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ھیات دولت
مرجع تصویب: ھیات وزیران 

شماره ویژه نامھ: ۵۵٩
چھارشنبھ،٧ فروردین ١٣٩٢

سال شصت و نھ شماره ١٩٨٢٣
آیین نامھ اجرایی قانون امور گمرکی 

شماره٢۶٢٧۵٨/ت۴٧٧٧۵ھـ                                                          ٢٩/١٢/١٣٩١

وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ گمرک جمھوری اسالمی ایران

ھیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/١٢/١٣٩١ بنا به پیشنھاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (١۶۴) قانون امور گمرکی ـ
مصوب ١٣٩٠ـ آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

 

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

بخش اول ـ تعاریف و کلیات

فصل اول ـ تعاریف

ماده١ـ اصطالحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف ـ قانون: قانون امور گمرکی ـ مصوب ١٣٩٠ـ .

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

پ ـ گمرک: گمرک ھای اجرایی در سطح کشور.

ت ـ گمرکھای داخلی: گمرکھای غیرمرزی در داخل کشور.

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

 

فصل دوم ـ کلیات

مبحث اول ـ حقوق ورودی و ھزینه ھای انجام خدمات

ماده٢ـ کاالی ترخیص شده از گمرک مشمول افزایش حقوق ورودی نمی شود.

تبصره ـ افزایش یا برقراری عوارض صادراتی شامل کاالی اظھارشده در گمرک نمی شود.

ماده٣ـ در اجرای تبصره (٣) ماده (۵) قانون، نرخ ھزینه انجام خدمات به شرح زیر مشخص می شود:

الف ـ درصورتی که ارایه دھنده خدمات گمرک باشد نرخ ھزینه انجام خدمات بنا به پیشنھاد گمرک ایران و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی
و دارایی تعیین و اخذ خواھد شد.

ب ـ درصورتی که ارایه دھنده خدمات سایر دستگاھھای دولتی باشند نرخ ھزینه انجام خدمات بنا به پیشنھاد دستگاه مربوط و پس از
تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوط تعیین و اخذ خواھد شد.

ج ـ در سایر موارد که ارایه دھنده خدمت غیردولتی است نرخ ھزینه انجام خدمات پس از اعالم توسط ارایه دھنده خدمت با تأیید ھیئت
عالی نظارت، موضوع ماده (١١) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ١٣٨٢ـ تعیین می شود.

تبصره ـ منظور از باربری موضوع بند (ل) ماده (١) قانون، عملیاتی است که برای تخلیه، بارگیری، جابجایی و صفافی کاال انجام
می شود.
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ماده۴ـ انجام خدمات (تشریفات گمرکی) فوق العاده در روزھای تعطیل یا ساعات غیراداری در داخل اماکن گمرکی مستلزم موافقت
گمرک با درخواست کتبی متقاضی در ساعات اداری می باشد که در این صورت ھزینه خدمات فوق العاده متناسب با خدمات موردنظر
دریافت خواھد شد. انجام خدمات یاد شده در خارج از اماکن گمرکی در تمام اوقات مستلزم پرداخت ھزینه ھای مذکور و تأمین وسایل

رفت و آمد برعھده متقاضی است.

تبصره١ـ خدمات پیاده کردن مسافران و پیک سیاسی و معاینه توشه و اشیای شخصی آنھا و پیاده کردن کیسه ھای پستی،
سوارکردن مسافران و پیک سیاسی و بارگیری کیسه ھای پستی به وسایل نقلیه به شرط اینکه نمایندگان مؤسسات حمل و نقل،
رییس گمرک و مرجع تحویل  گیرنده کاال را برای اینکه بتواند کارمندان مورد نیاز را حاضر نماید به موقع مطلع سازند و اظھارنامه اجمالی و
رونوشت بارنامه و سایر اسناد را قبل از شروع کار به گمرک و مرجع تحویل گیرنده تسلیم نمایند، بدون اینکه نیاز به درخواست قبلی و

تحصیل اجازه و پرداخت ھزینه خدمت فوق العاده باشد در تمام اوقات اعم از ساعات اداری یا غیراداری یا ایام تعطیل انجام می گیرد.

تبصره٢ـ ھرگاه ساعات ورود و حرکت وسایل نقلیه مطابق برنامه ھای منظم، معین و معلوم باشد احتیاجی به اعالم موردی نخواھد
بود.

تبصره٣ـ واگن ھای راه آھن ممکن است در خارج از ساعات اداری بدون ھیچ تشریفاتی به انبارھای گمرکی وارد شوند، به شرط اینکه
معاینه یا تحویل گرفتن کاال یا شمارش محموله ھای آنھا درخواست نشده و فقط امانت گذاشتن موقتی تا فرارسیدن ساعات کار اداری

بدون مسئولیتی برای گمرک و مرجع تحویل گیرنده مدنظر باشد.

 

مبحث دوم ـ استفاده از فنون اطالعات

ماده۵ ـ گمرک ایران موظف است متناسب با ایجاد زیرساختھا به منظور انجام تشریفات گمرکی و کنترلھای گمرکی از فناوریھای نوین
نظیر فناوری اطالعات و پرتونگاری با رعایت قوانین تجارت الکترونیکی ـ مصوب ١٣٨٢ـ و مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ١٣٨۶ـ
استفاده نموده و با ایجاد زیرساختھا، مجوزھای صادره، معافیتھا و ممنوعیت ھا در انجام تشریفات گمرکی را در بستر فناوری اطالعات و
ارتباطات دریافت نماید. ھمچنین به منظور شناسایی ھویت شخصی و تجاری متعاملین خود در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی به
اطالعات سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل ثبت شرکتھا و مؤسسات غیرتجاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمھوری
اسالمی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و سایر سازمانھا (حسب مورد در مواقع لزوم) استناد نموده و سازمانھای ذی ربط باید

اطالعات مربوط را در بستر فناوری اطالعات و ارتباطات در اختیار قرار دھند.

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است زیرساختھای ارتباطی و مخابراتی امن و پایدار در بستر شبکه ملی اطالعات را
در گمرکھای کشور به منظور اجرای گمرک الکترونیکی فراھم نماید.

 

مبحث سوم ـ تضمین

ماده۶ـ در مواردی که طبـق قـانـون، گمرک مجـاز به اخـذ تضمین است اظھارکننده می تواند یکی از مورد تضمین موضوع بند (ح) ماده
(١) قانون را انتخاب و ارایه نماید. تضمین به صورت کلی (پس از اعالم شرایط توسط گمرک) یا موردی تودیع می شود و گمرک موظف

است بالفاصله پس از انجام الزامات، تضمین مربوط را آزاد نماید.

تبصره١ـ درخصوص اشخاص دارای سابقه تخلف از مقررات گمرکی، نوع تضمین از سوی گمرک ایران تعیین خواھد شد.

تبصره٢ـ بیمه نامه معتبر بیمه نامه ای است که شرکتھای بیمه طبق ضوابط شورای عالی بیمه با ھماھنگی قبلی و عقد قرارداد با
گمرک ایران صادرمی کنند.

 

مبحث چھارم ـ تشریفات و کنترلھای گمرکی

ماده٧ـ کاالھا و وسایل نقلیه (زمینی، دریایی و ھوایی) که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شوند، اعم از اینکه مشمول حقوق
ورودی باشند یا نباشند و مسافران ورودی و خروجی مشمول کنترلھای گمرکی خواھند بود.

ماده٨ـ در اجرای ماده (١٢) قانون، وزارتخانه ھا و سازمانھای مسئول سایر کنترلھا موظفند به شرح زیر اقدام نمایند:

الف ـ استقرار نمایندگان تام االختیار خود در اجرای پنجره واحد فیزیکی حسب نظر گمرک در این مراکز در گمرکھای اجرایی به نحوی که
جوابگویی کامل به مراجعان صورت گیرد.

ب ـ تنظیم سـاعـات کاری و ایام حضـور نماینـدگان تام االختیـار خود براسـاس نظر گمـرک، به نحـوی که ھیـج گونه خللـی در ترخیص کاال
به دلیـل عدم حضـور آنان ایجاد نگردد.

پ ـ تنظیم مدت بازدید، نمونه گیری و پاسخگویی خود به طور کامل و براساس نظر گمرک به نحوی که زمان ترخیص کاال تا دو سال پس
از الزم االجراشدن این آیین نامه حداقل سی درصد کاھش یابد.

ت ـ ارایه اسناد، مدارک، گواھی ھا و مجوزھای مرتبط به گمرک به صورت الکترونیکی به نحوی که گمرک ایران تعیین می نماید. رعایت
این بند توسط سازمانھا و مؤسساتی که در انجام تشریفات گمرکی کاال دخیل می باشند، نیز الزامی است.

ث ـ فراھم نمودن امکانات الزم و آموزش کارکنان گمرک در مواردی که برخی از کنترلھا با ھماھنگی قبلی به گمرک واگذار می شود.

ج ـ اتمام و تکمیل ساختمانھای اداری از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری و تحویل کل مجموعه به گمرک ایران توسط سازمانھای متولی
ایجاد زیرساخت در مبادی ورودی و خروجی.

 

مبحث پنجم ـ الزامات سیستم ھماھنگ شده
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ماده٩ـ در اجرای ماده (١٣) قانون و تبصره آن، در مواردی که در عبارات جدول تعرفه ابھام وجود داشته باشد، متن سیستم
ھماھنگ شده و یادداشت ھای توضیحی آن به زبانھای رسمی کنوانسیون مربوط مالک عمل خواھد بود.

تبصره ـ مدت زمان رسیدن کاال به شرح زیر تعیین می گردد:

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

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

بخش دوم ـ تعیین ارزش و قواعد مبدأ

فصل اول ـ ارزش کاال

مبحث اول ـ ارزش کاالی ورودی (وارداتی)

ماده١٠ـ در اجرای ماده (١۵) قانون، اصطالحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف ـ کاالی مثل: کاالیی که از ھمه جھات از جمله خصوصیات فیزیکی (مادی)، کیفیت و شھرت با  کاالی اظھارشده ورودی یکسان
باشد. تفاوتھای جزیی در ظاھر مانند رنگ مانع از آن نیست که کاال به عنوان مثل تلقی نگردد.

ب ـ کاالی مشابه: کاالیی که گرچه از ھمه جھات ھمانند نیست ولی خصوصیات و مواد تشکیل دھنده مشابھی دارد که آن را قادر
می سازد عملکرد یکسانی را با کاالی مورد نظر انجام دھد. کیفیت کاال، شھرت آن و وجود یک عالمت (مارک) تجاری از جمله عوامل

تعیین کننده در تشخیص کاالی مشابه می باشد.

تبصره ـ درصورت عدم وجود کاالی مثل یا مشابه تولیدشده توسط ھمان شخصی که کاالی مورد نظر را تولید کرده است، کاالھای
تولیدشده توسط سایر تولیدکنندگان از ھمان کشور مبدأ با شھرت یکسان مالک خواھد بود.

پ ـ کاالی ھمان نوع یا طبقه: کاالیی که در گروه کاالھای تولیدی صنعت یا بخش صنعتی خاص قرار گرفته و کاالی مثل یا مشابه را نیز
در برمی گیرند.

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

ث ـ سطح تجاری: مرحله  ای از تجارت که خرید و فروش در آن سطح (تولیدکننده، واردکننده، عمده فروش و خرده فروش) انجام شده
است.

ج ـ نرم افزاھای تجاری: نرم افزاھایی که به صورت انبوه، تولید، بازاریابی و به بازار مصرف عرضه می گردند.

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

١ـ کارمند یا مدیر امور تجاری یکدیگر باشند.

٢ـ از نظر قانون تجارت به عنوان شریک تجاری شناخته شوند.

٣ـ کارفرما و کارمند باشند.

۴ـ ھر شخصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، کنترل یا مالکیت پنج درصد یا بیشتر از سھام یا حق رأی یا ھر دو آنھا را در اختیار
داشته باشد.

۵ـ یکی از آنھا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را کنترل نماید.

۶ـ ھر دو آنھابه صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص سومی کنترل گردند.

٧ـ آنھا عضوی از یک خانواده باشند.

تبصره ـ افرادی که از طریق تجاری با یکدیگر مرتبط ھستند و یکی از آنھا نماینده انحصاری، توزیع کننده انحصاری یا صاحب امتیاز
انحصاری دیگری است، چنانچه مشمول ضوابط بند (چ) شوند، افراد مرتبط محسوب می شوند.

ماده١١ـ مالک ارزش گمرکی کاالی ورودی طبق ماده (١۴) قانون، قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کاالی فروخت شده
بین افراد غیرمرتبط جھت صـدور به قلمـرو گمـرکی ایـران است که براسـاس سیـاھـه خرید و سایر اسناد تسلیمی صـاحب کاال و

طبـق شرایـط و ضوابـط مقـرر در مـاده یادشده تعیین می شود.

تبصره ـ در اظھار ارزش گمرکی کاالی ورودی و رسیدگی ھای گمرک، ھرگونه تعدیل در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت باید
برپایه اطالعات عینی، قابل سنجش و مستند و با رعایت اصولی کلی پذیرفته شده حسابداری انجام گیرد.

ماده١٢ـ درخصوص کاالیی که بدون ارایه سیاھه خرید به گمرک اظھار شود و یا ارزش مندرج در سیاھه خرید و سایر اسناد تسلیمی
صاحب کاال به نظر گمرک وبه استناد دالیل و مدارک مستند و قابل قبول، نامتناسب باشد، گمرک باید ارزش کاال را طبق مواد (١٣) تا

(١٧) تعیین نماید.

ماده١٣ـ ھرگاه ارزش گمرکی کاالی اظھارشده ورودی طبق ماده (١۵) قانون و ماده (١١) قبول نشود، ارزش آن براساس ارزش
گمرکی کاالی مثل و ساخت ھمان کشور مبدأ که ھمزمان با تاریخ خرید (پروفرم) کاالی یادشده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته

شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواھد شد.

تبصره ـ در مواردی که واردات کاال معاف از ثبت سفارش باشد، تاریخ فاکتور (سیاھه خرید) مالک مقایسه برای بررسی شرایط
ھمزمانی خواھد بود.
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ماده١۴ـ در خصوص ارزش گمرکی کاالیی که نتوان بر اساس مواد (١١) و (١٣) تعیین نمود، ارزش آن بر اساس ارزش گمرکی کاالی
مشابه و ساخت ھمان کشور مبدأ که ھمزمان با تاریخ خرید (پروفرم) کاالی یاد شده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد

قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواھد شد.

تبصره ـ در اجرای مواد (١٣)  و (١۴) شرایط و سطح تجارت و مقدار خرید باید مورد توجه قرار گرفته و بابت اختالفات احتمالی در شیوه
و یا مسافت حمل کاالھای مثل یا مشابه در مقایسه با کاالی مورد ارزش گذاری تعدیل الزم صورت گیرد.

ماده١۵ـ ھرگاه براساس مواد (١١) ، (١٣) و (١۴) نتوان ارزش گمرکی کاالی ورودی را تعیین نمود، ارزش آن کاال در اجرای بند (پ)
ماده (١۵) قانون (ارزش تفریقی) به شرح زیر تعیین می گردد:

الف ـ درصورت دسترسی به سوابق فروش داخلی واردکننده، براساس قیمت فروش ھر واحد کاالی وارده به ھمان حالت و وضعیت
ورود در بازار داخلی که ھمزمان با کاالی مورد ارزش گذاری به صورت عمده فروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به افراد غیرمرتبط با

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

١ـ سود و مخارج کلی معمول برای فروش آن نوع کاال از ھمان طبقه یا نوع (صنف یا گروه کاال) که طبق ضوابط قیمت گذاری مصوب
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت اضافه می شود.

٢ـ ھزینه ھای متداول بعد از ترخیص کاال از قبیل کرایه حمل و بیمه.

٣ـ حقوق ورودی و سایر پرداختی ھایی که به ورود یا فروش کاال تعلق گرفته است.

تبصره ـ درصورت عدم وجود سابقه فروش داخلی، ھمزمان به ھمان حالت و وضعیت ورود، ارزش براساس قیمت فروش کاالی وارده
مثل یا مشابه آن در نزدیکترین تاریخ پس از ورود کاالی مورد ارزش گذاری و حداکثر به فاصله نود روز از تاریخ ورود کاال، تعیین خواھد

شد.

ب ـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلی توسط واردکننده، ارزش گمرکی براساس قیمت عمده  فروشی (توزیع کننده ھا و بنکداران)
کاالی وارده، مثل یا مشابه آن و یا خرده فروشی و پس از کسر سود معمول برای فروش آن نوع کاال و با توجه به سطح تجاری، مبنای
قیمت عمده فروشی واردکننده قرار می گیرد و پس از کسر موارد مندرج در بند (الف)تعیین خواھد شد. ضرایب و درصدھای سود
عمده فروشی و خرده فروشی کاالھا براساس مصوبات کمیسیون ھیئت عالی نظارت، موضوع ماده (١٠) قانون نظام صنفی کشور ـ

مصوب ١٣٨٢ ـ تعیین خواھد شد.

پ ـ چنانچه کاالی وارده یا مثل یا مشابه آن به ھمان وضعیت ورود به فروش نرسد، ارزش براساس قیمتی که پس از پردازش (ساخت،
تکمیل، فرآوری، بسته بندی و تعمیر)، به صورت عمده فروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به اشخاص غیرمرتبط فروخته می شود، پس

از کسر ارزش افزوده بابت پردازش و کسر موارد مندرج در بند (الف) تعیین خواھد شد.

ماده١۶ـ ارزش کاالیی را که نمی توان براساس مواد (١١) و (١٣) تا (١۵) تعیین نمود، ارزش آن با توجه به بند (ت) ماده (١۵) قانون
(ارزش محاسباتی) از جمع موارد زیر تعیین خواھد شد:

١ـ ارزش مواد و ھزینه ھای ساخت یا پردازش که در تولید یا ساخت کاال در کشور مبدأ بکار رفته است.

٢ـ سود و مخارج کلی (ھزینه ھای مستقیم و غیرمستقیم مربوط به تولید و فروش کاالی مورد ارزش گذاری که در بند (١) منظور نشده
است) که صادرکننده در قیمت فروش کاال در کشور مبدأ منظور نموده است.

٣ـ سایر ھزینه ھایی که طبق ماده (١۴) قانون باید به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت افزوده شود.

تبصره ـ گمرک ایران می تواند در اجرای این ماده، تفاھم نامه تبادل اطالعات گمرکی با گمرکھای کشورھای طرف معامله با ایران
منعقد نماید.

ماده١٧ـ اگر نتوان ارزش گمرکی کاالی وارده را طبق مواد (١١) و (١٣) تا (١۶) تعیین کرد، ارزش گمرکی آن براساس بند (ث) ماده
(١۵) قانون برمبنای مدارک و اطالعات موجود و با انعطاف در بکارگیری مقررات مواد یادشده در موارد زیر تعیین خواھدشد:

١ـ روشھای انعطافی مواد (١٣) و (١۴) عبارتند از:

الف ـ شرط ھمزمانی یا نزدیک بودن زمان صدور کاالی مثل یا مشابه می تواند با انعطاف پذیری به کار برده شود.

ب ـ کاالی واردشده مثل یا مشابھی که در کشوری غیر از کشور تولیدکننده تولید شده می تواند مبنای ارزش گذاری گمرکی قرار گیرد.

پ ـ ارزش گمرکی کاالھای واردشده مثل یا مشابھی که قبالً مطابق مقررات مواد (١۵) و (١۶) تعیین شده اند، می تواند استفاده شود.

٢ـ روشھای انعطافی ماده (١۵) عبارتند از:

الف ـ این شرط که کاالھا به ھمان وضعی که وارد شده اند فروخته خواھند شد، می تواند با انعطاف پذیری به کار برده شود.

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

٣ـ درصورتی که قیمت فروش کاال در بازار داخلی کشور تولیدکننده یا در بازار سایر کشورھا یا فروشگاه ھای بر خط (on line) مبنای
تعیین ارزش قرار گیرد، با کسر سود بیست درصد از روی فھرست قیمت عمده فروشی و کسر سود چھل درصد از روی فھرست

خرده فروشی و مالیات و عوارض متعلقه در کشور فروشنده مبنای تعیین ارزش خواھد بود.

۴ـ در مواردی که ارزش براساس قیمت ھای صادراتی و یا از روی فھرست قیمتھای کشور مبدأ منھای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله یا
بازپرداخت ھای مالیاتی و گمرکی تعیین می شود فھرست مورد استناد باید مستقیماً از طرف سازندگان کاال صادر و جنبه عمومی
داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسیله مقامات صالحیتدار کشور مبدأ (اتاق بازرگانی) و رایزن بازرگانی جمھوری اسالمی ایران در
کشور مبدأ (درصورت حضور) و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مبدأ گواھی و از طرف مأموران کنسولی دولت ایران یا دفتر اسناد

رسمی محل تصدیق امضاء شده باشد.
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تبصره١ـ ارزش خودرو، ماشین آالت راھسازی، جرثقیل، لیفتراک، کمباین و تراکتور و ماشین آ الت مشابه براساس قیمت ھای صادراتی
کشور مبدأ تعیین می شود. این فھرست ھا ھر سال پس از استعالم کتبی از نمایندگی مربوط و مقایسه با قیمتھای جھانی ھمان کاال
یا مشابه آن توسط کار گروه موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات
انواع خودرو و ماشین آالت راھسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنھا ـ مصوب ١٣٧١ ـ یا گمرک ایران برای مواردی که مشمول

قانون یادشده نمی باشند، حسب مورد بررسی، تعیین ارزش و منتشر خواھد شد.

تبصره ٢ـ ارزش گمرکی براساس روشھای زیر تعیین نمی شود:

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

ب ارزشھای غیرواقعی و فاقد مستندات.

ماده١٨ـ درموارد زیر ارزش گمرکی مندرج در سیاھه خرید و یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کاال، قابل پذیرش نخواھد بود:

الف ـ ھرگونه قید و محدودیتی در حق تصرف یا استفاده از کاال برای خریدار وجود داشته باشد، مگر محدودیت ھای قانونی از جمله
محدودیت جغرافیایی و محدودیت ھای وضع شده به وسیله دولت یا آنھایی که در قیمت کاال اثری ندارند.

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

پ ـ بخشی از وجوه حاصله از فروش مجدد یا واگذاری یا استفاده بعدی به وسیله خریدار، به طور مستقیم یا غیرمستقیم عاید
فروشنده شود، مگر آنکه طبق بند (ث) تبصره (١) ماده (١۴) قانون، تعدیل الزم انجام شود.

ت ـ خریدار و فروشنده با یکدیگر به مفھوم بند (چ) ماده (١٠) مرتبط باشند.

تبصره١ـ اگر گمرک برمبنای اطالعات ارایه شده توسط واردکننده یا به ھر طریق دیگر دالیلی درمورد تأثیر ارتباط خریدار و فروشنده بر
قیمت در دست دارد، باید دالیل خود را با رعایت ماده (٢٣) به اطالع واردکننده رسانیده و یک فرصت سی روزه برای پاسخگویی به او
بدھد. چنانچه واردکننده ثابت کند که ارزش اظھاری او به یکی از روشھای زیر نزدیک بوده و ھمزمان نیز است، قابل پذیرش خواھد بود:

١ـ قیمت فروش کاالی مثل یا مشابه برای صدور به قلمرو گمرکی به خریداران غیرمرتبط.

٢ـ ارزش گمرکی کاالی مثل یا مشابھی که برطبق مقررات ماده (١۵) (تفریقی) قبالً تعیین شده باشد.

٣ـ ارزش گمرکی کاالی مثل یا مشابھی که برطبق مقررات ماده (١۶) (محاسباتی) قبالً تعیین شده باشد.

تبصره٢ـ ارزشھای مندرج در تبصره (١) باید بنا به درخواست واردکننده و صرفاً به منظور مقایسه استفاده شود و درخصوص کاربرد و
مقایسه ارزش ھای یادشده (یا ارزش کاالھای مورد اختالف) باید به تفاوتھای مربوط به سطوح تجاری و مقداری، عناصر مذکور در ماده
(١۴) قانون و ھزینه ھای تقبل شده فروشنده در فروشھایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبط نیستند و ھزینه ھای تقبل نشده

توسط فروشنده در فروشھایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبطند، توجه الزم به عمل آید.

ماده١٩ـ گمرک می تواند در بررسی ارزش معامالتی کاالھایی که دایماً تغییر قیمت می یابد (بورسی)، از منابع معتبر بین المللی
(منابع اطالعاتی) و بازارھای بین المللی استفاده و بر مبنای آن ارزش گمرکی را تعیین نماید.

ماده٢٠ـ واردکنندگان در صورت درخواست کتبی می توانند توسط گمرک در جریان چگونگی تعیین ارزش کاالھای وارداتی خود قرار
گیرند.

ماده٢١ـ گمرک ایران مجاز است در بررسی ارزش گمرکی (به صورت مکمل) از خدمات شرکت ھای بازرسی و فنی بین المللی
ذی صالح و طرف قرارداد با پرداخت ھزینه کارشناسی و بازرسی استفاده نماید.

 

مبحث دوم ـ صدوری

ماده٢٢ـ در اجرای ماده (١۶) قانون در صورت عدم ارایه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظھار شده به دالیل مستند، گمرک ارزش
کاالی صدوری را با استعالم از مراجع ذی ربط و براساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه ھزینه ھایی که تا خروج از

قلمرو گمرکی به آن تعلق می گیرد و پس از کسر مالیاتھا و عوارض فروش تعیین خواھد نمود.

تبصره١ـ ھزینه ھای متعلقه به کاال بعد از خروج از قلمرو گمرکی از قبیل کرایه حمل و بیمه باربری، جزء ارزش گمرکی کاالی صدوری
نمی باشد.

تبصره٢ـ گمرک ایران می تواند به منظور تعیین ارزش کاالی صادراتی، کارگروھی متشکل از نمایندگان گمرک ایران و دستگاھھای
ذی ربط شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمھوری اسالمی ایران، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذی ربط تشکیل

دھد.

تبصره٣ـ در مواردی که صادرات کاال منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش باشد، صادرکننده می تواند عوارض صادراتی
متعلقه احتمالی را مطابق نظر گمرک به صورت تضمین تودیع و به صدور کاال اقدام نماید.

 

مبحث سوم ـ سایر مقررات

ماده٢٣ـ ارزش کاالھای ورودی و صدوری تعیین شده از طرف گمرک ظرف سی روز از تعیین ارزش در گمرک اجرایی یا ابالغ کتبی
توسط گمرک ایران قابل اعتراض بوده و رسیدگی به اعتراض بعد از این مھلت با رعایت مھلت ماده (١٣۵) قانون، در صالحیت مراجع

رسیدگی به اختالفات گمرکی می باشد.
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فصل دوم  ـ قواعد مبدأ و گواھی اسنادی مبدأ و کنترل آن

مبحث اول ـ قواعد مبدأ
ماده٢۴ـ کاالیی که تماماً در یک کشور تولید شده، ھمان کشور را باید مبدأ آن کاال محسوب نمود. فقط موارد زیر به عنوان کاالیی که

تماماً در یک کشور تولید شده، در نظر گرفته خواھد شد:

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

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

پ ـ حیوانات زنده ای که در ھمان کشور به دنیا آمده و در ھمانجا پرورش داده می شوند.

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

ث ـ محصوالتی که از صیادی یا ماھیگیری در ھمان کشور به دست می آیند.

ج ـ محصوالتی که از صیادی در دریا یا سایر محصوالتی که از دریا به وسیله کشتی ھای ھمان کشور به دست می آیند.

چ ـ محصوالت که از کارخانه ھای مستقر بر روی عرشه کشتی ھای ھمان کشور منحصراً از محصوالت بند (ج) به دست می آید.

ح ـ محصوالتی که از دریا یا اعماق آن در خارج از آبھای سرزمینی ھمان کشور استخراج می شود، به شرط اینکه ھمان کشور حق
انحصاری در آن آبھا یا اعماق آن را داشته باشد.

خ ـ قراضه و ضایعات حاصل از عملیات ساخت یا پردازش و اشیای مستعمل که در ھمان کشور جمع آوری شده و فقط مناسب برای
بازیافت مواد خام باشند.

د ـ کاالھایی که در ھمان کشور منحصراً از محصوالت اشاره شده در بندھای (الف) تا (خ) تولید شوند.

ماده٢۵ـ وقتی دو یا چند کشور در تولید کاال دخالت دارند (یعنی کاالیی که تماماً در یک کشور تولید نشده)، مبدأ آن کاال براساس
ضابطه تغییر اساسی تعیین خواھد شد.

تبصره ـ ضابطه تغییر اساسی ضابطه ای است که براساس آن کشور مبدأ کاال تعیین می شود، کشوری که در آن آخرین عملیات
اساسی پردازش یا ساخت انجام شده، به نحوی که این عملیات اساسی موجب پیدایش صفت و خاصیت اصلی کاالی نھایی

می گردد.

ماده٢۶ـ در بکارگیری ضابطه تغییر اساسی، گمرک از قواعد ھماھنگ مبدأ تدوین شده توسط شورای ھمکاری گمرکی استفاده
خواھد نمود.

ماده٢٧ـ در اجرای آیین نامه یا توافقات بین المللی، وقتی که ضابطه تغییر اساسی بر مبنای شرط درصدی از ارزش تعیین می شود،
ارزش ھا باید طبق موازین زیر منظور گردد:

الف ـ برای مواد وارداتی، ارزشی که براساس آن به ھنگام ورود، حقوق ورودی وصول می شود و چنانچه این مواد مبدأ مشخصی
نداشته باشند، براساس اولین قیمت قابل اثبات پرداخت شده در قلمرو گمرکی کشوری که آن مواد ساخته شده است.

ب ـ برای کاالھای تولید شده در داخل، براساس قیمت صادراتی آن کاال طبق ماده (١۶) قانون.

ماده٢٨ـ عملیاتی که نقشی در پیدایش صفت یا خاصیت اصلی کاالھا ندارند یا نقش اندکی دارند و به خصوص عملیاتی که محدود به
یک یا چند از موارد زیر باشد، به عنوان عملیات اساسی پردازش یا ساخت تلقی نخواھند شد:

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

ب ـ عملیاتی که در بھبود بسته بندی یا کیفیت ارایه به بازار کاال یا عملیاتی که برای آماده کردن کاال برای ارسال از قبیل بسته بندی
مجدد و درجه بندی دخالت دارند.

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

ت ـ از ھم جداسازی مجموعه ھا.

ث ـ مخلوط کردن کاالھای دارای مبدأھای مختلف، به شرط اینکه صفت اصلی محصول به دست آمده از اختالط، اساساً مغایر با
مشخصات کاالھایی که با یکدیگر مخلوط شده اند، نباشد.

ج ـ ذبح حیوانات.

ماده٢٩ـ ملزومات، لوازم یدکی، ابزارآالت برای استفاده با ماشین، وسایل، دستگاه ھا یا وسایل نقلیه، دارای ھمان مبدأ ماشین،
وسایل، دستگاه ھا یا وسایل نقلیه خواھد بود، به شرط اینکه به ھمراه آنھا وارد و معموال با آنھا فروخته شده و از نظر تعداد نیز

متناسب با آنھا باشد.

ماده٣٠ـ مبدأ لوازم بسته بندی ھمان مبدأ کاالی دورن آن می باشد، به استثنای مواردی که طبق قاعده (۵) سیستم ھماھنگ شده
یا مقررات این آیین نامه لوازم بسته بندی باید جداگانه طبقه بندی شود.

ماده٣١ـ در تعیین مبدأ کاال، مبدأ عواملی از قبیل نیروی برق، ماشین آالت یا ابزارآالتی که در ساخت یا پردازش کاال مورد استفاده قرار
گرفته منظور نمی شود و تأثیری در تعیین مبدأ کاال ندارد.

ماده٣٢ـ تغییرات در قواعد مبدأ یا رویه ھای بکارگیری آن، در مواردی که باعث محدودیت یا مؤثر در افزایش حقوق ورودی باشد، شامل
کاالی موجود در اماکن گمرکی نمی گردد.
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مبحث دوم ـ گواھی اسنادی مبدأ و کنترل آن

ماده٣٣ـ اصطالحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف ـ اظھارنامه مبدأ: بیان مبدأ کاالی صادراتی در سیاھه یا ھر سند دیگر مربوط به کاال که سازنده، تولیدکننده، عرضه کننده،
صادرکننده یا اشخاص صالحیت دار دیگر ارایه می دھند.

ب ـ اظھارنامه مبدأ گواھی شده: اظھارنامه مبدأ که به وسیله گمرک صادرکننده کاال گواھی شده است.

پ ـ گواھی مبدأ: سند مخصوص شناسایی کاال که در آن مقام یا مؤسسه صالحیت دار، گواھی می کند که کاالی موضوع گواھی نامه
دارای مبدأ کشور معینی است.

ت ـ گواھی اسنادی مبدأ: اظھارنامه مبدأ، اظھارنامه مبدأ گواھی شده و گواھی مبدأ.

ماده٣۴ـ گواھی مبدأ در مواقع لزوم برای اعمال تعرفه ھای ترجیحی، اعمال ضوابط تجاری یا اقتصادی اتخاذ شده یک جانبه یا تحت
موافقت نامه ھای دو یا چند جانبه یا اعمال ضوابط اتخاذ شده به دلیل مسایل بھداشتی یا عمومی مطالبه خواھد شد.

ماده٣۵ـ در مواقعی که گمرک در خصوص گواھی اسنادی مبدأ تردید یا ظن تخلف داشته باشد، می تواند از مقامات صالحیت دار کشور
صادرکننده گواھی با ذکر دالیل تردید و مستندات، تایید گواھی اسنادی مبدأ را مطالبه نماید. گمرک می تواند به استعالم مقامات

صالحیت دار سایر کشورھا درخصوص گواھی اسنادی مبدأ به شرط رعایت عمل متقابل، پاسخ دھد.

ماده٣۶ـ فرم (برگه) گواھی مبدأ، نحوه تکمیل، اسناد مورد لزوم برای صدور و کنترل صحت آن، منطبق با شکل و رویه ھای پذیرفته
شده بین المللی خواھد بود.

ماده٣٧ـ در مواقعی که کاالیی با مبدأ کشور معینی از طریق کشور ثالثی صادر می شود، گواھی مبدأ صادره توسط مقامات صالح
کشور ثالث براساس گواھی کشور مبدأ قابل قبول می باشد.

 

بخش سوم ـ تشریفات قبل از اظھار

ماده٣٨ـ مأمور گمرک موظف است بالفاصله پس از اجازه مأموران بھداشت (براساس مقررات مربوط)، داخل وسیله نقلیه برای مقاصد
تجاری موضوع ماده (٩۵) قانون شده، ضمن بازرسی کاالی ھمراه، آذوقه، لوازم مصرفی، اسلحه و مھمات و قطعات یدکی موجود،

اطالعات مورد نیاز گمرک درخصوص آنھا و خدمه و مسافران را اخذ نماید.

ماده٣٩ـ در صورتی که مأمور گمرک مقدار آذوقه موجود در کشتی، ھواپیما یا قطار را بیشتر از میزان نیاز واقعی تشخیص دھد
می تواند مخزن آذوقه را مھر و موم (پلمب) یا الک و مھر کند، ولی باید مقدار آذوقه ای که برای مصرف کارکنان و مسافران در مدت توقف
در بندر یا فرودگاه یا ایستگاه راه آھن الزم می داند، در اختیار آنان بگذارد و در صورت نیاز به آذوقه مجدد، انبار تحت نظارت گمرک باز و
بسته شود. گمرک باید اسلحه، مواد منفجره و محترقه یا مخدر و یا سایر کاالھای ممنوع الورود شرعی و قانونی موجود در کشتی یا
ھواپیما یا قطار را با اطالع فرمانده کشتی، ھواپیما و یا رئیس قطار در محلی محفوظ در داخل این وسایل نقلیه قرار داده و برای تمام
مدت توقف، آنھا را مھر و موم (پلمب) و مراقبت نماید و یا آنھا را با تنظیم صورتمجلس در انبار تحت نظر گمرک حفظ و موقع حرکت

مسترد نماید.

ماده۴٠ـ در صورتی که فھرست کل بار (مانیفست) و اظھارنامه اجمالی به جھات موجھی اصالح شده باشد، در صورتی مورد قبول
خواھد بود که تسلیم کننده ھر یک از بخش ھای اصالح شده را با ذکر موارد اصالح، امضا کرده باشد، در غیر این صورت اجازه تخلیه
محموله ھا داده نخواھد شد. در صورت نیاز به ارایه بارنامه ھا به ھنگام تسلیم اظھارنامه اجمالی، نسخه تصدیق شده بارنامه توسط

شرکت حمل و نقل قابل قبول است.

تبصره١ـ اصالح فھرست کل بار (مانیفست) در ارتباط با نام گیرنده وقتی قابل قبول است که حداکثر تا سه روز اداری پس از تخلیه کاال
به گمرک ارایه و مستند به دستور از مبدأ بوده و نسخه ھای اصلی بارنامه در اختیار دستور دھنده باشد.

تبصره٢ـ در صورتی که فھرست کل بار (مانیفست) امضا شده (موضوع ماده (١٨) قانون) اطالعات موضوع اظھارنامه اجمالی را داشته
باشد، به جای اظھارنامه اجمالی پذیرفته می شود، ولی برای کاالھای خطرناک باید اظھارنامه اجمالی جداگانه تسلیم شود.

تبصره٣ـ در مواردی که کانتینر مشترک چند محموله ای (LCL) باشد و از طرف نماینده شرکت حمل و نقل به عنوان کانتینر یک
محموله ای (FCL) به نام یک فورواردر اظھارنامه اجمالی اظھار شده باشد در صورت درخواست و ارایه اسناد حاکی از مشترک بودن

کانتینر توسط فورواردر مربوط، مشمول تبصره ماده (٢١) قانون می گردد.

تبصره۴ـ در مواردی که چند خط کشتیرانی از فضای یک کشتی ھم زمان استفاده و بارنامه خود را صادر کرده اند، تسلیم اظھارنامه
اجمالی توسط ھر یک از نمایندگان خطوط یادشده پذیرفته می شود.

ماده۴١ـ در موقع ورود کاال ھرگاه محقق گردد که به علل موجھی مؤسسه حمل و نقل اسناد الزم را ھمراه ندارد که بتواند اظھارنامه
اجمالی به نحو مذکور در ماده (١٨) قانون را تسلیم کند، مؤسسه مذکور می تواند از رییس گمرک اجازه تخلیه بار وسیله نقلیه یا
مقداری از آن را تحصیل نماید و تحت نظارت نماینده گمرک با مسئولیت حامل، بسته ھای خود را تخلیه و رسیدگی نموده و تفصیل آن
را به دست آورد. رییس گمرک محل موظف است ضمن پذیرش تقاضا، مھلتی را که برای تسلیم اظھارنامه اجمالی الزم تشخیص داده
شود، در اجازه نامه معین نماید و تا وقتی که اظھارنامه اجمالی داده نشده است، حامل کاال باید تمام تدابیر احتیاطی را رعایت نماید.
ھرگاه در وسایل حمل ھوایی و دریایی بسته ھایی باشد که باید به مقصد دیگری حمل شود، حمل آنھا به آن مقصد به موجب یک

نسخه از اوراق اظھارنامه اجمالی خواھد بود که به امضای رییس اولین گمرک ورودی رسیده باشد.

ماده۴٢ـ ترتیب نظارت در فھرست برداری، مراقبت در جریان حمل کاال از نقطه تخلیه تا انبارھای مرجع تحویل گیرنده، وظایف بار
شماران شرکت حمل و نقل بین المللی و مرجع تحویل گیرنده، ترتیب ثبت اجناسی که به انبارھا و اماکن گمرکی وارد یا از آن خارج
می گردد، ترتیب صفافی و اصول شمارش و رسیدگی به کاالھای موجود در انبارھا، نمونه ھا و طرز نگھداری و نحوه ثبت دفاتر انبار،
نمونه ھا و طرز نگھداری و نحوه ثبت دفاتر کل انبارھا، طرز تحویل قطعی محموله ھا، فرم (برگه) دفاتر و صورتمجلس ھایی که باید در
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موارد معینی تنظیم گردد، تعداد نسخه ھای آنھا و تشریفات الزم دیگر مربوط به تخلیه و تحویل طبق دستورالعمل ھایی خواھد بودکه
توسط مرجع تحویل گیرنده کاال تھیه و پس از تایید گمرک ایران اجرا می شود.

تبصره١ـ فھرست تحویل و تحول پس از امضای طرفین که بالفاصله بعد از اتمام تخلیه خواھد بود، به منزله گواھی تخلیه کاال تلقی و
مسئولیت مرجع تحویل گیرنده نسبت به مقدار تخلیه شده به موجب فھرست از ھمین موقع شروع می شود و این اوراق برای تسویه

حساب فھرست کل بار (مانیفست) مأخذ و مالک قرار خواھد گرفت.

تبصره٢ـ در صورتی که شرکت حمل و نقل بین المللی به علل موجھی نتواند بخشی از کاال را به شرحی که در فھرست کل بار
(مانیفست) قید شده است، با تفکیک عالیم و مشخصات موضوع ھر ردیف به طور جداگانه تحویل بدھد، می تواند با موافقت گمرک و
مرجع تحویل گیرنده، کاال را در دوبه (بارکش آبی) یا در محلی که گمرک و مرجع تحویل گیرنده برای این منظور تعیین می نماید، تخلیه
نموده و تحت نظارت خود بعداً تفکیک و تحویل انبار مرجع تحویل گیرنده بدھد. در این قبیل موارد مؤسسه حمل و نقل می تواند برای
نظارت و مراقبت کاال با ھماھنگی مرجع تحویل گیرنده از طرف خود یک یا چند نفر نگھبان تا پایان عمل تفکیک و تحویل بگمارد و
مسئولیت تحویل گیرنده فقط از تاریخی شروع می شود که عمل تفکیک انجام یافته و کاال به شرح مذکور در این ماده در مقابل رسید

به مرجع تحویل گیرنده تحویل شده باشد.

ماده۴٣ـ ھرگاه در جریان پیاده کردن کاال از وسیله نقلیه یک یا چند بسته آسیب ببیند، مأموران مرجع تحویل گیرنده و گمرک باید به
اتفاق نماینده مؤسسه حمل و نقل بالفاصله صورتمجلس وقوع امر را با درج مشخصات بسته ھایی (نگله ھایی) که آسیب دیده است
در سه نسخه تنظیم نمایند که یک نسخه به نماینده شرکت حمل و نقل بین المللی تحویل و دو نسخه دیگر به اظھارنامه اجمالی و

فھرست کل بار (مانیفست) ضمیمه آن الصاق می گردد.

ماده۴۴ـ ھرگاه مأموران گمرک و مرجع تحویل گیرنده در حین عالمت گذاری تدریجی بارھایی که از وسیله نقلیه تخلیه می شود،
مشاھده نمایند که بسته ھایی شکسته و آسیب دیده یا دست خورده به نظر می رسد و یا اینکه عالمت و شماره اصلی آنھا خوانا و
روشن نیست، باید در محلی مناسب که به تشخیص مرجع تحویل گیرنده و گمرک تعیین می شود، با مسئولیت شرکت حمل و نقل

بین المللی نگھداری شود، تا پس از پایان یافتن عملیات تخلیه بسته ھای سالم، درباره آنھا به نحو زیر عمل شود:

الف ـ بسته ھایی که دارای عالمت و شماره خوانا نباشد، به دقت معاینه و در صورتی که شرکت حمل و نقل بین المللی بتواند شماره
و عالمت آن را تشخیص دھد، باید آن را روی بسته با خط خوانا قید کند و در صورتمجلس تصریح شود و اگر تشخیص داده نشد، ناخوانا

بودن و یا بی عالمت و بی شماره بودن آن با تعیین وزن، در صورتمجلس ذکر شود.

ب ـ بسته ھایی که در بسته بندی آنھا شکستگی یا آثار دست خوردگی دیده می شود، باید یک به یک با کمال دقت توزین و در صورت
اقتضاء به تجدید لفاف آنھا و یا به بازکردن و صورت برداری از محتویات آنھا اقدام و صورتمجلس ھای الزم که حاکی از نتیجه رسیدگی و
توزین و صورت برداری و تجدید لفاف و غیره باشد، تنظیم و به امضای مأموران مربوط و شرکت حمل و نقل بین المللی برسد. در این
مورد و به ویژه در مورد تجدید لفاف و صورت برداری از محتویات بسته ھا، شرکت حمل و نقل بین المللی در صورتی که مایل باشد

می تواند بسته ھا را مھر و موم (پلمب) نماید و مراتب در صورتمجلس قید گردد.

تبصره ـ تحویل بسته ھای مشمول این ماده به اماکن گمرکی در صورتی قبول می شود که بندھای (الف) و (ب) کامالً انجام شده
باشد.

ماده۴۵ـ مرجع تحویل گیرنده کاال موظف است صورت مجلس ھا و اسناد مربوط و حساب کاالی وارده با کشتی ھا را در ھر سفر تا
ھفت روز و در مورد کشتی ھای کانتینربر و سایر وسایل نقلیه سه روز پس از پایان عملیات تخلیه، تنظیم و تصفیه و رسید قطعی کاال

را به شرکت حمل و نقل بین المللی تحویل نماید.

ماده۴۶ـ تشریفات موضوع این بخش در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی براساس مقررات مربوط توسط مدیریت منطقه
اجرا می گردد.

 

بخش چھارم ـ نگھداری کاال در اماکن گمرکی

فصل اول ـ انبارھای گمرکی و مسئولیت نگھداری کاال

ماده۴٧ـ مدت مجاز نگھداری کاالھایی که دارای اختالف گمرکی می باشد در انبارھای گمرکی از تاریخ ابالغ نظر قطعی گمرک یا ابالغ
رأی قطعی مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی سه ماه است.

ماده۴٨ـ درصورتی که امکانات الزم برای تحویل و نگھداری کاالھای خطرناک یا کاالھایی که مستلزم تأسیسات یا تجھیزات خاص
باشد وجود نداشته باشد، مرجع تحویل گیرنده پس از ارایـه مستنـدات و دالیـل مربوط و موافقت گمرک می تواند از تحویل گرفتن آنھا
خودداری نماید، در این صـورت شرکت حمل و نقل بین المللـی مربوط یا صاحب کاال موظف است کاال را با رعایت سایر مقـررات اعاده یا
با مسئولیت خود و تحت مراقبت گمرک به انبار مناسب انتقال دھد و یا صاحب کاال ھمزمان با ورود کاال اسناد و مدارک الزم را ارایه و با

رعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص کاال اقدام نماید.

ماده۴٩ـ تحویل کاال به انبارھای گمرکی وقتی قبول می شود که برای آن اظھارنامه اجمالی، پروانه صادراتی، عبور (ترانزیت) خارجی،
ورود موقت، کران بری، مرجوعی، عبور (ترانزیت) داخلی، صورتمجلس کاالی از آب گرفته با احکام و موافقت کتبی گمرک تسلیم شده

باشد.

تبصره ـ کاالیی که به عنوان قاچاق ضبط یا توقیف می شود در صورتی در انبارھای گمرکی قبول می شود که ھمراه صورتجلسه
کشف، نامه گمرک مربوط که حاکی از مشخصات کاال باشد، به این انبارھا تسلیم شده باشد.

ماده۵٠ ـ ھر کاالیی که به انبارھای گمرکی تحویل می شود، باید بالفاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و برای ھر ردیف فھرست کل بار
(مانیفست) و ھر پروانه گمرکی، صورتمجلس ضبط، احکام کتبی و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحویل دھنده کاال تسلیم
شود. مرجع تحویل گیرنده باید مسئولیت خود را تاسقف متوسط ارزش کاالی موجود در اماکن گمرکی که ھر سال توسط گمرک ایران

اعالم می شود، بیمه نماید.

تبصره١ـ مرجع تحویل گیرنده موظف است ھمزمان با تحویل گرفتن کاال، تمامی اطالعات در خصوص کاالھای تحویلی را به نوع، میزان
و وزن به نحوی که گمرک تعیین می نماید، به گمرک اعالم نماید.
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تبصره٢ـ ھرگاه در زمان توقف یا بارگیری کاال از انبار یا خروج از اماکن گمرکی، کاال دچار آسیب دیدگی و یا فساد یا کسری گردد، باید
بالفاصله مراتب توسط مرجع تحویل گیرنده به گمرک اطالع داده شود تا با حضور مأمور گمرک با قید علت صورتمجلس مربوط تھیه تا

سایر اقدامات قانونی انجام گیرد.

 

فصل دوم ـ انبارھای اختصاصی، انبارھا و سردخانه ھای عمومی رسمی و گمرک ھای اختصاصی

ماده۵١ ـ گمرک ایران می تواند با درخواست صاحبان کاال مبنی بر تأسیس انبار اختصاصـی موافقت نماید، به شرط آن که دارای
شرایـط به شرح ذیل باشد. انبارھای اختصاصـی تحت نظـارت نزدیکترین گمرک خواھند بود و گمرک یادشده ضمن نگھـداری حسـاب
کاالی موجود در آن مسئـول حسن اجرای مقررات گمرکی مربوط خواھد بود. در صـورتی که در انبار اختصاصی کاالی ساخت خارج دیده
شود که وجـود آن در انبار متکی به پروانه عبور (ترانزیت) داخلی نباشد مأموران گمرک پس از رسیدگی آن را کاالی وارده به انبار تلقـی

نموده و در بخش ورودی دفتر انبار ثبت خواھند کرد.

١ـ انبارھای مسقف

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

ب ـ انبار باید مسقف و کامالً محصور و پنجره ھا و نورگیرھا از داخل انبار محصور و دارای یک درب ورودی و خروجی و نحوه نصب و الصاق
پلمب از داخل جوشکاری به نحوی باشد که از نمای بیرونی درب انبار ھیچ گونه آثاری از جوشکاری مشخص نباشد.

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

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

ھـ ـ شرایط انبار از بابت نوع دیوار، ارتفاع دیوار، مساحت انبار، وضعیت روشنایی، موقعیت انبار به لحاظ فاصله انبار تا گمرک اجرایی،
وضعیت انبار از لحاظ استقرار آن در داخل یا خارج محوطه واحد درخواست کننده، براساس نوع کاالی مورد درخواست جھت نگھداری در

انبار، توسط گمرک ایران مشخص می گردد.

٢ـ انبارھای روباز

الف ـ رعایت جزءھای (الف)، (د) و (ھـ) بند (١)

ب ـ انبار روباز صرفاً شامل نگھداری کاالھای حجیم و کاالھایی است که به لحاظ شرایط قابل نگھداری در انبار مسقف نمی باشند.

ج ـ دارای یک درب ورودی و خروجی و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاری به صورتی که از نمای بیرونی درب انبار ھیچ گونه
آثاری از جوشکاری مشخص نباشد.

تبصره ـ بھره برداری از انبارھا و سردخانه ھای عمومی و ایجاد واحدھای گمرک اختصاصی منوط به رعایت مقررات این ماده می باشد.

ماده۵٢ ـ واحد گمرک اختصاصی موضوع ماده (٣٢) قانون از لحاظ تشکیالتی تابع یک گمرک اجرایی بوده و با استقرار مأموران اعزامی
تشریفات گمرکی مورد نظر به طور کامل در آن واحد انجام می شود. واحدھای گمرکی اختصاصی به استثنای مواد (٢٧) تا (٢٩) قانون

تابع مقررات مربوط به انبارھای اختصاصی و از سایر جھات مشمول مقررات انبارھای گمرکی خواھند بود.

ماده۵٣ ـ انبارھا و سردخانه ھای عمومی رسمی، مکانی است که از مراجع قانونی مربوط مجوز فعالیت داشته که عالوه بر کاالی
داخلی عموم افراد، کاالی گمرک نشده طبق ضوابط بخش چھارم قانون، قابل انتقال و نگھداری در آنھا می باشد.

 

بخش پنجم ـ کاالی متروک، ضبطی و واگذاری به گمرک

ماده۵۴ ـ مرجع تحویل گیرنده موظف است در پایان ھر ھفته گمرک را با تسلیم گزارشی در دو نسخه طبق فرم (برگه) تعیین شده از
طرف گمرک ایران از مقدار و نوع کاالیی که مدت توقف مجاز آنھا سپری گردیده است، مطلع نماید. مسئول گمرک گزارش دریافتی را
برای ثبت و اقدام به متصدی نگھداری حساب کاالی متروک ارجاع می نماید. متصدی مذکور موضوع متروک شدن کاال را به صاحب کاال
و آورنده آن ابالغ خواھد نمود تا چنانچه صاحب کاال ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ نسبت به ترخیص کاال اقدام ننماید، مراحل بعدی

انجام شود.

تبصره١ـ ھرگاه در مدت یک ھفته، توقف ھیچ کاالیی از مدت مجاز تجاوز نکرده باشد، گزارش منفی باید ارایه گردد.

تبصره٢ـ تعیین مدت توقف کاال و تمدید آن در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی براساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در
اختیار سازمانھای مسئول آن مناطق می باشد و پس از انقضای مھلت ھای یادشده، مراتب با اعالم فھرست به گمرک مربوط، مشمول

مفاد حکم مقرر در تبصره (۴) ماده (٢۴) قانون می باشد.

تبصره٣ـ کاالی اظھارشده به گمرک در طول مدت انجام تشریفات گمرکی، مشمول ماده (٢۴) قانون و تبصره ھای (١) و (٢) آن
می باشد.

تبصره۴ـ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است ظرف یک ھفته پس از انجام تشریفات مذکور در ماده (٣٧) قانون،
نسبت به انتقال کاالی متروک به انبارھای خود اقدام نماید.

ماده۵۵ ـ مرجع تحویل گیرنده کاال پس از ارسال گزارش موضوع ماده (۵۴) به گمرک، بدون اطالع متصدی نگاھداری حساب کاالی
متروکه گمرک، مجاز به گواھی اظھارنامه ھای ارایه شده از حیث موجودی کاال نمی باشد.

 

بخش ششم ـ تشریفات و شرایط عمومی اظھار و ترخیص
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فصل اول ـ شرایط عمومی اظھار و ترخیص

ماده۵۶ ـ به گمرک ایران اجازه داده می شود در اجرای تبصره ماده (٣٨) قانون درخصوص شرایط، چگونگی تشریفات اظھار و ارزیابی و
اسناد الزم، دستورالعمل مربوط را تھیه و پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و راه و شھرسازی با رعایت اصل (١٣٨) قانون

اساسی جمھوری اسالمی ایران و ماده (١٩) آیین نامه داخلی ھیئت دولت اقدام نماید.

ماده۵٧ ـ کاالی صادراتی به منظور انجام تشریفات گمرکی باید به انبارھای گمرکی تحول گردد، مگر در مواردی که صاحب کاال به
صورت کتبی تقاضا نموده باشد که در این صورت گمرک می تواند اجازه انجام عملیات ارزیابی در خارج از این اماکن را صادر نماید. در
موارد استثنایی و در صورتی که کاال اظھار و وجوه متعلقه تأمین شده باشد، گمرک می تواند با تقاضای کتبی صاحب کاال یا نماینده

قانونی وی با انجام عملیات ارزیابی کاالھای وارداتی در خارج از اماکن گمرکی نیز موافقت نماید.

ماده۵٨ ـ اصل اسنادی که باید به اظھارنامه ضمیمه شود عبارتند از:

الف ـ کاالی ورودی: اسناد خرید، حمل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل توسط شرکت حمل و نقل بین المللی)، ترخیصیه، قبض انبار،
مجوزھا وگواھی ھای الزم، اسناد بانکی (در صورتی که کاال از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)، گواھی مبدأ، صورت عدلبندی (در
صورت یکنواخت نبودن کاال) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای قانون یا سایر قوانین ضروری بداند. ضمیمه نمودن سند حمل و
ترخیصیه برای کاالی ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی که در منطقه معامله شده یا قبض انبار

آن تبدیل شده است ضروری نمی باشد.

تبصره١ـ در موارد استثنایی که تسلیم یک یا چند سند بجز ترخیصیه، موافقت بانک (در صورتی که کاال از طریق نظام بانکی وارد شده
باشد) و مجوزھا و گواھی ھای الزم میسر نباشد، با تشخیص رییس گمرک اظھارنامه قبول و به جریان گذاشته می شود. ترخیص کاال

منوط به ارایه تمامی اسناد و انجام کامل تشریفات گمرکی می باشد.

تبصره٢ـ در مواردی که کشور سازنده کاال احراز شده و محصول کشورھای ممنوع المعامله نبوده و مشمول تعرفه ھای ترجیحی و
محدودیت ھای مقداری نگردد، با تشخیص گمرک ایران ارایه گواھی مبدأ ضروری نمی باشد.

تبصره٣ـ در مورد اشخاص حقوقی چنانچه تنظیم و تسلیم کننده اظھارنامه غیر از صاحب کاال باشد، شخص یادشده (کارمند شخص
حقوقی) باید دارای وکالت رسمی و معرفی نامه (براساس متنی که گمرک ایران اعالم خواھد کرد) برای ترخیص کاال باشد و برگ
وکالت رسمی و معرفی نامه یا تصویر آنھا ضمیمه باشد و در برگ وکالت نامه رسمی حدود اختیارات وکیل تعیین شده باشد و در
صورتی که ترخیص کننده کارگزار گمرکی باشد، نامبرده دارای وکالتنامه رسمی باشد. معرفی نامه رسمی مؤسسات دولتی در مورد
کاالی متعلق به آنھا و معرفی نامه سفارتخانه ھا با گواھی وزارت امور خارجه نسبت به کاالی متعلق به سفارتخانه ھا به جای وکالتنامه

رسمی پذیرفته خواھدشد.

تبصره۴ـ در مواردی که صاحب کاال شخص حقیقی باشد، قبول اظھار کاال صرفاً از طریق وی یا کارگزار گمرکی دارای وکالتنامه رسمی
و کارت کارگزار گمرکی معتبر امکانپذیر است.

ب ـ کاالی صدوری: قبض انبار (در صورت تحویل کاال به انبارھای گمرکی)، مجوز ارزیابی در خارج از اماکن گمرکی (حسب مورد)،
سیاھه فروش (فاکتور)، فھرست عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کاال)، گواھی ھا و مجوزھای قانونی (در صورت شمول)، تصویر
پروانه ورود موقت برای پردازش یا پروانه ورود قطعی برای تعیین مواد وارداتی به کاررفته در کاالی صادراتی (حسب مورد) و سایر

اسنادی که گمرک در اجرای مصوبات مراجع صالحیت دار ضروری بداند.

ج ـ سایر رویه ھا: اسناد و گواھی ھای الزم برای الصاق به اظھارنامه کران بری (کابوتاژ) و انتقالی و عبوری در بخش ھای مربوط
مشخص خواھدشد.

ماده۵٩ ـ صاحب کاال یا نماینده قانونی وی می تواند قبل از تسلیم اظھارنامه طبق تقاضای کتبی و ارایه اسناد مالکیت و تحت نظارت
مأموران تعیین شده از طرف گمرک و با قبول مسئولیت خسارات احتمالی وارده، کاالی خود را رؤیت و به توزین بسته ھا یا بازکردن و

دیدن محتویات آنھا جھت به دست آوردن مشخصات کاال و نمونه برداری و خشک کردن کاال و تعویض لفاف آنھا اقدام نماید.

تبصره ـ انجام عملیات یادشده و کسری احتمالی محتویات و تغییرات انجام شده در بسته بندی ناشی از این اقدامات در
صورتمجلسی که به امضای مرجع تحویل گیرنده، صاحب کاال و مأمور نظارت کننده گمرک خواھد رسید، درج می شود.

ماده۶٠ ـ کاالی چند ردیف از یک فھرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه حمل را حتی اگر کاالی واحد و به نام شخص واحد وارد شده
باشد، نمی توان در یک اظھارنامه اظھار نمود، ولی صاحب کاال یا نماینده وی می تواند برای یک ردیف کاالی متعلق به خود در صورتی
که بیش از یک بسته باشد در چند نوبت اظھارنامه ھای متعدد تنظیم و تسلیم نماید و در ھر حال محتوای یک بسته کاال را نمی توان
تفکیک و تقسیم و برای ھر بخش اظھارنامه تنظیم و قبول نمود، مگر در مواردی که بخشی از محتویات بسته یادشده با توجه به

شرایط ورود قابل ترخیص نباشد یا برای بخشی از آن اظھارنامه مرجوعی تنظیم یا به صورت کتبی درخواست واگذاری به گمرک گردد.

تبصره١ـ کاالی موضوع یک گشایش اعتبار یا سیاھه خرید (خرید واحد) که طی بارنامه ھای متعدد حمل می شود، قابل اظھار به
موجب یک اظھارنامه می باشد.

تبصره٢ـ محموله ھای عبوری (ترانزیتی) که با یک کامیون، یک بار گنج (کانتینر) یا یک واگن از مبادی ورودی به مقصد گمرکھای داخلی
اعزام یا از کشور عبور می نمایند حتی اگر موضوع چندین بارنامه یا راھنامه بوده و عبور (ترانزیت) کننده آن واحد باشد، قابل اظھار به

موجب یک اظھارنامه عبوری (ترانزیتی) خواھد بود.

ماده۶١ ـ ھرگاه کاال در ظروف غیرعادی و ظروفی که خصوصیت غالب خود را به مجموعه می دھد و یا در ظروف دارای مصرف مکرر وارد
گردد، ھر کدام از ظرف و مظروف جداگانه طبقه بندی و مشمول شرایط و مأخذ مربوط به خود خواھد بود. در مواردی که امکان تفکیک

ظرف از مظروف نباشد در این صورت ظرف و مظروف توأماً مشمول پرداخت مأخذ حقوق ورودی باالتر خواھد بود.

تبصره ـ بارگنج ھا (کانتینرھا) و سایر ظروف و تکیه گاھھای دارای مصرف مکرر به عنوان ورود موقت پذیرفته می شود.

ماده۶٢ ـ در مواردی که حقوق ورودی یا عوارض صادراتی از روی وزن دریافت می شود، وزن کاال باید با تمام لفاف و ظروف درونی و
بیرونی آن به حال و وضع عادی ھنگام اظھار در گمرک به وسیله توزین، تعیین و سپس وزن تقریبی ظرف (اعم از ھر نوع محفظه و

لفاف و تکیه گاه و نظایر آن) به شرح زیر محاسبه و از آن کسر گردد:
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١ـ برای شیشه جام در صندوقھای مشبک (قفسه) بیست درصد وزن با ظرف.

٢ـ برای شیشه جام و شیشه آالت و چینی در صندوق سی درصد وزن با ظرف.

٣ـ برای شیشه آالت و چینی در کارتن و در ظروف دیگر پانزده درصد وزن با ظرف.

۴ـ برای مواد نسجی و اشیاء ساخته شده از آن در صندوق چوبی بیست درصد وزن با ظرف.

۵ ـ برای کاالھا در کارتن (به جز شیشه آالت و چینی) ھشت درصد وزن با ظرف.

۶ ـ برای سایر کاالھایی که در صندوق یا ظروف چوبی یا فلزی وارد می شوند پانزده درصد وزن با ظرف.

٧ـ برای کاالیی که در جوف حصیر، زنبیل یا کیسه یا لفافھای پارچه و غیره وارد می شود سه درصد وزن با ظرف.

اوزان تقریبی یادشده در بندھای مذکور شامل لفافھایی که کاال را به طور ناقص بپوشاند از قبیل تخته مشبک یا قفسه (جز در مورد
شیشه جام) نخواھد بود و ھمیشه وزن خالص حقیقی کاال باید تعیین شود.

ماده۶٣ ـ گمرک ایران می تواند در موارد ضروری از صاحب کاال بخواھد صحت مندرجات مدارک تسلیمی کاالی وارداتی و صالحیت
صادرکننده آنھا را به تصدیق اتاق بازرگانی در کشور مبدأ برساند. صحت مھر و امضای اتاق بازرگانی محل باید به تأیید کنسولگری

جمھوری اسالمی ایران در کشور مبدأ رسیده باشد.

 

فصل دوم ـ مراحل گردش اظھارنامه

ماده۶۴ ـ صاحب کاال یا نماینده قانونی وی پس از اطمینان از موجود بودن کاال باید اظھارنامه تعیین شده از طرف گمرک (فرم (برگه)
کاغذی، سایر حامل ھای اطالعات یا اظھار از راه دور) را از لحاظ اطالعات و وجوه گمرکی متعلقه که از ناحیه وی باید اعالم شود
براساس اسناد مربوط تکمیل و به ھمراه اسناد الزم به واحد پذیرش اسناد در گمرک تسلیم نماید. در این بخش اظھارنامه و اسناد از
جھات تکمیل بودن اطالعات و اسناد ضمیمه، نداشتن بدھی قطعی، محاسبات، نداشتن خط خوردگی، احراز مالکیت، ارتباط اسناد با
کاال و ھمچنین برگ وکالتنامه یا نمایندگی و کارت کارگزاری (در صورت لزوم) بررسی شده و در صورتی که ایرادی در ھر یک از موارد
یادشده مشاھده گردد، اظھارنامه و اسناد جھت رفع نقص و تکمیل به اظھارکننده مسترد می شود تا نسبت به اصالح، تکمیل و
امضای آن اقدام و اعاده نماید. واحد پذیرش پس از اخذ اظھارنامه امضاءشده و اطمینان از کامل بودن اسناد و مندرجات اظھارنامه و
صحیح بودن محاسبه حقوق ورودی متعلقه، اسناد را به اظھارنامه ضمیمه و مھر و موم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظھارنامه درج و
یا در رایانه وارد و شماره ثبت آن را با قید تاریخ در متن اظھارنامه منعکس می نماید و به سرویس ارزیابی تحویل می دھد. با تخصیص
شماره ثبت و درج آن در متن اظھارنامه، کاال اظھار شده تلقی و اظھارنامه تحت این شماره ثبت شده شناسایی و از این پس نباید از

اختیار مأموران گمرک خارج شود. قبل از این مرحله (اظھارکاال) صاحب کاال حق ھرگونه اصالح یا تغییر در اظھارنامه را دارد.

تبصره ـ به منظور دریافت اطالعات اظھارنامه (با رعایت محرمانه بودن اطالعات تجاری اشخاص) گمرک شرایط و تمھیدات الزم را جھت
انجام امور توسط بخش تعاونی و خصوصی فراھم می نماید.

ماده۶۵ ـ پس از تحویل اظھارنامه به سرویس ارزیابی و تعیین ارزیاب و کارشناس توسط مسئول سرویس ارزیابی، ارزیاب و کارشناس
نتایج بررسی را در اظھارنامه منعکس و در صورت قبول اظھار یا تعیین تکلیف طبق سایر مواد قانون در مواردی که اختالفی مشاھده
نشود، اظھارنامه را امضاء و میزان وجوھی را که باید پرداخت شود به اظھارکننده اعالم و اظھارنامه تحویل واحد صندوق و پروانه
می گردد. واحد مذکور پس از دریافت اسناد پرداخت یا تأمین وجوه متعلقه از اظھارکننده، نسبت به کنترل و ثبت آنھا و انطباق وجوه
پرداخت شده اقدام و اظھارنامه و پروانه ای را که براساس مندرجات اظھارنامه در این واحد تھیه شده است، مھر و امضاء می نماید.
سپس اظھارنامه و پروانه به شخصی که از طرف رییس گمرک تعیین می شود تحویل تا پروانه را با اظھارنامه مطابقت و در صورت صحت
اقدامات انجام شده، با قید تاریخ، پروانه را امضاء و مھر نماید سپس اظھارنامه و اسناد و پروانه تحویل متصدی دفتر ثبت اظھارنامه
شده تا پس از ثبت شماره و تاریخ امضای پروانه و اطالعات تکمیلی پیش بینی شده در آن دفتر، پروانه را با اخذ رسید تحویل صاحب

کاال یا نماینده قانونی وی و اظھارنامه و اسناد ضمیمه را تحویل واحد نگھداری اظھارنامه نماید.

تبصره ـ گمرک ایران می تواند حقوق ورودی اظھاری صاحب کاال را ھمزمان با اظھار کاال پیش دریافت نماید.

 

فصل سوم ـ رسیدگی اظھارنامه (ارزیابی)

ماده۶۶ ـ به منظور حصول اطمینان از اجرای مقررات گمرکی، وصول وجوه متعلقه، صحت مندرجات اظھارنامه و اسناد، کاالھای
اظھارشده از لحاظ نوع جنس، تعداد، وزن، ارزش، کشور سازنده، تعرفه و سایر مشخصات و مجوزھای الزم باید مورد ارزیابی و
کنترل ھای گمرکی قرار گیرند. وظایف ارزیابان، کارشناسان و سایر کارکنان، نحوه نمونه برداری، نقص اسناد، کشف تخلف و گزارش آن،
نحوه و میزان وارسی و معاینه براساس اصول انتخاب خطر و وارسی اتفاقی و درج نتایج وارسی در اظھارنامه طی دستورالعملی

توسط گمرک ایران تعیین و ابالغ می شود.

تبصره ـ به تشخیص گمرک یا تقاضای صاحب کاال، وارسی و ارزیابی کاال می تواند با حضور صاحب کاال یا نماینده قانونی وی انجام
شود.

ماده۶٧ ـ ھرگاه در جریان ارزیابی اختالفاتی به زیان دولت مشاھده شود، ارزیابان موظفند مشروح اختالف را در اظھارنامه نوشته و
امضا نمایند و بالفاصله صورتمجلس تخلف حاکی از شرح اختالف از طرف سرویس ارزیابی تنظیم و به اظھارنامه ضمیمه و برای تعیین

جریمه به رییس گمرک ارایه می شود.

ماده۶٨ ـ ھرگاه در جریان ارزیابی اختالفاتی که مستلزم دریافت تفاوت حقوق ورودی و ھزینه ھای انجام خدمات نباشد کشف شود و
کاال دارای شرایط ورود یکسان باشد (مانند اینکه نام یکی از دو نوع کاالی مجاز که حقوق ورودی آنھا یکسان است به جای نام دیگری
در اظھارنامه نوشته شده باشد) در این صورت نیز مشاھدات مأموران باید در اظھارنامه قید و بدون تنظیم صورتمجلس تخلف با اطالع

رییس گمرک پس از اخذ جریمه موضوع ماده (١١٠) قانون، اجازه اصالح مورد اشتباه داده می شود.
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ماده۶٩ ـ اگر صاحب کاال مشخصات کاالی خود را به زیان خود اظھار کرده باشد و مراتب بر اثر ارزیابی کشف شود ارزیابان موظفند
مشاھدات خود را زیر اظھارنامه بنویسند و آن را به متصدی سرویس ارزیابی مسترد دارند. در چنین مواردی متصدی سرویس ارزیابی
موظف است مراتب را به صاحب کاال اعالم کند و صاحب کاال می تواند در متن یا پشت ھمان اظھارنامه به استناد نوشته ارزیاب و تأیید
متصدی یادشده تقاضای استرداد اضافه پرداختی را بکند و در این صورت رییس گمرک یا قائم مقام او پس از رسیدگی در زیر گزارش

متصدی مذکور اجازه صدور حکم استرداد را خواھد داد.

تبصره١ـ ھرگاه صاحب کاال یا نماینده وی به سبب تسریع در کار خود مایل به درخواست استرداد نباشد باید انصراف خود را در متن یا
پشت اظھارنامه نوشته و امضاء نماید و صاحب کاال یا نماینده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختی را نخواھد داشت.

تبصره٢ـ چنانچه صاحب کاال قبل از ترخیص کاال تقاضایی مبنی بر استرداد اضافه پرداختی ارایه و ثبت نماید پس از بررسی گمرک و
صحت تقاضای درخواست کننده به شرط اینکه مشمول تبصره (١) نباشد با صدور حکم نسبت به استرداد اقدام خواھد گردید. انجام

تشریفات استرداد مانع از ترخیص کاال نخواھد بود.

ماده٧٠ـ رییس گمرک می تواند در ھر مورد که مقتضی بداند کاالیی را که ارزیابی آن انجام یافته است، بازدید نموده و آن کاال را
شخصاً یا به وسیله ھر مأمور دیگری از مأموران گمرک دوباره ارزیابی و معاینه نماید.

 

بخش ھفتم ـ رویه ھای گمرکی

فصل اول ـ کاالھای ورودی

مبحث اول ـ ورود قطعی

ماده ٧١ـ ورود قطعی کاال مستلزم اخذ تمامی مجوزھای الزم طبق قوانین و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی می باشد.

مبحث دوم ـ ورود موقت

ماده٧٢ـ کاالھای زیر می تواند با اخذ مجوز از گمرک ایران به عنوان ورود موقت به قلمرو گمرکی وارد شود:

الف ـ کاالھا به منظور عرضه در نمایشگاھھا.

ب ـ دستگاھھای فیلمبرداری و عکسبرداری ھوایی و فیلم ھای ھمراه آنھا پس از ارایه موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای
مسلح.

پ ـ دستگاھھای مطالعات علمی، آموزشی، تربیتی، فنی و مھندسی نقشه برداری.

ت ـ دستگاھھا برای سدسازی، اسکله سازی، الیروبی، راھسازی، حفاری، استخراج و اکتشاف و پروژه ھای (طرح ھای) خاص.

ث ـ دستگاھھا برای نصب و سوارکردن کارخانه ھا و تأسیسات صنعتی و نظایر آن.

ج ـ دستگاھھا برای تعمیر ماشین آالت و دستگاھھا.

چ ـ وسایل نقلیه سواری و ھواپیمای شخصی اشخاص غیرمقیم ایران برای استفاده شخصی و ظروف و تکیه گاھھای چندبار مصرف.

ح ـ کاالھایی که طبق قراردادھا و موافقت نامه ھای گمرکی بین المللی قابل ورود موقت بوده و دولت جمھوری اسالمی ایران عضویت
آن را پذیرفته است.

خ ـ وسایل و لوازم امدادی به منظور کمک ھای بشردوستانه.

 دـ ظروف و لفاف ھای آماده برای بسته بندی کاالی صادراتی.

ذـ ھواپیما برای امور خدماتی از قبیل سمپاشی و مسافری.

تبصره ـ دامھا که برای تعلیف به صورت موقت وارد کشور می شوند و نتاج آنھا مشمول عنوان واردات موقت بوده و تشریفات ورود و
خروج این دامھا تابع مقررات آیین نامه مخصوص تعلیف اغنام و احشام مصوب ھیئت وزیران است.

ماده٧٣ـ لوازم و قطعات یدکی ھواپیماھا یا کشتی ھای خارجی که شرکت ھای مربوط به منظور تعویض یا رفع نقص ھواپیماھا یا
کشتیھا به صورت موقت وارد می کنند باید صورت ریز مشروح آنھا به اظھارنامه ضمیمه شود. این اشیا در انبار مخصوص شرکت
نگاھداری و مشخصات دقیق آن باید در دفتری که از طرف شرکت نگھداری می شود و ھمچنین دفتر دیگری که گمرک موظف به
نگاھداری آن است ثبت و ھر دو دفتر به امضای مأموران گمرک برسد. دفاتر یادشده قبالً از طرف گمرک شماره گذاری و پلمب خواھد
شد. موقع مصرف یا اعاده ھر یک از اقالم باید با نظارت گمرک به ھواپیما یا کشتی تحویل و عالوه بر ثبت در پشت پروانه ورود موقت

مربوط در ھر دو دفتر نیز خروج آن از انبار ثبت و به امضاء مأمور گمرک برسد.

ماده٧۴ـ ورود موقت مستلزم اخذ تضمین به میزانی است که گمرک ایران (حسب ماده (١٠) قانون) تعیین و اعالم می کند.

ماده٧۵ ـ در موارد زیر به جای اخذ تضمین به اخذ تعھد کتبی اکتفا می شود:

الف ـ ورود موقت لوازم و قطعات یدکی ھواپیماھا و کشتی ھای خارجی موضوع ماده (٧٣).

ب ـ ظروف و تکیه گاه ھای دارای مصرف مکرر و نظایر آنھا.

پ ـ ورود موقت کاالھای وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی با تعھد مسئوالن مالی سازمان مربوط و در مورد نمایشگاھھا تعھد
سفارتخانه ھا و یا نمایندگی ھای سیاسی کشور مربوط با گواھی وزارت امور خارجه.
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ماده٧۶ ـ کاالیی که به عنوان ورود موقت اظھار می گردد باید طبق مقرراتی که در بخش ششم این آیین نامه ذکر شده است معاینه و
ارزیابی دقیق شده و پس از درج مشخصات و عالمت روی کاال در اظھارنامه به بسته ھا یا محتویات آنھا پلمب گمرک یا ھر نوع عالمت
دیگری که برای تشخیص کاال در موقع خروج الزم باشد الصاق گردد و گمرک مدتی را که کاال در طی آن باید از کشور خارج شود تعیین

و در متن پروانه گمرکی قید و پروانه و کاال در اختیار صاحب کاال گذاشته شود.

ماده٧٧ـ در صورت تسلیم تقاضای کتبی از طرف صاحب کاال مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرک صادرکننده پروانه (پس از موافقت
گمرک ایران) تا حداکثر شش ماه قابل تمدید است به شرط اینکه تقاضا پیش از انقضای مھلت اولیه تسلیم شده باشد. در صورتی که
باز ھم احتیاج به تمدید مجدد داشته باشد به شرط تسلیم تقاضا قبل از انقضا مدت، موافقت با آن موکول به کسب اجازه از گمرک

ایران خواھد بود.

ماده٧٨ ـ برای تسویه پروانه ورود موقت و ابطال تضمین یا تعھد، صاحب کاال می تواند به یکی از روشھای زیر اقدام نماید:

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

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

پ ـ تسلیم اظھارنامه به منظور برگشت کاال که تابع مقررات و تشریفات رویه مرجوعی می باشد. گمرک داخلی می تواند تضمین ورود
موقت را در صورت معتبر بودن به عنوان تضمین جھت خروج کاال از کشور قبول کند. ابطال پروانه و تضمین یا تعھد کاالی ورود موقت
موکول به تشخیص و تطبیق کاال با مشخصات پروانه ورود موقت و سالم بودن پلمب یا عالیم گمرکی الصاق شده روی کاال و منقضی
نشدن مدت اعتبار پروانه می باشد. در صورتی که به علت از بین رفتن عالیم یا پلمب، تطبیق کاال ممکن نباشد نسبت به وصول
تضمین و یا پی گیری اجرای تعھد اقدام و در صورتی که صاحب کاال قصد خروج کاال را از قلمرو گمرکی داشته باشد طبق مقررات

صادرات (بدون پرداخت ھرگونه وجھی از قبیل جایزه صادراتی و تسھیالت صادراتی) رفتار خواھد شد.

ماده٧٩ـ ھرگاه صاحب کاال بخواھد کاالیی را که به عنوان ورود موقت وارد شده است در ایران بفروشد یا به مصرف برساند باید قبل از
انقضای مدت اعتبار پروانه، درخواست کتبی مبنی بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوط داده و اظھارنامه ورود قطعی برای کاالی
خود تنظیم و تشریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دھد. ورود قطعی کاالی ورود موقت مستلزم اخذ مجوزھا و پرداخت حقوق

ورودی به مأخذ و ارزش زمان اظھار ورود موقت و نرخ برابری ارز براساس زمان اظھار ورود قطعی خواھد بود.

ماده٨٠ ـ در صورتی که کاالی ورود موقت در مھلت مقرر حسب مورد تحویل گمرک یا ترخیص قطعی یا برگشت نشود، در صورت
تشخیص عمدی بودن مشمول مقررات قاچاق (موضوع بند (ب) ماده (١١٣) قانون) و در غیر این صورت نسبت به وصول تضمین و

پیگیری اجرای تعھد اقدام خواھد شد.

تبصره ـ تا زمانی که اعالم جرم قاچاق و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعھد انجام نشده است صاحب کاال می تواند با پرداخت
جریمه انتظامی موضوع ماده (١٠٩) قانون نسبت به تحویل یا ترخیص یا اعاده کاال اقدام نماید.

 

مبحث سوم ـ ورود موقت برای پردازش

ماده٨١ ـ ورود موقت برای پردازش مستلزم اخذ مجوز قبلی از گمرک ایران است. میزان کاالی وارده و نوع پردازش در مجوز صادره قید
و توسط گمرک تعیین می گردد.

تبصره١ـ در صورتی که برای گمرک کیل یا ضرایب مصرف کاالی صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش مشخص نباشد، گمرک نظر
سازمانھای ذی ربط را استعالم و اقدام می نماید. در مواردی که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد می تواند موضوع را به مراجع

رسیدگی به اختالفات گمرکی موضوع بخش دوازدھم قانون ارجاع نماید.

تبصره٢ـ گمرک ایران تسھیالت الزم برای صادرکنندگان خوشنام و نمونه و صادرکنندگانی که به طور منظم عملیات پردازش را انجام
می دھند فراھم خواھد کرد.

تبصره٣ـ صدور مجوز برای ورود موقت برای پردازش حداکثر به میزان ظرفیت اسمی ساالنه واحد تولیدی ذی ربط مجاز است.

ماده٨٢ ـ در اجرای تبصره (١) ماده (۵١) قانون مھلت صدور محصوالت به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص کاالی وارده یک سال
می باشد. این مھلت در مواردی که دالیل موجه و قابل قبولی از طرف ذینفع به گمرک ارایه گردد برای گروه کاالیی بھداشتی، آرایشی،
دارویی، دخانی و موادغذایی حداکثر تا یک سال دیگر و برای سایر گروھھای کاالیی حداکثر تا دو سال دیگر قابل تمدید خواھد بود. در
موارد استثناء با تأیید کارگروھی متشکل از نمایندگان تام االختیار وزارتخانه ھای صنعت، معدن و تجارت و جھاد کشاورزی و گمرک ایران
و اتاق ھای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون مرکزی جمھوری اسالمی ایران با توجه به ضروریات تجاری قابل تمدید خواھد

بود.

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

ماده٨٣ـ عملیات پردازش پس از موافقت گمرک ایران می تواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده انجام شود بدون اینکه تغییر مالکیت
انجام شده باشد و در ھر حال واردکننده در مقابل گمرک مسئول اجرای مقررات ورود موقت برای پردازش خواھد بود.

ماده٨۴ ـ برای صدور محصوالت به دست آمده، صاحب کاال باید اظھارنامه صادراتی را با ذکر شماره پروانه ورود موقت و الصاق تصویر آن
تنظیم و به گمرک تسلیم نماید. گمرک به ھنگام صدور، اقدامات الزم به منظور بازشناسی و انطباق کاالی وارده و محصوالت به دست

آمده را معمول تا امکان تسویه توسط گمرک ورود موقت کننده میسر شود.

ماده٨۵ ـ گمرک در ھر زمان می تواند از کاالی وارده و نحوه پردازش بازدید به عمل آورد. چنانچه کاالی وارده یا محصول به دست آمده
موجود نباشد، طبق بند (ب) ماده (١١٣) قانون رفتار خواھد شد.

ماده ٨۶ ـ با صدور محصوالت به دست آمده تضمین ھا و تعھدات اخذ شده پس از بررسی اسناد و مدارک و احراز بکارگیری مواد اولیه
وارداتی در محصول صادراتی ابطال و تسویه خواھد شد. در مواردی که محصوالت به دست آمده، به تدریج صادر می شود ابطال و

تسویه برای ھمان میزان کاالی صادر شده انجام خواھد شد.
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تبصره١ـ واردکننده می تواند ظرف مھلت تعیین شده برای پردازش، پس از اخذ موافقت گمرک ایران کاالی وارده را به ھمان حالت اولیه
با رعایت تشریفات مرجوعی از کشور خارج و نسبت به ابطال تضمین و تسویه تعھدات خود اقدام نماید.

تبصره٢ـ درخصوص کاالی وارده برای پردازش و ھمچنین ضایعات دارای ارزش تجاری (قابلیت مصرف داشته باشد) چنانچه برای ورود
قطعی اظھار شود، با رعایت مقررات ماده (٧٩) و بدون کسر استھالک ترخیص می شود.

تبصره٣ـ محصوالت به دست آمده می تواند به نام اشخاصی غیر از واردکننده صادر شود که در این صورت پروانه صادراتی مربوط برای
ابطال تضمین یا تعھد کافی است.

ماده٨٧ ـ در صورتی که صاحب کاال در مھلت مقرر نسبت به ایفای تعھد خود اقدام ننماید به شرط ارایه درخواست مبنی بر تبدیل به
قطعی نمودن پروانه ورود موقت برای پردازش قبل از انقضای مھلت، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام االختیار گمرک ایران،
وزارت صنعت معدن و تجارت، اتاق ھای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون مرکزی جمھوری اسالمی ایران حسب مورد و بانک
مرکزی جمھوری اسالمی ایران و حسب مورد وزارتخانه تولیدی مربوط بررسی و در صورت موافقت کمیسیون یادشده و انجام ثبت
سفارش (توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت) با پرداخت حقوق ورودی براساس مأخذ و ارزش زمان اظھار ورود موقت و با برابری نرخ

ارز در زمان اظھار واردات قطعی اقدام خواھد شد. دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت صنعت معدن و تجارت می باشد.

تبصره ـ محصوالت به دست آمده از کاالی ورود موقت برای پردازش در اجرای پروژه ھای (طرحھای) نفت، گاز و پتروشیمی چنانچه
برای استفاده در سایت ھای (محدوده ھای) تحت نظر گمرک به گمرکھای مستقر در مناطق ویژه اقتصادی انرژی تحویل و اظھار گردد در
صورت رعایت مقررات این مبحث، تضمینات و تعھدات مأخوذه مربوط به ورود موقت برای پردازش قابل تسویه بوده، ولی قابل استناد

برای جوایز صادراتی و واردات در مقابل صادرات نمی باشد.

ماده٨٨ ـ چنانچه کاالی وارده یا محصوالت به دست آمده از پردازش در مھلت مقرر حسب مورد ترخیص قطعی یا برگشت و یا صادر
نشود در صورت تشخیص عمدی بودن عالوه بر وصول تضمین، مشمول مقررات قاچاق و در غیر این صورت نسبت به وصول تضمین و
پیگیری اجرای تعھد اقدام خواھد شد. در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر قاچاق، وجه تضمین وصولی به عنوان بخشی از جریمه

منظور می شود.

تبصره١ـ تا زمانی که جرم قاچاق اعالم و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعھد انجام نشده است صاحب کاال می  تواند با پرداخت
جریمه انتظامی موضوع ماده (١٠٩) قانون نسبت به ترخیص یا اعاده کاال اقدام نماید.

تبصره٢ـ صدور محصوالت به دست آمده از کاالی ورود موقت برای پردازش، مشمول محدودیت ھای قانونی و پرداخت عوارض کاالھای
صادراتی نمی گردد.

 

مبحث چھارم ـ مرجوعی

ماده٨٩ ـ برای ترخیص کاال به عنوان اعاده به خارج از قلمرو گمرکی، صاحب کاال یا نماینده قانونی وی باید ھزینه ھای خدمات انجام
شده را پرداخت کند و در اظھارنامه تعھد کند که کاال را در مھلتی که رییس گمرک تعیین می نماید از قلمرو گمرکی خارج سازد. این

مھلت در صورت درخواست صاحب کاال یا نماینده قانونی وی به شرط وجود علت موجه مستند به مدارک، قابل تمدید است.

ماده٩٠ـ بسته ھای کاالی مرجوعی یا درب محفظه بار وسیله نقلیه آن که در گمرکھای داخلی اظھار می شود پلمب شده و با پروانه
که به یک نسخه اظھارنامه الصاق می شود در اختیار صاحب کاال گذارده می شود و یک نسخه از اظھارنامه مربوط بالفاصله و به صورت

مستقیم به عنوان گمرک مرزی که کاال از آنجا خارج خواھد شد ارسال و نسخه سوم بایگانی می شود.

ماده٩١ـ ھرگاه کاال درگمرک داخلی به عنوان مرجوعی اظھار شود صاحب کاال باید عالوه بر ھزینه ھای انجام خدمات که به طور
قطعی پرداخت می نماید تضمین الزم که میزان آن توسط گمرک ایران تعیین خواھد شد، تودیع نماید. کاالی مرجوعی باید از گمرک
داخلی مستقیماً تا گمرک مرزی حمل و تحویل و پروانه و اظھارنامه نیز تسلیم شود سپس با اطالع گمرک مرزی و تحت نظر مأمورانی
که از طرف گمرک تعیین می شود از راه مجاز مرزی خارج و یا به کشتی یا ھواپیما تحویل گردد و مأموران باید تاریخ ورود کاال به گمرک
مرز خروجی و خروج کاال را در دفتر مخصوص شماره گذاری و پلمب شده ثبت و در پشت پروانه و اظھارنامه نیز نوشته و امضاء نمایند و
امضای آنھا از طرف رییس گمرک محل گواھی و اظھارنامه گواھی شده به صاحب کاال تسلیم شود تا جھت ابطال تضمین به گمرک
داخلی مربوط تسلیم نماید. ھرگاه کاالی مرجوعی در گمرک مرزی موجود و در ھمان گمرک برای اعاده اظھار شود در صورتی که از
محل ارزیابی، یکسره و تحت نظارت مأموران گمرک به انبار کشتی یا ھواپیما تحویل شود و یا یکسره به نقطه مرزی حمل و زیر نظر

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

ماده٩٢ـ ھرگاه در گمرک مرزی اختالفی بین مشخصات ظاھری کاال با مندرجات اظھارنامه و پروانه مشاھده گردد رییس گمرک باید از
صدور اجازه خروج کاال از کشور خودداری و به اختالف رسیدگی و در صورت لزوم از گمرک صادرکننده پروانه مرجوعی، چگونگی

اختالفات یاد شده را استعالم و در صورت تخلف طبق مقررات مربوط حسب مورد عمل نماید.

تبصره ـ در موارد ظن قوی حاکی از تخلف، گمرک مرز خروجی می تواند حتی در صورتی که مشخصات ظاھری بسته ھا با مندرجات
اظھارنامه و پروانه مطابق باشد به معاینه و بازرسی کاال اقدام نماید.

ماده٩٣ـ ھرگاه عالیم الصاقی گمرک به بسته ھا یا وسیله نقلیه پاره شده یا شکسته یا از بین رفته باشد محتویات ھر بسته از طرف
گمرک مرز خروجی معاینه و بازرسی کامل خواھد شد و در صورت عدم احراز تخلف، جریمه انتظامی موضوع ماده (١١٠) قانون اخذ و

در صورت احراز تخلف حسب مورد طبق مقررات قاچاق یا تخلفات اقدام خواھد شد.

تبصره ـ تضمین اخذ شده برای کاالی مرجوعی وقتی ابطال می شود که نسخه گواھی شده اظھارنامه که متضمن خروج کاال از قلمرو
گمرکی باشد به گمرکی که تضمین در آنجا تودیع شده تسلیم شود.

ماده٩۴ـ ھرگاه صاحب کاالی مرجوعی تا یک ماه پس از پایان مھلت داده شده نسخه گواھی شده اظھارنامه را به گمرک صادرکننده
پروانه مرجوعی برای ابطال تضمین تحویل ننماید گمرک مذکور مراتب را از گمرک مرز خروجی استعالم و اگر معلوم شود کاالی
مرجوعی به آن گمرک تحویل نشده (به جز موارد غیرعمدی) حسب مورد نسبت به وصول و واریز تضمین و یا اجرای مقررات قاچاق

اقدام خواھد نمود.
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تبصره ـ ھرگاه کاالی مرجوعی بعد از مھلت تعیین شده و قبل از منظور نمودن تضمین به درآمد یا اعالم جرم قاچاق به گمرک خروجی
تسلیم شده و عمدی نبودن آن برای گمرک احراز شود، مشمول پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (١٠٩) قانون خواھد بود.

 

مبحث پنجم ـ عبور (ترانزیت) خارجی

ماده٩۵ـ عبوردھنده با تسلیم اظھارنامه به گمرک، متعھد می گردد کاال را ظرف مھلتی که متناسب با مسافت، نوع وسیله حمل و
فصول سال تعیین می شود از طریق گمرک خروجی مشخص شده در پروانه عبور، خارج نماید.

تبصره١ـ مدت زمان و مسیرھای عبور کاالھای خارجی از قلمرو گمرکی توسط وزارت راه و شھرسازی و با ھماھنگی گمرک ایران
تعیین می گردد.

تبصره٢ـ تمدید مھلت پروانه یا تغییر گمرک خروجی با موافقت گمرک ورودی یا گمرک ایران و با اعالم مراتب به گمرکھای ذی ربط
امکانپذیر است.

تبصره٣ـ تجدید و ترمیم بسته بندی، درجه بندی و عملیات برای تسھیل حمل کاالی عبوری، پس از درخواست کتبی صاحب کاال یا
نماینده قانونی وی با نظارت گمرک، مجاز می باشد. ھرگونه خسارت وارده به کاال ناشی از اجرای این ماده به  عھده درخواست کننده

می باشد.

تبصره۴ـ گمرک و سازمانھای ذی ربط، درخواست عبوردھنده مبنی بر تخلیه کاال در اماکن گمرکی یا انتقال کاال از بارگنج (کانتینر) به
کامیون، واگن یا ھواپیما و بالعکس را می پذیرند.

ماده٩۶ـ کاالی عبوری پس از انجام کنترل ھای گمرکی و تودیع تضمین در گمرک ورودی، مھر و موم (پلمب) می گردد و در صورتی که
وسیله نقلیه قابل مھر و موم (پلمب) شدن باشد به مھر و موم (پلمب) وسیله نقلیه اکتفا می شود. در صورتی که بارگنج یا وسیله
نقلیه حامل کاالی عبوری به ھنگام ورود دارای مھر و موم (پلمب) سالم باشد گمرک ضمن کنترل مھر و موم (پلمب) نسبت به الصاق
مھر و موم (پلمب) جدید اقدام می نماید. در موارد ظن قوی به وجود تخلف، گمرک می تواند عالوه بر کنترل مھر و موم (پلمب)

محموله   ھا را با اسناد و اظھارنامه تطبیق نماید.

تبصره ـ در صورت نبودن وسایل نقلیه مناسب و یا عدم امکان مھر و موم (پملب)، گمرک مبدأ می تواند با اعمال روشھای کنترلی
مناسب اجازه عبور را بدھد.

ماده ٩٧ـ در مواردی که وسیله نقلیه حامل کاالی عبوری به علت نقص فنی یا سانحه یا دالیل موجه دیگر متوقف می شود،
عبوردھنده یا حامل باید مراتب را به نزدیکترین گمرک اطالع دھد تا با نظارت گمرک و پس از رفع مشکل یا بارگیری کاال در وسیله دیگری
که قابل مھر وموم (پلمب) باشد، کاال عبور داده شود. در این موارد نیز ضمن تنظیم صورتمجلس و درج شماره مھر و موم (پلمب) در

اسناد مربوط، مراتب به گمرکھای ورودی و خروجی اعالم خواھد شد.

ماده ٩٨ ـ عبور خارجی کاال برای شرکتھای حمل و نقل ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و شھرسازی از نظر سپردن تضمین در
حکم کاالی مجاز تلقی می شود.

تبصره١ـ کاالی تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظھارنامه و سپردن تضمین، عبور (ترانزیت) می شود.

تبصره٢ـ در مواردی که کاالی عبوری به وسیله پست دولتی یا شرکت ھای حمل و نقل ریلی یا راه آھن اظھار و به شیوه ریلی حمل
می شود و ھمچنین کاالی غیرتجاری ھمراه مسافران عبوری، به جای تضمین با اخذ تعھد اقدام به صدور پروانه عبور (ترانزیت)

می شود.

ماده٩٩ـ مدارک الزم برای الصاق به اظھارنامه عبور خارجی به شرح زیر می باشد:

الف ـ تصویر سیاھه خرید.

ب ـ تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کاال.

پ ـ بارنامه یا راھنامه یا تصویر تصدیق شده آنھا توسط مؤسسه حمل ونقل یا فھرست کل بار (مانیفست) لنج یا قبض انبار صادره به
وسیله مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

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

ث ـ گواھی ھای مستند به قوانین مربوط که در آنھا به لزوم اخذ گواھی برای کاالی عبوری تصریح گردیده است.

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

ماده١٠٠ـ پروانه عبور خارجی پس از انجام تشریفات مقرر به ازای ھر واحد حمل به عبوردھنده تسلیم می گردد تا به موجب آن کاالی
خود را تحویل گرفته و حمل نماید. پروانه عبور باید در طول مسیر عبور ھمراه حامل کاال باشد. یک نسخه از اظھارنامه عبور و اسناد
ضمیمه از طرف گمرک ورودی مستقیماً به گمرک خروجی ارسال می گردد تا پس از وصول محموله به آن گمرک نسبت به تصدیق

خروج کاال در اظھارنامه اقدام و به گمرک ورودی اعاده نماید.

تبصره ـ در مورد کاالی ھمنوع مازاد بر پنج درصد و کاالی غیر ھمنوع موضوع ماده (۵۴) قانون جھت اجرای تبصره (٢) ماده (١٠٨) قانون
صرفاً کاالی اضافی نگھداری و باقیمانده کاال که با اظھار مطابقت دارد اجازه عبور داده می شود.

ماده١٠١ـ در مواردی که کاالی عبور خارجی موضوع یک پروانه با بیش از یک وسیله حمل می گردد گمرک ورودی مشخصات محموله،
وسیله حمل، شماره پروانه عبور و شماره مھر و موم (پلمب) الصاقی، نام گمرک خروجی، مھلت مقرر جھت عبور از قلمرو گمرکی و
سایر اطالعات مورد نیاز را در پته عبور قید و به ھمراه یک نسخه تصویر پروانه، تحویل عبوردھنده می نماید که در طول مسیر و برای
خروج از قلمرو گمرکی حکم اصل پروانه را خواھد داشت. در این گونه موارد اصل پروانه ھمراه آخرین وسیله نقلیه ارسال و به گمرک
خروجی تسلیم خواھد شد. در ھر حال تسویه تضمین یا تعھد موکول به ارایه اصل پروانه و تأیید خروج یا تحویل تمام محموله عبوری به

گمرک خواھد بود.
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ماده١٠٢ـ کاالی عبوری را می توان با موافقت گمرک ایران به گمرکھای داخلی در طول مسیر عبور تحویل و برای سایر منظورھای ماده
(۴٧) قانون اظھار و طبق مقررات مربوط ترخیص نمود، به شرط اینکه در کاال دخل و تصرفی نشده باشد. در این موارد پروانه عبوری

توسط گمرک داخلی ابطال و مراتب به گمرکھای ورودی و خروجی اعالم خواھد شد.

ماده١٠٣ـ توقف وسیله حمل برای انجام عملیات بازرسی و مھر و موم (پلمب) مجدد موضوع ماده (۵۵) قانون که در نھایت منجر به
ادامه مسیر وسیله حمل و نقل می گردد نباید از بیست و چھار ساعت تجاوز نماید.

ماده١٠۴ـ چنانچه در مرز خروجی یا گمرک داخلی مشاھده گردد محفظه بار و مھر و موم (پلمب) بارگنج (کانتینر) یا وسیله نقلیه
دست نخورده است، بازرسی محتویات ضرورتی ندارد مگر در موارد ظن قوی به وجود تخلف که در این صورت با اجازه رییس گمرک
مربوط، پس از بررسی چنانچه مغایرتی مشاھده نشود، صورتمجلس تنظیم و ضمن درج شماره مھر و مومھای (پلمب ھای) قبلی و

جدید در آن نتیجه بررسی قید و حسب مورد اجازه خروج محموله یا تخلیه آن و انجام سایر اقدامات داده می شود.

ماده١٠۵ـ گمرک خروجی موظف است مندرجات پروانه عبور و وضع مھر و موم (پلمب) و مشخصات ظاھری را تطبیق نموده و پس از
حصول اطمینان از مطابقت، اجازه تخلیه یا خروج کاال را تحت نظارت مأمورین گمرک صادر نماید.

ماده١٠۶ـ پس از تحویل کاال به گمرک مقصد و یا خروج محموله از قلمرو گمرکی گمرک یاد شده بالفاصله مراتب را به گمرک ورودی
اعالم و اظھارنامه گواھی شده توسط رییس گمرک مربوط، به اظھارکننده یا نماینده وی تسلیم می شود تا جھت ابطال تعھدات یا
تضمین ھا به گمرک ورودی تسلیم نماید. پروانه عبور که خروج کاال در پشت آن گواھی شده، در گمرک خروجی بایگانی و عالوه بر آن

به محض تحویل یا خروج کاال مراتب در رایانه یا دفتر مخصوص شماره گذاری و مھر و موم (پلمب) و ثبت می شود.

ماده١٠٧ـ ھرگونه کاھش یا افزایش در اقالم ممنوع عبور خارجی بنا به پیشنھاد شورای امنیت کشور به تصویب ھیئت وزیران خواھد
رسید.

تبصره ـ ممنوعیت عبور اقالم افزایشی سه ماه پس از ابالغ تصویب نامه ھیئت وزیران قابل اجرا خواھد بود.

ماده١٠٨ـ در مواردی که عبور کاال بدون تخلیه و تحویل به اماکن گمرکی میسر نمی باشد و مقصد بارنامه غیر از گمرک ورودی باشد
در حکم حمل یکسره خواھد بود.

ماده١٠٩ـ از زمان وقوع تخلف گمرکی در رویه عبور خارجی تا صدور و ابالغ حکم قطعی مراجع قضایی، تصمیم گیری در مورد کاھش
تسھیالت برای شرکت ھای حمل و نقل بین المللی با گمرک ایران است.

 

مبحث ششم ـ عبور داخلی

ماده١١٠ـ صاحب کاال یا نماینده قانونی وی در مورد عبور داخلی شخصی و شرکت حمل و نقل بین المللی در مواردی که مقصد
بارنامه بعد از مرز ورودی باشد باید پس از انجام تشریفات مربوط و صدور پروانه، کاال را در مھلتی که متناسب با مسافت، نوع وسیله
نقلیه و فصول سال توسط گمرک تعیین می شود با مھر و موم (پلمب) سالم الصاقی به بارگنج، محفظه بار یا بسته ھا به گمرک مقصد

تحویل نماید.

ماده١١١ـ مدارک الزم برای الصاق به اظھارنامه عبور داخلی شخصی و حمل یکسره به شرح زیر می باشد:

الف ـ تصویر سیاھه خرید.

ب ـ تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کاال.

پ ـ بارنامه، راھنامه یا تصویر گواھی شده آنھا توسط شرکت حمل و نقل بین المللی یا فھرست کل بار (مانیفست) لنج.

ت ـ ترخیصیه و موافقت کتبی بانک در صورت خرید کاال از طریق اعتبار اسنادی، مگر در مواردی که به موجب بارنامه مقصد نھایی کاال
گمرکھای داخلی تعیین شده باشد.

ث ـ گواھی ھای مستند به قوانین مربوط که برای کاالی عبور داخلی الزم است.

تبصره١ـ در مواردی که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودی باشد، موضوع تبصره (٣) ماده (۶٠) قانون که توسط شرکت حمل و نقل صورت
می گیرد، ارایه موافقت بانک الزم نمی باشد.

تبصره٢ـ در مورد کاالی عبور داخلی موضوع تبصره (۴) ماده (۶٠) قانون، رعایت بندھای موضوع ماده یاد شده الزامی می باشد.

ماده١١٢ـ قبل از صدور پروانه عبور داخلی شخصی، اظھارکننده باید تضمین ھای الزم را به میزان تعیین شده توسط گمرک ایران تودیع
نماید ولی ھزینه ھای انجام خدمات به صورت نقدی وصول می گردد.

تبصره١ـ کاالی تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظھارنامه و سپردن تضمین، عبور داخلی می شود.

تبصره٢ـ در خصوص عبور داخلی کیسه ھا، بسته ھا و مرسوالت پستی، محموله ھای حمل شده به وسیله راه آھن و کاالھای دولتی
که مستقیماً از گمرک مبدأ به گمرک مقصد حمل می گردد، به جای تضمین، اخذ تعھد بالمانع است.

ماده١١٣ـ در صورتی که در مسیر عبور، کاال یا وسیله حمل آن دچار سانحه گردد، عبوردھنده یا حامل موظف به اعالم مراتب به
نزدیکترین گمرک جھت اعزام مأمور برای وارسی کاال و تنظیم صورتمجلس می باشد. گمرک پس از انجام اقدامات الزم با مھر و موم

(پلمب) مجدد اجازه ادامه مسیر داده و نسخه ای از صورتمجلس را برای گمرکھای مبدأ و مقصد عبور ارسال خواھد نمود.

ماده١١۴ـ پس از وصول کاال به گمرک مقصد تعداد و عالیم و مھر و موم ھای (پلمب ھای) بسته ھا یا وسیله نقلیه حسب مورد وارسی
و با مندرجات پروانه تطبیق و در صورتی که اختالفی مشاھده نگردد کاال به انبار تحویل و قبض انبار صادر و تسلیم تحویل دھنده
می گردد. عالوه بر صدور قبض انبار، تحویل محموله با قید تاریخ در پروانه عبور یا وله کارنه تیر از طرف گمرک مقصد گواھی تا با ارسال

به گمرک مبدأ، عبوردھنده بتواند تضمین و تعھد خود را تسویه نماید.



6/15/2020 rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=838

rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=838 17/27

ماده١١۵ـ در صورت کشف اختالف در گمرک مقصد، صورتمجلس بالفاصله با حضور عبوردھنده یا حامل کاال، از طرف آن گمرک تنظیم و
یک نسخه آن به نماینده شرکت حمل و نقل بین المللی تسلیم و مراتب در زیر پروانه یا کارنه تیر قید می گردد. صورتمجلس مذکور باید

ظرف بیست و چھار ساعت تنظیم و یک نسخه آن برای گمرک مبدأ عبور ارسال شود.

تبصره ـ تا زمانی که جرم قاچاق اعالم و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعھد انجام نشده است، صاحب کاال یا نماینده قانونی وی
می تواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (١٠٩) قانون نسبت به تحویل کاال به گمرک اقدام نماید.

 

فصل دوم ـ کاالھای صدوری

مبحث اول ـ صدور قطعی

ماده١١۶ـ کاالی صادراتی با اظھار در یکی از گمرکھای (داخلی یا مرزی) مجاز صادراتی و پرداخت عوارض (در صورت تعلق) پس از
ارایه گواھی ھایی که به موجب مقررات باید اخذ گردد با صدور پروانه اجازه خروج از مرزھای مجاز موضوع ماده (١٠٣) قانون و تحت

نظارت مأموران گمرک را خواھد داشت.

تبصره ـ در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه گمرک ایران با توجه به مقتضیات تجاری می تواند اجازه دھد کاالی صادراتی کشور تحت
نظارت مأموران گمرک از سایر راھھا نیز خارج شود.

ماده١١٧ـ در مواردی که اظھارنامه صدوری در یکی از گمرکھای داخلی تسلیم می گردد پس از انجام عملیات ارزیابی، به ھریک از
بسته ھای موضوع اظھارنامه مھر و موم (پلمب) گمرکی الصاق و مھلتی نیز برای حمل کاال از آن گمرک تا گمرک مرز تعیین و در پروانه

صدوری قید می شود.

تبصره ١ـ در خصوص کاالی صادراتی که در محفظه حمل بار بارگنج یا وسایل نقلیه قابل مھر و موم (پلمب) حمل می شود، گمرک به
مھر و موم (پلمب) کردن محفظه یا وسیله نقلیه اکتفا خواھد نمود.

تبصره ٢ـ گمرک می تواند (پس از موافقت گمرک ایران) با توجه به نوع کاال و در صورت امکان کنترل محموله و لحاظ نمودن سایر
شرایط، به صدور اجازه حمل کاالی صادراتی بدون مھر و موم اقدام نماید.

ماده١١٨ـ کاالی صادراتی که پروانه آن در گمرک داخلی صادر شده است وقتی که به گمرک مرزی رسید در صورتی که مھر و موم
(پلمب) الصاقی سالم و دست نخورده باشد، گمرک به تطبیق ظاھری آن با پروانه اکتفا نموده و ضمن ثبت خروج کاال اجازه عبور کاال را
از مرز می دھد سپس مشخصات وسیله حمل و تاریخ خروج کاال را از مرز در پشت پروانه درج و پس از مھر و امضاء آن را به صاحب کاال

یا حامل تسلیم می نماید.

تبصره ـ گمرک مرزی می تواند در موارد سوءظن قوی به تخلف نسبت به باز کردن و معاینه بسته ھا، محفظه و وسیله حمل مھر و موم
(پلمب) شده اقدام نماید.

ماده١١٩ـ کاالی صادراتی که در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تولید شده و بخشی از آن مواد اولیه خارجی می باشد
که تشریفات واردات قطعی در مورد آن انجام نشده است در صورتی که در زمان صادرات از سرزمین اصلی عبور نماید پس از اخذ

تضمین به میزان مواد اولیه خارجی قابل صدور می باشد.

ماده١٢٠ـ ھرگاه مھر و موم (پلمب) یک یا چند بسته، محفظه یا وسیله حمل دست خورده یا از بین رفته باشد، مأموران گمرک باید با
حضور حامل و صاحب کاال یا نماینده وی (اگر در محل حاضر باشند) آن یک یا چند بسته، محفظه یا وسیله حمل را باز کرده و مورد
ارزیابی دقیق قرار دھند و چنانچه محتویات از ھر حیث مطابق مندرجات پروانه باشد و یا در صورت عدم تطبیق، چنانچه موضوع منطبق

با بند (د) ماده (١١٣) قانون نباشد، مراتب در پروانه قید و اجازه خروج داده شود.

ماده١٢١ـ چنانچه کاالی صادرات قطعی به تشخیص گمرک عیناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (١١٩) قانون) و بدون استفاده یا تعمیر
به کشور بازگشت داده شود با رعایت مفاد ماده (۶۵) قانون بدون پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می باشد.

تبصره١ـ چنانچه کاالی صادرات قطعی بازگشت داده شده به کشور به تشخیص گمرک در خارج استفاده یا تعمیر شده باشد، بدون
نیاز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می باشد.

تبصره ٢ـ در ھمه موارد ترخیص کاالی صادرات قطعی بازگشتی (ازجمله صادرات قطعی که از محل ورود موقت برای پردازش که به
کشور بازگشت داده می شود) منوط به ارایه اسناد صدور مربوط و اخذ گواھی ھای قرنطینه ای و بھداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه
دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده بابت صدور کاال (ازجمله استرداد حقوق ورودی بابت کاالی صادرات قطعی از محل ورود موقت

برای پردازش) می باشد.

 

مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودی (درابک)

ماده١٢٢ـ در استرداد حقوق ورودی اخذ شده از کاالی وارداتی که عین آن (کاالیی که در داخل عملی بر روی آن انجام نشده یا مورد
استفاده قرار نگرفته است) صادر می شود. موارد زیر باید رعایت گردد:

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

ب ـ تشریفات صدور باید در ھمان گمرکی که کاال واردات قطعی و ترخیص شده، انجام پذیرد. موارد استثناء پس از ارایه تقاضا و بررسی
توسط گمرک ایران اعالم خواھد گردید.

پ ـ به منظور تسھیل شناسایی و انطباق کاالی واردات قطعی و صادراتی، صادرکننده باید ھمزمان با تسلیم اظھارنامه صادراتی،
موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوط به گمرک صدوری اعالم کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کاالی

صادراتی را به طور کامل انجام دھد و نتیجه را در پشت اظھارنامه صادراتی قید نماید.
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ت ـ فاصله زمانی بین کاالی واردات قطعی و کاالی صادراتی برای کاالھایی از قبیل اقالم بھداشتی، آرایشی، دارویی، دخانی و مواد
غذایی که دارای تاریخ مصرف می باشند شش ماه از زمان ورود به شرط آنکه حداقل یک سوم از مدت انقضای مصرف کاال باقی مانده

باشد و برای سایر کاالھا یک سال از تاریخ ورود می باشد.

تبصره ـ در مورد مواد، کاالھای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی بکار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کاالی صادر
شده بر اساس بند (پ) اقدام می گردد.

ماده١٢٣ـ استرداد حقوق ورودی کاالھای وارداتی زیر در صورت صادرات مجاز نمی باشد:

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

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

ماده١٢۴ـ درخواست استرداد باید توسط صادرکننده به صورت کتبی و با تعیین مبلغ مورد درخواست تسلیم گمرک گردد. گمرک موظف
است تقاضانامه را ثبت و از محل اعتبارات مصوب مربوط با مطالبه مدارک مورد نیاز و پس از بررسی نسبت به استرداد وجوه مربوط به

صادرکننده اقدام نماید.

تبصره ـ استرداد می  تواند مرحله به مرحله و با ھر محموله صادراتی صورت پذیرد که در این صورت مراتب و مبلغ مسترد شده باید در
متن پروانه ھای ورودی و صدوری درج و مھر و امضاء شود.

ماده١٢۵ـ چنانچه مقادیر مواد، کاالھا یا لوازم بسته بندی به کار رفته یا مصرف شده در تولید کاالی صادراتی به منظور استرداد حقوق
ورودی برای گمرک مشخص نباشد، گمرک نظر سازمانھای ذی ربط را استعالم و اقدام می نماید. در مواردی که صادرکننده به نظر

گمرک معترض باشد می تواند موضوع را به مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی موضوع بخش یازدھم قانون ارجاع نماید.

 

مبحث سوم ـ صدور موقت

ماده١٢۶ـ در موارد زیر صدور موقت کاال مستلزم تودیع تعھد یا تضمین به میزانی که گمرک ایران تعیین می نماید، می باشد:

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

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

ماده١٢٧ـ در موارد زیر برای کاالی صدور موقت به جای تضمین به اخذ تعھد کتبی اکتفا می شود:

الف ـ لوازم و قطعات یدکی ھواپیماھا و کشتی ھا.

ب ـ تکیه گاه ھای چندبار مصرف و محفظه ھای حمل کاال (بارگنج) و نظایر آنھا.

پ ـ کاالی سازمان ھای دولتی با تعھد مسئول مالی سازمان مربوط.

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

ث ـ ماشین آالت و تجھیزات برای انجام خدمات فنی و مھندسی پس از ارایه تاییدیه باالترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.

ماده١٢٨ـ کاالی مشمول این بخش را که خروج قطعی آن از کشور مجاز است می توان با رعایت مقررات مذکور در این بخش با اخذ
تعھد یا تضمین به تشخیص گمرک ایران به عنوان صدور موقت خارج نمود، ولی در خصوص کاالیی که خروج قطعی آن به موجب قوانین
یا مقررات ممنوع یا مشروط است، پس از اخذ تضمین، اجازه خروج به عنوان صدور موقت با موافقت گمرک ایران در ھر مورد امکان پذیر
خواھد بود. موافقت با خروج کاالی موضوع این ماده به منظور تعمیر یا تکمیل منوط به گواھی وزارتخانه یا سازمان ذی ربط مبنی بر عدم

امکان تعمیر یا تکمیل در داخل کشور می باشد.

ماده١٢٩ـ مدارک الزم برای الصاق به اظھارنامه صدور موقت به شرح زیر می باشد:

الف ـ اسناد مالکیت کاال

ب ـ مجوزھای مورد نیاز

پ ـ پروانه شناسایی صادره نیروی انتظامی برای وسایل نقلیه

ماده١٣٠ـ گمرک حسب مورد می  تواند بسته ھای کاالھایی را که برای صدور موقت اظھار می گردد، پس از مطابقت مشخصات کاال با
مندرجات اظھارنامه مھر و موم یا ھر نوع عالمت دیگری که برای تشخیص کاال در موقع بازگشت الزم باشد الصاق و سپس پروانه صدور
موقت صادر و مدتی را ھم که کاال در آن مدت باید به کشور برگردد تعیین و در متن پروانه قید نماید و پروانه و کاال را در اختیار صاحب

کاال یا نماینده قانونی وی قرار دھد.

تبصره ١ـ در خصوص موتور ھواپیما و کشتی که جھت تعمیر فرستاده می شود، ھرگاه کارخانه تعمیرکننده، موتور تعمیر شده دیگری از
ھمان نوع به جای آن بفرستد به شرط اینکه مراتب را ھم به صورت کتبی تصدیق نموده باشد با اخذ حقوق ورودی به جای موتور خارج

شده پذیرفته و اختالف شماره سریال مورد توجه قرار نمی گیرد.

تبصره٢ـ صاحب کاال می تواند با ارایه دالیل از گمرک صادرکننده پروانه تمدید آن را درخواست نماید، به شرط اینکه موجبات تمدید با
صراحت در درخواست ذکر و قبل از انقضای مدت پروانه به گمرک مربوط رسیده باشد. گمرک مربوط می تواند با مالحظه درخواست و

بررسی دالیل و موجباتی که برای تمدید ارایه شده است، مدت اعتبار پروانه را تمدید نماید.

ماده١٣١ـ در موقع بازگشت کاال، صاحب آن یا نماینده قانونی وی باید اظھارنامه تعیین شده از طرف گمرک ایران را تنظیم و تسلیم
گمرک نماید. کاالی برگشتی پس از ارزیابی در صورتی که مدت اعتبار پروانه منقضی نشده و عالیم گمرکی روی کاال دست نخورده و
موجود باشد پروانه برگشتی (طبق فرم (برگه) تعیین شده از طرف گمرک ایران) صادر و یک نسخه از آن به صاحب کاال تسلیم و
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نسخه دیگر به سوش پروانه اولی ضمیمه و مھر و موم و کاال ترخیص و تضمین یا تعھد تودیعی ابطال می شود. چنانچه عملیات تعمیر یا
تکمیل مستلزم فک مھر و موم یا عالیم الصاقی باشد، گواھی کارخانه مربوط که به تایید اتاق بازرگانی محل رسیده باشد قابل قبول

است. گمرک ایران مجاز است در صورت لزوم صحت مھر و امضاء اتاق بازرگانی محل را استعالم نماید.

ماده١٣٢ـ پس از انقضای مھلت پروانه صدور موقت تا زمانی که اعالم جرم قاچاق و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعھد انجام نشده
است صاحب کاال می تواند نسبت به برگشت کاال و تسلیم اظھارنامه با پرداخت جریمه موضوع ماده (١٠٩) قانون اقدام نماید.

ماده١٣٣ـ لکوموتیو، واگن، ھواپیما، موتور لنج و کشتی داخلی که در خطوط بین ایران و کشورھای خارجی تردد می کنند مشمول
عنوان صدور موقت می باشد، ولی برای رفت و برگشت آنھا تشریفات گمرکی رعایت نمی شود و فقط به دریافت اظھارنامه اجمالی یا
فھرست کل بار (مانیفست) که در ھر مسافرت برای محموله ھای آنھا به گمرک داده می شود و مشخصات وسایط نقلیه مذکور نیز در

آن منعکس است اکتفا می شود.

تبصره١ـ برای وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری و چھارپایان داخلی که برای حمل بار و مسافر بین ایران و سایر کشورھا تردد
می کنند و وسایل نقلیه شخصی موتوری داخلی پروانه صدور موقت صادر می شود. این پروانه ھا را می توان به مدت یک سال صادر
نمود و در خالل این مدت وسایل نقلیه مذکور به دفعات می توانند رفت و آمد نمایند و در این مورد ھر دفعه باید مورد معاینه گمرک مرزی

قرار گرفته و مراتب با قید تاریخ خروج و ورود در پشت پروانه و دفتری که به این منظور تھیه خواھد شد ثبت شود.

تبصره٢ـ در مورد بارگنجھای خروجی صرفاً به ثبت اطالعات اکتفا می شود.

ماده١٣۴ـ شرایط عمومی اظھار و ترخیص، مراحل گردش اظھار و رسیدگی به اظھارنامه (ارزیابی) کاالی موضوع مبحث ھای فصول
اول و دوم این بخش طبق مقررات بخش ششم قانون و این آیین نامه خواھد بود. در خصوص صدور قطعی، موضوع مبحث اول فصل دوم

این بخش رعایت ماده (١٣١) نیز الزامی است.

 

فصل سوم ـ سایر رویه ھا

مبحث اول ـ کاالی مسافری

ماده١٣۵ـ گمرک ایران می تواند برای انجام تشریفات گمرکی مسافر و کاالی ھمراه مسافران از نظامھای کنترلی ازجمله نظام دو
مسیره استفاده نماید. انتخاب یکی از مسیرھا به وسیله مسافر به منزله اظھار کاال می باشد.

تبصره ـ لوازم شخصی عبارت است از اشیای نو و مستعمل یک مسافر که ممکن است به طور معمول و عرفی در طول سفر برای
استفاده شخصی وی الزم باشد. این لوازم مشمول معافیت بوده اما شامل کاالیی که جنبه تجاری دارد نخواھد شد. تشخیص

استفاده شخصی یا تجاری از کاال با گمرک است.

ماده١٣۶ـ مسافران ورودی یا خروجی از قلمرو گمرکی موظفند کاالی ھمراه خود را به گمرک اظھار نمایند. این اظھار می تواند به
صورت شفاھی انجام شود و چنانچه از طرف گمرک به آنان اظھارنامه مخصوص مسافری داده شود باید آن را با دقت تنظیم و به گمرک
تسلیم نمایند. چنانچه مسافر اجناس خود را جاسازی و به گمرک اظھار نکرده باشد و گمرک بر اثر بازرسی آنھا را کشف نماید

مشمول مقررات قاچاق خواھد بود.

تبصره١ـ در صورت درخواست مسافر مقیم ایران که قلمرو گمرکی کشور را ترک می کند، گمرک ملزم است بخشی از کاالی ھمراه
وی را که مجاز به خروج آن می باشد مشخص نماید تا در موقع ورود مجدد آن از پرداخت حقوق ورودی معاف شود.

تبصره٢ـ مسافران عبوری تا زمانی که سالن عبور (ترانزیت) را ترک نکنند مشمول کنترل ھای گمرک نخواھند بود، ولی گمرک مجاز
است در ھر زمان که الزم بداند سالن یا محوطه عبور (ترانزیت) را بازرسی نماید.

ماده١٣٧ـ در خصوص مسافران تبعه خارج که با داشتن گذرنامه و روادید بطور عبوری از ایران عبور می نمایند در صورتی که دارای
اسلحه مورد نیاز شخصی باشند، گمرک می تواند جھت اسلحه مذکور بر اساس ضوابطی که نیروی انتظامی اعالم می نماید اجازه
عبور با رعایت مقررات این بخش صادره نماید به شرط بر اینکه اسلحه در موقع ورود بسته بندی و مھر و موم (پلمب) شده و مراتب در
گذرنامه دارنده آن قید و به ھمان وضع به گمرک مرز خروجی ارایه و پس از رسیدگی و برداشتن مھر و موم (پلمب) اجازه خروج از
کشور داده شود. در مواردی از این قبیل گمرک مرز ورودی موظف است به صاحب اسلحه اعالم کند که حق استفاده از اسلحه در
داخل کشور را به طور مطلق ندارد و مراتب را به گمرک خروجی اعالم و گمرک مرز خروجی نیز باید خروج اسلحه را به گمرک مرز

ورودی اطالع دھد.

ماده١٣٨ـ کاالی ھمراه مسافر ورودی تا میزان ھشتاد دالر (ساالنه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری
بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص می باشد. چنانچه کاالی ھمراه مسافر جنبه تجاری نداشته باشد (به
استثنای کاالی ممنوعه) پس از انجام تشریفات گمرکی ترخیص می شود و در صورتی که جنبه تجاری داشته باشد در مورد کاالی
مجاز و مجاز مشروط ترخیص آن از گمرک منوط به رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط به کاالی تجاری است و در مورد کاالی
ممنوع، گمرک موظف است بر طبق ماده (١٠۵) قانون اقدام نماید و صورت ریز و مشخصات کاال باید در ھنگام ورود در صورتمجلس

تنظیمی منعکس و به امضای مسافر نیز برسد و یک نسخه از آن به مسافر تسلیم و مفاد ماده مذکور در آن منعکس گردد.

ماده١٣٩ـ در خصوص مسافرانی که از کشور خارج می شوند چنانچه اشیاء ممنوع الصدوری که ھمراه دارند به گمرک اظھار نمایند و
گمرک موظف است ممنوعیت خروج آن اشیاء را به مسافر اعالم تا وی آنھا را به داخل کشور منتقل نماید و در این صورت پس از انتقال

ھیچگونه جریمه ای از مسافر وصول نمی شود.

تبصره ـ مسافرین خروجی می توانند با مراجعه به گمرک با در دست داشتن بلیط قطعی شده و گذرنامه یک ھفته قبل از سفر اشیا و
لوازم شخصی خود را جھت بارنامه و ارسال به کشور مقصد با رعایت کامل مقررات به گمرک اظھار و اقدام نمایند.

ماده١۴٠ـ اگر مسافرانی که برای مدت کوتاھی به قلمرو گمرگی کشور وارد می شوند جامه دان ھا یا بسته ھایی ھمراه داشته باشند
که در مدت توقف نیازی به استفاده از آنھا نباشد می توانند درخواست نمایند به منظور احتراز از تشریفات بازرسی گمرکی در موقع
ورود و خروج در انبار گمرک به امانت نگھداری شود. در این گونه موارد اگر بسته یا جامه دان در فھرست کل بار (مانیفست) قید شده
باشد مشمول مقررات کاالی انتقالی  خواھد بود، ولی اگر جزء اشیای ھمراه مسافر بوده و در فھرست کل بار (مانیفست) قید نشده
باشد، ضمن تحویل آنھا به انبار برای آنھا با ذکر تعداد، وزن و محتویات، قبض انبار صادر و در دفتر انبار ثبت می شود. در این مورد بسته
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یا جامه دان  باید با حضور صاحب آن توسط گمرک مھر و موم و به انبار تحویل داده شود. تحویل  مجدد بسته ھا به صاحب آن برای خروج
از قلمرو گمرکی کشور در مقابل اخذ قبض انبار مذکور که در پشت آن، ذینفع رسید داده و به تصدیق مأمور صالحیت دار گمرک می رسد
انجام خواھد شد، مگر اینکه قبض انبار مفقود شده باشد که در این صورت پس از احراز موضوع، در قبال اخذ رسید، کاال به ذینفع

تحویل می شود.

تبصره ـ اگر این کاالھا تا پایان مھلت مقرر در ماده (٢۴) قانون(که مفاد آن به ھنگام تحویل کاال به ذینفع تفھیم خواھد شد) از قلمرو
گمرکی کشور خارج نشده یا با انجام تشریفات مقرر و پرداخت وجوه متعلقه از گمرک ترخیص نگردد، کاال متروک محسوب و مقررات

مربوط در مورد آن اعمال می شود.

ماده١۴١ـ اسباب سفر و لوازم شخصی مسافر که در موقع حرکت خود از مبدأ به عنوان بار به شرکتھای حمل و نقل بین المللی
تحویل می شود حتی در صورتی که از یک ماه قبل تا یک ماه بعد از ورود او، وارد قلمرو گمرکی کشور شود، اسباب سفر و اشیای
شخصی ھمراه وی محسوب می شود و ترخیص آن با رعایت مقررات مربوط انجام می شود. در مواردی که اسباب سفر و اشیای مذکور
خارج از مھلت ھای  مقرر وارد شود به شرط وجود عذر موجه (به تشخیص گمرک ایران) به ھمین نحو قابل ترخیص خواھد بود و در غیر

این صورت با اعتراض صاحب کاال، مراتب در کمیسیون ھای موضوع مواد (١۴۴) و (١۴۶) قانون قابل رسیدگی می باشد.

ماده١۴٢ـ مسافران غیرمقیم ایران که با وسایل نقلیه شخصی خود وارد کشور می شوند، ھرگاه برای وسایل یاد شده جواز عبور
(کارنه دوپاساژ، تریپتیک یا دیپتیک) از کانونھای جھانگردی کشورھای ملحق به قرارداد گمرکی ورود موقت وسایل نقلیه شخصی سال
١٩۵۴ منعقده در نیویورک در دست داشته و به گمرک ورودی ارایه دھند می توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار کارنه دوپاساژ یا
تریپتیک یا دیپتیک بدون الزام به تسلیم اظھارنامه یا تأدیه وجه الضمانی به گمرک از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده نمایند و یا در
مدت مذکور چندین بار با وسیله خود از راھھای  مجاز وارد و خارج شوند. گمرک ایران  می تواند به درخواست متقاضی در صورت داشتن

عذر موجه مدت استفاده از وسیله نقلیه در داخل کشور را حداکثر تا پایان مدت اعتبار جواز  تمدید نماید.

تبصره ١ـ استفاده از مزایای این ماده  منوط به اجتماع شرایط زیر در جواز عبور می باشد:

١ـ جواز یاد شده برای ورود وسیله نقلیه  به ایران دارای اعتبارباشد.

٢ـ مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسیله نقلیه وارده مطابق باشد.

٣ـ در ھیچ یک از قسمتھای مختلف جواز یاد شده آثار قلم خوردگی یا حک و اصالحی وجود نداشته باشد، مگر اینکه کانون صادرکننده
جواز اصالحی را که به عمل آمده با مھر و امضای خود گواھی کرده باشد.

تبصره ٢ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور به شرطی می توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه
متوالی در خارج اقامت داشته باشند.

ماده١۴٣ـ گمرک ورودی در صورتی که جواز عبور ارایه شده جامع شرایط مذکور در بند(١)تبصره ماده (١۴٢) باشد، مشخصات جواز
وسیله نقلیه را در دفتر مخصوص شماره گذاری و پمپ شده ثبت و نسبت به سه نوع جواز عبور مذکور در ماده یاد شده به شرح زیر

عمل می نماید:

١ـ در مورد کارنه دوپاساژ که معموالً ھر صفحه آن مرکب از دو قطعه جداشدنی و یک قطعه سوش می باشد، قطعه اول را از جواز  مجزا
و قطعه دوم با سوش جواز را پس از قید شماره و ثبت گمرک در سوش بدون تشریفات دیگری به صاحب جواز مسترد و وسیله نقلیه را

در اختیار او می گذارد.

٢ـ در مورد تریپتیک و دیپتیک که دارای قطعات جدانشدنی نمی باشند فقط شماره و ثبت گمرک در حین ورود و خروج در محل روادید
قید و وسیله نقلیه در اختیار صاحب آن گذاشته می شود.

تبصره ـ گمرک ورودی  باید از دارنده جواز  عبور استعالم  کند که از کدام یک از  مرزھای کشور با وسیله نقلیه خود خارج خواھد شد و
جواب او را در دفتر مذکور منعکس و مراتب را به گمرک مرز خروجی اطالع دھد. ھمچنین دارنده  جواز را متوجه کند، در صورت فروش
وسیله نقلیه خود در ایران باید قبل از تسلیم به خریدار به یکی از گمرک ھای مجاز مراجعه و با ارایه  پروانه عبور و انجام تشریفات مقرر
برای واردات قطعی،  حقوق ورودی و ھزینه ھای انجام خدمات آن را پرداخته و پروانه گمرکی دریافت کند و در غیر این صورت مراتب 
مشمول مقررات قاچاق گمرکی خواھدبود. ھنگام خروج، گمرک مرز پس از معاینه وسیله نقلیه و تطبیق مشخصات آن با جواز عبور

مراتب را در دفتر مخصوص شماره گذاری و پلمب شده به وسیله گمرک ثبت و خروج وسیله نقلیه را به گمرک ورودی  اطالع خواھد داد.

ماده ١۴۴ـ ھرگاه وسیله نقلیه که به موجب جواز عبور وارد می شود از کشور خارج نگردد مراتب به وسیله گمرک ورودی یا خروجی به
گمرک ایران اعالم می گردد تا برای پیگرد قانونی از مجرای کانون جھانگردی  و اتومبیلرانی جمھوری اسالمی ایران اقدام نماید.

 

مبحث دوم ـ پیک سیاسی و بسته ھای پست سیاسی

یکم ـ مقررات مربوط به پیک سیاسی و شرایط خاص بسته ھای پیک سیاسی

ماده١۴۵ـ مسیرپیک سیاسی (کشورھای عبور (ترانزیت) و مقصد) در ورقه مخصوص پیک سیاسی قید خواھد شد. پیک سیاسی باید
در موقع ورود و خروج از مرز ورقه مخصوص پیک سیاسی و عین بسته پست سیاسی را که حامل آن می باشد به گمرک ارایه نماید.

ماده١۴۶ـ پیک سیاسی ممکن است حامل بسته ھای پست سیاسی یک یا چند دولت باشد که در این صورت بسته ھای صادره از
طرف ھریک از مبادی به عنوان ھریک از مقاصد مربوط مجزا و جداگانه پلمب خواھد شد و از ھریک از مبادی  به مقاصد مختلف  باید

ورقه مخصوص پیک سیاسی ھمراه پیک سیاسی باشد.

ماده١۴٧ـ وزن ھر بسته یا مجموع چند بسته سیاسی صادره از طرف وزارت امور خارجه یا نمایندگی ھای مختلف یک دولت در یک
مسافرت پیک سیاسی محدود به حدودی است که توسط دولت تعیین می شود.

تبصره ـ در مواردی که بسته ھای سیاسی بدون پیک سیاسی وارد می شود، وزن مقرر در این ماده وزن بسته یا بسته ھایی است که
موضوع یک بار نامه  بوده و در یک  ردیف  از فھرست کل بار(مانیفست) ثبت شده باشد.
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ماده١۴٨ـ ھر گاه مأموران گمرک به صورت مستقیم یا از طریق مراجع ذی صالح اطالع یابند که مقررات  مربوط رعایت نشده
است،چنانچه بسته ھای پست سیاسی از خارج برای نمایندگی ھای دولت ھای کامله الوداد در ایران یا وزارت امور خارجه ایران
فرستاده یا از طرف نمایندگی  ھای کشورھای خارجی در ایران به خارج ارسال می شود،  بسته یاد شده توسط گمرک پلمب و با حضور
نمایندگان  وزارت امور خارجه و سفارت مذکور باز شده و چنانچه واجد شرایط مقرر نباشد، اجازه ورود یا خروج داده نمی شود. در این

گونه موارد صورتمجلس در دو نسخه تنظیم  و به امضای  رییس گمرک،  نمایندگان وزارت امور خارجه و سفارت می رسد.

تبصره ـ  بسته ھای پست سیاسی وارده به عنوان سفارتخانه ھای کشورھای  خارج در تھران که مطابق  مقررات این بخش  نباشد
در صورت تقاضای پیک سیاسی به جای مھرو موم و ارسال آن به مرکز  می تواند به وسیله ھمان پیک  به خارج عودت گردد.

ماده١۴٩ـ ھیچ گونه  شیئی غیر از اشیاء و مکاتبات رسمی مربوط  به مأموریت و انجام وظایف آن دولت، موضوع بندھای(٢) و (۴)
ماده(٢٧) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی ـ مصوب ١٣۴٣ـ نباید به وسیله بسته پست سیاسی حمل گردد.

دوم ـ تسھیالت و معافیتھای پیک سیاسی

ماده١۵٠ـ پیک سیاسی که با رعایت  شرایط مقرر در بند یکم این مبحث اعزام می شود مورد حمایت دولت جمھوری اسالمی ایران
بوده  و مأمورین لشکری و کشوری موظفند در مواقع ضروری  برای حفظ و حراست پیک سیاسی و بسته سیاسی ھمراه وی

مساعدت کامل نمایند.

ماده ١۵١ـ بسته ھای پست سیاسی که مطابق مقررات بند یکم این مبحث  فرستاده می شود در موقع ورود و خروج از مرز کشور از
طرف مأموران دولت باز و بازرسی نمی شوند.

 تبصره ـ چنانچه پیک سیاسی  عالوه بر بسته ھای پست سیاسی محموله ھای  دیگری ھمراه داشته باشد،  آن محموله ھا تابع
مقررات عمومی خواھد بود،  ولی اگر حامل بسته پست سیاسی عالوه بر  عنوان پیک سیاسی از اشخاصی باشد که از نظر قانون
دارای  حق استفاده از معافیت خاصی است می تواند از معافیت  قانونی در حدود مقررات مربوط به معافیت ھا استفاده نماید و در غیر

این صورت مسافر عادی  تلقی  و تشریفات  مقرر  درباره محموله ھای  ھمراه وی  انجام می شود.

سوم ـ  مقررات راجع به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید مخصوص پیک سیاسی

ماده١۵٢ـ  ورقه مخصوص پیک سیاسی دولت با دو سوش تنظیم می شود که اعتبار یک مسافرت را داشته و برای رفت و برگشت
صادر نمی شود. روادید مخصوص ورقه پیک سیاسی مطابق نمونه ای خواھد بودکه از طرف وزارت  امور خارجه تھیه و به گمرک ایران 

اعالم خواھد شد.

ماده١۵٣ـ مأموران گمرک مرزی دفاتر مخصوص سوشداری  را برای ثبت ورود و خروج پیک ھای سیاسی دولت جمھوری اسالمی
ایران  و دولتھای خارجی نگھداری نموده و در ھر مسافرت پیک سیاسی یک ورقه  از دفتر  مذکور را که حاوی اطالعات  مربوط

می باشد از دفتر جدا نموده و توسط گمرک ایران به وزارت امور خارجه می فرستند.

 

مبحث سوم ـ مرسوالت پست  بین المللی

 یکم ـ مرسوالت وارده از خارج کشور

ماده١۵۴ـ کیسه ھای حاوی مرسوالت وارده از خارج کشور در دفاتر مبادله مقصد با حضور و نظارت مأموران گمرک با توجه به صحت
پلمب مبدأ و گمرک مرزی و بارنامه ھای ھمراه آنھا باز می شوند. این نظارت با زدن مھری که از طرف گمرک ایران تھیه می گردد بر روی

فرم ھای (برگه ھای)پستی که عبارت از بارنامه کیسه ھا و محتویات آنھا می باشد اعمال می شود.

ماده١۵۵ـ در صورتی که مرسوله پس از ارزیابی مشمول پرداخت حقوق ورودی باشد در دفتر  مخصوص ثبت و پس از تعیین وجوه
متعلقه و وصول آن به ترتیب مذکور در ماده (٩١) قانون  و در صورت معافیت بدون صدور پروانه یا پته،  با ثبت در دفتر مذکور و مھر کردن

اسناد  و مرسوله به مھر معافیت  به گیرنده تحویل خواھد شد.

تبصره ـ ترخیص محموله ھا و مرسوالتی که جنبه تجاری داشته باشند،تابع تشریفات گمرکی و مقررات عمومی واردات خواھند بود.

دوم ـ حمل و مبادله مرسوالت وارده از خارج در داخل کشور (عبور داخلی)

ماده١۵۶ـ در مورد مرسوالت پستی  عبور داخلی اظھارنامه عبور داخلی مرسوالت پستی درچھار نسخه تنظیم و صادر می شود که
یک نسخه به پست مقصد ارسال،  یک نسخه در پست مبدأ نگاھداری، یک نسخه جھت گواھی و اعالم وصول مرسوالت به گمرک

مقصد و نسخه چھارم در گمرک مبدأ نگاھداری می شود.

تبصره١ـ در صورتی که مرسوله عبوری با توجه به مشخصات مندرج در اظھارنامه ممنوع یا مجاز مشروط  شناخته شود، باید طبق
مفاد ماده(١٢٣) قانون اقدام گردد.

تبصره٢ـ اداره پست می تواند در یک اظھارنامه عبوری  چندین محموله و مرسوله پستی را یک جا اظھار نماید.

ماده١۵٧ـ نظارت در امر کیسه بندی و ارسال مرسوالت عبور داخلی با صدور اظھارنامه موضوع ماده (١۵۶) و پلمب کیسه ھا یا به
روش ھای خودکار که قانوناً تجویز و به اجرا گذاشته می شود اعمال و مشخص خواھد گردید.

تبصره ـ در مورد کیسه ھای حاوی مرسوالت عبوری در دفاتر مبادله مقصد عیناً ھمانند کیسه ھای وارده از خارج رفتار و اعمال مقررات
خواھد شد.

سوم ـ برگشت مرسوالت  پستی وارده از خارج کشور یا ارسال آنھا به مقصد جدید در خارج از کشور

ماده١۵٨ـ در مورد مرسوالت پستی برگشتی به مبدأ و یا ارسالی به مقصد جدید در خارج کشور اظھارنامه مرجوعی در چھار نسخه
تنظیم و یک نسخه به دفتر  مبادله پستی تنظیم کننده دپش، یک نسخه به گمرک ناظر بر تنظیم دپش، یک نسخه در گمرک مبدأ و
نسخه چھارم در پست مبدأ نگھداری خواھد شد. مرسوالت برگشتی توسط مأموران گمرک پملب شده و در جوف کیسه ھایی که

توسط مأموران پست و گمرک پلمب می شود به دفاتر مبادله پستی ارسال می گردد.



6/15/2020 rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=838

rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=838 22/27

ماده١۵٩ـ مأموران گمرک در دفاتر مبادله پستی تنظیم کننده دپش با درج شماره دپش ردیف ثبت مرسوله و تاریخ ارسال آنھا در
نسخه اظھارنامه، مراتب مرجوع شدن مرسوالت را ضمن عودت نسخه اظھارنامه به گمرک مبدأ اطالع میدھند.

تبصره ـ مأموران  گمرک مرزی موظفند نسخه تحویل دپش ھای خروجی را پس از بررسی صحت پلمب گمرک مبدأ دپش امضا و خروج
از مرز مرسوالت را تأیید نمایند.

چھارم ـ توزیع مرسوالت

ماده١۶٠ـ در صورتی که مرسوله ای طبق مقررات پستی غیرقابل توزیع تشخیص و برگشت آن به مبدأ  بالمانع باشد با تنظیم
اظھارنامه مرجوعی به کشور فرستنده یا مقصد جدید از داخل کشور ارسال و پروانه یا پته گمرکی با قید شماره اظھارنامه مرجوعی و

علت برگشت در قبال اخذ رسید عیناً جھت ابطال به گمرک مسترد خواھد شد.

 

مبحث چھارم ـ مقررات گمرکی  مربوط به فروشگاھھای آزاد

ماده ١۶١ـ دایرنمودن  فروشگاه آزاد پس از موافقت، تودیع تضمین و عقد قرارداد با گمرک ایران امکان پذیر است. به جز کاالھای
ممنوع  اعم از ورودی  و صدوری موضوع مواد(١٢٢) و (١٢۶) قانون،  سایر کاالھا قابل  عرضه در فروشگاھھای آزاد میباشد.

ماده ١۶٢ـ کاالیی که به نام فروشگاه آزاد از خارج وارد می شود با رعایت مقررات مربوط به تحویل و تحول کاال و تنظیم
صورتمجلس،تحویل فروشگاه می گردد و در صورتی که انبار فروشگاه خارج از  انبارھای  گمرک باشد با انجام تشریفات ورود موقت
به انبار فروشگاه منتقل می شود. کاالی داخلی نیز با انجام تشریفات و صدور پروانه صدور موقت به فروشگاه آزاد تحویل و با اعالم آن

فروشگاه و ارایه اسناد مربوط به خروج توسط مسافران خروجی پروانه صدور موقت تبدیل به صدور قطعی می گردد.

ماده١۶٣ـ در انبار فروشگاه آزاد که در خارج از انبارھای  گمرکی  می باشد دفتری برای ثبت کاالی وارده از خارج و دفتر ثبت کاالی
داخلی بر طبق نمونه ای که از طرف گمرک ایران تعیین می شود نگھداری و صفحه ھای  آن از قبل  توسط گمرک شماره گذاری  و تعداد

آن  در اولین صفحه قید و توسط رییس گمرک امضا و دفتر مھر و موم می شود.

ماده١۶۴ـ مسئولیت حفظ و نگھداری کاال در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارھای گمرکی میباشد به عھده دارنده  فروشگاه بوده و
در صورت فقدان یا کاھش کاال طبق مقررات مربوط به ورود موقت اقدام خواھد شد.

ماده١۶۵ـ کاالی دارای حقوق ورودی با رعایت شرایط مندرج در ماده (١٣٨) به مسافران ورودی و کاالی خروجی با رعایت جنبه
غیرتجاری به مسافران خروجی فروخته می شود. فروش کاال به ھر مسافر یا خدمه وسایل نقلیه  ورودی و خروجی در قبال  صدور
قبض فروش می باشدکه در سه نسخه صادر و یک نسخه آن در فروشگاه  نگھداری، یک نسخه به مسافر یا خدمه وسایل نقلیه

ورودی و خروجی تحویل و نسخه سوم به گمرک تسلیم می شود.

ماده١۶۶ـ کاالیی که با معافیت در فروشگاه آزاد به مسافران خروجی فروخته می شود باید در کیسه ھای مخصوص قرارداده شده و
ھمراه با قبض فروش، منقوش به مھر آن فروشگاه  به آنھا تحویل گردد.

ماده١۶٧ـ مھلت ورود موقت کاالی خارجی موضوع این مبحث شش ماه خواھد بود. در موارد استثنایی به درخواست  دارنده 
فروشگاه آزاد و برحسب نوع کاال، مدت یاد شده با تشخیص گمرک ایران قابل تمدید می باشد. پس از انقضای  مھلت،  دارنده یا
بھره بردار فروشگاه یاد شده موظف است کاال را برگشت یا با رعایت مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی ترخیص نماید و در
غیراینصورت بدون اخطار مشمول مقررات کاالی متروک می گردد و در صورتی که کاال با رویه ورود موقت به انبار فروشگاه مذکور در خارج

از اماکن گمرکی منتقل شده باشد براساس مقررات مبحث دوم فصل اول این بخش اقدام می شود.

 ماده١۶٨ـ تسویه ھر پروانه ورود موقت به محض انتقال کاالی موضوع پروانه  ورود موقت به فروشگاه آزاد به انجام خواھد رسید و در
مورد کاالی داخلی  و تبدیل پروانه خروج موقت به قطعی براساس اعالم فروشگاه و رعایت مقررات مربوط خواھد بود.

 

 مبحث پنجم ـ انتقالی

 ماده ١۶٩ـ برای انتقال کاال شرکت حمل و نقل یا نماینده وی باید اظھارنامه به گمرک تسلیم نماید اظھارنامه باید مبین تعداد و نوع
بسته و عالمت و شماره و وزن با ظرف و نوع جنس محتوی بسته ھایی باشد که انتقال آنھا مورد تقاضا است.

ماده١٧٠ـ در مورد انتقال  مستقیم، گمرک و مرجع تحویل گیرنده  پس از دریافت اظھارنامه، مأمورانی برای نظارت تعیین می نمایند که
مراقب جریان انتقال کاال باشند. مشخصات بسته ھایی که به تدریج از یک وسیله نقلیه تخلیه و به دیگری بارگیری می شود در اوراق 
بار شماری یادداشت و پس از  اتمام عملیات انتقال با مندرجات  اظھارنامه تطبیق و اگر اختالفی مشاھده نشود مراتب در زیر
اظھارنامه  قید و آن را امضا میکنند و ھرگاه اختالفی دیده شود شرح اختالف را گزارش  میدھند تا دستور رسیدگی  و رفع اختالف

صادر گردد.

 ماده١٧١ـ در مورد انتقال غیرمستقیم پس از تسلیم اظھارنامه و صدور اجازه  تخلیه با رعایت ھمان اصول و ترتیبی که در بخش سوم
قانون مقرر است بسته ھا از وسیله نقلیه تخلیه شده و با رعایت ھمان اصول تحویل مرجع تحویل گیرنده می گردد.

ماده١٧٢ـ برای انتقال کاالھای تحویل شده به وسیله نقلیه دیگر و بارگیری آن، تحویل دھنده کاال باید به صورت کتبی از گمرک و
مرجع تحویل گیرنده درخواست صدور  اجازه انتقال کرده و نسخه ای از اظھارنامه و رسید انبار را به آن ضمیمه نماید و در این صورت
اجازه انتقال صادر و بسته ھا به وسیله نقلیه دیگر حمل و تحت نظارت مأمورانی که گمرک در ضمن صدور اجازه تعیین می کند بارگیری

گردیده و سپس اجازه حرکت وسیله حمل توسط گمرک صادر خواھد گردید.

 

مبحث ششم ـ کران بری (کابوتاژ)

ماده١٧٣ـ برای انجام تشریفات کاالی کران بری، صاحب کاال یا نماینده قانونی وی باید اظھارنامه ضمیمه شده به اسناد مالکیت کاال و
مجوزھای مورد نیاز و تضمین الزم (در صورت تعلق) یا تعھد یا قیود دیگر را به گمرک تسلیم نماید.
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تبصره ـ برای وسایل نقلیه دریایی داخلی حامل کاالی کران بری به جای اظھارنامه به اخذ تعھد و ثبت در دفاتر اکتفا می شود.

ماده١٧۴ـ کاالی کران بری باید در مدتی که از طرف گمرک مبدأ تعیین می شود به گمرک مقصد برسد. مدت یاد شده را گمرک مبدأ در
ھر مورد با توجه به نوع وسایل نقلیه، مسافت، کیفیت راه و فصول مختلف سال تعیین می نماید. عالوه بر مدت مذکور، گمرک مھلت
دیگری نیز برای ارایه اظھارنامه گواھی شده گمرک مقصد که حداکثر آن سه ماه از تاریخ وصول کاال به گمرک مقصد خواھد بود، تعیین

خواھد نمود.

ماده١٧۵ـ پس از پایان عملیات ارزیابی و صدور پروانه کران بری با پلمب بسته ھا و در صورت قابل پلمب بودن وسیله حمل با پلمب آن
نسخه ای از پروانه و اظھارنامه کران بری در اختیار  صاحب کاال قرار می گیرد. پروانه کران بری  در تمام مدت حمل  باید ھمراه محموله

باشد. در صورتی که کاالی کران بری موضوع یک پروانه با بیش از یک وسیله حمل شود طبق ماده (١٠١) اقدام خواھد شد.

ماده١٧۶ـ تمدیدمھلت یا تغییر گمرک مقصد کاالی کران بری با درخواست کتبی  صاحب کاال و موافقت رییس گمرک مبدأ امکان پذیر
است که در این صورت مراتب به گمرک مقصد اولیه  نیز اعالم خواھد شد.

ماده١٧٧ـ بالفاصله پس از رسیدن محموله کران بری به گمرک مقصد،  در صورتی که مھلت پروانه کران بری منقضی نشده باشد
مأموران گمرک مشخصات کاال را با مندرجات پروانه تطبیق و بسته ھا و پلمب آنھا را معاینه می کنند و چنانچه اختالفی مشاھده نشد

ورود کاال را با قید تاریخ در محل مخصوص اظھارنامه کران  بری تصدیق،  امضا و به صاحب کاال تسلیم  می نمایند.

ماده١٧٨ـ ھر محموله کران بری که بعد از انقضای  مھلت پروانه به گمرک مقصد برسد در صورتی که نسبت به وصول تضمین  یا
پیگیری  تعھد اقدامی نشده باشد با اخذ جریمه انتظامی به تشخیص  رییس گمرک اجازه تخلیه و ورود کاال داده می شود. در مواردی 
که علت تاخیر ناشی از قوه قھریه (فورس ماژور) یا عذر موجھی باشد در این صورت گمرک مقصد باید مراتب را با ارسال مدارک صاحب
کاال مبنی بر اثبات وجود اتفاقات قھری یا عذر موجه به گمرک ایران گزارش نماید. اگر گمرک ایران دالیل را کافی و قانع کننده تشخیص
دھد اجازه صدور گواھی ورود محموله را به گمرک مقصد خواھد داد و مراتب را به گمرک مبدأ برای عدم وصول تضمین یا استرداد آن

اعالم می نماید.

ماده١٧٩ـ ھرگاه پلمب یک یا چند بسته از محموله کران بری شکسته شده باشد محتویات بسته یا بسته ھا بازرسی می شود و در
صورتی که محتویات آنھا با مندرجات پروانه مطابق باشد و معلوم گردد که پلمب ھا غیر عمد شکسته یا از بین رفته است، گمرک
مقصد اظھارنامه را گواھی و به صاحب آن تسلیم می نماید. ھرگاه  پلمب گمرکی شکسته یا محو شده و مشخصات کاالی محتوی
بسته مربوط با مندرجات پروانه کران بری مغایر باشد عالوه بر وصول تضمین یا پیگیری برای اجرای تعھد، با کاال براساس مقررات کاالی

ورودی و در مورد کاالی ایرانی مانند کاالی صادراتی بازگشتی رفتار خواھد شد.

ماده ١٨٠ـ ھرگاه  در گمرک مقصد مشاھده شود که تعداد بسته ھای یک محموله کران بری زیادتر از تعداد مندرج در پروانه کران بری
است مقدار اضافی کاالی وارده از خارج و در مورد کاالی ایرانی کاالی صادراتی بازگشتی تلقی و حسب مورد طبق مقررات مربوط
نسبت به آنھا رفتار می شود و آن مقداری که مربوط به پروانه کران بری است پس از رسیدگی و حصول اطمینان از ارتباط آن با پروانه

کران بری در اختیار صاحب کاال گذاشته می شود و گواھی ورود آن مقدار نیز صادر و تسلیم می گردد.

 ماده١٨١ ـ ھرگاه  در گمرک مقصد مشاھده شود که تعداد بسته ھای یک محموله کران بری کمتر از تعداد مندرج در پروانه کران بر
می باشد گواھی ورود فقط نسبت به مقدار موجود صادر و پس از رسیدگی و احراز ارتباط بسته ھا با پروانه مربوط به صاحب کاال تسلیم
می شود. در ضمن گمرک مقصد موظف است مراتب را به گمرک مبدأ اعالم تا به مقدار کسری کاال نسبت به وصول تضمین و یا اجرای

تعھد اقدام نماید.

ماده١٨٢ ـ صاحب کاالی کران بری اظھارنامه گواھی شده ورود مجدد کاال را که از طرف گمرک مقصد صادر گردیده و به گمرک مبدأ
تسلیم می نماید. گمرک مبدأ در صورتی که گواھی نامه حاکی از ورود کاال به گمرک مقصد در مھلت تعیین شده را رویت نماید، دستور

تسویه تضمین یا ابطال تعھد را صادر و اظھارنامه گواھی شده مذکور را به ھمراه سابقه پروانه بایگانی می نماید.

 تبصره١ـ در ھر یک از گمرکھای مبدأ و مقصد باید اطالعات  مربوط به کاالی کران بری در خصوص  ثبت ورود و خروج کاال نگاھداری
شود.

تبصره٢ـ  گمرک مبدأ موظف است بالفاصله پس از صدور  پروانه کران بری مراتب را به گمرک مقصد اعالم و گمرک مقصد موظف است
پس از وصول کاال چگونگی ورود کاال و تاریخ ورود آن را با قید شماره و تاریخ اظھارنامه ورود به گمرک مبدأ  اطالع دھد.

 

بخش ھشتم ـ تخلفات  گمرکی و قاچاق

ماده١٨٣ـ در خصوص کاالھای مستعملی که به استناد  قانون خاص باید برای آنھا براساس کاالی نو حقوق ورودی پرداخت شود،
مابه التفاوت حقوق ورودی ناشی از تفاوت بین ارزش واقعی مستعمل با ارزش نو تعیین شده مشمول جریمه یا ابطال پروانه صادراتی

نخواھد بود.

ماده١٨۴ـ در اجرای تبصره ماده (١١١) قانون، گمرک ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک اطالعاتی از تعداد تخلفات قطعی شده،
سابقه و وضعیت متخلف، حجم، نوع و ارزش آن اقدام نماید.

گمرکھای اجرایی باید جریمه را براساس اطالعات موجود در این بانک تعیین و ثبت نمایند. در مواردی که مرتکب تخلف دارای سابقه
قبلی در مورد یک موضوع خاص باشد،  روسای گمرک می توانند با تعیین جریمه مناسب و باالتر از میزان جریمه قبلی، به نحوی که

دارای اثر بازدارندگی باشد، اقدام نمایند.

 ماده١٨۵ـ گمرک ایران ضمن ھمکاری با مراجع ذی ربط می تواند تمھیدات الزم را در زمینه اجرای صحیح و دقیق قانون مبارزه
پولشویی ـ مصوب ١٣٨۶ـ در زمینه امور گمرکی فراھم نماید.

گمرک ایران می تواند به منظور پیشگیری، مقابله و مبارزه جدی با ورود و خروج و عبور (ترانزیت) مواد مخدر (اعم از سنتی و صنعتی)،
مواد روانگردان و پیش سازه ھای مواد مذکور، از تجھیزات و شیوه ھای نوین  بازرسی از جمله سگ ھای موادیاب و دستگاھھای

آشکارساز استفاده نماید.
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ماده١٨۶ـ وسایل نقلیه یا کاالیی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی و وسایل نقلیه ای که به
استناد جواز بین المللی واردکشورشده اند و علیرغم اعالم جرم قاچاق منتھی به صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی گردیده اند، تا

زمان تسلیم کاال به گمرک مشمول جریمه موضوع ماده (١٠٩) قانون خواھند بود.

ماده١٨٧ـ منظور از عبارت «از نوع کاالی اظھارشده»، موضوع بند (ج) ماده (١١٣)  قانون، کاالیی است که از ھر حیث با کاالی
اظھارشده مطابقت داشته باشد. منظور از اظھارنامه خالف موضوع بند (خ) ماده (١١٣) قانون، اظھارنامه ای است که در آن از اسناد

خالف واقع استفاده شده باشد.

ماده١٨٨ـ  دبیرخانه کمیسیون  موضوع ماده (١١۴) قانون در گمرک ایران می باشد.

 

بخش نھم ـ معافیت ھا و ممنوعیت ھا

 ماده١٨٩ـ در مورد کاالی موضوع بند (ب)  ماده (١١٩) قانون در ھر مورد باید از طرف  وزارت امور خارجه موافقت نامه کتبی با ذکر
مشخصات  کامل طبق نمونه مخصوص صادر و حکم معافیت به استناد آن از طرف  گمرک ایران صادر و ابالغ شود و ترخیص آن موکول

به تسلیم اظھارنامه به امضای مقام متقاضی و انجام تشریفات مربوط خواھد بود.

 

بخش دھم ـ کارگزار گمرکی

ماده١٩٠ـ انجام تشریفات گمرکی به وکالت از طرف  صاحبان کاال مستلزم  داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است، ولی سازمانھای
دولتی و سفارتخانه ھا می توانند کارمندان تمام وقت خود را برای انجام امور گمرکی کاالھای متعلق به خود با تصریح حدود اختیارات به
گمرک معرفی نمایند بدون اینکه نیاز به ارایه پروانه کار گزاری گمرکی داشته باشند. صاحبان کاال (اشخاص حقوقی) می توانند کارمندان

تمام وقت خود را که دارای وکالت نامه رسمی می باشند جھت ترخیص کاالی خود به گمرک معرفی نمایند.

تبصره١ـ اشخاصی که به نمایندگی یا وکالت از طرف مؤدیان در مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی شرکت می نمایند، الزامی به
داشتن پروانه کار گزاری گمرکی ندارند.

تبصره٢ـ کارمندان موضوع این ماده با داشتن شرایط بندھای (الف)، (ب) و (ت) ماده (١٩١) و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم بعد از طی
دوره آموزشی مورد تأیید گمرک ایران کارت مخصوصی از گمرک ایران دریافت خواھند نمود.

ماده١٩١ـ متقاضیان پروانه کار گزار گمرکی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ تابعیت ایران

ب ـ ارایه گواھی عدم سوء  پیشینه کیفری (از مرجع قانونی مربوط) و عدم سابقه قاچاق گمرکی به گواھی گمرک ایران.

پ ـ داشتن حداقل مدرک کاردانی در رشته ھای امور گمرکی یا حداقل کارشناسی در سایر رشته ھا.

ت ـ دارا بودن گواھی پایان خدمت و یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه.

ث ـ کارمند دولت نباشد.

ج ـ موفقیت در آزمون مربوط به قوانین گمرکی، صادرات، واردات و تجارت که از طرف گمرک ایران حسب نیاز برگزار می شود.

چ ـ داشتن حداقل سن بیست و پنج سال تمام.

تبصره١ـ کسانی  که تا قبل از الزم االجرا شدن قانون دارای پروانه بوده اند، از داشتن شرایط بندھای (پ) و (ج) مستثنی خواھند بود.

تبصره٢ـ یک چھارم از سھمیه پذیرش کارگزار گمرکی به بازنشستگان گمرک اختصاص می یابد به شرط اینکه حداقل دو سوم دوران
خدمت خود را در گمرک جمھوری اسالمی ایران گذرانده باشند.

تبصره٣ـ در مورد اشخاص حقوقی، مدیر عامل یا رییس ھیئت مدیره آنھا باید دارای شرایط یاد شده باشد.

تبصره۴ـ پروانه کارگزار گمرکی به شرط داشتن شرایط موضوع بندھای (الف) و (ب) پس از ارایه گواھی از سوی سازمان امور مالیاتی
کشور مبنی بر عدم بدھی مالیاتی ھر دو سال یک بار طبق دستورالعملی که توسط گمرک ایران تھیه می شود، تمدید خواھد شد.

تبصره۵ ـ در مواردی که گمرک ایران آشنایی با روشھای جدید ترخیص از طریق شرکت در دوره آموزشی را ضروری بداند، صدور و
تمدید پروانه کار گزار گمرکی موکول به شرکت در دوره مربوط خواھد بود.

ماده١٩٢ـ برای کارمندان کارگزاران گمرکی کارت مخصوص از طرف گمرک با معرفی رسمی کارگزار گمرکی صادر می شود. امضای
اسناد و اظھارنامه با کارگزار گمرکی یا کارمند تمام وقت و موظف او که دارای وکالت نامه رسمی از وی باشد امکانپذیر است.

تبصره ـ کارمندان کارگزاران گمرکی باید دارای شرایط مذکور در بند (ث) ماده (١٩١) و تبصره (٢) ماده (١٩٠) باشند. اشخاصی که قبل
از الزم االجرا شدن این قانون به عنوان کارمند کارگزار گمرکی دارای کارت مخصوص بوده اند از شرط دارا بودن مدرک دیپلم معاف

می باشند.

ماده١٩٣ـ کارگزار گمرکی موظف است آمار عملیاتی را که در گمرک انجام می دھد در دفتر مخصوصی حاوی اطالعات مذکور در
اظھارنامه و پروانه گمرکی طبق نمونه تعیین شده توسط گمرک ایران به تفکیک ھر گمرک ثبت و به محض درخواست گمرک آن را

جھت بررسی ارایه نماید. این دفتر به ھنگام اعطای پروانه کارگزار گمرکی توسط گمرک ایران شماره گذاری و پلمب می شود.

ماده١٩۴ـ  از نظر نحوه انجام تشریفات گمرکی و میزان جرایم احتمالی تفاوتی بین صاحب کاال که شخصاً و یا از طریق کارگزار گمرکی
یا نماینده خود اقدام می نماید، وجود ندارد. گمرک ایران مجاز است برای صاحبان کاال که از کارگزاران گمرکی استفاده می نماید

تسھیالت ویژه ای مطابق قوانین و مقررات مربوط در نظر گیرد.
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ماده١٩۵ـ شرکت ھای حمل سریع به عنوان مسئول حمل و تحویل نمونه ھای تجاری و محموله ھای غیر تجاری که فھرست و میزان آنھا
بنا به پیشنھاد گمرک ایران و تصویب ھیئت وزیران تعیین می شود مجازند آن نمونه ھا و محموله ھا را فقط با ارایه بارنامه و فاکتور به

گمرک اظھار و با رعایت سایر مقررات ترخیص و تحویل صاحبان آنھا نمایند.

 

بخش یازدھم ـ بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص

فصل اول ـ کسر دریافتی و اضافه پرداختی

ماده١٩۶ـ ھرگونه کسر دریافتی که بر اثر رسیدگی به اظھارنامه و اسناد مربوط کشف شود باید بالفاصله با رعایت شرایط مندرج در
ماده (١٣۵) قانون مطالبه و وصول و در صورت کشف تخلف، مراتب باید به رییس کل گمرک ایران یا نماینده معرفی شده از طرف وی

گزارش شود.

ماده١٩٧ـ مطالبه نامه کسر دریافتی ھای صادره باید حسب مورد توسط گمرک یا نزدیکترین گمرک یا گمرک ایران و یا ادارات امور
اقتصادی و دارایی ابالغ شود. مراتب مطالبه نامه کسر دریافتی توسط گمرک ایران باید به اطالع گمرک ترخیص کننده کاال نیز برسد.

ماده١٩٨ـ جھت پرداخت جریمه موضوع ماده (١۴٢) قانون، چنانچه جریمه وصولی موضوع ماده (١۴٠) قانون کفایت نکند، ما به التفاوت
از محل درآمد جاری به صاحب کاال پرداخت خواھد شد و کسر ماه در وصول جرایم محاسبه نخواھد شد.

ماده١٩٩ـ به درخواستھای رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کاال از گمرک ادعا می شود وقتی ترتیب اثر داده می شود که عالوه بر
شرایط ماده (١۴١) قانون درخواست رد اضافه پرداختی روی اوراق چاپی مخصوص تعیین شده توسط گمرک ایران به وسیله صاحب کاال
یا وکیل وی تنظیم وامضا شده باشد. اگر تقاضاکننده دسترسی به اوراق چاپی مخصوص نداشته باشد و یا نتواند آن را در مرحله اول
تکمیل و تسلیم نماید تقاضای اولیه او قاطع مرور زمان خواھد بود. در ھر حال رد اضافه پرداختی موکول به تنظیم وتسلیم اوراق

استرداد چاپی خواھد بود.

ماده٢٠٠ـ ھرگاه درخواست استرداد اضافه پرداختی به گمرک ایران تسلیم شود گمرک ایران می تواند در صورتی که درخواست حاوی
تمام شرایط مذکور در قانون و این آیین نامه باشد آن را قبول و پس از ثبت آن به گمرکی که سند ترخیص از آنجا صادر گردیده است برای

رسیدگی و اقدامات قانونی ارسال نماید.

 

فصل دوم ـ حسابرسی پس از ترخیص

ماده٢٠١ـ ھدف از حسابرسی پس از ترخیص، بررسی و انطباق اظھارنامه ھای تسلیمی به گمرک با قوانین و مقررات مربوط و
پرداخت صحیح حقوق ورودی، مالیاتھا و عوارض متعلق است. گمرک ایران می تواند جھت حصول اطمینان و صحت اظھار از طریق
بررسی دفاتر، سوابق مالی، نظامھای بازرگانی، سوابق ترخیص مکاتباتی و اطالعات بازرگانی نگھداری شده توسط اشخاص حقیقی

و حقوقی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در واردات و صادرات کاال دخالت دارند، اقدام نماید.

تبصره١ـ حسابرسی پس از ترخیص توسط حسابرسانی که در امور گمرکی مھارتھای الزم را دارند، انجام می شود. گمرک در صورت
لزوم می تواند از خدمات سازمان حسابرسی (وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی) یا موسسات حسابرسی مورد تایید سازمان

حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی ایران نیز استفاده نماید.

تبصره٢ـ به منظور عملیاتی نمودن حسابرسی پس از ترخیص، ایجاد واحد حسابرسی پس از ترخیص در گمرک ایران و پست ھای
سازمانی برای حسابرسان آن الزامی است.

ماده٢٠٢ـ گمرک ایران پس از ھماھنگی الزم و ابالغ کتبی به طرف حسابرسی شونده حداقل ده روز پیش از شروع حسابرسی،
تاریخ شروع حسابرسی و اسامی گروه حسابرسی را جھت ھمکاری حسابرس شونده اعالم می کند. گروه حسابرسی حداقل از
چھار نفر شامل رییس، حسابرس ارشد و حسابرسان تشکیل می شود. سرپرست گروه حسابرسی در اولین جلسه حسابرسی باید
مدت زمان تقریبی برای انجام حسابرسی و تاریخ پایان آن را جھت اطالع حسابرس شونده اعالم نماید و چنانچه به دالیلی تمدید این

مدت الزم باشد، مراتب باید قبل از پایان زمان به وی اعالم شود.

تبصره ـ پس از ابالغ برنامه حسابرسی به طرف حسابرسی شونده، وی می تواند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ ابالغ با ارایه دالیل و
مستندات قابل قبول به صورت کتبی درخواست به تعویق انداختن برنامه حسابرسی پس از ترخیص را بنماید. رییس کل گمرک
جمھوری اسالمی ایران و یا شخصی که از طرف وی تعیین می شود، می تواند پس از بررسی درخواست و دالیل عنوان شده در موارد

استثنایی با به تعویق انداختن حسابرسی پس از ترخیص موافقت نماید.

ماده٢٠٣ـ گمرک ایران در صورت لزوم می تواند اطالعات مورد نیاز اشخاص تحت حسابرسی را از مراجع دولتی و غیر دولتی مرتبط
درخواست نماید و مراجع یاد شده موظف به ھمکاری کامل و پاسخگویی به گمرک می باشند.

ماده٢٠۴ـ صاحبان کاال، شرکتھای حمل و نقل، کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذی ربط که فھرست آنھا به وسیله گمرک ایران
اعالم خواھد شد، باید دفاتر و سوابق معامالت مربوط به کاالھای خود را به مدت سه سال از تاریخ صدور سند ترخیص جھت

حسابرسی نگھداری و پس از درخواست کتبی در اختیار گمرک قرار دھند.

ماده٢٠۵ـ عدم ارایه سوابق و دفاتر مربوط جھت انجام حسابرسی پس از ترخیص و یا خودداری از ارایه آنھا علیرغم اعالم کتبی گمرک
به اشخاص حسابرس شونده و استفاده از اسناد خالف واقع جھت ترخیص کاال مشمول جریمه معادل دو تا سه برابر ارزش کاالی مورد

بررسی خواھد شد.

تبصره ـ  چنانچه در اثر بروز حوادث طبیعی (قوه قھریه) حسابرس شونده نتواند سوابق، اسناد، اطالعات و دفاتر مالی درخواستی را
جھت حسابرسی در اختیار گمرک قرار دھد، شخص مذکور مشمول پرداخت جریمه نخواھد بود.

ماده٢٠۶ـ گمرک ایران موظف است پس از تکمیل حسابرسی، گزارش رسمی کتبی مربوط را ظرف شصت روز از تاریخ پایان
حسابرسی تھیه و یک نسخه از آن را جھت اطالع و اقدام الزم به شخص حسابرسی شونده به نشانی اقامتگاه وی ابالغ نماید.
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تبصره ـ سرپرست گروه حسابرسی موظف است در آخرین روز حسابرسی ضمن برگزاری جلسه پایانی با اشخاص حسابرسی
شونده، صورتجلسه پایانی حسابرسی را ھمراه با ذکر نام و عناوین حسابرسی شوندگان، مکان و تاریخ انجام حسابرسی و امضای

ھر یک از اعضای گروه حسابرسی تھیه و یک نسخه را به حسابرسی شونده تسلیم نماید.

ماده٢٠٧ـ رسیدگی به اعتراضات نسبت به گزارش پایانی حسابرسی و جرایم تعیین شده در صالحیت کمیسیون رسیدگی به
اختالفات گمرکی خواھد بود. اعتراض کنندگان ظرف سی روز از تاریخ ابالغ کتبی گزارش پایانی حسابرسی پس از ترخیص می توانند
دالیل اعتراض خود را به تفکیک موضوع (ارزش، تعرفه و مقررات) به صورت کتبی به گمرک ایران تسلیم نمایند. گمرک ایران موظف
است به اعتراض رسیدگی نموده و چنانچه دالیل عنوان شده در اعتراض موجه و مورد پذیرش قرار گیرد، گمرک نسبت به اصالح و
تعدیل گزارش حسابرسی اقدام خواھد نمود و در غیر اینصورت، دالیل رد اعتراض به صورت کتبی توسط گمرک به طرف حسابرسی
شونده ابالغ خواھد شد. طرف حسابرسی شونده ظرف ده روز از تاریخ ابالغ ثانوی گزارش نھایی حسابرسی گمرک می تواند
درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده پس از گذشت مھلت سی روز از ابالغ اولیه

یا ده روز از ابالغ ثانوی مقرر منوط به تأمین مبلغ مطالبه شده خواھد بود.

تبصره ـ حسابرسان گمرک ایران موظفند پس از انجام رسیدگی ھای خود و شناسایی نواقص، مراتب را طی گزارش کتبی جھت
اصالح سیستم، ثبت و بایگانی و اقدامات پیشگیرانه بعدی منعکس نمایند. پس از پایان و تکمیل گزارش حسابرسی و صدور نظر
قطعی گمرک برای ھریک از طرفھای حسابرسی شونده به صورت محرمانه شماره ای مبنی بر رتبه خطر آنھا تعیین خواھد شد که این

شماره مبنای ارزشیابی فعالیتھای مدیریت خطر طرف حسابرسی شونده قرار خواھد گرفت.

ماده٢٠٨ـ چنانچه طرف حسابرسی شونده پس از انجام حسابرسی پس از ترخیص و تسلیم گزارش نھایی مربوط و صدور رأی
قطعی، مشمول پرداخت جریمه تشخیص داده شود، در صورت امتناع شخص از پرداخت آن، گمرک موظف است از طریق اعمال مواد

(٧) و (٨) قانون، جریمه را وصول نماید.

 

بخش دوازدھم ـ مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی

ماده٢٠٩ـ کمیسیون ھا برای رسیدگی به پرونده ھای اختالفی با توجه به قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی، وقت رسیدگی را
جھت حضور مؤدی یا نماینده قانونی وی ابالغ می نمایند.

عدم حضور مؤدی یا نماینده وی بدون عذر موجه مانع رسیدگی نخواھد بود.

تبصره١ ـ پذیرش درخواست ارجاع به کمیسیون ھا منوط به پرداخت سپرده ھای حق رسیدگی موضوع بخش دوازدھم قانون می باشد.

تبصره٢ ـ در خصوص سپرده ھای حق رسیدگی موضوع بخش دوازدھم قانون چنانچه رأی صادره عیناً در تأیید نظر گمرک باشد مبلغ
سپرده به درآمد قطعی منظور و در سایر موارد مبلغ سپرده به صاحب کاال مسترد می گردد.

ماده٢١٠ ـ کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی باید در ھر ھفته حداقل پنج روز کاری جلسه عادی و کمیسیون تجدید نظر دو
جلسه عادی داشته باشند. محل تشکیل کمیسیون ھا در گمرک ایران خواھد بود.

تبصره١ـ اعضای مذکور در بندھای (الف) و (پ) ماده (١۴۶) قانون مشمول تبصره (٢) ماده (١۴۴) قانون (ھم طراز مدیر کل) تلقی
می شوند.

تبصره٢ـ جلسات کمیسیون تجدید  نظر با حضور تمامی اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضا (حداقل سه نفر)
معتبر است.

ماده٢١١ـ درخواست نمایندگان اشخاص در مورد ارجاع اختالف به کمیسیون ھا و حضور در جلسات آن در صورتی پذیرفته می شود که
این موارد در وکالت نامه رسمی یا معرفی نامه آنھا تصریح شده باشد.

ماده٢١٢ـ صاحب کاال یا نماینده قانونی وی می تواند با تقاضای کتبی از رؤسای کمیسیون ھا پرونده خود را قبل از تشکیل جلسات
رسیدگی در محل کمیسیونھا و تحت نظر مسئول مربوط مطالعه نمایند.

برداشتن ھر گونه تصویر یا رونوشت یا اضافه نمودن مدارک جدید منوط به کسب اجازه می باشد.

ماده٢١٣ـ در کمیسیونھا دفتری به نام دفتر ثبت خالصه مذاکرات تنظیم و نگاھداری می شود. با اعالم رسمیت جلسه شماره جلسه
و تاریخ و ساعت شروع مذاکرات با ذکر اسامی اعضای حاضر قید و مذاکرات مربوط به ھر پرونده و مفاد رأی به اختصار در آن دفتر درج

می گردد.

ماده٢١۴ـ مصوبات کمیسیون نسبت به ھر پرونده باید در ھمان جلسه روی ورقه چاپی مخصوص منعکس گردیده و به امضای اعضای
حاضر در جلسه برسد اعم از آنکه تصمیم نھایی اتخاذ و یا ادامه رسیدگی به جلسه بعدی موکول و یا برای رفع نقص پرونده یا تحصیل

نظر کارشناس یا آزمایشگاه قرار صادر شده باشد.

تبصره ـ ھرگاه در موضوعی رأی کمیسیون به اکثریت صادر شود اعضایی که با نظر اکثریت موافق نیستند نظر خود را در زیر ورقه رأی
به عنوان اقلیت قید و امضا می نمایند.

ماده٢١۵ـ کمیسیونھا موظفند برای تشخیص طبقه بندی کاال متن نمانکالتور سیستم ھماھنگ شده، یادداشتھای توضیحی آن و آرای
صادره از سوی شورای ھمکاری گمرکی در خصوص طبقه بندی کاال و در سایر موارد قوانین و مقررات مربوط را به طور دقیق مالک صدور

رأی قرار داده و در اوراق رأی صادره به منابع یاد شده اشاره نمایند.

ماده٢١۶ـ کمیسیون ھای رسیدگی به اختالفات گمرکی و تجدید نظر می توانند:

الف ـ در مواردی که مراجعه به پرونده و سوابق و بازدید کاال را الزم بدانند یک یا چند نفر از اعضاء را برای بازدید و مطالعه آن پرونده و
تھیه گزارش مأمور نمایند.

ب ـ در مواردی که الزم بدانند موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری یا مراجع علمی و رسمی یا اشخاصی که از طرف
دستگاھھای دولتی معرفی شده اند ارجاع نموده و حق الزحمه کارشناسی (غیر دادگستری) و طرفی که باید آن را پرداخت نماید
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تعیین کنند.

پ ـ به شاکیان متقاضی گواھینامه بدھند که رونوشت گواھی شده اسناد مورد استناد خود را از اشخاص حقوقی تحصیل نمایند و
اشخاص حقوقی موظفند با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی رونوشت مورد درخواست را تھیه و تسلیم نمایند.

ت ـ انجام تحقیق و ھرگونه اقدامی که موجب روشن شدن موضوع و احقاق حق می گردد.

ماده٢١٧ ـ پس از صدور نظر نھایی کمیسیون در مورد ھر پرونده، مسئول واحد امور کمیسیونھا رأی را برای مالحظه رییس کل گمرک
ایران ارسال و وی پس از قید عبـارت «مالحظه شد » رأی را جھت ابالغ به مؤدی از طریق دفتر ستـادی مربوط به کمیسیون اعاده

خواھد نمود.

ماده٢١٨ـ در اجرای تبصره ھای (١) و (٢) ماده (١۴۴) و تبصره (١) ماده (١۴۶) قانون، دستگاه ھای ذی ربط باید مستندات مربوط به
سابقه فعالیت مرتبط با امور تجاری و بازرگانی اعضای کمیسیونھا را به گمرک ایران اعالم نمایند.

 

بخش سیزدھم ـ سایر مقررات

ماده٢١٩ـ گمرک می تواند در صورتی که مقتضیات تجاری و حمل ایجاب نماید برای حمل کاالھایی که تشریفات گمرکی آن انجام
گردیده است، پته عبور صادر نماید.

ماده٢٢٠ ـ گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسویه آن را در متن قبض تصریح کند. در صورتی
که صاحب کاال یا نماینده قانونی وی تا انقضای مھلت مقرر یا تمدید برای تصفیه سپرده مراجعه نکند، گمرک موظف است وجه سپرده
را به درآمد متفرقه منظور نماید. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا کمیسیون ھا، واریز سپرده موکول به ابالغ نتیجه از طرف گمرک

ایران خواھد بود.

تبصره١ ـ وجه سپرده ھایی که برای ترخیص کاال اخذ می شود پس از انقضای مھلت موضوع این ماده با صدور قبض به درآمدھای
مربوط منظور خواھد شد. چنانچه معلوم شود تمام یا مبلغی از وجه سپرده اضافه دریافت شده است با رعایت مقررات مربوط به اضافه
دریافتی قابل استرداد خواھد بود. مبدأ مرور زمان شش ماه در این موارد تاریخ صدور قبضی است که به موجب آن سپرده به درآمد

منظور گردیده است. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ایران تھیه خواھد شد.

تبصره٢ـ استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانونی یا ایفای تعھد از طرف متعھد ظرف مھلت مقرر و با ارایه اصل قبض سپرده
به گمرک مربوط می باشد.

ماده٢٢١ـ گمرکھای اجرایی موظفند ھنگام انتقال وجوه حقوق ورودی به خزانه دو درصد موضوع ماده (١۶٠) قانون را کسر و به حساب
مخصوصی که از طرف خزانه داری کل کشور افتتاح و اعالم گردیده است، واریز نمایند.
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