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 قانون امور گمركي

  57445/373شماره

 نژادجناب آقاي دكتر محمود احمدي

 رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

( 123در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم ) 18/8/1388مورخ  164572/43174عطف به نامه شماره       

اسالالمي قدالدي    شوراي  ايران قانون امور گمركي كه با عنوان اليحه به مجلساسالمي اساسي جمهوري قانون

وراي محتالرم نههبالان باله    و قأييالد شال   22/8/1390گرديده بود با قصويب در جلسه علني روز يكشنبه مالورخ  

 گردد.پيوست ابالغ مي

 رئيس مجلس شوراي اسالمي ال علي الريجاني

 22/9/1390                      180531شماره

 وزارت امور اقتصادي و دارايي

كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نالود  « قانون امور گمركي»      

به قائيد شالوراي نههبالان رساليده و نالي ناماله شالماره        2/9/1390اي اسالمي قصويب و در قاريخ مجلس شور

مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده است، به پيوسالت جهالت اجالراب ابالالغ      16/9/1390مورخ  57445/373

 گردد.مي

 نژادرئيس جمهور ال محمود احمدي

 

 قانون امور گمركي

 لياتبخش اول ال قعاريف، سازمان و ك      

 فصل اول ال قعاريف      

كار برده شده در ايال  قالانون، نبالع قعريفالي اسالت كاله از نالر         ال مفاهي  اصطالحات گمركي به1ماده       

كاله در  شالود مهالر ايال    صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مالي شوراي همكاري گمركي به

 عمل آمده باشد:يهري بهبندهاي ذيل يا در ساير مواد اي  قانون از آن قعريف د

اي كتبي يا شفاهي است كاله براسالام مدالررات ايال  قالانون اظهاركننالده، روياله        الف ال اظهار كاال: بيانيه       

كند و انالعات مورد نياز بالراي اجالراي مدالررات گمركالي را     گمركي مورد نظر خود را درباره كاال مشخص مي

 دهد.ارائه مي
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 يا نماينده قانوني او است كه كاال را برابر مدالررات ايال  قالانون باله گمالر       ب ال اظهاركننده: صاحب كاال       

كند. در اظهار الكترونيكي صاحب كاال يا نماينده قانوني وي به استناد گالواهي رقالومي )ديجيتالالي(    اظهار مي

شالناخته  عنوان صاحب كاال يا نماينالده قالانوني اظهاركننالده    قأييد شده از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به

 شود.مي

پ ال اظهارنامه اجمالي: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و ندل، فهرست كلي محمالوالقي كاله          

 نمايد.بايد قخليه و يا بارگيري شود را هنهام ورود و يا خروج وسيله ندليه از كشور اعالم مي

ها و هر محل يا آه ، محونهايستهاههاي راه ها، فرودگاهها،ت ال اماك  گمركي: انبارها، باراندازها، اسكله       

منظور انجام قشريفات گمركالي  مكاني است كه قحت نظارت گمر  است و براي انباشت  و نههداري كاالها به

 هاي عمومي باشد.شود. اي  اماك  ميتواند انبارهاي گمركي، انبارهاي اختصاصي و سردخانهاستفاده مي

 ز اماك  گمركي پس از انجام قشريفات گمركي مربوط است.ث ال قرخيص: خروج كاال ا      

ج ال قرخيصيه: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و ندل )كرير و فورواردر( پس از احراز هويالت،         

 نمايد.بالمانع بودن انجام قشريفات گمركي قوسط گيرنده كاال را به گمر  اعالم مي

 شود.قي است كه در اجراي مدررات گمركي انجام ميچ ال قشريفات گمركي: كليه عمليا      

نامه معتبري است كاله بالراي اجالراي الزامالات منالدرج در      ح ال قضمي : وجه ندد، ضمانتنامه بانكي و بيمه       

 شود.مدررات گمركي نزد گمر  سپرده مي

خ ال قعهد: قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را در برابر گمر  براي انجام يا عالدم انجالام عملالي           

 كند.ملزم مي

 ( ارزش گمركي كاال %4د ال حدوق ورودي: حدوق گمركي معادل چهار درصد )      

موجالب قالانون، گمالر     به عالوه وجوهي كهگردد بهبه اضافه سود بازرگاني كه قوسط هيأت وزيران قعيي  مي

 شود.هاي انجام خدمات نميگيرد ولي شامل هزينهمسؤول وصول آن است و به واردات قطعي كاال قعلع مي

ذال حمل يكسره: ورود كاال به اماك  گمركي و خروج كاال از اماك  مذكور بدون قخليه و قحويالل در ايال          

 اماك  با رعايت مدررات اي  قانون است.

صالورت  ال روز اظهار: زماني كه اظهارنامه امضاب شده به ضميمه اسالناد مربوناله قوسالط اظهاركننالده باله     ر      

 يابد.شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مياي به گمر  ارائه ميدستي يا رايانه

براسالام   الالدولي كاله  المللالي بالي   زال سازمان جهاني گمر  )شوراي همكالاري گمركالي(: سالازمان بالي           

ماليالدي ايجالاد گرديالده اسالت و      1950دسالامبر   15هجري شمسي مطابع با  24/9/1329كنوانسيون مورخ 

 هجري شمسي به آن پيوسته است. 1337كشور ايران در اسفند ماه سال 
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المللالي سالامانه   شده: قوصيف و كدگالذاري كالاال براسالام كنوانساليون بالي      ژال سامانه )سيست ( هماهنگ      

قصالويب شالوراي   ميالدي كه باله  1983ژوئ   14گذاري )كدگذاري( كاال مورخ قوصيف و نشانه هماهنگ شده

همكاري گمركي رسيده و جمهوري اسالمي ايران براسام ماده واحده قانون الحاق دولت جمهالوري اسالالمي   

 هجري شمسي، به آن پيوسته است. 20/6/1373ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب 

موجب مدررات قانوني، مجاز به انجام عمليالات  المللي: شخص حدوقي كه بهمل و ندل بي م ال شركت ح       

 المللي است.حمل و ندل بي 

نام او صادر شالده )و در  ش ال صاحب كاالي قجاري: شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به        

نالام او  بانك مهر شده( و قرخيصيه نيز باله  مورد كاالي خريداري شده با قعهد سامانه بانكي، آن اسناد از نر 

نام وي ظهرنويسي و صحت امضاب واگذارنده از نالر  مدالام صالالحيتدار گالواهي شالده      باشد يا اسناد مزبور به

 باشد.

 شود.ص ال قلمرو گمركي: آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون امور گمركي اعمال مي      

كه گردد اع  از اي ض ال كاالي قجاري: كااليي كه به قشخيص گمر  ايران براي فروش صادر يا وارد مي       

 بندي به فروش برسد.به همان شكل يا پس از انجام عمليات اع  از قوليدي، قفكيك و بسته

الي خالارجي اسالت كاله    ط ال كاالي داخلي: كااليي كه در قلمرو گمركي كشور قوليد يا ساخته شده يا كا       

 ورود قطعي شده است.

نور نشده: كااليي كه قحت نظارت و كنترل گمر  است ولي قشريفات گمركي آن بهظ ال كاالي گمر        

 كامل انجام نشده است.

 ع ال كاالي مجاز: كااليي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.      

مشروط: كااليي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافدت قبلي يك يالا چنالد سالازمان     غ ال كاالي مجاز       

 دولتي دارد.

موجب قالانون    ال كاالي ممنوع: كااليي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مددم اسالم به       

 ممنوع است.

ل انمينان از رعايت مدالررات گمركالي   منظور حصوق ال كنترلهاي گمركي: اقداماقي كه قوسط گمر  به       

 شود.انجام مي

موجب قانون يا قراردادهاي متكي باله قالانون مسالؤوليت    گيرنده: شخص حدوقي كه به  ال مرجع قحويل       

قحويل و نههداري كاالهاي مربوط به عموم اشخاص را كه قشريفات گمركي آن انجام نشده اسالت در امالاك    

 آوري و فروش اموال قمليكي نيست.ح شامل سازمان جمعگمركي برعهده دارد. اي  اصطال
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هالايي كاله   هاي اجرائي، دستورالعملها و بخشالنامه نامهگ ال مدررات گمركي: قواني  و مدررات اع  از آيي        

 نظارت يا اجراي آن به گمر  واگذار گرديده است.

قي از قبيل هزيناله اشعه ايكالس )ايكالس   هاي انجام خدمات: وجوهي كه در قبال انجام خدمال ال هزيناله       

بنالدي، مراقبالت، بالالدرقه،    ري(، مهر و مالوم، پلمب، باربالري، انبارداري در اماكال  گمركي، آزمالالايش و قعرفاله  

شود و شالرايط، ضالوابط و مصالالاديع آن متناسالالب بالا خالدمات       العاده دريافالت ميقوزي  كاال و خدمات فالوق

 گردد.انجالام شده قعيي  مي

 ل دوم ال اهدا ، وظايف و سازمان گمر  جمهوري اسالمي ايرانفص      

ال گمر  جمهوري اسالمي ايران سازماني دولتي قابع وزارت امالور اقتصالادي و دارايالي اسالت كاله      2ماده       

كننده را در مبادي ورودي و خروجالي كشالور دارد و   عنوان مرزبان اقتصادي كشور ندش محوري و هماهنگبه

يت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قواني  و مدالررات مربالوط باله صالادرات و     مسؤول اعمال حاكم

واردات و عبور)قرانزيت( كاال و وصول حدوق ورودي و عوارض گمركي و مالياقهاي مربوناله و الزامالات فنالي و    

رائي قسهيل قجارت است. گمر  جمهوري اسالمي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اج

( قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با 30موردنياز را بدون رعايت ضوابط و قدسيمات كشوري و ماده )

نمايد. قشكيالت گمر  و واحدهاي اجرائي متالناسب با وظايف و مأموريتهالاي  حج  و نوع فعاليتها قعيي  مي

وزيالر اموراقتصالادي و دارايالي باله      شالود و پس از قأييدمحوله قوسط گمر  جالمهوري اسالمي ايران قهيه مي

 رسد.قصالويب هيأت وزيران مي

 گمر  جمهوري اسالالمي ايران شامل ستاد مركزي گمر  ايران و گمركهاي اجرائي است.

 شرح ذيل است:ال وظايف و اختيارات گمر  ايران به3ماده      

 الف ال اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كاال      

 ب ال قشخيص و وصول حدوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني قوسط گمر  ايران      

پ ال انجام قشريفات قانوني قرخيص و قحويل كاال به صالاحب يالا نماينالده قالانوني وي و بررسالي اسالناد              

 قرخيص به منظور احراز صحت شرايط قرخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي

 ت ال كنترل و نظارت بر امر عبور كاال از قلمرو كشور      

 ورانهاي مرزي، مرزنشينان و پيلهث ال اجراي قواني  و مدررات مرقبط با بازارچه      

ج ال اعمال مدررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صالادرات قطعالي، صالادرات موقالت،            

ران بالري )كابوقالاژ(، عبالور داخلالي كالاال، انتدالالي، معالامالت پاياپالاي مالرزي،          واردات قطعي، واردات موقت، ك

 المللها و پيكهاي سياسي و پست بي فروشهاههاي آزاد، بسته
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 چ ال اجراي قواني  و مدررات مربوط به قخلفات و قاچاق گمركي، كاالهاي متروكه و ضبطي      

ها و روشالهاي  ها، رويهنياز براي اجراب و استدرار سامانه بيني و فراه  نمودن زيرساختهاي موردح ال پيش       

 نوي  همچون پنجره واحد در فعاليتهاي گمركي

 آوري، قجزيه و قحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كاالخ ال جمع      

 ريزي درجهت رفع آنهاد ال بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه      

 هاي مرقبط با امورگمركينويس نرحها، لوايح، قصويبنامهظر درباره پيشذال اظهارن      

 رال اقخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حدوقي و قضائي در رابطه با امور گمركي      

زال آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمر ، كشالف قخلالف و قدصاليرات          

 ناناداري آ

ژال بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت برعملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي       

 و خروجي

مابي  گمر  و صالاحب كالاال   م ال رسيدگي و حل اختالفات ناشي از اجراي قانون و مدررات گمركي في       

 برابر قواني  و مدررات مربونه

هاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت المللي، انعداد قفاهمنامه و موافدتنامه ش ال گسترش ارقبانات بي       

( قالانون اساسالي و قالواني     77و قعامل فعال با سازمانهاي بي  المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفت  )

 مربونه

منعدده يالا پاياپالاي    هايهاي سازمان جهاني گمر ، قراردادهاي بازرگاني و قوافدنامهص ال رعايت قوصيه       

 در چهارچوب قواني  و مدررات مربونه

منظالور  ( قالانون اساسالي باله   44ض ال رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلالي اصالل چهالل و چهالارم )           

 واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخشهاي خصوصي و قعاوني

بزارهاي پيشالرفته جهالت افالزايش كالارايي و     ط ال استفاده از فناوريهاي نوي  و قجهيز اماك  گمركي به ا       

 بهبود انجام قشريفات گمركي

 ظ ال قمهيدات الزم براي قسهيل امور قجاري، قشويع صادرات و گسترش عبور كاال      

 ع ال قسهيل فرآيندهاي گمركي با هد  قوسعه گردشهري      

 ني  و مدرراتموجب اي  قانون و يا ساير قواغ ال انجام ساير وظايف گمركي به      

 ال4ماده       
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شود و به عنوان بالاالقري   الف ال رئيس كل گمر  ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي       

مدام اجرائي گمر  در چهارچوب قواني  و مدررات قانوني مربونه، اداره امور گمالر ، پيشالنهاد قشالكيالت و    

دل و انتدال آنان از واحدي به واحالد ديهالر، نماينالدگي گمالر  در     بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، ن

كليه مراجع قانوني و حدوقي باحع قوكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمالال نظالارت برحسال     

اجراي وظايف محوله به گمر  را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايالي برعهالده دارد. همچنالي  وي همتالراز     

 ( قانون مديريت خدمات كشوري است.71ضوع بند )د( ماده )مدامهاي مو

ب ال معاونان گمر  بنا به پيشنهاد رئيس كل گمر  ايران و قأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكال          

 رئيس كل گمر  ايران منصوب مي شوند.

كشالوري و اصالالحات   پ ال كاركنان گمر  از نظر مدررات استخدامي مشمول قالانون مالديريت خالدمات           

باشند و با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسالؤوليتهاي مشالاغل گمالر  و قالأثير آن بالر      بعدي آن مي

( برخوردارند. گمر  2/1( قانون مذكور باضريب)65وصول درآمدها، از امتياز جداول حع شغل موضوع ماده )

جايي نيروهاي انساني با قوجه باله مالدار    جابهقواند براي قأمي  نيروي انساني واحدهاي اجرائي نسبت به مي

 قحصيلي و قجارب و قخصص آنان براي قصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد.

 گردد.بار مالي اضافي ناشي از اجراي اي  قانون از محل درآمدهاي حاصل از اي  قانون قأمي  مي      

 فصل سوم ال كليات      

 هاي خدماتنهمبحث اول ال حدوق ورودي و هزي      

هاي انجام خدمات بدون قوجه به نو يا مستعمل بودن كالاال نبالع مأخالذ    ال حدوق ورودي و هزينه  5ماده      

 شود.دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول ميوسيله گمر  يا اشخاص ارائهمدرر، به قرقيب به

كنالد كسالر يالك    ال در احتساب جمع وجوهي كه گمر  براي انجام قشريفات گمركي وصول مالي 1قبصره      

 شود.( ريال محسوب مي1000( ريال، معادل يك هزار )1000هزار )

هاي متعلالع باله   هاي انجام خدمات و جريمهال صاحب كاال مسؤول پرداخت حدوق ورودي، هزينه2قبصره      

 قرخيص است.

نامال  اجرائالي ايال  قالانون     ال مصاديع و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مدررات قانوني در آيي 3رهقبص      

 گردد.مشخص مي

قواند كالاالي متعلالع   ال واردات قطعي كاال مستلزم پرداخت حدوق ورودي متعلده است. گمر  مي  6ماده      

نداشالته باشالد بالا قعهالد مسالؤوالن مالالي        كه جنبه قجاريها و مؤسسات دولتي را مشروط بر اي به وزارقخانه
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سازمان مربونه با قعيي  مهلت و كاالي متعلع به ساير اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بالانكي و قعيالي  مهلتالي    

 نور قطعي قرخيص كند.سال نباشد براي پرداخت حدوق ورودي بهكه حداكثر بيش از يك

 ر اماك  گمركي نيست.ال افزايش حدوق ورودي شامل كاالي موجود د1قبصره      

داري كالل  ( به حسابي كه ازسوي خزاناله 160ال درآمدهاي موضوع اي  قانون با رعايت حك  ماده)2قبصره      

گردد. گمر  مكلف است در قبال دريافت هرگوناله  شود واريز ميكشور قعيي  و قوسط گمر  ايران اعالم مي

 كننده قسلي  نمايد.وجه، رسيد آن را به پرداخت

ال كاالي موجود در گمر ، وثيده پرداخت كليه وجوه متعلده به آن كاال و سالاير بالدهيهاي قطعالي    7ماده      

موجب قانون برعهده گمر  است. گمر  قبل از دريافالت يالا   صاحب كاال بابت وجوهي است كه وصول آن به

 قواند اجازه قحويل و قرخيص كاال را بدهد.قأمي  وجوه مذكور نمي

مر  مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي ايال  قالانون را از اشخالالالاص باله     ال گ  8ماده      

نامه اجرائالي  سازمان امور مالياقي اعالم نمايد قا سازمان مذكور آن را براسام قانون مالياقهاي مستدي  و آيي 

 هاي بعدي آن وصول كند.و اصالحيه

 مبحث دوم ال فناوري انالعات و ارقبانات      

كارگيري فناوري انالعات و ارقبانات را با رعايت قواني  قجالارت  ال گمر  موظف است امكانات به9ماده      

 الكترونيك و مديريت خدمات كشوري در اجراي وظايف خود فراه  آورد.

ناماله  قبصره ال وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظر  شش ماه از قاريخ قصويب اي  قانون آيي        

گمر  الكترونيكي را با همكاري وزارت ارقبانات و فناوري انالعات قهيه كند و باله قصالويب هيالأت وزيالران     

 برساند.

 مبحث سوم ال قضمي 

شود، ميزان قضالمي  اخالذ شالده بالراي     ال به استثناب هزينه انجام خدمات كه بالفاصله وصول مي10ماده       

ورودي متعلداله و بالراي سالاير كاالهالا معالادل حدالوق        وصول حدوق ورودي براي كاالهاي مجاز معادل حدوق

 شود.عالوه نصف قا سه برابر ارزش كاال است كه حسب مورد قوسط گمر  قعيي  ميورودي متعلده به

 مبحث چهارم ال قشريفات و كنترلهاي گمركي      

لمرو گمركالي وارد  ال به منظور حصول انمينان از رعايت مدررات گمركي، كليه كاالهايي كه به ق11ماده      

هايي ماننالد مالديريت خطالر،    شود، مشمول قشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيوهيا از آن خارج مي

هاي نوي  بازرسي، روشهاي مبتني بالر حسابرسالي و   كارگيري قجهيزات و شيوهبازرسيهاي منظ  يا اقفاقي، به

 در موارد استثنائي بدرقه يا مراقبت است.
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منظور قسهيل و قسريع در انجام قشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي، نماينالدگان  ال به12ماده       

ها و سازمانهاي مسؤول ساير كنترلها موظفند قحت نظارت گمر  اقدام نمايند. ساير كنترلها ماننالد  وزارقخانه

ماهنگ و قحالت نظالارت   صورت هبازرسيهاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و كيفيت بايد به

قواند با همالاهنهي قبلالي   المللي ميمنظور قسهيل قجارت بي گمر  ساماندهي شود. برخي از اي  كنترلها به

 به گمر  واگذار شود يا در مكان ديهري به قشخيص گمر  صورت گيرد.

نات و قسهيالت الزم را منظور انجام سريع وظايفشان امكاها و سازمانهاي مسؤول اي  كنترلها بايد بهوزارقخانه

 فراه  نمايند.

 مبحث پنج  ال الزامات سامانه )سيست ( هماهنگ شده

ال وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصالحات مربوط به سامانه هماهنگ شده قوصيف و 13ماده      

مايد و باله قصالويب   نامه پيشنهاد نكدگذاري كاال، يادداشتهاي قوضيحي آن و اصالحات بعدي را در قالب آيي 

سالايت(  هالاي كثيراالنتشالار آگهالي و در قارنمالاي)وب    وزيران برسالاند و اصالالحات مزبالور را در روزناماله    هيأت

 اختصاصي گمر  درج كند.

قبصره ال درصورقي كه اصالحات مزبور در مأخذ حدوق ورودي مؤثر باشالد، كالاالي موجالود در گمالر  و            

ن گشايش اعتبار شده يا بارناماله حمالل بالراي آن صالادر گرديالده اسالت       كااليي كه قبل از اعالم آگهي براي آ

 شود.مشمول مأخذ كمتر مي

 گردد.نامه اي  قانون قعيي  ميمدت زمان رسيدن كاالي بارنامه در آيي 

 گذاري و قواعد مبدأبخش دوم ال ارزش

 فصل اول ال ارزش كاال      

 مبحث اول ال ارزش كاالي ورودي)وارداقي(      

ال ارزش گمركي كاالي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد كالاال در مبالدأ باله    14ماده      

هايي كاله باله آن كالاال قالا ورود باله اولالي  دفتالر        اضافه هزينه بيمه و حمل و ندل)سيف( به اضافه ساير هزينه

شالود و براسالام   قعيي  ميگيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد قسليمي صاحب كاال گمركي قعلع مي

 برابري نرخ ارز اعالم شده قوسط بانك مركزي در روز اظهار است.

 شود:ال در قعيي  ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت افزوده مي1قبصره      

 الف ال حدوق مالكيت معنوي      

 هاي نراحي و مهندسي در ساير كشورهاب ال هزينه      

 هاپ ال ظرو  و محفظه      
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 شده قوسط خريداركار رفته در قوليد كاالي وارده و قأمي ت ال مواد، قطعات و قجهيزات به      

نالور مسالتدي  يالا    گرفتاله باله فروشالنده باله    ث ال هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگالذاري قعلالع         

 غيرمستدي 

ودي از قيمت مندرج در اسناد ارائه شده متمايز باشالد، شالامل   ال چنانچه ارزش گمركي كاالي ور2قبصره      

 شود:ها يا موارد زير نميهزينه

الف ال هزينه ساخت ، نصب كالردن، سالوار كالردن، نههالداري يالا كمالك فنالي در مالورد كاالهالايي ماننالد                  

 آالت و قجهيزات صنعتي پس از ورود آنهاها، ماشي دستهاه

 س از ورود كاالو ندل پب ال هزينه حمل       

 پ ال هزينه سود متداول ناشي از قأمي  مالي خريد كاالي وارده قوسط فروشنده يا شخص ثالث      

 ت ال هزينه اقدامات خريدار خارج ازشرايط انجام معامله، مانند فعاليتهاي بازاريابي براي كاال      

 ث ال حع قكثير و قوليد داخلي كاالي وارده      

افزار يالا روي حالاملي  انالعالات ماننالد     يا هزينه انالعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نرم ج ال ارزش       

 شود.ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه؛ در اي  موارد ارزش حامل خام محاسبه مي

افزارهاي قجالاري و  مهاي صدايي، سينمايي، ويدئويي، نرشامل ضبط« انالعات و دستورالعملها»قبصره ال        

شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هاديها و وسالايل مشالابه از ايال  حكال  مسالتثني      « حاملي  انالعات»همچني  

 است.

ال هرگاه از نر  صاحب كاال سياهه خريد به گمر  قسلي  نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد 15ماده      

ل مورد پذيرش گمر  نباشالد، ارزش كالاال برمبنالاي    قسليمي صاحب كاال به استناد داليل و مدار  قابل قبو

 شود:يكي از روشهاي ذيل قعيي  مي

 الف ال سوابع قرخيص كاالي مثل همزمان از همان كشور مبدأ      

 ب ال سوابع قرخيص كاالي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ      

 هاي الزمپ ال قيمت فروش همان كاال در بازار داخلي پس از قعديل      

 ت ال ارزش محاسباقي برمبناب عوامل متشكله      

 الذكركارگيري روشهاي فوقگذاري كاال برمبناب مدار  و انالعات موجود و با انعطا  در بهث ال ارزش      

روشهاي فالوق الزامالي اسالت و فدالط در صالورت درخواسالت       كارگيري قبصره ال رعايت قددم و قأخر در به       

 جايي است.هاي سوم و چهارم قابل جابهواردكننده، قرقيب كاربرد روش

 شود.نامه اجرائي اي  قانون قعيي  ميشرايط و مدررات اجراي اي  ماده در آيي 
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 مبحث دوم ال ارزش گمركي كاالي صدوري)صادراقي(      

كاالي صدوري، عبارت است از قيمت فروش كاال براي صدور باله اضالافه هزيناله     ال ارزش گمركي16ماده       

گيالرد و از  هايي كه به آن كاال قا خروج از قلمرو گمركالي قعلالع مالي   و ندل و ساير هزينه بيمه، باربري و حمل

دن گردد. در صورت عدم ارائاله اسالناد و يالا نامتناسالب بالو     روي سياهه و اسناد قسليمي صادركننده قعيي  مي

ربالط و براسالام   داليل مستند، گمر  ارزش كاالي صدوري را با اسالتعالم از مراجالع ذي  ارزش اظهار شده به

گيرد هايي كه قا خروج از قلمرو گمركي به آن قعلع ميفروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينهقيمت عمده

 نمايد.قعيي  مي

قوانالد بالا اخالذ    انع از صدور كاال نيست و گمالر  مالي  قبصره ال قشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي م       

قعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از صدور موكول نمايد مهر در مواردي كه صادرات كاال منوط باله پرداخالت   

 عوارض صادراقي برمبناي ارزش كاال باشد.

 فصل دوم ال قواعد مبدأ      

اي منظور اعمال اهدا  قعرفهآن قوليد يا ساخته و بهال كشور مبدأ كاال كشوري است كه كاال در 17ماده       

شالالود. قواعالد   كار گرفتاله مالي  گمركي، محدوديتهاي مدداري يا هر اقدام ديهر مرقبط با امر قجارت در آن، به

ناماله اجرائالي ايال     مبدأ براسام ضوابط سازمان قجارت جهاني و مورد قأييد شوراي همكاري گمركي در آيي 

 دد.گرقانون قعيي  مي

 قبصره ال مرجع صدور گواهي مبدأ در ايران اقاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.      

 بخش سوم ال قشريفات قبل از اظهار      

و ندل موظفند هنهام ورود وسيله ندليه به قلمرو گمركي، دو نسخه اظهارنامه ال شركتهاي حمل 18ماده       

هالاي( هالر   هاي )راهنامهاي از فهرست كل بار و در صورت نياز، بارنامهاجمالي قنظي  و به هريك از آنها نسخه

ه كاال قسلي  كننالد و در صالورت خالالي    گيرندرديف از فهرست كل بار را ضميمه و به گمر  و مرجع قحويل

بودن وسيله ندليه، اظهارنامه اجمالي با قصريح بر خالي بودن قسلي  نمايند. اظهارنامه اجمالي بايالد باله زبالان    

نمايد، بدون حك و اصالح گيرنده قهيه مياي كه گمر  ايران با هماهنهي مراجع قحويلفارسي و نبع نمونه

 خوردگي قنظي  گردد.و قل 

و ندل به هنهام قنظي  و قسلي  اظهارنامه اجمالي از نظر محتويالات   ال مسؤوليت شركتهاي حمل1قبصره      

هاي )كانتينرهاي( بارگيري و مهروموم هاي مربونه است. بارگُنجهاي آكبند محدود به مندرجات بارنامهبسته

 گردد.شده از نر  فرستنده كاال در حك  بسته آكبند قلدي مي
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ال مدررات اي  ماده شامل كاالهاي ورودي از منانع آزاد قجاري ال صالنعتي و ويالژه اقتصالادي باله     2قبصره      

 گردد.قلمرو گمركي نمي

گيرنده بايد قبالل از  ال قخليه كاال در اماك  گمركي موكول به موافدت گمر  است. مرجع قحويل19ماده      

 عمل آورد.قخليه كاال هماهنهي الزم را با گمر  به

برداري، پذيرش، قحويل، چيدمان، ثبت دفاقر و قنظي  قبصره ال قرقيبات نظارت بر قخليه و نحوه فهرست       

صورقمجالس و چهونهي قسويه محموالت وسيله ندليه و قرقيب قحويل و قحول كاال به انبارهالاي گمركالي در   

 شود.نامه اجرائي اي  قانون قعيي  ميآيي 

و ندل بعد از قساللي  اظهارناماله اجمالالي و فهرسالت كالل بالار )مانيفسالت(        مل ال هرگاه شركت ح20ماده      

ضميمه آن، اظهارنامه و فهرست كل بار ديهري در قغيير و اصالح آن يا قكميل اظهارنامه قبلي باله گمالر  و   

گيرنده بدهد درصورقي كه قبل از شروع به عمليات قخليه قسلي  شده باشد فهرست كالل بالار و   مرجع قحويل

 شود.رنامه اصالحي يا قكميلي مذكور پذيرفته مياظها

قبصره ال درصورقي كه موارد اصالح در ارقباط با نوع كاال و قعداد بسته نباشد گمر  بعد از قخليه و قبل        

 پذيرد.از صدور قرخيصيه نيز اظهارنامه و فهرست كل بار اصالحي يا قكميلي مذكور در اي  ماده را مي

گيرنالده و قطبيالع آن بالا    گاه در موقع قحويل قطعي محموالت وسيله ندليه به مرجع قحويالل ال هر21ماده      

هالاي قحالويلي   مندرجات اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بالار ضالميمه آن اختالفالاقي از حيالث قعالداد بسالته      

و ندالل و مالأموران مرجالع    مشاهده شود، بالفاصله مراقب در صورقمجلسي به امضالاب نماينالده شالركت حمالل     

( ايال   104و ندالل نبالع مالاده)   رسد. در مورد اي  اختال  با شركت حمل گيرنده و نظارت گمر  ميويلقح

 شود.قانون رفتار مي

( اظهار اجمالي و قحويل مرجع LCLاي )عنوان چند محمولههايي كه در مدصد بارنامه بهقبصره ال بارگُنج       

المللالي دارنالده قرخيصاليه كلالي و ارائاله      دالل بالي   شود، بالا درخواسالت شالركتهاي حمالل و ن    گيرنده ميقحويل

شود. سپس قبض انبار قفكيكي صادر و يافته قخليه مي(، بارگُنج در محلِ قخصيصHBLهاي قفكيكي)بارنامه

 گردد.هاي قخليه شده، مدررات اي  ماده اعمال ميها در هر بارنامه با بستهدر صورت عدم قطبيع قعداد بسته

وساليله  قوانالد باله  و ندل اسالت مالي  موجب اي  قانون برعهده شركتهاي حمل ظايفي كه بهال قمام و22ماده      

صالورت نماينالده مزبالور قمالام مسالؤوليتهاي گمركالي، بنالدري و        نمايندگي مجاز آنها نيز انجام شود و در ايال  

 فرودگاهي مربونه را برعهده دارد.

 بخش چهارم ال نههداري كاال در اماك  گمركي      

 ول ال انبارهاي گمركي و مسؤوليت نههداري كاالفصل ا      
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 مبحث اول ال انبارهاي گمركي      

ال منظور از انبارهاي گمركي اع  از انبار مسدف، غيرمسدف و محونه، امالاكني اسالت كاله بالراي     23ماده       

شالود. هالر جالا    گيرنالده كالاال اداره مالي   نههداري كاالهاي ورودي و صدوري قأسيس و قوسالط مراجالع قحويالل   

ضرورقهاي قجاري ايجاب نمايد گمر  اجازه قأسيس اي  انبارهالا را صالادر و قرقيبالات كنترلهالاي گمركالي را      

 گيرنده كاال ملزمند مفاد اي  قانون را رعايت نمايند.نمايد. مراجع قحويلقعيي  مي

قواننالد  ند مينمايگيرنده كه كاالي گمر  نشده را با موافدت گمر  نههداري ميقبصره ال مراجع قحويل       

 به قوسعه قأسيسات و انبارهاي مورد نياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند.

ال مدت مجاز نههداري كاال در انبارهاي گمركي از قاريخ قحويل كاال به اي  اماك  سه مالاه اسالت.   24ماده      

ري و وجود علل موجه باله  و ندل در مورد كاالي عبودر صورت قداضاي كتبي صاحبان كاال يا شركتهاي حمل 

قشخيص گمر  و با پرداخت هزينه انبارداري قا قاريخ موافدت گمر  اي  مدت حداكثر قا دو ماه ديهر قابالل  

قمديد است. درصورقي كه ظر  مهلت مدرر صاحب كاال بالراي انجالام قشالريفات گمركالي و پرداخالت وجالوه       

نانچه كاال به انبارهاي گمركي متعالدد منتدالل و   شود. چمتعلده اقدام ننمايد كاال مشمول مدررات متروكه مي

شود. مهلالت قوقالف مرسالوالت    نههداري شود مدت قوقف از زمان ورود كاال به اولي  انبار گمركي محاسبه مي

 پستي غيرقجاري قابع مدررات پست است.

آن هزيناله   ال درصورقي كه امكانات الزم براي نههداري كاالي فاسدشدني و كااليي كه نههالداري 1قبصره      

كند، در انبارهاي گمركي موجود نباشد، بايد بالفاصله پس از قخليه و قحويل، قرخيص و يا با اضافي ايجاد مي

گيرنالده  صورت، مرجع قحويلمسؤوليت صاحب كاال و نظارت گمر  به انبار مناسب منتدل شود. در غير اي  

د و گمر  بالفاصالله مدررات متروكاله را در مالورد   گونه مسؤوليتي در قبال ضايع يا فاسد شالدن آنها ندارهيچ

 نمايد.آن كاال اعمال مي

ماه كاالهايي كه براي آن سند قالرخيص يالا فالروش صالادر گرديالده اسالت از       ال چنانچه ظر  يك2قبصره      

گيرنده و گمر  شود. اي  مهلت با اعالم موافدت مرجع قحويلانبارها خارج نشود مشمول مدررات متروكه مي

 ل قمديد است.قاب

ال قا زماني كه كاال به انتظار اعالم نظر قطعي گمر  در انبارهالاي گمركالي متوقالف گالردد، كالاال      3قبصره      

 شود.متروكه نمي

ال قعيي  مهلت قوقف كاال در منانع آزاد و منانع ويژه اقتصادي بر اسام ضوابط قانوني منالانع  4قبصره      

  منانع است. كاالهايي كه در اي  منالانع پالس از اندضالاب مهلتهالاي     مذكور در اختيار سازمانهاي مسؤول اي

 گردند.اعطائي قوسط سازمانهاي مذكور مهلت مندضي، اعالم مي شوند نيز مشمول مدررات كاالي متروكه مي



13 
 

 مبحث دوم ال مسؤوليت حفظ و نههداري كاال در انبارهاي گمركي

در انبارهاي گمركي از هنهام قحويل گرفت  قا زمالان   ال مسؤوليت حفظ و نههداري كاالي موجود25ماده      

گيرنده مكلف است كاالي موجود در انبارهاي گيرنده كاال است. مرجع قحويلقحويل دادن آن با مرجع قحويل

سوزي، اشتعال و انفجار بيالالمه نمايالد و حالع بيماله مربوناله را باله       گمركي را در مدابل خطرات ناشي از آقش

نامه موجب بيمهكاال وصول كند. درصورقي كه كاالي قحويلي به انبارهاي گمركي به هنهام قرخيص از صاحب

معتبر كه شماره آن بايد در هنهام قحويل كاال در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديهالر باله مرجالع    

ت، كاال قحالت پوشالالش آن   نامه مزبور داراي اعتبار اسگيرنده اعالم گردد، بيمه باشد، قا زماني كه بيمهقحويل

 گردد.گيرنده دريافت نمياست و براي اي  مدت حع بيماله قوسط مرجع قحويل

است « سيف»ال ارزش كاال براي دريافت حع بيمه و پرداخت غرامت در مورد كاالي قجاري ارزش1قبصره      

مفاد ايال  قالانون قعيالي      گردد. در مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجبكه در اسناد خريد قعيي  مي

 شود.مي

 ال در مسير حمل عبور داخلي اداري مسؤوليت حفاظت كاال حسب مورد با عبوردهنده است.2قبصره      

گيرنده مسؤوليت باربري كاال را نيز برعهده دارد، خسارات وارده به ال در مواردي كه مرجع قحويل3قبصره      

 ود.شهنهام باربري نيز مشمول اي  ماده مي

نامه معتبالر در  ال درصورقي كه كاال با روش اعتبار اسنادي وارد گردد فدط ارائه يك نسخه از بيمه4قبصره      

 زمان قرخيص كاال كافي است.

نالور  نامه داراي اعتبار زماني كاالي عبوري خارجي از سوي عبوردهنده بهال چنانچه قصوير بيمه  5قبصره      

نامه در زمان اظهار به گمر  ارائه گردد آن كاال مشمول پرداخت حالع  كتبي با ذكر قعهد و قأييد اصالت بيمه

 گردد.بيمه محلي نمي

( اي  قانون و موارد قالوه قهرياله )فالورم مالاژور( و خسالارت      25ال در غير از موارد مذكور در ماده)26ماده      

بندي، درصورقي كه كاال در مدت قوقف در انبارهاي گمركي از بي  برود يالا  ناشي از كيفيت كاال يا بدي بسته

 گيرنده مسؤول پرداخت غرامت است.آسيب ببيند، مرجع قحويل

نظالر كالردن صالاحب كالاال از دريافالت آن رافالع مسالؤوليت مرجالع         ال پرداخالت غرامالت يالا صالر     1بصرهق      

گيرنده در مورد حدوق دولت نيست و در صورت ثبوت قدصير و احراز قخلف بايد حدوق ورودي متعلالع  قحويل

 به كاالي از بي  رفته را پرداخت نمايد.

وسيله گمالر   قكب، كارمند گمر  باشد خسارت بهگيرنده، گمر  و مرال چنانچه مرجع قحويل2قبصره      

 شود.جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول مي
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 هاي عمومي رسمي و گمر  اختصاصيفصل دوم ال انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه      

مر  نشده متعلع ال منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارهاي گمركي كه كاالي گ27ماده       

قوانالد كالاالي گمالر     شود. صاحب كاال مالي به شخص خاص با شرايط مدرر در اي  فصل در آن نههداري مي

نشده متعلع به خود را به منظور انجام يا اقمام قشريفات گمركي در انبار اختصاصي قحت نظارت نزديكتالري   

 گمر  نبع شرايط مدرر در اي  فصل نههداري كند.

شرايط فيزيكي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجاز نههداري و چهونهي سرشماري كالاال و   قبصره ال       

ماه از قاريخ قصويب اي  قانون قوسالط گمالر    اي است كه ظر  ششنامهموجب آيي شيوه بازرسي از انبار به

 رسد.قصويب هيأت وزيران ميشود و بهقهيه مي

د با انتدال و نههداري كاال در انبار اختصاصي موافدت نمايد كه حدالوق  قوانال گمر  درصورقي مي28ماده      

ورودي متعلع به آن قضمي  شود و كاال از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. درصورقي كه كالاال از نالوع مجالاز    

باشد و يا مجوزهاي الزم هنهام انتدال به انبار قوسط واردكننالده ارائاله شالود ميالزان قضالمي  معالادل حدالوق        

 گردد.ودي است. انتدال كاال به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبور داخلي انجام ميور

( ايال   24ال مدت مجاز قوقف كاال، در انبارهاي اختصاصي محالدود باله مهلتهالاي مدالرر در مالاده )     29ماده      

 شود.قانون نيست و مهلت آن از نر  گمر  ايران قعيي  مي

نحو ذيل اقدام احب كاال نسبت به انجام قشريفات گمركي اقدام ننمايد، بهدرصورقي كه قا پايان مهلت مدرر ص

 شود:مي

الف ال چنانچه كاال از نوع مجاز باشد يا صاحب كاال مجوزهاي الزم را اخذ و ارائه نمايالد، گمالر  مكلالف           

قطعي صادر كند است حدوق ورودي متعلده به كاال را از محل قضمي  آن قأمي  و پس از وصول، پروانه ورود 

 و براي صاحب كاال ارسال دارد.

ب ال در مورد كااليي كه مجوز الزم براي قرخيص آن اخذ و ارائه نشده است، مراقب به صاحب كاال اعالم        

نام  گردد و قضمي  مأخوذه با قوجه به شرايط مذكور در اجازهو مدررات كاالي متروكه در مورد آن اعمال مي

 شود.هر اي  فصل ابطال ميقأسيس و مواد دي

ال خارج كردن كاال از انبارهاي اختصاصي صاحب كاال مستلزم انجام قشالريفات گمركالي اسالت در    30ماده      

صورت قصالادفي  شود. مأموران گمر  حع دارند بهصورت موضوع مشمول مدررات قاچاق گمركي ميغير اي 

رش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاقر كاالي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شما

 و اسناد و مدار  ورود و خروج قطبيع نمايند.
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ديدگي يا فساد كالاال در انبارهالاي اختصاصالي صالاحب     ال مسؤوليت از بي  رفت ، كاهش يا آسيب1قبصره      

 نيز دارد.كاال برعهده صاحب آن است كه عالوه بر آن مسؤوليت پرداخت حدوق ورودي متعلده را 

ماژور( باشالد صالاحب كالاال از    ال در صورقي كه از بي  رفت  كاال ناشي از عوامل قوه قهريه )فورم2قبصره      

 پرداخت حدوق ورودي متعلده معا  است.

هاي عمومي رسالمي، غيالر از   قواند با انتدال كاالي گمر  نشده به انبارها و سردخانهال گمر  مي31ماده      

 باشد.هاي عمومي رسمي نيز ميموافدت نمايد. مدررات اي  فصل شامل انبارها و سردخانه انبارهاي گمركي،

قوانالد بالا قأساليس    جز كاالي ممنالوع، گمالر  مالي   منظور نههداري كاالهاي گمر  نشده به ال به32ماده      

ي  موافدالت  المللي با اخذ قضمو ندل بي واحدهاي گمركي اختصاصي براي صاحبان كاالها و شركتهاي حمل 

 كند و مأموران الزم را جهت اجراي مدررات و انجام قشريفات گمركي در اي  اماك  مستدر نمايد.

ناماله اجرائالي مشالخص    چهونهي انجام قشريفات گمركي و نظارقهاي مربونه بالا رعايالت ايال  قالانون در آيالي      

 گردد.مي

 ر بخش پنج  ال كاالي متروكه، ضبطي )ضبط شده( و واگذاري به گم      

( اي  قانون و كاالي ضالبطي و واگالذاري باله گمالر ، قوسالط      24ال كاالي متروكه موضوع ماده )33ماده       

عنوان مسؤول فروش كاالي متروكه و ضبطي با رعايت مدالررات  آوري و فروش اموال قمليكي به سازمان جمع

 رسد.مربونه به فروش مي

شده به فروش نرسيده است، صاحب كاال حع دارد پالس از   ال قا زماني كه كاال قوسط سازمان ياد1قبصره      

اعالم گمر  به سازمان مذكور براي انجام قشريفات قطعالي گمركي و قرخيص كاالي خود نالسبت به قساللي   

هاي اظهارنامه و يا قغيير عنوان اظهالار با رعايت مدررات مربونه و پرداخت كلاليه وجوه متعلده و ساير هالزينه

 م نمايد.شده اقداانجام

گالردد نيالز مشالمول    ال كااليي كه پس از متروكه شدن، به انبارهاي سازمان يادشالده منتدالل مالي   2قبصره      

 شود.( اي  ماده مي1مدررات قبصره )

ال اموال در اختيار ولي فديه كه در قواني  و مدررات مربونه مشخص شالده اسالت پالس از صالدور     3قبصره      

 گردد.ايت مدررات مربوط به نهاد مأذون از سوي ولي فديه قحويل ميصالح با رعحك  مراجع قضائي ذي

گيالرنده مكلف است در موقع قسلي  قبض انبار، قاريخ متروكه شدن كالاال و اقالدام   ال مرجع قحويل34ماده      

 ( اي  قانون در ظهر قبض انبار مشخص نمايد.24براي فروش آن را با درج مفاد ماده )

و ندل يا آورنده كاال مكلفند قاريخ قحويل كاال به انبارهاي گمركالي همچنالي    ي حمل ال شركتها1قبصره      

( را حداكثر ظر  پنج روز پس از قحويل كاال، به صاحب يا گيرنده كاال و درصورقي كه صالاحب  24مفاد ماده)



16 
 

و اي حمالل  يا گيرنده كاال مشخص نباشد به بانك واسطه يا فرستنده كاال انالع دهند. درصورقي كه شالركته 

باشند كه از ايال  راه  ندل يا آورنده كاال به قكليف مدرر در اي  قبصره عمل نكنند مسؤول جبران خساراقي مي

 شود.نفع وارد ميبه اشخاص ذي

ال گمر  موظف است براي كاالي هر رديف دفتر انبار، اظهارنامه گمركي قنظالي  نمايالد و كالاال را بالا     2قبصره

گيرنده مورد ارزيابي قرار دهد و مددار، نوع، ارزش و ساير مشخصات آن را قعيي  حضور نماينده مرجع قحويل

هالاي انجالام خالدمات مربوناله را نيالز محاسالبه نمايالد.        و در مت  اظهارنامه قيد كند و حدوق ورودي و هزينه

ت آيالد. فهرسال  عمل مالي محاسبه حدوق ورودي و هزينههاي كاالي متروكه به مأخذ زمان قنظي  اظهارنامه به

 گردد.آوري و فروش اموال قمليكي ارسال ميهاي مربوط به سازمان جمعاي  كاالها به همراه اظهارنامه

ال هرگاه كاالي متروكه از نوع كاالي ممنوع باشد ارزيابان مكلفند بالفاصله براي آن صورقمجلس 35ماده       

ده آن )در صورت مشالخص نبالودن نالام و    ضبط قنظي  نمايند و گمر  بايد مراقب را به صاحب كاال و يا آورن

وساليله درج آگهالي در يالك روزناماله     نشاني صاحب كالاال( و همچنالي  در صالورت معلالوم نبالودن آورنالده باله       

قوانالد ظالر    عمل ضبط گمر  اعتراض داشته باشد ميكثيراالنتشار ابالغ نمايد. درصورقي كه صاحب كاال به

روزنامه، به مرجع قضائي محالل مراجعاله كنالد و مراقالب را     دو ماه از قاريخ ابالغ صورقمجلس ضبط يا درج در 

حداكثر ظر  پانزده روز از قاريخ مراجعه به مرجع قضائي با ارائه گواهي به گمر  مربوناله اعالالم نمايالد. در    

 آيد.صورت كاال به ضبط قطعي دولت درميغير اي 

يجاد هزينه اضافي يا خطر نمايالد اعال    الفساد و كااليي كه نههداري آن اقبصره ال كاالي ضبط شده سريع       

كه ضبط، قطعي شده يا نشده باشد و همچني  كااليي كه از قاريخ ضبط آن شش مالاه گذشالته ولالي از    از اي 

رسد و وجوه حاصل از فالروش  نر  مرجع قضائي قعيي  قكليف نهائي نشده باشد نبع مدررات به فروش مي

كه مرجع مزبور ادامه نههداري عي  كالاال  شود مهر آنهداري ميعنوان سپرده نهآن قا قعيي  قكليف نهايي به

 را قا قعيي  قكليف نهائي الزم بداند.

شالود  ال كاالي موجود در اماك  گمركي كه از نر  مرجع صالحيتدار دستور قوقيف آن داده مالي 36ماده      

مانالد.  مشمول مدررات كاالي متروكه است و مازاد حاصل از فروش در حالدود دسالتور مرجالع در قوقيالف مالي     

از ايال  حكال  مسالتثني    ( قانون مجازات اسالمي دستور قوقيف داده شده است 10استناد ماده )مواردي كه به

 است.

ال سازمان جمع آوري و فروش اموال قمليكي موظف است بالفاصله پس از انجام قشريفات مذكور 37ماده      

( ايال  قالانون بالا قنظالي  صالورقمجلس باله دريافالت كالاالي متروكاله و ضالبطي از مرجالع            34( و )33در مواد )

 د اقدام نمايد.گيرنده با نظارت گمر  و انتدال آن به انبارهاي خوقحويل
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ال در مورد كاالي بارگنجي، حداكثر ظر  يك هفته پالس از اجالراي قشالريفات متروكاله، كالاال از      1قبصره      

گردد. خروج كاال با بارگنج با موافدالت كتبالي   گيرنده قحويل ميبارگنج خارج و بارگنج خالي به مرجع قحويل

مالدت دو مالاه از   قخليه محموله، متروكه شود و باله صاحب آن امكانپذير است. چنانچه بارگنج مذكور از قاريخ 

 گردد.گمر  خارج نشود، بارگنج مذكور نيز مشمول مدررات متروكه مي

ال پرداخت مازاد حاصل فروش كاالي متروكه به صالاحب كالاال، مسالتلزم ارائاله حوالاله قرخيصاليه       2قبصره      

 و ندل مربونه است.شركت حمل 

آوري و فروش اموال قمليكي ههداري كاال پس از قحويل به سازمان جمعال مسؤوليت حفاظت و ن3قبصره      

 با سازمان مذكور است.

هاي كاالهاي متروكه به هنهام خروج از اماك  گمركالي  هاي انجام خدمات و ساير هزينهال هزينه4قبصره      

 گردد.آوري و فروش اموال قمليكي پرداخت و يا قعهد پرداخت ميقوسط سازمان جمع

التفالاوت هزيناله   مالاه اسالت و ماباله   ال حداكثر هزينه انبارداري قابل قأمي  از حاصل فروش، شش  5قبصره      

 باشد.آوري و فروش اموال قمليكي ميعهده سازمان جمعانبارداري به

 بخش شش  ال قشريفات و شرايط عمومي اظهار و قرخيص      

تلزم انجالام قشالريفات گمركالي اسالت. قشالريفات گمركالي       ال خروج كاال از اماك  گمركي مس38ماده            

شود. گمر  ايران گمركهاي مجاز براي انجام قشريفات مختلف كاالي ورودي در اولي  گمر  مجاز انجام مي

 نمايد.گمركي را اعالم مي

اري يالا  قبصره ال قشريفات گمركي كشتي، هواپيما و يا ناوگان ريلي اع  از لوكوموقيو و واگال  خريالد               

 شود.نامه اجرائي اي  قانون قعيي  مياجاره شده از خارج براسام آيي 

( اي  قانون منوط به اظهالار  41( و )40استثناب موارد مندرج در مواد )ال قشريفات گمركي به39ماده            

كالاال يالا    نمايالد قوسالط صالاحب   كاال با قسلي  اظهارنامه به شكل و قعداد نسخي كه گمر  ايران قعيالي  مالي  

شود. گمر  ايران مجاز است شكل، نحوه قنظي  اظهارنامه و قشالريفات اظهالار و   نماينده قانوني وي انجام مي

 قرخيص كاال را برحسب ضرورت قغيير دهد.

ال چهونهي قنظي  اظهارنامه، اسنادي كه بايد ضميمه آن باشد، مراحل گردش اظهارناماله و نالرز   1قبصره      

 گردد.نامه اجرائي اي  قانون قعيي  ميدر آيي  رسيدگي و ارزيابي آن

 ال صاحب كاال مالسؤوليت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد قسليمي به گمر  را برعهده دارد.2قبصره      

 نمايد.ال گمر  ايران شرايط قسلي  اظهارنامه و اظهار قبل از ورود كاال را قعيي  مي3قبصره      

 از قسلي  اظهارنامه معافند:ال موارد زير 40ماده       
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موجالب فرمهالاي خالاص اظهالار و     االجالراب، باله  المللالي الزم الف ال كاالهايي كه براسام كنوانسيونهاي بي        

 گردد.قرخيص مي

هاي قجالاري باله قشالخيص گمالر  و كاالهالاي      ب ال كاالهاي مسافري، هديه و سوغات و همچني  نمونه       

( اي  قانون با صدور پته گمركي، قابل قالرخيص  119مشمول بندهاي )الف(، )ح(، )خ(، )د(، )ص( و )ع( ماده)

 است.

 شود.بري)كابوقاژي( از گمر  مدصد خارج ميصورت كرانپ ال كااليي كه به      

ت ال خروج كالاالي متروكه و ضبطي كه به معرض فروش گذارده شده و متكي به صورقمجلس فالروش و         

 قبض وصول بهاي آن است.

ث ال خروج كاالي ضبطي قوقيف شده در داخل كشور به ظ  قاچاق كه به گمر  قحويل ولي مظنونيت        

 آن مرقفع گرديده است.

 ه از صدور آن منصر  شده است.ج ال كااليي كه صادر كنند      

هالاي  وسيله پست وارد شالود و كيالسهال نامه، روزنامه، مجله، كاالنما )كاقالوگ( و امثال آنها كه به41ماده      

هاي مطبوعات در صورقي كه از نر  مأموران پست كشورهاي ديهر مهر و باله  هاي پستي و بسالتهحاوي نامه

عنوان نمونه نباشد از قساللي   هاي كاال حتي بههاي مزبور حاوي بستهسهمأموران پست ايران قسلي  شود و كي

 اظهارنامه و ارزيابي معا  است.

ال در موارد استثناب و درخصوص كاالي مورد نيالاز فالوري اعال  از دولتالي يالا غيردولتالي، گمالر         42ماده      

يا مؤسسه دولتي مرقبط و با محاسبه قواند با اجازه رئيس كل گمر  ايران و قعهد باالقري  مدام وزارقخانه مي

وجوه متعلده و صدور حك ، مجوز خروج كاال را صادر نمايالد. متداضالي مكلالف اسالت ظالر  هفالت روز اداري       

 نسبت به انجام قشريفات كامل گمركي اقدام نمايد.

دانالد  ال در مواردي كه صاحب كاال يا نماينده قانوني وي شالماره قعرفاله صالحيح كالاالي خالود را ن     43ماده      

قواند قبل از قنظي  اظهارنامه با ارائه اسناد مالكيت و پرداخت هزينه قعيي  قعرفه، نظر مشورقي گمر  را مي

نفالع باله كميساليون    بندي وقتي براي نالرفي  الزامالي اسالت كاله باله درخواسالت ذي      استعالم نمايد. اي  قعرفه

ند كاال به خارج سفارش دهنالد نيالز   خواهرسيدگي به اختالفات گمركي ارجاع و قعيي  شود. اشخاصي كه مي

برگ )پروفورم( و بيان مشخصات كالاال  قوانند شماره قعرفه كاال و شرايط ورود آن را با ارسال نمونه و پيشمي

بنالدي  رسد از گمر  ايران استعالم نمايند. اي  قعرفهكه كاال حداكثر قا چه مدت به ايران ميو قصريح به اي 

ت كه به قأييد كميسيون رسيدگي به اختالفالات گمركالي برسالد و كالاالي مالورد      وقتي براي گمر  الزامي اس
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كننده، گشايش اعتبار يالا وارد  سال بعد از ابالغ رأي قوسط استعالمبار گشايش اعتبار و قا يك بحث براي يك

 شود.

عرفاله،  كنالد در صالورت قغييالر ق   قبصره ال در مواردي كه گمر ، كاالي اظهار شده را قعيالي  قعرفاله مالي          

 شود و مشمول پرداخت جريمه نيست.التفاوت اقدام ميبراسام قشخيص جديد گمر  فدط به اخذ مابه

شود، وزن كاال، وزن ناخالص با قمالام  ال در مواردي كه حدوق ورودي از روي وزن كاال دريافت مي44ماده      

ر  منهالاي وزن قدريبالي ظالر     ها و ظرو  دروني و بيروني به حال و وضع عادي هنهام اظهالار در گمال  لفا 

 شود.است كه نسبت آن با وزن ناخالص كاال با قوجه به نوع لفا  و ظر  قوسط هيأت وزيران قعيي  مي

صورت ناقص بپوشاند نيست جز درمورد هايي كه كاال را بهقبصره ال اوزان قدريبي قعيي  شده شامل لفا        

گي برخوردار است وزن خالص قخميني در مالورد كاالهالايي كاله    بندي آنها در عر  از اي  ويژكااليي كه بسته

المللي هاي متداول بي شود پذيرفته نيست. در اي  موارد وزن خالص كاال براسام روشصورت فلّه وارد ميبه

 گردد.مانند محاسبه آبخور كشتي قعيي  مي

ال در مواردي كه بي  گمر  و اظهاركننده جز درمالوارد مجالاز، مشالروط يالا ممنالوع بالودن كالاال        45ماده      

اختال  حاصل شود و قرخيص كاال براسام نظر گمر  مستلزم پرداخت مبلغي باليش از آنچاله اظهالار شالده     

ع پرداخت و قفالاوت  نور قطقواند حدوق ورودي را براسام اظهار خود، نددي و بهاست گردد، اظهاركننده مي

 صورت سپرده نددي يا ضمانتنامه بانكي قوديع و كاال را قرخيص كند.و جريمه احتمالي را به

ال در مواردي كه صاحب كاال به انتظار اعالم نظر قطعي گمر  از قرخيص كالاال خالودداري كنالد،    1قبصره      

كاال نباشد، كاال از قاريخ اظهار قا درصورقي كه نظر قطعي گمر  مؤيد پرداخت مبلغي بيش از اظهار صاحب 

قاريخ اعالم نظر قطعي و نهائي گمر  به صاحب كاال، از پرداخت انبارداري معا  است. بالراي مالدقي كاله بالا     

شود صاحب كالاال از پرداخالت   ناحع مانع از قرخيص كاال ميقشخيص گمر ، مدررات يا دستورهاي دولتي به

 شود.گيرنده كاال اعالم ميبه مرجع مسؤول قحويل هزينه انبارداري معا  است و مراقب نيز

گيرنده به هر دليل قالادر باله   ال هزينه انبارداري موضوع اي  ماده جز در مواردي كه مرجع قحويل2قبصره      

شالود قأمالالي    قحويل كاال نباشد از محل اعتباري كه همه ساله در قانون بودجه به اي  منالظور پيش بيني مي

 شود.  گيرنده پرداخت ميمرجع قحوياللو قوسط گمر  به 

 گردد.بار مالي اضافي ناشي از اجراي اي  قانون از محل درآمدهاي حاصل از اجراي آن قأمي  مي

ال اگر صاحب كاال، كاالي خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد قمام يا قسمتي از كاالي خود 46ماده      

هالاي متعلداله   كه كاال از گمر  خارج نشده باشالد و جريماله  وط بر آنرا قحت عنوان ديهري اظهار نمايد مشر

 شود.مربوط به اظهار خال  اوليه را پرداخت نمايد، اظهار جديد آن پذيرفته مي
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( ايال  قالانون موكالول باله موافدالت      123ال قغيير عنوان به عبور داخلي شخصي با رعايالت مالاده )  1قبصره       

 گمر  است.

دي كه اظهار صاحب كاال مشمول مدررات قاچاق گردد صاحب آن، حع قبديل عنالوان  ال در موار2قبصره       

 اظهارنامه را ندارد.

 

 

 هاي گمركيبخش هفت  ال رويه

 

 فصل اول ال كاالهاي ورودي

 

 قوان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد:ال كاالي وارده به قلمرو گمركي را مي47ماده      

 الف ال ورود قطعي      

 ب ال ورود موقت      

 پ ال ورود موقت براي پردازش      

 ت ال مرجوعي )اعاده به خارج از كشور(      

 ث ال عبور خارجي      

 ج ال عبور داخلي      

ربط نسبت به اظهارنامه و كاالي مربوط به آن انجام و منتهالي باله   عملياقي كه از نر  گمر  و اشخاص ذي

گردد قشريفات قطعي گمركي و در مورد بند اي )الف( قا )ث( اي  ماده ميصدور پروانه گمر  در موارد بنده

 شود.)ج( قشريفات غيرقطعي گمركي قلدي مي

 مبحث اول ال ورود قطعي      

ال ورود قطعي، رويه گمركي است كه براسام آن كاالهاي وارده بالراي اسالتفاده در داخالل قلمالرو     48ماده      

 شود.هاي انجام خدمات و با انجام كليه قشريفات، قرخيص ميزينهگمركي با پرداخت حدوق ورودي و ه

گيرنالده كالاال يالا در    ال در مواردي كه كاال در حي  حمل از مبدأ قا هنهام قحويل به مرجع قحويل49ماده      

قواند قداضا كند كالاال را بالا   ديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب كاال ميمدت قوقف در انبارهاي گمركي آسيب

هاي انجام خدمات و انجام قشريفات گمركي از كشور خارج و يا آن را بالعوض به دولالت  پرداخت قمام هزينه

هاي انجام خدمات، فدالط  ديده يا فاسد شده را قفكيك كرده و با پرداخت هزينهواگذار كند و يا قسمت آسيب
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ظر نمايد. درصورقي كاله قفكيالك   نحدوق ورودي قسمت سال  را بپردازد و از قرخيص بديه به نفع دولت صر 

ديدگي يالا فسالاد بيشالتر كالاال شالود، گمالر  اجرائالي        قسمت سال  مددور نباشد يا قفكيك آن موجب آسيب

رسالد متناسالب بالا    قواند به قداضاي صاحب كاال با قنظي  صورقمجلسي كاله باله قأييالد گمالر  ايالران مالي      مي

ورودي را محاسالبه و وصالول نمايالد. چنانچاله     ديدگي و فساد، ارزش كاال را قعيي  و براسام آن حدوق آسيب

ديالدگي يالا فسالاد در حدالوق     صورت به نسالبت آساليب  حدوق ورودي مذكور براسام وزن دريافت شود در اي 

ديالدگي كالاال شالود قسالمت     گيرنالده موجالب آساليب   شود. درصورقي كه مرجع قحويلورودي قخفيف داده مي

 گردد.هاي انجام خدمات معا  ميديده از پرداخت هزينهآسيب

 مبحث دوم ال ورود موقت      

نالور  قواند قحت شرايطي بهال ورود موقت، رويه گمركي است كه براسام آن كاالهاي معيني مي  50ماده      

نمايد بالدون  موقت به قلمرو گمركي وارد شود. اي  كاالها بايد ظر  مهلت معيني كه گمر  ايران قعيي  مي

 رج گردد. قغييرات ناشي از استهال  از اي  حك  مستثني است.كه قغييري در آن ايجاد شود خااي 

قبصره ال فهرست كاالهاي مشمول رويه ورود موقالت و همچنالي  قشالريفات، قضالمينها و سالاير مدالررات              

 گردد.نامه اجرائي قعيي  ميمربونه با رعايت اي  قانون در آيي 

 مبحث سوم ال ورود موقت براي پردازش

نالور موقالت باله    قواند باله ال ورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه براسام آن كاال مي  51ماده      

قلمرو گمركي وارد شود، قا ساخته، قكميل، قعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شالود. ايال  روياله همچنالي      

شالود نيالز   آوري مصالر  مالي  ها( كه در ساخت، قكميالل و فالر  ها )كاقاليستكنندهشامل موادي از قبيل قسريع

ها و ابزارآالت مشمول رويه ورود موقالت بالراي پالردازش نيسالت.     كنندهگردد. كاالهاي كمكي از قبيل روانمي

باشند كه از ساخت، قكميل، فرآوري و قعمير كاالهايي كه بالراي آنهالا   دست آمده محصوالقي ميمحصوالت به

 آيند.دست ميشده به مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ

ال سدف زماني ورود موقت براي پردازش به قفكيك گروه كالااليي مختلالف بالا پيشالنهاد مشالتر       1قبصره      

ربط، گمر  ايران، اقاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و قصالويب هيالأت وزيالران    هاي قوليدي ذيوزارقخانه

 گردد.قعيي  مي

 گردد.نامه اجرائي قعيي  ميدر حدود مدررات اي  قانون، در آيي  ال نحوه اجراي اي  ماده2قبصره      

 مبحث چهارم ال مرجوعي      
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اي است كه براسام آن كاالي وارده موجالود در گمالر  را قالا هنهالامي كاله بالا       ال مرجوعي رويه  52ماده      

ر  اظهالار و قالرخيص   عنوان اعاده به خارج باله گمال   قوان بهفروش نرسيده است مياجراي مدررات متروكه به

 نمود.

 گردد.نامه اجرائي قعيي  ميقبصره ال نحوه اجراي اي  ماده در حدود مدررات اي  قانون در آيي       

 مبحث پنج  ال عبور خارجي      

منظور عبور از قلمرو گمركالي از  ال عبور خارجي كاال رويه گمركي است كه براسام آن كااليي به  53ماده      

 يك گمر  مجاز وارد و از گمر  مجاز ديهري، قحت نظارت گمر  خارج شود.

ي ايال   ناماله اجرائال  قبصره ال شرايط، قشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان قضمي  و اسناد الزم براسام آيالي         

هاي امالور اقتصالادي و دارايالي، راه و    ماده است كه در حدود مدررات اي  قانون به پيشنهاد مشتر  وزارقخانه

 رسد.قصويب هيأت وزيران ميشود و بهشهرسازي و اقاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران قهيه مي

اماله كسالري مشالاهده شالود     ال هرگالاه در گمالر  ورودي در كالاالي عبالوري نسالبت باله اظهارن         54ماده      

شود. كاالي اضالافي از  صورقمجلس قنظي  و اظهارنامه و پروانه عبوري براسام آن اصالح و كاال عبور داده مي

( ايال  قالانون   108( مالاده ) 2نوع مشالمول قبصالره )  ( و كاالي اضافي غير ه %5همان نوع مازاد بر پنج درصد)

 شود.جازه اصالح اسناد و عبور كاال داده ميصورت با رعايت مدررات مربونه اگردد. در اي مي

ال در موارد استثنائي كه ظ  قوي به قخلف وجود دارد و بر اثر كنترلهاي گمركي در مسير عبور،   55ماده      

اختالفي بي  محموله و پروانه عبور كشف شود، در مورد كاالي اضافي نسبت به ضبط كاال و در مالورد كالاالي   

 شود.ررات قاچاق اقدام ميكسري و مغاير، نبع مد

قبصره ال چنانچه براي نيروي انتظامي در نول مسير عبور كالاال ظال  قالوي قاچالاق نسالبت باله محمولاله               

عبوري بهوجود آيد يا با فك مهر و موم و پلمب كاميون يا بارگنج با هرگونه دخل و قصر  در كاالي عبالوري  

له فدط با حضور نماينده گمر  و قنظالي  صالورقمجلس   مواجه گردد، فك مهر و موم و پلمب و بازرسي محمو

 امكانپذير است.

ال هالرگاه در مالوقع رسيدگي به كالاالي عالبوري در گالمر  خالروجي مشاهده شالود كاله مهالر و      56ماده      

موم و پلمب از بي  رفته است، گمر  با حضور نماينده شركت حمل و ندل و يا راننده محتويالات بسالتهها را   

پروانه عبور قطبيع مينمايد. درصورقي كه اختالفي مشاهده نشود اجالازه خالروج داده ميشالود و     رسيدگي و با

نسبت به ابطال قضمي  يا قعهد اقدام ميهالردد. هالر گالاه مهالر و مالوم و پلمالب بهطالور عمالدي شكسالته و در          

 محتويات دخل و قصر  شده باشد در اينصورت نبع مدررات قاچاق رفتار ميشود.
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مواردي كه بر اثر كنترلهاي گمركي در مرز خروج، كااليي اضافه يا كسر يا مغاير نسالبت باله    قبصره ال در       

پروانه گمركي كشف شود، در صورت سال  بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوبنيت 

صالادر ميهالردد و   اجازه قخليه كاال در انبارهاي گمركي با قنظي  صورقمجلس يا خروج كاال از قلمرو گمركالي  

 قضمي  مسترد يا قعهد اسداط ميشود.

ال هرگاه كاالي عبوري قا پايان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمركي خارج يا باله گمالر  قحويالل      57ماده      

 نهردد، كاال مشمول مدررات قاچاق گمركي ميشود.

ماژور( از بي  رفته اسالت،  فورمال درصورقي كه براي گمر  محرز گردد كاال به علل قوه قهريه )1قبصره      

قضمي  مأخوذه مسترد و قعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط ميشود. همچني  در موارد عذر موجه، قضالمي   

 به ميزان حدوق ورودي كاالي خارج يا قحويل نشده به درآمد قطعي گمر  منظور ميهردد.

( ايال  قالانون اجالازه قحويالل كالاال باله       109ه)ال گمر  ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماد2قبصره      

مرجع قحويلهيرنده را صادر نمايد، مشروط بر اينكه با نظر گمر  حداكثر قالا ده روز از مهلالت اعتبالار پرواناله     

 عبور خارجي، كاال به گمر  مدصد قحويل شده باشد.

لبالالات گمالالر  و ال مسالالؤوليت عبوردهنالالده )قرانزيتكننالالده( در پرداخالالت جالالرائ  متعلدالاله، مطا    58مالالاده      

هاي ناشي از عدم قحويل يا خروج كاال محدود به ميزان قعهدات و يا قضمينات مأخوذه بالراي صالدور   مجازات

 پروانه عبور نيست.

 مبحث شش  ال عبور داخلي      

ال عبور داخلي، رويه گمركي است كه براسام آن كاالي گمر  نشده از يالك گمالر  مجالاز باله       59ماده      

و يا ساير اماك  قحت نظارت گمر  منتدل ميهردد قالا قشالريفات قطعالي گمركالي آن در      گمر  مجاز ديهر

مدصد انجام شود. حسب آنكه عبور داخلي كاال بنابر درخواست متداضي يالا قصالمي  گمالر  باشالد بهترقيالب      

 عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده ميشود.

بي، ميزان قضمي  و اسناد الزم در حدود مدررات ايال  قالانون در   قبصره ال شرايط، قشريفات اظهار و ارزيا       

 شود.نامه اجرائي قعيي  ميآيي 

ال گمالر  ميتوانالد در صالورت قالراك  در انبارهالاي گمركالي، بالا صالدور حكال  )دسالتور اداري(،             60ماده      

ديهر منتدل نمايد.  هاي مهر و موم و پلمب شده را قحت عنوان عبور داخلي اداري به انبارهاي گمركيبارگُنج

ديدگي و فددان كاال بهجز در موارد قوه قهريه)فورم ماژور( در حالي  عبالور داخلالي    مسؤوليت كسري، آسيب

 اداري با گمر  است.
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ال هزينههاي حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلي اداري در غير موارد قالوه قهرياله)فورم   1قبصره      

ب كاال دريافت نميشود. مرجع قحويلهيرنده مكلف است كالاالي موضالوع   ماژور( برعهده گمر  است و از صاح

عبور داخلي را در مدابل خطرات ناشي از قصاد  و آقشسوزي بيمه نمايالد و حالع بيماله مربوناله را بههنهالام      

 قرخيص از صاحب كاال وصول كند.

ور است. مسؤوليت ال عبور داخلي شخصي كاال منوط به قبول درخواست از نر  گمر  مبدأ عب2قبصره      

 ديدگي و فددان كاال در حي  عبور داخلي شخصي با اظهاركننده است.كسري، آسيب

ال گمر  مكلف است براي كااليي كه در اسناد حمل آن محل قحويل يكالي از شالهرهاي داخلالي    3قبصره      

اي شالركت  ذكر شده است به شرط اينكه در شهر مزبور گمر  مجاز و مناسب وجود داشالته باشالد باله قداضال    

 حمل و ندل و با انجام قشريفات مربونه، پروانه عبور داخلي بهصورت حمل يكسره صادر نمايد.

ال بهمنظور بهرهبرداري از ظرفيتهاي خالي گمركها و منانع ويژه اقتصادي و كاهش رسوب كاال 4قبصره      

كاالها باله گمركهالا و    در مبادي ورودي ، گمر  حسب درخواست سازمان مسؤول منطده مكلف است با عبور

منانع ويژه موافدت نمايد. بديهي است منطده مربونه هزينههاي انتدالال را در ابتالداب متدبالل ميشالود قالا در      

صورت مراجعه صاحب كاال از وي وصول نمايد. مسؤوليت حفظ و نههداري كاال برعهده عبوردهنالده و مرجالع   

 قحويل گيرنده ذيربط است.

ال هرگاه در گمر  مبدأ عبور داخلي، نسبت به اظهار، كسري مشاهده شود صورقمجلس قنظالي     61ماده      

و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اي  اسام اصالح و كاال عبور داده ميشود. درصورقي كاله در گمالر  مبالدأ در    

كاال، كالاالي اضالافي همنالوع    نتيجه ارزيابي كاالي عبور داخلي نسبت به اظهار شركت حمل و ندل يا صاحب 

( 108( مالاده ) 2( يا كاالي اضافي غيرهمنوع مشاهده شود بهترقيب مشالمول قبصالره )  %5مازاد بر پنجدرصد)

 اي  قانون و مدررات قاچاق گمركي ميهردد.

ال هالرگاه كالاالي عالبور داخلي به نور كلالي يا جزئي در مهلت مدرر باله گمالر  مدصالد واصالل       62ماده       

 ر موارد قوه قهريه)فورم ماژور(، مشمول مدررات قاچاق ميهردد.نشود جز د

قبصره ال در موارد خاص از قبيل معاذيري مانند بيماري و قصاد  و پيشامدهاي نالاگوار كاله در آيينناماله           

( اي  قانون 109اجرائي به قصويب هيأت وزيران ميرسد، گمر  ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده )

دور اجازه قحويل كاال به مرجع قحويلهيرنده اقدام نمايد، مشروط بر اينكه حداكثر قالا پالنج روز بالا نظالر     به ص

 گمر  از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمر  مدصد، قحويل شود.

ال در مواردي كه كاالي عبور داخلي با كسري، قحويل گمر  مدصد گردد، در صورت سال  بودن   63ماده      

 موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و قصر  مشمول مدررات كسر قخليه ميشود. مهر و
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 كاالي عبوري درصورت دخل و قصر  در مهر و موم و پلمب و مشاهده كسري، مشمول قاچاق گمركي است.

 ماژور( باشد قضمي  و قعهالد، ابطالال  درصورقي كه كسري و فك مهر و موم و پلمب، ناشي از قوه قهريه)فورم

 ميشود.

 فصل دوم ال كاالهاي صدوري      

 مبحث اول ال صدور قطعي      

ال صدور قطعي، رويه گمركي است كه براسام آن كاالي داخلي بهمنظالور فالروش يالا مصالر  از       64ماده      

 كشور خارج ميشود.

نامه اجرائالي  ر آيي قبصره ال شرايط، قشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد الزم در حدود مدررات اي  قانون د       

 گردد.قعيي  مي

ال قرخيص كاالي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده ميشود منالوط باله ارائاله      65ماده      

اسناد صدور مربونه و حسب مورد گواهيهاي قرنطينهاي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجالوه دريالافتي و   

 ادراقي بابت صدور كاال است.اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز ص

قبصره ال قرخيص كاالي برگشتي كه در خارج مورد استفاده يا قعمير قرار گرفته، نبع شرايطي است كه        

 شود.نامه اجرائي قعيي  ميدر حدود مدررات اي  قانون در آيي 

 مبحث دوم ال استرداد حدوق ورودي      

ي  كاالي وارداقي كه از كشالور صالادر ميهالردد و مالواد، كاالهالاي      ال حدوق ورودي اخذ شده از ع  66ماده      

مصرفي و لوازم بستهبندي خارجي بهكار رفته يا مصر  شده در قوليد، قكميل يالا بسالتهبندي كالاالي صالادر     

شده با رعايت مدررات اي  قانون و آييننامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كاال بايالد باله صالادركننده مسالترد     

 گردد.

منظور صادرات، به منانع آزاد يا منانع ويژه اقتصادي حمل ميهالردد چنانچاله   ال كاالهايي كه به1قبصره      

 برابر قواني  و مدررات از اي  منانع صادر شود مشمول مدررات استرداد ميهردد.

 ها( كه الزمه واكنش شيميايي است مشالمول اسالترداد  ال حدوق ورودي قسريعكنندهها)كاقاليست2قبصره      

ميهردد ولي ابزارآالت و مواد روانكننده و همانند آنها كه فدط بهعنوان كمك در قوليد كاالي صالادراقي مالورد   

 استفاده و مصر  قرار ميهيرد شامل مدررات استرداد نيست.

 ال استرداد ميتواند قوسط اشخاصي غير از واردكننده كاالهاي مذكور نيز درخواست شود.3قبصره      



26 
 

مهاللت درخواست استرداد حدوق و عوارض ورودي مواد بهكالار رفتاله در كاالهالاي صالادر شالده       ال4قبصره      

سهسال از قاريخ امضاب پروانه يا پته گمركي كاالي ورودي است. روز امضاب پروانه يا پته گمركي و روز قساللي   

 قداضاي استرداد به گمر  ايران جزب اي  ايام محسوب نميشود.

ر قسهيل شناسايي و انطباق كاال و مواد وارداقالي باله كالار رفتاله در كالاالي صالادراقي،       ال به منظو  67ماده      

صادركننده بايد همزمان با قسلي  اظهارنام  صادراقي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوناله  

مالل انجالام   به گمر  صدوري اعالم كند و گمر  موظف است قشريفات ارزيابي كاالي صادراقي را بهطالور كا 

 دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراقي قيد نمايد.

قبصره ال اسناد و مدار  مورد نياز گمر  جهت انجام مراحل استرداد حدوق ورودي در آييننامه اجرائي        

 اي  قانون مشخص ميهردد.

ركي در زمالان ورود  ال استرداد براسام ارزش گمركي و مأخذ حدوق ورودي مندرج در اسناد گم  68ماده      

محاسبه ميشود. درصورقي كه بخشي از وجوه دريافتي بابالت ورود كالاال قوسالط سازمانالالهايي غيالر از گمالر        

وصول شود، گالمر  مراقب را جهت استرداد به سازمانهاي مذكور اعالم مينمايد. گمر  و سالاير سالازمانهاي   

 جه ساالنه منظور نمايند.وصولكننده بايد همهساله بودجه الزم براي استرداد را در بود

ال چنانچه كاالي قوليد داخلي به اشخاصي كه در واردات كاالي مشالابه خالارجي معافيالت دارنالد       69ماده      

فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كاال، مواد، اجزاب و قطعات بهكار رفته در قوليد آن نيز نبع مدالررات  

 اي  قانون به فروشنده مسترد ميهردد.

ال هرگونه استردادي كه براسام اسناد غيرواقعي انجام گيالرد و در رساليدگيهاي گمالر  كشالف     70ماده       

 ( اي  قانون است.143( ماده )1شود مشمول قبصره )

 مبحث سوم ال صدور موقت      

ال صدور موقت، رويه گمركي است كه به موجب آن كاالهاي مجالاز بالراي اهالدا  معينالي شالامل      71ماده      

ساخت، پردازش، قعمير، قكميل، شركت در نمايشهاه يا بهعنوان وسايل ندليه براي استفاده شخصي يالا قالردد   

هندسي به نالور موقالت و   بي  ايران و كشورهاي ديهر يا ماشينآالت و قجهيزات براي انالجام خدمات فني و م

ظر  مهلت معيني كه در آييننامه اجرائي اي  قانون مشخص ميشود به خالارج از كشالور صالادر و سالپس باله      

 كشور بازگردانده شود.

قبصره ال شرايط، قشالريفات اظهالار و ارزيالابي، اسالناد الزم و قضالمي  در حالدود مدالررات ايال  قالانون در                 

 گردد.نامه اجرائي قعيي  ميآيي 
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ال درصورقي كه كاال قا پايان مهلت، بازگشت داده نشود نسالبت باله وصالول قضالمي  يالا پيهيالري       72ماده      

اجراي قعهد اقدام ميشود. در مورد كاالهايي كه صدور قطعي آنها ممنوع يا مجاز مشروط باشد نبع مدالررات  

 قاچاق عمل ميشود.

ال كاالي صدور موقت كه در مهلت مدرر به كشور بازگشت داده نشود و روياله آن نبالع مدالررات    1قبصره      

 قانوني به صادرات قطعي قبديل شود، مشمول هيچهونه استرداد و قسهيالت صادرات قطعي نميشود.

گمر  ميتواند با اخذ ال چنانچه قا ده روز پس از اندضاب مهلت مدرر، كاال به گمر  قحويل گردد 2قبصره      

 ( اي  قانون اقدام نمايد.109جريمه موضوع ماده)

ال هر گاه در موقع بازگشت كاال مهر و موم و پلمب يا عالئ  ديهالري كاله از نالالر  گمالر  روي     73ماده      

بسالتهها يا محتويات بستههاي ضروري الصاق گرديده است از بي  رفتاله باشالد و قشالخيص عالي  كالاال بالراي       

نباشد كاالي مورد بحث مانند كااليي كه باله كشالور وارد ميشالود محسالوب و مدالررات كالاالي        گمر  ممك 

 ورودي درباره آن اجراب ميهردد.

ال كاالي صدور موقت هنهام بازگشت از پرداخت حدوق ورودي معا  اسالت. قطعالات، قسالمتها و    74ماده      

افه يا ملحع شود، مشمول پرداخت حدالوق  لوازمي كه هنهام قعمير قعويض شود و يا قطعه جديدي به كاال اض

 ورودي است.

قبصره ال چنانچه قعويض قطعات اصلي يا الحاق قطعات جديد به حدي باشد كه كالاال اصالالت خالود را از           

دست بدهد، قرخيص آن مستلزم ني قشريفات واردات قطعي و پرداخت حدوق ورودي به ميزان مابهالتفاوت 

 قي است.ارزش كاالي وارداقي و صادرا

ال دامهايي كه براي قعليف بهطور موقت از كشور خارج ميشوند، مشمول رويه صدور موقت اسالت  75ماده      

 و اي  دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حدوق ورودي معا  ميباشند.

 قشريفات خروج و برگشت اي  دامها قابع مدررات آييننامه قعليف اغنام و احشام مصوب هيأت وزيران است.

 فصل سوم ال ساير رويهها      

 مبحث اول ال كاالي مسافري      

ال منظور از مسافر در  اي  قانون شخصي است كه با گذرناماله يالا اجالازه عبالور يالا بالرگ قالردد از        76ماده      

 شود. اشخاص زير مسافر قلدي ميهردند:راههاي مجاز به قلمرو گمركي وارد يا از آنها خارج مي

 يرمدي  ايران كه بهطور موقت به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج ميشود.الف ال شخص غ      

ب ال شخص مدي  ايران كه از قلمرو گمركي كشور خارج )مسافر خروجي( يا به آن وارد )مسافر ورودي(        

 ميشود.
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رات ايال   ال مسافران خروجي از قلمرو گمركي به مدصد منانع آزاد و ويژه اقتصادي مشمول مدر1قبصره      

ماده نيستند و درصورقي كه از نريع منانع مذكور از كشور خارج شوند، موظفند كاالي همالراه خالود را باله    

 گمر  اظهار نمايند.

ال شرايط، قشريفات اظهار و ارزيابي و ميزان معافيت كاالي شخصي همراه مسافر و امالور مربالوط   2قبصره      

 گردد.نامه اجرائي قعيي  مي به مسافر در حدود مدررات اي  قانون در آيي

قوانند عالوه بر لوازم شخصي كه به نور قطعي قابل قرخيص اسالت،  ال مسافران غيرمدي  ايران مي77ماده      

اشيائي از قبيل جواهرآالت شخصي، اشياب قابالل حمالل از جملاله دوربالي  عكاسالي و فيلمبالرداري بالا مدالدار         

ر فيل  يا اساليد، دوربي  چشمي، آالت موسيدي، ضبط و پخالش  متناسب فيل  و نوار يا ملزومات آن، پروژكتو

به همراه نوار و لوح فشرده، گيرنده راديويي، قلويزيون، ماشي  قحرير، ماشي  حساب، رايانه شخصي، كالسالكه  

بچه، صندلي چرخدار)ويلچر(، لوازم و قجهيزات ورزشي، قلف  همراه، جعبه وسايل كمكهاي اولياله، قجهيالزات   

گردد نبع روياله  نامه اجرائي قعيي  ميحمل مورد نياز مسافر و قايع پارويي را كه بر اسام آيي پزشكي قابل

 ورود موقت با ارائه قضمي  به قلمرو گمركي وارد نمايند.

ال مسافران غيرمدي  ايران ميتوانند وسيله ندليه شخصي خود را با رعايت مدررات مربوناله نبالع   78ماده      

قلمرو گمركي كشور وارد نمايند. ايرانيان مدي  خارج درصورقي ميتوانند از مدالررات ايال    رويه ورود موقت به 

 ماده استفاده نمايند كه قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه در خارج از كشور اقامت داشته باشند.

هالاي الزم از  و كنترلال وسيله ندليه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، ميتواند بعد از ثبت قاريخ 1قبصره       

 هاي مجاز خارج و وارد گردد.راه

ال چنانچه ثابت گردد وسايل شخصي يا وسيله ندليه شخصي مسافران غيرمدي  ايالران كاله ورود   2قبصره       

 موقت شده، خسارت كلي ديده است، مرجوع كردن آن به شرط واگذاري به گمر  لزومي ندارد.

 ههاي پست سياسيمبحث دوم ال پيك سياسي و بست      

 ال79ماده       

الف ال پيك سياسي، شخصي است كه از نر  وزارت امور خارجه دولت متبوع خود داراي حك  و حامل        

نوشتههاي رسمي بهعنوان سالفارقخانهها يالا نماينالدگيهاي آن دولالت در كشالورهاي خالارجي يالا سالازمانهاي         

ايندگيهاي مزبالور بهعنالوان وزارت امالور خارجاله دولالت      بينالمللي است و يا حامل نوشتههاي سفارقخانه يا نم

متبوع خود و يا حامل نوشتههاي رسمي سفارت يا نمايندگي دولت خود، در يك كشور بهعنوان سفارقخانهها 

 يا نمايندگيهاي ديهر همان دولت در كشور ثالث باشد.
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سالتفاده رسالالمي و يالالا    ب ال بسته پست سياسي عبالارت اسالت از بسالته محتالوي اسالناد، اشالياب مالورد ا              

نوشتالههاي رسمالي دولتالالي، كالاله بالاله مهالالر وزارت امالالور خالارجالاله يالالا نمايالالندگيهاي سالالياسي دولالالت           

قسالريع در ارسالال پيالك »جمالهوري اسالالمي ايالران يالا دول خالارجه مهالر و مالوم و پلمالب شالده و عبالارت 

( و يا EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE« )رسالمي ديپاللماقيك

 هر جمله ديهري كه داراي همان مفهوم باشد روي آن نوشته و بهوسيله پيك سياسي حمل شود.

ال بسته پست سياسي كه همراه پيك سياسي نيست و به عنوان بار حمل ميشود، نيازي به ورقاله  1قبصره      

الزم بسالتههاي پسالت   مخصوص پيك سياسي و رواديد ندارد و قالرخيص آنهالا در صالورت دارا بالودن شالرايط      

 سياسي، بالمانع است.

ال دستورالعمل اجرائي مربوط به اي  بخش براسام قانون مربوط به قالرارداد ويال  دربالاره روابالط     2قبصره      

 در آييننامه اجرائي اي  قانون قعيي  ميهردد. 21/7/1343سياسي مصوب 

معامله متدابالل، حالع ارسالال و دريافالت     ال به كنسولهريهاي كشورهاي خارجي در ايران بهشرط   80ماده      

بسته پست سياسي بهوسيله پيك سياسي داده ميشود و در اينصورت كليه شرايط مدرر در اي  مبحث درباره 

آنها رعايت ميهردد. پيك سياسي وارده به كشور بايد عالوهبر گذرنامه سياسي داراي ورقاله مخصالوص پيالك    

ي باشد و ورقه مزبور بايد رواديد مخصوص پيالك سياسالي   سياسي صادره از نر  فرستنده بست  پست سياس

داشته باشد. اي  رواديد فدط از نر  وزارت امور خارجه در قهران يا سفارقخانههاي دولت جمهوري اسالالمي  

 ايران در خارج صادر ميشود.

 مبحث سوم ال مرسوالت پست بينالمللي

واني  پستي كشور يالا اقحادياله جهالاني پسالت     ال مرسوالت پستي كليه اشيائي است كه برنبع ق  81ماده      

 قوسط پست قبول، مبادله و قوزيع ميشود و شامل مراسالت و امانات بهشرح ذيل است:

الف ال مراسالت پستي، نامه، كارت پستال، مطبوعات، نمونههاي قجالارقي، نالوار و لالوح فشالرده پرشالده و             

 مانند آنها است.

ب ال امانات پستي، كليه بستههاي پستي است بهاستثناب مراسالقي كه از لحاظ بستهبندي، وزن و كرايه        

 پستي قابع ضوابط خاص خود باشد.

 اول ال مبادله كيسههاي مرسوالت پستي      

خارج ال كيسههاي پستي حاوي مرسوالت پستي بايد هنهام ورود به گمركهاي مرزي و ارسال به   82ماده      

 در دفاقر مبادله پستي بهوسيل  گمر ، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.

 دوم ال مرسوالت ارسالي به خارج كشور      
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هالاي  ال كليه مرسوالت ارسالي به خارج از كشور كه مشمول نظارت گمركي اسالت بايالد بالا فالرم      83ماده      

CN22 ،CN23 ،CP71  وCP72 هاي ياد شده كاله  كه قوسط ارسالكننده قكميل ميشود همراه باشد فرم

اظهارنامههاي گمركي مرسوالت پستي قلدي و بررسي گمالركي براسام آن انجام ميشود قوسط ادارات پالست 

 در اختيار فرستنده قرار ميهيرد.

پستي مشمول مدالررات   در واحدهاي پستي كه واحد گمركي وجود دارد، نمايندگان گمر  بر مرسوالت      

هاي خودكاري كاله از ناحياله گمالر  ايالران قجالويز و مالورد اجالرا        گمركي نظارت ميكنند و با مهر يا با روش

 گذاشته ميشود ممهور مينمايند.

قبصره ال واحد خدمات پستي، نهادي دولتي يا خصوصي داراي مجوز از دولت است كه خدمات بينالمللي        

 پستي ارائه ميكند.

ال گمر  ايران ميتواند در صورت درخواست پست جمهوري اسالالمي ايالران قمالام يالا بخشالي از        84ماده      

وظايف مربوط به پذيرش مرسوالت پستي به خارج از كشور را پس از احراز شرايط الزم با اعطالاي نيابالت باله    

 پست جمهوري اسالمي ايران براي مدت معيني واگذار نمايد.

ه از كشور كه دفتر مبادله مرسوالت پستي خارجي داير است گمالر  نيالز بايالد در    ال در هر ندط  85ماده      

 آنجا مستدر شود و انجام وظيفه نمايد.

 ال دفاقر مبادله مرسوالت پستي خارجي با انالع و موافدت گمر  ايران قأسيس ميشود.1قبصره      

داري الزم جهت اسالتدرار گمالر  را   ال پست جمهوري اسالمي ايران مكلف است قمامي امكانات ا2قبصره      

 قأمي  نمايد.

، CN22هالاي  ال گمر  در دفاقر مبادله مرسوالت پستي، مرسوالت قبول شده را با قوجه به فرم  86ماده      

CN23 ،CP71  وCP72 قواند جهت قطبيع محتوي با فرم همراه آنها كنترل و در صورت وجود قرديد مي

مبادله درخواست نمايد كاله آنهالا را بالاز كنالد و در صالورت عالدم قطبيالع،         همراه مرسوله از مأمور پست دفتر

الصدور باشد ضبط و نبع مدالررات مربوناله اقالدام    شود و چنانچه جزب كاالي ممنوعمرسوله برگشت داده مي

 شود.مي

 گمر  بر مرسوالت ارسالي به خارج از كشور با مهر و موم و پلمب كيسهها نظارت ميكند.

مر  ضم  نظارت در امر ارسال مرسوالت پستي، عالوهبالر مهرومالوم نمالودن كيسالهها، فالرم      قبصره ال گ       

 بارنامههاي كيسهها و امانات محتوي آنها را به مهري كه از نر  گمر  ايران قعيي  ميشود ممهور مينمايد.

 سوم ال مرسوالت وارده از خارج كشور      
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را   مشكو  باشد ميتواند از مأمور پست بخواهد كاله آن ال درصورقي كه مرسولهاي از نظر گمر  87ماده      

باز نمايد. در اي  مورد فرم مخصوص حاكي از باز شدن و قعيي  مشخصات كاال نبالع نموناله قعيالي  شالده از     

 ناحيه گمر  ايران، به بسته مزبور الصاق ميشود.

ن نيست بهنظر گمالر  مشالكو    ال چنانچه نامه يا مرسولهاي كه اداره پست مجاز به باز كردن آ1قبصره      

( آييننامه اجرائي موافدتنامه امانات پستي عمل ميشود. اي  رويه در مالورد مرسالوالت باله    23باشد نبع ماده)

 مدصد خارج از كشور نيز الزماالجراب است.

 ال قرخيص محموالت و مرسوالقي كه جنبه قجاري دارند قابع قشريفات و مدررات عمومي است.2قبصره      

 چهارم ال مرسوالت پستي مشمول حدوق ورودي      

ال مرسوالت پستي وارده از خارج كشور كاله مشالمول پرداخالت حدالوق ورودي هسالتند بايالد در         88ماده      

 انبارهاي متعلع به پست كه قحت نظارت گمر  ميباشند، نههداري شوند.

ست، متروكه قلدي ميشوند بالا  ال دفاقر پست مكلفند فهرست مرسوالت پستي كه نبع مدررات پ  89ماده      

درج كليه مشخصات براسام اظهارنامههاي گمركي مخصوص مرسالوالت پسالتي قنظالي  و بههمالراه كالاال باله       

انبارهاي گمركي قحويل دهند. شركت پست مكلف است جهت نههداري كاالي متروكه فضايي مناسالب را در  

 اختيار گمر  قرار دهد.

ي صاحب كاال ميتواند مدت قوقف كاال را حداكثر قا ساله مالاه قمديالد    قبصره ال پست بنابه درخواست كتب       

 كند.

 پنج  ال حمل و مبادله مرسوالت وارده از خارج، در داخل كشور      

ال در مواردي كه مرسوالت پستي موضوع پروانه عبور به گمر  مدصد عبور قحويل نشود، مالورد،  90ماده      

 ت  اي  قانون ميشود.قابع مدررات مبحث شش  فصل اول بخش هف

 شش  ال قوزيع مرسوالت و دريافت حدوق ورودي      

ال حدوق ورودي مرسوالت وارده از خارج قوسط گمر  وصالول ميشالود. مرسالوالت قابالل قوزيالع      91ماده      

بهوسيله پست با صدور پروانه يا پته قوسط مأموران گمر  قعيي  و در دفتر مخصوص ثبت و پرواناله يالا پتاله    

همراه صورقحساب وجوه متعلده به پست قحويل ميشود. ادارات پست پس از وصول حدوق ورودي، گمركي به

وجوه دريافتي را بهحساب گمر  واريز و حداكثر ظر  بيست روز از قاريخ قحويالل صورقحسالاب بالا گمالر      

 قسويه حساب مينمايند. وجوه واريز شده به درآمد قطعي منظور ميهردد.

 مبحث چهارم ال فروشهاههاي آزاد      
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ال فروشهاههاي آزاد فروشهاههايي است كه قوسالط بخالش غيردولتالي قحالت نظالارت گمالر  در       92ماده      

فرودگاههاي بينالمللي و ساير فرودگاههايي كه پرواز خارجي دارند  و بنادر و مبادي زمينالي دايالر ميشالوند و    

رجي با معافيت از پرداخالت حدالوق ورودي و كاالهالاي داخلالي، باله      اجازه داده ميشود كه در آنها كاالهاي خا

 مسافري  ورودي يا خروجي يا خدمه وسايل ندليه ورودي و خروجي فروخته شود.

 فروشهاههاي آزاد پس از كسب مجوز از گمر  و سازمانهاي ذيربط ايجاد ميشود.

كاالهاي وارده به فروشهاههاي مذكور در قبصره ال چهونهي ورود، خروج، فروش و نوع كاال و نحوه قسويه        

 آييننامه اجرائي اي  قانون قعيي  ميهردد.

ال كاالي خارجي مشمول حدوق ورودي كه در فروشهاههاي آزاد فدط به مسافر يا خدمه فروختاله  93ماده      

ت ميشود چنانچه در هنهام ورود به قلمرو گمركي كشور بدون اظهار به گمر  كشف گالردد مشالمول مدالررا   

 قاچاق كاال است.

ال چنانچه در انبار فروشهاه آزاد كه خارج از انبارهاي گمركي اسالت كالااليي اضالافه بالر اسالناد و      94ماده       

مدار  مشاهده شود كاالي اضافي خارجي مشمول مدررات قاچاق كاال ميهالردد. بالراي ايال  منظالور گمالر       

مذكور را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهالد و آنهالا    ميتواند در هر مورد كه الزم بداند كاالي موجود در انبار

 را با دفاقر و اسناد و مدار  ورود و خروج قطبيع نمايد.

 مبحث پنج  ال وسايل ندليه براي مداصد قجاري      

به شناور، وسيله ندليه آبي خالاكي )هاوركرافالت(، هواپيمالا،    « وسايل ندليه براي مداصد قجاري»ال 95ماده      

و ندل بينالمللي براي حمل اشخاص و كاال بهصورت قجاري، مالورد  جادهاي و ريلي كه در حمل وسايل ندليه 

استفاده قرار ميهيرد، بههمراه مددار متعار  لوازم يدكي، ملزومالات و قجهيالزات، مالواد روانكننالده و سالوخت      

طالح شالامل  موجود در باكهاي استاندارد كه با اي  وسالايل ندلياله حمالل ميشالوند انالالق ميهالردد. ايال  اصال        

 محفظههاي حمل بار يا بارگُنج)كانتينر( نيز ميشود.

ال وسايل ندليه براي مداصد قجاري، اع  از پر يا خالي، ميتوانالد بهصالورت موقالت يالا عبالوري وارد      96ماده      

و ندل داخلي مورد اسالتفاده  قلمرو گمركي شود، مشروط بر اينكه در خارج به ثبت رسيده باشد و براي حمل 

هيرد. اي  وسايل ندليه در مهلت قعيي  شده قوسط گمر  بايد بالدون هرگوناله قغييالر بهجالز قغييالرات      قرار ن

 ناشي از استهال  از مرزهاي رسمي كشور خارج شود.

ال وسايل ندليه براي مداصد قجاري بههنهالام ورود و خالروج فدالط يالك برگاله اظهارناماله اجمالالي        97ماده      

د ديهر، بهمنظور شناسايي و قسويه اي  وسايل ندليه باله گمالر  قساللي     ورودي يا خروجي بدون نياز به اسنا

 و ندل ايراني مربونه از سپردن قضمي  معا  است.ميكنند و به شرط سپردن قعهد، شركت حمل 
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ال كاالهايي كه با اي  وسايل ندليه حمل ميشوند و يا اشخاصي كه با اي  وسايل ندلياله مسالافرت   1قبصره      

 مدررات خاص خود ميشوند. مينمايند، قابع

ال وسيل  ندليه در صورت عدم خروج در مهلت مدرر با احراز سالوبنيت مشالمول مدالررات قاچالاق     2قبصره      

 ميشود.

 مبحث شش  ال رويه انتدالي      

ال به انتدال كاالها قحت نظارت گمر  از وسيله حمل ورودي بهوسيله حمل خروجي در محدوده 98ماده      

همان گمر  ورودي و خروجي از قلمرو گمركي است روي  انتدالي انالق ميشود. اي  انتدالال  يك گمر  كه 

بهصورت مستدي  و يا غيرمستدي  انجام ميشود كه وسايل حمل ورودي و خروجي همزمان يا با فاصله زماني 

 در محدوده يك گمر  حضور دارند قا عمل انتدال انجام گيرد.

قبصره ال نحوه قشريفات اظهار، ارزيابي و قحويل و قحول كاالي انتدالي در آيينناماله اجرائالي ايال  قالانون            

 گردد.قعيي  مي

 بري )كابوقاژ(مبحث هفت  ال رويه كران      

بري)كابوقاژ( رويهاي است كه براسام آن كاالي داخلي از يك گمر  مرزي باله گمالر    ال كران99ماده       

يهر در قلمرو گمركي از راه دريا يا رودخانههاي مرزي حمل ميهردد. كااليي كه از لحاظ نزديكالي راه  مرزي د

با رعايت صرفه قجاري از يك ندطه به ندطه ديهر قلمرو گمركي از راههاي زميني مجاز با عبور از خا  كشور 

د حمل ميشالود در صالورقي كاله    خارجي و همچني  كااليي كه از راه دريا يا رودخانههاي مرزي به منانع آزا

الي بري)كابوقاژ( ميشود. در اي  مالوارد هرگالاه كالا   براي مصر  در اي  منانع باشد نيز مشمول مدررات كران

بُرد )كاالي بُرد )كاالي كابوقاژي( با وسايل ندليه داخلي حمل شود وسيله ندليه نيز قابع رويه كاالي كرانكران

 كابوقاژي( است.

ه قشريفات اظهار و اسناد مربونه، ارزيابي و ميزان قضمي  در حدود مدررات ايال  قالانون در   قبصره ال نحو       

 گردد.نامه اجرائي قعيي  ميآيي 

ال كااليي كه صدور آن از كشور مجاز اسالت و صالدور آن مشالمول پرداخالت هيچهوناله وجهالي       100ماده       

بالر )كابوقالاژ( حمالل نمالود. گمالر  ايالران       كران نيست را ميتوان با انجام قشريفات و مدررات مربونه بهعنوان

بري )كابوقاژ( كاالي ممنوعالصدور يا كااليي كه بهموجب قانون و مدررات مجاز مشروط اسالت  ميتواند با كران

 با اخذ قضمي  يا قعهد يا قيود ديهر موافدت نمايد.

اال به گمر  مدصد مندضي گردد بري )كابوقاژ( براي رسيدن كال هرگاه مدت اعتبار پروانه كران101ماده      

و قا سه ماه بعد از اندضاب آن از نر  صاحب كاال گواهينامه گمر  مدصد مبنيبالر ورود كالاال ارائاله نشالود آن     
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 كاال مانند كاالي به مدصد نرسيده قلدي و به نحو زير عمل ميشود:

 

شالد نسالبت باله اجالراي قعهالد يالا       بري )كابوقاژ( از نالوع مجالاز با  الف ال درصورقي كه كاالي موضوع كالران       

 قضمي  مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجي صادر ميهردد.

بري )كابوقاژ(، كاالي ممنوعالصدور يا مجاز مشروط باشد، مشمول ب ال درصورقي كه كاالي موضوع كران       

كتفالاب  مدررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوبنيت فدط به ضبط قضمي  يالا پيهيالري انجالام قعهالد ا    

ميشود. قا زماني كه جرم قاچاق اعالم يا وجه قضمي  يا قعهد به درآمد منظور نشده است، قحويل كاال با اخذ 

 ( اي  قانون بالمانع است.109جريمه انتظامي موضوع ماده)

بُالرد  قبصره ال در مواردي كه با ارائه مدار  و مستندات معتبر مورد قأييد گمالر ، محالرز شالود كالاالي كالران      

ي كابوقاژي( در اثناب حمل به علل قوه قهريه)فورم ماژور( از بي  رفته است گمر  ايران مجاز است آن )كاال

 را به مدصد رسيده قلدي كند و عالوه بر دستور ابطال قضمي  يا قعهد از قعديب موضوع نيز خودداري نمايد.

 بخش هشت  ال قخلفات و قاچاق      

 فصل اول ال قخلفات گمركي      

ال ابالغ هر نوع صورقمجلس مبنيبر ضبط، قوقيف كاال و كشف قخلف يا قاچاق به شخصالي كاله   102ماده       

به وكالت از نر  صاحب كاال اظهارنامه به گمر  قسلي  نموده و قنظي  صورقمجلس بر اثر رسيدگي باله آن  

 اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابالغ آن به صاحب كاال محسوب ميهردد.

ال وسايل ندليه آبي اع  از خالي يا حامل كاال كه وارد آبهاي كشور ميشود بايالد در اسالكلههاي   103ماده       

مجاز پهلو بهيرد يا در لنهرگاههاي مجاز لنهر بياندازد و قبل از انجام قشريفات مربونه نبايد كااليي را قخليه 

يمايي كاله وارد كشالور ميشالود اعال  از خالالي يالا       يا بارگيري نمايد يا از اسكلهها يا لنهرگاهها خارج شود. هواپ

مدرر درباره آن انجام شالود. بالراي هواپيماهالاي    حامل كاال بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و قشريفات گمركي

خروجي و كاالي آنها قشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گيرد. وسايل ندلياله زمينالي اعال  از خالالي يالا      

اي مجاز گمركي وارد كشور شود و يكسره باله اولالي  گمالر  مالرزي وارد و قشالريفات      حامل كاال بايد از راهه

 گمركي آن انجام گردد و همچني  از راههاي مجاز گمركي خارج شود.

ال اسكلهها، لنهرگاهها، فرودگاهها و راههاي مجاز گمركي براي ورود و خروج وسايل ندليه و كالاال  1قبصره      

و مسافر و هواپيماهاي مشمول قشريفات گمركي باله پيشالنهاد كالارگروهي باله مسالؤوليت وزارت كشالور و بالا        

عات، راه و شهرسالازي و صالنعت،   شركت نمايندگان قاماالختيار گمر  ايران، وزارقخانههاي امور خارجه، انال
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شالود و  معدن و قجارت، نيروي انتظامي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياسالتجمهوري قعيالي  مالي   

 بهتصويب هيأقوزيران ميرسد.

ال پهلو گرفت ، لنهر انداخت ، فرود آمدن و وارد شدن وسايل ندليه و خارج شدن آنها بدون انجام 2قبصره      

نه از مسير غيرمجاز جز در موارد قوه قهريه )فورم ماژور( كه بايد ثابت شود، در مورد وسالايل  قشريفات مربو

( ريالال  3.000.000( ريال قا سه ميليون )300.000ندليه خالي مشمول پرداخت جريمه بهمبلغ سيصدهزار )

ت به قشخيص رئيس گمر  مربوناله ميشالود. همچنالي  در مالورد وسالايل ندلياله حامالل كالاال نبالع مدالررا          

 ( رفتار ميهردد.113ماده)

( وارد گرديده است بسته يا بستههايي مشاهده شالود  103ال هرگاه بههمراه كااليي كه با رعايت ماده)104ماده

كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه وسيله ندلياله، ذكالري از آن نشالده باشالد و يالا بسالته يالا        

ل بار يا بارنامه ذكر شالود كاله باله مرجالع قحويلهيرنالده، قحويالل       بستههايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست ك

نهرديده باشد و براي قوضيح علت اختال  نيز ظر  سه ماه اسالناد و مالدار  مالورد قبالول گمالر  از نالر        

 و ندل كاال ارائه نشود حسب مورد بهشرح زير رفتار ميهردد:شركت حمل 

 ستههاي اضافي اكتفاب ميشود.الف ال در مورد اضافه قخليه به ضبط بسته يا ب      

 ( اي  قانون اقدام ميهردد.110ب ال در مورد كسر قخليه به اخذ جريمه انتظامي مطابع ماده )      

ال چنانچه ظر  مهلت مدرر با ارائه اسناد و مدار  مورد قبول گمر ، ثابت گردد كه نسالبت باله   1قبصره      

 اظهارنامه اجمالي را ميدهد.اختال ، سوبنيتي نبوده است، گمر  اجازه اصالح 

 ال بستههاي اضافي قحويلي به گمركهاي مدصد عبور داخلي مشمول مدررات اي  ماده است.2قبصره      

ال ميالزان كسري و اضافي غاليرمتعار  كالاالهايي كه بدون بستهبندي وارد ميهالردد نيالز از نظالر    3قبصره      

 ميشود.نحوه اقدام و اخذ جريمه مشمول مدررات اي  ماده 

و ندلي كه در ايران نمايندگي دارند، ال مسؤول پرداخت جريمههاي فوق در مورد شركتهاي حمل 4قبصره      

و ندلي كه نماينالدگي رسالمي در ايالران ندارنالد گمالر       نمايندگيهاي مزبور است و در مورد شركتهاي حمل 

 ا اخذ كند.ميتواند بهمنظور وصول جريمههاي احتمالي از حامل كاال قضمي  الزم ر

ال هرگاه كااليي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصالات كامالل و صالحيح    105ماده      

اظهار شود گمر  بايد از قرخيص آن خودداري و به صاحب كاال يا نماينده قانوني وي بهطور مكتوب اخطالار  

اال با رعايت ضالوابط اقالدام نمايالد. در    كند كه حداكثر ظر  سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن ك

صورت عدم اقدام ظر  مدت مزبور، گمر  كاال را ضبط و مراقب را به صاحب آن يا نماينده او ابالغ مينمايد. 

صاحب كاال حع دارد از قاريخ ابالغ ضبط قا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه قسلي  نمايد و مراقالب را  
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ز قاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمر  مربونه اعالم كند. در غير اينصورت كاال حداكثر ظر  پانزده روز ا

 به ضبط قطعي دولت درميآيد.

ال كااليي كاله وارد كردن آن جرم شنالاخته ميشود از شمول ايال  مالاده مسالتثني اسالت و نبالع      1قبصره      

 قواني  و مدررات مربوط به آن عمل ميشود.

كه صاحب كاال به قشخيص گمر  معترض باشد و پرونده به واحالدهاي سالتادي و   ال در مواردي 2قبصره      

مراجع رسيدگي به اختالفات گمركي احاله شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام ميهيرد. قاريخ ابالغ نظر 

 نهايي گمر  مبدأ سه ماه مذكور است.

ب عدم موافدالت خالود را از عبالور خالارجي يالا      ال اگر صاحب كاال يا نماينده قانوني او بهطور مكتو3قبصره      

 مرجوع كردن كاال قبل از سه ماه مذكور اعالم نمايد گمر  بالفاصله به ضبط كاال اقدام ميكند.

( كه بهجاي كاالي مجاز و بدون اسالتفاده از اسالناد خالال     105ال در مورد كاالي موضوع ماده )106ماده      

 يص آن بيش از چهار ماه نهذشته است بهشرح زير رفتار ميشود:واقع از گمر  قرخيص شده و از قاريخ قرخ

الف ال درصورقي كه قمام يا قسمتي از كاالي قرخيص شده در اختيار صاحب كاال باشد كاال فوري قوقيف        

 ( اي  قانون رفتار ميشود.105و پس از رد حدوق ورودي دريافتي نبع مدررات ماده)

قسمتي از كاالي قرخيص شده در اختيار صاحب كاال نباشد و معلوم گردد كه ب ال درصورقي كه قمام يا        

در زمان قرخيص، حدوق ورودي بيشالتري باله آن قعلالع ميهرفتاله اسالت، مابهالتفالاوت حدالوق ورودي مدالدار         

 بهدست نيامده دريافت ميشود.

ود وجالوهي كمتالر از   ال هرگاه ضم  رسيدگي به اظهارنامه يا بازرسي كاالي صادراقي معلالوم شال  107ماده      

ميزان مدرر، اظهار يا قالوديع گرديده است عالالوه بر اخذ مابهالتفاوت به قشخيص رئيس گمر  جريمهالاي از  

 ( مابهالتفاوت مذكور دريافت ميشود.%50( قا پنجاه درصد )%5پنج درصد )

زش كالاال غيرواقعالي   ( كمتالر يالا بيشالتر ار   %10قبصره ال هرگاه در اظهارنامه صادراقي بيش از ده درصالد )        

( قالا  %10اظهار گردد قا قسهيالت و مزاياي غيرقانوني براي صاحب كاال ايجاد نمايد جريمهاي بي  ده درصد )

 ( مابهالتفاوت ارزش، اخذ ميشود.%100صد درصد )

ال غير از مصاديدي كه در اي  قانون بهعنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از 108ماده      

ظهار و قبل از قرخيص كاالي ورودي از گمر  كه موجب زيان مالي دولالت گالردد و مالالستلزم اخالذ قفالاوت      ا

وجوه متعلده باشد عالوهبر اخذ مابهالتفاوت، با قوجه به اوضاع و احوال به قشخيص رئيس گمر  جريمهالاي  

 ( مابهالتفاوت، دريافت ميشود.%100( قا صددرصد )%10از ده درصد )
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درصورقي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابهالتفاوت حدوق ورودي به ميزاني باليش از پنجالاه    ال1قبصره      

( حدوق ورودي كاالي اظهار شده باشد عالوهبر اخذ مابهالتفاوت، حداقل جريمه مالأخوذه نبايالد   %50درصد )

 ( مابهالتفاوت باشد.%50كمتر از پنجاه درصد )

ارنامه بعد از گمر ، مرز ورودي باشد و اظهارنامه عبوري براسام ال در مواردي كه مدصد نهايي ب2قبصره      

مندرجات اسناد، قنظي  و قسلي  گمر  شده باشد درصورقي كه در اثر ارزيابي مغايرقي در نوع و ميزان كالاال  

كشف شود و اسناد مورد قبول گمر  ني سه ماه ارائه نهالردد، كالاالي مغالاير و مالازاد قوسالط دولالت ضالبط        

 ميهردد.

( اي  مالاده در مالورد كالاالي عبالور خالارجي و      2ال جرائ  مربوط به اظهار مغاير بهاستثناب قبصره)3قبصره      

و ندل بهصورت قضمي  اخذ ميشود قا در صورت عدم خروج كاال مرجوعي و عبور داخلي قوسط شركت حمل 

ه درآمالد قطعالي واريالز    يا عدم قحويل كاال به گمر  مدصد در مهلت مدرر عالوه بر اجراي مدررات مربونه بال 

 گردد.

ال وسايل ندليه و كاالهايي كه بهصالورت عبالوري، ورود موقالت، ورود موقالت بالراي پالردازش يالا        109ماده      

مرجوعي وارد كشور ميهردد و وسايل ندليهاي كه به استناد جواز عبور بينالمللي وارد كشور ميشالود چنانچاله   

مر  بهغيراز مالوارد قالوه قهرياله )فالورم مالاژور( مراجعاله       در مهلت مدرر براي خروج از كشور يا قحويل به گ

( ريالال  200.000ننمايد به قشخيص رئيس گمر  به ازاي هر روز قأخير مشمول جريمهاي از دويست هزار )

 ( ريال ميشود.1.000.000قا يك ميليون )

باله درآمالد واريالز    قبصره ال مواردي كه وجه قعهد يا قضمي  دريافت شده از صاحب وسيله ندليه يالا كالاال          

 گرديده و يا جرم قاچاق به مراجع قضائي گزارش شده باشد، از حك  اي  ماده مستثني است.

ال هرگاه در اظهارنامههايي كه براي قرخيص كاال قسلي  گمر  ميشود مشخصات كاال بالرخال   110ماده      

كشف آن مسالتلزم اخالذ قفالاوت    واقع اظهار شده باشد ولي اي  خال  اظهار متضم  زيان مالي دولت نشود و 

( ريالال و حالداكثر آن   500.000نباشد بهتشخيص رئيس گمر  محل، جريمهاي كه حداقل آن پانصد هزار )

( ريال است اخذ و با اجازه كتبي رئيس گمر  محالل، اظهارناماله قسالليمي اصالالح     1.000.000يك ميليون )

 ميشود.

خلفات و قاچاق موضالوع ايال  قالانون نباشالد ولالي كالاال       قبصره ال در مواردي كه اظهار خال  از مصاديع ق       

( ايال  قالانون اقالدام مينمايالد و عالوهبالر آن،      105ممنوعالورود باشد گمر  در اي  موارد وفع مدررات مالاده) 

 جريمه موضوع اي  ماده نيز اخذ ميهردد.
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نسالبت باله اصالل     ال مرقكبي  قخلف از مدررات گمركي كه جريمه از آنها مطالبه ميشود هر گالاه 111ماده      

جريمه يا ميزان آن كه قوسط رئيس گمر  محل قعيي  ميهالردد اعتالراض داشالته باشالند ميتواننالد قبالل از       

قرخيص يا پس از قوديع يا قأمي  آن در گمر  محل، اعتراض خود را با داليل و مدار  بهمنظور ارجالاع باله   

 مراجع رسيدگي به اختالفات گمركي به گمر  مربونه قسلي  نمايند.

گردد جريماله  قبصره ال در قمام مواردي كه قوسط رؤساب گمر ، جريمه براي قخلفات گمركي قعيي  مي       

بايد باقوجه به نوع و قكرار و قعدد قخلف، سابده و وضعيت متخلف، حج  و نوع و ارزش كاال، شرايط مكالان و  

يك نسخه از آن به گمر  ايران  نور كامل در صورقمجلس قخلف قيد و امضاب وزمان، قعيي  و به وضوح و به

 ارسال گردد و در مدابل وصول جريمه بالفاصله رسيد رسمي صادر و به پرداخت كننده قسلي  شود.

ال اشتغال كاركنان گمر  به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاري گمركي و هر نوع حرفه ديهر كه 112ماده      

ي  با حك  مراجع رسيدگي به قخلفات اداري، به اخالراج  با قشريفات گمركي مرقبط باشد ممنوع است. متخلف

 از خدمت در گمر  محكوم ميشوند.

 فصل دوم ال قاچاق      

 ال موارد زير قاچاق گمركي محسوب ميشود:113ماده      

الف ال كااليي كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام قشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خالارج         

گردد. همچني  كاالهايي كه بدون انجام قشريفات گمركي يالا از مساليرهاي غيرمجالاز وارد كشالور شالود و در      

 داخل كشور كشف گردد.

( ايال  قالانون   103( مالاده) 1غير از موارد مندرج در قبصره) قبصره ال منظور از مسير غيرمجاز، مسيرهايي       

 است.

ب ال خارج نكردن وسايل ندليه و يا كالاالي ورود موقالت، ورود موقالت بالراي پالردازش، عبالور خالارجي و               

مرجوعي ظر  مهلت مدرر از قلمرو گمركي و عدم قحويل كاالي عبور داخلي شخصي ظر  مهلت مدرر جالز  

 يا عدم قحويل به گمر  و يا قرخيص قطعي، عمدي نباشد. در مواردي كه عدم خروج

قبصره ال ارائه اسناد خال  واقع كه داللت بر خروج وسايل ندليه و كاال از قلمرو گمركي و يا قحويل آنهالا         

 به گمر  داشته باشند نيز مشمول مدررات اي  بند است.

اظهار يا بدون پرداخت يا قالأمي  حدالوق ورودي،    پ ال بيرون بردن كاالي قجاري از اماك  گمركي بدون       

خواه عمل در حي  خروج از اماك  گمركي يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارجكننالالده غيالر از صاحالالب    

كاال يا نماينده قانوني او باشد گمر  عي  كاال و در صورت نبودن كاال بهاي آن را از مرقكب ميهيرد و پس از 

 ، به صاحب كاال مسترد ميدارد و مرقكب نبع مدررات كيفري قعديب ميشود.دريافت وجوه گمركي مدرر
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 ت ال كاالي عبور خارجي كه قعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.      

ث ال كااليي كه ورود يا صدور آن ممنوع است قحت عنوان كاالي مجاز يا مجاز مشالروط و بالا نالام ديهالر            

 ( اي  قانون ميشود.108( ماده)2قبصره)اظهار شود. كاالي عبوري مشمول 

ج ال وجود كاالي اضافي همراه كاالي اظهارشده كه در اسالناد قسالليمي باله گمالر  ذكالري از آن نشالده              

( ايال   54است، مشروط بر اينكه كاالي اضافي از نوع كاالي اظهار شده نباشد. كاالي اضالافي موضالوع مالاده )   

 قانون از شمول اي  بند مستثني است.

چ ال وسايل ندليه و كااليي كه صدور قطعي آن ممنالوع يالا مشالروط اسالت و بهعنالوان خالروج موقالت يالا                

بري )كابوقاژ( اظهار شده باشد و ظر  مهلت مدرر به قلمرو گمركي وارد نهردد. موارد قوه قهريه )فورم كران

 ماژور( و مواردي كه عدم ورود كاال عمدي نيست از اي  حك  مستثني است.

ح ال كاالي مجاز يا مجاز مشروني كه قحت عنوان كاالي مجاز يا مجاز مشروط ديهري كه جمع حدالوق         

ورودي آن كمتر است با نام ديهر و با استفاده از اسناد خال  واقع اظهار شود، كاالي عبوري مشمول قبصالره  

ر آن خصوصيات كااليي ذكالر  ( اي  قانون است. منظور از اسناد خال  واقع اسنادي است كه د108( ماده )1)

 شده باشد كه با جنس و خصوصيات كاالي اظهار شده قطبيع ننمايد و يا جعلي باشد.

خ ال كاال با استفاده از شمول معافيت با قسلي  اظهارنامه خال  يا اسناد غيرواقعي و يا با ارائه مجوزهالاي         

 جعلي به گمر  اظهار شود.

نوعالصدور يا مشروط يا داراي ارزش كمتري كه با كاالي صادراقي كه بالراي  دال كاالي جايهزي  شده مم      

 آن پروانه صادر گرديده است قعويض شود.

 ( اي  قانون به ديهري منتدل شود.120ذال كاالي مورد معافيتي كه بدون رعايت مدررات ماده)      

ني دارند، چنانچه مرقكب قاچالاق كالاال   ال بنا به پيشنهاد گمر  ايران، اشخاصي كه كارت بازرگا114ماده      

شوند، كارت بازرگاني آنها پس از رسيدگي باله موضالوع در كميساليوني مركالب از نماينالدگان وزارت صالنعت،       

نالور دائال    معدن و قجارت، اقاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمر  ايران بهطور موقالت قوقيالف يالا باله    

 ابطال ميهردد.

بازرگاني مانع از قرخيص كااليي كاله نبالع مدالررات، قبالل از محروميالت بالراي آن        قبصره ال ابطال كارت       

 شود.گشايش اعتبار شده يا حمل آن آغاز گرديده است، نمي

ال درصورقي كه در اجراي مدررات و كنترلهاي گمركالي بخشالي از محمولاله، مشالمول مدالررات      115ماده       

كه بدي كاال يا وسيله ندليه آن مجاز نميباشد، مهر آنقاچاق گمركي قشخيص داده شود، نههداري يا ضبط ما

 به قشخيص گمر  نههداري آنها براي اثبات عمل قاچاق يا وصول جريمهها ضروري باشد.
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ال هرگونه حك و اصالح در صورقمجلس كشف و ضبط، حذ  يا الحاق نام شخص يالا اشالخاص   116ماده       

در  مندرجات آن ممنوع است و مرقكب در صالورت وجالود    ديهري در آن به عنوان عوامل كشف و قغييردادن

گيالرد. هرگالاه جالالعل و    عمد به عنوان جعل و قزوير در اسناد دولتي در مراجالع قضائي مورد قعالديب قرار مي

قالزوير مزبور متالضم  جرم ديهري نيالز باشد مرقكب براي آن جرم نيز نبع مدررات و قواني  مربالوط مالورد   

 شود.قعديب واقع مي

ال اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق ميتوان به آن استناد نمود عبالارت از اصالل   117ماده       

 اسناد زير است:

 الف ال پروانه ورود گمركي      

 ب ال پته گمركي      

 پ ال قبض سپردة موجب قرخيص كاال      

 ت ال قبض خريد كاالي متروكه، ضبطي و بالصاحب      

 روانه عبورث ال پ      

 ج ال پروانه مرجوعي      

 چ ال پروانه ورود موقت      

 ح ال پروانه ورود موقت براي پردازش      

 خ ال پته عبور      

 بري)كابوقاژ(دال پروانه كران      

 ذال پروانه صادراقي      

 رال پروانه صدور موقت      

 زال كارت مسافري صادره قوسط منانع آزاد قجاري و صنعتي      

 ژال كارت هوشمند قكميل و قأييد شده قوسط گمر       

قبصره ال مشخصات مذكور در اي  اسناد بايد با مشخصات كاال قطبيع نمايد و فاصله بالي  قالاريخ صالدور           

 متناسب باشد. سند و قاريخ كشف كاال با قوجه به نوع كاال و نحوه مصر  آن

ال مدررات كشف، قحويل، قهيه صورقمجلس قاچالاق، قوقيالف كالاال و مالته ، مخبالر، كاشالف، ميالزان        118ماده 

جريمهها، نحوه وصول، فروش و قدسي  حاصل فروش و جريمههاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالالحه  

 است.و ساير موارد پيشبيني نشده در اي  فصل قابع قواني  مربوط به قاچاق 

 بخش نه  ال معافيتها و ممنوعيتها
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 فصل اول ال معافيتها

ال عالوه بر معافيتهاي مذكور در جالدول قعرفاله گمركالي ضالميمه آيينناماله اجرائالي قالانون مدالررات         119ماده

صادرات و واردات و معافيتهاي ديهري كه به موجب قواني ، قصويبنامهها، موافدتنامهها و قراردادهاي مصالوب  

 مي برقرار شده است، موارد زير نيز از پرداخت حدوق ورودي معا  ميباشد:مجلس شوراي اسال

 الف ال كاالهاي مورد استفاده متعلع به رؤساي كشورهاي خارجي و همراهان آنها

 ب ال

ال كاالي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي سياسي خارجي و كاالي مورد استفاده شخصي مأموران سياسي و 1

 21/7/1343( قانون مربوط باله قالرارداد ويال  دربالاره روابالط سياسالي، مصالوب        36ه )خانواده آنان موضوع ماد

 بهشرط رفتار متدابل و با قشخيص وزارت امور خارجه و گمر  ايران در هر مورد

ال كاالي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي كنسولي خارجي و كاالي مورد استفاده شخصي مأموران كنسولي 2

باشالند در حالدود قالانون كنوانساليون ويال  دربالاره روابالط        ان كه اهل خانه او مالي خارجي و اعضاي خانواده آن

به شرط رفتار متدابل و با قشخيص وزارت امور خارجه و گمالر  ايالران در هالر     4/12/1353كنسولي مصوب 

 مورد

ال كاالي مورد استفاده رسمي نمايندگيهاي سازمان ملل متحد و مؤسسات قخصصي وابسته باله آن و كالاالي   3

د استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ايران در حالدود قالانون كنوانساليون    مور

و قالانون كنوانساليون مزايالا و مصالالونيتهاي     13/12/1352مزايالا و مصالونيتهاي سالازمان ملالل متحالالد مصالوب      

 درهرموردبا قشخيص وزارت امورخارجه و گمر  ايران  20/12/1352متحد مصوبسازمانهاي قخصصي ملل 

ال كاالي مورد استفاده كارشناسان خارجي اعزامالي از محالل كمكهالاي فنالي، اقتصالادي، علمالي و فرهنهالي        4

كشورهاي خارجي و مؤسسات بينالمللي به ايران، برابر آييننامه مزايا و معافيتهاي كارشناسان خارجي مصوب 

اشياب مورد استفاده رسمي بازرسالان  با قشخيص وزارت امور خارجه و گمر  ايران در هرمورد و  23/4/1345

سازمان كنوانسيون منع سالالحهاي شاليميايي درحالدود قالانون الحالاق دولالت جمهالوري اسالالمي ايالران باله           

و  5/5/1376كارگيري سالحهاي شيميايي و انهدام آنها مصالوب  كنوانسيون منع گسترش، قوليد، انباشت و به

پيونالدد در حالدود   مي ايران به آن پيوسته است و يا ميساير كنوانسيونهاي بينالمللي كه دولت جمهوري اسال

 مدررات اي  كنوانسيونها

ال آالت و ادوات حفاري و مواد شيميايي و وسايل عمليات علمي و فنالي واردشالده قوسالط هيأقهالاي علمالي        5

باستانشناسي كشورهاي عضو سازمان قربيتي و علمي و فرهنهي ملل متحد )يونسالكو( بالا قشالخيص و قأييالد     
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ان ميراث فرهنهي صنايع دستي و گردشهري و گمر  ايران در هالر مالورد بالراي حفالاري و اكتشالافات      سازم

 علمي

پ ال رادار و قجهيزات كمك ناوبري هوايي كه امكان ساخت داخلي آنها در كشور فراه  نيسالت باله پيشالنهاد     

، معدن و قجالارت و  هاي صنعتشركت فرودگاههاي كشور و موافدت وزارت راه و شهرسازي و قأييد وزارقخانه

 امور اقتصادي و دارايي

ت ال قجهيزات نظامي اع  از اسلحه و مهمات، لالوازم مخالابراقي نظالامي، مواصالالقي، قانالك و سالاير ارابههالاي         

زرهپوش جنهي و وسايل ندليه خاص دفاعي بهاستثناب سواري و سواري كار و مواد اوليه بالراي سالاخت اقالالم    

فاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از بودجه دولت يا از محل هر اعتبار ديهالري  ياد شده كه با قأييد كتبي وزير د

صورت انحصاري براي مصالار  وزارت  كه به همي  منظور قخصيص يافته و به قصويب دولت رسيده است و به

دفاع و پشتيباني نيروهاي مساللح و سالاير نيروهالاي مساللح و انتظالامي خريالداري و بهطالور مسالتدي  بهنالام          

 مذكور از خارج وارد شدهسازمانهاي 

قبصره ال وزراي امالور اقتصادي و دارايي و دفاع و پالشتيباني ناليروهاي مساللح بنا به داليل نظالامي و امنيالتي  

 ميتواننالد كاالي وارده را از بالازرسي معا  و مراقب را به گمر  اعالم نمايند.

 تث ال اقالم و قجهيزات خاص انالعاقي با قأييد كتبي وزير انالعا

 ال اقالم مزبور از بازبيني و بازرسي معافند.1قبصره

 ال مدررات اي  بند شامل صادرات كاالهاي مذكور نيز ميشود.2قبصره

 ج ال كاالي عبوري خارجي، مرجوعي، انتدالي، كران بري )كابوقاژ(، واردات موقت، واردات موقت براي پردازش

 مواد خوراكي غيرقجاري همراه مسافرچ ال اسباب سفر و لوازم شخصي و اشياب غيرمستعمل و 

قبصره ال سدف ارزش معافيت اقالم موضوع اي  بند در مورد هر مسافر مبلغالي اسالت كاله باله پيشالنهاد وزارت       

صنعت، معدن و قجارت و قصويب هيأت وزيران قعيي  ميشود. در صورت افزايش، مازاد بر آن با حفالظ جنباله   

 غيرقجاري مشمول پرداخت حدوق ورودي ميشود.

سال يالا بيشالتر باشالد و    ح ال لوازم خانه و لوازم شخصي ايرانيان مدي  خارج كه مدت اقامت آنان در خارج يك 

 كه:لوازم خانه و اشياب اقباع خارجي داراي اجازه اقامت كه به ايران وارد ميشوند مشروط بر اي 

و گمركالي وارد شالود مالوارد قالوه     ماه بعد از ورود شالخص باله قلمالر   ماه قبل قا نهال لوازم و اشياب مزبور از يك1

 قهريه)فورم ماژور( بهتشخيص گمر  ايران مستثني است.

ال لوازم و اشياب مزبور به قشخيص گمر  با وضع و شؤون اجتمالاعي آنالان متناسالب بالوده و جنباله قجالاري       2

 نداشته باشد.
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 ال در پنج سال گذشته، از چني  معافيتي استفاده نكرده باشند.3

ت كه براي انجام مأموريت يكساله يالا بيشالتر باله خالارج از كشالور اعالزام ميشالالوند در        ال كارمندان دول1قبصره

صورقي كه قالبل از پايان مالأموريت و قوقف يالكساله از خارج احضار شوند همچني  ايرانياني كه به قشالخيص  

سال قوقالف مالذكور   وزارت امور خارجه به ناحع از كشور محل سكونت اخراج ميشوند مشمول شرط مدت يك

 در اي  بند نيستند.

نور عرفي مورد اسالتفاده شالخص و يالا خالانواده صالاحب آن      ال منظور از لوازم خانه اشيائي است كه به2قبصره

 گيرد.اشياب هنهام اقامت در يك محل قرار مي

ال اشخاصي كه با رعايت مدررات مربونه از منانع آزاد به سرزمي  اصلي وارد ميهردنالد نيالز مشالمول    3قبصره

   بند ميشوند.قسهيالت اي

خ ال آالت و ابزاردستي اع  از برقي و غيربرقي مربوط بهكار يا حرفه ايرانيان شاغل در خارج و خارجيالاني كاله    

 كه:به ايران ميآيند مشروط بر اي 

ال اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه و كار مورد ادعاب به قصديع مدامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت 1

 سد. در نداط فاقد مدامات كنسولي ايران ارائه گواهي مدامات محلي كفايت ميكند.قبلي آنان بر

 ال از يك ماه قبل از ورود قا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمركي برسد.2

دال لوازم شخصي، لوازم خانه و آالت و ابالزار كالار دسالتي ايرانيالان مدالي  خالارج كاله فالوت ميشالوند، بالا ارائاله            

ه حداكثر ظر  يكسال بعد از فوت، قوسط مأموران كنسولي دولت جمهالوري اسالالمي   صورقمجلس ماقر  ك

 ايران قنظي  گردد و حداكثر قا يك سال بعد از صدور گواهي انحصار وراثت وارد كشور شود.

قبصره ال مدامات محلي به قشخيص وزارت امور خارجه در مالواردي كاله مالأموران كنسالولي دولالت جمهالوري        

 ور محل اقامت نباشند، صالحيت قنظي  صورقمجلس مذكور را دارند.اسالمي ايران در كش

ذال دارو و لوازم نبي و بيمارستاني مورد احتياج درماني و بهداشتي مؤسسات خيريه و عامالمنفعه بالا گالواهي   

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

بالا پيشالنهاد وزيالر امالور      قبصره ال فهرست اي  مؤسسات با قأييد وزارت بهداشالت درمالان و آمالوزش پزشالكي     

 اقتصادي و دارايي بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.

رال وسائط ندليه از جمله آمبوالنس، خودروهاي فرماندهي امالداد و نجالات، خودروهالاي ويالژه امالداد و نجالات       

بهاستثناب سواري، دارو، لوازم پزشكي نبي و بيمارستاني، بالهرد و قايع امالدادي، موادغالذايي، پوشالا ، پتالو،     

ديالدگان از  چادر، خانههاي پيشساخته يا ساير كاالهاي امداد و نجات مورد نياز كه بهمنظور كمك باله آساليب  

بالياي نبيعي يا حوادث غيرمترقبه يا ساير وظايف و مأموريتهالاي قصالريح شالده در اساسالنامه هالالل احمالر       
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بالا قشالخيص وزارت امالور    جمهوري اسالمي ايران كه بهنام هالل احمر جمهوري اسالمي ايالران وارد ميشالود   

 اقتصادي و دارايي

قبصره ال قشريفات گمركي و قرخيص كاالها و اقالم وارداقالي و اهالدائي باله هنهالام وقالوع بحرانهالا و سالوانح و         

 حوادث غيرمترقبه ملي و منطدهاي در كمتري  زمان ممك  بهعمل ميآيد.

كه از قبل به خارج از كشور برده شالده يالا   زال اشياب باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و قمدن ايران، اع  از اين

 در خارج از كشور بهدست آمده باشد با قشخيص و قأييد سازمان ميراث فرهنهي، گردشهري و صنايع دستي

ژال ورود اشالياب هنالري و فرهنهالي بهمنظالور قشالكيل بايهالاني موزههالا و نمايشالهاههاي فرهنهالي و هنالري،           

ر و مرمت آثار باستاني قوسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالالمي،  كتابخانهها و مبادالت فرهنهي و هنري و قعمي

 سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و سازمان ميراث فرهنهي، گردشهري و صنايع دستي حسب مورد

م ال اشياب عتيده مربوط به ميراث فرهنگ و قمدن ساير كشورها كه براي ايجاد يا قكميل موزههاي عمالومي   

 خيص و قأييد سازمان ميراث فرهنهي، گردشهري و صنايع دستيوارد كشور ميشود به قش

 ( اي  قانون65ش ال كاالهاي صادراقي كه به هر علت عيناً بازگشت داده شود با رعايت مدررات ماده )

قبصره ال منظور از كلم  عيناً در اي  قانون آن است كه روي كاالي صادراقي بازگشت شده به كشور، در خارج  

 ا از آن استفاده نشده باشد.عملي انجام و ي

 ص ال سوخالت و روغ  مصرفي وسايل ندليه به ميزان متعار  در ورود و خروج از كشور

ض ال نمونههاي قجاري بيبها كه به قشخيص گمر  ذاقاً قيمتي نداشته و در عر  قابل خريد و فروش نباشد،  

 با رعايت كنوانسيون مربونه

ذاقي صاحب كاال ميتواند بالا حضالور مالأموران گمالر  آن را غيرقابالل      قبصره ال درمورد نمونههاي داراي بهاي  

 فروش ساخته و قرخيص نمايد.

ط ال مدالها، نشانها و قنديسهاي اعطائي از نر  دولتها و مؤسسات خارجي بينالمللي بهطور رسمي باله اقبالاع    

 ايران

 ظ ال هواپيماهاي باري و مسافري

قدوي ، لوحهاي فشرده قبليغاقي، كتابچه حالاوي مشخصالات فنالي و    ع ال كاالنما )كاقولوگ(، دفتر  )بروشور(،  

 قجاري كاال، اسناد مربوط به حمل كاال، ندشههاي فني فاقد جنبه قجاري

غ ال واردات ماشينآالت خط قوليد به قشخيص وزارت صنايع و معادن قوسالط واحالدهاي قوليالدي، صالنعتي و      

 معدني مجاز
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محدوديتها و ممنوعيتها به اسالتثناب محالدوديتها و ممنوعيتهالاي    ال كاالهاي موضوع اي  ماده مشمول 1قبصره

 نميشود.« ممنوعيتها»شرعي و قانوني با رعايت مدررات فصل دوم از بخش نه  اي  قانون با عنوان 

 ال معافيتهاي موضوع بندهاي )چ( قا )د( اي  ماده شامل وسايل ندليه نيست.2قبصره

( اي  قانون و كاالهايي كاله بهموجالب   119)ذ(، )ر( و )ژ( ماده) ال كاالهاي موضوع بندهاي)ب(، )ث(،120ماده

قواني  خاص يا قصويبنامههاي هيأت وزيران با معافيت از حدوق ورودي قرخيص ميشوند اگر قبالل از اندضالاب   

سال از قاريخ قرخيص آن بهشخص ديهري كه حع استفاده از معافيت بالا همالان شالرايط را نالدارد باله هالر       ده

عي يا وكالتي واگذار شود بايد وجوه متعلده را با كسالر مبلغالي كاله باله قناسالب فرسالودگي و       عنوان اع  از قط

 استهال  در نظر گرفته ميشود، پرداخت كند.

 مواردي كه نبع مدررات مربوط براي واگذاري نحوه ديهري مدرر شده باشد، مستثني است.

 قاريخ قرخيص مستلزم اخذ مجوزهاي ورود است.سال از قبصره ال واگذاري كاالي موضوع اي  ماده قبل از پنج

ال حدوق ورودي قطعات و لوازم و موادي كه براي مصر  در ساخت يا مونتاژ يا بستهبندي اشالياب يالا   121ماده

مواد يا دستهاهها وارد ميهردد در مواردي كه مشمول رديفي از جدول قعرفه شود كه مجموعاً مأخالذ حدالوق   

دوق ورودي شيب يا ماده يا دسالتهاه آمالاده باشالد باله قشالخيص و نظالارت       ورودي آن بيشتر از جمع مأخذ ح

 وزارت صنعت، معدن و قجارت به مأخذ حدوق ورودي شيب يا ماده يا دستهاه آماده مربوط وصول ميشود.

 فصل دوم ال ممنوعيتها

 مبحث اول ال ممنوعيتها در ورود قطعي

 ال ورود قطعي كاالهاي مشروحه زير ممنوع است:122ماده 

 ف ال كاالهاي ممنوعه براسام شرع مددم اسالم و بهموجب قانونال

 نامههاي متكي به قانونب ال كاالهاي ممنوعشده به موجب جدول قعرفه گمركي يا قصويب

پ ال اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمالات جنهالي، ديناميالت و مالواد محترقاله و       

 رت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحمنفجره مهر با اعالم و موافدت وزا

ت ال مواد مخدر و روانهردان از هر قبيل و پيشسازهاي آنها مهر با موافدت وزارت بهداشت، درمالان و آمالوزش    

 پزشكي در هر مورد

ث ال دستهاههاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلع باله آنهالا مهالر بالا موافدالت وزارت ارقبانالات و فنالاوري         

 انالعات در هر مورد

 ج ال دستهاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مهر با موافدت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
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(هالالاي اسالالتراق سالالمع، فرسالالتندهها و ضالالبطكنندههاي كوچالالك اعالال  از ريزدوربينهالالا و  چ ال سامانه)سيسالالت   

يالالا ريزميكروفونهالالا بالالا قابليالالت جاسوسالالي و فرسالالتندههاي خالالاص و پوششالالي بالالا سالالرعت بالالاال، انالالواع كالالاال    

هاي (هاي با قابليت كنترل و شنود ارقبانات با سي  و بيسي  )مونيتورينگ( و سامانه)سيست سامانه)سيست (

 رمزكننده كه در راستاي اهدا  جاسوسي كاربرد دارند مهر با موافدت وزارت انالعات در هر مورد

ص كه مورد سوباستفاده جاسوسي ال ورود كاالهاي الكترونيكي و مخابراقي با كاربرد قجاري و مدل خا1قبصره

قرار ميهيرند و همچني  كاالها و مواد دارويي، غذايي، معدني، سموم و مواد آلي كه بهعنوان كاالي دومنظوره 

 مورد سوباستفاده بيوقروريزم قرار ميهيرند براسام اعالم وزارت انالعات حسب مورد ممنوع ميهردد.

( قوسالط وزارت انالعالات قعيالي  و باله     1يال  بنالد و قبصالره)   ال فهرست و مشخصات كاالهاي موضوع ا2قبصره

 گمر  ايران اعالم ميهردد.

ح ال حاملي  صوت و قصوير ضبط شده خال  نظ  عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مالذهب رسالمي    

 كشور به قشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

نظ  عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمالومي و   خ ال كتاب، روزنامه، مجله، صور، عالمت و هر نوع نوشته مخالف 

 يا مذهب رسمي كشور به قشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

دال كاالهاي داراي عبارت يا عالمتي مخالف نظ  عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمالومي و يالا مالذهب رسالمي     

 كشور روي خود آنها يا روي لفا  آنها و يا در اسناد مربوط به آنها

ي خارجي از جريان قانوني خارج شده، اسكنام، قمبر و برچسب )باندرول( قدلبي و بليط بخت هاذال اسكنام

 آزمايي )القاري(

رال كاالهاي داراي نشاني يا نام يا عالمت يا مشخصات ديهري بر روي خود كاال يا روي لفالا  آنهالا بهمنظالور    

حل ساخت يا خالواص يالا مشخصالات    فراه  كردن موجبات اغفال خريدار و مصرفكننده نسبت به سازنده يا م

 اصلي آن كاال

قبصره ال كااليي كه با نظارت و قأييد گمر  موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بنالد فالوق مسالتثني     

 است.

 زال كاالهاي ممنوعالورود بهموجب قواني  خاص

 مبحث دوم ال ممنوعيتها در ورود موقت و عبور داخلي

 داخلي، محدوديتهاي ذيل قابل اعمال است:ال در ورود موقت و عبور 123ماده

 الف ال ورود موقت و عبور داخلي كاالهايي كه به موجب قانون ممنوع گرديده است، امكانپذير نيست.
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( اي  قانون منوط به موافدالت  122ب ال ورود موقت و عبور داخلي كاالهاي موضوع بندهاي )پ( قا )ج( ماده ) 

 وزارقخانههاي مربونه است.

( اي  قانون ممنوع است وليك  عبور داخلالي  122موقت كاالهاي موضوع بندهاي )چ( و )ح( ماده )پ ال ورود  

 اي  كاالها منوط به موافدت وزارقخانههاي مربونه است.

 ت ال ورود موقت و عبور داخلي كاالهاي مجاز مشروط، با موافدت گمر  ايران امكانپذير است.

 مبحث سوم ال ممنوعيتها در عبور خارجي

ال فهرست كاالهاي ممنوعه براي عبور خارجي و عمل انتدال)قرانشاليپمنت( قوسالط شالوراي امنيالت     124هماد

 شود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.كشور قهيه مي

بري)كابوقاژ( هالر  ال دولت ميتواند با صدور قصويبنامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتدال يا كران125ماده

 اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مديد به شرايطي كند.كااليي را به اقتضاب مصالح 

 مبحث چهارم ال ممنوعيتها در صادرات

 ال كاالهاي زير قابليت صدور قطعي ندارد:126ماده 

 الصدور براسام شرع مددم اسالم و يا بهموجب قانونالف ال كاالهاي ممنوع

 يراث فرهنهي، گردشهردي و صنايع دستيب ال اشياب عتيده يا ميراث فرهنهي به قشخيص سازمان م

پ ال اقالم دامي يا نباقي و گونههاي جانوري براي حفظ ذخاير ژنتيك يا حفاظت محيط زيست نبع فهرست  

 اعالمي ازسوي سازمانهاي مربونه

 ت ال ساير كاالهاي ممنوعالصدور بهموجب قواني  خاص

كالي كاله بنالا باله مالحظالات بهداشالتي،       ال ورود و قالرخيص كاالهالا قحالت هالر يالك از رويههالاي گمر      127ماده

هاي مربوناله باشالد،   قرنطينهاي، ايمني و زيست محيطي و نظاير آن براسام قانون مستلزم اعالمنظر سازمان

 موكول به اخذ گواهي از اي  سازمانها است.

 بخش ده  ال كارگزار گمركي

كالاالي متعلالع باله     ال كارگزار گمركي در گمر  به شخصي انالق ميشالود كاله قشالريفات گمركالي    128ماده 

اشخاص ديهر را به وكالت از نر  آنان انجام دهد. حدود اختيارات وكيل بايد بهتفكيك در وكالتنامه رسالمي  

 كه قوسط موكل در فرم نمونه ارائه شده قوسط گمر  ايران قنظي  ميشود، مشخص گردد.

 

وانه براي قرخيص كاال از كلياله  كارگزار گمركي بايد پروانه مخصوص از گمر  ايران قحصيل نمايد كه اي  پر

 گمركهاي كشور معتبر است.
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قبصره ال شرايط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعاليت و ساير امور مرقبط با اي  مالاده در حالدود مدالررات ايال       

 قانون در آييننامه اجرائي قعيي  ميشود.

نجالام قشالريفات گمركالي باله     ال در مواردي كه كارگزار گمركي يا كارمند قرخيص مربونه به هنهام ا129ماده

اي خال  واقع كه متضم  زيان مالي دولت باشد قنظي  نمايد، قخلف او باله پيشالنهاد گمالر     عمد اظهارنامه

 شود:ايران در كميسيون رسيدگي به قخلفات كه مركب از اشخاص ذيل است، رسيدگي مي

 الف ال نماينده وزارت صنعت، معدن و قجارت

كارگزاران گمركي با معرفي اقاق بازرگالاني و صالنايع و معالادن ايالران )در صالورت نبالود       ب ال نماينده اقحاديه  

 هاي مربوط به بخش قعاوناقحاديه، نماينده اقاق( و حسب مورد نماينده اقاق قعاون ايران در پرونده

 پ ال نماينده گمر  ايران )سرپرست كميسيون(

كند و درصورت اثبات عمدي بودن ضوع رسيدگي مياي  كميسيون با دعوت از كارگزار گمركي مربونه به مو

نالور دائال  بانالل و    قخلف، پروانه كارگزار گمركي يا كارت وي را متناسب با ميزان و قعداد قخلف، قعليع يا به

نمايد. چنانچه كارگزار گمركي يا كارمند قرخيص در ارقكاب نور كتبي به وي و گمركها اعالم ميمراقب را به

دخالت داشته باشد، عالوه بر اجراي مدررات باال، مشمول مجازات مدرر در قواني  قاچاق  عمل قاچاق گمركي

 گردد.شود. اگر عمل خال  وي مستلزم مجازاقهاي ديهر باشد وفع مدررات مربونه عمل ميمي

 شود.كميسيون و دبيرخانه آن در گمر  ايران قشكيل مي

 هايي كه قبل از آن قسلي  شده نيست.قشريفات گمركي اظهارنامهال قعليع يا ابطال پروانه مانع انجام 1قبصره

ال هرگاه كارگزار گمركي متخلف، از اشخاص حدوقي باشد مدررات اي  ماده، ه  شامل شخص حدوقي 2قبصره

انالد و  خال  را امضاب كرده مزبور و ه  شامل كساني كه در آن شخصيت حدوقي حع امضاب دارند و اظهارنام 

شود و هرگاه كارگزار گمركي مزبور از اشالخاص حديدالي باشالد در    اند ميام خال ، مداخله داشتهيا در آن اقد

قواند به عنوان شخصي كه داراي امضاب در يك شخصيت حدوقي كارگزار گمركالي اسالت   مدت ممنوعيت نمي

 در امور كارگزار گمركي گمر  فعاليت نمايد.

ل و در اجراي قعهدات خود وظايف قرخيص و قحويل و ندل كه بهموجب سند حمال شركتهاي حمل 130ماده

كاال در مدصد به صاحب آن را نيز برعهده دارند براي انجالام قشالريفات قالرخيص بايالد داراي پرواناله كالارگزار       

گمركي باشند و در اي  موارد سند حمل به منزله وكالتنامه قلدي ميهالردد، مشالروط بالر اينكاله در اساسالنامه      

 فعاليت منظور شده باشد.شركت بهصراحت امكان اي  
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قبصره ال انجام قشريفات گمركي كاالي عبور داخلي بهصورت حمل يكسره، عبالور خالارجي و انتدالالي قوسالط      

و ندل مربونه نياز به كالارت كالارگزار گمركالي نالدارد. در اينهوناله مالوارد بارناماله باله منزلاله          شركتهاي حمل 

 وكالتنامه قلدي ميهردد.

كسپرم كرير( كه مسؤوليت حمل و قحويل كاال را برعهده دارند، ميتوانند ال شركتهاي حمل سريع)ا131ماده

فدط با ارائه بارنامه و فاكتور به گمر  اظهار و كاال را با رعايت ساير مدررات، قرخيص و قحويل صاحبان آنهالا  

 نمايند.

هاي مالذكور در  قرخيص و نحوه و ضوابط فعاليت و مسؤوليتهاي شالركت قبصره ال فهرست و ميزان كاالهاي قابل 

 حدود مدررات اي  قانون در آييننامه اجرائي قعيي  ميهردد.

و ندل و كليه اشخاص حديدي و حدوقي مسؤول اعمال كاركنالان  ال كارگزار گمركي، شركتهاي حمل 132ماده

 و نمايندگان معرفيشده خود به گمر  ميباشند.

 بخش يازده  ال بازبيني و اقدامات بعد از قرخيص

 ياتفصل اول ال كل

ال گمركها موظفند كليه پتهها، اظهارنامهها و ساير اسناد گمركي مربوط به قالرخيص كالاال را پالس از    133ماده

امضاب پته يا پروانه، حداقل يكبار از نظر اجراي صحيح مدررات و اينكه وجوه گمركي متعلده بهطور صالحيح و  

 زبيني قرار دهند.كامل نبع مدررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد با

ال گمر  ايران ميتواند هر قعداد از اظهارنامههاي گمركها را كه ضالروري قشالخيص دهالد در مهلالت     134ماده

 قانوني بازبيني مجدد نمايد.

قبصره ال گمركها موظفند براسام درخواست گمر  ايران قبل از اندضاب ششماه مهلت قانوني، اظهارنامههالا و   

 يني مجدد ارسال نمايند.اوراق مورد نظر را براي بازب

ال هر گاه بعد از قرخيص كاال از گمر  معلوم گردد وجوهي كاله وصالول آن برعهالده گمالر  اسالت      135ماده 

بيشتر يا كمتر از آنچه مدرر بوده دريافت گرديده يا اساساً دريافت نشده و يا اشتباهي دريافت گرديالده اسالت   

ضاب پروانه يا پته گمركالي كالاالي مالورد بحالث، كسالر      گمر  و صاحب كاال ميتوانند ظر  ششماه از قاريخ ام

دريافتي و يا اضافه پرداختي را از يكديهر مطالبه و دريافت كنند. رد اضافه پرداختيها از محل درآمالد جالاري   

 بهعمل ميآيد.

 (ريال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نيست.1.000.000ال كسر دريافتي كمتر از يك ميليون )1قبصره

چنانچه نبع قواني  خاص براي مطالبه وجوهي كه وصول آن برعهده گمالر  اسالالت مهلالت مالرور      ال2قبصره

 زمان قانوني ديهري قعيالي  شود مورد، مالشمول مهلتهاي مربونه ميهردد.
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ال چنانچه پس از قرخيص كاال ظر  شش ماه از قاريخ امضاب پروانه يا پته گمركي، حك  معافيالت باله   3قبصره

 عايت مدررات، مبلغ پرداختي مربونه قابل استرداد است.گمر  قسلي  شود با ر

ال نر  گمر  براي مطالبه كسر دريافتي و يا استرداد اضافه پرداختي، شخصي است كاله پرواناله يالا    136ماده

 پته گمركي بهنام او بهعنوان صاحب كاال صادر شده است.

 فصل دوم ال كسر دريافتي

قمام وجوه كسر دريافتي را ني مطالبهنامه كتبي باله صالاحب   ال گمر  مكلف است مابهالتفاوت و يا 137ماده

كاال و در صورت عدم دسترسي، به وكيل يا نماينده صاحب كاال به نشاني مندرج در اظهارناماله ابالالغ و آن را   

از صاحب كاال مطالبه و دريافت نمايد. ابالغ مطالبهنامه به وكيل يا نماينده صاحب كاال ولو اينكه مورد وكالت 

 ماهه است.نمايندگي محدود به قرخيص كاال باشد قانع مرور زمان ششيا 

 ماهه محسوب نميشود.ال روز امضاب پروانه يا پته و روز ابالغ كسر دريافتي جزب مهلت شش1قبصره

 ال مطالبهنامه بايد مربوط به يك پروانه يا پته و مبلغ و مستند قانوني آن مشخص باشد.2قبصره

سر دريافتي از آنها مطالبه ميشود هرگاه نسالبت باله مبلالغ مالورد مطالباله اعتالراض       ال اشخاصي كه ك138ماده 

داشته باشند ميتوانند ظر  سي روز از قاريخ ابالغ مطالبهنامه داليل اعتراض خود را بهطور كتبي به گمالر   

شود  نامه رسيدگي ميكند و در مواردي كه اعتراض موجه شناختهاعالم دارند در اينصورت گمر  به اعتراض

از ادامه مطالبه خودداري مينمايد وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابالغ ميكنند كه در آن صورت چنانچه 

صاحب كاال به اعتراض خود باقي باشد ميتواند ظر  ده روز از قاريخ ابالغ بالدون قوديالع سالپرده، درخواسالت     

ارجالاع پرونالده بعالد از مهلتهالاي فالوق       ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختالفات گمركالي را بنمايالد.  

 باشد.ماه امكانپذير است و مستلزم قأمي  مبلغ مورد مطالبه ميحداكثر قا شش

( اي  قانون و ساير 144ال در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلتهاي قعيي  شده در ماده )139ماده 

 ئي وصول مطالبات شروع ميهردد.مواردي كه براسام اي  قانون مطالبه قطعي ميشود، عمليات اجرا

ال از قاريخ قطعي بودن مطالبه عالوهبر مابهالتفاوت، بهازاب هر ماه نسبت به مدت قأخير معادل نالي   140ماده 

 ( مبلغ كسر دريافتي جريمه ديركرد احتساب و دريافت ميشود.%5/0درصد)

 فصل سوم ال اضافه پرداختي

كه بعد از خروج كاال از گمر  ادعاب ميشود وقتي قرقيالب اثالر    ال به درخواستهاي رد اضافه پرداختي141ماده 

 داده ميشود كه داراي شرايط زير باشد:

الف ال هر درخواست رد اضافه پرداختي بايد فدط مربوط به يك پروانه يا پتاله گمركالي باشالد و مبلالغ و علالت       

 قداضاي استرداد در آن قيد شود.
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اضافه پرداختي الزامي است، مهر اينكه ثابت شود كه اصل سالند   ب ال ارائه اصل پروانه يا پته گمركي براي رد 

از بي  رفته است كه در چني  موردي بايد قداضاكننده قعهدي بسپارد كه در صورت كشالف خالال  از عهالده    

 مسؤوليت آن برآيد.

پ ال مال  قشخيص قاريخ قسلي  درخواست رد اضافه پرداختي، قاريخ ثبت آن در گمر  محل قرخيص و يا  

 ر  ايران است.گم

ماهه مزبور محسالوب  ت ال روز صدور پروانه و روز ثبت قداضاي رد اضافه پرداختي در گمر  جزب مهلت شش 

 نميشود.

ال مبلغ اضافه پرداختي بايد به صاحب كاال يا وكيل قانوني او كه حع دريافالت وجاله را دارد از زمالان    142ماده

( به 140اخت، گمر  از محل جريمه وصولي ماده )قطعيت، ظر  يك ماه مسترد شود. در صورت قأخير پرد

 ( مبلغ اضافهپرداختي را بهعنوان جريمه به صاحب كاال پرداخت مينمايد.%5/0ازاب هر ماه ني  درصد )

قبصره ال گمر  موظف است پس از رد اضافه پرداختي، مراقب را با ذكر مبلغ در مالت  اصالل پرواناله يالا پتاله       

هر اينكه ثابت شالود اصالل سالند از بالي  رفتاله كاله در چنالي  مالوردي بايالد          گمركي و اظهارنامه درج نمايد م

 قداضاكننده با ارائه قعهدنامه رسمي در صورت كشف خال ، قمام مسؤوليتهاي آن را برعهده گيرد.

 فصل چهارم ال حسابرسي  بعد از قرخيص

  ساله سالال از   ال گمر  ايران مكلف است به منظور حصول انمينان از رعايت مدررات گمركي ظالر 143ماده

قاريخ صدور سندي كه بهموجب آن كاال از گمر  قرخيص شده، در صورت كشالف اسالناد خالال  واقالع كاله      

مشمول قاچاق نشود درباره قرخيص كااليي كه متضم  زيان مالي دولت است و يا امتيازات غيرموجهي براي 

( قالا ساله برابالر    %30ي درصد )صاحب كاال ايجاد نموده باشد به قأييد و قشخيص گمر  ايران جريمهاي از س

ارزش كاالي موضوع سند مذكور قعيي  و دريافت نمايد. دريافت اي  جريمه مانع از قعديبي كه حسب مالورد  

 نبع مواد مربوط به قانون مجازات اسالمي بهعمل ميآيد نيست.

لالغ  ال در مورد وجوهي كه م  غيرحع بالا قدلالب و قزويالر مسالترد ميهالردد عالوهبالر وصالول اصالل مب        1قبصره

 ( آن نيز دريافت ميشود.%100استردادي جريمهاي معادل صد درصد )

و ندل و كارگزاران گمركي و ساير اشالخاص ذيالربط مكلفنالد حسالب     ال صاحبان كاال، شركتهاي حمل 2قبصره

 مورد اسناد و مدار  موجود مورد درخواست گمر  در ارقباط با موضوع مورد رسيدگي را ارائه نمايند.

 راجع رسيدگي به اختالفات گمركيبخش دوازده  ال م
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ال مرجع رسيدگي به اختالفات گمركي در قشخيص قعرفه، ارزش كاال، جريمهها بهغيراز موارد قاچاق 144ماده

گمركي، قوه قهريه )فورم ماژور( و مدررات گمركي، كميسيون رسيدگي باله اختالفالات گمركالي اسالت. ايال       

 كميسيون مركب از اشخاص ذيل است:

 ر عضو اصلي از كارمندان گمر  ايرانالف ال چهار نف

 ب ال دو نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت صنعت، معدن و قجارت

 پ ال يك نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي

 ت ال يك نفر عضو اصلي بهعنوان نماينده اقاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

 نماينده اقاق قعاونث ال يك نفر عضو اصلي بهعنوان 

 ال اعضاب كميسيون، از ميان افراد مطلع به امور گمركي قوسط دستهاههاي مزبور انتخاب ميشوند.1قبصره

ال اعضاب كميسيون ه  نراز مديركل قلدي ميشوند و بايالد حالداقل داراي پالانزده سالال سالابده كالاري       2قبصره

 ب اقاقهاي مذكور انتخاب شوند.مرقبط باشند و قوسط رئيس گمر  ايران، وزراب مربونه و رؤسا

 ال به همراه هريك از اعضاب اصلي يك نفر نيز به عنوان عضو عليالبدل معرفي ميشود.3قبصره

ال رأي كماليسيون رساليدگي به اختالالفات گمالركالي الزماالجراب اسالالت مهالر در مالواردي كاله مبلالغ      4قبصره

ي كااليي كاله اخالتال  درخصالوص شالرايط     مابهالتفاوت بي  نظر گمر  و مورد قبول مؤدي و يا ارزش گمرك

( ريال باشالد كاله در اينصالورت مالؤدي ميتوانالد      50.000.000ورود و صدور آن است، بيش از پنجاه ميليون )

 ظر  بيست روز از قاريخ ابالغ رأي قداضاي ارجاع امر به كميسيون قجديدنظر را بنمايد.

ا در واحالدهاي سالتادي گمالر  ايالران مالورد      ال اختالفات اشخاص با گمركها به درخواست مؤدي ابتد  5قبصره

اظهارنظر قرار ميهيرد و درصورقي كه مؤدي به اعتراض خود باقي باشد پرونده از نالر  رئاليس كالل گمالر      

ايران و يا شخصي كه به حك  وي بهطور كتبي قعيي  ميهردد به كميسيون رسيدگي به اختالفالات گمركالي   

( مبلالغ مالورد   %5/0درصد )ذكور صاحب كاال بايد معادل ني احاله ميشود. براي نرح اختال  در كماليسيون م

 اختال  را بهعنوان حع رسيدگي بهصورت سپرده پرداخت نمايد.

درصورقي كه رأي صادره بهوسيله كميسيون رسيدگي به اختالفات گمركي در قأييد نظريه گمر  باشد مبلغ 

ع صاحب كاال باشد يا اينكه با درخواسالت  مذكور به درآمد قطعي منظور ميهردد لك  درصورقي كه رأي به نف

صاحب كاال اختال  به كميسيون قجديدنظر احاله شود و رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كاال باشد، مبلغ 

 سپرده مسترد ميهردد.

 اختالفات مربوط به قاچاق گمركي در مراجع صالحه رسيدگي ميشود.
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هايي كاله از نالر  رئاليس    ها و گزارشظر در مورد نرحال كميسيون در مورد استعالم قعرفه و اظهارن  6قبصره

( ايندالانون قعيالي  قعرفاله    43كل گمر  ارجاع ميشود نظر مشورقي ميدهد. در مواردي كه در اجراي مالاده ) 

 شود برايهمر  الزماالجراب است.

جاله  ال در مواردي كه در حي  رسيدگي به پروندهها، كميسيون با مواردي غير از موضالوع اخالتال  موا  7قبصره

 گردد، مراقب به رئيس كل گمر  ايران منعكس ميشود.

ال جلسات كميسيون رسيدگي به اختالفات گمركي حداقل بالا حضالور شالش نفالر از اعضالاب رسالميت         8قبصره

 مييابد و مصوبات آن با رأي اكثريت كل اعضاب )حداقل پنج نفر( معتبر است.

 قصريح گرديده و نظرات اقليت در آن ذكر گردد.ال داليل، قوجيهات و مستندات رأي بايد در مت  آن 9قبصره

ال از بي  اعضاب اصلي كميسيون رسيدگي به اختالفات يك نفر رئيس و يك نفر نالايبرئيس در اولالي    145ماده

 جلسه كميسيون با رأي مخفي انتخاب و با حك  رئيس كل گمر  منصوب ميشوند.

 شخاص ذيل است:ال كميسيون قجديد نظر اختالفات گمركي مركب از ا146ماده 

 الف ال يك نفر از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير )رئيس(

 ب ال يك نفر از معاوني  گمر  ايران به انتخاب رئيس كل گمر  ايران )نايبرئيس(

 پ ال يك نفر از كارمندان وزارت صنعت، معدن و قجارت به انتخاب وزير

 يس قوه قضائيهت ال يك نفر از قضات به انتخاب رئ

ث ال يك نفر از اعضاب هيأت رئيسه اقاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با معرفي رئيس اقاق يالا يالك نفالر از     

 اعضاب هيأقرئيسه اقاق قعاون به انتخاب رئيس اقاق در مورد پرونده قعاونيها

يشود. اعضاب كميسيون بايالد  ال بههمراه هر يك از اعضاب اصلي يك نفر نيز به عنوان عليالبدل معرفي م1قبصره

 حداقل داراي بيست سال سابده كاري مرقبط باشند.

( مبالاللغ مالورد   %1درصالد ) ال براي نرح اختال  در كميسيون قجديدنظر صاحب كاال بايد معادل يالك2قبصره

اختالال  را به عنوان حع رسيدگي به صالورت سالپرده پرداخت نمايد. در صورقي كه رأي صالادره باله وساليله    

ون مذكور در قأييد نظريه گمر  باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور ميشود لك  درصورقي كاله  كميسي

 رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كاال باشد مبلغ سپرده مسترد ميهردد.

ال كساني كه به عنوان عضو كميسيون رسيدگي به اختالفات گمركالي، در مالورد پرونالدهاي رأي داده    3قبصره

 كميسيون قجديدنظر و رأي دادن درباره همان پرونده را ندارند.باشند حع شركت در 

ال آراب صادره به وسيله كميسيون قجديدنظر قطعي و الزماالجراب اسالت و فدالط قالا مالدت سالي روز از      4قبصره

 قاريخ ابالغ رأي از نظر شكلي قابل شكايت در ديوان عدالت اداري ميباشد.
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رسمي اداري براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و باله جالز در    ال اعالضاب كميسيونها به موجب احكام147ماده

صورت بازنشستهي، استعفاب، حجر، محكوميت اداري يا كيفري، انتدال به سازمانهاي ديهر و غيبت غيرموجاله  

 بيش از سه جلسه متوالي، در مدت مذكور قابل قغيير نميباشند.

 يهر قابل قمديد است.قبصره ال عضويت در كميسيونها فدط براي يك دوره دوساله د

ال در مواردي كه قعداد پروندههاي ارجاعي به كميسيون ايجالاب نمايالد، رئاليس كالل گمالر  ايالران       148ماده

( قداضا نمايد كاله اعضالاب بيشالتري را بالراي قشالكيل      146( و )144ميتواند از وزيران و مراجع مذكور در مواد)

راي مالدت معالي  معرفالي نماينالد. در ايال       كميسيونهاي جديد رسيدگي به اختالفات گمركي و قجديدنظر بال 

صورت ساير دستهاهها نيز مكلفند نسبالت به معرفي اعضاب مورد درخواست با رعايالت شالرايط مدالرر در ايال      

 قانون اقدام نمايند.

ال آراب كميسيونها در مورد پروندههاي مشابه قابل قعمي  نيست ولي واحدهاي ستادي گمر  ايالران  149ماده

آراب قطعي كميسيونها كه آراب كميسيون رسيدگي باله اختالفالات گمركالي و قجديالد نظالر      ميتوانند به آخري  

منطبع بر ه  باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنكه اينهونه آراب مورد پذيرش صالاحب كالاال   

 نيز قرارگيرد استناد نمايند.

 بخش سيزده  ال ساير مدررات

رگاني دولت با ساير كشورها براي كاالي معينالي حدالوق ورودي باله    ال هرگاه ضم  موافدتنامههاي باز150ماده

مأخذي غير از آنچه كه در جدول قعرفه مدرر است معي  شود مادامي كه موافدتنامههاي مزبور به قوت خالود  

باقي است حدوق ورودي آن كاال مطابع مأخذ قعيي  شده در موافدتنامهها و با رعايت شالرايط مدالرر در آنهالا    

 ردد مالهر اينكه در جدول قعالرفه، حدوق ورودي كمتري به آن قعلع گيرد يا بخشوده شود.دريافت ميه

ال قرجيحات قعرفهاي يا قجاري درخصوص محصوالت با مبدأ كشور ذينفع نر  قرارداد وقتي اعمال 151ماده

 ميشود كه كاال بهطور مستدي  از آن كشور حمل شود.

 ز:قبصره ال منظور از حمل مستدي  عبارت است ا

 الف ال محصوالقي كه بدون عبور از سرزمي  كشور ديهر حمل شود.

ب ال محصوالقي كه از كشورهاي ديهر عبور خارجي شود، مشروط بر اينكاله ايال  عبالور خالارجي بهالداليلي از       

و ندل قابل قوجيه باشد و كالاال زيالر نظالر كشالورهاي عبالوري و      قبيل شرايط جغرافيايي يا ساير الزامات حمل 

 هيچهونه عملياقي عبور نمايد.بدون انجام 

ال در قمام موارد مربوط به اي  قانون اقامتهاه صاحب كاال يا نماينالده قالانوني او همالان اسالت كاله در      152ماده

اظهارنامه گمركي يا قدالاضانامه قيالد شده است. درصورقي كه قغييري در محل اقامت داده شالود بايالد فالوري    
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و قا زماني كه به اي  قرقيب انالع ندادهاند كلياله اخطاريههالا و    محل جديد را با مشخصات كامل انالع دهالد

دعوقنامهها و احكام كميسيونها و اجرائيههاي مربونه به همان محل قعيي  شده در اظهارنامه يا برگ قداضالالا  

ابالغ ميشود. درصورقي كه آدرم ارائه شده غيرواقعي باشد و مؤدي در آن محل شناخته نشود گزارش كتبي 

 ابالغ در ذيل ابالغيه به منزله ابالغ قانوني قلدي ميهردد. مأمور

 قبصره ال ساير قشريفات ابالغ مندرج در اي  ماده قابع مدررات ابالغ قانوني آيي  دادرسي مدني است.

ال صدور المثني، رونوشت يا قصوير گواهي شده از اسناد وصول و قرخيص بهطور مطلع ممنوع اسالت  153ماده

 واند از گمر  درخواست كند، گواهينامه حاكي از مدلول سند به او قسلي  شود.لك  صاحب سند ميت

ال مراجع قحويلهيرنده دولتي كاال ميتوانند امور قحويل و قحول كاال از قبيل باربري و انبارداري و يالا  154ماده

خانههاي اماك  غيرگمركي خود را با رعايت مدررات اي  قالانون بالراي ايجالاد انبارهالاي اختالالصاصي يالا سالرد       

شالده از سالوي گمالر  ايالران واگالذار نماينالد.       عمومي به بخش غيردولتي مطالابع فهرسالت قأييالد صالالحيت    

قحويلهيرنده مكلف است براسام وظايف و مسؤوليتهاي مذكور در ايال  قالانون عمالل نمايالد. محالول نمالودن       

هي قبلي بالا گمالر    وظايف انبارداري و واگذاري اماكني براي نههداري كاالي گمر  نشده موكول به هماهن

 ايران است.

ال در مالواردي كه دولت جمهوري اسالمي ايران نبع قانون، عضويت در كنوانالسيونها و قراردادهالاي  155ماده

االجراب شناخته است، روشالها و دسالتورالعملهاي اجرائالي ايال      المللي مربوط به گمالر  را پذيرفتاله و الزمبي 

 ود و به قصويب هيأت وزيران ميرسد.شقراردادها از نر  گمر  ايران قهيه مي

ال جريمهها و ساير حدنصابهاي ريالي قعيي  شده در اي  قانون هر سه سال يكبالار براسالام شالاخص    156ماده

اسالمي ايران اعالالم ميشالود باله پيشالنهاد وزارت امالور اقتصالادي و        قيمتها كه قوسط بانك مركزي جمهوري

 دارايي و قصويب هيأت وزيران قغيير مييابد.

ال اشخاصي كه كااليي اع  از داخلي و خارجي را از آبهاي سرزميني مرزي گرفته و يا بيرون بياورنالد  157ماده

بايد آن را به نزديكتري  گمر  قحويل نمايند و گمر  مكلف است فوراً صورقمجلس حالاكي از مشخصالات و   

 خصوصيات كاال را قنظي  و به امضاب يابنده برساند.

ثبالت در دفتالر انبالار و صالدور قالبض انبالار بالفاصالله مراقالب را در يالك روزناماله           گمر  مكلف است پالس از  

كثيراالنتشار اعالم و قصريح نمايد كه اگر كسي خود را مالك كاالي مزبالور ميدانالد ميتوانالد از قالاريخ انتشالار      

و آگهي قا مدت يك سال با ارائه اسناد به گمر  براي پرداخت حدوق ورودي كاالي خارجي و قرخيص كالاال  

 هاي بيرون آوردن از آب و نظاير آن مراجعه نمايد.پرداخت هزينه
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در صورقيكه قا پالايان مدت مزبور كسي به گمر  مراجعه ننمايد كاالي مزبور به عنوان مجهواللمالالك قلدالي   

شود و پس از فروش قوسط نهاد مأذون از سوي وليفديه هزينههاي مربونه از محل حاصالل فالروش قابالل    مي

 .پرداخت است

ال درمورد شناورهاي غرق شده يا صدمه ديده و بداياي آنها كاله قوسالط سالازمان بنالادر و دريالانوردي،      1قبصره

 اقدام ميشود. 29/6/1343( قانون دريايي ايران مصوب 37ندالل و انتدالال مييابد با رعايت ماده )

ا خطر نمايد، نبالع مدالررات   ال كاالهاي سريعالفساد و كاالهايي كه نههداري آنها ايجاد هزينه اضافي ي2قبصره

مربوط، به فروش ميرسد و وجوه حاصل از فروش آن قا قعيالي  قكليالف نهالائي باله عنالوان سالپرده نههالداري        

 ميشود.

ال بهاستثناب موارد مصالرحه در ايال  قالانون نحالوه ورود و صالدور كالاال، قحويالل و قحالول، نههالداري،          158ماده

 ه اقتصادي، حسب مورد قابع قواني  مربونه است.محدوديتها و ممنوعيتها در منانع آزاد و منانع ويژ

ال مبادله كاال در قجارت مرزي از قبيل مرزنشيني، پيلهوري، بازارچههالاي مالرزي بالا رعايالت قالواني       159ماده

 مربونه، از نظر كنترلها و قشريفات گمركي قابع مدررات اي  قانون است.

زد خزانه به نام گمر  جمهالوري اسالالمي   ( از حدوق ورودي در حساب مخصوصي ن%2ال دو درصد )160ماده

ايران واريز ميشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانيال  بودجاله سالنواقي منظالور ميهالردد در     

( اعتبار موضوع اي  ماده %70اختيار سازمان مزبور قرار ميهيرد. گمر  جمهوري اسالمي ايران هفتاد درصد )

ساختمانهاي گمر  و خانههاي سازماني با اولويت گمركهالاي مالرزي هزيناله     را براي قجهيز گمركها و ابنيه و

مينمايد و عملكرد اي  ماده را هر ششماه يكبار باله كميساليون اقتصالادي مجلالس شالوراي اسالالمي گالزارش        

 مينمايد.

ال بودجه گمر  جمهوري اسالمي ايران اعال  از هزينهالاي، قملالك داراييهالاي سالرمايهاي و اعتبالارات       1قبصره

 اي  ماده به صورت متمركز در رديف جداگانهاي در لوايح بودجه سنواقي منظور ميشود.موضوع 

( اعتبار موضوع اي  ماده از شمول قانون محاسبات عمومي و سالاير مدالررات   %30ال مصر  سيدرصد )2قبصره

نون قانون نحوه هزينهكردن اعتباراقي كه به موجب قالانون از رعايالت قالا   »عمومي دولت مستثني است و قابع 

 ، ميباشد.«6/11/1364محاسبات عمومي و ساير مدررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 

ال هزينالهكرد اعتبارات موضوع اي  ماده در چالهارچوب قوانالي  مربونه به موجب دستورالعملي اسالت  3قبصره

 كه قوسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابالغ ميهردد.

( ايال  قالانون را باله منظالور     160( از منابع موضالوع مالاده )  %20)ال گمر  موظف است بيست درصد 161ماده

قشويع، قرغيب، پاداش و هزينههاي رفاهي و درماني و كمك هزينه مسك  كاركنان گمر  و كاركنان سالاير  
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( اي  قانون خدمت ارائه 12دستهاههاي اجرائي كه در مكانهاي قحت مديريت و نظارت گمر  موضوع ماده )

ندش آنها پرداخت نمايد. پرداخت پاداش بالراي كاركنالان مسالتدر در گمركهالاي مالرزي       مينمايند، متناسب با

 است. 5/1و  2، 3زميني و دريايي، گمر  فرودگاهها و ستادهاي گمر  در مراكز استانها به قرقيب با ضريب 

زش، ( اي  قانون را به منظور آمالو 160( از منابع موضوع ماده )%10ال گمر  موظف است ده درصد )162ماده

پژوهش و باالبردن سطح آگاهي، مهارت و معلومالات كاركنالان گمالر  و سالاير امالوري كاله موجالب افالزايش         

 بهرهوري كاركنان گمر  و وصول حدوق دولت ميشود، هزينه نمايد.

آگاهي، پيشهيري ،آمادگي مدابله و امدادرساني در حالوادث و سالوانح، معالادل نالي      ال به منظور پيش163ماده

حدالوق گمركالي و سالود بازرگالاني كاله باله كاالهالاي وارده باله كشالور قعلالع ميهيالرد، از             ( از كل%5/0درصد)

واردكنندگان اخذ و به خزانهداري كل كشور واريز و معادل آن در بودجه ساالنه باله حسالاب جمعيالت هالالل     

 احمر منظور ميشود قا در راستاي مأموريتهاي قانوني هزينه گردد.

االجالراب شالدن   يح نشده در اي  قانون ظر  شش ماه پس از قاريالخ الزمال آييننام  اجرائي موارد قصر164ماده

 شود و به قصويب هيأت وزيران ميرسد.قوسط وزارت امور اقتصادي و دارايي قهيه مي

 ال از زمان الزماالجراب شدن اي  قانون، قواني  و مدررات ذيل لغو ميهردد:165ماده 

 الحات و الحاقات بعدي آنو اص 30/3/1350الف ال قانون امور گمركي مصوب 

 و اصالحات و الحاقات بعدي آن 20/1/1351ب ال آييننامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب 

پ ال اليحه قانوني راجع به محموالت سياسي و لوازم شخصي متعلع به نمايندگان سياسي ايرانالي و خالارجي    

 28/3/1359مصوب 

( قالانون مدالررات صالادرات و واردات مصالوب     17( و )14(، )12( و مواد )2( ماده )3( و )2(، )1ت ال بندهاي ) 

4/7/1372 

 17/12/1382ث ال ماده واحده قانون يكسان سازي قشريفات ورود و خروج كاال و خدمات از كشور مصوب 

 17/2/1387( آن مصوب 3( و )1هاي)استثناي قبصره( قانون ماليات بر ارزش افزوده به41ج ال ماده )

 10/12/1351گذرنامه مصوب ( قانون 4چ ال ماده )

مالاه  قانون فوق مشتمل بر يكصد و شصت و پنج ماده در جلسه علني روز يكشالنبه مالورخ بيسالت و دوم آبالان    

باله قأييالد شالوراي نههبالان      2/9/1390يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسالمي قصويب شد و در قالاريخ  

 رسيد.

 رئيس مجلس شوراي اسالمي ال علي الريجاني


