
 ایران اسالمی جمهوری گمرک ـ دارایی و اموراقتصادی وزارت

 امور قانون( ۱۶۴) ماده استناد به و دارایی بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و ۶/۱۲/۱۳۹۱هیئت وزیران در جلسه مورخ 

 :نمود تصویب زیر شرح به را یادشده قانون اجرایی نامهآیین ـ۱۳۹۰ مصوب ـ گمرکی

 گمرکی امور قانون اجرایی نامهآیین

 کلیات و تعاریف ـ اول بخش

 تعاریف ـ اول فصل

 :روندمی کار به زیر مشروح معانی در نامهآیین این در استفاده مورد اصطالحات ـ۱ماده

 ـ .۱۳۹۰الف ـ قانون: قانون امور گمرکی ـ مصوب 

 ب ـ گمرک ایران: ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسالمی ایران.

 های اجرایی در سطح کشور.پ ـ گمرک: گمرک

 مرزی در داخل کشور.ت ـ گمرکهای داخلی: گمرکهای غیر

 ای معتبر به تشخیص گمرک ایران.نامه بانکی یا تضمین بیمهث ـ تأمین: تودیع وجه نقد به صورت سپرده یا ارایه ضمانت

  

 کلیات ـ دوم فصل

 خدمات انجام هایهزینه و ورودی حقوق ـ اول مبحث

 .شودنمی ورودی حقوق افزایش مشمول گمرک از شدهترخیص کاالی ـ۲ماده



 .شودنمی گمرک در اظهارشده کاالی شامل صادراتی عوارض برقراری یا افزایش ـ تبصره

 :شودمی مشخص زیر شرح به خدمات انجام هزینه نرخ قانون،( ۵) ماده( ۳) تبصره اجرای در ـ۳ماده

ن و پس از تأیید دهنده خدمات گمرک باشد نرخ هزینه انجام خدمات بنا به پیشنهاد گمرک ایراالف ـ درصورتی که ارایه

 وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و اخذ خواهد شد.

دهنده خدمات سایر دستگاههای دولتی باشند نرخ هزینه انجام خدمات بنا به پیشنهاد دستگاه ب ـ درصورتی که ارایه

 مربوط و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوط تعیین و اخذ خواهد شد.

دهنده خدمت دهنده خدمت غیردولتی است نرخ هزینه انجام خدمات پس از اعالم توسط ارایهر سایر موارد که ارایهج ـ د

 شود.ـ تعیین می۱۳۸۲( قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۱با تأیید هیئت عالی نظارت، موضوع ماده )

ت که برای تخلیه، بارگیری، جابجایی و صفافی اس عملیاتی قانون،( ۱) ماده( ل) بند موضوع باربری از منظور ـ تبصره

 شود.کاال انجام می

 گمرکی اماکن داخل در غیراداری ساعات یا تعطیل روزهای در العادهفوق( گمرکی تشریفات) خدمات انجام ـ۴ماده

العاده فوق خدمات هزینه صورت این در که باشدمی اداری ساعات در متقاضی کتبی درخواست با گمرک موافقت مستلزم

 مستلزم اوقات تمام در گمرکی اماکن از خارج در شده یاد خدمات انجام. شد خواهد دریافت موردنظر متناسب با خدمات

 .است متقاضی برعهده آمد و رفت وسایل تأمین و مذکور هایهزینه پرداخت

های کردن کیسهو پیاده آنها شخصی اشیای و توشه معاینه و سیاسی پیک و مسافران کردنپیاده خدمات ـ۱تبصره

های پستی به وسایل نقلیه به شرط اینکه نمایندگان مؤسسات پستی، سوارکردن مسافران و پیک سیاسی و بارگیری کیسه

گیرنده کاال را برای اینکه بتواند کارمندان مورد نیاز را حاضر نماید به موقع حمل و نقل، رییس گمرک و مرجع تحویل

 گیرندهتحویل مرجع و گمرک به کار شروع از قبل ه اجمالی و رونوشت بارنامه و سایر اسناد رامطلع سازند و اظهارنام

 اوقات تمام در باشد العادهفوق خدمت هزینه پرداخت و اجازه تحصیل و قبلی درخواست به نیاز اینکه بدون نمایند، تسلیم

 .گیردمی انجام تعطیل ایام یا غیراداری یا اداری ساعات از اعم



های منظم، معین و معلوم باشد احتیاجی به اعالم هرگاه ساعات ورود و حرکت وسایل نقلیه مطابق برنامه ـ۲تبصره

 موردی نخواهد بود.

آهن ممکن است در خارج از ساعات اداری بدون هیچ تشریفاتی به انبارهای گمرکی وارد شوند، های راهواگن ـ۳تبصره

های آنها درخواست نشده و فقط امانت گذاشتن موقتی تا به شرط اینکه معاینه یا تحویل گرفتن کاال یا شمارش محموله

 گیرنده مدنظر باشد.ع تحویلفرارسیدن ساعات کار اداری بدون مسئولیتی برای گمرک و مرج

 اطالعات فنون از استفاده ـ دوم مبحث

گمرک ایران موظف است متناسب با ایجاد زیرساختها به منظور انجام تشریفات گمرکی و کنترلهای گمرکی از  ـ ۵ماده

ـ و مدیریت ۱۳۸۲فناوریهای نوین نظیر فناوری اطالعات و پرتونگاری با رعایت قوانین تجارت الکترونیکی ـ مصوب 

 انجام در هاممنوعیت و ـ استفاده نموده و با ایجاد زیرساختها، مجوزهای صادره، معافیتها۱۳۸۶خدمات کشوری ـ مصوب 

 و شخصی هویت شناسایی منظور به همچنین. نماید دریافت ارتباطات و اطالعات فناوری بستر در را گمرکی تشریفات

 و شرکتها ی و حقوقی به اطالعات سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل ثبتحقیق اشخاص قالب در خود متعاملین تجاری

 سایر و کشور مالیاتی امور سازمان و ایران جمهوریاسالمی کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق غیرتجاری، مؤسسات

وط را در بستر فناوری اطالعات مرب اطالعات باید ربطذی سازمانهای و نموده استناد( لزوم مواقع در مورد حسب) سازمانها

 و ارتباطات در اختیار قرار دهند.

 شبکه بستر در پایدار و امن مخابراتی و ارتباطی زیرساختهای است موظف اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت ـ تبصره

 .نماید فراهم الکترونیکی گمرک اجرای منظور به کشور گمرکهای در را اطالعات ملی

 نتضمی ـ سوم مبحث

 تضمین مورد از یکی تواندمی اظهارکننده است تضمین اخـذ به مجـاز گمرک قـانـون، طبـق که مواردی در ـ۶ماده

 یا( گمرک توسط شرایط اعالم از پس) کلی صورت به تضمین. نماید ارایه و انتخاب را قانون( ۱) ماده( ح) بند موضوع

 ز انجام الزامات، تضمین مربوط را آزاد نماید.ا پس بالفاصله است موظف گمرک و شودمی تودیع موردی



 خواهد تعیین ایران گمرک سوی از تضمین نوع گمرکی، مقررات از تخلف سابقه دارای اشخاص درخصوص ـ۱تبصره

 .شد

 عقد و قبلی هماهنگی با بیمه عالی شورای ضوابط طبق بیمه شرکتهای که است اینامهبیمه معتبر نامهبیمه ـ۲تبصره

 کنند.با گمرک ایران صادرمی قرارداد

 گمرکی کنترلهای و تشریفات ـ چهارم مبحث

 اینکه از اعم شوند،می خارج آن از یا وارد گمرکی قلمرو به که( هوایی و دریایی زمینی،) نقلیه وسایل و کاالها ـ۷ماده

 اهند بود.خو گمرکی کنترلهای مشمول خروجی و ورودی مسافران و نباشند یا باشند ورودی حقوق مشمول

 :نمایند اقدام زیر شرح به موظفند کنترلها سایر مسئول سازمانهای و هاوزارتخانه قانون،( ۱۲) ماده اجرای در ـ۸ماده

االختیار خود در اجرای پنجره واحد فیزیکی حسب نظر گمرک در این مراکز در گمرکهای الف ـ استقرار نمایندگان تام

 اجرایی به نحوی که جوابگویی کامل به مراجعان صورت گیرد.

گونه یـجاالختیـار خود براسـاس نظر گمـرک، به نحـوی که هب ـ تنظیم سـاعـات کاری و ایام حضـور نماینـدگان تام

 خللـی در ترخیص کاال به دلیـل عدم حضـور آنان ایجاد نگردد.

گیری و پاسخگویی خود به طور کامل و براساس نظر گمرک به نحوی که زمان ترخیص پ ـ تنظیم مدت بازدید، نمونه

 نامه حداقل سی درصد کاهش یابد.االجراشدن این آیینکاال تا دو سال پس از الزم

ها و مجوزهای مرتبط به گمرک به صورت الکترونیکی به نحوی که گمرک ایران تعیین ، مدارک، گواهیت ـ ارایه اسناد

 باشند، نیز الزامی است.نماید. رعایت این بند توسط سازمانها و مؤسساتی که در انجام تشریفات گمرکی کاال دخیل میمی

دی که برخی از کنترلها با هماهنگی قبلی به گمرک ث ـ فراهم نمودن امکانات الزم و آموزش کارکنان گمرک در موار

 شود.واگذار می



افزاری و تحویل کل مجموعه به گمرک ایران توسط افزاری و نرمج ـ اتمام و تکمیل ساختمانهای اداری از لحاظ سخت

 سازمانهای متولی ایجاد زیرساخت در مبادی ورودی و خروجی.

 شدههماهنگ سیستم الزامات ـ پنجم مبحث

 متن باشد، داشته وجود ابهام تعرفه جدول عبارات در که مواردی در آن، تبصره و قانون( ۱۳) ماده اجرای در ـ۹ماده

 .بود خواهد عمل مالک مربوط کنوانسیون رسمی زبانهای به آن توضیحی هاییادداشت و شدههماهنگ سیستم

 :گرددمی تعیین زیر شرح به کاال رسیدن زمان مدت ـ تبصره

 ـ درصورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ صدور بارنامه حمل.الف 

 ب ـ سایر روشهای حمل شصت روز از تاریخ صدور بارنامه حمل.

 مبدأ قواعد و ارزش تعیین ـ دوم بخش

 کاال ارزش ـ اول فصل

 )وارداتی( ورودی کاالی ارزش ـ اول مبحث

 روند:اصطالحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح زیر به کار می قانون،( ۱۵) ماده اجرای در ـ۱۰ماده

 اظهارشده کاالی  الف ـ کاالی مثل: کاالیی که از همه جهات از جمله خصوصیات فیزیکی )مادی(، کیفیت و شهرت با

 ثل تلقی نگردد.م عنوان به کاال که نیست آن از مانع رنگ مانند ظاهر در جزیی تفاوتهای. باشد یکسان ورودی

دهنده مشابهی دارد که ب ـ کاالی مشابه: کاالیی که گرچه از همه جهات همانند نیست ولی خصوصیات و مواد تشکیل

سازد عملکرد یکسانی را با کاالی مورد نظر انجام دهد. کیفیت کاال، شهرت آن و وجود یک عالمت )مارک( آن را قادر می

 باشد.در تشخیص کاالی مشابه می کنندهتجاری از جمله عوامل تعیین



 کرده تولید را نظر مورد کاالی که شخصی همان توسط تولیدشده مشابه یا مثل کاالی وجود عدم درصورت ـ تبصره

 .بود خواهد مالک یکسان شهرت با مبدأ کشور همان از تولیدکنندگان سایر توسط تولیدشده کاالهای است،

ی که در گروه کاالهای تولیدی صنعت یا بخش صنعتی خاص قرار گرفته و کاالی پ ـ کاالی همان نوع یا طبقه: کاالی

 گیرند.مثل یا مشابه را نیز در برمی

 ت ـ همزمان: زمانی که در آن مدت، قیمت فروش کاال در کشور مبدأ ثابت بوده است.

فروش( ننده، عمده فروش و خردهای از تجارت که خرید و فروش در آن سطح )تولیدکننده، واردکث ـ سطح تجاری: مرحله

 انجام شده است.

 گردند.افزاهایی که به صورت انبوه، تولید، بازاریابی و به بازار مصرف عرضه میافزاهای تجاری: نرمج ـ نرم

 چ ـ افراد مرتبط: افرادی که ارتباط آنها به یکی از اشکال زیر باشد:

 ـ کارمند یا مدیر امور تجاری یکدیگر باشند.۱

 ـ از نظر قانون تجارت به عنوان شریک تجاری شناخته شوند.۲

 ـ کارفرما و کارمند باشند.۳

ـ هر شخصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، کنترل یا مالکیت پنج درصد یا بیشتر از سهام یا حق رأی یا هر دو آنها ۴

 را در اختیار داشته باشد.

 م دیگری را کنترل نماید.ـ یکی از آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقی۵

 ـ هر دو آنهابه صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص سومی کنترل گردند.۶

 ـ آنها عضوی از یک خانواده باشند.۷



 یا انحصاری کنندهتوزیع انحصاری، نماینده آنها از یکی و هستند مرتبط یکدیگر با تجاری طریق از که افرادی ـ تبصره

 شوند.گری است، چنانچه مشمول ضوابط بند )چ( شوند، افراد مرتبط محسوب میدی انحصاری امتیاز صاحب

 برای پرداخت قابل یا شدهپرداخت واقعا   قیمت قانون،( ۱۴) ماده طبق ورودی کاالی گمرکی ارزش مالک ـ۱۱ماده

اهـه خرید و سایر سیـ براسـاس که است ایـران گمـرکی قلمـرو به صـدور جهت غیرمرتبط افراد بین شدهفروخت کاالی

 شود.اسناد تسلیمی صـاحب کاال و طبـق شرایـط و ضوابـط مقـرر در مـاده یادشده تعیین می

 یا شده پرداخت واقعا   قیمت در تعدیل هرگونه گمرک، هایرسیدگی و ورودی کاالی گمرکی ارزش اظهار در ـ تبصره

و با رعایت اصولی کلی پذیرفته شده حسابداری انجام  مستند و سنجش قابل عینی، اطالعات برپایه باید پرداخت قابل

 گیرد.

 سایر و خرید سیاهه در مندرج ارزش یا و شود اظهار گمرک به خرید سیاهه ارایه بدون که کاالیی درخصوص ـ۱۲ماده

باید  گمرک باشد، نامتناسب قبول، قابل و مستند مدارک و دالیل استناد وبه گمرک نظر به کاال صاحب تسلیمی اسناد

 ( تعیین نماید.۱۷( تا )۱۳ارزش کاال را طبق مواد )

 آن ارزش نشود، قبول( ۱۱) ماده و قانون( ۱۵) ماده طبق ورودی اظهارشده کاالی گمرکی ارزش هرگاه ـ۱۳ماده

 برای یادشده کاالی( پروفرم) خرید تاریخ با همزمان که مبدأ کشور همان ساخت و مثل کاالی گمرکی ارزش براساس

 به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواهد شد. صدور

 بررسی برای مقایسه مالک( خرید سیاهه) فاکتور تاریخ باشد، سفارش ثبت از معاف کاال واردات که مواردی در ـ تبصره

 .بود خواهد همزمانی شرایط

اساس ارزش ( تعیین نمود، ارزش آن بر۱۳( و )۱۱مواد ) اساسبر نتوان که کاالیی گمرکی ارزش خصوص در ـ۱۴ماده

گمرکی کاالی مشابه و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاریخ خرید )پروفرم( کاالی یاد شده برای صدور به قلمرو 

 گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواهد شد.



( شرایط و سطح تجارت و مقدار خرید باید مورد توجه قرار گرفته و بابت اختالفات ۱۴) و  (۱۳) مواد اجرای در ـ تبصره

گذاری تعدیل الزم صورت احتمالی در شیوه و یا مسافت حمل کاالهای مثل یا مشابه در مقایسه با کاالی مورد ارزش

 گیرد.

ی را تعیین نمود، ارزش آن کاال در ( نتوان ارزش گمرکی کاالی ورود۱۴( و )۱۳( ، )۱۱هرگاه براساس مواد ) ـ۱۵ماده

 گردد:( قانون )ارزش تفریقی( به شرح زیر تعیین می۱۵اجرای بند )پ( ماده )

الف ـ درصورت دسترسی به سوابق فروش داخلی واردکننده، براساس قیمت فروش هر واحد کاالی وارده به همان حالت 

فروشی )با اولویت بیشترین مقدار( گذاری به صورت عمدهارزشو وضعیت ورود در بازار داخلی که همزمان با کاالی مورد 

 شود )قیمت عمده فروشی واردکننده(، با کسر موارد زیر:به افراد غیرمرتبط با فروشنده فروخته می

ـ سود و مخارج کلی معمول برای فروش آن نوع کاال از همان طبقه یا نوع )صنف یا گروه کاال( که طبق ضوابط ۱

 شود.کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت اضافه میمصوب سازمان حمایت مصرفگذاری قیمت

 های متداول بعد از ترخیص کاال از قبیل کرایه حمل و بیمه.ـ هزینه۲

 هایی که به ورود یا فروش کاال تعلق گرفته است.ـ حقوق ورودی و سایر پرداختی۳

ه همان حالت و وضعیت ورود، ارزش براساس قیمت فروش ب همزمان داخلی، فروش سابقه وجود عدم درصورت ـ تبصره

گذاری و حداکثر به فاصله نود روز از کاالی وارده مثل یا مشابه آن در نزدیکترین تاریخ پس از ورود کاالی مورد ارزش

 تاریخ ورود کاال، تعیین خواهد شد.

ـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلی توسط واردکننده، ارزش گمرکی ب ها کنندهفروشی )توزیعراساس قیمت عمدهب 

فروشی و پس از کسر سود معمول برای فروش آن نوع کاال و با و بنکداران( کاالی وارده، مثل یا مشابه آن و یا خرده

گیرد و پس از کسر موارد مندرج در بند )الف(تعیین فروشی واردکننده قرار میتوجه به سطح تجاری، مبنای قیمت عمده

فروشی کاالها براساس مصوبات کمیسیون هیئت عالی نظارت، فروشی و خردهشد. ضرایب و درصدهای سود عمده خواهد

 ـ تعیین خواهد شد. ۱۳۸۲( قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۰موضوع ماده )



ه پس از پ ـ چنانچه کاالی وارده یا مثل یا مشابه آن به همان وضعیت ورود به فروش نرسد، ارزش براساس قیمتی ک

فروشی )با اولویت بیشترین مقدار( به اشخاص بندی و تعمیر(، به صورت عمدهپردازش )ساخت، تکمیل، فرآوری، بسته

 شود، پس از کسر ارزش افزوده بابت پردازش و کسر موارد مندرج در بند )الف( تعیین خواهد شد.غیرمرتبط فروخته می

( تعیین نمود، ارزش آن با توجه به بند )ت( ۱۵( تا )۱۳( و )۱۱س مواد )براسا تواننمی که را کاالیی ارزش ـ۱۶ماده

 ( قانون )ارزش محاسباتی( از جمع موارد زیر تعیین خواهد شد:۱۵ماده )

 های ساخت یا پردازش که در تولید یا ساخت کاال در کشور مبدأ بکار رفته است.ـ ارزش مواد و هزینه۱

گذاری که در بند های مستقیم و غیرمستقیم مربوط به تولید و فروش کاالی مورد ارزشـ سود و مخارج کلی )هزینه۲

 ( منظور نشده است( که صادرکننده در قیمت فروش کاال در کشور مبدأ منظور نموده است.۱)

 یا قابل پرداخت افزوده شود. ( قانون باید به قیمت واقعا  پرداخت شده۱۴هایی که طبق ماده )ـ سایر هزینه۳

 طرف کشورهای گمرکهای با گمرکی اطالعات تبادل نامهتفاهم ماده، این اجرای در تواندمی ایران گمرک ـ تبصره

 .نماید منعقد ایران با معامله

براساس  آن گمرکی ارزش کرد، تعیین( ۱۶) تا( ۱۳) و( ۱۱) مواد طبق را وارده کاالی گمرکی ارزش نتوان اگر ـ۱۷ماده

( قانون برمبنای مدارک و اطالعات موجود و با انعطاف در بکارگیری مقررات مواد یادشده در موارد زیر ۱۵بند )ث( ماده )

 تعیین خواهدشد:

 ( عبارتند از:۱۴( و )۱۳ـ روشهای انعطافی مواد )۱

 پذیری به کار برده شود.افتواند با انعطالف ـ شرط همزمانی یا نزدیک بودن زمان صدور کاالی مثل یا مشابه می

گذاری تواند مبنای ارزشب ـ کاالی واردشده مثل یا مشابهی که در کشوری غیر از کشور تولیدکننده تولید شده می

 گمرکی قرار گیرد.



تواند اند، می( تعیین شده۱۶( و )۱۵پ ـ ارزش گمرکی کاالهای واردشده مثل یا مشابهی که قبال  مطابق مقررات مواد )

 تفاده شود.اس

 ( عبارتند از:۱۵ـ روشهای انعطافی ماده )۲

پذیری به کار برده تواند با انعطافاند فروخته خواهند شد، میالف ـ این شرط که کاالها به همان وضعی که وارد شده

 شود.

 پذیری به کار برده شود.تواند به نحو انعطافب ـ شرط فروش پیش از انقضای نود روز می

 on) های بر خطکه قیمت فروش کاال در بازار داخلی کشور تولیدکننده یا در بازار سایر کشورها یا فروشگاهـ درصورتی ۳

line) فروشی و کسر سود چهل مبنای تعیین ارزش قرار گیرد، با کسر سود بیست درصد از روی فهرست قیمت عمده

 فروشنده مبنای تعیین ارزش خواهد بود. فروشی و مالیات و عوارض متعلقه در کشوردرصد از روی فهرست خرده

ی کشور مبدأ منهای تخفیف یا جوایز های صادراتی و یا از روی فهرست قیمتهاـ در مواردی که ارزش براساس قیمت۴

شود فهرست مورد استناد باید مستقیما  از طرف سازندگان های مالیاتی و گمرکی تعیین میصادراتی عادله یا بازپرداخت

و جنبه عمومی داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسیله مقامات صالحیتدار کشور مبدأ )اتاق بازرگانی( و  کاال صادر

رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در کشور مبدأ )درصورت حضور( و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مبدأ 

 رسمی محل تصدیق امضاء شده باشد.گواهی و از طرف مأموران کنسولی دولت ایران یا دفتر اسناد 

 براساس مشابه التآماشین و تراکتور و کمباین لیفتراک، جرثقیل، راهسازی، آالتماشین خودرو، ارزش ـ۱تبصره

 مقایسه و مربوط نمایندگی از کتبی استعالم از پس سال هر هافهرست این. شودمی تعیین مبدأ کشور صادراتی هایقیمت

( ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و ۶همان کاال یا مشابه آن توسط کار گروه موضوع تبصره ) جهانی قیمتهای با

آالت راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین

باشند، حسب مورد بررسی، تعیین ارزش و ـ یا گمرک ایران برای مواردی که مشمول قانون یادشده نمی ۱۳۷۱ـ مصوب 

 منتشر خواهد شد.



 :شودنمی تعیین زیر روشهای براساس گمرکی ارزش ـ۲ تبصره

 الف ـ قیمت فروش کاالهای مثل و مشابه تولیدشده در داخل کشور.

 ب ارزشهای غیرواقعی و فاقد مستندات.

ایر اسناد تسلیمی صاحب کاال، قابل پذیرش نخواهد درموارد زیر ارزش گمرکی مندرج در سیاهه خرید و یا س ـ۱۸ماده

 بود:

های الف ـ هرگونه قید و محدودیتی در حق تصرف یا استفاده از کاال برای خریدار وجود داشته باشد، مگر محدودیت

 ارند.های وضع شده به وسیله دولت یا آنهایی که در قیمت کاال اثری ندقانونی از جمله محدودیت جغرافیایی و محدودیت

 ب ـ فروش یا قیمت کاال تابع شرایط یا مالحظاتی باشد که نتوان ارزش کاالی وارده را تعیین کرد.

 غیرمستقیم یا مستقیم طور به خریدار، پ ـ بخشی از وجوه حاصله از فروش مجدد یا واگذاری یا استفاده بعدی به وسیله

 ( قانون، تعدیل الزم انجام شود.۱۴) ماده( ۱) تبصره( ث) بند طبق آنکه مگر شود، فروشنده عاید

 ( مرتبط باشند.۱۰ت ـ خریدار و فروشنده با یکدیگر به مفهوم بند )چ( ماده )

 ارتباط تأثیر درمورد دالیلی دیگر طریق هر به یا واردکننده توسط شدهارایه اطالعات برمبنای گمرک اگر ـ۱تبصره

 فرصت ( به اطالع واردکننده رسانیده و یک۲۳یل خود را با رعایت ماده )دال باید دارد، دست در قیمت بر فروشنده و خریدار

 نزدیک زیر روشهای از یکی به او اظهاری ارزش که کند ثابت واردکننده چنانچه. بدهد او به پاسخگویی برای روزهسی

 :بود خواهد پذیرش قابل است، نیز همزمان و بوده

 ر به قلمرو گمرکی به خریداران غیرمرتبط.ـ قیمت فروش کاالی مثل یا مشابه برای صدو۱

 ( )تفریقی( قبال  تعیین شده باشد.۱۵ـ ارزش گمرکی کاالی مثل یا مشابهی که برطبق مقررات ماده )۲

 ( )محاسباتی( قبال  تعیین شده باشد.۱۶ـ ارزش گمرکی کاالی مثل یا مشابهی که برطبق مقررات ماده )۳



 و شود استفاده مقایسه منظور به صرفا  و واردکننده درخواست به بنا باید( ۱) تبصره در مندرج ارزشهای ـ۲تبصره

 تجاری سطوح به مربوط تفاوتهای به باید( اختالف مورد کاالهای ارزش یا) یادشده هایارزش مقایسه و کاربرد درخصوص

قبل شده فروشنده در فروشهایی که فروشنده و خریدار با ت هایهزینه و قانون( ۱۴) ماده در مذکور عناصر مقداری، و

های تقبل نشده توسط فروشنده در فروشهایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبطند، یکدیگر مرتبط نیستند و هزینه

 توجه الزم به عمل آید.

یابد )بورسی(، از منابع معتبر می قیمت تغییر دایما  که کاالهایی معامالتی ارزش بررسی در تواندمی گمرک ـ۱۹ماده

 المللی استفاده و بر مبنای آن ارزش گمرکی را تعیین نماید.المللی )منابع اطالعاتی( و بازارهای بینبین

توانند توسط گمرک در جریان چگونگی تعیین ارزش کاالهای واردکنندگان در صورت درخواست کتبی می ـ۲۰ماده

 وارداتی خود قرار گیرند.

 فنی و بازرسی هایشرکت خدمات از( مکمل صورت به) گمرکی ارزش بررسی در است مجاز ایران گمرک ـ۲۱ماده

 .نماید استفاده بازرسی و کارشناسی هزینه پرداخت با قرارداد طرف و صالحذی المللیبین

 صدوری ـ دوم مبحث

 مستند، دالیل به شده اظهار ارزش بودن نامتناسب یا و اسناد ارایه عدم صورت در قانون( ۱۶) ماده اجرای در ـ۲۲ماده

 اضافه به داخلی بازار در آن فروشی عمده قیمت براساس و ربطذی مراجع از استعالم با را صدوری کاالی ارزش گمرک

 یرد و پس از کسر مالیاتها و عوارض فروش تعیین خواهد نمود.گمی تعلق آن به گمرکی قلمرو از خروج تا که هاییهزینه

 گمرکی ارزش جزء باربری، بیمه و حمل کرایه قبیل از گمرکی قلمرو از خروج از بعد کاال به متعلقه هایهزینه ـ۱تبصره

 .باشدنمی صدوری کاالی

ی متشکل از نمایندگان گمرک ایران کارگروه صادراتی، کاالی ارزش تعیین منظور به تواندمی ایران گمرک ـ۲تبصره

ربط شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان توسعه تجارت و و دستگاههای ذی

 ربط تشکیل دهد.وزارتخانه ذی



تواند میدر مواردی که صادرات کاال منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش باشد، صادرکننده  ـ۳تبصره

 عوارض صادراتی متعلقه احتمالی را مطابق نظر گمرک به صورت تضمین تودیع و به صدور کاال اقدام نماید.

 مقررات سایر ـ سوم مبحث

 اجرایی گمرک در ارزش تعیین از روز سی ظرف گمرک طرف از شده تعیین صدوری و ورودی کاالهای ارزش ـ۲۳ماده

( ۱۳۵بل اعتراض بوده و رسیدگی به اعتراض بعد از این مهلت با رعایت مهلت ماده )قا ایران گمرک توسط کتبی ابالغ یا

 باشد.قانون، در صالحیت مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی می

 آن کنترل و مبدأ اسنادی گواهی و مبدأ قواعد ـ  دوم فصل

 به زیر موارد فقط. نمود محسوب کاال نآ مبدأ باید را کشور همان شده، تولید کشور یک در تماما  که کاالیی ـ۲۴ماده

 :شد خواهد گرفته نظر در شده، تولید کشور یک در تماما   که کاالیی عنوان

 شوند.الف ـ محصوالت معدنی که از خاک، آبهای سرزمینی یا از بستر دریای همان کشور استخراج می

 شوند.ب ـ محصوالت نباتی که در همان کشور برداشت می

 .شوندمی داده پرورش همانجا در و ای که در همان کشور به دنیا آمدهندهز پ ـ حیوانات

 آیند.ت ـ محصوالتی که از حیوانات زنده در همان کشور به دست می

 آیند.ث ـ محصوالتی که از صیادی یا ماهیگیری در همان کشور به دست می

 آیند.های همان کشور به دست میبه وسیله کشتیج ـ محصوالتی که از صیادی در دریا یا سایر محصوالتی که از دریا 

های همان کشور منحصرا  از محصوالت بند )ج( به دست های مستقر بر روی عرشه کشتیچ ـ محصوالت که از کارخانه

 آید.می



ن شود، به شرط اینکه هماح ـ محصوالتی که از دریا یا اعماق آن در خارج از آبهای سرزمینی همان کشور استخراج می

 کشور حق انحصاری در آن آبها یا اعماق آن را داشته باشد.

 فقط و شده آوریجمع کشور همان خ ـ قراضه و ضایعات حاصل از عملیات ساخت یا پردازش و اشیای مستعمل که در

 .باشند خام مواد بازیافت برای مناسب

 د ـ کاالهایی که در همان کشور منحصرا  از محصوالت اشاره شده در بندهای )الف( تا )خ( تولید شوند.

 آن مبدأ ،(نشده تولید کشور یک در تماما  که کاالیی یعنی) دارند دخالت کاال تولید در کشور چند یا دو وقتی ـ۲۵ماده

 .شد خواهد تعیین اساسی تغییر ضابطه براساس کاال

شود، کشوری که در آن آخرین ای است که براساس آن کشور مبدأ کاال تعیین میضابطه تغییر اساسی ضابطه ـ تبصره

عملیات اساسی پردازش یا ساخت انجام شده، به نحوی که این عملیات اساسی موجب پیدایش صفت و خاصیت اصلی 

 گردد.کاالی نهایی می

 گمرکی همکاری شورای توسط شده تدوین مبدأ ز قواعد هماهنگا گمرک اساسی، تغییر ضابطه بکارگیری در ـ۲۶ماده

 .نمود خواهد استفاده

 تعیین ارزش از درصدی شرط مبنای بر اساسی تغییر ضابطه که وقتی المللی،بین توافقات یا نامهآیین اجرای در ـ۲۷ماده

 :گردد منظور زیر موازین طبق باید هاارزش شود،می

شود و چنانچه این مواد مبدأ ارزشی که براساس آن به هنگام ورود، حقوق ورودی وصول میالف ـ برای مواد وارداتی، 

مشخصی نداشته باشند، براساس اولین قیمت قابل اثبات پرداخت شده در قلمرو گمرکی کشوری که آن مواد ساخته شده 

 است.

 ( قانون.۱۶اده )ب ـ برای کاالهای تولید شده در داخل، براساس قیمت صادراتی آن کاال طبق م



 عملیاتی خصوص به و دارند اندکی نقش یا ندارند کاالها اصلی خاصیت یا صفت پیدایش در نقشی که عملیاتی ـ۲۸ماده

 :شد نخواهند تلقی ساخت یا پردازش اساسی عملیات عنوان به باشد، زیر موارد از چند یا یک به محدود که

 ل یا انبار کردن الزم است.الف ـ عملیاتی که برای حفظ کاال در جریان حم

بندی یا کیفیت ارایه به بازار کاال یا عملیاتی که برای آماده کردن کاال برای ارسال از ب ـ عملیاتی که در بهبود بسته

 بندی دخالت دارند.بندی مجدد و درجهقبیل بسته

 پ ـ سرهم کردن ساده اجزای محصوالت به منظور تشکیل یک محصول کامل.

 ها.جداسازی مجموعهت ـ از هم 

 اساسا   اختالط، از آمده دست به محصول ث ـ مخلوط کردن کاالهای دارای مبدأهای مختلف، به شرط اینکه صفت اصلی

 .نباشد اند،شده مخلوط یکدیگر با که کاالهایی مشخصات با مغایر

 ج ـ ذبح حیوانات.

 مبدأ همان دارای نقلیه، وسایل یا هاین، وسایل، دستگاهملزومات، لوازم یدکی، ابزارآالت برای استفاده با ماش ـ۲۹ماده

 از و شده فروخته آنها با معموال و وارد آنها همراه به اینکه شرط به بود، خواهد نقلیه وسایل یا هادستگاه وسایل، ماشین،

 .باشد آنها با متناسب نیز تعداد نظر

 سیستم( ۵) قاعده طبق که مواردی باشد، به استثنایمی آن دورن کاالی مبدأ همان بندیبسته لوازم مبدأ ـ۳۰ماده

 .شود بندیطبقه جداگانه باید بندیبسته لوازم نامهآیین این مقررات یا شده هماهنگ

 کاال پردازش یا ساخت در که ابزارآالتی یا آالتماشین برق، نیروی قبیل از عواملی مبدأ کاال، مبدأ تعیین در ـ۳۱ماده

 شود و تأثیری در تعیین مبدأ کاال ندارد.گرفته منظور نمی قرار استفاده مورد



 حقوق افزایش در مؤثر یا محدودیت باعث که مواردی در آن، بکارگیری هایرویه یا مبدأ قواعد در تغییرات ـ۳۲ماده

 .گرددنمی گمرکی اماکن در موجود کاالی شامل باشد، ورودی

 آن کنترل و مبدأ اسنادی گواهی ـ دوم مبحث

 :روندمی کار به زیر مشروح معانی در مبحث این در استفاده مورد اصطالحات ـ۳۳دهما

 تولیدکننده، سازنده، که الف ـ اظهارنامه مبدأ: بیان مبدأ کاالی صادراتی در سیاهه یا هر سند دیگر مربوط به کاال

 .دهندمی ارایه دیگر دارصالحیت اشخاص یا صادرکننده کننده،عرضه

 ه مبدأ گواهی شده: اظهارنامه مبدأ که به وسیله گمرک صادرکننده کاال گواهی شده است.ب ـ اظهارنام

 موضوع کاالی که کندمی گواهی دار،پ ـ گواهی مبدأ: سند مخصوص شناسایی کاال که در آن مقام یا مؤسسه صالحیت

 .است معینی کشور مبدأ دارای نامهگواهی

 أ، اظهارنامه مبدأ گواهی شده و گواهی مبدأ.ت ـ گواهی اسنادی مبدأ: اظهارنامه مبد

 یک شده اتخاذ اقتصادی یا تجاری ضوابط اعمال ترجیحی، هایتعرفه اعمال برای لزوم مواقع در مبدأ گواهی ـ۳۴ماده

 مطالبه عمومی یا بهداشتی مسایل دلیل به شده اتخاذ ضوابط اعمال یا جانبه چند یا دو هاینامهموافقت تحت یا جانبه

 .شد خواهد

تواند از مقامات سنادی مبدأ تردید یا ظن تخلف داشته باشد، میا گواهی خصوص در گمرک که مواقعی در ـ۳۵ماده

دار کشور صادرکننده گواهی با ذکر دالیل تردید و مستندات، تایید گواهی اسنادی مبدأ را مطالبه نماید. گمرک صالحیت

مل متقابل، پاسخ دار سایر کشورها درخصوص گواهی اسنادی مبدأ به شرط رعایت عتواند به استعالم مقامات صالحیتمی

 دهد.

فرم )برگه( گواهی مبدأ، نحوه تکمیل، اسناد مورد لزوم برای صدور و کنترل صحت آن، منطبق با شکل و  ـ۳۶ماده

 المللی خواهد بود.های پذیرفته شده بینرویه



دره توسط صا مبدأ گواهی شود،می صادر ثالثی کشور طریق از معینی کشور مبدأ با کاالیی که مواقعی در ـ۳۷ماده

 باشد.مقامات صالح کشور ثالث براساس گواهی کشور مبدأ قابل قبول می

 اظهار از قبل تشریفات ـ سوم بخش

 وسیله داخل ،(مربوط مقررات براساس) بهداشت مأموران اجازه از پس بالفاصله است موظف گمرک مأمور ـ۳۸ماده

بازرسی کاالی همراه، آذوقه، لوازم مصرفی، اسلحه و  ضمن شده، قانون( ۹۵) ماده موضوع تجاری مقاصد برای نقلیه

 مهمات و قطعات یدکی موجود، اطالعات مورد نیاز گمرک درخصوص آنها و خدمه و مسافران را اخذ نماید.

در صورتی که مأمور گمرک مقدار آذوقه موجود در کشتی، هواپیما یا قطار را بیشتر از میزان نیاز واقعی تشخیص  ـ۳۹ماده

ای که برای مصرف کارکنان و تواند مخزن آذوقه را مهر و موم )پلمب( یا الک و مهر کند، ولی باید مقدار آذوقهدهد می

داند، در اختیار آنان بگذارد و در صورت نیاز به آذوقه آهن الزم میمسافران در مدت توقف در بندر یا فرودگاه یا ایستگاه راه

ه شود. گمرک باید اسلحه، مواد منفجره و محترقه یا مخدر و یا سایر کاالهای مجدد، انبار تحت نظارت گمرک باز و بست

الورود شرعی و قانونی موجود در کشتی یا هواپیما یا قطار را با اطالع فرمانده کشتی، هواپیما و یا رئیس قطار در ممنوع

ا مهر و موم )پلمب( و مراقبت نماید و محلی محفوظ در داخل این وسایل نقلیه قرار داده و برای تمام مدت توقف، آنها ر

 یا آنها را با تنظیم صورتمجلس در انبار تحت نظر گمرک حفظ و موقع حرکت مسترد نماید.

 صورتی در باشد، شده اصالح موجهی جهات به اجمالی اظهارنامه و( مانیفست) بار کل فهرست که صورتی در ـ۴۰ماده

های اصالح شده را با ذکر موارد اصالح، امضا کرده باشد، در غیر ک از بخشی هر کننده تسلیم که بود خواهد قبول مورد

ها به هنگام تسلیم اظهارنامه اجمالی، ها داده نخواهد شد. در صورت نیاز به ارایه بارنامهاین صورت اجازه تخلیه محموله

 نسخه تصدیق شده بارنامه توسط شرکت حمل و نقل قابل قبول است.

 اداری روز سه تا حداکثر که است قبول رست کل بار )مانیفست( در ارتباط با نام گیرنده وقتی قابلفه اصالح ـ۱تبصره

 .باشد دهنده دستور اختیار در بارنامه اصلی هاینسخه و بوده مبدأ از دستور به مستند و ارایه گمرک به کاال تخلیه از پس



( قانون( اطالعات موضوع اظهارنامه ۱۸موضوع ماده )) شده امضا( مانیفست) بار کل فهرست که صورتی در ـ۲تبصره

شود، ولی برای کاالهای خطرناک باید اظهارنامه اجمالی اجمالی را داشته باشد، به جای اظهارنامه اجمالی پذیرفته می

 جداگانه تسلیم شود.

حمل و نقل به عنوان باشد و از طرف نماینده شرکت LCL( ) ایمحموله چند مشترک کانتینر که مواردی در ـ۳تبصره

به نام یک فورواردر اظهارنامه اجمالی اظهار شده باشد در صورت درخواست و ارایه اسناد  (FCL) ایکانتینر یک محموله

 گردد.( قانون می۲۱حاکی از مشترک بودن کانتینر توسط فورواردر مربوط، مشمول تبصره ماده )

اند، یک کشتی هم زمان استفاده و بارنامه خود را صادر کرده فضای از کشتیرانی خط چند که مواردی در ـ۴تبصره

 شود.تسلیم اظهارنامه اجمالی توسط هر یک از نمایندگان خطوط یادشده پذیرفته می

 که ندارد همراه را الزم اسناد نقل و حمل مؤسسه موجهی علل به که گردد محقق هرگاه کاال ورود موقع در ـ۴۱ماده

تواند از رییس گمرک اجازه ( قانون را تسلیم کند، مؤسسه مذکور می۱۸لی به نحو مذکور در ماده )اجما اظهارنامه بتواند

های خود تخلیه بار وسیله نقلیه یا مقداری از آن را تحصیل نماید و تحت نظارت نماینده گمرک با مسئولیت حامل، بسته

ک محل موظف است ضمن پذیرش تقاضا، مهلتی را را تخلیه و رسیدگی نموده و تفصیل آن را به دست آورد. رییس گمر

که برای تسلیم اظهارنامه اجمالی الزم تشخیص داده شود، در اجازه نامه معین نماید و تا وقتی که اظهارنامه اجمالی داده 

ی باشد هایبسته دریایی نشده است، حامل کاال باید تمام تدابیر احتیاطی را رعایت نماید. هرگاه در وسایل حمل هوایی و

 بود خواهد اجمالی اظهارنامه اوراق از نسخه یک که باید به مقصد دیگری حمل شود، حمل آنها به آن مقصد به موجب

 .باشد رسیده ورودی گمرک اولین رییس امضای به که

یرنده، گ تحویل مرجع انبارهای تا تخلیه نقطه از کاال حمل جریان در مراقبت برداری، فهرست در نظارت ترتیب ـ۴۲ماده

المللی و مرجع تحویل گیرنده، ترتیب ثبت اجناسی که به انبارها و اماکن وظایف بار شماران شرکت حمل و نقل بین

ها و گردد، ترتیب صفافی و اصول شمارش و رسیدگی به کاالهای موجود در انبارها، نمونهگمرکی وارد یا از آن خارج می

ها، ها و طرز نگهداری و نحوه ثبت دفاتر کل انبارها، طرز تحویل قطعی محمولهونهطرز نگهداری و نحوه ثبت دفاتر انبار، نم

های آنها و تشریفات الزم دیگر هایی که باید در موارد معینی تنظیم گردد، تعداد نسخهفرم )برگه( دفاتر و صورتمجلس



یرنده کاال تهیه و پس از تایید هایی خواهد بودکه توسط مرجع تحویل گمربوط به تخلیه و تحویل طبق دستورالعمل

 شود.گمرک ایران اجرا می

 گواهی منزله به بود، خواهد تخلیه اتمام از بعد بالفاصله که طرفین امضای از پس تحول و تحویل فهرست ـ۱تبصره

 شروع موقع همین از فهرست موجب به شده تخلیه مقدار به نسبت گیرندهتحویل مرجع مسئولیت و تلقی کاال تخلیه

 شود و این اوراق برای تسویه حساب فهرست کل بار )مانیفست( مأخذ و مالک قرار خواهد گرفت.می

المللی به علل موجهی نتواند بخشی از کاال را به شرحی که در فهرست در صورتی که شرکت حمل و نقل بین ـ۲تبصره

تواند به طور جداگانه تحویل بدهد، می کل بار )مانیفست( قید شده است، با تفکیک عالیم و مشخصات موضوع هر ردیف

با موافقت گمرک و مرجع تحویل گیرنده، کاال را در دوبه )بارکش آبی( یا در محلی که گمرک و مرجع تحویل گیرنده 

نماید، تخلیه نموده و تحت نظارت خود بعدا  تفکیک و تحویل انبار مرجع تحویل گیرنده بدهد. برای این منظور تعیین می

تواند برای نظارت و مراقبت کاال با هماهنگی مرجع تحویل گیرنده از طرف قبیل موارد مؤسسه حمل و نقل میدر این 

خود یک یا چند نفر نگهبان تا پایان عمل تفکیک و تحویل بگمارد و مسئولیت تحویل گیرنده فقط از تاریخی شروع 

ماده در مقابل رسید به مرجع تحویل گیرنده تحویل  شود که عمل تفکیک انجام یافته و کاال به شرح مذکور در اینمی

 شده باشد.

 گیرنده تحویل مرجع مأموران ببیند، آسیب بسته چند یا یک نقلیه وسیله از کاال کردن پیاده جریان در هرگاه ـ۴۳ماده

هایی هبست مشخصات درج با را امر وقوع صورتمجلس بالفاصله نقل و حمل مؤسسه نماینده اتفاق به باید گمرک و

المللی تحویل دیده است در سه نسخه تنظیم نمایند که یک نسخه به نماینده شرکت حمل و نقل بینهایی( که آسیب)نگله

 گردد.و دو نسخه دیگر به اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار )مانیفست( ضمیمه آن الصاق می

گذاری تدریجی بارهایی که از وسیله نقلیه تخلیه تعالم حین در گیرنده تحویل مرجع و گمرک مأموران هرگاه ـ۴۴ماده

رسد و یا اینکه عالمت و شماره دیده یا دست خورده به نظر میهایی شکسته و آسیبشود، مشاهده نمایند که بستهمی

شود، با اصلی آنها خوانا و روشن نیست، باید در محلی مناسب که به تشخیص مرجع تحویل گیرنده و گمرک تعیین می



های سالم، درباره آنها المللی نگهداری شود، تا پس از پایان یافتن عملیات تخلیه بستهئولیت شرکت حمل و نقل بینمس

 به نحو زیر عمل شود:

المللی هایی که دارای عالمت و شماره خوانا نباشد، به دقت معاینه و در صورتی که شرکت حمل و نقل بینالف ـ بسته

را تشخیص دهد، باید آن را روی بسته با خط خوانا قید کند و در صورتمجلس تصریح شود و بتواند شماره و عالمت آن 

 شماره بودن آن با تعیین وزن، در صورتمجلس ذکر شود.عالمت و بیاگر تشخیص داده نشد، ناخوانا بودن و یا بی

اید یک به یک با کمال دقت توزین ب شود،خوردگی دیده میبندی آنها شکستگی یا آثار دستهایی که در بستهب ـ بسته

 الزم هایصورتمجلس و اقدام آنها محتویات از برداری صورت و بازکردن به و در صورت اقتضاء به تجدید لفاف آنها و یا

 و مربوط مأموران امضای به و تنظیم باشد، غیره و لفاف تجدید و برداریصورت و توزین و رسیدگی نتیجه از حاکی که

 ها،بسته محتویات از برداریصورت و لفاف تجدید المللی برسد. در این مورد و به ویژه در موردقل بینن و حمل شرکت

 مراتب و نماید( پلمب) موم و مهر را هابسته تواندمی باشد مایل که صورتی در المللیبین نقل و حمل شرکت

 .گردد قید صورتمجلس در

 کامال  ( ب) و( الف) بندهای که شودمی قبول اماکن گمرکی در صورتی به ماده این مشمول هایبسته تحویل ـ تبصره

 .باشد شده انجام

ها را ها و اسناد مربوط و حساب کاالی وارده با کشتیمرجع تحویل گیرنده کاال موظف است صورت مجلس ـ۴۵ماده

س از پایان عملیات تخلیه، تنظیم و های کانتینربر و سایر وسایل نقلیه سه روز پدر هر سفر تا هفت روز و در مورد کشتی

 المللی تحویل نماید.تصفیه و رسید قطعی کاال را به شرکت حمل و نقل بین

 توسط مربوط مقررات براساس اقتصادی ویژه و صنعتی ـ تجاری آزاد مناطق در بخش این موضوع تشریفات ـ۴۶ماده

 .گرددمی اجرا منطقه مدیریت

 گمرکی اکنام در کاال نگهداری ـ چهارم بخش

 کاال نگهداری مسئولیت و گمرکی انبارهای ـ اول فصل



 نظر ابالغ تاریخ از گمرکی انبارهای در باشدمی گمرکی اختالف دارای که کاالهایی نگهداری مجاز مدت ـ۴۷ماده

 .است ماه سه گمرکی اختالفات به رسیدگی مراجع قطعی رأی ابالغ یا گمرک قطعی

 یا تأسیسات مستلزم که کاالهایی یا خطرناک کاالهای نگهداری و تحویل برای الزم امکانات که درصورتی ـ۴۸ماده

 گمرک موافقت و مربوط دالیـل و مستنـدات ارایـه از پس گیرندهتحویل مرجع باشد، نداشته وجود باشد خاص تجهیزات

المللـی مربوط یا صاحب کاال رکت حمل و نقل بینش صـورت این در نماید، خودداری آنها گرفتن تحویل از تواندمی

موظف است کاال را با رعایت سایر مقـررات اعاده یا با مسئولیت خود و تحت مراقبت گمرک به انبار مناسب انتقال دهد 

اقدام  و یا صاحب کاال همزمان با ورود کاال اسناد و مدارک الزم را ارایه و با رعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص کاال

 نماید.

 عبور صادراتی، پروانه اجمالی، اظهارنامه آن برای که شودمی قبول وقتی گمرکی انبارهای به کاال تحویل ـ۴۹ماده

 و احکام با گرفته آب از کاالی صورتمجلس داخلی،( ترانزیت) عبور مرجوعی، بری،کران موقت، ورود خارجی،( ترانزیت)

 .باشد شده تسلیم گمرک کتبی موافقت

 همراه که شودمی قبول گمرکی انبارهای در صورتی در شودمی توقیف یا ضبط قاچاق عنوان به که کاالیی ـ تبصره

 .باشد شده تسلیم انبارها این به باشد، کاال مشخصات از حاکی که مربوط گمرک نامه کشف، صورتجلسه

صله در دفاتر مربوط انبار ثبت و برای هر ردیف بالفا باید شود،می تحویل گمرکی انبارهای به که کاالیی هر ـ ۵۰ماده

فهرست کل بار )مانیفست( و هر پروانه گمرکی، صورتمجلس ضبط، احکام کتبی و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به 

تحویل دهنده کاال تسلیم شود. مرجع تحویل گیرنده باید مسئولیت خود را تاسقف متوسط ارزش کاالی موجود در اماکن 

 شود، بیمه نماید.رکی که هر سال توسط گمرک ایران اعالم میگم

 کاالهای خصوص در اطالعات تمامی کاال، گرفتن تحویل با همزمان است موظف گیرنده تحویل مرجع ـ۱تبصره

 .نماید اعالم گمرک به نماید،می تعیین گمرک که نحوی به وزن و میزان نوع، به را تحویلی



دیدگی و یا فساد یا قف یا بارگیری کاال از انبار یا خروج از اماکن گمرکی، کاال دچار آسیبتو زمان در هرگاه ـ۲تبصره

 قید با گمرک مأمور حضور با تا شود داده اطالع گمرک به گیرندهتحویل کسری گردد، باید بالفاصله مراتب توسط مرجع

 .گیرد انجام قانونی اقدامات سایر تا تهیه مربوط صورتمجلس علت

 اختصاصی هایگمرک و رسمی عمومی هایسردخانه و انبارها اختصاصی، انبارهای ـ ومد فصل

 آن شرط به نماید، موافقت اختصاصـی انبار تأسیس بر مبنی کاال صاحبان درخواست با تواندمی ایران گمرک ـ ۵۱ماده

خواهند بود و گمرک یادشده  گمرک نزدیکترین نظـارت تحت اختصاصـی انبارهای. باشد ذیل شرح به شرایـط دارای که

ضمن نگهـداری حسـاب کاالی موجود در آن مسئـول حسن اجرای مقررات گمرکی مربوط خواهد بود. در صـورتی که 

در انبار اختصاصی کاالی ساخت خارج دیده شود که وجـود آن در انبار متکی به پروانه عبور )ترانزیت( داخلی نباشد 

 را کاالی وارده به انبار تلقـی نموده و در بخش ورودی دفتر انبار ثبت خواهند کرد. مأموران گمرک پس از رسیدگی آن

 ـ انبارهای مسقف۱

 الف ـ زمینه فعالیت و کاالی تولیدی با نوع کاالی مورد درخواست برای نگهداری در انبار مطابقت داشته باشد.

 و خروجی و ورودی درب یک دارای داخل انبار محصور و ها و نورگیرها ازب ـ انبار باید مسقف و کامال  محصور و پنجره

 جوشکاری از آثاری گونههیچ انبار درب بیرونی نمای از که باشد نحوی به جوشکاری داخل از پلمب الصاق و نصب نحوه

 .نباشد مشخص

 های اعالم و اطفای حریق برخوردار و در محل مناسب نصب گردد.ج ـ انبار از تجهیزات و سامانه

 .گردد تأمین خصوص این وضعیت استقرار گمرک در انبار و محوطه بیرونی آن مشخص و امکانات الزم در د ـ

هـ ـ شرایط انبار از بابت نوع دیوار، ارتفاع دیوار، مساحت انبار، وضعیت روشنایی، موقعیت انبار به لحاظ فاصله انبار تا 

کننده، براساس نوع کاالی یا خارج محوطه واحد درخواست گمرک اجرایی، وضعیت انبار از لحاظ استقرار آن در داخل

 گردد.مورد درخواست جهت نگهداری در انبار، توسط گمرک ایران مشخص می



 ـ انبارهای روباز۲

 (۱الف ـ رعایت جزءهای )الف(، )د( و )هـ( بند )

ایط قابل نگهداری در انبار مسقف ب ـ انبار روباز صرفا  شامل نگهداری کاالهای حجیم و کاالهایی است که به لحاظ شر

 باشند.نمی

ج ـ دارای یک درب ورودی و خروجی و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاری به صورتی که از نمای بیرونی 

 گونه آثاری از جوشکاری مشخص نباشد.درب انبار هیچ

مرک اختصاصی منوط به رعایت مقررات این گ واحدهای ایجاد و عمومی هایسردخانه و انبارها از برداریبهره ـ تبصره

 باشد.ماده می

( قانون از لحاظ تشکیالتی تابع یک گمرک اجرایی بوده و با استقرار ۳۲واحد گمرک اختصاصی موضوع ماده ) ـ ۵۲ماده

شود. واحدهای گمرکی اختصاصی به مأموران اعزامی تشریفات گمرکی مورد نظر به طور کامل در آن واحد انجام می

( قانون تابع مقررات مربوط به انبارهای اختصاصی و از سایر جهات مشمول مقررات انبارهای ۲۹( تا )۲۷ستثنای مواد )ا

 گمرکی خواهند بود.

 عالوه که داشته فعالیت مجوز مربوط قانونی مراجع از که است مکانی رسمی، عمومی هایسردخانه و انبارها ـ ۵۳ماده

 باشد.کاالی گمرک نشده طبق ضوابط بخش چهارم قانون، قابل انتقال و نگهداری در آنها می افراد، عموم داخلی کاالی بر

 گمرک به واگذاری و ضبطی متروک، کاالی ـ پنجم بخش

( برگه) فرم طبق نسخه دو در گزارشی تسلیم با را گمرک هفته هر پایان در است موظف گیرنده تحویل مرجع ـ ۵۴ماده

 مسئول. نماید مطلع است، گردیده سپری آنها مجاز توقف مدت که کاالیی نوع و مقدار از ایران گمرک طرف از شده تعیین

نماید. متصدی مذکور ی حساب کاالی متروک ارجاع مینگهدار متصدی به اقدام و ثبت برای را دریافتی گزارش گمرک



موضوع متروک شدن کاال را به صاحب کاال و آورنده آن ابالغ خواهد نمود تا چنانچه صاحب کاال ظرف بیست روز از 

 تاریخ ابالغ نسبت به ترخیص کاال اقدام ننماید، مراحل بعدی انجام شود.

 .گردد ارایه باید منفی گزارش باشد، نکرده تجاوز مجاز االیی از مدتک هیچ توقف هفته، یک مدت در هرگاه ـ۱تبصره

تعیین مدت توقف کاال و تمدید آن در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی براساس ضوابط قانونی  ـ۲تبصره

تب با اعالم های یادشده، مراباشد و پس از انقضای مهلتمناطق مذکور در اختیار سازمانهای مسئول آن مناطق می

 باشد.( قانون می۲۴( ماده )۴فهرست به گمرک مربوط، مشمول مفاد حکم مقرر در تبصره )

 هایتبصره و قانون( ۲۴) ماده مشمول گمرکی، تشریفات انجام مدت طول در گمرک به اظهارشده کاالی ـ۳تبصره

 .باشدمی آن( ۲) و( ۱)

 ماده در مذکور تشریفات انجام از پس ظف است ظرف یک هفتهمو تملیکی اموال فروش و آوریجمع سازمان ـ۴تبصره

 .نماید اقدام خود انبارهای به متروک کاالی انتقال به نسبت قانون،( ۳۷)

 نگاهداری متصدی اطالع بدون گمرک، به( ۵۴) ماده موضوع گزارشارسال از پس کاال گیرندهتحویل مرجع ـ ۵۵ماده

 .باشدنمی کاال موجودی حیث از شده ارایه هایاهی اظهارنامهگو به مجاز گمرک، متروکه کاالی حساب

 ترخیص و اظهار عمومی شرایط و تشریفات ـ ششم بخش

 ترخیص و اظهار عمومی شرایط ـ اول فصل

 تشریفات چگونگی شرایط، درخصوص قانون( ۳۸) ماده تبصره اجرای در شودمی داده اجازه ایران گمرک به ـ ۵۶ماده

و اسناد الزم، دستورالعمل مربوط را تهیه و پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی  ارزیابی و اظهار

 .نماید اقدام دولت هیئت داخلی نامهآیین( ۱۹) ماده و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون (۱۳۸با رعایت اصل )

به انبارهای گمرکی تحول گردد، مگر در مواردی که  باید گمرکی تشریفات انجام منظور به صادراتی کاالی ـ ۵۷ماده

تواند اجازه انجام عملیات ارزیابی در خارج از صاحب کاال به صورت کتبی تقاضا نموده باشد که در این صورت گمرک می



تواند می باشد،گمرک شده تأمین متعلقه وجوه و اظهار کاال که صورتی در و استثنایی موارد در. نماید صادر این اماکن را

با تقاضای کتبی صاحب کاال یا نماینده قانونی وی با انجام عملیات ارزیابی کاالهای وارداتی در خارج از اماکن گمرکی 

 نیز موافقت نماید.

 اصل اسنادی که باید به اظهارنامه ضمیمه شود عبارتند از: ـ ۵۸ماده

ـ کاالی ورودی: اسناد خرید، حمل )یا تصویر تصدیق شده سن المللی(، ترخیصیه، د حمل توسط شرکت حمل و نقل بینالف 

های الزم، اسناد بانکی )در صورتی که کاال از طریق نظام بانکی وارد شده باشد(، گواهی مبدأ، قبض انبار، مجوزها وگواهی

وری صورت عدلبندی )در صورت یکنواخت نبودن کاال( و سایر اسنادی که گمرک در اجرای قانون یا سایر قوانین ضر

بداند. ضمیمه نمودن سند حمل و ترخیصیه برای کاالی ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به 

 باشد.سرزمین اصلی که در منطقه معامله شده یا قبض انبار آن تبدیل شده است ضروری نمی

نک )در صورتی که کاال از طریق نظام با موافقت ترخیصیه، بجز سند چند یا یک تسلیم که استثنایی موارد در ـ۱تبصره

های الزم میسر نباشد، با تشخیص رییس گمرک اظهارنامه قبول و به جریان بانکی وارد شده باشد( و مجوزها و گواهی

 باشد.شود. ترخیص کاال منوط به ارایه تمامی اسناد و انجام کامل تشریفات گمرکی میگذاشته می

های المعامله نبوده و مشمول تعرفهده کاال احراز شده و محصول کشورهای ممنوعدر مواردی که کشور سازن ـ۲تبصره

 باشد.های مقداری نگردد، با تشخیص گمرک ایران ارایه گواهی مبدأ ضروری نمیترجیحی و محدودیت

شده یاد شخص باشد، کاال صاحب از غیر اظهارنامه کنندهتسلیم و تنظیم چنانچه حقوقی اشخاص مورد در ـ۳تبصره

نامه )براساس متنی که گمرک ایران اعالم خواهد کرد( برای )کارمند شخص حقوقی( باید دارای وکالت رسمی و معرفی

نامه رسمی حدود نامه یا تصویر آنها ضمیمه باشد و در برگ وکالتترخیص کاال باشد و برگ وکالت رسمی و معرفی

کننده کارگزار گمرکی باشد، نامبرده دارای وکالتنامه رسمی  اختیارات وکیل تعیین شده باشد و در صورتی که ترخیص

 امور وزارت گواهی با هاسفارتخانه نامهمعرفی و آنها به متعلق کاالی نامه رسمی مؤسسات دولتی در موردباشد. معرفی

 .خواهدشد پذیرفته رسمی وکالتنامه جای به هاسفارتخانه به متعلق کاالی به نسبت خارجه



 دارای گمرکی کارگزار یا وی طریق مواردی که صاحب کاال شخص حقیقی باشد، قبول اظهار کاال صرفا  از در ـ۴تبصره

 .است امکانپذیر معتبر گمرکی کارگزار کارت و رسمی وکالتنامه

ب ـ کاالی صدوری: قبض انبار )در صورت تحویل کاال به انبارهای گمرکی(، مجوز ارزیابی در خارج از اماکن گمرکی 

ها و مجوزهای قانونی ب مورد(، سیاهه فروش )فاکتور(، فهرست عدلبندی )در صورت یکنواخت نبودن کاال(، گواهی)حس

)در صورت شمول(، تصویر پروانه ورود موقت برای پردازش یا پروانه ورود قطعی برای تعیین مواد وارداتی به کاررفته در 

 دار ضروری بداند.در اجرای مصوبات مراجع صالحیتکاالی صادراتی )حسب مورد( و سایر اسنادی که گمرک 

های های الزم برای الصاق به اظهارنامه کران بری )کابوتاژ( و انتقالی و عبوری در بخشها: اسناد و گواهیج ـ سایر رویه

 مربوط مشخص خواهدشد.

قاضای کتبی و ارایه اسناد مالکیت ت طبق اظهارنامه تسلیم از قبل تواندمی وی قانونی نماینده یا کاال صاحب ـ ۵۹ماده

و تحت نظارت مأموران تعیین شده از طرف گمرک و با قبول مسئولیت خسارات احتمالی وارده، کاالی خود را رؤیت و به 

برداری و خشک کردن ها یا بازکردن و دیدن محتویات آنها جهت به دست آوردن مشخصات کاال و نمونهتوزین بسته

 نها اقدام نماید.کاال و تعویض لفاف آ

 در اقدامات این از ناشی بندیبسته در شده انجام تغییرات و محتویات احتمالی کسری و یادشده عملیات انجام ـ تبصره

 .شودمی درج رسید، خواهد گمرک کنندهنظارت مأمور و کاال صاحب گیرنده، تحویل مرجع امضای به که صورتمجلسی

رست کل بار )مانیفست( یا بارنامه حمل را حتی اگر کاالی واحد و به نام شخص فه یک از ردیف چند کاالی ـ ۶۰ماده

تواند برای یک ردیف توان در یک اظهارنامه اظهار نمود، ولی صاحب کاال یا نماینده وی میواحد وارد شده باشد، نمی

تعدد تنظیم و تسلیم نماید و در های مکاالی متعلق به خود در صورتی که بیش از یک بسته باشد در چند نوبت اظهارنامه

توان تفکیک و تقسیم و برای هر بخش اظهارنامه تنظیم و قبول نمود، مگر در هر حال محتوای یک بسته کاال را نمی

مواردی که بخشی از محتویات بسته یادشده با توجه به شرایط ورود قابل ترخیص نباشد یا برای بخشی از آن اظهارنامه 

 ه صورت کتبی درخواست واگذاری به گمرک گردد.مرجوعی تنظیم یا ب



شود، قابل های متعدد حمل میکاالی موضوع یک گشایش اعتبار یا سیاهه خرید )خرید واحد( که طی بارنامه ـ۱تبصره

 باشد.اظهار به موجب یک اظهارنامه می

ا یک واگن از مبادی ورودی به های عبوری )ترانزیتی( که با یک کامیون، یک بار گنج )کانتینر( یمحموله ـ۲تبصره

نمایند حتی اگر موضوع چندین بارنامه یا راهنامه بوده و عبور )ترانزیت( مقصد گمرکهای داخلی اعزام یا از کشور عبور می

 کننده آن واحد باشد، قابل اظهار به موجب یک اظهارنامه عبوری )ترانزیتی( خواهد بود.

دهد و یا در ظروف مجموعه میو ظروفی که خصوصیت غالب خود را به غیرعادی ظروف در کاال هرگاه ـ ۶۱ماده

بندی و مشمول شرایط و مأخذ مربوط به خود دارای مصرف مکرر وارد گردد، هر کدام از ظرف و مظروف جداگانه طبقه

داخت خواهد بود. در مواردی که امکان تفکیک ظرف از مظروف نباشد در این صورت ظرف و مظروف توأما  مشمول پر

 مأخذ حقوق ورودی باالتر خواهد بود.

 .شودمی پذیرفته موقت ورود عنوانبه مکرر مصرف دارای گاههایتکیه و ظروف سایر و( کانتینرها) هابارگنج ـ تبصره

 و لفاف تمام با باید کاال وزن شود،می دریافت وزن روی از صادراتی عوارض یا ورودی حقوق که مواردی در ـ ۶۲ماده

 تقریبی وزن سپس و تعیین توزین، وسیله به گمرک در اظهار هنگام عادی وضع و حال به آن بیرونی و درونی ظروف

 رح زیر محاسبه و از آن کسر گردد:ش به( آن نظایر و گاهتکیه و لفاف و محفظه نوع هر از اعم) ظرف

 درصد وزن با ظرف.ـ برای شیشه جام در صندوقهای مشبک )قفسه( بیست۱

 درصد وزن با ظرف.آالت و چینی در صندوق سیـ برای شیشه جام و شیشه۲

 درصد وزن با ظرف.آالت و چینی در کارتن و در ظروف دیگر پانزدهـ برای شیشه۳

 .ظرف با وزن درصدبیست چوبی صندوق اء ساخته شده از آن درـ برای مواد نسجی و اشی۴

 درصد وزن با ظرف.آالت و چینی( هشتـ برای کاالها در کارتن )به جز شیشه ۵



 درصد وزن با ظرف.شوند پانزدهـ برای سایر کاالهایی که در صندوق یا ظروف چوبی یا فلزی وارد می ۶

 شود سه درصد وزن با ظرف.یا کیسه یا لفافهای پارچه و غیره وارد میـ برای کاالیی که در جوف حصیر، زنبیل ۷

اوزان تقریبی یادشده در بندهای مذکور شامل لفافهایی که کاال را به طور ناقص بپوشاند از قبیل تخته مشبک یا قفسه 

 )جز در مورد شیشه جام( نخواهد بود و همیشه وزن خالص حقیقی کاال باید تعیین شود.

 کاالی تسلیمی مدارک مندرجات صحت بخواهد کاال صاحب از ضروری موارد در تواندمی ایران گمرک ـ ۶۳ماده

 بازرگانی اتاق امضای و مهر صحت. برساند مبدأ کشور در بازرگانی اتاق تصدیق به را آنها صادرکننده صالحیت و وارداتی

 رسیده باشد. مبدأ کشور در ایران اسالمی جمهوری کنسولگری تأیید به باید محل

 اظهارنامه گردش مراحل ـ دوم فصل

 طرف از شده تعیین اظهارنامه باید کاال بودن موجود از اطمینان از پس وی قانونی نماینده یا کاال صاحب ـ ۶۴ماده

 که متعلقه گمرکی وجوه و اطالعات لحاظ از را( دور راه از اظهار یا اطالعات هایحامل سایر کاغذی،( برگه) فرم) گمرک

از ناحیه وی باید اعالم شود براساس اسناد مربوط تکمیل و به همراه اسناد الزم به واحد پذیرش اسناد در گمرک تسلیم 

نماید. در این بخش اظهارنامه و اسناد از جهات تکمیل بودن اطالعات و اسناد ضمیمه، نداشتن بدهی قطعی، محاسبات، 

اد با کاال و همچنین برگ وکالتنامه یا نمایندگی و کارت کارگزاری )در خوردگی، احراز مالکیت، ارتباط اسننداشتن خط

صورت لزوم( بررسی شده و در صورتی که ایرادی در هر یک از موارد یادشده مشاهده گردد، اظهارنامه و اسناد جهت رفع 

اده نماید. واحد پذیرش شود تا نسبت به اصالح، تکمیل و امضای آن اقدام و اعنقص و تکمیل به اظهارکننده مسترد می

پس از اخذ اظهارنامه امضاءشده و اطمینان از کامل بودن اسناد و مندرجات اظهارنامه و صحیح بودن محاسبه حقوق 

ورودی متعلقه، اسناد را به اظهارنامه ضمیمه و مهر و موم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظهارنامه درج و یا در رایانه 

دهد. با تخصیص نماید و به سرویس ارزیابی تحویل میبا قید تاریخ در متن اظهارنامه منعکس می وارد و شماره ثبت آن را

شماره ثبت و درج آن در متن اظهارنامه، کاال اظهار شده تلقی و اظهارنامه تحت این شماره ثبت شده شناسایی و از این 

اظهارکاال( صاحب کاال حق هرگونه اصالح یا تغییر در پس نباید از اختیار مأموران گمرک خارج شود. قبل از این مرحله )

 اظهارنامه را دارد.



 و شرایط گمرک( اشخاص تجاری اطالعات بودن محرمانه رعایت با) اظهارنامه اطالعات دریافت منظور به ـ تبصره

 .نمایدمی فراهم خصوصی و تعاونی بخش توسط امور انجام جهت را الزم تمهیدات

یل اظهارنامه به سرویس ارزیابی و تعیین ارزیاب و کارشناس توسط مسئول سرویس ارزیابی، تحو از پس ـ ۶۵ماده

ارزیاب و کارشناس نتایج بررسی را در اظهارنامه منعکس و در صورت قبول اظهار یا تعیین تکلیف طبق سایر مواد قانون 

ا که باید پرداخت شود به اظهارکننده اعالم در مواردی که اختالفی مشاهده نشود، اظهارنامه را امضاء و میزان وجوهی ر

گردد. واحد مذکور پس از دریافت اسناد پرداخت یا تأمین وجوه متعلقه از و اظهارنامه تحویل واحد صندوق و پروانه می

درجات ای را که براساس مناظهارکننده، نسبت به کنترل و ثبت آنها و انطباق وجوه پرداخت شده اقدام و اظهارنامه و پروانه

نماید. سپس اظهارنامه و پروانه به شخصی که از طرف رییس اظهارنامه در این واحد تهیه شده است، مهر و امضاء می

شود تحویل تا پروانه را با اظهارنامه مطابقت و در صورت صحت اقدامات انجام شده، با قید تاریخ، پروانه گمرک تعیین می

و اسناد و پروانه تحویل متصدی دفتر ثبت اظهارنامه شده تا پس از ثبت شماره و را امضاء و مهر نماید سپس اظهارنامه 

بینی شده در آن دفتر، پروانه را با اخذ رسید تحویل صاحب کاال یا نماینده تاریخ امضای پروانه و اطالعات تکمیلی پیش

 .قانونی وی و اظهارنامه و اسناد ضمیمه را تحویل واحد نگهداری اظهارنامه نماید

 .نماید دریافت پیش کاال اظهار با همزمان را کاال صاحب اظهاری ورودی حقوق تواندمی ایران گمرک ـ تبصره

 )ارزیابی( اظهارنامه رسیدگی ـ سوم فصل

 اسناد، و اظهارنامه مندرجات صحت متعلقه، وجوه وصول گمرکی، مقررات اجرای از اطمینان حصول منظور به ـ ۶۶ماده

 باید الزم مجوزهای و مشخصات سایر و تعرفه سازنده، کشور ارزش، وزن، تعداد، جنس، نوع لحاظ از اظهارشده کاالهای

برداری، نقص ن، کارشناسان و سایر کارکنان، نحوه نمونهارزیابا وظایف. گیرند قرار گمرکی هایکنترل و ارزیابی مورد

اسناد، کشف تخلف و گزارش آن، نحوه و میزان وارسی و معاینه براساس اصول انتخاب خطر و وارسی اتفاقی و درج نتایج 

 شود.وارسی در اظهارنامه طی دستورالعملی توسط گمرک ایران تعیین و ابالغ می

تواند با حضور صاحب کاال یا نماینده قاضای صاحب کاال، وارسی و ارزیابی کاال میت یا گمرک تشخیص به ـ تبصره

 قانونی وی انجام شود.



 در را اختالف مشروح موظفند ارزیابان شود، مشاهده دولت زیان به اختالفاتی ارزیابی جریان در هرگاه ـ ۶۷ماده

کی از شرح اختالف از طرف سرویس ارزیابی تنظیم و حا تخلف صورتمجلس بالفاصله و نمایند امضا و نوشته اظهارنامه

 شود.به اظهارنامه ضمیمه و برای تعیین جریمه به رییس گمرک ارایه می

 نباشد خدمات انجام هایهزینه و ورودی حقوق تفاوت دریافت مستلزم که اختالفاتی ارزیابی جریان در هرگاه ـ ۶۸ماده

اشد )مانند اینکه نام یکی از دو نوع کاالی مجاز که حقوق ورودی آنها ب یکسان ورود شرایط دارای کاال و شود کشف

جای نام دیگری در اظهارنامه نوشته شده باشد( در این صورت نیز مشاهدات مأموران باید در اظهارنامه یکسان است به

نون، اجازه اصالح ( قا۱۱۰قید و بدون تنظیم صورتمجلس تخلف با اطالع رییس گمرک پس از اخذ جریمه موضوع ماده )

 شود.مورد اشتباه داده می

 شود کشف ارزیابی اثر بر مراتب و باشد کرده اظهار خود زیان به را خود کاالی مشخصات کاال صاحب اگر ـ ۶۹ماده

 چنین در. دارند مسترد ارزیابی سرویس متصدی به را آن و بنویسند اظهارنامه زیر را خود مشاهدات موظفند ارزیابان

تواند در متن یا پشت متصدی سرویس ارزیابی موظف است مراتب را به صاحب کاال اعالم کند و صاحب کاال می مواردی

همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزیاب و تأیید متصدی یادشده تقاضای استرداد اضافه پرداختی را بکند و در این صورت 

 ش متصدی مذکور اجازه صدور حکم استرداد را خواهد داد.رییس گمرک یا قائم مقام او پس از رسیدگی در زیر گزار

درخواست استرداد نباشد باید انصراف هرگاه صاحب کاال یا نماینده وی به سبب تسریع در کار خود مایل به ـ۱تبصره

پرداختی  خود را در متن یا پشت اظهارنامه نوشته و امضاء نماید و صاحب کاال یا نماینده او حق درخواست استرداد اضافه

 را نخواهد داشت.

چنانچه صاحب کاال قبل از ترخیص کاال تقاضایی مبنی بر استرداد اضافه پرداختی ارایه و ثبت نماید پس از  ـ۲تبصره

( نباشد با صدور حکم نسبت به استرداد ۱شرط اینکه مشمول تبصره )کننده بهبررسی گمرک و صحت تقاضای درخواست

 تشریفات استرداد مانع از ترخیص کاال نخواهد بود.اقدام خواهد گردید. انجام 

تواند در هر مورد که مقتضی بداند کاالیی را که ارزیابی آن انجام یافته است، بازدید نموده رییس گمرک می ـ۷۰ماده

 و آن کاال را شخصا  یا به وسیله هر مأمور دیگری از مأموران گمرک دوباره ارزیابی و معاینه نماید.



 گمرکی هایرویه ـ هفتم بخش

 ورودی کاالهای ـ اول فصل

 قطعی ورود ـ اول مبحث

 ورودی حقوق پرداخت و مربوط مقررات و قوانین طبق الزم مجوزهای تمامی اخذ مستلزم کاال قطعی ورود ـ۷۱ماده

 .باشدمی

 موقت ورود ـ دوم مبحث

 قلمرو گمرکی وارد شود:به عنوان ورود موقت به ایران گمرک از مجوز اخذ با تواندمی زیر کاالهای ـ۷۲ماده

 الف ـ کاالها به منظور عرضه در نمایشگاهها.

های همراه آنها پس از ارایه موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی ب ـ دستگاههای فیلمبرداری و عکسبرداری هوایی و فیلم

 نیروهای مسلح.

 برداری.مهندسی نقشهپ ـ دستگاههای مطالعات علمی، آموزشی، تربیتی، فنی و 

های( های )طرحسازی، الیروبی، راهسازی، حفاری، استخراج و اکتشاف و پروژهت ـ دستگاهها برای سدسازی، اسکله

 خاص.

 ها و تأسیسات صنعتی و نظایر آن.ث ـ دستگاهها برای نصب و سوارکردن کارخانه

 آالت و دستگاهها.ج ـ دستگاهها برای تعمیر ماشین

گاههای نقلیه سواری و هواپیمای شخصی اشخاص غیرمقیم ایران برای استفاده شخصی و ظروف و تکیهچ ـ وسایل

 چندبار مصرف.



المللی قابل ورود موقت بوده و دولت جمهوری اسالمی های گمرکی بیننامهح ـ کاالهایی که طبق قراردادها و موافقت

 ایران عضویت آن را پذیرفته است.

 های بشردوستانه.مدادی به منظور کمکخ ـ وسایل و لوازم ا

 .صادراتی کاالی بندیبسته برای آماده هایلفاف و ظروف دـ 

 ذـ هواپیما برای امور خدماتی از قبیل سمپاشی و مسافری.

 و بوده موقت واردات عنوان مشمول آنها نتاج و شوندمی کشور وارد موقت صورت به تعلیف برای که دامها ـ تبصره

 نامه مخصوص تعلیف اغنام و احشام مصوب هیئت وزیران است.ود و خروج این دامها تابع مقررات آیینور تشریفات

 نقص رفع یا تعویض منظور به مربوط هایشرکت که خارجی هایکشتی یا هواپیماها یدکی قطعات و لوازم ـ۷۳ماده

نها به اظهارنامه ضمیمه شود. این اشیا در آ مشروح ریز صورت باید کنندمی وارد موقت صورت به کشتیها یا هواپیماها

شود و همچنین انبار مخصوص شرکت نگاهداری و مشخصات دقیق آن باید در دفتری که از طرف شرکت نگهداری می

امضای مأموران گمرک برسد. دفاتر یادشده دفتر دیگری که گمرک موظف به نگاهداری آن است ثبت و هر دو دفتر به

گذاری و پلمب خواهد شد. موقع مصرف یا اعاده هر یک از اقالم باید با نظارت گمرک به مارهقبال  از طرف گمرک ش

هواپیما یا کشتی تحویل و عالوه بر ثبت در پشت پروانه ورود موقت مربوط در هر دو دفتر نیز خروج آن از انبار ثبت و به 

 امضاء مأمور گمرک برسد.

( قانون( تعیین و اعالم ۱۰میزانی است که گمرک ایران )حسب ماده )ورود موقت مستلزم اخذ تضمین به  ـ۷۴ماده

 کند.می

 :شودمی اکتفا کتبی تعهد اخذ به تضمین اخذ جای به زیر موارد در ـ ۷۵ماده

 (.۷۳های خارجی موضوع ماده )الف ـ ورود موقت لوازم و قطعات یدکی هواپیماها و کشتی

 ر و نظایر آنها.های دارای مصرف مکرگاهب ـ ظروف و تکیه



ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئوالن مالی سازمان مربوط و در مورد نمایشگاهها پ ـ ورود موقت کاالهای وزارتخانه

 های سیاسی کشور مربوط با گواهی وزارت امور خارجه.ها و یا نمایندگیتعهد سفارتخانه

 شده ذکر نامهآیین این ششم بخش در که مقرراتی طبق باید گرددمی اظهار موقت ورود عنوان به که کاالیی ـ ۷۶ماده

 آنها محتویات یا هابسته به اظهارنامه در کاال روی عالمت و مشخصات درج از پس و شده دقیق ارزیابی و معاینه است

موقع خروج الزم باشد الصاق گردد و گمرک مدتی را  در کاال تشخیص برای که دیگری عالمت نوع هر یا گمرک پلمب

که کاال در طی آن باید از کشور خارج شود تعیین و در متن پروانه گمرکی قید و پروانه و کاال در اختیار صاحب کاال 

 گذاشته شود.

نده در صورت تسلیم تقاضای کتبی از طرف صاحب کاال مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرک صادرکن ـ۷۷ماده

پروانه )پس از موافقت گمرک ایران( تا حداکثر شش ماه قابل تمدید است به شرط اینکه تقاضا پیش از انقضای مهلت 

اولیه تسلیم شده باشد. در صورتی که باز هم احتیاج به تمدید مجدد داشته باشد به شرط تسلیم تقاضا قبل از انقضا مدت، 

 ایران خواهد بود. موافقت با آن موکول به کسب اجازه از گمرک

 اقدام زیر روشهای از یکی به تواندمی کاال صاحب تعهد، یا تضمین ابطال و موقت ورود پروانه تسویه برای ـ ۷۸ماده

 :نماید

 الف ـ کاال را به گمرک تحویل و تقاضای ابطال پروانه و تضمین یا تعهد را بنماید.

 اظهار و ترخیص نماید. ب ـ کاال را برای ورود قطعی با رعایت مقررات مربوط

تواند باشد. گمرک داخلی میپ ـ تسلیم اظهارنامه به منظور برگشت کاال که تابع مقررات و تشریفات رویه مرجوعی می

عنوان تضمین جهت خروج کاال از کشور قبول کند. ابطال پروانه و تضمین تضمین ورود موقت را در صورت معتبر بودن به

ت موکول به تشخیص و تطبیق کاال با مشخصات پروانه ورود موقت و سالم بودن پلمب یا عالیم یا تعهد کاالی ورود موق

باشد. در صورتی که به علت از بین رفتن عالیم یا گمرکی الصاق شده روی کاال و منقضی نشدن مدت اعتبار پروانه می

هد اقدام و در صورتی که صاحب کاال گیری اجرای تعپلمب، تطبیق کاال ممکن نباشد نسبت به وصول تضمین و یا پی



قصد خروج کاال را از قلمرو گمرکی داشته باشد طبق مقررات صادرات )بدون پرداخت هرگونه وجهی از قبیل جایزه 

 صادراتی و تسهیالت صادراتی( رفتار خواهد شد.

یران بفروشد یا به مصرف ا در است شده وارد موقت ورود عنوان به که را کاالیی بخواهد کاال صاحب هرگاه ـ۷۹ماده

برساند باید قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه، درخواست کتبی مبنی بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوط داده و 

اظهارنامه ورود قطعی برای کاالی خود تنظیم و تشریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دهد. ورود قطعی کاالی 

مجوزها و پرداخت حقوق ورودی به مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و نرخ برابری ارز  ورود موقت مستلزم اخذ

 براساس زمان اظهار ورود قطعی خواهد بود.

 برگشت یا قطعی ترخیص یا گمرک تحویل مورد حسب مقرر مهلت در موقت ورود کاالی که صورتی در ـ ۸۰ماده

( قانون( و در غیر این صورت ۱۱۳قاچاق )موضوع بند )ب( ماده ) مقررات مشمول بودن عمدی تشخیص صورت در نشود،

 نسبت به وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد.

 تواندمی کاال صاحب است نشده انجام تعهد وجه مطالبه یا و تضمین وصول یا و قاچاق جرم اعالم که زمانی تا ـ تبصره

 ( قانون نسبت به تحویل یا ترخیص یا اعاده کاال اقدام نماید.۱۰۹) ماده موضوع انتظامی جریمه پرداخت با

 پردازش برای موقت ورود ـ سوم مبحث

ورود موقت برای پردازش مستلزم اخذ مجوز قبلی از گمرک ایران است. میزان کاالی وارده و نوع پردازش  ـ ۸۱ماده

 گردد.در مجوز صادره قید و توسط گمرک تعیین می

که برای گمرک کیل یا ضرایب مصرف کاالی صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش  صورتی در ـ۱تبصره

نماید. در مواردی که صادرکننده به نظر گمرک ربط را استعالم و اقدام میمشخص نباشد، گمرک نظر سازمانهای ذی

 م قانون ارجاع نماید.تواند موضوع را به مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی موضوع بخش دوازدهمعترض باشد می

گمرک ایران تسهیالت الزم برای صادرکنندگان خوشنام و نمونه و صادرکنندگانی که به طور منظم عملیات  ـ۲تبصره

 دهند فراهم خواهد کرد.پردازش را انجام می



ربط ذی تولیدی واحد ساالنه اسمی ظرفیت میزان به حداکثر پردازش برای موقت ورود برای مجوز صدور ـ۳تبصره

 مجاز است.

 ترخیص سند صدور تاریخ از آمده دست به محصوالت صدور مهلت قانون( ۵۱) ماده( ۱) تبصره اجرای در ـ ۸۲ماده

 گردد ارایه گمرک به ذینفع طرف از قبولی قابل و موجه دالیل که مواردی در مهلت این. باشدمی سال یک وارده کاالی

ویی، دخانی و موادغذایی حداکثر تا یک سال دیگر و برای سایر گروههای کاالیی دار آرایشی، بهداشتی، کاالیی گروه برای

االختیار حداکثر تا دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود. در موارد استثناء با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام

ازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی های بهای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و گمرک ایران و اتاقوزارتخانه

 و تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران با توجه به ضروریات تجاری قابل تمدید خواهد بود.

 .باشدمی تجارت و معدن صنعت، وزارت در یادشده کارگروه دبیرخانه ـ تبصره

واردکننده انجام شود بدون اینکه  از غیر اشخاصی توسط تواندمی ایران گمرک موافقت از پس پردازش عملیات ـ۸۳ماده

تغییر مالکیت انجام شده باشد و در هر حال واردکننده در مقابل گمرک مسئول اجرای مقررات ورود موقت برای پردازش 

 خواهد بود.

 موقت ورود پروانه شماره ذکر با را صادراتی اظهارنامه باید کاال صاحب آمده، دست به محصوالت صدور برای ـ ۸۴ماده

لصاق تصویر آن تنظیم و به گمرک تسلیم نماید. گمرک به هنگام صدور، اقدامات الزم به منظور بازشناسی و انطباق ا و

 کننده میسر شود.کاالی وارده و محصوالت به دست آمده را معمول تا امکان تسویه توسط گمرک ورود موقت

عمل آورد. چنانچه کاالی وارده یا ازش بازدید بهپرد نحوه و وارده کاالی از تواندمی زمان هر در گمرک ـ ۸۵ماده

 ( قانون رفتار خواهد شد.۱۱۳محصول به دست آمده موجود نباشد، طبق بند )ب( ماده )

 احراز و مدارک و اسناد بررسی از پس شده اخذ تعهدات و هاتضمین آمده دست به محصوالت صدور با ـ ۸۶ ماده

صادراتی ابطال و تسویه خواهد شد. در مواردی که محصوالت به دست آمده،  محصول در وارداتی اولیه مواد بکارگیری

 شود ابطال و تسویه برای همان میزان کاالی صادر شده انجام خواهد شد.به تدریج صادر می



 را وارده کاالی ایران گمرک موافقت اخذ از پس پردازش، برای شده تعیین مهلت ظرف تواندمی واردکننده ـ۱تبصره

ان حالت اولیه با رعایت تشریفات مرجوعی از کشور خارج و نسبت به ابطال تضمین و تسویه تعهدات خود اقدام هم به

 نماید.

درخصوص کاالی وارده برای پردازش و همچنین ضایعات دارای ارزش تجاری )قابلیت مصرف داشته باشد(  ـ۲تبصره

 شود.( و بدون کسر استهالک ترخیص می۷۹)چنانچه برای ورود قطعی اظهار شود، با رعایت مقررات ماده 

تواند به نام اشخاصی غیر از واردکننده صادر شود که در این صورت پروانه محصوالت به دست آمده می ـ۳تبصره

 صادراتی مربوط برای ابطال تضمین یا تعهد کافی است.

 درخواست ارایه شرط به ننماید اقدام خود تعهد ایفای به نسبت مقرر مهلت در کاال صاحب که صورتی در ـ ۸۷ماده

 از مرکب کمیسیونی در موضوع مهلت، انقضای از قبل پردازش برای موقت ورود پروانه نمودن قطعی به تبدیل بر مبنی

های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون اتاق تجارت، و معدن صنعت وزارت ایران، گمرک االختیارتام نمایندگان

مرکزی جمهوری اسالمی ایران حسب مورد و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و حسب مورد وزارتخانه تولیدی 

مربوط بررسی و در صورت موافقت کمیسیون یادشده و انجام ثبت سفارش )توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت( با 

رودی براساس مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و با برابری نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعی پرداخت حقوق و

 باشد.اقدام خواهد شد. دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت صنعت معدن و تجارت می

 و گاز نفت،( طرحهای) هایپروژه اجرای در پردازش برای موقت ورود کاالی از آمده دست به محصوالت ـ تبصره

 ویژه مناطق در مستقر گمرکهای به گمرک نظر تحت( هایمحدوده) هایسایت در استفاده برای چنانچه پتروشیمی

ینات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود تضم مبحث، این مقررات رعایت صورت در گردد اظهار و تحویل انرژی اقتصادی

 باشد.موقت برای پردازش قابل تسویه بوده، ولی قابل استناد برای جوایز صادراتی و واردات در مقابل صادرات نمی

 یا قطعی ترخیص مورد حسب مقرر مهلت در پردازش از آمده دست به محصوالت یا وارده کاالی چنانچه ـ ۸۸ماده

 این غیر در و قاچاق مقررات مشمول تضمین، وصول بر عالوه بودن در صورت تشخیص عمدی نشود صادر یا و برگشت



 قاچاق، بر مبنی قطعی رأی صدور صورت در. شد خواهد اقدام تعهد اجرای پیگیری و تضمین وصولبه نسبت صورت

 .شودمی منظور جریمه از بخشی عنوان به وصولی تضمین وجه

تواند ق اعالم و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کاال میتا زمانی که جرم قاچا ـ۱تبصره

 ( قانون نسبت به ترخیص یا اعاده کاال اقدام نماید.۱۰۹با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده )

ی و پرداخت قانون هایمحدودیت مشمول پردازش، برای موقت ورود کاالی از آمده دست به محصوالت صدور ـ۲تبصره

 گردد.عوارض کاالهای صادراتی نمی

 مرجوعی ـ چهارم مبحث

 هایهزینه باید وی قانونی نماینده یا کاال صاحب گمرکی، قلمرو از خارج به اعاده عنوان به کاال ترخیص برای ـ ۸۹ماده

نماید از قلمرو مرک تعیین میگ رییس که مهلتی در را کاال که کند تعهد اظهارنامه در و کند پرداخت را شده انجام خدمات

گمرکی خارج سازد. این مهلت در صورت درخواست صاحب کاال یا نماینده قانونی وی به شرط وجود علت موجه مستند 

 به مدارک، قابل تمدید است.

شود پلمب های کاالی مرجوعی یا درب محفظه بار وسیله نقلیه آن که در گمرکهای داخلی اظهار میبسته ـ۹۰ماده

شود و یک نسخه از اظهارنامه شود در اختیار صاحب کاال گذارده میه و با پروانه که به یک نسخه اظهارنامه الصاق میشد

مربوط بالفاصله و به صورت مستقیم به عنوان گمرک مرزی که کاال از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بایگانی 

 شود.می

های انجام خدمات عنوان مرجوعی اظهار شود صاحب کاال باید عالوه بر هزینه به داخلی درگمرک کاال هرگاه ـ۹۱ماده

نماید تضمین الزم که میزان آن توسط گمرک ایران تعیین خواهد شد، تودیع نماید. کاالی که به طور قطعی پرداخت می

نیز تسلیم شود سپس با مرجوعی باید از گمرک داخلی مستقیما  تا گمرک مرزی حمل و تحویل و پروانه و اظهارنامه 

شود از راه مجاز مرزی خارج و یا به کشتی یا اطالع گمرک مرزی و تحت نظر مأمورانی که از طرف گمرک تعیین می

گذاری هواپیما تحویل گردد و مأموران باید تاریخ ورود کاال به گمرک مرز خروجی و خروج کاال را در دفتر مخصوص شماره



روانه و اظهارنامه نیز نوشته و امضاء نمایند و امضای آنها از طرف رییس گمرک محل و پلمب شده ثبت و در پشت پ

گواهی و اظهارنامه گواهی شده به صاحب کاال تسلیم شود تا جهت ابطال تضمین به گمرک داخلی مربوط تسلیم نماید. 

صورتی که از محل ارزیابی،  هرگاه کاالی مرجوعی در گمرک مرزی موجود و در همان گمرک برای اعاده اظهار شود در

یکسره و تحت نظارت مأموران گمرک به انبار کشتی یا هواپیما تحویل شود و یا یکسره به نقطه مرزی حمل و زیر نظر 

 شود.مأموران عبور داده شود به بازرسی اجمالی اکتفا گردیده و در این مورد تضمین دریافت نمی

مشخصات ظاهری کاال با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشاهده گردد  هرگاه در گمرک مرزی اختالفی بین ـ۹۲ماده

رییس گمرک باید از صدور اجازه خروج کاال از کشور خودداری و به اختالف رسیدگی و در صورت لزوم از گمرک 

رد صادرکننده پروانه مرجوعی، چگونگی اختالفات یاد شده را استعالم و در صورت تخلف طبق مقررات مربوط حسب مو

 عمل نماید.

 هابسته ظاهری مشخصات که صورتی در حتی تواندمی خروجی مرز گمرک تخلف، از حاکی قوی ظن موارد در ـ تبصره

 .نماید اقدام کاال بازرسی و معاینهبه باشد مطابق پروانه و اظهارنامه مندرجات با

ه یا شکسته یا از بین رفته باشد محتویات هر شد پاره نقلیه وسیله یا هابسته به گمرک الصاقی عالیم هرگاه ـ۹۳ماده

بسته از طرف گمرک مرز خروجی معاینه و بازرسی کامل خواهد شد و در صورت عدم احراز تخلف، جریمه انتظامی موضوع 

 .شد خواهد اقدام تخلفات یا قاچاق مقررات طبق مورد حسب تخلف احراز صورت در و اخذ ( قانون۱۱۰ماده )

شود که نسخه گواهی شده اظهارنامه که متضمن خروج شده برای کاالی مرجوعی وقتی ابطال می اخذ تضمین ـ تبصره

 کاال از قلمرو گمرکی باشد به گمرکی که تضمین در آنجا تودیع شده تسلیم شود.

هرگاه صاحب کاالی مرجوعی تا یک ماه پس از پایان مهلت داده شده نسخه گواهی شده اظهارنامه را به  ـ۹۴ماده

رک صادرکننده پروانه مرجوعی برای ابطال تضمین تحویل ننماید گمرک مذکور مراتب را از گمرک مرز خروجی گم

استعالم و اگر معلوم شود کاالی مرجوعی به آن گمرک تحویل نشده )به جز موارد غیرعمدی( حسب مورد نسبت به 

 وصول و واریز تضمین و یا اجرای مقررات قاچاق اقدام خواهد نمود.



 قاچاق جرم اعالم یا درآمد به تضمین نمودن منظور از قبل و شده تعیین مهلت از بعد مرجوعی کاالی هرگاه ـ صرهتب

 ماده موضوع انتظامی جریمه پرداخت مشمول شود، احراز گمرک برای آن نبودن عمدی و شده تسلیم خروجی گمرک به

 .بود خواهد قانون( ۱۰۹)

 خارجی )ترانزیت( عبور ـ پنجم مبحث

 نوع مسافت، با متناسب که مهلتی ظرف را کاال گرددمی متعهد گمرک، به اظهارنامه تسلیم با عبوردهنده ـ۹۵ماده

 .نماید خارج عبور، پروانه در شده مشخص خروجی گمرک طریق از شودمی تعیین سال فصول و حمل وسیله

سط وزارت راه و شهرسازی و با هماهنگی مدت زمان و مسیرهای عبور کاالهای خارجی از قلمرو گمرکی تو ـ۱تبصره

 گردد.گمرک ایران تعیین می

تمدید مهلت پروانه یا تغییر گمرک خروجی با موافقت گمرک ورودی یا گمرک ایران و با اعالم مراتب به  ـ۲تبصره

 ربط امکانپذیر است.گمرکهای ذی

حمل کاالی عبوری، پس از درخواست کتبی بندی و عملیات برای تسهیل بندی، درجهتجدید و ترمیم بسته ـ۳تبصره

 ماده این اجرای از ناشی کاال به وارده خسارت هرگونه. باشدمی مجاز صاحب کاال یا نماینده قانونی وی با نظارت گمرک،

 .باشدمی کنندهدرخواست عهده به

گمرکی یا انتقال کاال از  اماکن در کاال تخلیه بر مبنی عبوردهنده درخواست ربط،ذی سازمانهای و گمرک ـ۴تبصره

 پذیرند.بارگنج )کانتینر( به کامیون، واگن یا هواپیما و بالعکس را می

گردد های گمرکی و تودیع تضمین در گمرک ورودی، مهر و موم )پلمب( میکاالی عبوری پس از انجام کنترل ـ۹۶ماده

شود. در ر و موم )پلمب( وسیله نقلیه اکتفا میو در صورتی که وسیله نقلیه قابل مهر و موم )پلمب( شدن باشد به مه

صورتی که بارگنج یا وسیله نقلیه حامل کاالی عبوری به هنگام ورود دارای مهر و موم )پلمب( سالم باشد گمرک ضمن 

نماید. در موارد ظن قوی به وجود تخلف، کنترل مهر و موم )پلمب( نسبت به الصاق مهر و موم )پلمب( جدید اقدام می

 ها را با اسناد و اظهارنامه تطبیق نماید.تواند عالوه بر کنترل مهر و موم )پلمب( محمولهک میگمر



 اعمال با تواندمی مبدأ گمرک ،(پملب) موم و مهر امکان عدم یا و مناسب نقلیه وسایل نبودن صورت در ـ تبصره

 .بدهد را عبور اجازه مناسب کنترلی روشهای

سیله نقلیه حامل کاالی عبوری به علت نقص فنی یا سانحه یا دالیل موجه دیگر متوقف و که مواردی در ـ۹۷ ماده

نزدیکترین گمرک اطالع دهد تا با نظارت گمرک و پس از رفع مشکل یا شود، عبوردهنده یا حامل باید مراتب را بهمی

ود. در این موارد نیز ضمن تنظیم بارگیری کاال در وسیله دیگری که قابل مهر وموم )پلمب( باشد، کاال عبور داده ش

 گمرکهای ورودی و خروجی اعالم خواهد شد.صورتمجلس و درج شماره مهر و موم )پلمب( در اسناد مربوط، مراتب به

 نظر از شهرسازی و راه وزارت از فعالیت مجوز دارای ایرانی نقل و حمل شرکتهای برای کاال خارجی عبور ـ ۹۸ ماده

 شود.االی مجاز تلقی میک حکم در تضمین سپردن

 شود.کاالی تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور )ترانزیت( می ـ۱تبصره

 به و اظهار آهنراه یا ریلی نقل و حمل هایشرکت یا دولتی پست وسیله به عبوری کاالی که مواردی در ـ۲تبصره

 به اقدام تعهد اخذ با تضمین جای به عبوری، مسافران همراه غیرتجاری کاالی همچنین و شودمی حمل ریلی شیوه

 .شودمی( ترانزیت) عبور پروانه صدور

 باشد:اق به اظهارنامه عبور خارجی به شرح زیر میمدارک الزم برای الص ـ۹۹ماده

 الف ـ تصویر سیاهه خرید.

 ب ـ تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کاال.

پ ـ بارنامه یا راهنامه یا تصویر تصدیق شده آنها توسط مؤسسه حمل ونقل یا فهرست کل بار )مانیفست( لنج یا قبض 

 د تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.انبار صادره به وسیله مناطق آزا

 ت ـ ترخیصیه به استثنای کاالهای حمل شده توسط لنج یا کاالی وارده از طریق مرزهای زمینی.



 های مستند به قوانین مربوط که در آنها به لزوم اخذ گواهی برای کاالی عبوری تصریح گردیده است.ث ـ گواهی

 ه کاال(.ج ـ اصل قبض انبار )در صورت عدم حمل یکسر

 به تا گرددمی تسلیم عبوردهنده به حمل واحد هر ازای به مقرر تشریفات انجام از پس خارجی عبور پروانه ـ۱۰۰ماده

 یک. باشد کاال حامل همراه عبور مسیر طول در باید عبور پروانه. نماید حمل و گرفته تحویل را خود کاالی آن موجب

 از پس گردد تااز طرف گمرک ورودی مستقیما  به گمرک خروجی ارسال می ضمیمه اسناد و عبور اظهارنامه از نسخه

 .نماید اعاده ورودی گمرک به و اقدام اظهارنامه در کاال خروج تصدیق به نسبت گمرک آن به محموله وصول

بصره ( قانون جهت اجرای ت۵۴در مورد کاالی همنوع مازاد بر پنج درصد و کاالی غیر همنوع موضوع ماده ) ـ تبصره

 شود.( قانون صرفا  کاالی اضافی نگهداری و باقیمانده کاال که با اظهار مطابقت دارد اجازه عبور داده می۱۰۸( ماده )۲)

 ورودی گمرک گرددمی حمل وسیله یک از بیش با پروانه یک موضوع خارجی عبور کاالی که مواردی در ـ۱۰۱ماده

ر و شماره مهر و موم )پلمب( الصاقی، نام گمرک خروجی، مهلت مقرر عبو پروانه شماره حمل، وسیله محموله، مشخصات

جهت عبور از قلمرو گمرکی و سایر اطالعات مورد نیاز را در پته عبور قید و به همراه یک نسخه تصویر پروانه، تحویل 

ت. در این گونه داش خواهد را پروانه نماید که در طول مسیر و برای خروج از قلمرو گمرکی حکم اصلعبوردهنده می

 یا تضمین تسویه حال هر در. شد خواهد تسلیم خروجی گمرک نقلیه ارسال و بهموارد اصل پروانه همراه آخرین وسیله

 .بود خواهد گمرک به عبوری محموله تمام تحویل یا خروج تأیید و پروانه اصل ارایه به موکول تعهد

ایران به گمرکهای داخلی در طول مسیر عبور تحویل و برای  گمرک موافقت با توانمی را عبوری کاالی ـ۱۰۲ماده

( قانون اظهار و طبق مقررات مربوط ترخیص نمود، به شرط اینکه در کاال دخل و تصرفی نشده ۴۷سایر منظورهای ماده )

 شد. باشد. در این موارد پروانه عبوری توسط گمرک داخلی ابطال و مراتب به گمرکهای ورودی و خروجی اعالم خواهد

 در که قانون( ۵۵) ماده موضوع مجدد( پلمب) موم و مهر و بازرسی عملیات انجام برای حمل وسیله توقف ـ۱۰۳ماده

 .نماید تجاوز ساعت چهار و بیست از نباید گرددمی نقل و حمل وسیله مسیر ادامه به منجر نهایت



ار و مهر و موم )پلمب( بارگنج )کانتینر( یا ب محفظه گردد مشاهده داخلی گمرک یا خروجی مرز در چنانچه ـ۱۰۴ماده

وسیله نقلیه دست نخورده است، بازرسی محتویات ضرورتی ندارد مگر در موارد ظن قوی به وجود تخلف که در این 

صورت با اجازه رییس گمرک مربوط، پس از بررسی چنانچه مغایرتی مشاهده نشود، صورتمجلس تنظیم و ضمن درج 

های( قبلی و جدید در آن نتیجه بررسی قید و حسب مورد اجازه خروج محموله یا تخلیه آن )پلمبشماره مهر و مومهای 

 شود.و انجام سایر اقدامات داده می

 تطبیق را ظاهری مشخصات و( پلمب) موم و مهر وضع و عبور پروانه مندرجات است موظف خروجی گمرک ـ۱۰۵ماده

 ازه تخلیه یا خروج کاال را تحت نظارت مأمورین گمرک صادر نماید.اج مطابقت، از اطمینان حصول از پس و نموده

 مراتب بالفاصله شده یاد گمرک گمرکی قلمرو از محموله خروج یا و مقصد گمرک به کاال تحویل از پس ـ۱۰۶ماده

سلیم ت وی نماینده یا اظهارکننده به مربوط، گمرک رییس توسط شده گواهی اظهارنامه و اعالم ورودی گمرک به را

ها به گمرک ورودی تسلیم نماید. پروانه عبور که خروج کاال در پشت آن گواهی شود تا جهت ابطال تعهدات یا تضمینمی

شده، در گمرک خروجی بایگانی و عالوه بر آن به محض تحویل یا خروج کاال مراتب در رایانه یا دفتر مخصوص 

 شود.گذاری و مهر و موم )پلمب( و ثبت میشماره

 تصویب به کشور امنیت شورای پیشنهاد به بنا خارجی عبور ممنوع اقالم در افزایش یا کاهش هرگونه ـ۱۰۷دهما

 .رسید خواهد وزیرانهیئت

 .بود خواهد اجرا قابل وزیرانهیئت نامهتصویب ابالغ از پس ماه سه افزایشی اقالم عبور ممنوعیت ـ تبصره

باشد و مقصد بارنامه غیر از خلیه و تحویل به اماکن گمرکی میسر نمیت بدون کاال عبور که مواردی در ـ۱۰۸ماده

 گمرک ورودی باشد در حکم حمل یکسره خواهد بود.

 گیریتصمیم قضایی، مراجع قطعی حکم ابالغ و صدور تا خارجی عبور رویه در گمرکی تخلف وقوع زمان از ـ۱۰۹ماده

 المللی با گمرک ایران است.نبی نقل و حمل هایشرکت برای تسهیالت کاهش مورد در

 داخلی عبور ـ ششم مبحث



 مواردی در المللیبین نقل و حمل شرکت و شخصی داخلی عبور مورد در وی قانونی نماینده یا کاال صاحب ـ۱۱۰ماده

متناسب  که مهلتی در را کاال پروانه، صدور و مربوط تشریفات انجام از پس باید باشد ورودی مرز از بعد بارنامه مقصد که

 بارگنج، به الصاقی سالم( پلمب) موم و مهر با شودمی تعیین گمرک توسط سال فصول و نقلیه با مسافت، نوع وسیله

 .نماید تحویل مقصد گمرک به هابسته یا بار محفظه

 :باشدمی زیر شرح به یکسره حمل و شخصی داخلی عبور اظهارنامه به الصاق برای الزم مدارک ـ۱۱۱ماده

 الف ـ تصویر سیاهه خرید.

 ب ـ تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کاال.

 المللی یا فهرست کل بار )مانیفست( لنج.پ ـ بارنامه، راهنامه یا تصویر گواهی شده آنها توسط شرکت حمل و نقل بین

ت ـ ترخیصیه و موافقت کتبی بانک در صورت خرید کاال از طریق اعتبار اسنادی، مگر در مواردی که به موجب بارنامه 

 مقصد نهایی کاال گمرکهای داخلی تعیین شده باشد.

 های مستند به قوانین مربوط که برای کاالی عبور داخلی الزم است.ث ـ گواهی

( قانون که توسط شرکت ۶۰( ماده )۳بعد از مرز ورودی باشد، موضوع تبصره ) بارنامه مقصد که مواردی در ـ۱تبصره

 باشد.گیرد، ارایه موافقت بانک الزم نمیحمل و نقل صورت می

 الزامی شده یاد ماده موضوع بندهای رعایت قانون،( ۶۰) ماده( ۴) تبصره موضوع داخلی عبور کاالی مورد در ـ۲تبصره

 .باشدمی

های الزم را به میزان تعیین شده توسط دور پروانه عبور داخلی شخصی، اظهارکننده باید تضمینص از قبل ـ۱۱۲ماده

 گردد.های انجام خدمات به صورت نقدی وصول میگمرک ایران تودیع نماید ولی هزینه

 .شودمی داخلی عبور تضمین، سپردن و اظهارنامه تسلیم به نیاز بدون تیر کارنه پوشش تحت کاالی ـ۱تبصره



 و آهنراه وسیله به شده حمل هایمحموله پستی، مرسوالت و هابسته ها،کیسه داخلی عبور خصوص در ـ۲تبصره

 .است بالمانع تعهد اخذ تضمین، جای به گردد،می حمل مقصد گمرک به مبدأ گمرک از مستقیما  که دولتی کاالهای

دچار سانحه گردد، عبوردهنده یا حامل موظف به اعالم  آن حمل وسیله یا کاال عبور، مسیر در که صورتی در ـ۱۱۳ماده

باشد. گمرک پس از انجام مراتب به نزدیکترین گمرک جهت اعزام مأمور برای وارسی کاال و تنظیم صورتمجلس می

ای از صورتمجلس را برای گمرکهای مبدأ و اقدامات الزم با مهر و موم )پلمب( مجدد اجازه ادامه مسیر داده و نسخه

 صد عبور ارسال خواهد نمود.مق

 نقلیهوسیله یا هابسته( هایپلمب) هایموم و مهر و عالیم و تعداد مقصد گمرک به کاال وصول از پس ـ۱۱۴ماده

 انبار قبض و تحویل انبار به کاال نگردد مشاهده اختالفی که صورتی در و تطبیق پروانه مندرجات با و وارسی مورد حسب

گردد. عالوه بر صدور قبض انبار، تحویل محموله با قید تاریخ در پروانه عبور یا وله هنده میدتحویل تسلیم و صادر

 تیر از طرف گمرک مقصد گواهی تا با ارسال به گمرک مبدأ، عبوردهنده بتواند تضمین و تعهد خود را تسویه نماید.کارنه

با حضور عبوردهنده یا حامل کاال، از  بالفاصله صورتمجلس مقصد، گمرک در اختالف کشف صورت در ـ۱۱۵ماده

تیر المللی تسلیم و مراتب در زیر پروانه یا کارنهطرف آن گمرک تنظیم و یک نسخه آن به نماینده شرکت حمل و نقل بین

گردد. صورتمجلس مذکور باید ظرف بیست و چهار ساعت تنظیم و یک نسخه آن برای گمرک مبدأ عبور ارسال قید می

 شود.

تا زمانی که جرم قاچاق اعالم و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است، صاحب کاال یا  ـ تبصره

( قانون نسبت به تحویل کاال به گمرک اقدام ۱۰۹تواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده )نماینده قانونی وی می

 نماید.

 صدوری کاالهای ـ دوم فصل

 قطعی صدور ـ اول مبحث



 صورت در) عوارض پرداخت و صادراتی مجاز( مرزی یا داخلی) گمرکهای از یکی در اظهار با صادراتی کاالی ـ۱۱۶هماد

 موضوع مجاز مرزهای از خروج اجازه پروانه صدور با گردد اخذ باید مقررات موجب به که هاییگواهی ارایه از پس( تعلق

 هد داشت.خوا را گمرک مأموران نظارت تحت و قانون( ۱۰۳) ماده

تواند اجازه دهد کاالی صادراتی در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه گمرک ایران با توجه به مقتضیات تجاری می ـ تبصره

 کشور تحت نظارت مأموران گمرک از سایر راهها نیز خارج شود.

ام عملیات ارزیابی، انج از پس گرددمی تسلیم داخلی گمرکهای از یکی در صدوری اظهارنامه که مواردی در ـ۱۱۷ماده

های موضوع اظهارنامه مهر و موم )پلمب( گمرکی الصاق و مهلتی نیز برای حمل کاال از آن گمرک تا به هریک از بسته

 شود.گمرک مرز تعیین و در پروانه صدوری قید می

)پلمب( حمل  موم و مهر قابل نقلیه وسایل یا بارگنج بار حمل محفظه در که صادراتی کاالی خصوص در ـ۱ تبصره

 نقلیه اکتفا خواهد نمود.شود، گمرک به مهر و موم )پلمب( کردن محفظه یا وسیلهمی

 و محموله کنترل امکان صورت در و کاال نوع به توجه با( ایران گمرک موافقت از پس) تواندمی گمرک ـ۲ تبصره

 وم اقدام نماید.م و مهر بدون صادراتی کاالی حمل اجازه صدور به شرایط، سایر نمودن لحاظ

 صورتی در رسید مرزی گمرک به که وقتی است شده صادر داخلی گمرک در آن پروانه که صادراتی کاالی ـ۱۱۸ماده

 ثبت ضمن و نموده اکتفا پروانه با آن ظاهری تطبیق به گمرک باشد، نخورده دست و سالم الصاقی( پلمب) موم و مهر که

دهد سپس مشخصات وسیله حمل و تاریخ خروج کاال را از مرز در پشت پروانه می مرز از را کاال عبور اجازه کاال خروج

 نماید.درج و پس از مهر و امضاء آن را به صاحب کاال یا حامل تسلیم می

 وسیله و محفظه ها،بسته معاینه و کردن باز به نسبت تخلف به قوی سوءظن موارد در تواندمی مرزی گمرک ـ تبصره

 لمب( شده اقدام نماید.پ) موم و مهر حمل



 اولیه مواد آن از بخشی و شده تولید اقتصادی ویژه و صنعتی ـ تجاری آزاد مناطق در که صادراتی کاالی ـ۱۱۹ماده

 سرزمین از صادرات زمان در که صورتی در است نشده انجام آن مورد در قطعی واردات تشریفات که باشدمی خارجی

 باشد.به میزان مواد اولیه خارجی قابل صدور می تضمین اخذ از پس نماید عبور اصلی

 مأموران باشد، رفته بین از یا خورده دست حمل وسیله یا محفظه بسته، چند یا یک( پلمب) موم و مهر هرگاه ـ۱۲۰ماده

له وسی یا محفظه بسته، چند یا یک آن( باشند حاضر محل در اگر) وی نماینده یا کاال صاحب و حامل حضور با باید گمرک

حمل را باز کرده و مورد ارزیابی دقیق قرار دهند و چنانچه محتویات از هر حیث مطابق مندرجات پروانه باشد و یا در 

( قانون نباشد، مراتب در پروانه قید و اجازه خروج داده ۱۱۳صورت عدم تطبیق، چنانچه موضوع منطبق با بند )د( ماده )

 شود.

 بدون و( قانون( ۱۱۹) ماده( ش) بند تبصره موضوع) عینا  گمرک تشخیص به قطعی صادرات کاالی چنانچه ـ۱۲۱ماده

 ترخیص قابل ورودی حقوق پرداخت بدون قانون( ۶۵) ماده مفاد رعایت با شود داده بازگشت کشور به تعمیر یا استفاده

 .باشدمی

ه کشور به تشخیص گمرک در خارج استفاده یا تعمیر شده ب شده داده بازگشت قطعی صادرات کاالی چنانچه ـ۱تبصره

 باشد.باشد، بدون نیاز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می

 برای موقت ورود محل از که قطعی صادرات ازجمله) بازگشتی قطعی صادرات کاالی ترخیص موارد همه در ـ۲ تبصره

 و بهداشتی و ایقرنطینه هایگواهی اخذ و مربوط صدور اسناد شود( منوط به ارایهمی داده بازگشت کشور به که پردازش

 بابت ورودی حقوق استرداد ازجمله) کاال صدور بابت شده استفاده امتیازات اعاده و دریافتی وجوه بازپرداخت و ایمنی

 .باشدمی( پردازش برای موقت ورود محل از قطعی صادرات کاالی

 )درابک( ورودی حقوق داستردا ـ دوم مبحث

 آن روی بر عملی داخل در که کاالیی) آن عین که وارداتی کاالی از شده اخذ ورودی حقوق استرداد در ـ۱۲۲ماده

 :گردد رعایت باید زیر موارد. شودمی صادر( است نگرفته قرار استفاده مورد یا نشده انجام



د قلمرو گمرکی شده باشد، موافقت بانک مربوط برای صدور الزامی الف ـ در صورتی که کاال با استفاده از نظام بانکی وار

 باشد.می

 ارایه از پس استثناء موارد. پذیرد انجام ب ـ تشریفات صدور باید در همان گمرکی که کاال واردات قطعی و ترخیص شده،

 .گردید خواهد اعالم ایران گمرک توسط بررسی و تقاضا

طباق کاالی واردات قطعی و صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه به منظور تسهیل شناسایی و ان پ ـ

صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوط به گمرک صدوری اعالم کند و گمرک موظف است 

 صادراتی قید نماید.تشریفات ارزیابی کاالی صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در پشت اظهارنامه 

ت ـ فاصله زمانی بین کاالی واردات قطعی و کاالی صادراتی برای کاالهایی از قبیل اقالم بهداشتی، آرایشی، دارویی، 

 مدت از سوم یک حداقل آنکه شرط به ورود زمان از ماه شش باشنددخانی و مواد غذایی که دارای تاریخ مصرف می

 باشد.شد و برای سایر کاالها یک سال از تاریخ ورود میبا ماندهباقی کاال مصرف انقضای

 یا تکمیل تولید، در شده مصرف یا بندی خارجی بکار رفتهدر مورد مواد، کاالهای مصرفی و لوازم بسته ـ تبصره

 .گرددمی اقدام( پ) بند اساس بر شده صادر کاالی بندیبسته

 باشد:در صورت صادرات مجاز نمی زیر وارداتی کاالهای ورودی حقوق استرداد ـ۱۲۳ماده

 الف ـ کاالیی که در داخل کشور معیوب گردیده یا فاسد شده باشد.

 ای وارد شده باشند از قبیل گندم و جو.ب ـ کاالهایی که به صورت فله

 گمرک تسلیم درخواست مورد مبلغ تعیین با و کتبی صورت به صادرکننده توسط باید استرداد درخواست ـ۱۲۴ماده

 بررسی از پس و نیاز مورد مدارک مطالبه با مربوط مصوب اعتبارات محل دد. گمرک موظف است تقاضانامه را ثبت و ازگر

 .نماید اقدام صادرکننده به مربوط وجوه استرداد به نسبت



بلغ مسترد تواند مرحله به مرحله و با هر محموله صادراتی صورت پذیرد که در این صورت مراتب و ماسترداد می ـ تبصره

 های ورودی و صدوری درج و مهر و امضاء شود.شده باید در متن پروانه

 منظور به صادراتی کاالی تولید در شده مصرف یا رفته کار به بندیبسته لوازم یا کاالها مواد، مقادیر چنانچه ـ۱۲۵ماده

نماید. در مواردی ستعالم و اقدام میا را ربطذی سازمانهای نظر گمرک نباشد، مشخص گمرک برای ورودی حقوق استرداد

 بخش موضوع گمرکی اختالفات به رسیدگی مراجع به را موضوع تواندمی باشد معترض گمرک نظر که صادرکننده به

 .نماید ارجاع قانون یازدهم

 موقت صدور ـ سوم مبحث

نماید، گمرک ایران تعیین می که میزانی به تضمین یا تعهد تودیع مستلزم کاال موقت صدور زیر موارد در ـ۱۲۶ماده

 باشد:می

 الف ـ کاالیی که صدور قطعی آن طبق مقررات مقید به پرداخت وجوهی باشد.

 ب ـ کاالی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد.

 :شودمی اکتفا کتبی تعهد اخذ به تضمین جای به موقت صدور کاالی برای زیر موارد در ـ۱۲۷ماده

 ها.ت یدکی هواپیماها و کشتیالف ـ لوازم و قطعا

 های حمل کاال )بارگنج( و نظایر آنها.های چندبار مصرف و محفظهگاهب ـ تکیه

 های دولتی با تعهد مسئول مالی سازمان مربوط.پ ـ کاالی سازمان

 نمایند.ت ـ وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که برای حمل بار و مسافر بین ایران و سایر کشورها تردد می

آالت و تجهیزات برای انجام خدمات فنی و مهندسی پس از ارایه تاییدیه باالترین مقام دستگاه اجرایی ث ـ ماشین

 ربط.ذی



توان با رعایت مقررات مذکور در ن از کشور مجاز است میکاالی مشمول این بخش را که خروج قطعی آ ـ۱۲۸ماده

این بخش با اخذ تعهد یا تضمین به تشخیص گمرک ایران به عنوان صدور موقت خارج نمود، ولی در خصوص کاالیی 

عنوان صدور موجب قوانین یا مقررات ممنوع یا مشروط است، پس از اخذ تضمین، اجازه خروج بهکه خروج قطعی آن به

 تعمیر منظور به ماده این موضوع کاالی خروج پذیر خواهد بود. موافقت بات با موافقت گمرک ایران در هر مورد امکانموق

 .باشدمی کشور داخل در تکمیل یا تعمیر امکان عدم بر مبنی ربطذی سازمان یا وزارتخانه گواهی به منوط تکمیل یا

 باشد:صدور موقت به شرح زیر می اظهارنامه به الصاق برای الزم مدارک ـ۱۲۹ماده

 الف ـ اسناد مالکیت کاال

 ب ـ مجوزهای مورد نیاز

 پ ـ پروانه شناسایی صادره نیروی انتظامی برای وسایل نقلیه

 مطابقت از پس گردد،می اظهار موقت صدور برای که را کاالهایی هایبسته تواندمی مورد حسب گمرک ـ۱۳۰ماده

ظهارنامه مهر و موم یا هر نوع عالمت دیگری که برای تشخیص کاال در موقع بازگشت ا مندرجات با کاال مشخصات

الزم باشد الصاق و سپس پروانه صدور موقت صادر و مدتی را هم که کاال در آن مدت باید به کشور برگردد تعیین و 

 نی وی قرار دهد.قانو نماینده یا کاال صاحب اختیار در را کاال و پروانه و نماید قید پروانه متن در

 تعمیر موتور تعمیرکننده، کارخانه هرگاه شود،می فرستاده تعمیر جهت که کشتی و هواپیما موتور خصوص در ـ۱ تبصره

 اخذ با باشد نموده تصدیق کتبی صورت به هم را مراتب اینکه شرط به بفرستد آن جای به نوع همان از دیگری شده

 گیرد.ذیرفته و اختالف شماره سریال مورد توجه قرار نمیپ شده خارج موتور جای به ورودی حقوق

 اینکه شرط به نماید، درخواست را آن تمدید پروانه صادرکننده گمرک از دالیل ارایه با تواندمی کاال صاحب ـ۲تبصره

 گمرک. باشد رسیده مربوط گمرک به پروانه مدت انقضای از قبل و ذکر درخواست در صراحت با تمدید موجبات

 را پروانه اعتبار مدت است، شده ارایه تمدید برای که موجباتی و دالیل بررسی و درخواست مالحظه با تواندمی ربوطم

 .نماید تمدید



 را ایران گمرک طرف از شده تعیین اظهارنامه باید وی قانونی نماینده یا آن صاحب کاال، بازگشت موقع در ـ۱۳۱ماده

 عالیم و نشده منقضی پروانه اعتبار مدت که صورتی در ارزیابی از پس برگشتی کاالی. نماید گمرک تسلیم و تنظیم

فرم )برگه( تعیین شده از طرف گمرک ایران( صادر  طبق) برگشتی پروانه باشد موجود و نخورده دست کاال روی گمرکی

و یک نسخه از آن به صاحب کاال تسلیم و نسخه دیگر به سوش پروانه اولی ضمیمه و مهر و موم و کاال ترخیص و 

شود. چنانچه عملیات تعمیر یا تکمیل مستلزم فک مهر و موم یا عالیم الصاقی باشد، تضمین یا تعهد تودیعی ابطال می

کارخانه مربوط که به تایید اتاق بازرگانی محل رسیده باشد قابل قبول است. گمرک ایران مجاز است در صورت  گواهی

 لزوم صحت مهر و امضاء اتاق بازرگانی محل را استعالم نماید.

 مطالبه یا و تضمین وصول یا و قاچاق جرم اعالم که زمانی تا موقت صدور پروانه مهلت انقضای از پس ـ۱۳۲ماده

 ماده موضوع جریمه پرداخت با اظهارنامه تسلیم و کاال برگشت تواند نسبت بهوجه تعهد انجام نشده است صاحب کاال می

 .نماید اقدام قانون( ۱۰۹)

 تردد خارجی کشورهای و ایران بین خطوط در که داخلی کشتی و لنج موتور هواپیما، واگن، لکوموتیو، ـ۱۳۳ماده

شود و فقط به باشد، ولی برای رفت و برگشت آنها تشریفات گمرکی رعایت نمیموقت می صدور عنوان مشمول کنندمی

 و شودمی داده گمرک به آنها هایمحموله برای مسافرت هر در که( مانیفست) بار کل فهرست دریافت اظهارنامه اجمالی یا

 .شودمی اکتفا است منعکس آن در نیز مذکور نقلیه وسایط مشخصات

ی وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری و چهارپایان داخلی که برای حمل بار و مسافر بین ایران و سایر برا ـ۱تبصره

توان ها را میشود. این پروانهکنند و وسایل نقلیه شخصی موتوری داخلی پروانه صدور موقت صادر میکشورها تردد می

توانند رفت و آمد نمایند و در این ور به دفعات میبه مدت یک سال صادر نمود و در خالل این مدت وسایل نقلیه مذک

مورد هر دفعه باید مورد معاینه گمرک مرزی قرار گرفته و مراتب با قید تاریخ خروج و ورود در پشت پروانه و دفتری که 

 به این منظور تهیه خواهد شد ثبت شود.

 ود.شمی اکتفا اطالعات ثبت به صرفا   خروجی بارگنجهای مورد در ـ۲تبصره



 موضوع کاالی( ارزیابی) اظهارنامه به رسیدگی و اظهار گردش مراحل ترخیص، و اظهار عمومی شرایط ـ۱۳۴ماده

 صدور خصوص در. بود خواهد نامهآیین این و قانون ششم بخش مقررات طبق بخش این دوم و اول فصول هایمبحث

 الزامی است نیز( ۱۳۱) ماده رعایت بخش این دوم فصل اول مبحث موضوع قطعی،

 هارویه سایر ـ سوم فصل

 مسافری کاالی ـ اول مبحث

 کنترلی نظامهای از مسافران همراه کاالی و مسافر گمرکی تشریفات انجام برای تواندمی ایران گمرک ـ۱۳۵ماده

 د.باشمی کاال اظهار منزله به مسافر وسیله به مسیرها از یکی انتخاب. نماید استفاده مسیره دو نظام ازجمله

 طول در عرفی و معمول طور به است ممکن که مسافر یک مستعمل و نو اشیای از است عبارت شخصی لوازم ـ تبصره

 نخواهد دارد تجاری جنبه که کاالیی شامل اما بوده معافیت مشمول لوازم این. باشد الزم وی شخصی استفاده برای سفر

 ست.ا گمرک با کاال از تجاری یا شخصی استفاده تشخیص. شد

 اظهار این. نمایند اظهار گمرک به را خود همراه کاالی موظفند گمرکی قلمرو از خروجی یا ورودی مسافران ـ۱۳۶ماده

 آن باید شود داده مسافری مخصوص اظهارنامه آنان به گمرک طرف از چنانچه و شود انجام شفاهی صورت به تواندمی

ه مسافر اجناس خود را جاسازی و به گمرک اظهار نکرده باشد و گمرک چنانچ. نمایند تسلیم گمرک به و تنظیم دقت با را

 بر اثر بازرسی آنها را کشف نماید مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.

 از بخشی است ملزم گمرک کند،می ترک را کشور گمرکی قلمرو که ایران مقیم مسافر درخواست صورت در ـ۱تبصره

باشد مشخص نماید تا در موقع ورود مجدد آن از پرداخت حقوق ورودی آن می خروج به مجاز که را وی همراه کاالی

 معاف شود.

 بود، نخواهند گمرک هایکنترل مشمول نکنند ترک را( ترانزیت) عبور سالن که زمانی تا عبوری مسافران ـ۲تبصره

 رسی نماید.باز را( ترانزیت) عبور محوطه یا سالن بداند الزم که زمان هر در است مجاز گمرک ولی



 در نمایندمی عبور ایران از عبوری بطور روادید و گذرنامه داشتن با که خارج تبعه مسافران خصوص در ـ۱۳۷ماده

 نیروی که ضوابطی اساس بر مذکور اسلحه جهت تواندمی گمرک باشند، شخصی نیاز مورد اسلحه دارای که صورتی

رات این بخش صادره نماید به شرط بر اینکه اسلحه در موقع ورود مقر رعایت با عبور اجازه نمایدمی اعالم انتظامی

بندی و مهر و موم )پلمب( شده و مراتب در گذرنامه دارنده آن قید و به همان وضع به گمرک مرز خروجی ارایه و بسته

گمرک مرز ورودی پس از رسیدگی و برداشتن مهر و موم )پلمب( اجازه خروج از کشور داده شود. در مواردی از این قبیل 

موظف است به صاحب اسلحه اعالم کند که حق استفاده از اسلحه در داخل کشور را به طور مطلق ندارد و مراتب را به 

 گمرک خروجی اعالم و گمرک مرز خروجی نیز باید خروج اسلحه را به گمرک مرز ورودی اطالع دهد.

 به آن بر مازاد و معاف ورودی حقوق پرداخت از( ساالنه) دالر هشتاد میزان تا ورودی مسافر همراه کاالی ـ۱۳۸ماده

 مسافر همراه کاالی چنانچه. باشدمی ترخیص قابل بازرگانی سود برابر دو و گمرکی حقوق اخذ با بودن غیرتجاری شرط

شود و در صورتی که انجام تشریفات گمرکی ترخیص می از پس( ممنوعه کاالی استثنای به) باشد نداشته تجاری جنبه

جنبه تجاری داشته باشد در مورد کاالی مجاز و مجاز مشروط ترخیص آن از گمرک منوط به رعایت مقررات و انجام 

( قانون اقدام ۱۰۵تشریفات مربوط به کاالی تجاری است و در مورد کاالی ممنوع، گمرک موظف است بر طبق ماده )

صورت ریز و مشخصات کاال باید در هنگام ورود در صورتمجلس تنظیمی منعکس و به امضای مسافر نیز برسد نماید و 

 و یک نسخه از آن به مسافر تسلیم و مفاد ماده مذکور در آن منعکس گردد.

مرک گ به دارند همراه که الصدوریممنوع اشیاء چنانچه شوندمی خارج کشور از که مسافرانی خصوص در ـ۱۳۹ماده

اظهار نمایند و گمرک موظف است ممنوعیت خروج آن اشیاء را به مسافر اعالم تا وی آنها را به داخل کشور منتقل نماید 

 شود.ای از مسافر وصول نمیو در این صورت پس از انتقال هیچگونه جریمه

ده و گذرنامه یک هفته قبل ش قطعی بلیط داشتن دست در با گمرک به مراجعه با توانندمی خروجی مسافرین ـ تبصره

 اقدام و اظهار گمرک به مقررات کامل رعایت با مقصد کشور به ارسال و از سفر اشیا و لوازم شخصی خود را جهت بارنامه

 .نمایند



 همراه هاییبسته یا هادانجامه شوندمی وارد کشور گمرگی قلمرو به کوتاهی مدت برای کهمسافرانی اگر ـ۱۴۰ماده

توانند درخواست نمایند به منظور احتراز از تشریفات د که در مدت توقف نیازی به استفاده از آنها نباشد میباشن داشته

دان در بازرسی گمرکی در موقع ورود و خروج در انبار گمرک به امانت نگهداری شود. در این گونه موارد اگر بسته یا جامه

 مسافر همراه اشیای جزء اگر ولی بود، خواهد  رات کاالی انتقالیفهرست کل بار )مانیفست( قید شده باشد مشمول مقر

 محتویات، و وزن تعداد، ذکر با آنها برای انبار به آنها تحویل ضمن باشد، نشده قید( مانیفست) بار کل فهرست در و بوده

صاحب آن توسط گمرک مهر  حضور با باید  دانجامه یا بسته مورد این در. شودمی ثبت انبار دفتر در و صادر انبار قبض

 اخذ مقابل در کشور گمرکی قلمرو از خروج برای آن صاحب به هابسته مجدد  و موم و به انبار تحویل داده شود. تحویل

 مگر شد، خواهد انجام رسدمی گمرک دارصالحیت مأمور تصدیق به و داده رسید ذینفع آن، پشت در که مذکور انبار قبض

د شده باشد که در این صورت پس از احراز موضوع، در قبال اخذ رسید، کاال به ذینفع تحویل مفقو انبار قبض اینکه

 شود.می

 خواهد تفهیم ذینفع به کاال تحویل هنگامبه آن مفاد که)قانون( ۲۴) ماده در مقرر مهلت پایان تا کاالها این اگر ـ تبصره

ت مقرر و پرداخت وجوه متعلقه از گمرک ترخیص نگردد، کاال تشریفا انجام با یا نشده خارج کشور گمرکی قلمرو از( شد

 شود.متروک محسوب و مقررات مربوط در مورد آن اعمال می

 نقل و حمل شرکتهای به بار عنوانبه مبدأ از خود حرکت موقع در که مسافر شخصی لوازم و سفر اسباب ـ۱۴۱ماده

قبل تا یک ماه بعد از ورود او، وارد قلمرو گمرکی کشور شود،  ماه یک از که صورتی در حتی شودمی تحویل المللی بین

 در شود.شود و ترخیص آن با رعایت مقررات مربوط انجام میاسباب سفر و اشیای شخصی همراه وی محسوب می

 گمرک تشخیص به) موجه عذر وجود شرط به شود وارد مقرر  هایمهلت از خارج مذکور اشیای و سفر اسباب که مواردی

 هایکمیسیون در مراتب کاال، صاحب اعتراض با ران( به همین نحو قابل ترخیص خواهد بود و در غیر این صورتای

 .باشدمی رسیدگی قابل قانون( ۱۴۶) و( ۱۴۴) مواد موضوع

 شده یاد وسایل برای هرگاه شوند،می کشور وارد خود شخصی نقلیه وسایل با که ایران غیرمقیم مسافران ـ۱۴۲ماده

عبور )کارنه دوپاساژ، تریپتیک یا دیپتیک( از کانونهای جهانگردی کشورهای ملحق به قرارداد گمرکی ورود موقت  جواز

توانند تا سه ماه منعقده در نیویورک در دست داشته و به گمرک ورودی ارایه دهند می ۱۹۵۴وسایل نقلیه شخصی سال 



الضمانی به گمرک دیپتیک بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیه وجهبا توجه به مدت اعتبار کارنه دوپاساژ یا تریپتیک یا 

 خارج و وارد مجاز  از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده نمایند و یا در مدت مذکور چندین بار با وسیله خود از راههای

از وسیله نقلیه در داخل  استفاده مدت موجه عذر داشتن صورت در متقاضی درخواست به تواندمی  ایران گمرک. شوند

 .نماید تمدید  کشور را حداکثر تا پایان مدت اعتبار جواز

 :باشدمی عبور جواز در زیر شرایط اجتماع به منوط ماده این مزایای از استفاده ـ۱ تبصره

 .اعتبارباشد دارای ایران به  ـ جواز یاد شده برای ورود وسیله نقلیه۱

 جواز عبور با مشخصات وسیله نقلیه وارده مطابق باشد.ـ مندرجات و اوصاف مذکور در ۲

ـ در هیچ یک از قسمتهای مختلف جواز یاد شده آثار قلم خوردگی یا حک و اصالحی وجود نداشته باشد، مگر اینکه ۳

 کانون صادرکننده جواز اصالحی را که به عمل آمده با مهر و امضای خود گواهی کرده باشد.

 ایران به ورود از قبل که نمایند استفاده توانند از مقررات این مادهخارج از کشور به شرطی می مقیم ایرانیان ـ۲ تبصره

 .باشند داشته اقامت خارج در متوالی ماه سه حداقل

 باشد،( ۱۴۲) ماده تبصره(۱)بند در مذکور شرایط جامع شده ارایه عبور جواز که صورتی در ورودی گمرک ـ۱۴۳ماده

گذاری و پمپ شده ثبت و نسبت به سه نوع جواز عبور مذکور در نقلیه را در دفتر مخصوص شماره وسیله جواز مشخصات

 نماید:شرح زیر عمل میماده یاد شده به

باشد، قطعه اول ـ در مورد کارنه دوپاساژ که معموال  هر صفحه آن مرکب از دو قطعه جداشدنی و یک قطعه سوش می۱

سوش جواز را پس از قید شماره و ثبت گمرک در سوش بدون تشریفات دیگری به صاحب  با دوم قطعه و مجزا  را از جواز

 گذارد.جواز مسترد و وسیله نقلیه را در اختیار او می

باشند فقط شماره و ثبت گمرک در حین ورود و خروج ـ در مورد تریپتیک و دیپتیک که دارای قطعات جدانشدنی نمی۲

 شود.یه در اختیار صاحب آن گذاشته میدر محل روادید قید و وسیله نقل



 خود نقلیه وسیله با کشور مرزهای  از یک کدام از که کند  استعالم عبور  جواز دارنده از باید  ورودی گمرک ـ تبصره

 جواز  دارنده همچنین. دهد اطالع خروجی مرز گمرک به را مراتب و منعکس مذکور دفتر در را او جواب و شد خواهد خارج

های مجاز مراجعه وجه کند، در صورت فروش وسیله نقلیه خود در ایران باید قبل از تسلیم به خریدار به یکی از گمرکمت را

 پرداخته را آن خدمات انجام هایهزینه و ورودی حقوق  قطعی، واردات برای مقرر تشریفات انجام و عبور پروانه  و با ارایه

مشمول مقررات قاچاق گمرکی خواهدبود. هنگام خروج، گمرک  ن صورت مراتبای غیر در و کند دریافت گمرکی پروانه و

گذاری و پلمب شده مرز پس از معاینه وسیله نقلیه و تطبیق مشخصات آن با جواز عبور مراتب را در دفتر مخصوص شماره

 .داد خواهد اطالع  گمرک ورودیگمرک ثبت و خروج وسیله نقلیه را بهبه وسیله

شود از کشور خارج نگردد مراتب به وسیله گمرک گاه وسیله نقلیه که به موجب جواز عبور وارد میهر ـ۱۴۴ ماده

 اتومبیلرانی و  جهانگردی کانون مجرای از قانونی پیگرد گردد تا برایورودی یا خروجی به گمرک ایران اعالم می

 .نماید اقدام ایران اسالمی جمهوری

 سیاسی پست هایبسته و سیاسی پیک ـ دوم مبحث

 های پیک سیاسییکم ـ مقررات مربوط به پیک سیاسی و شرایط خاص بسته

. شد خواهد قید سیاسی پیک مخصوص ورقه در( مقصد و( ترانزیت) عبور کشورهای) سیاسیمسیرپیک ـ۱۴۵ماده

حامل آن  که را سیاسی پست بسته عین و سیاسی پیک مخصوص ورقه مرز از خروج و ورود موقع در باید سیاسیپیک

 باشد به گمرک ارایه نماید.می

 هایبسته صورت این در که باشد دولت چند یا یک سیاسی پست هایبسته حامل است ممکن سیاسی پیک ـ۱۴۶ماده

 از هریک از و شد خواهد پلمب جداگانه و مجزا مربوط مقاصد از هریک عنوان به مبادی از هریک طرف از صادره

 ید ورقه مخصوص پیک سیاسی همراه پیک سیاسی باشد.با  مختلف مقاصد به  مبادی

 یک مختلف هاینمایندگی یا خارجه امور وزارت طرف از صادره سیاسی بسته چند مجموع یا بسته هر وزن ـ۱۴۷ماده

 .شودمی تعیین دولت توسط که است حدودیبه محدود سیاسی پیک مسافرت یک در دولت



هایی شود، وزن مقرر در این ماده وزن بسته یا بستهبدون پیک سیاسی وارد می سیاسی هایبسته که مواردی در ـ تبصره

 .باشد شده ثبت( مانیفست)بار کل فهرست از  ردیف  یک در و بوده  است که موضوع یک بار نامه

 مربوط  مقررات که یابند اطالع صالح ذی مراجع طریق از یا مستقیم صورت به گمرک مأموران گاه هر ـ۱۴۸ماده

های کامله الوداد در ایران یا وزارت های دولتهای پست سیاسی از خارج برای نمایندگیایت نشده است،چنانچه بستهرع

 شده یاد بسته  شود،های کشورهای خارجی در ایران به خارج ارسال میامور خارجه ایران فرستاده یا از طرف نمایندگی 

مور خارجه و سفارت مذکور باز شده و چنانچه واجد شرایط مقرر نباشد، ا وزارت  نمایندگان حضور با و پلمب گمرک توسط

 رییس  امضای به و  شود. در این گونه موارد صورتمجلس در دو نسخه تنظیماجازه ورود یا خروج داده نمی

 .رسدمی سفارت و خارجه امور وزارت نمایندگان  گمرک،

 این مقررات  مطابق که تهران در خارج  کشورهای هایسفارتخانه عنوان به وارده سیاسی پست هایبسته  ـ تبصره

 به  پیک همان وسیله به تواندمی  مرکز به آن ارسال و موم مهرو جای به سیاسی پیکتقاضای صورت در نباشد  بخش

 .گردد عودت خارج

 موضوع دولت، آن وظایف انجام و مأموریت به  بات رسمی مربوطمکات و اشیاء از غیر شیئی  گونه هیچ ـ۱۴۹ماده

 پست بسته وسیله به نباید ـ۱۳۴۳ مصوب ـ سیاسی روابط درباره وین قرارداد به مربوط قانون( ۲۷)ماده( ۴) و( ۲)بندهای

 .گردد حمل سیاسی

 دوم ـ تسهیالت و معافیتهای پیک سیاسی

شود مورد حمایت دولت جمهوری رر در بند یکم این مبحث اعزام میمق شرایط  رعایت با که سیاسی پیک ـ۱۵۰ماده

 بسته و سیاسی پیک حراست و حفظ برای  ضروری مواقع در موظفند کشوری و لشکری مأمورین و  اسالمی ایران بوده

 .نمایند کامل مساعدت وی همراه سیاسی

شود در موقع ورود و خروج از فرستاده می  مبحث این یکم بند مقررات مطابق که سیاسیپست هایبسته ـ۱۵۱ ماده

 شوند.دولت باز و بازرسی نمیمرز کشور از طرف مأموران



 هامحموله آن  باشد، داشته همراه دیگری  هایمحموله سیاسی پست هایبسته بر عالوه  سیاسی پیک چنانچه ـ تبصره 

 که باشد اشخاصی از سیاسی پیک عنوان  وه برعال سیاسی پست بسته حامل اگر ولی  بود، خواهد عمومی مقررات تابع

 هامعافیت به مربوط مقررات حدود در قانونی  معافیت از تواندمی است خاصی معافیت از استفاده حق  دارای قانون نظر از

 شود.یم انجام  وی همراه  هایمحموله درباره  مقرر  تشریفات و  تلقی  عادی مسافر صورت این غیر در و نماید استفاده

 سیاسی پیک مخصوص روادید و سیاسی پیک مخصوص ورقه به راجع مقررات  سوم ـ

 برای و داشته را مسافرت یک اعتبار که شودمی تنظیم سوش دو با دولت سیاسی پیک مخصوص ورقه  ـ۱۵۲ماده

 امور  ف وزارتطر از بودکه خواهد اینمونه مطابق سیاسی پیک ورقه مخصوص روادید. شودنمی صادر برگشت و رفت

 .شد خواهد اعالم  ایران گمرک به و تهیه خارجه

 دولت سیاسی هایپیک خروج و ورود ثبت برای را  سوشداری مخصوص دفاتر مرزی گمرک مأموران ـ۱۵۳ماده

 را مذکور  دفتر از  ورقه یک سیاسی پیک مسافرت هر در و نموده نگهداری خارجی دولتهای و  ایران اسالمی جمهوری

 .فرستندمی خارجه امور وزارت به ایران گمرک توسط و نموده جدا دفتر از باشدمی مربوط  اوی اطالعاتح که

 المللی بین  پست مرسوالت ـ سوم مبحث

 کشور خارج از وارده مرسوالت ـ یکم 

گمرک با نمأمورا نظارت و حضور با مقصد مبادله دفاتر در کشور خارج از وارده مرسوالت حاوی هایکیسه ـ۱۵۴ماده

شوند. این نظارت با زدن مهری که از طرف های همراه آنها باز میتوجه به صحت پلمب مبدأ و گمرک مرزی و بارنامه

باشد اعمال ها و محتویات آنها میهای(پستی که عبارت از بارنامه کیسههای )برگهگردد بر روی فرمگمرک ایران تهیه می

 شود.می

 پس و ثبت مخصوص  سوله پس از ارزیابی مشمول پرداخت حقوق ورودی باشد در دفترمر که صورتی در ـ۱۵۵ماده

 با  پته، یا پروانه صدور بدون معافیت صورت در و  قانون( ۹۱) ماده در مذکور ترتیب به آن وصول و متعلقه وجوه تعیین از

 ویل خواهد شد.تح گیرنده به  معافیت مهر به مرسوله و  اسناد کردن مهر و مذکور دفتر در ثبت



 واردات عمومی مقررات و گمرکی تشریفات باشند،تابع داشته تجاری جنبه که مرسوالتی و هامحموله ترخیص ـ تبصره

 .بود خواهند

 دوم ـ حمل و مبادله مرسوالت وارده از خارج در داخل کشور )عبور داخلی(

 صادر و تنظیم نسخه درچهار پستی مرسوالت داخلی عبور اظهارنامه داخلی عبور  پستی مرسوالت مورد در ـ۱۵۶ماده

 اعالم و گواهی جهت نسخه یک نگاهداری، مبدأ پست در نسخه یک  ارسال، مقصد پست به نسخه یک که شودمی

 .شودمی نگاهداری مبدأ گمرک در چهارم نسخه و مقصد گمرکبه مرسوالت وصول

 شناخته  مشروط مجاز یا ممنوع اظهارنامه در مندرج مشخصات به توجه با عبوری مرسوله که صورتی در ـ۱تبصره

 .گردد اقدام قانون( ۱۲۳)ماده مفاد طبق باید شود،

 .نماید اظهار جا یک را پستی مرسوله و محموله چندین  عبوری اظهارنامه یک در تواندمی پست اداره ـ۲تبصره

مب ( و پل۱۵۶بندی و ارسال مرسوالت عبور داخلی با صدور اظهارنامه موضوع ماده )رت در امر کیسهنظا ـ۱۵۷ماده

 شود اعمال و مشخص خواهد گردید.های خودکار که قانونا  تجویز و به اجرا گذاشته میها یا به روشکیسه

 رفتار خارج از وارده هایکیسه همانند عینا  مقصد مبادله دفاتر در عبوری مرسوالت حاوی هایکیسه مورد در ـ تبصره

 .شد خواهد مقررات اعمال و

 کشور از خارج در جدید مقصد به آنها ارسال یا کشور خارج از وارده پستی  سوم ـ برگشت مرسوالت

 در مرجوعی اظهارنامه کشور خارج در جدید مقصد به ارسالی یا و مبدأ به برگشتی پستی مرسوالت مورد در ـ۱۵۸ماده

 یک دپش، تنظیم بر ناظر گمرک به نسخه یک دپش، کنندهتنظیم پستی مبادله  نسخه تنظیم و یک نسخه به دفتر چهار

 پملب گمرک مأموران توسط برگشتی مرسوالت. شد خواهد نگهداری مبدأ پست در چهارم نسخه و مبدأ گمرک در نسخه

 گردد.ود به دفاتر مبادله پستی ارسال میشمی پلمب گمرک و پست مأموران توسط که هاییکیسه جوف در و شده



 تاریخ و مرسوله ثبت ردیف دپش شماره درج با دپش کنندهتنظیم پستی مبادله دفاتر در گمرک مأموران ـ۱۵۹ماده

 اطالع مبدأ گمرک به اظهارنامه نسخه عودت ضمن را مرسوالت شدن مرجوع مراتب اظهارنامه، نسخه در آنها ارسال

 .میدهند

 مبدأ گمرک پلمب صحت بررسی از پس را خروجی هایدپش تحویل نسخه موظفند مرزی گمرک  أمورانم ـ تبصره

 .نمایند تأیید را مرسوالت مرز از خروج و امضا دپش

 چهارم ـ توزیع مرسوالت

 باشد بالمانع  مبدأ به آن برگشت و تشخیص توزیع غیرقابل پستی مقررات طبق ایمرسوله که صورتی در ـ۱۶۰ماده

 شماره قید با گمرکی پته یا پروانه و ارسال کشور داخل از جدید مقصد یا فرستنده کشور به مرجوعی اظهارنامه تنظیم با

 ابطال به گمرک مسترد خواهد شد. جهت عینا   رسید اخذ قبال در برگشت علت و مرجوعی اظهارنامه

 آزاد فروشگاههای به مربوط  گمرکی مقررات ـ چهارم مبحث

 به. است پذیر امکان ایران گمرک با قرارداد عقد و تضمین تودیع موافقت، از پس آزاد فروشگاه  دایرنمودن ـ۱۶۱ ماده

 در عرضه  قابل کاالها سایر  نون،قا( ۱۲۶) و( ۱۲۲)مواد موضوع صدوری و  ورودی از اعم  ممنوع کاالهای جز

 .میباشد آزاد فروشگاههای

 و کاال تحول و تحویل به مربوط مقررات رعایت با شودمی وارد خارج از آزاد فروشگاه نام به که کاالیی ـ۱۶۲ ماده

ا انجام ب باشد گمرک  انبارهای  از خارج فروشگاه انبار که صورتی در و گرددمی فروشگاه صورتمجلس،تحویل تنظیم

شود. کاالی داخلی نیز با انجام تشریفات و صدور پروانه صدور موقت به انبار فروشگاه منتقل میتشریفات ورود موقت به

فروشگاه آزاد تحویل و با اعالم آن فروشگاه و ارایه اسناد مربوط به خروج توسط مسافران خروجی پروانه صدور موقت 

 گردد.تبدیل به صدور قطعی می



 و خارج از وارده کاالی ثبت برای دفتری باشدمی  گمرکی  انبارهای از خارج در که آزاد فروشگاه انبار در ـ۳۱۶ماده

 توسط  قبل از آن  هایصفحه و نگهداری شودمی تعیین ایران گمرک طرف از کهاینمونه طبق بر داخلی کاالی ثبت دفتر

 شود.و توسط رییس گمرک امضا و دفتر مهر و موم می قید صفحه اولین در  آن تعداد و  گذاریشماره گمرک

 عهده به میباشد گمرکی انبارهای از خارج که آزاد فروشگاه انبار در کاال نگهداری و حفظ مسئولیت ـ۱۶۴ماده

 .شد خواهد اقدام موقت ورود به مربوط مقررات طبق کاال کاهش یا فقدان صورت در و بوده فروشگاه  دارنده

 با خروجی کاالی و ورودی مسافران به( ۱۳۸) ماده در مندرج شرایط دارای حقوق ورودی با رعایت کاالی ـ۱۶۵ماده

 و ورودی  نقلیه وسایل خدمه یا مسافر هر به کاال فروش. شودمی فروخته خروجی مسافران به غیرتجاری جنبه رعایت

 نسخه یک نگهداری،  ن در فروشگاهآ نسخه یک و صادر نسخه سه در باشدکهمی فروش قبض صدور  قبال در خروجی

 .شودمی تسلیم گمرک به سوم نسخه و تحویل خروجی و ورودی نقلیه وسایل خدمه یا مسافر به

 مخصوص هایکیسه در باید شودمی فروخته خروجی مسافران به آزاد فروشگاه در معافیت با که کاالیی ـ۱۶۶ماده

 .گردد تحویل آنها به  هر آن فروشگاهم به منقوش فروش، قبض با همراه و شده قرارداده

 به استثنایی موارد در. بود خواهد ماه شش مبحث این موضوع خارجی کاالی موقت ورود مهلت ـ۱۶۷ماده

 از پس. باشدمی تمدید قابل ایران گمرک تشخیص با شده یاد مدت کاال، نوع برحسب و آزاد فروشگاه  دارنده  درخواست

بردار فروشگاه یاد شده موظف است کاال را برگشت یا با رعایت مقررات مربوط و پرداخت بهره یا دارنده  مهلت،  انقضای

 که صورتی در و گرددمی متروک کاالی مقررات مشمول اخطار بدون غیراینصورت در و نماید ترخیص ورودی حقوق

شده باشد براساس مقررات مبحث دوم  منتقل گمرکی اماکن از خارج در مذکور فروشگاه انبار به موقت ورود رویه با کاال

 شود.فصل اول این بخش اقدام می

 انجام به آزاد فروشگاه به موقت ورود  پروانه موضوع کاالی انتقال محض به موقت ورود پروانه هر تسویه ـ۱۶۸ماده 

رعایت مقررات  و فروشگاه اعالم براساس قطعی به موقت خروج پروانه تبدیل و  داخلی کاالی مورد در و رسید خواهد

 مربوط خواهد بود.



 انتقالی ـ پنجم مبحث 

 باید اظهارنامه نماید تسلیم گمرکبه اظهارنامه باید وی نماینده یا نقل و حمل شرکت کاال انتقال برای ـ۱۶۹ ماده 

مورد تقاضا  آنها انتقال که باشد هاییبسته محتوی جنس نوع و ظرف با وزن و شماره و عالمت و بسته نوع و تعداد مبین

 است.

 نظارت برای مأمورانی اظهارنامه، دریافت از پس  گیرنده تحویل مرجع و گمرک مستقیم،  انتقال مورد در ـ۱۷۰ماده

 به و تخلیه نقلیه وسیله یک از تدریج به که هاییبسته مشخصات. باشند کاال انتقال جریان مراقب که نمایندمی تعیین

 و تطبیق اظهارنامه  مندرجات با انتقال عملیات اتمام  از پس و یادداشت شماری بار  اوراق در شودمی بارگیری دیگری

 را اختالف شرح شود دیده اختالفی هرگاه و میکنند امضا را آن و قید  اظهارنامه زیر در مراتب نشود مشاهده اختالفی اگر

 .گردد صادر اختالف رفع و  رسیدگی دستور تا میدهند  گزارش

 ترتیبی و اصول همان رعایت با تخلیه  ر مورد انتقال غیرمستقیم پس از تسلیم اظهارنامه و صدور اجازهد ـ۱۷۱ماده 

 گیرندهتحویل مرجع تحویل اصول همان رعایت با و شده تخلیه نقلیه وسیله از هابسته است مقرر قانون سوم بخش در که

 .گرددمی

ه نقلیه دیگر و بارگیری آن، تحویل دهنده کاال باید به صورت وسیل به شده تحویل کاالهای انتقال برای ـ۱۷۲ماده

 آن به را انبار رسید و اظهارنامه از اینسخه و کرده انتقال اجازه  گیرنده درخواست صدورکتبی از گمرک و مرجع تحویل

مأمورانی که  نظارت تحت و حمل دیگر نقلیه وسیله به هابسته و صادر انتقال اجازه صورت این در و نماید ضمیمه

 خواهد صادر گمرک توسط حمل وسیله حرکت اجازه سپس و گردیده بارگیری کندمی تعیین اجازه صدور ضمن در گمرک

 .گردید

 )کابوتاژ( بریکران ـ ششم مبحث

 به شده ضمیمه اظهارنامه باید وی قانونی نماینده یا کاال صاحب بری،کران کاالی تشریفات انجام برای ـ۱۷۳ماده

 .نماید تسلیم گمرک به را دیگر قیود یا تعهد یا( تعلق صورت در) د مالکیت کاال و مجوزهای مورد نیاز و تضمین الزماسنا



 اکتفا دفاتر در ثبت و تعهد اخذ به اظهارنامه جای به بریکران کاالی حامل داخلی دریایی نقلیه وسایل برای ـ تبصره

 .شودمی

شود به گمرک مقصد برسد. مدت یاد شده دتی که از طرف گمرک مبدأ تعیین میم در باید بریکران کاالی ـ۱۷۴ماده

نماید. عالوه را گمرک مبدأ در هر مورد با توجه به نوع وسایل نقلیه، مسافت، کیفیت راه و فصول مختلف سال تعیین می

اکثر آن سه ماه از تاریخ بر مدت مذکور، گمرک مهلت دیگری نیز برای ارایه اظهارنامه گواهی شده گمرک مقصد که حد

 وصول کاال به گمرک مقصد خواهد بود، تعیین خواهد نمود.

 وسیله بودن پلمب قابل صورت در و هابسته پلمب با بریکران پروانه صدور و ارزیابی عملیات پایان از پس ـ۱۷۵ماده

 تمام در  گیرد. پروانه کران بریقرار می کاال صاحب  اختیار در بریکران اظهارنامه و پروانه از اینسخه آن پلمب با حمل

 حمل وسیله یک از بیش با پروانه یک موضوع بری کران کاالی که صورتی در. باشد محموله همراه باید  حمل مدت

 .شد خواهد اقدام( ۱۰۱) ماده طبق شود

موافقت رییس گمرک  و کاال صاحب  کتبی درخواست با بریکران کاالی مقصد گمرک تغییر یا تمدیدمهلت ـ۱۷۶ماده

 .شد خواهد اعالم نیز  گمرک مقصد اولیهمبدأ امکان پذیر است که در این صورت مراتب به

 منقضی بری کران پروانه مهلت که صورتی در  مقصد، گمرک به بری کران محموله رسیدن از پسبالفاصله ـ۱۷۷ماده

کنند و چنانچه ها و پلمب آنها را معاینه میبیق و بستهتط پروانه مندرجات با را کاال مشخصات گمرک مأموران باشد نشده

 کاال صاحب به و امضا  تصدیق، بری  اختالفی مشاهده نشد ورود کاال را با قید تاریخ در محل مخصوص اظهارنامه کران

 .نمایندمی  تسلیم

صورتی که نسبت به  در برسد مقصد گمرک به پروانه مهلت  انقضای از بعد که بری کران محموله هر ـ۱۷۸ماده

 ورود و تخلیه اجازه گمرک رییس  تشخیص بهانتظامی جریمه اخذ با باشد نشده اقدامی تعهد  پیگیری یا  وصول تضمین

 گمرک صورت این در باشد موجهی عذر یا( ماژور فورس) قهریه قوه از ناشی تاخیر علت که  مواردی در. شودمی داده کاال

ل مدارک صاحب کاال مبنی بر اثبات وجود اتفاقات قهری یا عذر موجه به گمرک ایران گزارش ارسا با را مراتب باید مقصد



 مقصد گمرک به را محموله ورود گواهی صدور اجازه دهد تشخیص کنندهقانع نماید. اگر گمرک ایران دالیل را کافی و

 نماید.الم میاع آن استرداد یا تضمین وصول عدم برای مبدأ گمرک به را مراتب و داد خواهد

 بازرسی هابسته یا بسته محتویات باشد شده شکسته بریکران محموله از بسته چند یا یک پلمب هرگاه ـ۱۷۹ماده

 از یا شکسته عمد غیر هاپلمب که گردد معلوم و باشد مطابق پروانه مندرجات با آنها محتویات که صورتی در و شودمی

 محو یا شکسته گمرکی پلمب  نماید. هرگاهسلیم میت آن صاحب به و گواهی را اظهارنامه مقصد گمرک است، رفته بین

 پیگیری یا تضمین وصول بر عالوه باشد مغایر بریکران پروانه مندرجات با مربوط بسته محتوی کاالی مشخصات و شده

ر رفتا بازگشتی صادراتی کاالی مانند ایرانی کاالی مورد در و ورودی کاالی مقررات براساس کاال با تعهد، اجرای برای

 خواهد شد.

 در مندرج تعداد از زیادتر بریکران محموله یک هایبسته تعداد که شود مشاهده مقصد گمرک در  هرگاه ـ۱۸۰ ماده

 حسب و تلقی بازگشتی صادراتی کاالی ایرانی کاالی مورد در و خارج از وارده کاالی اضافی مقدار است بریکران پروانه

 رسیدگی از بری است پسشود و آن مقداری که مربوط به پروانه کرانا رفتار میآنه به نسبت مربوط مقررات طبق مورد

 صادر نیز مقدار آن ورود گواهی و شودمی گذاشته کاال صاحب اختیار در بریکران پروانه با آن ارتباط از اطمینان حصول و

 .گرددمی تسلیم و

بری کمتر از تعداد مندرج در های یک محموله کرانبسته تعداد که شود مشاهده مقصد گمرک در  هرگاه ـ ۱۸۱ماده 

ها با پروانه باشد گواهی ورود فقط نسبت به مقدار موجود صادر و پس از رسیدگی و احراز ارتباط بستهبر میپروانه کران

 مقدار به تا اعالم مبدأ گمرک به را مراتب است موظف مقصد گمرک ضمن در. شودمی تسلیم مربوط به صاحب کاال

 کسری کاال نسبت به وصول تضمین و یا اجرای تعهد اقدام نماید.

 گردیده صادر مقصد گمرک طرف از که را کاال مجدد ورود شده گواهی اظهارنامه بریکران کاالی صاحب ـ ۱۸۲ماده

مهلت  در مقصد گمرک به کاال ورود از حاکی نامهگواهی که صورتی در مبدأ گمرک. نمایدمی تسلیم مبدأ گمرک به و

تعیین شده را رویت نماید، دستور تسویه تضمین یا ابطال تعهد را صادر و اظهارنامه گواهی شده مذکور را به همراه سابقه 

 نماید.پروانه بایگانی می



 و ورود ثبت  خصوص در بریکران کاالی به مربوط  اطالعات باید مقصد و مبدأ گمرکهای از یک هر در ـ۱تبصره 

 اری شود.نگاهد کاال خروج

 گمرک و اعالم مقصد گمرک به را مراتب بری کران پروانه  صدور از پس بالفاصلهاست موظف مبدأ گمرک  ـ۲تبصره

 به ورود اظهارنامه تاریخ و شماره قید با را آن ورود تاریخ و کاال ورود چگونگی کاال وصول از پس است موظف مقصد

 .دهد اطالع  مبدأ گمرک

 قاچاق و مرکیگ  تخلفات ـ هشتم بخش

 ورودی حقوق نو کاالی براساس آنها برای باید خاص قانون  استناد به که مستعملی کاالهای خصوص در ـ۱۸۳ماده

 جریمه مشمول شده تعیین نو ارزش با مستعمل واقعی ارزش بین تفاوت از ناشی ورودی حقوق التفاوتمابه شود، پرداخت

 .بود نخواهد صادراتی پروانه ابطال یا

 تعداد از اطالعاتی بانک ایجاد به نسبت است موظف ایران گمرک قانون،( ۱۱۱) ماده تبصره اجرای در ـ۱۸۴هماد

 .نماید اقدام آن ارزش و نوع حجم، متخلف، وضعیت و سابقه شده، قطعی تخلفات

ی که مرتکب تخلف گمرکهای اجرایی باید جریمه را براساس اطالعات موجود در این بانک تعیین و ثبت نمایند. در موارد

 میزان از باالتر و مناسب جریمه تعیین با توانندمی گمرک روسای  دارای سابقه قبلی در مورد یک موضوع خاص باشد،

 .نمایند اقدام باشد، بازدارندگی اثر دارای که نحوی به قبلی، جریمه

 دقیق و صحیح اجرای زمینه در را الزم تمهیدات تواندمی ربط ذی مراجع با همکاری ضمن ایران گمرک ـ۱۸۵ماده 

 .نماید فراهم گمرکی امور زمینه در ـ۱۳۸۶ مصوب ـ پولشویی مبارزه قانون

ر )اعم از مخد مواد( ترانزیت) تواند به منظور پیشگیری، مقابله و مبارزه جدی با ورود و خروج و عبورگمرک ایران می

 هایسگ جمله از بازرسی  های نوینهای مواد مذکور، از تجهیزات و شیوهسنتی و صنعتی(، مواد روانگردان و پیش سازه

 .نماید استفاده آشکارساز دستگاههای و موادیاب



سایل و و مرجوعی یا پردازش برای موقت ورود موقت، ورود عبوری، صورت به که کاالیی یا نقلیه وسایل ـ۱۸۶ماده

اند و علیرغم اعالم جرم قاچاق منتهی به صدور حکم برائت از سوی المللی واردکشورشدهای که به استناد جواز بیننقلیه

 ( قانون خواهند بود.۱۰۹اند، تا زمان تسلیم کاال به گمرک مشمول جریمه موضوع ماده )مراجع قضایی گردیده

 حیث هر از که است کاالیی قانون،  (۱۱۳، موضوع بند )ج( ماده )«شدهاظهار کاالی نوع از» عبارت از منظور ـ۱۸۷ماده

 است ایاظهارنامه قانون،( ۱۱۳) ماده( خ) بند موضوع خالف اظهارنامه از منظور. باشد داشته مطابقت اظهارشده کاالی با

 .باشد شده استفاده واقع خالف اسناد از آن در که

 باشد.( قانون در گمرک ایران می۱۱۴ه )ماد موضوع  دبیرخانه کمیسیون ـ۱۸۸ماده

 هاممنوعیت و هامعافیت ـ نهم بخش

 نامهموافقت خارجه امور وزارت  طرف از باید مورد هر در قانون( ۱۱۹) ماده  (ب) بند موضوع کاالی مورد در ـ۱۸۹ماده 

 و صادر ایران گمرک  فطر از آن استناد به معافیت حکم و صادر مخصوص نمونه طبق کامل  مشخصات ذکر با کتبی

 .بود خواهد مربوط تشریفات انجام و متقاضی مقام امضای به اظهارنامه تسلیم به موکول آن ترخیص و شود ابالغ

 گمرکی کارگزار ـ دهم بخش

 ولی است، گمرکی کارگزاری پروانه داشتن  مستلزم کاال صاحبان  طرف از وکالت بهگمرکی تشریفات انجام ـ۱۹۰ماده

وقت خود را برای انجام امور گمرکی کاالهای متعلق به خود با توانند کارمندان تمامها میی دولتی و سفارتخانهسازمانها

 صاحبان. باشند داشته گمرکی گزاریکار پروانه ارایه به نیاز اینکه بدون نمایند معرفی گمرک به تصریح حدود اختیارات

باشند جهت ترخیص کاالی وقت خود را که دارای وکالت نامه رسمی می تمام کارمندان توانندمی( حقوقی اشخاص) کاال

 خود به گمرک معرفی نمایند.

 نمایند،می شرکت گمرکی اختالفات به رسیدگی مراجع در مؤدیان طرف از وکالت یا نمایندگی به که اشخاصی ـ۱تبصره

 .ندارند گمرکی گزاریکار پروانه داشتن به الزامی



( و دارا بودن حداقل مدرک ۱۹۱ضوع این ماده با داشتن شرایط بندهای )الف(، )ب( و )ت( ماده )مو کارمندان ـ۲تبصره

 دیپلم بعد از طی دوره آموزشی مورد تأیید گمرک ایران کارت مخصوصی از گمرک ایران دریافت خواهند نمود.

 :باشند زیر شرایط دارای باید گمرکی گزارکار پروانه متقاضیان ـ۱۹۱ماده

 تابعیت ایرانالف ـ 

 .ایران گمرک گواهی به گمرکی قاچاق پیشینه کیفری )از مرجع قانونی مربوط( و عدم سابقه ب ـ ارایه گواهی عدم سوء

 ها.های امور گمرکی یا حداقل کارشناسی در سایر رشتهپ ـ داشتن حداقل مدرک کاردانی در رشته

 ت ـ دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه.

 ث ـ کارمند دولت نباشد.

 برگزار نیاز حسب ایران گمرک ج ـ موفقیت در آزمون مربوط به قوانین گمرکی، صادرات، واردات و تجارت که از طرف

 .شودمی

 چ ـ داشتن حداقل سن بیست و پنج سال تمام.

 مستثنی( ج) و( پ) بندهای شرایط اند، از داشتناالجرا شدن قانون دارای پروانه بودهکه تا قبل از الزم کسانی ـ۱تبصره

 .بود خواهند

 حداقل اینکه شرط به یابدمی اختصاص گمرک بازنشستگان به گمرکی کارگزار پذیرش سهمیه از چهارم یک ـ۲تبصره

 ایران گذرانده باشند. اسالمی جمهوری گمرک در را خود خدمت دوران سوم دو

 عامل یا رییس هیئت مدیره آنها باید دارای شرایط یاد شده باشد.در مورد اشخاص حقوقی، مدیر ـ۳تبصره



پروانه کارگزار گمرکی به شرط داشتن شرایط موضوع بندهای )الف( و )ب( پس از ارایه گواهی از سوی  ـ۴تبصره

الیاتی هر دو سال یک بار طبق دستورالعملی که توسط گمرک ایران تهیه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم بدهی م

 شود، تمدید خواهد شد.می

 ضروری را در مواردی که گمرک ایران آشنایی با روشهای جدید ترخیص از طریق شرکت در دوره آموزشی ـ ۵تبصره

 خواهد بود. مربوط دوره در شرکت به موکول گمرکی گزارکار پروانه تمدید و صدور بداند،

کارگزاران گمرکی کارت مخصوص از طرف گمرک با معرفی رسمی کارگزار گمرکی صادر  برای کارمندان ـ۱۹۲ماده

نامه رسمی از وی وقت و موظف او که دارای وکالتشود. امضای اسناد و اظهارنامه با کارگزار گمرکی یا کارمند تماممی

 باشد امکانپذیر است.

. باشند( ۱۹۰) ماده( ۲) تبصره و (۱۹۱) ماده( ث) بند در مذکور شرایط زاران گمرکی باید دارایکارمندان کارگ ـ تبصره

 شرط از اندبوده مخصوص کارت دارای گمرکی کارگزار کارمند عنوانبه قانون این شدن االجراالزم از قبل که اشخاصی

 .باشندمی معاف دیپلم مدرک بودن دارا

 حاویاطالعات مخصوصی دفتر در دهداست آمار عملیاتی را که در گمرک انجام می کارگزار گمرکی موظف ـ۱۹۳ماده

 محض به و ثبت گمرک هر تفکیک به ایران گمرک توسط شده تعیین نمونه طبق گمرکی پروانه و اظهارنامه در مذکور

کی توسط گمرک ایران گمر کارگزار پروانه اعطای هنگام به دفتر این. نماید ارایه بررسی جهت را آن گمرک درخواست

 شود.گذاری و پلمب میشماره

 از یا و شخصا  که کاال صاحب بین تفاوتی احتمالی جرایم میزان و گمرکی تشریفات انجام نحوه نظر از  ـ۱۹۴ماده

 از که کاال صاحبان برای است مجاز ایران گمرک. ندارد وجود نماید،می اقدام خود نماینده یا گمرکی کارگزار طریق

 ای مطابق قوانین و مقررات مربوط در نظر گیرد.نماید تسهیالت ویژهگزاران گمرکی استفاده میکار



تجاری که های غیرهای تجاری و محمولهعنوان مسئول حمل و تحویل نمونههای حمل سریع بهشرکت ـ۱۹۵ماده

ها ها و محمولهشود مجازند آن نمونهفهرست و میزان آنها بنا به پیشنهاد گمرک ایران و تصویب هیئت وزیران تعیین می

 را فقط با ارایه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و با رعایت سایر مقررات ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند.

 ترخیص از بعد اقدامات و بازبینی ـ یازدهم بخش

 پرداختی اضافه و دریافتی کسر ـ اول فصل

اثر رسیدگی به اظهارنامه و اسناد مربوط کشف شود باید بالفاصله با رعایت هرگونه کسر دریافتی که بر  ـ۱۹۶ماده

( قانون مطالبه و وصول و در صورت کشف تخلف، مراتب باید به رییس کل گمرک ایران یا ۱۳۵شرایط مندرج در ماده )

 نماینده معرفی شده از طرف وی گزارش شود.

د حسب مورد توسط گمرک یا نزدیکترین گمرک یا گمرک ایران و بای صادره هایدریافتی کسر نامه مطالبه ـ۱۹۷ماده

 گمرک اطالع به باید ایران گمرک توسط دریافتی کسر نامه مطالبه یا ادارات امور اقتصادی و دارایی ابالغ شود. مراتب

 .برسد نیز کاال کنندهترخیص

 کفایت قانون (۱۴۰لی موضوع ماده )وصو جریمه چنانچه قانون،( ۱۴۲) ماده موضوع جریمه پرداخت جهت ـ۱۹۸ماده

 نخواهد محاسبه جرایم وصول در ماهکسر و شد خواهد پرداخت کاال صاحب به جاری درآمد محل از التفاوت به ما نکند،

 .شد

 شودمی داده اثر ترتیب وقتی شودمی ادعا گمرک از کاال خروج از بعد که پرداختی اضافه رد درخواستهای به ـ۱۹۹ماده

( قانون درخواست رد اضافه پرداختی روی اوراق چاپی مخصوص تعیین شده توسط گمرک ۱۴۱بر شرایط ماده ) عالوه که

 نداشته ایران به وسیله صاحب کاال یا وکیل وی تنظیم وامضا شده باشد. اگر تقاضاکننده دسترسی به اوراق چاپی مخصوص

 رد حال هر در. بود خواهد زمان تقاضای اولیه او قاطع مرور نماید تسلیم و تکمیل اول مرحله در را آن نتواند یا و باشد

 .بود خواهد چاپی استرداد اوراق وتسلیم تنظیم به موکول پرداختی اضافه



تواند در صورتی که پرداختی به گمرک ایران تسلیم شود گمرک ایران می هرگاه درخواست استرداد اضافه ـ۲۰۰ماده

نامه باشد آن را قبول و پس از ثبت آن به گمرکی که سند انون و این آییندرخواست حاوی تمام شرایط مذکور در ق

 ترخیص از آنجا صادر گردیده است برای رسیدگی و اقدامات قانونی ارسال نماید.

 ترخیص از پس حسابرسی ـ دوم فصل

انین و مقررات قو با گمرک به تسلیمی هایاظهارنامه انطباق و بررسی ترخیص، از پس حسابرسی از هدف ـ۲۰۱ماده

تواند جهت حصول اطمینان و مربوط و پرداخت صحیح حقوق ورودی، مالیاتها و عوارض متعلق است. گمرک ایران می

 اطالعات و مکاتباتی ترخیص سوابق بازرگانی، نظامهای مالی، سوابق دفاتر، صحت اظهار از طریق بررسی

 کاال صادرات و واردات در مستقیمطور مستقیم و یا غیر به که حقوقی و حقیقی اشخاص توسط شده نگهداری بازرگانی

 .نماید اقدام دارند، دخالت

شود. حسابرسی پس از ترخیص توسط حسابرسانی که در امور گمرکی مهارتهای الزم را دارند، انجام می ـ۱تبصره

تواند از خدمات سازمان حسابرسی )وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی( یا موسسات گمرک در صورت لزوم می

 یز استفاده نماید.حسابرسی مورد تایید سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی ایران ن

 ایران گمرک در ترخیص از پس حسابرسی واحد ایجاد ترخیص، از پس حسابرسی نمودن عملیاتی منظور به ـ۲تبصره

 .است الزامی آن حسابرسان برای سازمانی هایپست و

روع ش از پیش روز ده حداقل شونده حسابرسی طرف به کتبی ابالغ و الزم هماهنگی از پس ایران گمرک ـ۲۰۲ماده

کند. گروه حسابرسی، تاریخ شروع حسابرسی و اسامی گروه حسابرسی را جهت همکاری حسابرس شونده اعالم می

شود. سرپرست گروه حسابرسی در حسابرسی حداقل از چهار نفر شامل رییس، حسابرس ارشد و حسابرسان تشکیل می

تاریخ پایان آن را جهت اطالع حسابرس شونده  اولین جلسه حسابرسی باید مدت زمان تقریبی برای انجام حسابرسی و

 اعالم نماید و چنانچه به دالیلی تمدید این مدت الزم باشد، مراتب باید قبل از پایان زمان به وی اعالم شود.



تواند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ ابالغ با از ابالغ برنامه حسابرسی به طرف حسابرسی شونده، وی می پس ـ تبصره

. بنماید را ترخیص از پس حسابرسی برنامه انداختن تعویق به درخواست دالیل و مستندات قابل قبول به صورت کتبیارایه 

 درخواست بررسی از پس تواندمی شود،می تعیین وی طرف از که شخصی یا و ایران اسالمی جمهوری گمرک کل رییس

 حسابرسی پس از ترخیص موافقت نماید. انداختن تعویق به با استثنایی موارد در شده عنوان دالیل و

اطالعات مورد نیاز اشخاص تحت حسابرسی را از مراجع دولتی و  توانددر صورت لزوم می گمرک ایران ـ۲۰۳ماده

 باشند.دولتی مرتبط درخواست نماید و مراجع یاد شده موظف به همکاری کامل و پاسخگویی به گمرک میغیر

ربط که فهرست آنها به وسیله ی حمل و نقل، کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذیشرکتها کاال، صاحبان ـ۲۰۴ماده

گمرک ایران اعالم خواهد شد، باید دفاتر و سوابق معامالت مربوط به کاالهای خود را به مدت سه سال از تاریخ صدور 

 سند ترخیص جهت حسابرسی نگهداری و پس از درخواست کتبی در اختیار گمرک قرار دهند.

عدم ارایه سوابق و دفاتر مربوط جهت انجام حسابرسی پس از ترخیص و یا خودداری از ارایه آنها علیرغم  ـ۲۰۵ادهم

اعالم کتبی گمرک به اشخاص حسابرس شونده و استفاده از اسناد خالف واقع جهت ترخیص کاال مشمول جریمه معادل 

 دو تا سه برابر ارزش کاالی مورد بررسی خواهد شد.

چنانچه در اثر بروز حوادث طبیعی )قوه قهریه( حسابرس شونده نتواند سوابق، اسناد، اطالعات و دفاتر مالی   ـ تبصره

 درخواستی را جهت حسابرسی در اختیار گمرک قرار دهد، شخص مذکور مشمول پرداخت جریمه نخواهد بود.

ی کتبی مربوط را ظرف شصت روز از رسم گزارش حسابرسی، تکمیل از پس است موظف ایران گمرک ـ۲۰۶ماده

تاریخ پایان حسابرسی تهیه و یک نسخه از آن را جهت اطالع و اقدام الزم به شخص حسابرسی شونده به نشانی اقامتگاه 

 وی ابالغ نماید.

سرپرست گروه حسابرسی موظف است در آخرین روز حسابرسی ضمن برگزاری جلسه پایانی با اشخاص  ـ تبصره

ه، صورتجلسه پایانی حسابرسی را همراه با ذکر نام و عناوین حسابرسی شوندگان، مکان و تاریخ انجام حسابرسی شوند

 حسابرسی و امضای هر یک از اعضای گروه حسابرسی تهیه و یک نسخه را به حسابرسی شونده تسلیم نماید.



ده در صالحیت ش تعیین جرایم و حسابرسی پایانی گزارش به نسبت اعتراضات به رسیدگی ـ۲۰۷ماده

 پایانی گزارش کتبی ابالغ تاریخ از روز سی ظرف کنندگاناعتراض .بود خواهد گمرکی اختالفات به رسیدگی کمیسیون

 کتبی صورت به( مقررات و تعرفه ارزش،) موضوع تفکیک به را خود اعتراض دالیل توانندمی ترخیص از پس حسابرسی

موظف است به اعتراض رسیدگی نموده و چنانچه دالیل عنوان شده در  ایران گمرک. نمایند تسلیم ایران گمرک به

 غیر در و نمود خواهد اقدام حسابرسی گزارش تعدیل و اصالح به نسبت اعتراض موجه و مورد پذیرش قرار گیرد، گمرک

رسی حساب طرف. شد خواهد ابالغ شونده حسابرسی طرف به گمرک توسط کتبی صورت به اعتراض رد دالیل اینصورت،

تواند درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون شونده ظرف ده روز از تاریخ ابالغ ثانوی گزارش نهایی حسابرسی گمرک می

رسیدگی به اختالفات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده پس از گذشت مهلت سی روز از ابالغ اولیه یا ده روز از ابالغ ثانوی 

 واهد بود.مقرر منوط به تأمین مبلغ مطالبه شده خ

 گزارش طی را مراتب نواقص، شناسایی و خود هایرسیدگی انجام از پس موظفند ایران گمرک حسابرسان ـ تبصره

 گزارش تکمیل و پایان از پس. نمایند منعکس بعدی پیشگیرانه اقدامات و بایگانی و ثبت سیستم، اصالح جهت کتبی

ای مبنی بر حسابرسی شونده به صورت محرمانه شماره طرفهای از هریک برای گمرک قطعی نظر صدور و حسابرسی

رتبه خطر آنها تعیین خواهد شد که این شماره مبنای ارزشیابی فعالیتهای مدیریت خطر طرف حسابرسی شونده قرار خواهد 

 گرفت.

 و مربوط نهایی گزارش تسلیم و ترخیص از پس حسابرسی انجام از پس شونده حسابرسی طرف چنانچه ـ۲۰۸ماده

دور رأی قطعی، مشمول پرداخت جریمه تشخیص داده شود، در صورت امتناع شخص از پرداخت آن، گمرک موظف ص

 ( قانون، جریمه را وصول نماید.۸( و )۷است از طریق اعمال مواد )

 گمرکی اختالفات به رسیدگی مراجع ـ دوازدهم بخش

وجه به قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی، وقت ت با اختالفی هایپرونده به رسیدگی برای هاکمیسیون ـ۲۰۹ماده

 نمایند.رسیدگی را جهت حضور مؤدی یا نماینده قانونی وی ابالغ می

 عدم حضور مؤدی یا نماینده وی بدون عذر موجه مانع رسیدگی نخواهد بود.



بخش دوازدهم  موضوع رسیدگی حق هایسپرده پرداخت به منوط هاکمیسیون به ارجاع درخواست پذیرش ـ ۱تبصره

 باشد.قانون می

 نظر تأیید در عینا   صادره رأی چنانچه قانون دوازدهم بخش موضوع رسیدگی حق هایسپرده خصوص در ـ ۲تبصره

 .گرددمی مسترد کاال صاحب به سپرده مبلغ موارد سایر در و منظور قطعی درآمد به سپرده مبلغ باشد گمرک

ت گمرکی باید در هر هفته حداقل پنج روز کاری جلسه عادی و کمیسیون اختالفا به رسیدگی کمیسیون ـ ۲۱۰ماده

 ها در گمرک ایران خواهد بود.تجدید نظر دو جلسه عادی داشته باشند. محل تشکیل کمیسیون

 طرازهم) قانون( ۱۴۴) ماده (۲) تبصره مشمول قانون( ۱۴۶) ماده( پ) و( الف) بندهای در مذکور اعضای ـ۱تبصره

 شوند.لقی میت( کلمدیر

 اعضا کل اکثریت رأی با آن مصوبات و یابدمی رسمیت اعضا تمامی حضور با نظر تجدید کمیسیون جلسات ـ۲تبصره

 .است معتبر( نفر سه حداقل)

 صورتی در آن جلسات در حضور و هاکمیسیون به اختالف ارجاع مورد در اشخاص نمایندگان درخواست ـ۲۱۱ماده

 نامه آنها تصریح شده باشد.نامه رسمی یا معرفیموارد در وکالت این که شودمی پذیرفته

 از قبل را خود پرونده هاکمیسیون رؤسای از کتبی تقاضای با تواندمی وی قانونی نماینده یا کاال صاحب ـ۲۱۲ماده

 .نمایند مطالعه مربوط مسئول نظر تحت و کمیسیونها محل در رسیدگی جلسات تشکیل

 باشد.صویر یا رونوشت یا اضافه نمودن مدارک جدید منوط به کسب اجازه میگونه تبرداشتن هر

 جلسه رسمیت اعالم با. شودمی نگاهداری و تنظیم مذاکرات خالصه ثبت دفتر نام به دفتری کمیسیونها در ـ۲۱۳ماده

 مفاد و پرونده هر به مربوط مذاکرات و قید حاضر اعضای اسامی ذکر با مذاکرات شروع ساعت و تاریخ و جلسه شماره

 .گرددمی درج دفتر آن در اختصار به رأی



یون نسبت به هر پرونده باید در همان جلسه روی ورقه چاپی مخصوص منعکس گردیده و کمیس مصوبات ـ۲۱۴ماده

به امضای اعضای حاضر در جلسه برسد اعم از آنکه تصمیم نهایی اتخاذ و یا ادامه رسیدگی به جلسه بعدی موکول و یا 

 برای رفع نقص پرونده یا تحصیل نظر کارشناس یا آزمایشگاه قرار صادر شده باشد.

 را خود نظر نیستند موافق اکثریت نظر با که اعضایی شود صادر اکثریت به کمیسیون رأی موضوعی در هرگاه ـ صرهتب

 .نمایندمی امضا و قید اقلیت عنوانبه رأی ورقه زیر در

 یادداشتهای شده، هماهنگ سیستم نمانکالتور متن کاال بندیطبقه تشخیص برای موظفند کمیسیونها ـ۲۱۵ماده

 و قوانین موارد سایر در و کاال بندیطبقه خصوص در آن و آرای صادره از سوی شورای همکاری گمرکی توضیحی

 .نمایند اشاره شده یاد منابع به صادره رأی اوراق در و داده قرار رأی صدور مالک دقیق طور به را مربوط مقررات

 توانند:می نظر تجدید و گمرکی اختالفات به رسیدگی هایکمیسیون ـ۲۱۶ماده

الف ـ در مواردی که مراجعه به پرونده و سوابق و بازدید کاال را الزم بدانند یک یا چند نفر از اعضاء را برای بازدید و 

 مطالعه آن پرونده و تهیه گزارش مأمور نمایند.

صی که از ب ـ در مواردی که الزم بدانند موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری یا مراجع علمی و رسمی یا اشخا

الزحمه کارشناسی )غیر دادگستری( و طرفی که باید آن را اند ارجاع نموده و حقطرف دستگاههای دولتی معرفی شده

 پرداخت نماید تعیین کنند.

پ ـ به شاکیان متقاضی گواهینامه بدهند که رونوشت گواهی شده اسناد مورد استناد خود را از اشخاص حقوقی تحصیل 

 قوقی موظفند با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی رونوشت مورد درخواست را تهیه و تسلیم نمایند.نمایند و اشخاص ح

 .گرددمی ت ـ انجام تحقیق و هرگونه اقدامی که موجب روشن شدن موضوع و احقاق حق



رای مالحظه پس از صدور نظر نهایی کمیسیون در مورد هر پرونده، مسئول واحد امور کمیسیونها رأی را ب ـ ۲۱۷ماده

 دفتر طریق از مؤدی به ابالغ جهت را رأی «شد مالحظه» عبـارت رییس کل گمرک ایران ارسال و وی پس از قید

 .نمود خواهد اعاده کمیسیون به مربوط ستـادی

ندات مست باید ربطذی هایدستگاه قانون،( ۱۴۶) ماده( ۱) تبصره و( ۱۴۴) ماده( ۲) و( ۱) هایتبصره اجرای در ـ۲۱۸ماده

 مربوط به سابقه فعالیت مرتبط با امور تجاری و بازرگانی اعضای کمیسیونها را به گمرک ایران اعالم نمایند.

 مقررات سایر ـ سیزدهم بخش

 تشریفات که کاالهایی حمل برای نماید ایجاب حمل و تجاری مقتضیات که صورتی در تواندمی گمرک ـ۲۱۹ماده

 عبور صادر نماید. پته است، گردیده انجام آن گمرکی

 قبض متن در را آن تسویه مدت و سپرده اخذ علت است موظف سپرده قبوض صدور موقع در گمرک ـ ۲۲۰ماده

 مراجعه سپرده تصفیه برای تمدید یا مقرر مهلت انقضای تا وی قانونی نماینده یا کاال صاحب که صورتی در. کند تصریح

د متفرقه منظور نماید. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا درآم به را سپرده وجه است موظف گمرک نکند،

 ها، واریز سپرده موکول به ابالغ نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود.کمیسیون

 قبض صدور با ماده این موضوع مهلت انقضای از پس شودمی اخذ کاال ترخیص برای که هاییسپرده وجه ـ ۱تبصره

ر خواهد شد. چنانچه معلوم شود تمام یا مبلغی از وجه سپرده اضافه دریافت شده است با رعایت منظو مربوط درآمدهای به

مقررات مربوط به اضافه دریافتی قابل استرداد خواهد بود. مبدأ مرور زمان شش ماه در این موارد تاریخ صدور قبضی است 

 از طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد. که به موجب آن سپرده به درآمد منظور گردیده است. برگه قبض سپرده

 ارایه با و مقرر مهلت ظرف متعهد طرف از تعهد ایفای یا قانونی الزامات تحقق به منوط سپرده وجه استرداد ـ۲تبصره

 .باشدمی مربوط گمرک به سپرده قبض اصل

( قانون را ۱۶۰ضوع ماده )گمرکهای اجرایی موظفند هنگام انتقال وجوه حقوق ورودی به خزانه دو درصد مو ـ۲۲۱ماده

 کسر و به حساب مخصوصی که از طرف خزانه داری کل کشور افتتاح و اعالم گردیده است، واریز نمایند.
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