماكن مذكور بدون تخلیه وتحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين :حمل يكسرهذـ 

 .قانون است

اي به گمركارائه  صورت دستي يا رايانه اظھاركننده بهده به ضمیمه اسناد مربوطھتوسط  زماني كه اظھارنامه امضاء ش:روز اظھاررـ 
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 .يابد  اظھارنامه به آن اختصاص ميشود و شماره دفتر ثبت مي

 كه براساس كنوانسیون مورخ الدولي المللي بین  سازمان بین):شوراي ھمكاري گمركي(سازمان جھاني گمرك زـ 

 میالدي ايجاد گرديده است و كشور ايران در اسفند ماه سال ١٩٥٠ دسامبر ١٥ق با  ھجري شمسي مطاب٢٤/٩/١٣٢٩

 .ھجري شمسي به آن پیوسته است١٣٣٧

المللي سامانه ھماھنگ شده توصیف   توصیف و كدگذاري كاال براساس كنوانسیون بین:شده ھماھنگ) سیستم(سامانه ژـ 

تصويب شوراي ھمكاري گمركي رسیده و جمھوري اسالمي  میالدي كه به ١٩٨٣ ژوئن ١٤كاال مورخ ) كدگذاري(گذاري  و نشانه

 ھجري ٢٠/٦/١٣٧٣ايران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمھوري اسالمي ايران به كنوانسیون ياد شده مصوب 

 .شمسي، به آن پیوسته است

ز به انجام عملیات حمل و نقل موجب مقررات قانوني، مجا  شخص حقوقي كه به:المللي شركت حمل و نقل بینس ـ 

 .المللي است بین

و در مورد كاالي خريداري (نام او صادر شده    شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به:صاحب كاالي تجاريش ـ 

ي ظھرنويسي نام و نام او باشد يا اسناد مزبور به و ترخیصیه نیز به) شده با تعھد سامانه بانكي،آن اسناد از طرف بانك مھر شده

 .و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صالحیتدار گواھي شده باشد

 .شود  آن قسمت از قلمروكشوراست كه درآن قانون امور گمركي اعمال مي:قلمرو گمركيص ـ 

ا پس از كه به ھمان شكل ي گردد اعم از اين  كااليي كه به تشخیص گمرك ايران براي فروش صادر يا وارد مي:كاالي تجاريض ـ 

 .بندي به فروش برسد انجام عملیات اعم از تولیدي، تفكیك و بسته

 . خارجي است كه ورود قطعي شده است كااليي كه در قلمرو گمركي كشور تولید يا ساخته شده يا كاالي:كاالي داخليط ـ 

 .طور كامل انجام نشده است  گمركي آن به كااليي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است ولي تشريفات:نشده كاالي گمركظ ـ 

 . نداردكااليي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نیاز به كسب مجوز:كاالي مجازع ـ 

 . كااليي كه صدور يا ورود آن نیاز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد:كاالي مجاز مشروطغ ـ 

 .موجب قانون ممنوع است  مصالح ملي يا شرع مقدس اسالم به كااليي كه صدور يا ورود آن بنا به:كاالي ممنوعف ـ 

 .شود منظور حصول اطمینان از رعايت مقررات گمركي انجام مي  اقداماتي كه توسط گمرك به:كنترلھاي گمركيق ـ 

موجب قانون يا قراردادھاي متكي به قانون مسؤولیت تحويل و نگھداري   شخص حقوقي كه به:گیرنده مرجع تحويلك ـ 

اين اصطالح . كاالھاي مربوط به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن گمركي برعھده دارد

 .آوري و فروش اموال تملیكي نیست شامل سازمان جمع

جراي آن به ھايي كه نظارت يا ا ھاي اجرائي، دستورالعملھا و بخشنامه نامه  قوانین و مقررات اعم از آيین:مقررات گمركيگ ـ 

 .گمرك واگذار گرديده است

، مھر و )ايكس ري( وجوھي كه در قبال انجام خدماتي از قبیل ھزينـه اشعه ايكس :ھاي انجام خدمات ھزينـهل ـ 

بندي، مراقبت، بـدرقه، توزين كاال و خدمات  مـوم، پلمب، باربـري، انبارداري در اماكـنگمركي، آزمـايش و تعرفه

 .گردد شود و شرايط، ضوابط و مصـاديق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعیین مي ـت ميالعاده درياف فـوق

 فصل دوم ـ اھداف، وظايف و سازمان گمرك جمھوري اسالمي ايران

عنوان مرزبان اقتصادي كشور  دارايي است كه بهگمرك جمھوري اسالمي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و ـ٢ماده 

 و كننده را در مباديورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكمیت دولت در اجراي قانون امور گمركي  محوري و ھماھنگنقش

كاال و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالیاتھاي ) ترانزيت(ساير قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور

گمرك جمھوري اسالمي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدھاي .  استمربوطه و الزامات فني و تسھیل تجارت

قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و ) ٣٠( موردنیاز را بدون رعايت ضوابط و تقسیمات كشوري و ماده اجرائي

 مأموريتھاي محوله توسط گمرك تشكیالت گمرك و واحدھاي اجرائي متـناسب با وظايف و. نمايد نوع فعالیتھا تعیین مي

 .رسد شـود و پس از تأيید وزير اموراقتصادي و دارايي به تصـويب ھیأت وزيران مي جـمھوري اسالمي ايران تھیه مي

 .گمرك جمھوري اسـالمي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمركھاي اجرائي است

 :شرح ذيل است وظايف و اختیارات گمرک ايران بهـ ٣ماده

 الف ـ اعمال سیاستھاي دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور كاال

  ايرانب ـ تشخیص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك

پ ـ انجام تشريفات قانوني ترخیص و تحويل كاال به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخیص به منظور احراز صحت 

 ترخیص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتيشرايط 
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 ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كاال از قلمرو كشور

 وران ھاي مرزي، مرزنشینان و پیله ث ـ اجراي قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه

وقت، واردات قطعي، واردات موقت، صادرات مج ـ اعمال مقررات گمركي درباره معافیتھا و ممنوعیتھا در بخشھاي صادرات قطعي، 

ھا و پیكھاي سیاسي و پست   پاياپاي مرزي، فروشگاھھاي آزاد، بسته، عبور داخلي كاال، انتقالي، معامالت)كابوتاژ(كران بري 

 الملل بین

 چ ـ اجراي قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كاالھاي متروكه و ضبطي

ھا و روشھاي نوين ھمچون پنجره واحد  ھا، رويه مودن زيرساختھاي مورد نیاز براي اجراء و استقرار سامانهبیني و فراھم ن ح ـ پیش

 در فعالیتھاي گمركي

 آوري، تجزيه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات كاال خ ـ جمع

 ريزي درجھت رفع آنھا د ـ بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه

 ھاي مرتبط با امورگمركي نويس طرحھا، لوايح، تصويبنامه رنظر درباره پیشذـ اظھا

 رـ اتخاذ روشھاي مناسب جھت ھدايت و راھبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمركي

 زـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصیرات اداري آنان

 رسي از واحدھاي اجرائي گمركي و نظارت برعملكرد آنھا و ساماندھي كمي و كیفي مبادي ورودي و خروجيژـ باز

مابین گمرك و صاحب كاال برابر قوانین و مقررات  س ـ رسیدگي و حل اختالفات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في

 مربوطه

ھاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با   موافقتنامهالمللي، انعقاد تفاھمنامه و ش ـ گسترش ارتباطات بین

 قانون اساسي و قوانین مربوطه) ٧٧(سازمانھاي بین المللي و گمركي با رعايت اصل ھفتاد و ھفتم 

ین و ھاي منعقده يا پاياپاي در چھارچوب قوان ھاي سازمان جھاني گمرك، قراردادھاي بازرگاني و توافقنامه ص ـ رعايت توصیه

 مقررات مربوطه

منظور واگذاري امور غیرحاكمیتي  قانون اساسي به) ٤٤(ض ـ رعايت مفاد قانون اجراي سیاستھاي كلي اصل چھل و چھارم 

 گمركي به بخشھاي خصوصي و تعاوني

 م تشريفات گمركيط ـ استفاده از فناوريھاي نوين و تجھیز اماكن گمركي به ابزارھاي پیشرفته جھت افزايش كارايي و بھبود انجا

 ظ ـ تمھیدات الزم براي تسھیل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كاال

 ع ـ تسھیل فرآيندھاي گمركي با ھدف توسعه گردشگري

 موجب اين قانون و يا ساير قوانین و مقررات غ ـ انجام ساير وظايف گمركي به

 ـ٤ماده 

شود و به عنوان باالترين مقام اجرائي گمرك در  قتصادي و دارايي منصوب ميالف ـ رئیس كل گمرك ايران از سوي وزير امور ا

چھارچوب قوانین و مقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرك، پیشنھاد تشكیالت و بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل 

 حقوقي باحق توكیل به غیر و ارجاع به داوري در و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كلیه مراجع قانوني و

ھمچنین . موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي برعھده دارد

 .قانون مديريت خدمات كشوري است) ٧١(ماده ) د(وي ھمتراز مقامھاي موضوع بند 

پیشنھاد رئیس كل گمرك ايران و تأيید وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئیس كل گمرك ايران منصوب ب ـ معاونان گمرك بنا به 

 .مي شوند

باشند و با عنايت  پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصالحات بعدي آن مي

مرك و تأثیر آن بر وصول درآمدھا، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده به ويژگیھاي خاص و اھمیت و مسؤولیتھاي مشاغل گ

جايي  تواند براي تأمین نیروي انساني واحدھاي اجرائي نسبت به جابه گمرك مي. برخوردارند) ٢/١(قانون مذكور باضريب) ٦٥(

 .زماني اقدام نمايدنیروھاي انساني با توجه به مدارك تحصیلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستھاي سا

 .گردد بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدھاي حاصل از اين قانون تأمین مي

 فصل سوم ـ كلیات

 ھاي خدمات مبحث اول ـ حقوق ورودي و ھزينه

وسیله گمرك   به ترتیب به بودن كاال طبق مأخذ مقرر،ھاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل  حقوق ورودي و ھزينهـ ٥ماده

 .شود دھنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي يا اشخاص ارائه

ريال، معادل يك ) ١٠٠٠(كند كسر يك ھزار   در احتساب جمع وجوھي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول ميـ١تبصره
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 .شود ريال محسوب مي) ١٠٠٠(ھزار 

 .ھاي متعلق به ترخیص است ھاي انجام خدمات و جريمه دي، ھزينه صاحب كاال مسؤول پرداخت حقوق وروـ٢تبصره

 .گردد نامة اجرائي اين قانون مشخص مي  مصاديق و نحوه اخذ ھزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني در آيینـ٣تبصره

ھا و  رتخانهتواند كاالي متعلق به وزا گمرك مي. واردات قطعي كاال مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است ـ٦ماده

نداشته باشد با تعھد مسؤوالن مالي سازمان مربوطه با تعیین مھلت و كاالي كه جنبه تجاري  مؤسسات دولتي را مشروط بر اين

سال نباشد براي پرداخت حقوق ورودي   اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و تعیین مھلتي كه حداكثر بیش از يكمتعلق به ساير

 .ندطور قطعي ترخیص ك به

 . افزايش حقوق ورودي شامل كاالي موجود در اماكن گمركي نیستـ١تبصره

داري كل كشور تعیین و توسط  به حسابي كه ازسوي خزانه) ١٦٠( درآمدھاي موضوع اين قانون با رعايت حكم مادهـ٢تبصره

كننده تسلیم  ید آن را به پرداختگمرك مكلف است در قبال دريافت ھرگونه وجه، رس. گردد شود واريز مي گمرك ايران اعالم مي

 .نمايد

 كاالي موجود در گمرك، وثیقه پرداخت كلیه وجوه متعلقه به آن كاال وساير بدھیھاي قطعي صاحب كاالبابت وجوھي ـ٧ماده

تواند اجازه تحويل و  گمرك قبل از دريافت يا تأمین وجوه مذكور نمي. موجب قانون برعھده گمرك است است كه وصول آن به

 .رخیص كاال را بدھدت

 گمرك مجاز است ھرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالیاتي اعالم  ـ٨ماده

 .ھاي بعدي آن وصول كند نامه اجرائي و اصالحیه نمايد تا سازمان مذكور آن را براساس قانون مالیاتھاي مستقیم و آيین

 ري اطالعات و ارتباطاتمبحث دوم ـ فناو

كارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات را با رعايت قوانین تجارت الكترونیك و مديريت   گمرك موظف است امكانات بهـ٩ماده

 .خدمات كشوري در اجراي وظايف خود فراھم آورد

نامه گمرك الكترونیكي را با  آيین وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تبصره ـ

 .ھمكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات تھیه كند و به تصويب ھیأت وزيران برساند

 مبحث سوم ـ تضمین

شود، میزان تضمین اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي   به استثناء ھزينه انجام خدمات كه بالفاصله وصول ميـ١٠ماده 

عالوه نصف تا سه برابر ارزش كاال  حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كاالھا معادل حقوق ورودي متعلقه بهكاالھاي مجاز معادل 

 .شود است كه حسب مورد توسط گمرك تعیین مي

 مبحث چھارم ـ تشريفات و كنترلھاي گمركي

كي وارد يا از آن خارج  قلمرو گمر به منظور حصول اطمینان از رعايت مقررات گمركي، كلیه كاالھايي كه بهـ١١ماده

ھايي مانند مديريت خطر، بازرسیھاي منظم يا اتفاقي،  شود، مشمول تشريفات و كنترلھاي گمركي با استفاده از شیوه مي

 . بدرقه يا مراقبت استھاي نوين بازرسي، روشھاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائي تجھیزات و شیوهكارگیري  به

ھا و سازمانھاي  سھیل و تسريع در انجام تشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي،نمايندگان وزارتخانهمنظور ت  بهـ١٢ماده 

ساير كنترلھا مانند بازرسیھاي پزشكي، دامپزشكي، گیاھي، . گمرك اقدام نمايندمسؤول ساير كنترلھا موظفند تحت نظارت 

منظور تسھیل  برخي از اين كنترلھا به.رت گمرك ساماندھي شودصورت ھماھنگ و تحت نظا  فني و كیفیت بايد بهاستانداردھاي

 .تواند با ھماھنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخیص گمرك صورت گیرد المللي مي تجارت بین

 .زم را فراھم نمايندمنظور انجام سريع وظايفشان امكانات و تسھیالت ال ھا و سازمانھاي مسؤول اين كنترلھا بايد به وزارتخانه

 ھماھنگ شده) سیستم(مبحث پنجم ـ الزامات سامانه 

ھماھنگ شده توصیف و كدگذاري كاال، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصالحات مربوط به سامانه ـ١٣ماده

يران برساند و اصالحات وز نامه پیشنھاد نمايد و به تصويب ھیأت  قالب آيینيادداشتھاي توضیحي آن و اصالحات بعدي را در

 .اختصاصي گمرك درج كند) سايت وب(ھاي كثیراالنتشار آگھي و در تارنماي مزبور را در روزنامه

 درصورتي كه اصالحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر باشد، كاالي موجود در گمرك و كااليي كه قبل از اعالم آگھي تبصره ـ

 .شود  حمل براي آن صادر گرديده است مشمول مأخذ كمتر ميبراي آن گشايش اعتبار شده يا بارنامه

 .گردد نامه اين قانون تعیین مي مدت زمان رسیدن كاالي بارنامه در آيین

 گذاري و قواعد مبدأ بخش دوم ـ ارزش

 فصل اول ـ ارزش كاال

 )وارداتي(مبحث اول ـ ارزش كاالي ورودي
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ارت است از ارزشبھاي خريد كاال در مبدأ به اضافه ھزينه بیمه و حمل و ارزش گمركي كاالي ورودي در ھمه موارد عبـ١٤ماده

گیرد كه از روي سیاھه خريد يا  ھايیكه به آن كاال تا ورود به اولین دفتر گمركي تعلق مي به اضافه ساير ھزينه) سیف(نقل

 . بانك مركزي در روز اظھار استشود و براساس برابري نرخ ارز اعالم شده توسط سايراسناد تسلیمي صاحب كاال تعیین مي

 :شود  در تعیین ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت افزوده ميـ١تبصره

 الف ـ حقوق مالكیت معنوي

 ھاي طراحي و مھندسي در ساير كشورھا ب ـ ھزينه

 ھا پ ـ ظروف و محفظه

  توسط خريدارشده كار رفته در تولید كاالي وارده و تأمین ت ـ مواد، قطعات وتجھیزات به

 طور مستقیم يا غیرمستقیم گرفته به فروشنده به ث ـ ھر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعلق

ھا يا موارد زير   چنانچه ارزش گمركي كاالي ورودي از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل ھزينهـ٢تبصره

 :شود نمي

آالت و تجھیزات  ھا، ماشین  سوار كردن، نگھداري يا كمك فني در مورد كاالھايي مانند دستگاهالف ـ ھزينه ساختن، نصب كردن،

 صنعتي پس از ورود آنھا

 و نقل پس از ورود كاال ب ـ ھزينه حمل 

 پ ـ ھزينه سود متداول ناشي از تأمین مالي خريد كاالي وارده توسط فروشنده يا شخص ثالث

  ازشرايط انجام معامله، مانند فعالیتھاي بازاريابي براي كاالت ـ ھزينه اقدامات خريدار خارج

 ث ـ حق تكثیر و تولید داخلي كاالي وارده

افزار يا روي حاملیناطالعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن  ج ـ ارزش يا ھزينه اطالعات و دستورالعملھاي ضبط شده در نرم

 .شود  حامل خام محاسبه ميشبراي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارز

حاملین «افزارھاي تجاري و ھمچنین  ھاي صدايي، سینمايي، ويدئويي، نرم شامل ضبط» اطالعات و دستورالعملھا «تبصره ـ

 .شامل مدارھاي مجتمع، نیمه ھاديھا و وسايل مشابه از اين حكم مستثني است» اطالعات

مرك تسلیم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسلیمي صاحب كاال به  ھرگاه از طرف صاحب كاالسیاھه خريد به گـ١٥ماده

 :شود استناد داليل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كاال برمبناي يكي از روشھاي ذيل تعیین مي

 الف ـ سوابق ترخیص كاالي مثل ھمزمان از ھمان كشور مبدأ

 ز ھمان كشور مبدأب ـ سوابق ترخیص كاالي مشابه ھمزمان ا

 ھاي الزم پ ـ قیمت فروش ھمان كاال در بازار داخلي پس از تعديل

 ت ـ ارزش محاسباتي برمبناء عوامل متشكله

 الذكر كارگیري روشھاي فوق گذاري كاال برمبناء مدارك و اطالعات موجود و با انعطاف در به ث ـ ارزش

فوق الزامي است و فقط در صورت درخواست واردكننده، ترتیب كاربرد كارگیري روشھاي   رعايت تقدم و تأخر در بهتبصره ـ

 .جايي است ھاي سوم و چھارم قابل جابه روش

 .شود نامه اجرائي اين قانون تعیین مي شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آيین

 )صادراتي(مبحث دوم ـ ارزش گمركي كاالي صدوري

و نقل و   صدور به اضافه ھزينه بیمه، باربري و حملاست از قیمت فروش كاال برايارزش گمركي كاالي صدوري، عبارت ـ١٦ماده 

 گیرد و از روي سیاھه و اسناد تسلیمي صادركننده تعیین قلمرو گمركي تعلق ميھايي كه به آن كاال تا خروج از  ساير ھزينه

ارزش كاالي صدوري را با اليل مستند، گمرك د در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظھار شده به.گردد مي

ھايي كه تا خروج از قلمرو  فروشي آن در بازار داخلي به اضافه ھزينه ربط و براساس قیمت عمده استعالم از مراجع ذي

 .نمايد  ميگیرد تعیین گمركي به آن تعلق مي

تواند با اخذ تعھد، رسیدگي به ارزش را به   ميتشخیص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كاال نیست و گمركتبصره ـ 

 .بعد از صدور موكول نمايدمگردر مواردي كه صادرات كاال منوط به پرداخت عوارض صادراتي برمبناي ارزش كاال باشد

 فصل دوم ـ قواعد مبدأ

اي گمركي، محدوديتھاي  رفهاعمال اھداف تعمنظور   كشور مبدأ كاال كشورياست كه كاال در آن تولید يا ساخته و بهـ١٧ماده 

قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جھاني و . شـود كار گرفته مي در آن، بهمقداري يا ھر اقدام ديگر مرتبط با امر تجارت

 .گردد نامه اجرائي اين قانون تعیین مي  تأيید شوراي ھمكاري گمركي در آيینمورد

 .اق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است مرجع صدور گواھي مبدأ در ايران اتتبصره ـ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بخش سوم ـ تشريفات قبل از اظھار

و نقل موظفند ھنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمركي، دو نسخه اظھارنامه اجمالي تنظیم و به  شركتھاي حمل ـ١٨ماده 

ھر رديف از فھرست كل بار را ضمیمه و ) ھاي راھنامه(ھاي  و در صورت نیاز، بارنامهاي از فھرست كل بار  ھريك از آنھا نسخه

گیرنده كاال تسلیم كنند و در صورت خالي بودن وسیله نقلیه، اظھارنامه اجمالي با تصريح بر خالي بودن   گمرك و مرجع تحويلبه

یرنده تھیه گ اي كه گمرك ايران با ھماھنگي مراجع تحويل اظھارنامه اجمالي بايد به زبان فارسي و طبق نمونه. تسلیم نمايند

 .خوردگي تنظیم گردد نمايد، بدون حك و اصالح و قلم مي

ھاي آكبند محدود   و نقل به ھنگام تنظیم و تسلیم اظھارنامه اجمالي از نظر محتويات بسته  مسؤولیت شركتھاي حملـ١تبصره

ز طرف فرستنده كاال در حكم بسته بارگیري و مھروموم شده ا) كانتینرھاي(ھاي  بارُگنج. ھاي مربوطه است به مندرجات بارنامه

 .گردد آكبند تلقي مي

 .گردد  مقررات اين ماده شامل كاالھاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي نميـ٢تبصره

كاال ھماھنگي الزم را گیرنده بايد قبل ازتخلیه  مرجع تحويل. تخلیه كاال در اماكن گمركي موكول به موافقت گمرك استـ١٩ماده

 .عمل آورد با گمرك به

، ثبت دفاتر و تنظیم صورتمجالس و چگونگي برداري، پذيرش، تحويل، چیدمان  ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فھرستتبصرهـ 

 .شود ین مينامه اجرائي اين قانون تعی تسويه محموالت وسیله نقلیه و ترتیب تحويل و تحول كاال به انبارھاي گمركي در آيین

ضمیمه آن، اظھارنامه و ) مانیفست(و نقل بعد از تسلیم اظھارنامه اجمالي و فھرست كل بار   ھرگاه شركت حمل ـ٢٠ماده

گیرنده بدھد درصورتي كه قبل از  فھرست كل بار ديگري در تغییر و اصالح آن يا تكمیل اظھارنامه قبلي به گمرك و مرجع تحويل

 .شود م شده باشد فھرست كل بار و اظھارنامه اصالحي يا تكمیلي مذكور پذيرفته ميشروع بھعملیات تخلیه تسلی

 درصورتي كه موارد اصالح در ارتباط با نوع كاال و تعداد بسته نباشد گمرك بعد از تخلیه و قبل از صدور ترخیصیه نیز تبصره ـ

 .پذيرد اظھارنامه و فھرست كل بار اصالحي يا تكمیلي مذكور در اين ماده را مي

 و تطبیق آن با مندرجات اظھارنامه اجمالي و گیرنده  ھرگاه در موقع تحويل قطعي محموالت وسیله نقلیه به مرجع تحويلـ٢١ماده

ھاي تحويلي مشاھده شود، بالفاصله مراتب در صورتمجلسي به  فھرست كل بار ضمیمه آن اختالفاتي از حیث تعداد بسته

 مورد اين اختالف با شركت حمل در. رسد گیرنده و نظارت گمرك مي  و مأموران مرجع تحويلو نقل نماينده شركت حمل امضاء 

 .شود اين قانون رفتار مي) ١٠٤(و نقل طبق ماده 

شود، با  گیرنده مي اظھار اجمالي وتحويل مرجع تحويل) LCL(اي  عنوان چند محموله ھايي كه در مقصد بارنامه به بارُگنجتبصره ـ 

، بارُگنج در محِل )HBL(ھاي تفكیكي المللي دارنده ترخیصیه كلي و ارائه بارنامه ھاي حمل و نقل بیندرخواست شركت

ھاي  ھا در ھر بارنامه با بسته سپس قبض انبار تفكیكي صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بسته. شود يافته تخلیه مي تخصیص

 .گردد تخلیه شده، مقررات اين ماده اعمال مي

وسیله نمايندگي مجاز آنھا نیز  تواند به و نقل است مي موجب اين قانون برعھده شركتھاي حمل  مام وظايفي كه بهتـ ٢٢ماده

 .صورت نماينده مزبور تمام مسؤولیتھاي گمركي، بندري وفرودگاھي مربوطه را برعھده دارد انجام شود و در اين

 بخش چھارم ـ نگھداري كاال در اماكن گمركي

 ارھاي گمركي و مسؤولیت نگھداري كاالفصل اول ـ انب

 مبحث اول ـ انبارھاي گمركي

اماكني است كه براي نگھداري كاالھاي  منظور از انبارھاي گمركي اعم از انبار مسقف، غیرمسقف و محوطه، ـ٢٣ماده 

نمايد گمرك اجازه ھر جا ضرورتھاي تجاري ايجاب . شود گیرنده كاال اداره مي تحويلورودي و صدوري تأسیس و توسط مراجع

گیرنده كاال ملزمند مفاد اين قانون را  مراجع تحويل. نمايد  اين انبارھا را صادر و ترتیبات كنترلھاي گمركي را تعیین ميتأسیس

 .رعايت نمايند

توانند به توسعه  نمايند مي  نگھداري ميگیرنده كه كاالي گمرك نشده را با موافقت گمرك  مراجع تحويلتبصره ـ

 .ات و انبارھاي مورد نیاز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايندتأسیس

در صورت تقاضاي كتبي .  مدت مجاز نگھداري كاال در انبارھاي گمركي از تاريخ تحويل كاال به اين اماكن سه ماه استـ٢٤ماده

و با پرداخت ھزينه انبارداري تا و نقل در مورد كاالي عبوري و وجود علل موجه به تشخیص گمرك  صاحبان كاال يا شركتھاي حمل 

ظرف مھلت مقرر صاحب كاال براي انجام درصورتي كه . تاريخ موافقت گمرك اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است

چنانچه كاال به انبارھاي گمركي .شود  ننمايد كاال مشمول مقررات متروكه ميتشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام

مھلت توقف مرسوالت پستي . شود  منتقل ونگھداري شود مدت توقف از زمان ورود كاال به اولین انبار گمركي محاسبه ميمتعدد

 .غیرتجاري تابع مقررات پست است
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كند، در  درصورتي كه امكانات الزم براي نگھداري كاالي فاسدشدني و كااليي كه نگھداري آن ھزينه اضافي ايجاد ميـ ١تبصره

 گمركي موجود نباشد، بايد بالفاصله پس از تخلیه وتحويل، ترخیص و يا با مسؤولیت صاحب كاال و نظارت گمرك به انبار انبارھاي

ضايع يا فاسد شـدن آنھا ندارد و گونه مسؤولیتي در قبال  گیرنده ھیچ صورت، مرجع تحويل در غیراين . مناسب منتقل شود

 .نمايد  مي آن کاال اعمالگمرك بالفاصـله مقررات متروكه را در مورد

ماه كاالھايي كه براي آن سند ترخیص يا فروش صادرگرديده است از انبارھا خارج نشود مشمول   چنانچه ظرف يكـ٢تبصره

 .گیرنده و گمرك قابل تمديد است اين مھلت با اعالم موافقت مرجع تحويل. شود مقررات متروكه مي

 .شود الم نظر قطعي گمرك در انبارھاي گمركي متوقف گردد، كاال متروكه نمي تا زماني كه كاال به انتظار اعـ٣تبصره

 ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختیار سازمانھاي  تعیین مھلت توقف كاال در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي بر اساسـ٤تبصره

ائي توسط سازمانھاي مذكور مھلت منقضي، كاالھايي كه در اين مناطق پس از انقضاء مھلتھاي اعط. مسؤول اين مناطق است

 .گردند اعالم مي شوند نیز مشمول مقررات كاالي متروكه مي

 مبحث دوم ـ مسؤولیت حفظ و نگھداري كاال در انبارھاي گمركي

 تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجعمسؤولیت حفظ و نگھداري كاالي موجود در انبارھاي گمركي از ھنگام ـ٢٥ماده

گیرنده مكلف است كاالي موجود در انبارھاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از   تحويلمرجع. گیرنده كاال است تحويل

درصورتیكه .  كنداشتعال و انفجار بیـمه نمايد و حق بیمه مربوطه را به ھنگام ترخیص از صاحب كاال وصولسوزي،  آتش

شماره آن بايد در ھنگام تحويل كاال در اظھارنامه اجمالي يا نامه معتبر كه  موجب بیمه كاالي تحويلي به انبارھاي گمركي به

كاال تحت نامه مزبورداراي اعتبار است، گیرنده اعالم گردد، بیمه باشد، تا زماني كه بیمه به مرجع تحويلبیانیه يا اسناد معتبر ديگر 

 .گردد  نميدريافتگیرنده  پوشـش آن است و براي اين مدت حق بیمـه توسط مرجع تحويل

است كه در اسناد خريد تعیین » سیف« ارزش ارزش كاال براي دريافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد كاالي تجاريـ١تبصره

 .شود در مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعیین مي. گردد مي

 .ظت كاال حسب مورد با عبوردھنده است در مسیر حمل عبور داخلي اداري مسؤولیت حفاـ٢تبصره

گیرنده مسؤولیت باربري كاال را نیز برعھده دارد، خسارات وارده به ھنگام باربري نیز مشمول   در مواردي كه مرجع تحويلـ٣تبصره

 .شود اين ماده می

معتبر در زمان ترخیص كاال كافي نامه   درصورتي كه كاال با روش اعتبار اسنادي وارد گردد فقط ارائه يك نسخه از بیمهـ٤تبصره

 .است

طور کتبي با ذكر تعھد و تأيید   سوي عبوردھنده بهنامه داراي اعتبار زماني كاالي عبوري خارجي از  چنانچه تصوير بیمهـ ٥تبصره

 .گردد نامه در زمان اظھار به گمرك ارائه گردد آن كاال مشمول پرداخت حق بیمه محلي نمي اصالت بیمه

و خسارت ناشي از كیفیت كاال يا )  ماژورفورس(اين قانون وموارد قوه قھريه ) ٢٥( غیراز موارد مذكور در ماده درـ٢٦ماده

گیرنده مسؤول  بندي، درصورتي كه كاال در مدت توقف در انبارھاي گمركي از بین برود يا آسیب ببیند، مرجع تحويل بدي بسته

 .پرداخت غرامت است

گیرنده در مورد حقوق دولت  نظر كردن صاحب كاال از دريافت آن رافع مسؤولیت مرجع تحويل رف پرداخت غرامت يا صـ١تبصره

 .نیست و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به كاالي از بین رفته را پرداخت نمايد

وسیله گمرك جبران و سپس از كارمند   خسارت بهگیرنده، گمرك و مرتكب، كارمند گمرك باشد  چنانچه مرجع تحويلـ٢تبصره

 .شود متخلف مطالبه و وصول مي

 ھاي عمومي رسمي و گمرك اختصاصي فصل دوم ـ انبارھاي اختصاصي، انبارھا و سردخانه

منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارھاي گمركي كه كاالي گمرك نشده متعلق به شخص خاص با ـ ٢٧ماده 

تواند كاالي گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا  صاحب كاال مي. شود  اين فصل در آن نگھداري ميشرايط مقرر در

 .اتمام تشريفات گمركي در انبار اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك طبق شرايط مقرر در اين فصل نگھداري كند

 چگونگي سرشماري كاال و شیوه بازرسي از انبار جاز نگھداري و شرايط فیزيكي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان متبصرهـ 

تصويب ھیأت وزيران  شود و به ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط گمرك تھیه مي اي است كه ظرف شش نامه موجب آيین به

 .رسد مي

د كه حقوق ورودي متعلق به آن تواند با انتقال و نگھداري كاال در انبار اختصاصي موافقت نماي گمرك درصورتي ميـ٢٨ماده

درصورتي كه كاال از نوع مجاز باشد و يا مجوزھاي الزم ھنگام انتقال به .تضمین شود و كاال از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد

ر انتقال كاال به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبو. انبار توسط واردكننده ارائه شود میزان تضمین معادل حقوق ورودي است

 .گردد داخلي انجام مي
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اين قانون نیست ومھلت آن از طرف ) ٢٤(مدت مجاز توقف كاال، در انبارھاي اختصاصي محدود به مھلتھاي مقرر در ماده ـ٢٩ماده

 .شود گمرك ايران تعیین مي

 :شود دام مينحو ذيل اق درصورتي كه تا پايان مھلت مقرر صاحب كاال نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام ننمايد، به

الف ـ چنانچه كاال از نوع مجاز باشد يا صاحب كاال مجوزھاي الزم را اخذ و ارائه نمايد، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به 

 .كاال را از محل تضمین آن تأمین و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر كند و براي صاحب كاال ارسال دارد

الزم براي ترخیص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كاال اعالم و مقررات كاالي متروكه در ب ـ در مورد كااليي كه مجوز 

 .شود نامة تأسیس و مواد ديگر اين فصل ابطال می مأخوذه با توجه به شرايط مذكور در اجازهگردد و تضمین  مورد آن اعمال مي

صورت موضوع   مستلزم انجام تشريفات گمركي است در غیراينخارج كردن كاال از انبارھاي اختصاصي صاحب كاالـ ٣٠ماده

صورت تصادفي كاالي موجود در انبار اختصاصي را مورد  مأموران گمرك حق دارند به. شود مشمول مقررات قاچاق گمركي مي

 .ايندرسیدگي و شمارش قرار دھند و مشخصات آنھا را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبیق نم

ديدگي يا فساد كاال در انبارھاي اختصاصي صاحب كاال برعھده صاحب آن  مسؤولیت از بین رفتن، كاھش يا آسیبـ١تبصره

 .است كه عالوه بر آن مسؤولیت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نیز دارد

احب كاال از پرداخت حقوق ورودي باشد ص) ماژور فورس( در صورتي كه از بین رفتن كاال ناشي از عوامل قوه قھريه ـ٢تبصره

 .متعلقه معاف است

ھاي عمومي رسمي، غیر از انبارھاي گمركي،  تواند با انتقال كاالي گمرك نشده به انبارھا و سردخانه گمرك ميـ٣١ماده

 .باشد ھاي عمومي رسمي نیزمي مقررات اين فصل شامل انبارھا و سردخانه. موافقت نمايد

تواند با تأسیس واحدھاي گمركي   ميجز كاالي ممنوع، گمرك ي كاالھاي گمرك نشده به منظور نگھدار بهـ ٣٢ماده

المللي با اخذ تضمین موافقت کند و مأموران الزم را جھت اجراي  و نقل بین اختصاصي براي صاحبان كاالھا و شركتھاي حمل 

 .مقررات و انجام تشريفات گمركي در اين اماكن مستقر نمايد

 .گردد نامه اجرائي مشخص مي تشريفات گمركي و نظارتھاي مربوطه با رعايت اين قانون در آيینچگونگي انجام 

 و واگذاري به گمرك) ضبط شده(بخش پنجم ـ كاالي متروكه، ضبطي 

آوري و فروش  اين قانون و كاالي ضبطي و واگذاري به گمرك، توسط سازمان جمع) ٢٤(كاالي متروكه موضوع ماده ـ٣٣ماده 

 .رسد عنوان مسؤول فروش كاالي متروكه و ضبطي با رعايت مقررات مربوطه به فروش مي تملیكي به اموال 

 تا زماني كه كاال توسط سازمان ياد شده به فروش نرسیده است، صاحب كاال حق دارد پس از اعالم گمرك ـ١تبصره

ت به تسلیم اظھارنامه و يا تغییر به سازمان مذكور براي انجام تشريفات قطعـي گمركي و ترخیص كاالي خود نـسب

 .شده اقدام نمايد ھاي انجام عنوان اظھـار با رعايت مقررات مربوطه و پرداخت كلـیه وجوه متعلقه و ساير ھـزينه

اين ماده ) ١( نیز مشمول مقررات تبصره گردد  كااليي كه پس از متروكه شدن، به انبارھاي سازمان يادشده منتقل میـ٢تبصره

 .شود می

 اموال در اختیار ولي فقیه كه در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حكم مراجع قضائي ـ٣تبصره

 .گردد صالح با رعايت مقررات مربوط به نھاد مأذون از سوي ولي فقیه تحويل مي ذي

اال و اقدام براي فروش آن را با درج  متروكه شدن كگیـرنده مكلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاريخ  مرجع تحويلـ٣٤ماده

 .اين قانون در ظھر قبض انبار مشخص نمايد) ٢٤(مفاد ماده 

را حداكثر ظرف ) ٢٤( گمركي ھمچنین مفاد مادهو نقل يا آورنده كاال مكلفند تاريخ تحويل كاال به انبارھاي  شركتھاي حمل ـ١تبصره

و درصورتي كه صاحب ياگیرنده كاال مشخص نباشد به بانك واسطه يا پنج روز پس از تحويل كاال، به صاحب ياگیرنده كاال 

مقرر در اين تبصره عمل نكنند مسؤول و نقل يا آورنده كاال به تكلیف  درصورتي كه شركتھاي حمل . فرستنده كاال اطالع دھند

 .شود نفع وارد مي  ذيباشند كه از اين راه به اشخاص جبران خساراتي مي

 است براي كاالي ھر رديف دفتر انبار، اظھارنامه گمركي تنظیم نمايد و كاال را با حضور نماينده مرجع  گمرك موظفـ٢تبصره

گیرنده مورد ارزيابي قرار دھد و مقدار، نوع، ارزش و ساير مشخصات آن را تعیین و در متن اظھارنامه قید کند و حقوق  تحويل

ھاي كاالي متروكه به مأخذ زمان محاسبه حقوق ورودي و ھزينه. سبه نمايدھاي انجام خدمات مربوطه را نیز محا ورودي و ھزينه

آوري و فروش اموال  ھاي مربوط به سازمان جمع كاالھا به ھمراه اظھارنامهفھرست اين . آيد عمل مي تنظیم اظھارنامه به

 .گردد  ميتملیكي ارسال

ن مكلفند بالفاصله براي آن صورتمجلس ضبط تنظیم نمايند و گمرك ھرگاه كاالي متروكه از نوع كاالي ممنوع باشد ارزياباـ٣٥ماده 

 معلوم و ھمچنین در صورت) در صورت مشخص نبودن نام و نشاني صاحب كاال(آورنده آن بايد مراتب را به صاحب كاال و يا 

عمل ضبط گمرك اعتراض  ال بهدرصورتي كه صاحب كا. وسیله درج آگھي در يك روزنامه كثیراالنتشار ابالغ نمايد نبودن آورنده به
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تواند ظرف دو ماه از تاريخ ابالغ صورتمجلس ضبط يا درج در روزنامه، به مرجع قضائي محل مراجعه كند و مراتب  داشته باشد مي

ال به صورت كا در غیراين. را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به مرجع قضائي با ارائه گواھي به گمرك مربوطه اعالم نمايد

 .آيد ضبط قطعي دولت درمي

كه ضبط، قطعي شده   يا خطر نمايد اعم از اينالفساد و کااليي كه نگھداري آن ايجاد ھزينه اضافي  كاالي ضبط شده سريعتبصرهـ 

يا نشده باشد و ھمچنین كااليي كه از تاريخ ضبط آن شش ماه گذشته ولي از طرف مرجع قضائي تعیین تکلیف نھائی نشده 

شود مگر  عنوان سپرده نگھداري مي رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تكلیف نھايي به  طبق مقررات به فروش ميباشد

 .كه مرجع مزبور ادامه نگھداري عین كاال را تا تعیین تكلیف نھائي الزم بداند آن

شود مشمول مقررات كاالي  اده ميكاالي موجود در اماكن گمركي كه از طرف مرجع صالحیتدار دستور توقیف آن دـ٣٦ماده

قانون مجازات ) ١٠(استناد ماده  مواردی که به. ماند متروكه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف مي

 .اسالمی دستور توقیف داده شده است از اين حکم مستثنی است

اين ) ٣٤(و ) ٣٣(ه پس از انجام تشريفات مذكور در مواد سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیكي موظف است بالفاصلـ٣٧ماده

گیرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارھاي خود  قانون با تنظیم صورتمجلس به دريافت كاالي متروكه و ضبطي از مرجع تحويل

 .اقدام نمايد

كه، كاال از بارگنجخارج و بارگنج خالي به  در مورد كاالي بارگنجي، حداكثر ظرف يك ھفته پس از اجراي تشريفات متروـ١تبصره

چنانچه بارگنج مذكور از تاريخ . خروج كاال با بارگنج با موافقت كتبي صاحب آن امكانپذير است.گردد گیرنده تحويل مي مرجع تحويل

 .گردد ميمدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نیز مشمول مقررات متروكه  تخلیه محموله، متروكه شود و به

و نقل مربوطه   پرداخت مازاد حاصل فروش كاالي متروكه به صاحب كاال، مستلزم ارائه حواله ترخیصیه شركت حمل ـ٢تبصره

 .است

 .آوري و فروش اموال تملیكي با سازمان مذكور است  مسؤولیت حفاظت و نگھداري كاال پس از تحويل به سازمان جمعـ٣تبصره

آوری  ھاي كاالھاي متروكه به ھنگام خروج از اماكن گمركي توسط سازمان جمع دمات و ساير ھزينهھاي انجام خ  ھزينهـ٤تبصره

 .گردد و فروش اموال تملیكی پرداخت و يا تعھد پرداخت مي

عھده سازمان  التفاوت ھزينه انبارداري به ماه است و مابه  حداكثر ھزينه انبارداري قابل تأمین از حاصل فروش، شش ـ٥تبصره

 .باشد آوری و فروش اموال تملیکی مي عجم

 بخش ششم ـ تشريفات و شرايط عمومي اظھار و ترخیص

تشريفات گمركي كاالي ورودي در اولین گمرك مجاز . خروج كاال از اماكن گمركي مستلزم انجام تشريفات گمركي استـ٣٨ماده

 .نمايد ركي را اعالم مي مجاز براي انجام تشريفات مختلف گمگمرک ايران گمركھاي. شود انجام مي

 تشريفات گمرکي كشتي، ھواپیما و يا ناوگان ريلي اعم از لوكوموتیو و واگن خريداري يا اجاره شده از خارج براساس تبصره ـ

 .شود نامه اجرائي اين قانون تعیین مي آيین

 به شكل به اظھاركاال با تسلیم اظھارنامهمنوط اين قانون ) ٤١(و ) ٤٠(استثناء موارد مندرج در مواد  تشريفات گمركي بهـ٣٩ماده

گمرك ايران مجاز است . شود نمايد توسط صاحب كاال يا نماينده قانوني وي انجام مي  ميگمرك ايران تعیین نسخي كه تعدادو

 .شكل، نحوه تنظیم اظھارنامه و تشريفات اظھار و ترخیص كاال را برحسب ضرورت تغییر دھد

گردش اظھارنامه و طرز رسیدگیو ارزيابي آن در رنامه، اسنادي كه بايد ضمیمه آن باشد، مراحل  چگونگي تنظیم اظھاـ١تبصره

 .گردد نامه اجرائي اين قانون تعیین مي آيین

 . گمرك را برعھده دارد صاحب كاال مـسؤولیت صحت مندرجات اظھارنامه و اسناد تسلیمي بهـ٢تبصره

 .نمايد  و اظھار قبل از ورود كاال را تعیین مي گمرک ايران شرايط تسلیم اظھارنامهـ٣تبصره

 :موارد زير از تسلیم اظھارنامه معافندـ٤٠ماده 

 .گردد موجب فرمھاي خاص اظھار و ترخیص مي االجراء، به المللي الزم الف ـ كاالھايي كه براساس كنوانسیونھاي بین

، )ح(، )الف(تشخیص گمرك و كاالھاي مشمول بندھاي ھاي تجاري به  ب ـ كاالھاي مسافري، ھديه و سوغات و ھمچنین نمونه

 .اين قانون با صدور پته گمركي، قابل ترخیص است) ١١٩(ماده) ع(و ) ص(، )د(، )خ(

 .شود از گمرك مقصد خارج مي) كابوتاژي(بري صورت كران پ ـ كااليی که به

ورتمجلس فروش و قبض وصول بھاي آن  صت ـ خروج كـاالي متروكه و ضبطي كه به معرض فروش گذارده شده و متكي به

 .است

 .ث ـ خروج كاالي ضبطي توقیف شده در داخل كشور به ظن قاچاق كه به گمرك تحويل ولي مظنونیت آن مرتفع گرديده است

 .ج ـ كااليي كه صادر كننده از صدور آن منصرف شده است
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ھاي  ھاي حاوي نامه وارد شـود و كیـسهوسیله پست  هو امثال آنھا كه ب) كاتالوگ(نامه، روزنامه، مجله، كاالنما ـ٤١ماده

 كه از طرف مأموران پست كشورھاي ديگر مھر و به مأموران پست ايران تسلیم ھاي مطبوعات در صورتي پستي و بسـته

 .عنوان نمونه نباشد از تسلیم اظھارنامه و ارزيابي معاف است ھاي كاال حتي به ھاي مزبور حاوي بسته شود و كیسه

تواند با اجازه رئیس كل گمرك  در موارد استثناء و درخصوص كاالي مورد نیاز فوري اعم از دولتي يا غیردولتي، گمرك ميـ ٤٢دهما

ايران و تعھد باالترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كاال را صادر 

 .رف ھفت روز اداري نسبت به انجام تشريفات كامل گمركي اقدام نمايدمتقاضي مكلف است ظ. نمايد

تواند قبل از تنظیم اظھارنامه  در مواردي كه صاحب كاال يا نماينده قانوني وی شماره تعرفه صحیح كاالي خود را نداند ميـ٤٣ماده

بندي وقتي براي طرفین  اين تعرفه. م نمايدبا ارائه اسناد مالكیت و پرداخت ھزينه تعیین تعرفه، نظر مشورتي گمرك را استعال

خواھند  اشخاصي كه مي. ارجاع و تعیین شودنفع به كمیسیون رسیدگي به اختالفات گمركي  الزامي است كه به درخواست ذي

  و بیان مشخصات)پروفورم(برگ  توانند شماره تعرفه كاال و شرايط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش كاال به خارج سفارش دھند نیز مي

بندي وقتي براي گمرك  اين تعرفه. رسد از گمرك ايران استعالم نمايند كه كاال حداكثر تا چه مدت به ايران مي كاال و تصريح به اين

بار گشايش اعتبار و تا يك   گمركي برسد و كاالي مورد بحث براي يكالزامي است كه به تأيید كمیسیون رسیدگي به اختالفات

 .كننده، گشايش اعتبار يا وارد شود از ابالغ رأي توسط استعالمسال بعد  

 تغییر تعرفه، براساس تشخیص جديد گمرك فقط کند در صورت در مواردي كه گمرك، كاالي اظھارشده را تعیین تعرفه ميتبصرھـ

 .شود و مشمول پرداخت جريمه نیست التفاوت اقدام مي به اخذ مابه

ھا وظروف دروني  شود، وزن كاال،وزن ناخالص با تمام لفاف ودي از روي وزن کاال دريافت ميدرمواردي كه حقوق ورـ ٤٤ماده

در گمرك منھاي وزن تقريبي ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كاال با توجه وبیروني به حال ووضع عادي ھنگام اظھار 

 .شود  نوع لفاف وظرف توسط ھیأت وزيران تعیین ميبه

بندي  نیست جز درمورد كااليي كه بستهصورت ناقص بپوشاند ھايي كه كاال را به ي تعیین شده شامل لفافاوزان تقريبتبصرھـ

شود پذيرفته  صورت فّله وارد مي وزن خالص تخمیني در مورد كاالھايي كه بهآنھا در عرف از اين ويژگي برخوردار است 

 .گردد المللي مانند محاسبه آبخور كشتي تعیین مي ینھاي متداول ب  اين موارد وزن خالص كاال براساس روشدر. نیست

در مواردي كه بین گمرك و اظھاركننده جز درموارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن کاال اختالف حاصل شود و ترخیص كاال ـ٤٥ماده

رودي را براساس تواند حقوق و براساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بیش از آنچه اظھار شده است گردد، اظھاركننده مي

صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كاال را  طور قطع پرداخت و تفاوت وجريمه احتمالي را به اظھار خود، نقدی و به

 .ترخیص كند

 در مواردي كه صاحب كاال به انتظار اعالم نظر قطعي گمرك از ترخیص كاال خودداري كند،درصورتي كه نظر قطعي گمرك ـ١تبصره

يد پرداخت مبلغي بیش از اظھار صاحب كاال نباشد، كاال از تاريخ اظھار تا تاريخ اعالم نظر قطعي ونھائي گمرك به صاحب كاال، مؤ

ناحق مانع از ترخیص کاال  براي مدتي كه با تشخیص گمرك، مقررات يا دستورھاي دولتي به. ازپرداخت انبارداري معاف است

 .شود گیرنده كاال اعالم مي ه انبارداري معاف است ومراتب نیز به مرجع مسؤول تحويلشود صاحب کاال از پرداخت ھزين مي

به ھر دلیل قادر به تحويل كاال نباشد از محل گیرنده   ھزينه انبارداري موضوع اين ماده جز در مواردي كه مرجع تحويلـ٢تبصره

گیرنده  ود تأمـین و توسط گمرك به مرجع تحويـلش به اين منـظور پیش بیني مياعتباري كه ھمه ساله در قانون بودجه 

 .شود  ميپرداخت

 .گردد بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدھاي حاصل از اجراي آن تأمین مي

 اگر صاحب كاال، كاالي خود را اظھار كرده باشد، چنانچه بخواھد تمام يا قسمتي از كاالي خودرا تحت عنوان ديگريـ٤٦ماده

ھاي متعلقه مربوط به اظھار خالف اولیه را پرداخت نمايد،  كه كاال از گمرك خارج نشده باشد وجريمه اظھار نمايد مشروط بر آن

 .شود اظھار جديد آن پذيرفته مي

 . به موافقت گمرك استاين قانون موكول) ١٢٣( تغییر عنوان به عبور داخلي شخصي با رعايت ماده ـ١تبصره 

 .واردي كه اظھار صاحب كاال مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبديل عنوان اظھارنامه را ندارد در مـ٢تبصره 

 ھاي گمركي بخش ھفتم ـ رويه

 فصل اول ـ كاالھاي ورودي

 :توان براي يكي از منظورھاي زير اظھار كرد كاالي وارده به قلمرو گمركي را ميـ٤٧ماده

 الف ـ ورود قطعي

 ب ـ ورود موقت

 ـ ورود موقت براي پردازشپ 

 )اعاده به خارج از كشور(ت ـ مرجوعي 
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 ث ـ عبور خارجي

 ج ـ عبور داخلي

به آن انجام و منتھي به صدور پروانه گمرك در ربط نسبت به اظھارنامه و كاالي مربوط  عملیاتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذي

تشريفات غیرقطعي گمركي تلقي ) ج(ي گمركي و در مورد بند  تشريفات قطعگردد اين ماده مي) ث(تا ) الف(موارد بندھاي 

 .شود مي

 مبحث اول ـ ورود قطعي

 در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورود قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كاالھاي وارده براي استفادهـ٤٨ماده

 .دشو ھاي انجام خدمات و با انجام كلیه تشريفات، ترخیص مي ورودي و ھزينه

گیرنده كاال يا در مدت توقف در انبارھاي گمركي  در مواردي كه كاال در حین حمل از مبدأ تا ھنگام تحويل به مرجع تحويلـ٤٩ماده

ھاي انجام خدمات و انجام  تواند تقاضا كند كاال را با پرداخت تمام ھزينه ديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب كاال مي آسیب

ديده يا فاسد شده را تفكیك كرده و با  خارج و يا آن را بالعوض به دولت واگذار كند و يا قسمت آسیبتشريفات گمركي از كشور 

. نظر نمايد ھاي انجام خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف پرداخت ھزينه

فساد بیشتر كاال شود، گمرك اجرائي ديدگي يا  ب آسیبدرصورتي كه تفكیك قسمت سالم مقدور نباشد يا تفكیك آن موج

ديدگي و فساد، ارزش  رسد متناسب با آسیب  كه به تأيید گمرك ايران ميتواند به تقاضاي صاحب كاال با تنظیم صورتمجلسی مي

 دريافت شود چنانچه حقوق ورودي مذكور براساس وزن. كاال را تعیین و براساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد

گیرنده موجب  درصورتي كه مرجع تحويل. شود ديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفیف داده مي صورت به نسبت آسیب دراين

 .گردد ھاي انجام خدمات معاف مي ديده از پرداخت ھزينه ديدگي كاال شود قسمت آسیب آسیب

 مبحث دوم ـ ورود موقت

طور موقت به قلمرو گمركي  تواند تحت شرايطي به براساس آن كاالھاي معیني ميورود موقت، رويه گمركي است كه  ـ٥٠ماده

. که تغییری در آن ايجاد شود خارج گردد نمايد بدون اين اين كاالھا بايد ظرف مھلت معیني كه گمرك ايران تعیین مي. وارد شود

 .تغییرات ناشی از استھالک از اين حکم مستثنی است

مشمول رويه ورود موقت و ھمچنین تشريفات، تضمینھا و ساير مقررات مربوطه با رعايت اين قانون در  فھرست كاالھاي تبصره ـ

 .گردد نامه اجرائي تعیین مي آيین

 مبحث سوم ـ ورود موقت براي پردازش

ارد شود، تا طور موقت به قلمرو گمركي و  بهتواند ورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه براساس آن كاال ميـ ٥١ماده

) ھا كاتالیست(ھا  كننده اين رويه ھمچنین شامل موادي از قبیل تسريع.ساخته، تكمیل، تعمیر يا فرآوري شده و سپس صادر شود

ھا و ابزارآالت مشمول رويه ورود  كننده  روانكاالھاي كمكي از قبیل. گردد شود نیز مي ساخت، تكمیل و فرآوري مصرف ميكه در 

باشند كه از ساخت، تكمیل، فرآوري و تعمیر كاالھايي كه  دست آمده محصوالتي مي محصوالت به.  نیستموقت براي پردازش

 .آيند دست مي براي آنھا مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ شده به

ھاي تولیدي  تخانه سقف زماني ورود موقت براي پردازش به تفكیك گروه كااليي مختلف با پیشنھاد مشترك وزارـ١تبصره

 .گردد ربط، گمرك ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تصويب ھیأت وزيران تعیین می ذی

 .گردد نامه اجرائي تعیین مي  نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون، در آيینـ٢تبصره

 مبحث چھارم ـ مرجوعي

ھنگامي كه با اجراي مقررات متروكه كاالي وارده موجود در گمرك را تا اي است كه براساس آن  مرجوعي رويهـ٥٢ماده

 . خارج به گمرك اظھار و ترخیص نمود عنوان اعاده به توان به فروش نرسیده است مي به

 .گردد نامه اجرائي تعیین مي  نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيینتبصره ـ

 مبحث پنجم ـعبور خارجي

منظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از   عبور خارجي كاال رويه گمركي است كه براساس آن كااليي به ـ٥٣دهما

 .گمرك مجازديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود

ه در حدود نامه اجرائي اين ماده است ك شرايط، تشريفات اظھار و ارزيابي، میزان تضمین و اسناد الزم براساس آيینتبصره ـ

ھای امور اقتصادي و دارايي، راه و شھرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن  مقررات اين قانون به پیشنھاد مشترك وزارتخانه

 .رسد تصويب ھیأت وزيران می شود و به ايران تھیه مي

مجلس تنظیم و اظھارنامه و ھرگاه در گمرك ورودي در كاالي عبوری نسبت به اظھارنامه كسري مشاھده شود صورتـ٥٤ماده

و كاالي %) ٥(كاالي اضافي از ھمان نوع مازاد بر پنج درصد. شود عبور داده ميپروانه عبوري براساس آن اصالح و كاال 

صورت با رعايت مقررات مربوطه اجازه اصالح اسناد و  در اين. گردد اين قانون می)١٠٨(ماده ) ٢(نوع مشمول تبصره  ھماضافي غیر
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 .شود ال داده میعبور كا

در موارد استثنائي كه ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترلھاي گمركي در مسیر عبور، اختالفي بین محموله و پروانه ـ ٥٥ماده

 .شود عبور كشف شود، در مورد كاالي اضافي نسبت به ضبط كاال و در مورد كاالي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام می

وجود آيد يا با فك مھر نانچه براي نیروي انتظامي در طول مسیر عبور كاال ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري بهچتبصره ـ

موم و پلمب كامیون يا بارگنج با ھرگونه دخل و تصرف در كاالي عبوري مواجه گردد، فك مھر و موم و پلمب وبازرسي محموله  و

 .تمجلس امكانپذير استفقط با حضور نماينده گمرك و تنظیم صور

 شود كه مھر و موم و پلمب از بین رفته  ھـرگاه در مـوقع رسیدگي به كـاالي عـبوري در گـمرك خـروجي مشاھده ـ٥٦ماده

. نمايدھا را رسیدگي و با پروانه عبور تطبیق مياست، گمرك با حضور نماينده شركت حمل و نقل و يا راننده محتويات بسته

ھر گاه مھر و . گرددشود و نسبت به ابطال تضمین يا تعھد اقدام میفي مشاھده نشود اجازه خروج داده میكه اختالدرصورتي

 .شودصورت طبق مقررات قاچاق رفتار ميطور عمدی شكسته و در محتويات دخل و تصرف شده باشد دراينموم و پلمب به

كااليي اضافه يا كسر يا مغاير نسبت به پروانه گمركي كشف شود، در مواردي كه بر اثر كنترلھاي گمركي در مرز خروج، تبصره ـ

در صورت سالم بودن مھر و موم و پلمب ومحفظه حمل بار و احراز عدم سوءنیت اجازه تخلیه كاال در انبارھاي گمركي با تنظیم 

 .شودگردد و تضمین مسترد يا تعھد اسقاط میصورتمجلس يا خروج كاال از قلمرو گمركي صادر می

ھرگاه كاالي عبوري تا پايان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمركي خارج يا به گمرك تحويل نگردد، كاال مشمول مقررات  ـ٥٧ماده

 .شودقاچاق گمركي می

از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعھد ) ماژور فورس (كه براي گمرك محرز گردد كاال به علل قوه قھريه درصورتيـ١تبصره

 نشده به ھمچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودي كاالي خارج يا تحويل. شودخوذه از درجه اعتبار ساقط میمأ

 .گردددرآمد قطعي گمرك منظور مي

در نمايد، گیرنده را صا اجازه تحويل كاال به مرجع تحويلاين قانون) ١٠٩(تواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده گمرك ميـ٢تبصره

 .روز از مھلت اعتبار پروانه عبور خارجی، كاال به گمرك مقصد تحويل شده باشدكه با نظر گمرك حداكثرتا دهمشروط بر اين

ھاي ناشي از عدم تحويل يا   گمرك و مجازاتدر پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات) كنندهترانزيت(مسؤولیت عبوردھنده ـ ٥٨ماده

 .زان تعھدات و يا تضمینات مأخوذه براي صدور پروانه عبور نیستخروج كاال محدود به می

 مبحث ششم ـعبور داخلي

يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير  عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كاالي گمرك نشده از ـ٥٩ماده

كه عبور داخلي كاال بنابر حسب آن. انجام شود تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد گردداماكن تحت نظارت گمرك منتقل مي

 .شودترتیب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري نامیده ميدرخواست متقاضي يا تصمیم گمرك باشد به

نامه اجرائي تعیین  شرايط، تشريفات اظھار و ارزيابي، میزان تضمین و اسناد الزم در حدود مقررات اين قانون در آيینتبصره ـ 

 .شود يم

ھاي مھر و موم و پلمب  ، بارُگنج)دستور اداري(تواند در صورت تراكم در انبارھاي گمركي، با صدور حكم گمرك مي ـ٦٠ماده

ديدگي و فقدان كاال  مسؤولیت كسري، آسیب.  انبارھاي گمركي ديگر منتقل نمايدشده را تحت عنوان عبور داخلي اداري به

 .در حین عبور داخلي اداري با گمرك است) ماژورفورس (جز در موارد قوه قھريهبه

برعھده گمرك است ) فورس ماژور(ھاي حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلي اداري در غیر موارد قوه قھريه ھزينهـ١تبصره

ناشي از گیرنده مکلف است کاالي موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات مرجع تحويل. شودو از صاحب كاال دريافت نمي

 .ھنگام ترخیص از صاحب کاال وصول کندسوزي بیمه نمايد و حق بیمه مربوطه را بهتصادف و آتش

ديدگي و  مسؤولیت كسري، آسیب. عبور داخلي شخصي كاال منوط به قبول درخواست از طرف گمرك مبدأ عبور استـ٢تبصره

 .فقدان كاال در حین عبور داخلي شخصي با اظھاركننده است

شرط  گمرك مكلف است براي كااليي كه در اسناد حمل آن محل تحويل يكي از شھرھاي داخلي ذكر شده است به ـ٣تبصره

كه در شھر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شركت حمل و نقل و با انجام تشريفات مربوطه، پروانه اين

 .صورت حمل يكسره صادر نمايدعبور داخلي به

برداري از ظرفیتھاي خالي گمركھا و مناطق ويژه اقتصادي و كاھش رسوب كاال در مبادي ورودي ، گمرك منظور بھرهبهـ ٤تبصره

بديھي است . حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مكلف است با عبور كاالھا به گمركھا و مناطق ويژه موافقت نمايد

مسؤولیت حفظ و . وي وصول نمايدشود تا در صورت مراجعه صاحب كاال از بل ميھاي انتقال را در ابتداء متقمنطقه مربوطه ھزينه

 .ربط است ذينگھداري كاال برعھده عبوردھنده و مرجع تحويل گیرنده

صورتمجلس تنظیم و اظھارنامه و پروانه ھرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلي، نسبت به اظھار، كسري مشاھده شود  ـ٦١ماده

 درصورتي كه در گمرك مبدأ در نتیجه ارزيابي كاالي عبور داخلي نسبت به .شوداصالح و كاال عبور داده ميعبوري بر اين اساس 
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ھمنوع مشاھده شود يا كاالي اضافي غیر%) ٥(درصداظھار شركت حمل و نقل يا صاحب كاال، كاالي اضافي ھمنوع مازاد بر پنج

 .گرددمقررات قاچاق گمركي مياين قانون و ) ١٠٨(ماده ) ٢(ترتیب مشمول تبصره به

طوركلـي يا جزئي در مھلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه ھـرگاه كـاالي عـبور داخلي به ـ٦٢ماده 

 .گردد، مشمول مقررات قاچاق مي)فورس ماژور(قھريه

 تصويب ھیأت نامه اجرائي بهكه در آيیندر موارد خاص از قبیل معاذيري مانند بیماري و تصادف و پیشامدھاي ناگوار تبصرھـ

اين قانون به صدور اجازه تحويل كاال به مرجع ) ١٠٩(تواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده رسد، گمرك ميوزيران مي

مرك مقصد، كه حداكثرتا پنج روز با نظر گمرك از مھلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گگیرنده اقدام نمايد، مشروط بر اينتحويل

 .تحويل شود

در مواردي كه كاالي عبور داخلي با كسري، تحويل گمرك مقصد گردد، در صورت سالم بودن مھر و موم و پلمب و  ـ٦٣ماده

 .شودمحفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخلیه مي

 .شمول قاچاق گمركي استصورت دخل و تصرف در مھر و موم و پلمب و مشاھده كسري، مکاالی عبوری در

 .شودباشد تضمین و تعھد، ابطال می) ماژور فورس(درصورتي كه كسري و فك مھر و موم و پلمب، ناشي از قوه قھريه

 فصل دوم ـ كاالھاي صدوري

 مبحث اول ـ صدور قطعي

 .شودر خارج ميمنظور فروش يا مصرف از كشوصدور قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كاالي داخلي به ـ٦٤ماده

 .گردد نامه اجرائي تعیین مي  شرايط، تشريفات اظھار و ارزيابي و اسناد الزم در حدود مقررات اين قانون در آيینتبصره ـ

شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و ميترخیص كاالي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده  ـ٦٥ماده

 و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتیازات استفاده شده و جوايز اي و بھداشتيینهحسب مورد گواھیھاي قرنط

 .صادراتي بابت صدور كاال است

 ترخیص كاالي برگشتي كه در خارج مورد استفاده يا تعمیر قرار گرفته، طبق شرايطي است كه در حدود مقررات اين تبصره ـ

 .شود مينامه اجرائي تعیین  قانون در آيین

 مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي

بندي و مواد، كاالھاي مصرفي و لوازم بستهگردد حقوق ورودي اخذ شده ازعین كاالي وارداتي كه از كشور صادر ميـ ٦٦ماده

نامه اجرائي بندي كاالي صادر شده با رعايت مقررات اين قانون و آيینكار رفته يا مصرف شده در تولید، تكمیل يا بستهخارجي به

 .آن با مأخذ زمان ورود كاال بايدبه صادركننده مسترد گردد

گردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از منظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل مي  كاالھايي كه بهـ١تبصره

 .گردداين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می

گردد ولي ابزارآالت كه الزمه واكنش شیمیايي است مشمول استرداد مي) ھا کاتالیست(ھاكنندهع حقوق ورودي تسريـ٢تبصره

 گیرد شامل مقرراتعنوان كمك در تولید كاالي صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار ميبهكننده و ھمانند آنھا كه فقط و مواد روان

 .استرداد نیست

 .ي غیر از واردكننده كاالھاي مذكور نیز درخواست شودتواند توسط اشخاصاسترداد ميـ ٣تبصره

سال از تاريخ امضاء  كاالھاي صادرشده سهكار رفته در مھـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد بهـ٤تبصره

رك ايران جزء اين ايام روز امضاء پروانه يا پته گمركي و روز تسلیم تقاضاي استرداد به گم. پروانه يا پته گمركي كاالي ورودي است

 .شودمحسوب نمی

كننده بايد ھمزمان با كار رفته در كاالي صادراتي، صادرمنظور تسھیل شناسايي و انطباق كاال و مواد وارداتي به به  ـ٦٧ماده

مرك موظف تسلیم اظھارنامة صادراتي، موضوع استرداد را باقید شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعالم کند و گ

 .طور كامل انجام دھد و نتیجه را در ظھر اظھارنامه صادراتي قید نمايداست تشريفات ارزيابي كاالي صادراتي را به

نامه اجرائي اين قانون مشخص اسناد و مدارك مورد نیاز گمرك جھت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آيینتبصره ـ

 .گرددمی

. شودش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه میاسترداد براساس ارز ـ٦٨ماده

از گمرك وصول شود، گـمرك مراتب را جھت كاال توسط سازمانـھايي غیر درصورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود 

ساله بودجه الزم براي استرداد را  بايد ھمهكنندهگمرك و ساير سازمانھاي وصول. نمايد مذكور اعالم می سازمانھاياسترداد به

 .در بودجه ساالنه منظور نمايند

چنانچه كاالي تولید داخلي به اشخاصي كه در واردات كاالي مشابه خارجي معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي ـ٦٩ماده
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 .گرددات اين قانون به فروشنده مسترد میكار رفته در تولید آن نیز طبق مقرربراي ورود كاال، مواد، اجزاء و قطعات به

ماده ) ١( رسیدگیھاي گمرك كشف شود مشمول تبصره واقعي انجام گیرد و درھرگونه استردادي كه براساس اسناد غیرـ٧٠ماده 

 .اين قانون است) ١٤٣(

 مبحث سوم ـ صدور موقت

اھداف معیني شامل ساخت، پردازش، تعمیر، صدور موقت، رويه گمركي است كه به موجب آن كاالھاي مجاز برای ـ٧١ماده

آالت و عنوان وسايل نقلیه براي استفاده شخصي يا تردد بین ايران و كشورھاي ديگر يا ماشینتكمیل، شركت در نمايشگاه يا به

شخص نامه اجرائي اين قانون مدر آيینطور موقت و ظرف مھلت معیني كه تجھیزات براي انـجام خدمات فني و مھندسي به 

 . بازگردانده شود كشورشود به خارج از كشور صادر و سپس بهمي

 .گردد نامه اجرائي تعیین مي  شرايط، تشريفات اظھار و ارزيابي، اسناد الزم و تضمین در حدود مقررات اين قانون در آيینتبصره ـ

در . شودا پیگیري اجراي تعھد اقدام میتضمین يدرصورتي كه كاال تا پايان مھلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول ـ٧٢ماده

 .شود ممنوع يا مجازمشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل میمورد كاالھايي كه صدور قطعي آنھا

آن طبق مقررات قانوني به صادرات قطعي  كاالي صدور موقت كه در مھلت مقرر به كشور بازگشت داده نشود و رويه ـ١تبصره

 .شود تسھیالت صادرات قطعي نمياسترداد وگونه تبديل شود، مشمول ھیچ

) ١٠٩(تواند با اخذ جريمه موضوع ماده چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مھلت مقرر، كاال به گمرك تحويل گردد گمرك ميـ٢تبصره

 .اين قانون اقدام نمايد

ھا يا محتويات گمرك روي بسـتهاز طـرف  ھر گاه در موقع بازگشت كاال مھر و موم و پلمب يا عالئم ديگري كه ـ٧٣ماده

 رفته باشد و تشخیص عین كاال براي گمرك ممكن نباشد كاالي مورد بحث ھاي ضروري الصاق گرديده است از بینبسته

 .گرددشود محسوب و مقررات كاالي ورودي درباره آن اجراء ميكااليي كه به كشور وارد ميمانند 

قطعات، قسمتھا و لوازمي كه ھنگام تعمیر . ز پرداخت حقوق ورودي معاف استكاالي صدور موقت ھنگام بازگشت اـ٧٤ماده

 .تعويض شود و يا قطعه جديدی به كاال اضافه يا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودي است

 چنانچه تعويض قطعات اصلي يا الحاق قطعات جديد به حدي باشد كه كاال اصالت خود را از دست بدھد، ترخیص آنتبصره ـ 

 .التفاوت ارزش كاالي وارداتي و صادراتي استمستلزم طي تشريفات واردات قطعي و پرداخت حقوق ورودي به میزان مابه

شوند، مشمول رويه صدور موقت است و اين دامھا و ُنّتاج آنھا طور موقت از كشور خارج ميدامھايي كه براي تعلیف بهـ٧٥ماده

 .باشنداز پرداخت حقوق ورودي معاف مي

 .نامه تعلیف اغنام و احشام مصوب ھیأت وزيران استتشريفات خروج و برگشت اين دامھا تابع مقررات آيین

 ھافصل سوم ـ ساير رويه

 مبحث اول ـ كاالي مسافري

 اين قانون شخصي است كه با گذرنامه يا اجازه عبور يا برگ تردد از راھھاي مجاز به قلمرو گمركي منظور از مسافر درـ٧٦ماده

 :گردنداشخاص زير مسافر تلقی می. شود وارد يا از آنھا خارج مي

 .شودموقت به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج ميطور كه بهايران مقیم الف ـ شخص غیر

 .شودمي) مسافر ورودي(يا به آن وارد ) مسافر خروجي(ب ـ شخص مقیم ايران كه از قلمرو گمركي كشور خارج 

ان خروجي از قلمرو گمركي به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مشمول مقررات اين ماده نیستند و درصورتي  مسافرـ١تبصره

 .كه از طريق مناطق مذكور از كشورخارج شوند، موظفند كاالي ھمراه خود را به گمرك اظھار نمايند

مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات   شرايط، تشريفات اظھار و ارزيابي و میزان معافیت كاالي شخصي ھمراهـ٢تبصره

 .گردد نامه اجرائي تعیین مي اين قانون در آيین

 قطعي قابل ترخیص است، اشیائي از قبیل توانند عالوه بر لوازم شخصي كه به طور  مسافران غیرمقیم ايران ميـ٧٧ماده

اري با مقدار متناسب فیلم و نوار يا ملزومات آن، جواھرآالت شخصي، اشیاء قابل حمل از جمله دوربین عكاسي و فیلمبرد

پروژكتور فیلم يا اساليد، دوربین چشمي، آالت موسیقي، ضبط و پخش به ھمراه نوار و لوح فشرده، گیرنده راديويي، تلويزيون، 

لفن ھمراه، ، لوازم و تجھیزات ورزشي، ت)ويلچر(ماشین تحرير، ماشین حساب، رايانه شخصي، كالسكه بچه، صندلي چرخدار

نامه اجرائي تعیین  حمل مورد نیاز مسافر و قايق پارويي را كه بر اساس آيین جعبه وسايل كمكھاي اولیه، تجھیزات پزشكي قابل

 .گردد طبق رويه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمركي وارد نمايند مي

 را با رعايت مقررات مربوطه طبق رويه ورود موقت به توانند وسیله نقلیه شخصي خودمقیم ايران ميمسافران غیرـ٧٨ماده

توانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند که قبل از ورود به ايرانیان مقیم خارج درصورتی مي. قلمرو گمركي كشور وارد نمايند

 .ايران حداقل سه ماه در خارج ازكشوراقامت داشته باشند

ھاي مجاز خارج و وارد  ھاي الزم از راه تواند بعد از ثبت تاريخ و كنترلروانه ورود موقت، می وسیله نقلیه در مدت اعتبار پـ١تبصره 
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 .گردد

مقیم ايران كه ورود موقت شده، خسارت  چنانچه ثابت گردد وسايل شخصي يا وسیله نقلیه شخصي مسافران غیرـ٢تبصره 

 .داردكلي ديده است، مرجوع كردن آن به شرط واگذاري به گمرك لزومي ن

 ھاي پست سیاسيمبحث دوم ـ پیك سیاسي و بسته

 ـ٧٩ماده 

ھاي رسمي الف ـ پیك سیاسي، شخصي است كه از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود داراي حكم و حامل نوشته

ھاي  نوشتهالمللي است و يا حاملكشورھاي خارجی يا سازمانھاي بینھا يا نمايندگیھاي آن دولت در عنوان سفارتخانهبه

رسمي سفارت يا نمايندگي ھاي عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و يا حامل نوشته يا نمايندگیھاي مزبور بهسفارتخانه

 . ديگر ھمان دولت در كشور ثالث باشدھا يا نمايندگیھايعنوان سفارتخانهدولت خود، در يك كشور به

 رسمـيھاي  استفاده رسـمي ويـا نوشتـهاسناد، اشیاء موردمحتوي ه است از بستعبارت  سیاسي ب ـ بسته پست

خـارجه  يـادولايـران اسـالمي جمـھوري دولـت امـور خـارجـه يـا نمايـندگیھاي سـیاسي مھـر وزارت كـه بـه دولتـي، 

 EXPEDITION OFFICIELLE(» تیک ارسـال پیـک رسـمی ديپـلماتسـريع در«شـده و عبـارت مھـر و مـوم و پلمـب 

COURRIER DIPLUMATIQUE (وسیله پیك سیاسي و يا ھر جمله ديگري كه داراي ھمان مفھوم باشد روي آن نوشته و به

 .حمل شود

شود، نیازي به ورقه مخصوص پیك عنوان بار حمل مي بسته پست سیاسي كه ھمراه پیك سیاسي نیست و به ـ١تبصره

 .ھاي پست سیاسي، بالمانع استد و ترخیص آنھا در صورت دارا بودن شرايط الزم بستهسیاسي و رواديد ندار

در ٢١/٧/١٣٤٣وين درباره روابط سیاسیمصوب  دستورالعمل اجرائي مربوط به اين بخش براساس قانون مربوط به قرارداد ـ٢تبصره

 .گرددنامه اجرائي اين قانون تعیین میآيین

شرط معامله متقابل، حق ارسال و دريافت بسته پست سیاسي شورھاي خارجي در ايران به به كنسولگريھاي ك ـ٨٠ماده

پیك سیاسي .گرددصورت كلیه شرايط مقرر در اين مبحث درباره آنھا رعايت ميشود و در اينوسیله پیك سیاسي داده ميبه

ادره از طرف فرستنده بستة پست سیاسي بر گذرنامه سیاسي داراي ورقه مخصوص پیك سیاسي صوارده به كشور بايد عالوه

اين رواديد فقط از طرف وزارت امور خارجه در تھران يا . باشد و ورقه مزبور بايد رواديد مخصوص پیك سیاسي داشته باشد

 .شودھاي دولت جمھوري اسالمي ايران در خارج صادر ميسفارتخانه

 الملليمبحث سوم ـ مرسوالت پست بین

ي كلیه اشیائي است كه برطبق قوانین پستي كشور يا اتحاديه جھاني پست توسط پست قبول، مرسوالت پستـ٨١ماده

 :شرح ذيل استشود وشامل مراسالت و امانات بهمبادله و توزيع مي

 .ھاي تجارتي، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنھا استالف ـ مراسالت پستي، نامه، كارت پستال، مطبوعات، نمونه

بندي، وزن و كرايه پستي تابع  بستهاستثناء مراسالتي كه از لحاظھاي پستي است بهت پستي، كلیه بستهب ـ امانا

 .ضوابط خاص خود باشد

 ھاي مرسوالت پستياول ـ مبادله كیسه

مرزي و ارسال به خارج در دفاتر مبادله ھاي پستي حاوي مرسوالت پستي بايد ھنگام ورود به گمركھايكیسه ـ٨٢ماده

 . پلمب گرددوسیلة گمرك، نظارت و مھر و موم وي بهپست

 دوم ـ مرسوالت ارسالي به خارج كشور

 و CP٧١،CN٢٣،CN٢٢ھاي  كلیه مرسوالت ارسالي به خارج از كشور كه مشمول نظارت گمركي است بايد با فرم ـ٨٣ماده

CPھاي گمركي مرسوالت پستي تلقي و ھاي ياد شده كه اظھارنامه مراه باشد فرمشود ھكننده تكمیل ميكه توسط ارسال٧٢

 شود توسط ادارات پـست در اختیار فرستنده بررسي گمـركي براساس آن انجام مي

 .گیردقرار می

نند و کدر واحدھاي پستي كه واحد گمركي وجود دارد، نمايندگان گمرك بر مرسوالت پستی مشمول مقررات گمركي نظارت می

 .نمايندشود ممھور ميھاي خودكاري كه از ناحیه گمرك ايران تجويز و مورد اجرا گذاشته مي با مھر يا با روش

 .کندالمللي پستي ارائه می واحد خدمات پستي، نھادي دولتي يا خصوصي داراي مجوز از دولت است که خدمات بینتبصره ـ

تمام يا بخشي از وظايف مربوط به پذيرش ست پست جمھوري اسالمي ايران تواند در صورت درخواگمرك ايران مي ـ٨٤ماده

مرسوالت پستي به خارج از كشور راپس از احراز شرايط الزم با اعطاي نیابت به پست جمھوري اسالمي ايران براي مدت معیني 

 .واگذار نمايد

ست گمرك نیز بايد در آنجا مستقر شود و انجام در ھر نقطه از كشور كه دفتر مبادله مرسوالت پستي خارجي داير ا ـ٨٥ماده

 .وظیفه نمايد
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 .شوددفاتر مبادله مرسوالت پستي خارجي با اطالع و موافقت گمرك ايران تأسیس میـ ١تبصره

 . پست جمھوري اسالمي ايران مكلف است تمامي امكانات اداري الزم جھت استقرار گمرك را تأمین نمايدـ٢تبصره

ھمراه CP٧٢ و CP٧١،CN٢٣،CN٢٢ھاي  اتر مبادله مرسوالت پستي،مرسوالت قبول شده را با توجه به فرمگمرك در دف ـ٨٦ماده

تواند جھت تطبیق محتوي با فرم ھمراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نمايد  آنھا كنترل و درصورت وجود ترديد مي

الصدور باشد ضبط و طبق  شود و چنانچه جزء كاالي ممنوع  داده میکه آنھا را باز کند و درصورت عدم تطبیق، مرسوله برگشت

 .شود مقررات مربوطه اقدام می

 .کندھا نظارت میگمرك بر مرسوالت ارسالي به خارج از كشور با مھر و موم و پلمب كیسه

ھا و ھاي كیسهارنامهھا، فرم ببر مھروموم نمودن كیسهگمرك ضمن نظارت در امر ارسال مرسوالت پستي، عالوهتبصره ـ 

 .نمايدشود ممھور میامانات محتوي آنھا را به مھري كه از طرف گمرك ايران تعیین مي

 سوم ـ مرسوالت وارده از خارج كشور

در اين مورد فرم . را باز نمايد پست بخواھد كه آنتواند از مأمور اي از نظر گمرك مشكوك باشد ميدرصورتي كه مرسوله ـ٨٧ماده

 .شودحاكي از باز شدن و تعیین مشخصات كاال طبق نمونه تعیین شده از ناحیه گمرك ايران، به بسته مزبور الصاق میمخصوص 

) ٢٣(نظر گمرك مشكوك باشد طبق مادهاي كه اداره پست مجاز به بازكردن آن نیست به چنانچه نامه يا مرسولهـ١تبصره

االجراء اين رويه در مورد مرسوالت به مقصد خارج از كشور نیز الزم. شودینامه اجرائي موافقتنامه امانات پستي عمل مآيین

 .است

 . ترخیص محموالت و مرسوالتي كه جنبه تجاري دارند تابع تشريفات و مقررات عمومي استـ٢تبصره

 چھارم ـ مرسوالت پستي مشمول حقوق ورودي

ھستند بايد در انبارھاي متعلق به پست كه قوق ورودي مرسوالت پستي وارده از خارج كشور كه مشمول پرداخت ح ـ٨٨ماده

 .باشند، نگھداري شوندتحت نظارت گمرك می

شوند با درج كلیه مشخصات دفاتر پست مكلفند فھرست مرسوالت پستي كه طبق مقررات پست، متروكه تلقي مي ـ٨٩ماده

شركت .  به انبارھاي گمركي تحويل دھندھمراه كاالھاي گمركي مخصوص مرسوالت پستي تنظیم و بهبراساس اظھارنامه

 .پست مكلف است جھت نگھداري كاالي متروكه فضايي مناسب را در اختیار گمرك قرار دھد

 .تواند مدت توقف كاال را حداكثر تا سه ماه تمديد كند پست بنابه درخواست كتبي صاحب كاال ميتبصره ـ

 داخل كشورپنجم ـ حمل و مبادله مرسوالت وارده از خارج، در 

در مواردي كه مرسوالت پستي موضوع پروانه عبور به گمرك مقصد عبور تحويل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم ـ٩٠ماده

 .شودفصل اول بخش ھفتم اين قانون می

 ششم ـ توزيع مرسوالت و دريافت حقوق ورودي

وسیله پست با صدور پروانه مرسوالت قابل توزيع به. شودحقوق ورودي مرسوالت وارده از خارج توسط گمرك وصول ميـ٩١ماده

ھمراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست يا پته توسط مأموران گمرك تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه يا پته گمركي به

ت روز از حساب گمرك واريز و حداكثر ظرف بیسادارات پست پس از وصول حقوق ورودي، وجوه دريافتي را به. شودتحويل مي

 .گرددوجوه واريز شده به درآمد قطعي منظور مي. نمايندتاريخ تحويل صورتحساب با گمرك تسويه حساب مي

 مبحث چھارم ـ فروشگاھھاي آزاد

المللي و فروشگاھھاي آزاد فروشگاھھايي است كه توسط بخش غیردولتي تحت نظارت گمرك در فرودگاھھاي بینـ٩٢ماده

شود كه در آنھا كاالھاي خارجي شوند و اجازه داده ميو بنادرومبادي زمیني داير می رواز خارجي دارندساير فرودگاھھايي كه پ

با معافیت از پرداخت حقوق ورودي و كاالھاي داخلي، به مسافرين ورودي يا خروجي يا خدمه وسايل نقلیه ورودي و خروجي 

 .فروخته شود

 .شودربط ايجاد میسازمانھاي ذيفروشگاھھاي آزاد پس از كسب مجوز از گمرك و 

نامه اجرائي ھاي مذكور در آيین فروشگاه چگونگي ورود، خروج، فروش و نوع كاال و نحوه تسويه كاالھاي وارده بهتبصره ـ

 .گردداين قانون تعیین می

شود چنانچه در  مسافر يا خدمه فروخته ميكاالي خارجي مشمول حقوق ورودي كه در فروشگاھھاي آزاد فقط بهـ ٩٣ماده

 .ھنگام ورود به قلمرو گمركي كشور بدون اظھار به گمرك كشف گردد مشمول مقررات قاچاق کاال است

چنانچه در انبار فروشگاه آزاد كه خارج از انبارھاي گمركي است كااليي اضافه بر اسناد و مدارك مشاھده شود كاالي ـ٩٤ماده 

تواند در ھر مورد كه الزم بداند كاالي موجود در براي اين منظور گمرك مي. گردداضافي خارجي مشمول مقررات قاچاق کاال می

 .انبار مذكوررا مورد رسیدگي و شمارش قراردھد و آنھا را با دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبیق نمايد
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 مبحث پنجم ـ وسايل نقلیه براي مقاصد تجاري

اي و ، ھواپیما، وسايل نقلیه جاده)ھاوركرافت(به شناور، وسیله نقلیه آبي خاكي » وسايل نقلیه براي مقاصد تجاري«ـ٩٥ماده

ھمراه مقدار گیرد، بهصورت تجاري،مورد استفاده قرار ميالمللي براي حمل اشخاص و كاال بهو نقل بین ريلي كه در حمل 

 باكھاي استاندارد كه با اين وسايل نقلیه حمل كننده و سوخت موجود در ملزومات و تجھیزات، مواد روانمتعارف لوازم يدكي،

 .شودنیز مي) كانتینر(ھاي حمل بار يا بارُگنجاين اصطالح شامل محفظه. گرددشوند اطالق میمي

صورت موقت يا عبوری وارد قلمرو گمركي شود، تواند بهوسايل نقلیه براي مقاصد تجاري، اعم از پر يا خالي، ميـ ٩٦ماده

اين وسايل نقلیه در مھلت . و نقل داخلي مورد استفاده قرار نگیرد ه در خارج به ثبت رسیده باشد و براي حمل مشروط بر اينك

 .جز تغییرات ناشي از استھالك از مرزھاي رسمي كشور خارج شودتعیین شده توسط گمرك بايد بدون ھرگونه تغییر به

خروج فقط يك برگه اظھارنامه اجمالي ورودي يا خروجي بدون نیاز به ھنگام ورود و وسايل نقلیه براي مقاصد تجاري بهـ٩٧ماده

و  کنند و به شرط سپردن تعھد، شركت حمل منظور شناسايي و تسويه اين وسايل نقلیه به گمرك تسلیم میاسناد ديگر، به

 .نقل ايراني مربوطه از سپردن تضمین معاف است

نمايند، تابع شوند و يا اشخاصي كه با اين وسايل نقلیه مسافرت ميمی كاالھايی که با اين وسايل نقلیه حمل ـ١تبصره

 .شوندمقررات خاص خود می

 .شودنیت مشمول مقررات قاچاق می وسیلة نقلیه در صورت عدم خروج در مھلت مقرر با احراز سوءـ٢تبصره

 مبحث ششم ـ رويه انتقالي

وسیله حمل خروجي در محدوده يك گمرك كه ھمان گمرك مل ورودي بهبه انتقال كاالھا تحت نظارت گمرك از وسیله حـ٩٨ماده

مستقیم انجام صورت مستقیم و يا غیراين انتقال به. شودورودي و خروجي از قلمرو گمركي است روية انتقالی اطالق مي

ا عمل انتقال انجام شود كه وسايل حمل ورودي و خروجي ھمزمان يا با فاصله زماني در محدوده يك گمرك حضور دارند تمی

 .گیرد

 .گردد نامه اجرائي اين قانون تعیین می نحوه تشريفات اظھار، ارزيابي و تحويل و تحول كاالي انتقالي در آيینتبصره ـ

 )كابوتاژ(بري  مبحث ھفتم ـ رويه كران

رك مرزي ديگر در قلمرو گمركي اي است كه براساس آن كاالي داخلي از يك گمرك مرزي به گمرويه) كابوتاژ(بري  كرانـ٩٩ماده 

ديگر كااليي كه از لحاظ نزديكي راه با رعايت صرفه تجاري از يك نقطه به نقطه .گرددھاي مرزي حمل مياز راه دريا يا رودخانه

به مناطق ھاي مرزي  كه از راه دريا يا رودخانهھاي زمیني مجاز با عبور از خاك كشور خارجي و ھمچنین كاالييقلمرو گمركي از راه

در اين موارد . شودمي) كابوتاژ(بري شود در صورتي كه براي مصرف در اين مناطق باشد نیز مشمول مقررات كرانآزاد حمل مي

كاالي (ُبرد  با وسايل نقلیه داخلي حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رويه كاالي كران) كاالي كابوتاژي(ُبرد  ھرگاه كاالي كران

 .است) كابوتاژي

نامه اجرائي تعیین   نحوه تشريفات اظھار و اسناد مربوطه، ارزيابي و میزان تضمین در حدود مقررات اين قانون در آيینره ـتبص

 .گردد مي

توان با انجام گونه وجھي نیست را ميكااليي كه صدور آن از كشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت ھیچـ١٠٠ماده 

الصدور يا كاالي ممنوع) كابوتاژ(بري  تواند با كرانگمرك ايران مي. حمل نمود) كابوتاژ(بر  نوان كرانعتشريفات و مقررات مربوطه به

 .موجب قانون و مقررات مجاز مشروطاست با اخذ تضمین يا تعھد يا قیود ديگر موافقت نمايدكااليي كه به

اال به گمرك مقصد منقضي گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء براي رسیدن ك) كابوتاژ(بري  ھرگاه مدت اعتبار پروانه كرانـ ١٠١ماده

بر ورود كاال ارائه نشود آن كاال مانند كاالي به مقصد نرسیده تلقي و به نحو آن از طرف صاحب كاال گواھینامه گمرك مقصد مبني

 :شودزير عمل مي

 اجراي تعھد يا تضمین مأخوذه اقدام و بت بهاز نوع مجاز باشد نس) كابوتاژ(بري  الف ـ درصورتي كه كاالي موضوع كـران

 .گرددسپس پروانه خروجي صادر مي

الصدور يا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در ، كاالي ممنوع)كابوتاژ(بري  ب ـ درصورتي كه كاالي موضوع كران

تا زماني كه جرم قاچاق اعالم يا وجه . شودنیت فقط به ضبط تضمین يا پیگیري انجام تعھد اكتفاء ميصورت اثبات عدم سوء

 .اين قانون بالمانع است) ١٠٩(تضمین يا تعھد به درآمد منظور نشده است، تحويل كاال با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده

در اثناء ) تاژيكاالي كابو(ُبرد   در مواردي كه با ارائه مدارك و مستندات معتبر مورد تأيید گمرك، محرز شود كاالي كرانتبصره ـ

از بین رفته است گمرك ايران مجاز است آنرا به مقصد رسیده تلقي کند و عالوه بر دستور ) فورس ماژور(حمل به علل قوه قھريه

 .ابطال تضمین يا تعھد از تعقیب موضوع نیز خودداري نمايد

 بخش ھشتم ـ تخلفات و قاچاق
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 فصل اول ـ تخلفات گمركي

بر ضبط، توقیف كاال و كشف تخلف يا قاچاق به شخصي كه به وكالت از طرف صاحب ورتمجلس مبني ابالغ ھر نوع صـ١٠٢ماده 

كاال اظھارنامه به گمرك تسلیم نموده و تنظیم صورتمجلس بر اثر رسیدگي به آن اظھارنامه صورت گرفته است به منزله ابالغ آن 

 .گرددبه صاحب كاال محسوب مي

ھاي مجاز پھلو بگیرد يا در شود بايد در اسكله از خالي يا حامل كاال كه وارد آبھاي كشور مي وسايل نقلیه آبي اعمـ١٠٣ماده 

ھا يا لنگرگاھھا لنگرگاھھاي مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كااليي را تخلیه يا بارگیري نمايد يا از اسكله

مقرر  عم از خالي يا حامل كاال بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و تشريفات گمركيشود اھواپیمايي كه وارد كشور مي. خارج شود

وسايل نقلیه زمیني . براي ھواپیماھاي خروجي و كاالي آنھا تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گیرد. درباره آن انجام شود

ود و يكسره به اولین گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي ھاي مجاز گمركي وارد كشور شاعم از خالي يا حامل كاال بايد از راه

 .آن انجام گردد و ھمچنین از راھھاي مجاز گمركي خارج شود

ھا، لنگرگاھھا، فرودگاھھا و راھھاي مجاز گمركي براي ورود و خروج وسايل نقلیه و كاال و مسافر و ھواپیماھاي  اسكلهـ١تبصره

االختیارگمرك ايران، روھي به مسؤولیت وزارت كشور وبا شركت نمايندگان تاممشمول تشريفات گمركي به پیشنھاد كارگ

ريزي ونظارت انتظامي و معاونت برنامهھاي امور خارجه، اطالعات، راه و شھرسازي و صنعت، معدن و تجارت، نیروي وزارتخانه

 .رسدوزيران مي ھیأتتصويبشود و به جمھوري تعیین ميراھبردي رياست

 شدن آنھا بدون انجام تشريفات مربوطه از پھلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسايل نقلیه و خارج ـ٢تبصره

كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل نقلیه خالي مشمول پرداخت جريمه ) فورس ماژور(مجاز جز در موارد قوه قھريه مسیر غیر

ھمچنین در . شودگمرك مربوطه ميريال به تشخیص رئیس ) ٣٫٠٠٠٫٠٠٠(یون ريال تا سه میل) ٣٠٠٫٠٠٠(مبلغ سیصدھزار به

 .گرددرفتار مي) ١١٣( مادهمورد وسايل نقلیه حامل كاال طبق مقررات

ھايي مشاھده شود كه در اظھارنامه وارد گرديده است بسته يا بسته) ١٠٣(ھمراه كااليي كه با رعايت ماده ھرگاه بهـ١٠٤ماده

ھايي در اظھارنامه اجمالي و  كل بار يا بارنامه وسیله نقلیه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا بستهاجمالي و فھرست

گیرنده، تحويل نگرديده باشد و براي توضیح علت اختالف نیز ظرف سه ماه فھرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحويل

 :گرددشرح زير رفتار ميو نقل كاال ارائه نشود حسب مورد به ل اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حم

 .شودھاي اضافي اكتفاء ميالف ـ در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته يا بسته

 .گردد مياين قانون اقدام) ١١٠(ب ـ در مورد كسر تخلیه به اخذ جريمه انتظامي مطابق ماده 

نیتي ناد و مدارك مورد قبول گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختالف، سوء چنانچه ظرف مھلت مقرر با ارائه اسـ١تبصره

 .دھدنبوده است، گمرك اجازه اصالح اظھارنامه اجمالي را مي

 .ھاي مقصد عبور داخلي مشمول مقررات اين ماده استھاي اضافي تحويلي به گمرك بستهـ٢تبصره

گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ  ميبندي وارد كه بدون بستهمتعارف كـاالھايي میـزان كسري و اضافي غـیرـ٣تبصره

 .شودجريمه مشمول مقررات اين ماده مي

ھاي مزبور و نقلي كه در ايران نمايندگي دارند، نمايندگي ھاي فوق در مورد شركتھاي حمل  مسؤول پرداخت جريمهـ٤تبصره

ھاي احتمالي منظور وصول جريمهتواند به در ايران ندارند گمرك ميو نقلي كه نمايندگي رسمي است و در مورد شركتھاي حمل 

 .از حامل كاال تضمین الزم را اخذ كند

 كامل و صحیح اظھار شود گمرك بايد از  ھرگاه كااليي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصاتـ١٠٥ماده

طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور ي وي بهترخیص آن خودداري و به صاحب كاال يا نماينده قانون

در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كاال را ضبط و مراتب را به . خارجي يا مرجوع كردن كاال با رعايت ضوابط اقدام نمايد

دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم صاحب كاال حق دارد از تاريخ ابالغ ضبط تا .نمايدصاحب آن يا نماينده او ابالغ مي

صورت كاالبه ضبط درغیراين. نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعالم كند

 .آيدقطعي دولت درمي

ثني است و طبق قوانین و مقررات  مستشود از شمول اين ماده كااليي كـه وارد كردن آن جرم شنـاخته ميـ١تبصره

 .شودمربوط به آن عمل مي

 واحدھاي ستادي و مراجع رسیدگي به  در مواردي كه صاحب كاال به تشخیص گمرك معترض باشد و پرونده بهـ٢تبصره

اه مذكور تاريخ ابالغ نظر نھايي گمرك مبدأ سه م. گیرداختالفات گمركي احاله شود رسیدگي به آن خارج از نوبت انجام مي

 .است

 عبور خارجي يا مرجوع كردن كاال قبل از طور مكتوب عدم موافقت خود را از اگر صاحب كاال يا نماينده قانوني او بهـ٣تبصره
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 .كندسه ماه مذكور اعالم نمايد گمرك بالفاصله به ضبط كاال اقدام مي

از اسناد خالف واقع از گمرك ترخیص شده و از بدون استفادهجاي كاالي مجاز و كه به) ١٠٥( در مورد كاالي موضوع ماده ـ١٠٦ماده

 :شودشرح زير رفتار مي است بهتاريخ ترخیص آن بیش از چھار ماه نگذشته

الف ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كاالي ترخیص شده در اختیار صاحب كاال باشد كاال فوري توقیف و پس از رد حقوق ورودي 

 .شوداين قانون رفتار مي) ١٠٥(هدريافتي طبق مقررات ماد

 و معلوم گردد كه در زمان ترخیص، حقوق ب ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كاالي ترخیص شده در اختیار صاحب كاال نباشد

 .شوددست نیامده دريافت ميالتفاوت حقوق ورودي مقدار بهگرفته است، مابهورودي بیشتري به آن تعلق مي

وجوھي كمتر از میزان مقرر، اظھار يا  رسیدگي به اظھارنامه يا بازرسي كاالي صادراتي معلوم شود ھرگاه ضمنـ١٠٧ماده

%) ٥٠(تا پنجاه درصد %) ٥(اي از پنج درصدبه تشخیص رئیس گمرك جريمهالتفاوت بر اخذ مابهتـوديع گرديده است عـالوه 

 .شود مذكور دريافت ميالتفاوتبهما

واقعي اظھار گرددتا تسھیالت و مزاياي ارزش كاال غیركمتر يا بیشتر %) ١٠(نامه صادراتي بیش از ده درصد  ھرگاه در اظھارتبصره ـ

 .شودالتفاوت ارزش، اخذ ميمابه%) ١٠٠(تا صددرصد %) ١٠(اي بین ده درصدغیرقانوني براي صاحب كاال ايجاد نمايد جريمه

ن قاچاق ذكر شده است كشف ھر نوع مغايرت بعد از اظھار و قبل از ترخیص عنوا غیر از مصاديقي كه در اين قانون بهـ١٠٨ماده

التفاوت، با توجه به بر اخذ مابهمالي دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد عالوهكاالي ورودي از گمرك كه موجب زيان 

 .شودالتفاوت، دريافت ميمابه%)١٠٠ (تا صددرصد%) ١٠(اي از ده درصداوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرك جريمه

حقوق %) ٥٠( میزاني بیش از پنجاه درصد التفاوت حقوق ورودي به درصورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابهـ١تبصره

ت التفاومابه%) ٥٠(التفاوت، حداقل جريمه مأخوذه نبايد كمتر از پنجاه درصد بر اخذ مابهورودي كاالي اظھار شده باشد عالوه

 .باشد

 در مواردي كه مقصد نھايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي باشد و اظھارنامه عبوري براساس مندرجات اسناد، تنظیم ـ٢تبصره

و تسلیم گمرك شده باشد درصورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و میزان كاال كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طي 

 .گرددي مغاير و مازاد توسط دولت ضبط ميسه ماه ارائه نگردد، كاال

اين ماده در مورد كاالي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط ) ٢(استثناء تبصره جرائم مربوط به اظھار مغاير بهـ٣تبصره

ھلت مقرر شود تا در صورت عدم خروج كاال يا عدم تحويل كاال به گمرك مقصد در مصورت تضمین اخذ ميو نقل به شركت حمل 

 . بر اجراي مقررات مربوطه به درآمد قطعي واريز گرددعالوه

گردد و صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور مي وسايل نقلیه و كاالھايي كه بهـ١٠٩ماده

ت مقرر براي خروج از كشور يا تحويل شود چنانچه در مھلالمللي وارد كشور ميبیناي كه به استناد جواز عبوروسايل نقلیه

اي  ازاي ھر روز تأخیر مشمول جريمهمراجعه ننمايد به تشخیص رئیس گمرك به) فورس ماژور(غیراز موارد قوه قھريه  گمرك بهبه

 .شودريال مي) ١٫٠٠٠٫٠٠٠(ريال تا يك میلیون) ٢٠٠٫٠٠٠(از دويست ھزار 

فت شده از صاحب وسیله نقلیه يا كاال به درآمد واريز گرديده و يا جرم قاچاق به  مواردي كه وجه تعھد يا تضمین درياتبصره ـ

 .مراجع قضائي گزارش شده باشد، از حكم اين ماده مستثني است

 مشخصات كاال برخالف واقع اظھار شده شودھايي كه براي ترخیص كاال تسلیم گمرك مي ھرگاه در اظھارنامهـ١١٠ماده

 تشخیص رئیس گمرك محل،دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد بهار متضمن زيان مالي باشد ولي اين خالف اظھ

ريال است اخذ و با اجازه كتبي رئیس ) ١٫٠٠٠٫٠٠٠(ريال و حداكثر آن يك میلیون ) ٥٠٠٫٠٠٠(اي كه حداقل آن پانصد ھزار جريمه

 .شودگمرك محل، اظھارنامه تسلیمي اصالح مي

الورود باشد گمرك در دي كه اظھار خالف از مصاديق تخلفات و قاچاق موضوع اين قانون نباشد ولي كاال ممنوع در موارتبصره ـ

 .گرددبر آن، جريمه موضوع اين ماده نیز اخذ مينمايد و عالوهاين قانون اقدام مي) ١٠٥(اين موارد وفق مقررات ماده

شود ھر گاه نسبت به اصل جريمه يا میزان آن كه ز آنھا مطالبه مي مرتكبین تخلف از مقررات گمركي كه جريمه اـ١١١ماده

توانند قبل از ترخیص يا پس از توديع يا تأمین آن در گمرك گردد اعتراض داشته باشند ميتوسط رئیس گمرك محل تعیین مي

 .به گمرك مربوطه تسلیم نمايندمنظور ارجاع به مراجع رسیدگي به اختالفات گمركي محل، اعتراض خود را با داليل و مدارك به

گردد جريمه بايد باتوجه به نوع و تكرار و   در تمام مواردي كه توسط رؤساء گمرك، جريمه براي تخلفات گمركي تعیین ميتبصره ـ

طور كامل در  تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش كاال، شرايط مكان و زمان، تعیین و به وضوح و به

 وصول جريمه بالفاصله رسید رسمي صادر و مجلس تخلف قید و امضاء و يك نسخه از آن به گمرك ايران ارسال گردد و در مقابلصورت

 .به پرداخت كننده تسلیم شود

 اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاريگمركي و ھر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط ـ١١٢ماده
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 .شوندمتخلفین با حكم مراجع رسیدگي به تخلفات اداري، به اخراج از خدمت در گمرك محكوم مي. ممنوع استباشد 

 فصل دوم ـ قاچاق

 :شود موارد زير قاچاق گمركي محسوب ميـ١١٣ماده

 ھمچنین كاالھايي كه .وارد يا از آن خارج گرددالف ـ كااليي كه از مسیر غیرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي 

 .مجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد غیربدون انجام تشريفات گمركي يا از مسیرھاي

 .اين قانون است) ١٠٣(ماده) ١(از موارد مندرج در تبصره منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرھايي غیر تبصره ـ

د موقت براي پردازش، عبور خارجي و مرجوعي ظرف مھلت مقرر از ب ـ خارج نكردن وسايل نقلیه و يا كاالي ورود موقت، ورو

قلمرو گمركي و عدم تحويل كاالي عبور داخلي شخصي ظرف مھلت مقرر جز در مواردي كه عدم خروج يا عدم تحويل به گمرك و 

 .يا ترخیص قطعي، عمدي نباشد

 از قلمرو گمركي و يا تحويل آنھا به گمرك داشته باشند  ارائه اسناد خالف واقع كه داللت بر خروج وسايل نقلیه و كاالتبصره ـ

 .نیز مشمول مقررات اين بند است

 حقوق ورودي، خواه عمل در حین خروج از اماكن پ ـ بیرون بردن كاالي تجاري از اماكن گمركي بدون اظھار يا بدون پرداخت يا تأمین

 ز صاحـب كاال يا نماينده قانوني او باشد گمرك عین كاال و دراكننـده غیر ھرگاه خارج. گمركي يا بعد از خروج كشف شود

دارد و مرتكب گیرد و پس از دريافت وجوه گمركي مقرر، به صاحب كاال مسترد ميصورت نبودن كاال بھاي آن را از مرتكب مي

 .شودطبق مقررات كیفري تعقیب مي

 .ودت ـ كاالي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته ش

كاالي عبوري مشمول . ث ـ كااليي كه ورود يا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كاالي مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظھار شود

 .شوداين قانون مي) ١٠٨(ماده) ٢(تبصره

ر اينكه كاالي ج ـ وجود كاالي اضافي ھمراه كاالي اظھارشده كه در اسناد تسلیمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط ب

 .اين قانون از شمول اين بند مستثني است) ٥٤(كاالي اضافي موضوع ماده. اضافي از نوع كاالي اظھار شده نباشد

اظھار شده ) كابوتاژ(بري  عنوان خروج موقت يا كرانچ ـ وسايل نقلیه و كااليي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است و به

و مواردي كه عدم ورود كاال عمدي نیست ) فورس ماژور(موارد قوه قھريه . و گمركي وارد نگرددباشد و ظرف مھلت مقرر به قلمر

 .از اين حكم مستثني است

ح ـ كاالي مجاز يا مجاز مشروطي كه تحت عنوان كاالي مجاز يا مجاز مشروط ديگري كه جمع حقوق ورودي آن كمتر است با نام 

منظور از اسناد . اين قانون است) ١٠٨(ماده ) ١(اظھار شود، كاالي عبوري مشمول تبصره ديگر و با استفاده از اسناد خالف واقع 

خالف واقع اسنادي است كه در آن خصوصیات كااليي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصیات كاالي اظھار شده تطبیق ننمايد 

 .و يا جعلي باشد

ھاي جعلي به گمرك اظھار واقعیو يا با ارائه مجوز خالف يا اسناد غیرخ ـ كاال با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظھارنامه

 .شود

 صادراتي كه براي آن پروانه صادر گرديده است الصدور يا مشروط يا داراي ارزش كمتري كه با كااليدـ كاالي جايگزين شده ممنوع

 .تعويض شود

 .قانون به ديگري منتقل شوداين ) ١٢٠(ذـ كاالي مورد معافیتي كه بدون رعايت مقررات ماده

بنا به پیشنھاد گمرك ايران، اشخاصي كه كارت بازرگاني دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كاال شوند، كارت بازرگاني آنھا ـ ١١٤ماده

پس از رسیدگي به موضوع در كمیسیوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 

 .گرددطور دائم ابطال مي طور موقت توقیف يا بهو گمرك ايران به

 ابطال كارت بازرگاني مانع از ترخیص كااليي كه طبق مقررات، قبل از محرومیت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل آن تبصره ـ

 .شود آغاز گرديده است، نمي

خشي از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمركي تشخیص  درصورتي كه در اجراي مقررات و كنترلھاي گمركي بـ١١٥ماده 

كه به تشخیص گمرك نگھداري آنھا براي اثبات  باشد، مگر آنداده شود، نگھداري يا ضبط مابقي كاال يا وسیله نقلیه آن مجاز نمي

 .ھا ضروري باشدعمل قاچاق يا وصول جريمه

عنوان شخص يا اشخاص ديگري در آن به  يا الحاق نام  ھرگونه حك و اصالح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذفـ١١٦ماده 

عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب درصورت وجود عمد به  عوامل كشف و تغییردادن در

 براي آن جرم نیز ھرگاه جـعل و تـزوير مزبور متـضمن جرم ديگري نیـز باشد مرتكب. گیرد مراجـع قضائي مورد تعـقیب قرار مي

 .شود طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع مي
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 :توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق ميـ١١٧ماده 

 الف ـ پروانه ورود گمركي

 ب ـ پته گمركي

 پ ـ قبض سپردة موجب ترخیص كاال

  كاالي متروكه، ضبطي و بالصاحب قبض خريدت ـ

 ث ـ پروانه عبور

 پروانه مرجوعيج ـ 

 چ ـ پروانه ورود موقت

 ح ـ پروانه ورود موقت براي پردازش

 خ ـ پته عبور

 )كابوتاژ(بري دـ پروانه كران

 ذـ پروانه صادراتي

 رـ پروانه صدور موقت

 زـكارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي

 ھوشمند تكمیل و تأيید شده توسط گمركژـ كارت 

 مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كاال تطبیق نمايد و فاصله بین تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كاال با تبصره ـ

 .توجه به نوع كاال و نحوه مصرف آن متناسب باشد

ھا، نحوه وصول، متھم، مخبر، كاشف، میزان جريمه مقررات كشف، تحويل، تھیه صورتمجلس قاچاق، توقیف كاال و ـ١١٨ماده 

بیني نشده در اين فصل ھاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير موارد پیشفروش و تقسیم حاصل فروش و جريمه

 .تابع قوانین مربوط به قاچاق است

 بخش نھم ـ معافیتھا و ممنوعیتھا

 فصل اول ـ معافیتھا

نامھاجرائي قانون مقررات صادرات و واردات و معافیتھاي معافیتھاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضمیمه آيینبر  عالوه ـ١١٩ماده

ھا و قراردادھاي مصوب مجلس شوراي اسالمي برقرار شده است، موارد ھا، موافقتنامهنامه تصويبموجب قوانین، كه به ديگري

 :باشدزير نیز از پرداخت حقوق ورودي معاف مي

 لف ـ كاالھاي مورد استفاده متعلق به رؤساي كشورھاي خارجي و ھمراھان آنھاا

 ب ـ

ـ كاالي مورد استفاده رسمي مأموريتھاي سیاسي خارجي و كاالي مورد استفاده شخصي مأموران سیاسي و خانواده آنان ١

شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت به٢١/٧/١٣٤٣قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سیاسي، مصوب ) ٣٦(موضوع ماده 

 امور خارجه و گمرك ايران در ھر مورد

شخصي مأموران كنسولي خارجي و اعضاي ـ كاالي مورد استفاده رسمي مأموريتھاي كنسولي خارجي و كاالي مورد استفاده ٢

 به شرط رفتار ٤/١٢/١٣٥٣كنسولي مصوب  حدود قانون كنوانسیون وين درباره روابط باشند در خانواده آنان كه اھل خانه او مي

 متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در ھر مورد

 وابسته به آن و كاالي مورد استفاده كاركنان ـ كاالي مورد استفاده رسمي نمايندگیھاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي٣

ر حدود قانون كنوانسیون مزايا و مصونیتھاي سازمان ملل متحد مصوب و كارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ايران د

با تشخیص وزارت ٢٠/١٢/١٣٥٢متحد مصوب  و قانون كنوانسیون مزايا و مصونیتھاي سازمانھاي تخصصي ملل ١٣/١٢/١٣٥٢

 امورخارجه و گمرك ايران درھرمورد

ني، اقتصادي، علمي و فرھنگي كشورھاي خارجي و ـ كاالي مورد استفاده كارشناسان خارجي اعزامي از محل كمكھاي ف٤

 با تشخیص وزارت امور ٢٣/٤/١٣٤٥نامه مزايا و معافیتھاي كارشناسان خارجي مصوب المللي به ايران، برابر آيینمؤسسات بین

رحدود خارجه و گمرك ايران درھرمورد و اشیاء مورد استفاده رسمي بازرسان سازمان كنوانسیون منع سالحھاي شیمیايي د

كارگیري سالحھاي شیمیايي و  قانون الحاق دولت جمھوري اسالمي ايران به كنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به

المللي كه دولت جمھوري اسالمي ايران به آن پیوسته است و يا و ساير كنوانسیونھاي بین٥/٥/١٣٧٦انھدام آنھا مصوب 

 ھاپیوندد در حدود مقررات اين كنوانسیون مي

شناسي  ـ آالت و ادوات حفاري و مواد شیمیايي و وسايل عملیات علمي و فني واردشده توسط ھیأتھاي علمي باستان٥
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با تشخیص و تأيید سازمان میراث فرھنگي صنايع دستي ) يونسكو(ملل متحد كشورھاي عضو سازمان تربیتي و علمي و فرھنگي 

 ي و اكتشافات علمي وگمرك ايران در ھر مورد براي حفارو گردشگري

پ ـ رادار و تجھیزات كمك ناوبري ھوايي كه امكان ساخت داخلي آنھا در كشور فراھم نیست به پیشنھاد شركت فرودگاھھاي 

 ھاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي كشور و موافقت وزارت راه و شھرسازي و تأيید وزارتخانه

پوش جنگي و ھاي زرهتانك و ساير ارابهو مھمات، لوازم مخابراتي نظامي، مواصالتي، ت ـ تجھیزات نظامي اعم از اسلحه 

كار و مواد اولیه براي ساخت اقالم ياد شده كه با تأيید كتبي وزير دفاع و استثناء سواري و سواري وسايل نقلیه خاص دفاعي به

گري كه به ھمین منظور تخصیص يافته و به تصويب دولت پشتیباني نیروھاي مسلح از بودجه دولت يا از محل ھر اعتبار دي

صورت انحصاري براي مصارف وزارت دفاع و پشتیباني نیروھاي مسلح و ساير نیروھاي مسلح و انتظامي  رسیده است و به

 نام سازمانھاي مذكور از خارج وارد شدهطور مستقیم بهخريداري و به

تواننـد بنا به داليل نظـامي و امنیـتي ميدفاع و پـشتیباني نـیروھاي مسـلح  وزراي امـور اقتصادي و دارايي و تبصره ـ

 . گمرك اعالم نمايندكاالي وارده را از بـازرسي معاف و مراتب را به

 ث ـ اقالم و تجھیزات خاص اطالعاتي با تأيید کتبي وزير اطالعات

 .اقالم مزبور از بازبیني و بازرسي معافندـ ١تبصره

 .شودرات اين بند شامل صادرات کاالھاي مذکور نیز مي مقرـ٢تبصره

 ، واردات موقت، واردات موقت براي پردازش)كابوتاژ(ج ـ كاالي عبوري خارجي، مرجوعي، انتقالي، كران بري 

 چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصي و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراكي غیرتجاري ھمراه مسافر

 موضوع اين بند در مورد ھر مسافر مبلغي استكه به پیشنھاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و  سقف ارزش معافیت اقالمتبصرهـ 

تجاري مشمول پرداخت حقوق ورودي  صورت افزايش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غیردر. شودتصويب ھیأت وزيران تعیین مي

 .شودمي

سال يا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیاء اتباع  آنان در خارج يكح ـ لوازم خانه و لوازم شخصي ايرانیان مقیم خارج كه مدت اقامت 

 :كه شوند مشروط بر اينخارجي داراي اجازه اقامت كه به ايران وارد مي

) فورس ماژور(ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمركي وارد شود موارد قوه قھريه ماه قبل تا نه ـ لوازم و اشیاء مزبور از يك١

 .ايران مستثني استتشخیص گمرك به

 .ـ لوازم و اشیاء مزبور به تشخیص گمرك با وضع و شؤون اجتماعي آنان متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد٢

 .ـ در پنج سال گذشته، از چنین معافیتي استفاده نكرده باشند٣

شـوند در صورتي كه قـبل از زام ميكشور اعكارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يكساله يا بیشتر به خارج از ـ ١تبصره

 شوند ھمچنین ايرانیاني كه به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از كشور پايان مـأموريت و توقف يـكساله از خارج احضار

 .سال توقف مذكور در اين بند نیستند شوند مشمول شرط مدت يكمحل سكونت اخراج مي

طور عرفي مورد استفاده شخص و يا خانواده صاحب آن اشیاء ھنگام اقامت در  ت كه به منظور از لوازم خانه اشیائي اسـ٢تبصره

 .گیرد يك محل قرار مي

گردند نیز مشمول تسھیالت اين بند اشخاصي كه با رعايت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلي وارد ميـ ٣تبصره

 .شوندمي

آيند كار يا حرفه ايرانیان شاغل در خارج و خارجیاني كه به ايران ميرقي مربوط بهبخ ـ آالت و ابزاردستي اعم از برقي و غیر

 :كه مشروط بر اين

در . ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و كار مورد ادعاء به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان برسد١

 .كندامات محلي كفايت مينقاط فاقد مقامات كنسولي ايران ارائه گواھي مق

 .ـ از يك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمركي برسد٢

شوند، با ارائه صورتمجلس ماترك كه حداكثر ميدـ لوازم شخصي، لوازم خانه و آالت و ابزار كار دستي ايرانیان مقیم خارج كه فوت 

لي دولت جمھوري اسالمي ايران تنظیم گردد و حداكثر تا يكسال بعد از صدور كنسوسال بعد از فوت، توسط مأموران ظرف يك

 .گواھي انحصار وراثت وارد كشور شود

 تشخیص وزارت امور خارجه در مواردي كه مأموران كنسولي دولت جمھوري اسالمي ايران در كشور  مقامات محلي بهتبصره ـ

 . را دارندمحل اقامت نباشند، صالحیت تنظیم صورتمجلس مذكور

المنفعه با گواھي وزارت بھداشت، ذـ دارو و لوازم طبي و بیمارستاني مورد احتیاج درماني و بھداشتي مؤسسات خیريه و عام

 درمان و آموزش پزشكي
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فھرست اين مؤسسات با تأيید وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکي با پیشنھاد وزير امور اقتصادي و دارايي تبصره ـ

 .رسدھیأت وزيران ميتصويب به

استثناء سواري، دارو، رـ وسائط نقلیه از جمله آمبوالنس، خودروھاي فرماندھي امداد و نجات، خودروھاي ويژه امداد و نجات به

ساخته يا ساير ھاي پیشلوازم پزشكي طبي و بیمارستاني، بالگرد و قايق امدادي، موادغذايي، پوشاك، پتو، چادر، خانه

ديدگان از بالياي طبیعي يا حوادث غیرمترقبه يا ساير وظايف و  منظور كمك به آسیبد و نجات مورد نیاز كه بهكاالھاي امدا

نام ھالل احمر جمھوري اسالمي ايران وارد مأموريتھاي تصريح شده در اساسنامه ھالل احمر جمھوري اسالمي ايران كه به

 شود با تشخیص وزارت امور اقتصادي و داراييمي

 تشريفات گمركي و ترخیص كاالھا و اقالم وارداتي و اھدائي به ھنگام وقوع بحرانھا و سوانح و حوادث غیرمترقبه ره ـتبص

 .آيدعمل ميبهاي در كمترين زمان ممكن ملي و منطقه

دست  در خارج از كشور به از كشور برده شده يازـ اشیاء باستاني مربوط به میراث فرھنگ و تمدن ايران، اعم از اينكه از قبل به خارج

 آمده باشد با تشخیص و تأيید سازمان میراث فرھنگي، گردشگري و صنايع دستي

ھا و مبادالت ھا و نمايشگاھھاي فرھنگي و ھنري، كتابخانهمنظور تشكیل بايگاني موزهژـ ورود اشیاء ھنري و فرھنگي به

فرھنگ و ارشاد اسالمي، سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران و فرھنگي و ھنري و تعمیر و مرمت آثار باستاني توسط وزارت 

 سازمان میراث فرھنگي، گردشگري و صنايع دستي حسب مورد

شود ھاي عمومي وارد كشور ميس ـ اشیاء عتیقه مربوط به میراث فرھنگ و تمدن ساير كشورھا كه براي ايجاد يا تكمیل موزه

 ، گردشگري و صنايع دستيبه تشخیص و تأيید سازمان میراث فرھنگي

 اين قانون) ٦٥(ش ـ كاالھاي صادراتي كه به ھر علت عینًا بازگشت داده شود با رعايت مقررات ماده

 بازگشت شده به كشور، در خارج عملي انجام  منظور از كلمة عینًا در اين قانون آن است كه روي كاالي صادراتيتبصره ـ

 .و يا از آن استفاده نشده باشد

 وخـت و روغن مصرفي وسايل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از كشورص ـ س

بھا كه به تشخیص گمرك ذاتًا قیمتي نداشته و در عرف قابل خريد و فروش نباشد، با رعايت ھاي تجاري بيض ـ نمونه

 كنوانسیون مربوطه

قابل فروش ساخته و ترخیص ور مأموران گمرك آنرا غیرتواند با حضھاي داراي بھاي ذاتي صاحب كاال مي درمورد نمونهتبصره ـ

 .نمايد

 طور رسمي به اتباع ايران بهالملليط ـ مدالھا، نشانھا و تنديسھاي اعطائي از طرف دولتھا و مؤسسات خارجي بین

 ظ ـ ھواپیماھاي باري و مسافري

، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كاال، اسناد ، تقويم، لوحھاي فشرده تبلیغاتي)بروشور(، دفترك )كاتولوگ(ع ـ كاالنما 

  تجاريھاي فني فاقد جنبهمربوط به حمل كاال، نقشه

 آالت خط تولید به تشخیص وزارت صنايع و معادن توسط واحدھاي تولیدي، صنعتي و معدني مجازغ ـ واردات ماشین

ستثناء محدوديتھا و ممنوعیتھاي شرعي و قانوني با اكاالھاي موضوع اين ماده مشمول محدوديتھا و ممنوعیتھا به ـ١تبصره

 .شودنمي» ممنوعیتھا«رعايت مقررات فصل دوم از بخش نھم اين قانون با عنوان 

 .اين ماده شامل وسايل نقلیه نیست) د(تا ) چ( معافیتھاي موضوع بندھاي ـ٢تبصره

موجب قوانین خاص يا  اين قانون و كاالھايي كه به)١١٩(ماده) ژ(و ) ر(، )ذ(، )ث(، )ب(كاالھاي موضوع بندھايـ ١٢٠ماده

شخص سال از تاريخ ترخیص آن به شوند اگر قبل از انقضاء دهھاي ھیأت وزيران با معافیت از حقوق ورودي ترخیص مينامهتصويب

شود بايد وجوه متعلقه را ديگري كه حق استفاده از معافیت با ھمان شرايط را ندارد به ھر عنوان اعم از قطعي يا وكالتي واگذار 

 .شود، پرداخت كندبا كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي و استھالك در نظر گرفته مي

 .مواردي كه طبق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه ديگري مقرر شده باشد، مستثني است

 .مجوزھاي ورود استسال از تاريخ ترخیص مستلزم اخذ   واگذاري كاالي موضوع اين ماده قبل از پنجتبصره ـ

بندي اشیاء يا مواد يا دستگاھھا  حقوق ورودي قطعات و لوازم و موادي كه براي مصرف در ساخت يا مونتاژ يا بستهـ١٢١ماده

گردد در موارديكه مشمول رديفي از جدول تعرفه شود كه مجموعًا مأخذ حقوق ورودي آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق وارد مي

ء يا  يا دستگاه آماده باشد به تشخیص ونظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودي شيء يا مادهورودي شي

 .شودماده يا دستگاه آماده مربوط وصول مي

 فصل دوم ـ ممنوعیتھا

 مبحث اول ـ ممنوعیتھا در ورود قطعي

 :ورود قطعي كاالھاي مشروحه زير ممنوع استـ ١٢٢ماده 
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 موجب قانونراساس شرع مقدس اسالم و بهالف ـ كاالھاي ممنوعه ب

 ھاي متكي به قانوننامه  موجب جدول تعرفه گمركي يا تصويبشده بهب ـ كاالھاي ممنوع

 و مواد محترقه و منفجره مگر با اعالم و پ ـ اسلحه از ھر قبیل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مھمات جنگي، دينامیت

 اني نیروھاي مسلحموافقت وزارت دفاع و پشتیب

 سازھاي آنھامگر با موافقت وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي در ھر موردت ـ مواد مخدر و روانگردان از ھر قبیل و پیش

 ث ـ دستگاھھاي فرستنده از ھر نوع و قطعات متعلق به آنھا مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در ھر مورد

 ص عكاسي و فیلمبرداري ھوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیباني نیروھاي مسلحج ـ دستگاه مخصو

ھاي کوچک اعم از ريزدوربینھا و ريزمیکروفونھا با قابلیت کنندهھا و ضبطھاي استراق سمع، فرستنده) سیستم(چ ـ سامانه

ھاي با قابلیت کنترل و شنود  )یستمس(ھاي خاص و پوششي با سرعت باال، انواع کاال يا سامانهجاسوسي و فرستنده

 دارند مگر با ھاي رمزکننده که در راستاي اھداف جاسوسي کاربرد ) سیستم(و سامانه) مونیتورينگ(سیم ارتباطات با سیم و بي

 موافقت وزارت اطالعات در ھر مورد

گیرند و سوءاستفاده جاسوسي قرار ميمورد  ورود کاالھاي الکترونیکي و مخابراتي با کاربرد تجاري و مدل خاص که ـ١تبصره

عنوان کاالي دومنظوره مورد سوءاستفاده بیوتروريزم قرار  معدني، سموم و مواد آلي که بهھمچنین کاالھا و مواد دارويي، غذايي،

 .گرددگیرند براساس اعالم وزارت اطالعات حسب مورد ممنوع ميمي

توسط وزارت اطالعات تعیین و به گمرک ايران اعالم ) ١( و تبصره فھرست و مشخصات کاالھاي موضوع اين بندـ٢تبصره

 .گرددمي

ح ـ حاملین صوت وتصويرضبط شده خالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذھب رسمي كشور به تشخیص 

 وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمي

مومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مجله، صور، عالمت و ھر نوع نوشته مخالف نظم عخ ـ كتاب، روزنامه، 

 مذھب رسمي كشور به تشخیص وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمي

دـ كاالھاي داراي عبارت يا عالمتي مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذھب رسمي كشور روي خود آنھا يا 

 روي لفاف آنھا و يا در اسناد مربوط به آنھا

 )التاري(تقلبي و بلیط بخت آزمايي ) باندرول(ي از جريان قانوني خارج شده، اسكناس، تمبر و برچسب ھاي خارج ذـ اسكناس

منظور فراھم كردن موجبات روي لفاف آنھا بهرـ كاالھاي داراي نشاني يا نام يا عالمت يا مشخصات ديگري بر روي خود كاال يا 

 اخت يا خواص يا مشخصات اصلي آن كاال يا محل سكننده نسبت به سازندهاغفال خريدار و مصرف

 . كااليي كه با نظارت و تأيید گمرك موجبات اغفال در آنھا محو گردد، از شمول بند فوق مستثني استتبصره ـ

 موجب قوانین خاصالورود بهزـ كاالھاي ممنوع

 مبحث دوم ـ ممنوعیتھا در ورود موقت و عبور داخلي

 :لي، محدوديتھاي ذيل قابل اعمال است در ورود موقت و عبور داخـ١٢٣ماده

 .الف ـ ورود موقت و عبور داخلي کاالھايي که به موجب قانون ممنوع گرديده است، امکانپذير نیست

ھاي مربوطه اين قانون منوط به موافقت وزارتخانه) ١٢٢(ماده ) ج(تا ) پ(ب ـ ورود موقت و عبور داخلي كاالھاي موضوع بندھاي 

 .است

اين قانون ممنوع است ولیکن عبور داخلي اين كاالھا منوط به ) ١٢٢(ماده ) ح(و ) چ(قت كاالھاي موضوع بندھاي پ ـ ورود مو

 .ھاي مربوطه استموافقت وزارتخانه

 . امکانپذير استت ـ ورود موقت و عبور داخلي کاالھاي مجاز مشروط، با موافقت گمرک ايران

 مبحث سوم ـ ممنوعیتھا در عبور خارجي

شود و  توسط شوراي امنیت كشور تھیه مي) ترانشیپمنت( فھرست كاالھاي ممنوعه براي عبور خارجي وعمل انتقالـ١٢٤ماده

 .رسدتصويب ھیأت وزيران ميبه

ھر كااليي را به اقتضاء ) كابوتاژ(بري نامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا كرانتواند با صدور تصويب دولت ميـ١٢٥ماده

 .ح اقتصادي يا امنیت عمومي يا بھداشتي منع يا مقید به شرايطي كندمصال

 مبحث چھارم ـ ممنوعیتھا در صادرات

 : كاالھاي زير قابلیت صدور قطعي نداردـ١٢٦ماده 

 موجب قانونالصدور براساس شرع مقدس اسالم ويا به الف ـ كاالھاي ممنوع

  و صنايع دستي میراث فرھنگي، گردشگرديب ـ اشیاء عتیقه يا میراث فرھنگي به تشخیص سازمان

ھاي جانوري براي حفظ ذخاير ژنتیك يا حفاظت محیط زيست طبق فھرست اعالمي ازسوي پ ـ اقالم دامي يا نباتي و گونه
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 ھاي مربوطهسازمان

 موجب قوانین خاصالصدور بهت ـ ساير كاالھاي ممنوع

 محیطي اي، ايمني و زيست بھداشتي، قرنطینهھاي گمركي كه بنا به مالحظاتاز رويه تحت ھر يك  ورود و ترخیص كاالھاـ١٢٧ماده

 .ھاي مربوطه باشد، موكول به اخذ گواھي از اين سازمانھا است نظرسازمانو نظاير آن براساس قانون مستلزم اعالم

 بخش دھم ـ کارگزار گمرکي

گمركي كاالي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت فات شود كه تشري کارگزار گمرکي درگمرك به شخصي اطالق ميـ١٢٨ماده 

نامه رسمي كه توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط تفكیك در وكالت وكیل بايد بهحدود اختیارات. از طرف آنان انجام دھد

 .مشخص گرددشود، گمرك ايران تنظیم مي

يد كه اين پروانه براي ترخیص كاال از كلیه گمركھاي كشور معتبر کارگزار گمرکي بايد پروانه مخصوص از گمرك ايران تحصیل نما

 .است

نامه اجرائي شرايط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و ساير امور مرتبط با اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيینتبصره ـ

 .شودتعیین مي

اي خالف  ه به ھنگام انجام تشريفات گمركي به عمد اظھارنامهدر مواردي كه كارگزار گمركي يا كارمند ترخیص مربوطـ١٢٩ماده

واقع كه متضمن زيان مالي دولت باشد تنظیم نمايد، تخلف او به پیشنھاد گمرك ايران در كمیسیون رسیدگي به تخلفات كه 

 :شود مركب از اشخاص ذيل است، رسیدگي مي

 الف ـ نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت

و ) در صورت نبود اتحاديه، نماينده اتاق(اديه كارگزاران گمركي با معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ب ـ نماينده اتح

 ھاي مربوط به بخش تعاون حسب مورد نماينده اتاق تعاون ايران در پرونده

 )سرپرست كمیسیون(پ ـ نماينده گمرك ايران 

درصورت اثبات عمدي بودن تخلف، پروانه كارگزار كند و  به موضوع رسیدگي مياين كمیسیون با دعوت از كارگزار گمركي مربوطه 

طور كتبي به وي و گمركھا  طور دائم باطل و مراتب را به تعداد تخلف، تعلیق يا به میزان و گمركي يا كارت وي را متناسب با

دخالت داشته باشد، عالوه بر اجراي گمركي چنانچه كارگزار گمركي يا كارمند ترخیص در ارتكاب عمل قاچاق . نمايد  مياعالم

اگر عمل خالف وي مستلزم مجازاتھاي ديگر باشد وفق . شود  ميمقررات باال، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق

 .گردد مقررات مربوطه عمل مي

 .شود كمیسیون و دبیرخانه آن در گمرك ايران تشكیل مي

 .ھايي كه قبل از آن تسلیم شده نیست ام تشريفات گمركي اظھارنامه تعلیق يا ابطال پروانه مانع انجـ١تبصره

 ھرگاه كارگزار گمركي متخلف، از اشخاص حقوقي باشد مقررات اين ماده، ھم شامل شخص حقوقي مزبور و ھم ـ٢تبصره

اقدام خالف، مداخله اند و يا در آن   خالف را امضاء كرده شامل كساني كه در آن شخصیت حقوقي حق امضاء دارند و اظھارنامة

به عنوان شخصي كه تواند شود و ھرگاه كارگزار گمركي مزبور از اشخاص حقیقي باشد در مدت ممنوعیت نمي مياند  داشته

 . كارگزار گمركي گمرك فعالیت نمايدداراي امضاء در يك شخصیت حقوقي كارگزار گمركي است در امور

 حمل و در اجراي تعھدات خود وظايف ترخیص و تحويل كاال در مقصد به موجب سندو نقل كه به  شركتھاي حمل ـ١٣٠ماده

تشريفات ترخیص بايد داراي پروانه کارگزار گمرکي باشند و در اين موارد سند حمل صاحب آن را نیز برعھده دارند براي انجام 

 .اين فعالیت منظور شده باشدصراحت امکان گردد،مشروط بر اينکه در اساسنامه شرکت به منزله وكالتنامه تلقي ميبه

و نقل  صورت حمل يكسره، عبور خارجي و انتقالي توسط شركتھاي حمل  انجام تشريفات گمركي كاالي عبور داخلي بهتبصره ـ

 .گرددنامه تلقي ميگونه موارد بارنامه به منزله وكالتدر اين. كارت کارگزار گمرکي نداردمربوطه نیاز به

توانند فقط با ارائه بارنامه كه مسؤولیت حمل و تحويل كاال را برعھده دارند، مي) اكسپرس كرير(ل سريع شركتھاي حمـ١٣١ماده

 .و فاكتور به گمرك اظھار و كاال را با رعايت ساير مقررات، ترخیص و تحويل صاحبان آنھا نمايند

ھاي شركتھاي مذكور در حدود مقررات اين قانون در ترخیص و نحوه و ضوابط فعالیت و مسؤولیت فھرست و میزان كاالھاي قابلـ تبصره

 .گرددنامه اجرائي تعیین ميآيین

 مسؤول اعمال كاركنان و نمايندگان و نقل و كلیه اشخاص حقیقي و حقوقي  کارگزار گمرکي، شركتھاي حمل ـ١٣٢ماده

 .باشندشده خود به گمرك ميمعرفي

 بخش يازدھم ـ بازبیني و اقدامات بعد از ترخیص

 فصل اول ـ كلیات

ھا و ساير اسناد گمركي مربوط به ترخیص كاال را پس از امضاءپته يا پروانه، ھا، اظھارنامه گمركھا موظفند كلیه پتهـ١٣٣ماده
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طور صحیح و كامل طبق مقررات وصول شده است، بار از نظر اجراي صحیح مقررات و اينكه وجوه گمركي متعلقه بهحداقل يك

 .ر زمان، مورد بازبیني قرار دھندقبل از شمول مرو

ھاي گمركھا را كه ضروري تشخیص دھد در مھلت قانوني بازبیني مجدد تواند ھر تعداد از اظھارنامهگمرك ايران ميـ ١٣٤ماده

 .نمايد

ورد نظر را ھا و اوراق مماه مھلت قانوني، اظھارنامه گمركھا موظفند براساس درخواست گمرک ايران قبل از انقضاء ششتبصره ـ

 .براي بازبیني مجدد ارسال نمايند

 ھر گاه بعد از ترخیص كاال از گمرك معلوم گردد وجوھي كه وصول آن برعھده گمرك است بیشتر يا كمتر از آنچه مقرر ـ١٣٥ماده 

ماه از ظرف ششتوانند بوده دريافت گرديده يا اساسًا دريافت نشده و يا اشتباھي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كاال مي

رد اضافه .تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كاالي مورد بحث، كسر دريافتي و يا اضافه پرداختي را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند

 .آيدعمل ميپرداختیھا از محل درآمد جاري به

 .بل مطالبه نیست قاريال در مورد ھر اظھارنامه)١٫٠٠٠٫٠٠٠( كسر دريافتي كمتر از يك میلیون ـ١تبصره

گمرك اسـت مھلت مرور زمان قانوني ديگري  چنانچه طبق قوانین خاص براي مطالبه وجوھي كه وصول آن برعھده ـ٢تبصره

 .گردد ميتعیـین شود مورد، مـشمول مھلتھاي مربوطه

ت به گمرك تسلیم شود با  چنانچه پس از ترخیص كاال ظرف شش ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي، حكم معافیـ٣تبصره

 .رعايت مقررات، مبلغ پرداختي مربوطه قابل استرداد است

نام طرف گمرك براي مطالبه كسر دريافتي و يا استرداد اضافه پرداختي، شخصي است كه پروانه يا پته گمركي بهـ١٣٦ماده

 .عنوان صاحب كاال صادر شده استاوبه

 فصل دوم ـ كسر دريافتي

نامه كتبي به صاحب كاال و در صورت عدم التفاوت و يا تمام وجوه كسر دريافتي را طي مطالبهلف است مابه گمرك مكـ١٣٧ماده

ابالغ . دسترسي، به وكیل يا نماينده صاحب كاال به نشاني مندرج در اظھارنامه ابالغ و آنرا از صاحب كاال مطالبه و دريافت نمايد

 ولو اينكه مورد وكالت يا نمايندگي محدود به ترخیص كاال باشد قاطع مرور زمان نامه به وكیل يا نماينده صاحب كاالمطالبه

 .ماھه است شش

 .شودماھه محسوب نمي روز امضاء پروانه يا پته و روز ابالغ كسر دريافتي جزء مھلت ششـ ١تبصره

 . باشدنامه بايد مربوط به يك پروانه يا پته و مبلغ و مستند قانوني آن مشخص مطالبهـ٢تبصره

شود ھرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند  اشخاصي كه كسر دريافتي از آنھا مطالبه ميـ١٣٨ماده 

صورت گمرك به طور كتبي به گمرك اعالم دارند در ايننامه داليل اعتراض خود را بهتوانند ظرف سي روز از تاريخ ابالغ مطالبهمي

نمايد وگرنه دلیل رد  و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري ميكندنامه رسیدگي مي اعتراض

تواند ظرف ده روز از تاريخ كنند كه در آن صورت چنانچه صاحب كاال به اعتراض خود باقي باشد مياعتراض را به مؤدي ابالغ مي

ارجاع پرونده بعد از . ن رسیدگي به اختالفات گمركي را بنمايدابالغ بدون توديع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به كمیسیو

 .باشد  مورد مطالبه ميماه امكانپذير است و مستلزم تأمین مبلغ مھلتھاي فوق حداكثر تا شش

اين قانون و ساير مواردي که براساس ) ١٤٤( در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مھلتھاي تعیین شده در ماده ـ١٣٩ماده 

 .گرددشود، عملیات اجرائي وصول مطالبات شروع مي قانون مطالبه قطعي مياين

%) ٥/٠( مدت تأخیر معادل نیم درصدازاء ھر ماه نسبت بهالتفاوت، بهبر مابه از تاريخ قطعي بودن مطالبه عالوهـ١٤٠ماده 

 .شودمبلغ كسر دريافتي جريمه ديركرد احتساب و دريافت مي

 تيفصل سوم ـ اضافه پرداخ

شود كه شود وقتي ترتیب اثر داده مي به درخواستھاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كاال از گمرك ادعاء ميـ١٤١ماده 

 :داراي شرايط زير باشد

الف ـ ھر درخواست رد اضافه پرداختي بايد فقط مربوط به يك پروانه يا پته گمركي باشد و مبلغ و علت تقاضاي استرداد در آن قید 

 .ودش

ب ـ ارائه اصل پروانه يا پته گمركي براي رد اضافه پرداختي الزامي است، مگر اينكه ثابت شود كه اصل سند از بین رفته است 

 .كننده تعھدي بسپارد كه در صورت كشف خالف از عھده مسؤولیت آن برآيدكه در چنین موردي بايد تقاضا

 .رداختي، تاريخ ثبت آن در گمرك محل ترخیص و يا گمرك ايران استپ ـ مالك تشخیص تاريخ تسلیم درخواست رد اضافه پ

 .شودماھه مزبور محسوب نمي ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضاي رد اضافه پرداختي در گمرك جزء مھلت شش

 قطعیت، ظرف يک ماه  دريافت وجه را دارد از زمان مبلغ اضافه پرداختي بايد به صاحب کاال يا وكیل قانوني او كه حقـ١٤٢ماده
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مبلغ %) ٥/٠(به ازاء ھر ماه نیم درصد ) ١٤٠(در صورت تأخیر پرداخت، گمرک از محل جريمه وصولي ماده . مسترد شود

 .نمايدعنوان جريمه به صاحب كاال پرداخت ميپرداختي را بهاضافه

تن اصل پروانه يا پته گمركي و اظھارنامه درج  گمرك موظف است پس از رد اضافه پرداختي، مراتب را با ذكر مبلغ در متبصره ـ

كننده با ارائه تعھدنامه رسمي در صورت كشف نمايد مگر اينكه ثابت شود اصل سند از بین رفته كه در چنین موردي بايد تقاضا

 .خالف، تمام مسؤولیتھاي آن را برعھده گیرد

 بعد از ترخیص فصل چھارم ـ حسابرسي 

منظور حصول اطمینان از رعايت مقررات گمركي ظرف سه سال از تاريخ صدور سندي كه  است به  گمرك ايران مکلفـ١٤٣ماده

موجب آن كاال از گمرك ترخیص شده، در صورت كشف اسناد خالف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص كااليي كه به

د نموده باشد به تأيید و تشخیص گمرك ايران متضمن زيان مالي دولت است و يا امتیازات غیرموجھي براي صاحب كاال ايجا

دريافت اين جريمه مانع از . تا سه برابر ارزش كاالي موضوع سند مذكور تعیین و دريافت نمايد%) ٣٠(اي از سي درصد جريمه

 .آيد نیستعمل ميتعقیبي كه حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسالمي به

اي معادل بر وصول اصل مبلغ استردادي جريمهگردد عالوهحق با تقلب و تزوير مسترد مين غیر در مورد وجوھي كه مـ١تبصره

 .شودآن نیز دريافت مي%) ١٠٠(صد درصد 

ربط مكلفند حسب مورد اسناد و مدارك و نقل و کارگزاران گمرکي و ساير اشخاص ذي  صاحبان كاال، شركتھاي حمل ـ٢تبصره

 .ر ارتباط با موضوع مورد رسیدگي را ارائه نمايندموجود مورد درخواست گمرك د

 بخش دوازدھم ـ مراجع رسیدگي به اختالفات گمركي

غیراز موارد قاچاق گمركي، قوه قھريه ھابه مرجع رسیدگي به اختالفات گمركي در تشخیص تعرفه، ارزش كاال، جريمهـ١٤٤ماده

 :اين كمیسیون مركب از اشخاص ذيل است. فات گمركي استو مقررات گمركي، كمیسیون رسیدگي به اختال) فورس ماژور(

 الف ـ چھار نفر عضو اصلي از كارمندان گمرك ايران

 ب ـ دو نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت

 پ ـ يك نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي

 زرگاني و صنايع و معادن ايرانعنوان نماينده اتاق بات ـ يك نفرعضواصلي به

 عنوان نماينده اتاق تعاونث ـ يك نفر عضو اصلي به

 .شوند اعضاء كمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمركي توسط دستگاھھاي مزبور انتخاب ميـ١تبصره

كاري مرتبط باشند و توسط شوند و بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه  اعضاء كمیسیون ھم طراز مديركل تلقي ميـ٢تبصره

 .رئیس گمرك ايران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاقھاي مذكور انتخاب شوند

 .شودالبدل معرفي ميعنوان عضو عليھمراه ھريك از اعضاء اصلي يك نفر نیز به  به ـ٣تبصره

التفاوت بین نظر  كه مبلغ مابه مواردياالجراء اسـت مگر در رأي كمـیسیون رسـیدگي به اختـالفات گمـركـي الزمـ٤تبصره

 میلیون گمركي كااليي كه اختالف درخصوص شرايط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاهگمرك و مورد قبول مؤدي و يا ارزش 

تواند ظرف بیست روز از تاريخ ابالغ رأي تقاضاي ارجاع امر به كمیسیون صورت مؤدي ميريال باشد كه در اين) ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠(

 .ظر را بنمايدتجديدن

گیرد و  اختالفات اشخاص با گمركھا به درخواست مؤدي ابتدا در واحدھاي ستادي گمرك ايران مورد اظھارنظر قرار مي ـ٥تبصره

كتبي طور درصورتي كه مؤدي به اعتراض خود باقي باشد پرونده از طرف رئیس كل گمرك ايران و يا شخصي كه به حكم وي به

 طرح اختالف در كمـیسیون مذكور صاحب براي. شودیون رسیدگي به اختالفات گمركي احاله ميگردد به كمیستعیین مي

 .صورت سپرده پرداخت نمايدعنوان حق رسیدگي به اختالف را بهمبلغ مورد%) ٥/٠(درصد  د معادل نیمكاال باي

ه گمرك باشد مبلغ مذكوربه درآمد قطعي وسیله كمیسیون رسیدگي به اختالفات گمركي در تأيید نظريدرصورتیكه رأي صادره به

 به نفع صاحب كاالباشد يا اينكه با درخواست صاحب كاال اختالف به كمیسیون تجديدنظر احالهگردد لكن درصورتیكه رأي منظور مي

 .گرددشود و رأي كمیسیون فوق به نفع صاحب كاال باشد، مبلغ سپرده مسترد مي

 .شودمراجع صالحه رسیدگي مياختالفات مربوط به قاچاق گمركي در 

شود  كه از طرف رئیس كل گمرك ارجاع ميھايي ھا و گزارش كمیسیون در مورد استعالم تعرفه و اظھارنظر در مورد طرحـ ٦تبصره

 .االجراء استگمرك الزمتعرفه شود برايقانون تعیین اين) ٤٣(در مواردي كه در اجراي ماده. دھدنظر مشورتي مي

از موضوع اختالف مواجه گردد،مراتب به رئیس ھا،كمیسیون با مواردي غیروارديكه در حین رسیدگي به پرونده درمـ٧تبصره

 .شودكل گمرك ايران منعكس مي

يابد و مصوبات آن  جلسات كمیسیون رسیدگي به اختالفات گمركي حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت مي ـ٨تبصره
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 .معتبر است)اقلپنجنفرحد(با رأي اكثريت كل اعضاء 

 .داليل، توجیھات و مستندات رأي بايد در متن آن تصريح گرديده و نظرات اقلیت در آن ذكر گرددـ ٩تبصره

رئیس در اولین جلسه كمیسیون با  از بین اعضاء اصلي كمیسیون رسیدگي به اختالفات يك نفر رئیس و يك نفر نايبـ١٤٥ماده

 .شوندکل گمرک منصوب ميرأي مخفي انتخاب و با حكم رئیس 

 : كمیسیون تجديد نظر اختالفات گمركي مركب از اشخاص ذيل استـ١٤٦ماده 

 )رئیس(الف ـ يك نفر از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير 

 )رئیسنايب(ب ـیك نفر ازمعاونین گمرك ايران به انتخاب رئیس كل گمرك ايران 

 ان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزيرپ ـ يك نفر از كارمند

 ت ـ يك نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه

رئیسه اتاق ث ـ يك نفر از اعضاء ھیأت رئیسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با معرفي رئیس اتاق يا يك نفر از اعضاء ھیأت

 ھاتعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونی

اعضاء كمیسیون بايد حداقل داراي . شودالبدل معرفي ميعنوان عليھمراه ھر يك از اعضاء اصلي يك نفر نیز به  بهـ١تبصره

 .بیست سال سابقه كاري مرتبط باشند

نوان  عمبـلغ مورد اختـالف را به%) ١(درصد  يـك براي طرح اختالف در كمیسیون تجديدنظر صاحب كاال بايد معادل ـ٢تبصره

گمرك  وسیله كمیسیون مذكور در تأيید نظريه در صورتي كه رأي صادره به.  نمايد صـورت سـپرده پرداختحق رسیدگي به

 فوق به نفع صاحب كاال باشد مبلغ سپرده شود لكن درصورتي كه رأي كمیسیونباشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور مي

 .گرددمسترد مي

اي رأي داده باشند حق شركت در وان عضو كمیسیون رسیدگي به اختالفات گمركي، در مورد پرونده كساني كه به عنـ٣تبصره

 .كمیسیون تجديدنظر و رأي دادن درباره ھمان پرونده را ندارند

االجراء است و فقط تا مدت سي روز از تاريخ ابالغ رأي از  آراء صادره به وسیله كمیسیون تجديدنظر قطعي و الزمـ٤تبصره

 .باشدظر شكلي قابل شكايت در ديوان عدالت اداري مين

 جز در صورت شوند و بهنتخاب مي اموجب احكام رسمي اداري براي مدت دو سال اعـضاء كمیسیونھا به ـ١٤٧ماده

والي، موجه بیش از سه جلسه مت، انتقال به سازمانھاي ديگر و غیبت غیربازنشستگي، استعفاء، حجر، محكومیت اداري يا كیفري

 .باشنددر مدت مذكور قابل تغییر نمي

 . عضويت در كمیسیونھا فقط براي يك دوره دوساله ديگر قابل تمديد استتبصرهـ 

تواند از وزيران و رئیس كل گمرك ايران ميھاي ارجاعي به كمیسیون ايجاب نمايد،  درمواردي كه تعداد پروندهـ١٤٨ماده

 نمايد كه اعضاء بیشتري را براي تشكیل كمیسیونھاي جديد رسیدگي به اختالفات قاضات) ١٤٦(و ) ١٤٤(مراجع مذكور در مواد

نیز مكلفند نسبـت به معرفي اعضاء صورت ساير دستگاھھا در اين . گمركي و تجديدنظر براي مدت معین معرفي نمايند

 . اقدام نمايندمورد درخواست با رعايت شرايط مقرر در اين قانون

توانند به آخرين آراء ھاي مشابه قابل تعمیم نیست ولي واحدھايستادي گمرك ايران ميیسیونھا در مورد پرونده آراء كمـ١٤٩ماده

 به اختالفات گمركي و تجديد نظر منطبق بر ھم باشد در موارد مشابه و وحدت قطعي كمیسیونھا كه آراء كمیسیون رسیدگي

 .حب كاال نیز قرارگیرد استناد نمايندگونه آراء مورد پذيرش صاموضوع، مشروط بر آنكه اين

 بخش سیزدھم ـ ساير مقررات

از آنچه ھاي بازرگاني دولت با سايركشورھا براي كاالي معیني حقوق ورودي به مأخذي غیر ھرگاه ضمن موافقتنامهـ١٥٠ماده

ت حقوق ورودي آن كاال مطابق قوت خود باقي اسھاي مزبور به مادامي كه موافقتنامهكه درجدول تعرفه مقرر است معین شود 

گردد مـگر اينكه درجدول تعـرفه، حقوق ورودي ھا و با رعايت شرايط مقرر در آنھا دريافت مي تعیین شده درموافقتنامهمأخذ

 .كمتري به آن تعلق گیرد يا بخشوده شود

شود كه كاال د وقتي اعمال مينفع طرف قراردااي يا تجاري درخصوص محصوالت بامبدأ كشور ذي ترجیحات تعرفهـ١٥١ماده

 .طور مستقیم از آن كشور حمل شودبه

 :منظور از حمل مستقیم عبارت است ازتبصره ـ

 .الف ـمحصوالتي كه بدون عبور از سرزمین كشور ديگر حمل شود

ايط جغرافیايي يا داليلي از قبیل شرب ـ محصوالتي كه از كشورھاي ديگر عبور خارجي شود، مشروط براينكه اين عبور خارجي به

 .گونه عملیاتي عبور نمايدو نقل قابل توجیه باشد وكاال زير نظر كشورھاي عبوري وبدون انجام ھیچ ساير الزامات حمل 
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در تمام موارد مربوط به اين قانون اقامتگاه صاحب كاال يا نماينده قانوني او ھمان است كه در اظھارنامه گمركي ـ ١٥٢ماده

درصورتي كه تغییري در محل اقامت داده شود بايد فوري محل جديد را با مشخصات كامل . د شده استيا تقـاضانامه قیـ

ھاي ھا و احكام كمیسیونھا و اجرائیهھا و دعوتنامهاند كلیه اخطاريهاطالع دھـد و تا زماني كه به اين ترتیب اطالع نداده

واقعي درصورتي كه آدرس ارائه شده غیر. شودضـا ابالغ ميمربوطه به ھمان محل تعیین شده در اظھارنامه يا برگ تقا

 .گرددباشد و مؤدي در آن محل شناخته نشود گزارش كتبي مأمور ابالغ در ذيل ابالغیه به منزله ابالغ قانوني تلقي مي

 .ساير تشريفات ابالغ مندرج در اين ماده تابع مقررات ابالغ قانوني آيین دادرسي مدني استتبصره ـ

طور مطلق ممنوع است لكن صاحب سند  صدور المثني، رونوشت يا تصوير گواھي شده از اسناد وصول وترخیص بهـ١٥٣هماد

 .تواند از گمرك درخواست كند، گواھینامه حاكي از مدلول سند به او تسلیم شودمي

گمركي باربري و انبارداري و يا اماكن غیر قبیل توانند امور تحويل و تحول كاال ازگیرنده دولتي كاال مي مراجع تحويلـ١٥٤ماده

ھاي عمومي به بخش غیردولتي مطابق فھرست ھاي اختـصاصي يا سردخانهخود را با رعايت مقررات اين قانون براي ايجاد انبار

در اين  براساس وظايف و مسؤولیتھاي مذكور گیرنده مكلف استتحويل. شده از سوي گمرك ايران واگذار نمايند تأيید صالحیت

محول نمودن وظايف انبارداري و واگذاري اماكني براي نگھداري كاالي گمرك نشده موكول به ھماھنگي قبلي . قانون عمل نمايد

 .با گمرك ايران است

المللي   در مـواردي كه دولت جمھوري اسالمي ايران طبق قانون، عضويت در کنوانـسیونھا و قراردادھاي بینـ١٥٥ماده

 است، روشھا و دستورالعملھاي اجرائي اين قراردادھااز طرف گمرك ايران  شناختهاالجراء ك را پذيرفتـه و الزممربوط به گمـر

 .رسدشود و به تصويب ھیأت وزيران مي تھیه مي

بار براساس شاخص قیمتھا كه توسط بانك ھا و ساير حدنصابھاي ريالي تعیین شده در اين قانون ھر سه سالیك جريمهـ١٥٦ماده

 .يابد به پیشنھاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب ھیأت وزيران تغییر ميشود اسالمي ايران اعالم مي مركزي جمھوري

گرفته و يا بیرون بیاورند بايد آن را به  اشخاصي كه كااليي اعم از داخلي و خارجي را از آبھاي سرزمیني مرزي ـ١٥٧ماده

 است فورًا صورتمجلس حاكي از مشخصات و خصوصیات كاال را تنظیم و به امضاء مرك مكلفنزديكترين گمرك تحويل نمايند و گ

 .يابنده برساند

گمرك مكلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بالفاصله مراتب را در يك روزنامه كثیراالنتشار اعالم و تصريح نمايد 

سال با ارائه اسناد به گمرك براي تواند از تاريخ انتشار آگھي تا مدت يك ميداند كه اگر كسي خود را مالك كاالي مزبور مي

 .ھاي بیرون آوردن از آب و نظاير آن مراجعه نمايد پرداخت حقوق ورودي كاالي خارجي و ترخیص كاال و پرداخت ھزينه

شود و پس از  المالك تلقي مي مجھول عنوانكه تا پـايان مدت مزبور كسي به گمرك مراجعه ننمايد کاالي مزبور بهدر صورتي

 .ھاي مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت استفقیه ھزينهفروش توسط نھاد مأذون از سوي ولي

يابد با انتقـال مي و  بنادر و دريانوردي، نقـل درمورد شناورھاي غرق شده يا صدمه ديده و بقاياي آنھا كه توسط سازمانـ١تبصره

 .شود اقدام مي٢٩/٦/١٣٤٣قانون دريايي ايران مصوب ) ٣٧(رعايت ماده 

الفساد و كاالھايي كه نگھداري آنھا ايجاد ھزينه اضافي يا خطر نمايد، طبق مقررات مربوط، به فروش  كاالھاي سريعـ٢تبصره

 .شودرسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تكلیف نھائي به عنوان سپرده نگھداري ميمي

استثناء موارد مصرحه در اين قانون نحوه ورود و صدور كاال، تحويل و تحول، نگھداري، محدوديتھا و ممنوعیتھا در ه بـ١٥٨ماده

 .مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است

يت قوانین مربوطه، از نظر كنترلھا و تشريفات ھايمرزي با رعاوري، بازارچهمبادله كاال در تجارت مرزي از قبیل مرزنشیني، پیلهـ١٥٩ماده

 .گمركي تابع مقررات اين قانون است

گمرك جمھوري اسالمي ايران واريز از حقوق ورودي در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام %) ٢( دو درصد ـ١٦٠ماده

در اختیار سازمان مزبور قرار گردد  قوانیـن بودجه سنواتي منظور ميشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه درمي

و ابنیه و ساختمانھاي اعتبار موضوع اين ماده را براي تجھیز گمركھا %) ٧٠(گمرك جمھوري اسالمي ايران ھفتاد درصد . گیردمي

بار به كمیسیون ماه يك و عملكرد اين ماده را ھر ششنمايدھاي سازماني با اولويت گمركھاي مرزي ھزينه ميگمرك و خانه

 .نمايدتصادي مجلس شوراي اسالمي گزارش مياق

اي و اعتبارات موضوع اين ماده به صورت اي، تملك دارايیھاي سرمايه بودجه گمرك جمھوري اسالمي ايران اعم از ھزينهـ١تبصره

 .شوداي در لوايح بودجه سنواتي منظور ميمتمركز در رديف جداگانه

عمومي و ساير مقررات عمومي دولت  اين ماده از شمول قانون محاسباتاعتبار موضوع%) ٣٠(درصد  مصرف سيـ٢تبصره

 اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات كردنقانون نحوه ھزينه«مستثني است و تابع 
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 .باشد، مي»٦/١١/١٣٦٤عمومي دولت مستثني ھستند مصوب 

 موجب دستورالعملي است كه توسط وزير  اين ماده در چـھارچوب قوانـین مربوطه بهكرد اعتبارات موضوع ھزينـهـ٣تبصره

 .گرددامور اقتصادي و دارايي ابالغ مي

اين قانون را به منظور تشويق، ترغیب، پاداش و ) ١٦٠(از منابع موضوع ماده %) ٢٠( گمرك موظف است بیست درصد ـ١٦١ماده

 مسكن كاركنان گمرك و كاركنان ساير دستگاھھاي اجرائي كه در مكانھاي تحت مديريت و ھاي رفاھي و درماني و كمك ھزينهھزينه

پرداخت پاداش براي كاركنان . نمايند، متناسب با نقش آنھا پرداخت نمايداين قانون خدمت ارائه مي) ١٢(نظارت گمرك موضوع ماده 

 . است٥/١ و ٢، ٣اي گمرك در مراكز استانھا به ترتیب با ضريب مستقر در گمركھاي مرزي زمیني و دريايي، گمرك فرودگاھھا و ستادھ

اين قانون را به منظور آموزش، پژوھش و باالبردن ) ١٦٠(از منابع موضوع ماده %) ١٠( گمرك موظف است ده درصد ـ١٦٢ماده

 و وصول حقوق دولت وري كاركنان گمركسطح آگاھي، مھارت و معلومات كاركنان گمرك و ساير اموري كه موجب افزايش بھره

 .شود، ھزينه نمايدمي

از کل %) ٥/٠( و سوانح، معادل نیم درصدآگاھي، پیشگیري ،آمادگي مقابله و امدادرساني در حوادث  به منظور پیشـ١٦٣ماده

شور واريز داري كل كگیرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانهحقوق گمرکي و سود بازرگاني که به کاالھاي وارده به کشور تعلق مي

 .شود تا در راستاي مأموريتھاي قانوني ھزينه گرددو معادل آن در بودجه ساالنه به حساب جمعیت ھالل احمر منظور مي

االجراء شدن توسط وزارت امور  تاريـخ الزمنامة اجرائي موارد تصريح نشده در اين قانون ظرف شش ماه پس از  آيینـ١٦٤ماده

 .رسد ھیأت وزيران ميود و به تصويبش اقتصادي و دارايي تھیه مي

 :گردداالجراء شدن اين قانون، قوانین و مقررات ذيل لغو مي از زمان الزمـ١٦٥ماده 

 آن و اصالحات و الحاقات بعدي ٣٠/٣/١٣٥٠الف ـ قانون امور گمركي مصوب 

 ي آن و اصالحات و الحاقات بعد٢٠/١/١٣٥١نامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب ب ـ آيین

پ ـ اليحه قانوني راجع به محموالت سیاسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سیاسي ايراني و خارجي مصوب 

٢٨/٣/١٣٥٩ 

 ٤/٧/١٣٧٢قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ) ١٧(و ) ١٤(، )١٢(و مواد ) ٢(ماده ) ٣(و ) ٢(، )١(ت ـ بندھاي 

 ١٧/١٢/١٣٨٢رود و خروج كاال و خدمات از كشور مصوب ث ـ ماده واحده قانون يكسان سازي تشريفات و

 ١٧/٢/١٣٨٧آن مصوب ) ٣(و ) ١(ھاي استثناي تبصره قانون مالیات بر ارزش افزوده به) ٤١(ج ـ ماده 

 ١٠/١٢/١٣٥١قانون گذرنامه مصوب ) ٤(چ ـ ماده 

 قانون فوق مشتمل بر يكصد و شصت و پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه 

 به تأيید شوراي ٢/٩/١٣٩٠ماه يكھزار و سیصد و نود مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ   و دوم آبانمورخ بیست

 .نگھبان رسید

 رئیس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

 ٣٢٤; کد
 مصوبات مجلس شوراي اسالمي: گروه
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