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بخش اول .تعاریف ،سازمان و کلیات
فصل اول .تعاریف
ماده  .۱مفاهیم اصطالحات گمرکی به کار برده شده در این قانون ،طبق تعریفی است که از طرف شورای همکااری گمرکای باه
صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا میشود مگر این که در بنادهای ییای یاا در ساایر ماواد ایان قاانون از ن
تعریف دیگری به عمی مده باشد :
الف .اظهار کاال :بیانیه ای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده ،رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره
کاال مشخص میکند و اطالعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه میدهد .
ب .اظهارکننده :صاحب کاال یا نماینده قانونی او است که کاال را برابر مقاررات ایان قاانون باه گمارا اظهاار میکناد .در اظهاار
الکترونیکی صاحب کاال یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی ماککور
بهعنوان صاحب کاال یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته میشود .
پ .اظهارنامه اجمالی :سن دی است که به موجب ن شرکت حمی و نقی ،فهرست کلی محموالتی کاه بایاد تخلیاه و یاا باارگیری
شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعالم مینماید .
ت .اماکن گمرکی :انبارها ،باراندازها ،اسکلهها ،فرودگاهها ،ایستگاههای راه هن ،محوطهها و هر محی یا مکانی است که تحت
نظارت گمرا است و برای انباشتن و نگهداری کاالها به منظور انجام تشریفات گمرکای اساتفاده میشاود .ایان امااکن میتواناد
انبارهای گمرکی ،انبارهای اختصاصی و سردخانههای عمومیباشد .
ث .ترخیص :خروج کاال از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است .
ج .ت رخیصیه :سندی است که به موجب ن شرکت حمای و نقای (کریار و فاورواردر) پاس از احاراز هویات ،بالماانن باودن انجاام
تشریفات گمرکی توسط گیرنده کاال را به گمرا اعالم مینماید .
چ .تشریفات گمرکی :کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام میشود .
ح .تضمین :وجه نقد ،ضمانت نامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرا
سپرده میشود .
خ .تعهد :قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرا برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم میکند .
د .حقوق ورودی :حقوق گمرکی معادل چهار درصد ( )۴%ارزش گمرکی کاال
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به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین میگردد بهعالوه وجوهی که باهموجب قاانون ،گمارا مسا ول وصاول ن
است و به واردات قطعی کاال تعلق میگیرد ولی شامی هزینههای انجام خدمات نمیشود .
ی .حمی یکسره :ورود کاال به اماکن گمرکی و خروج کاال از اماکن مککور بدون تخلیه و تحویی در این اماکن با رعایت مقررات این
قانون است .
ر .روز اظهار :زمانی که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه ای به گمارا
ارائه میشود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به ن اختصاص مییابد .
ز .سازمان جهانی گمرا (شورای همکاری گمرکی) :سازمان بینالمللای بینالادولی کاه براسااس کنوانسایون ماورخ / ۹ / ۲۴
 ۱۳۲۹هجری شمسی مطابق با  ۱۵دسامبر  ۱۹۵۰میالدی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفند مااه ساال  ۱۳۳۷هجاری
شمسی به ن پیوسته است .
ژ .سامانه (سیستم) هماهنگ شده :توصیف و کد گکاری کاال براساس کنوانسیون بینالمللی سامانه هماهناگ شاده توصایف و
نشانه گکاری (کدگکاری) کاال مورخ  ۱۴ژوئن  ۱۹۸۳میالدی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اساالمی
ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون یااد شاده مصاوب  ۱۳۷۳ / ۶ / ۲۰هجاری
شمسی ،به ن پیوسته است .
س .شرکت حمی و نقی بینالمللی :شخص حقوقی که بهموجب مقررات قانونی ،مجاز به انجام عملیات حمی و نقای بینالمللای
است .
ش .صاحب کاالی تجاری :شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمی به نام او صادر شاده (و در ماورد کااالی خریاداری
شده با تعهد سامانه بانکی ،ن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور بهنام وی ظهرنویسی و
صحت امضاء واگکارنده از طرف مقام صالحیت دار گواهی شده باشد .
ص .قلمرو گمرکی :ن قسمت از قلمرو کشور است که در ن قانون امور گمرکی اعمال میشود .
ض .کاالی تجاری :کاالیی که به تشخیص گمرا ایران برای فروش صادر یا وارد میگردد اعم از این که به همان شکی یا پاس
از انجام عملیات اعم از تولیدی ،تفکیک و بسته بندی به فروش برسد.
ط .کاالی داخلی :کاالیی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کاالی خارجی است که ورود قطعی شده است.
ظ .کاالی گمرانشده :کاالیی که تحت نظارت و کنترل گمرا است ولی تشریفات گمرکی ن بهطور کامی انجام نشده است.
ع .کاالی مجاز :کاالیی که صدور یا ورود ن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
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غ .کاالی مجاز مشروط :کاالیی که صدور یا ورود ن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد .
ف .کاالی ممنوع :کاالیی که صدور یا ورود ن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسالم به موجب قانون ممنوع است .
ق .کنترلهای گمرکی :اقداماتی که توسط گمرا به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام میشود .
ا .مرجن تحویی گیرنده :شخص حقوقی که به موجب قاانون یاا قراردادهاای متکای باه قاانون مسا ولیت تحویای و نگهاداری
کاالهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی ن انجام نشده اسات در امااکن گمرکای برعهاده دارد .ایان اصاطالح
شامی سازمان جمن وری و فروش اموال تملیکی نیست .
گ .مقررات گمرکی :قوانین و مقررات اعم از ییننامههای اجرائی ،دستورالعمیها و بخشنامههایی کاه نظاارت یاا اجارای ن باه
گمرا واگکار گردیده است .
ل .هزینه های انجام خدمات :وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیی هزینه اشعه ایکس (ایکاس ری) ،مهار و ماوم ،پلماب،
باربری ،انبارداری در اماکن گمرکی ،زمایش و تعرفه بندی ،مراقبت ،بدرقه ،توزین کاال و خدمات فوقالعااده دریافات میشاود و
شرایط ،ضوابط و مصادیق ن متناسب با خدمات انجام شده تعیین میگردد .
فصل دوم .اهداف ،وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران
ماده  .۲گمرا جمهوری اسالمی ایران سازمانی دولتی تابن وزارت امور اقتصادی و دارایی است که باهعنوان مرزباان اقتصاادی
کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مس ول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون
امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور( ترانزیت ) کاال و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی
و مالیاتها ی مربوطه و الزامات فنی و تسهیی تجارت است .گمرا جمهوری اساالمی ایاران بارای انجاام وظاایف قاانونی خاود،
سطوح واحدهای اجرائی موردنیاز را بدون رعایت ضاوابط و تقسایمات کشاوری و مااده ( )۳۰قاانون مادیریت خادمات کشاوری،
متناسب با حجم و نوع فعالیت ها تعیین می نماید .تشکیالت گمرا و واحادهای اجرائای متناساب باا وظاایف و مأموریات هاای
محوله توسط گمرا جمهوری اسالمی ایران تهیه میشود و پس از تأیید وزیر اموراقتصادی و دارایای باه تصاویب هیاأت وزیاران
میرسد.
گمرا جمهوری اسالمی ایران شامی ستاد مرکزی گمرا ایران و گمرکهای اجرائی است .
ماده  .۳وظایف و اختیارات گمرا ایران به شرح ییی است :
الف .اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کاال
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ب .تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابی وصول قانونی توسط گمرا ایران
پ .انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویی کاال به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صاحت
شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
ت .کنترل و نظارت بر امر عبور کاال از قلمرو کشور
ث .اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچههای مرزی ،مرزنشینان و پیله وران
ج .اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت ها و ممنوعیت ها در بخاش هاای صاادرات قطعای ،صاادرات موقات ،واردات قطعای،
واردات موقت ،کران بری (کابوتاژ) ،عبور داخلی کاال ،انتقالی ،معامالت پایاپای مرزی ،فروشگاه های زاد ،بستهها و پیک هاای
سیاسی و پست بینالملی
چ .اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی ،کاالهای متروکه و ضبطی
ح .پیش بینی و فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانهها ،رویهها و روشاهای ناوین همناون پنجاره
واحد در فعالیت های گمرکی
خ .جمن وری ،تجزیه و تحلیی و انتشار مار میزان واردات و صادرات کاال
د .بررسی و شناخت موانن نظام گمرکی و برنامهریزی درجهت رفن نها
ی .اظهارنظر درباره پیشنویس طرحها ،لوایح ،تصویب نامههای مرتبط با امورگمرکی
ر .اتخای روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با امور گمرکی
ز .موزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرا ،کشف تخلف و تقصیرات اداری نان
ژ .بازرسی از واحدهای اجرایی گمرکی و نظارت برعملکرد نها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی
س .رسیدگی و حی اختالفات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی ماابین گمارا و صااحب کااال برابار قاوانین و مقاررات
مربوطه
ش .گسترش ارتباطات بینالمللی ،انعقاد تفاهم نامه و موافقت ناماههای گمرکای دو یاا چناد جانباه ،عضاویت و تعامای فعاال باا
سازمانهای بین المللی و گمرکی با رعایت اصی هفتاد و هفتم ( )۷۷قانون اساسی و قوانین مربوطه
7
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ص .رعایت توصیههای سازمان جهانی گمرا ،قراردادهای بازرگانی و توافق نامههای منعقده یا پایاپاای در چهاارچوب قاوانین و
مقررات مربوطه
ض .رعایت مفاد قانون اجرای سیاست های کلی اصی چهی و چهارم ( )۴۴قانون اساسی به منظور واگکاری اماور ییرحااکمیتی
گمرکی به بخش های خصوصی و تعاونی
ط .استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی
ظ .تمهیدات الزم برای تسهیی امور تجاری ،تشویق صادرات و گسترش عبور کاال
ع .تسهیی فر یندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری
غ .انجام سایر وظایف گمرکی بهموجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات
ماده .۴
الف .رئیس کی گمرا ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود و به عنوان بااالترین مقاام اجرائای گمارا در
چهارچوب ق وانین و مقررات قانونی مربوطه ،اداره امور گمرا ،پیشنهاد تشکیالت و بودجه ،استخدام ،عازل و نصاب کارمنادان،
نقی و انتقال نان از واحدی به واحد دیگر ،نمایندگی گمرا در کلیه مراجن قانونی و حقوقی با حق توکیی به ییر و ارجاع به داوری
در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن ا جرای وظایف محوله باه گمارا را زیار نظار وزیار اماور اقتصاادی و دارایای برعهاده دارد.
همننین وی همتراز مقام های موضوع بند (د) ماده ( )۷۱قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ب .معاونان گمرا بنا به پیشنهاد رئیس کی گمرا ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایای باا حکام رئایس کای گمارا ایاران
منصوب میشوند.
پ .کارکنان گمرا از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصالحات بعدی ن میباشند و با عنایت
به ویژگی های خاص و اهمیت و مس ولیت های مشایی گمرا و تأثیر ن بر وصول در مدها ،از امتیاز جداول حق شغی موضوع
ماده ( )۶۵قانون مککور باضریب ( )۱ / ۲برخوردارند .گمرا میتواند برای تأمین نیروی انسانی واحدهای اجرائی نسبت به جا به
جایی نیروهای انسانی با توجه به مدارا تحصیلی و تجارب و تخصص نان برای تصدی پستهای سازمانی اقدام نماید .باار ماالی
اضافی ناشی از اجرای این قانون از محی در مدهای حاصی از این قانون تأمین میگردد .
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فصل سوم .کلیات
مبحث اول .حقوق ورودی و هزینههای خدمات
ماده  .۵حقوق ورودی و هزینههای انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمی بودن کاال طبق مأخک مقرر ،به ترتیاب باه وسایله
گمرا یا اشخاص ارائه دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول میشود .
تبصره  .۱در احتساب جمن وجوهی که گمرا برای انجام تشریفات گمرکی وصول میکند کسر یک هزار ( )۱۰۰۰ریال ،معاادل
یک هزار ( )۱۰۰۰ریال محسوب میشود .
تبصره  .۲صاحب کاال مس ول پرداخت حقوق ورودی ،هزینههای انجام خدمات و جریمههای متعلق به ترخیص است .
تبصره  .۳مصادیق و نحوه اخک هزینه خدمات با رعایت مقررات قانونی در یین نامه ی اجرایی این قانون مشخص میگردد .
ماده  .۶واردات قطعی کاال مستلزم پرداخات حقاوق ورودی متعلقاه اسات .گمارا میتواناد کااالی متعلاق باه وزارت خاناهها و
م سسات دولتی را مشروط بر این که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مس والن مالی سازمان مربوطه با تعیاین مهلات و کااالی
متعلق به سایر اشخاص را با اخک ضمانت نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک ساال نباشاد بارای پرداخات حقاوق
ورودی به طور قطعی ترخیص کند .
تبصره  .۱افزایش حقوق ورودی شامی کاالی موجود در اماکن گمرکی نیست .
تبصره  .۲در مدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده ( )۱۶۰به حسابی که ازسوی خزانه داری کای کشاور تعیاین و توساط
گمرا ایران اعالم میشود واریز میگردد .گمرا مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه ،رسید ن را به پرداخت کننده تسالیم
نماید .
ماده  .۷کاالی موجود در گمرا ،وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه باه ن کااال و ساایر بادهی هاای قطعای صااحب کااال بابات
وجوهی است که وصول ن به موجب قانون برعهده گمرا است .گمرا قبی از دریافت یا تاأمین وجاوه ماککور نمیتواناد اجاازه
تحویی و ترخیص کاال را بدهد .
ماده  .۸گمرا مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان اماور مالیااتی اعاالم
نماید تا سازمان مککور ن را براساس قانون مالیات های مستقیم و ییننامه اجرایی و اصالحیه های بعدی ن وصول کند .
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مبحث دوم .فناوری اطالعات و ارتباطات
ماده  .۹گمرا موظف است امکانات به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیاک و مادیریت
خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم ورد .
تبصره .وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون یین ناماه گمارا الکترونیکای را باا
همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند .
مبحث سوم .تضمین
ماده  .۱۰به استثنای هزینه انجام خدمات که بالفاصله وصول میشود ،میزان تضمین اخاک شاده بارای وصاول حقاوق ورودی
برای کاالهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کاالها معادل حقوق ورودی متعلقه بهعالوه نصف تا سه برابر ارزش
کاال است که حسب مورد توسط گمرا تعیین میشود .
مبحث چهارم .تشریفات و کنترل های گمرکی
ماده  .۱۱به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ،کلیه کاالهایی که به قلمارو گمرکای وارد یاا از ن خاارج میشاود،
مشمول تشریفات و کنترلهای گمرکی با استفاده از شیوههایی مانند مدیریت خطر ،بازرسی هاای مانظم یاا اتفااقی ،باه کاارگیری
تجهیزات و شیوههای نوین بازرسی ،روش های مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنایی بدرقه یا مراقبت است .
ماده  .۱۲به منظور تسهیی و تسرین در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی ،نمایندگان وزارتخانهها و سازمانهای
مس ول سایر کنترل ها موظفند تحت نظارت گمرا اقدام نمایند .سایر کنترل ها مانند بازرسی های پزشکی ،دامپزشکی ،گیاهی،
استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمارا سااماندهی شاود .برخای از ایان کنترلهاا باه منظاور
تسهیی تجارت بینالمللی می تواند با هماهنگی قبلی به گمرا واگکار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرا صورت گیرد.
وزارتخانهها و سازمان های مس ول این کنترل ها باید به منظور انجام سرین وظایفشان امکانات و تسهیالت الزم را فراهم نمایند .
مبحث پنجم .الزامات سامانه ( سیستم ) هماهنگ شده
ماده  .۱۳وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصالحات مربوط به سامانه هماهناگ شاده توصایف و کاد گاکاری کااال،
یادداشت های توضیحی ن و اصالحات بعدی را در قالب یین نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند و اصاالحات
مزبور را در روزنامههای کثیراالنتشار گهی و در تارنمای (وب سایت) اختصاصی گمرا درج کند .
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تبصره .درصورتی که اصالحات مزبور در مأخک حقوق ورودی م ثر باشد ،کاالی موجود در گمرا و کاالیی که قبی از اعالم گهی
برای ن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمی برای ن صادر گردیده است مشمول مأخک کمتر میشود.
مدت زمان رسیدن کاالی بارنامه در ییننامه این قانون تعیین میگردد .
بخش دوم .ارزشگذاری و قواعد مبدأ
فصل اول .ارزش کاال
مبحث اول .ارزش کاالی ورودی(وارداتی)
ماده  .۱۴ارزش گمرکی کاالی ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کاال در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمای
و نقی (سیف) به اضافه سایر هزینههایی که به ن کاال تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر
اسناد تسلیمی صاحب کاال تعیین میشود و براساس برابری نرخ ارز اعالم شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است .
تبصره  .۱در تعیین ارزش گمرکی موارد ییی ،در صورت پرداخت افزوده میشود:
الف .حقوق مالکیت معنوی
ب .هزینههای طراحی و مهندسی در سایر کشورها
پ .ظروف و محفظهها
ت .مواد ،قطعات و تجهیزات به کار رفته در تولید کاالی وارده و تأمین شده توسط خریدار
ث .هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگکاری تعلقگرفته به فروشنده به طور مستقیم یا ییرمستقیم
تبصره  .۲چناننه ارزش گمرکی کاالی ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارائه شاده متماایز باشاد ،شاامی هزیناهها یاا ماوارد زیار
نمیشود :
الف .هزینه ساختن ،نصب کردن ،سوار کردن ،نگهاداری یاا کماک فنای در ماورد کاالهاایی مانناد دساتگاه هاا ،ماشاین الت و
تجهیزات صنعتی پس از ورود نها
ب .هزینه حمی و نقی پس از ورود کاال
جزء پ .هزینه سود متداول ناشی از تأمین مالی خرید کاالی وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث
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ت .هزینه اقدامات خریدار خارج از شرایط انجام معامله ،مانند فعالیت های بازاریابی برای کاال
ث .حق تکثیر و تولید داخلی کاالی وارده
ج .ارزش یا هزینه اطالعات و دستورالعمی های ضبط شده در نرمافزار یا روی حاملین اطالعات مانناد دیساکت ،لاوح فشارده و
مشابه ن برای استفاده در رایانه؛ در این موارد ارزش حامی خام محاسبه میشود .
تبصره« .اطالعات و دستورالعمی ها » شامی ضبط های صدایی ،سینمایی ،ویدئویی ،نرمافزارهای تجاری و همننین « حااملین
اطالعات» شامی مدارهای مجتمن ،نیمه هادیها و وسایی مشابه از این حکم مستثنی است .
ماده  .۱۵هرگاه از طرف صاحب کاال سیاهه خرید به گمرا تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کااال باه
استناد دالیی و مدارا قابی قبول مورد پکیرش گمرا نباشد ،ارزش کاال برمبنای یکی از روشهای ییی تعیین میشود:
الف .سوابق ترخیص کاالی مثی همزمان از همان کشور مبدأ
ب .سوابق ترخیص کاالی مشابه همزمان از همان کشور مبدأ
پ .قیمت فروش همان کاال در بازار داخلی پس از تعدییهای الزم
ت .ارزش محاسباتی برمبناء عوامی متشکله
ث .ارزش گکاری کاال برمبناء مدارا و اطالعات موجود و با انعطاف در به کارگیری روش های فوقالککر
تبصره .رعایت تقدم و تأخر در به کارگیری روش های فوق الزامی اسات و فقاط در صاورت درخواسات واردکنناده ،ترتیاب کااربرد
روشهای سوم و چهارم قابی جابه جایی است.
شرایط و مقررات اجرای این ماده در ییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود .
مبحث دوم .ارزش گمرکی کاالی صدوری( صادراتی )
ماده  .۱۶ارزش گمرکی کاالی صدوری ،عبارت است از قیمت فروش کاال برای صدور به اضافه هزینه بیمه ،بااربری و حمای و
نقی و سایر هزینههایی که به ن کاال تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق میگیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صاادرکننده تعیاین
میگردد .در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دالیی مساتند ،گمارا ارزش کااالی صادوری را باا
استعالم از مراجن یی ربط و براساس قیمت عمده فروشی ن در بازار داخلی به اضافه هزینههایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به
ن تعلق میگیرد تعیین مینماید .
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تبصره .تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانن از صدور کاال نیست و گمرا میتواند با اخک تعهد ،رسایدگی باه ارزش را باه
بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کاال منوط به پرداخت عوارض صادراتی برمبنای ارزش کاال باشد .
فصل دوم .قواعد مبدأ
ماده  .۱۷کشور مبدأ کاال کشوری است که کاال در ن تولید یا ساخته و به منظور اعمال اهاداف تعرفاه ای گمرکای ،محادودیت
های مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در ن ،به کار گرفته میشاود .قواعاد مبادأ براسااس ضاوابط ساازمان تجاارت
جهانی و مورد تأیید شورای همکاری گمرکی در ییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد .
تبصره .مرجن صدور گواهی مبدأ در ایران اتاق بازرگانی و صناین و معادن ایران است .
بخش سوم .تشریفات قبل از اظهار
ماده  .۱۸شرکت های حمی و نقی موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی ،دو نسخه اظهارناماه اجماالی تنظایم و باه
هریک از نها نسخه ای از فهرست کی بار و در صورت نیاز ،بارنامههای ( راهنامههای ) هر ردیف از فهرست کی بار را ضمیمه و
به گمرا و مرجن تحویی گیرنده کاال تس لیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه ،اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن
تسلیم نمایند .اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه ای که گمرا ایران با همااهنگی مراجان تحویای گیرناده تهیاه
مینماید ،بدون حک و اصالح و قلم خوردگی تنظیم گردد .
تبصره  .۱مس ولیت شرکت های حمی و نقی به هنگاام تنظایم و تسالیم اظهارناماه اجماالی از نظار محتویاات بساتههای کبناد
ُ
محدود به مندرجات بارنامههای مربوطه است .بارگنجهای ( کانتینرهای ) باارگیری و مهروماوم شاده از طارف فرساتنده کااال در
حکم بسته کبند تلقی میگردد .
تبصره  .۲مقررات این ماده شامی کاالهای ورودی از مناطق زاد تجاری .صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمیگردد .
ماده  .۱۹تخلیه کاال در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرا است .مرجن تحویی گیرنده باید قبای از تخلیاه کااال همااهنگی
الزم را با گمرا بهعمی ورد .
تبصره .ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرسات بارداری ،پاکیرش ،تحویای ،چیادمان ،ثبات دفااتر و تنظایم صاورت مجاالس و
چگونگی تسویه محموالت وسیله نقلیه و ترتیب تحویی و تحول کاال به انبارهای گمرکای در یینناماه اجرایای ایان قاانون تعیاین
میشود .
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ماده  .۲۰هرگاه شرکت حمی و نقی بعد از تسلیم اظهارنامه اجماالی و فهرسات کای باار ( مانیفسات ) ضامیمه ن ،اظهارناماه و
فهرست کی بار دیگری در تغییر و اصالح ن یا تکمیی اظهارنامه قبلی به گمرا و مرجن تحوییگیرنده بدهد درصورتی که قبی از
شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست کی بار و اظهارنامه اصالحی یا تکمیلی مککور پکیرفته میشود .
تبصره .درصورتی که موارد اصالح در ارتباط با نوع کاال و تعداد بسته نباشد گمارا بعاد از تخلیاه و قبای از صادور ترخیصایه نیاز
اظهارنامه و فهرست کی بار اصالحی یا تکمیلی مککور در این ماده را میپکیرد .
ماده  .۲۱هرگاه در موقن تحویی قطعی محموالت وسیله نقلیه به مرجن تحویی گیرنده و تطبیق ن با مندرجات اظهارنامه اجمالی
و فهرست کی بار ضمیمه ن اختالفاتی از حیث تعداد بستههای تحویلی مشاهده شود ،بالفاصله مراتب در صاورت مجلسای باه
امضاء نماینده شرکت حمی و نقی و مأموران مرجن تحویی گیرنده و نظارت گمرا میرسد .در مورد این اختالف با شرکت حمای و
نقی طبق ماده ( )۱۰۴این قانون رفتار میشود .
ُ
تبصره .بارگنجهایی که در مقصد بارنامه بهعنوان چند محموله ای ) (LCLاظهار اجمالی و تحویی مرجن تحویی گیرنده میشاود،
ُ
با درخواست شرکت های حمی و نقی بینالمللی دارنده ترخیصایه کلای و ارائاه بارناماههای تفکیکای)  ، (HBLباارگنج در محای
تخصیص یافته تخلیه میشود .سپس قبض انبار تفکیکی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بستهها در هر بارنامه با بستههای
تخلیه شده ،مقررات این ماده اعمال میگردد .
ماده  .۲۲تمام وظایفی که بهموجب این قانون برعهده شرکت های حمی و نقی است میتواند به وسیله نمایندگی مجاز نهاا نیاز
انجام شود و در این صورت نماینده مزبور تمام مس ولیت های گمرکی ،بندری و فرودگاهی مربوطه را برعهده دارد .
بخش چهارم .نگهداری کاال در اماکن گمرکی
فصل اول .انبارهای گمرکی و مسؤولیت نگهداری کاال
مبحث اول .انبارهای گمرکی
ماده  .۲۳منظور از انبارهای گمرکی اعم از انبار مسقف ،ییرمسقف و محوطه ،اماکنی است که برای نگهداری کاالهای ورودی
و صدوری تأسیس و توسط مراجن تحویی گیرنده کاال اداره میشود .هر جا ضرورت های تجاری ایجاب نماید گمرا اجازه تأسیس
این انبارها را صادر و ترتیبات کنترل های گمرکی را تعیین مینماید .مراجن تحویی گیرنده کاال ملزمند مفااد ایان قاانون را رعایات
نمایند .
تبصره .مراجن تحویی گیرنده که کاالی گمرا نشده را با موافقت گمرا نگهاداری مینمایناد مای توانناد باه توساعه تأسیساات و
انبارهای مورد نیاز در محدوده دارای مجوز اقدام نمایند .
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ماده  .۲۴مدت مجاز نگهداری کاال در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویی کاال به این اماکن ساه مااه اسات .در صاورت تقاضاای
کتبی صاحبان کاال یا شرکت های حمی و نقی در مورد کاالی عبوری و وجود علی موجه به تشخیص گمرا و با پرداخت هزیناه
انبارداری تا تاریخ موافقت گمرا این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابی تمدید است .درصورتی که ظرف مهلت مقرر صااحب کااال
برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کاال مشمول مقررات متروکه میشود .چناننه کاال به انبارهاای
گمرکی متعدد منتقی و نگهداری شود مدت توقاف از زماان ورود کااال باه اولاین انباار گمرکای محاسابه میشاود .مهلات توقاف
مرسوالت پستی ییرتجاری تابن مقررات پست است .
تبصره  .۱درصورتی که امکانات الزم برای نگهداری کاالی فاسدشدنی و کاالیی که نگهداری ن هزینه اضافی ایجاد میکند ،در
انبارهای گمرکی موجود نباشد ،باید بالفاصله پس از تخلیه و تحویی ،ترخیص و یا با مس ولیت صاحب کااال و نظاارت گمارا باه
انبار مناسب منتقی شود .در ییر این صورت ،مرجن تحویی گیرنده هیچ گونه مس ولیتی در قبال ضاین یا فاسد شدن نهاا نادارد و
گمرا بالفاصله مقررات متروکه را در مورد ن کاال اعمال مینماید .
تبصره  .۲چناننه ظرف یک م اه کاالهایی که برای ن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارهاا خاارج نشاود مشامول
مقررات متروکه میشود .این مهلت با اعالم موافقت مرجن تحوییگیرنده و گمرا قابی تمدید است .
تبصره  .۳تا زمانی که کاال به انتظار اعالم نظر قطعی گمرا در انبارهای گمرکی متوقف گردد ،کاال متروکه نمیشود .
تبصره  .۴تعیین مهلت توقف کاال در مناطق زاد و مناطق ویاژه اقتصاادی بار اسااس ضاوابط قاانونی منااطق ماککور در اختیاار
سازمانهای مس ول این مناطق است .کاالهایی که در این مناطق پس از انقضای مهلت های اعطایی توسط سازمان های مککور
مهلت منقضی ،اعالم میشوند نیز مشمول مقررات کاالی متروکه میگردند .
مبحث دوم .مسؤولیت حفظ و نگهداری کاال در انبارهای گمرکی
ماده  .۲۵مس ولیت حفظ و نگهداری کاالی موجود در انبارهای گمرکی از هنگاام تحویای گارفتن تاا زماان تحویای دادن ن باا
مرجن تحویی گیرنده کاال است .مرجن تحویی گیرنده مکلف است کاالی موجود در انبارهای گمرکی را در مقابی خطرات ناشای از
تش سوزی ،اشتعال و انفجار بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کاال وصول کند .درصورتی که کاالی
تحویلی به انبارهای گمرکی به موجب بیمه نامه معتبر که شماره ن باید در هنگام تحویی کاال در اظهارناماه اجماالی یاا بیانیاه یاا
اسناد معتبر دیگر به مرجن تحوییگیرنده اعالم گردد ،بیمه باشد ،تا زماانی کاه بیمهناماه مزباور دارای اعتباار اسات ،کااال تحات
پوشش ن است و برای این مدت حق بیمه توسط مرجن تحویی گیرنده دریافت نمیگردد .
تبصره  .۱ارزش کاال برای دریافت حق بیمه و پرداخت یرامت در مورد کاالی تجااری ارزش «سایف» اسات کاه در اساناد خریاد
تعیین میگردد .در مواردی که اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد این قانون تعیین میشود .
تبصره  .۲در مسیر حمی عبور داخلی اداری مس ولیت حفاظت کاال حسب مورد با عبوردهنده است .
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تبصره  .۳در مواردی که مرجن تحویی گیرنده مس ولیت بااربری کااال را نیاز برعهاده دارد ،خساارات وارده باه هنگاام بااربری نیاز
مشمول این ماده میشود .
تبصره  .۴درصورتی که کاال با روش اعتبار اسنادی وارد گردد فقط ارایه یک نسخه از بیمه نامه معتبر در زمان ترخیص کاال کافی
است .
تبصره  .۵چناننه تصویر بیمه نامه دارای اعتبار زمانی کاالی عبوری خارجی از سوی عبوردهنده به طور کتبی با یکر تعهد و تأیید
اصالت بیمهنامه در زمان اظهار به گمرا ارائه گردد ن کاال مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمیگردد .
ماده  .۲۶در ییر از موارد مککور در ماده ( )۲۵این قانون و موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) و خساارت ناشای از کیفیات کااال یاا
بدی بسته بندی ،درصورتی که کاال در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین برود یا سیب ببیناد ،مرجان تحوییگیرناده مسا ول
پرداخت یرامت است .
تبصره  .۱پرداخت یرامت یا صرف نظر کردن صاحب کاال از دریافت ن رافن مس ولیت مرجن تحویی گیرنده در مورد حقوق دولت
نیست و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کاالی از بین رفته را پرداخت نماید .
تبصره  .۲چناننه مرجن تحویی گیرنده ،گمرا و مرتکب ،کارمند گمرا باشد خسارت به وسیله گمرا جبران و سپس از کارمناد
متخلف مطالبه و وصول میشود .
فصل دوم .انبارهای اختصاصی ،انبارها و سردخانههای عمومی رسمی و گمرک اختصاصی
ماده  .۲۷منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبارهای گمرکی که کاالی گمرا نشده متعلق باه شاخص خااص باا
شرایط مقرر در این فصی در ن نگهداری میشود .صاحب کاال میتواند کاالی گمرا نشده متعلق به خود را به منظاور انجاام یاا
اتمام تشریفات گمرکی در انبار اختصاصی تحت نظارت نزدیک ترین گمرا طبق شرایط مقرر در این فصی نگهداری کند .
تبصره .شرایط فیزیکی انبار اختصاصی ،نحوه اداره و زمان مجاز نگهداری و چگاونگی سرشاماری کااال و شایوه بازرسای از انباار
به موجب یین نامهای است که ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرا تهیه میشود و به تصویب هیاأت وزیاران
میرسد .
ماده  .۲۸گمرا درصورتی میتواند با انتقال و نگهداری کاال در انبار اختصاصی موافقت نماید کاه حقاوق ورودی متعلاق باه ن
تضمین شود و کاال از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد .درصورتی که کاال از نوع مجاز باشد و یا مجوزهای الزم هنگام انتقاال باه
انبار توسط واردکننده ارائه شود میزان تضمین معادل حقوق ورودی است .انتقال کاال به انباار اختصاصای باا صادور پرواناه عباور
داخلی انجام میگردد .
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ماده  .۲۹مدت مجاز توقف کاال ،در انبارهای اختصاصی محدود به مهلت های مقرر در ماده ( )۲۴این قانون نیست و مهلت ن
از طرف گمرا ایران تعیین میشود.
درصورتی که تا پایان مهلت مقرر صاحب کاال نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام ننماید ،به نحو ییی اقدام میشود:
الف .چناننه کاال از نوع مجاز باشد یا صاحب کاال مجوزهای الزم را اخک و ارایه نماید ،گمرا مکلف است حقوق ورودی متعلقاه
به کاال را از محی تضمین ن تأمین و پس از وصول ،پروانه ورود قطعی صادر کند و برای صاحب کاال ارسال دارد.
ب .در مورد کاالیی که مجوز الزم برای ترخیص ن اخک و ارائه نشده است ،مراتب به صاحب کاال اعالم و مقررات کاالی متروکاه
در مورد ن اعمال میگردد و تضمین مأخویه با توجه به شرایط ماککور در اجازهناماه ی تأسایس و ماواد دیگار ایان فصای ابطاال
میشود .
ماده  .۳۰خارج کردن کاال از انبارهای اختصاصی صاحب کاال مستلزم انجام تشریفات گمرکی است در ییر این صورت موضوع
مشمول مقررات قاچاق گمرکی میشود .مأموران گمرا حق دارند بهصورت تصادفی کاالی موجاود در انباار اختصاصای را ماورد
رسیدگی و شمارش قرار دهند و مشخصات نها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارا ورود و خروج تطبیق نمایند .
تبصره  .۱مس ولیت از بین رفتن ،کاهش یا سیب دیدگی یا فساد کاال در انبارهای اختصاصی صااحب کااال برعهاده صااحب ن
است که عالوه بر ن مس ولیت پرداخت حقوق ورودی متعلقه را نیز دارد .
تبصره  .۲در صورتی که از بین رفتن کاال ناشی از عوامی قوه قهریه (فورسماژور ) باشد صااحب کااال از پرداخات حقاوق ورودی
متعلقه معاف است .
ماده  .۳۱گمرا میتواند با انتقال کاالی گمرا نشاده باه انبارهاا و ساردخانههای عماومی رسامی ،ییار از انبارهاای گمرکای،
موافقت نماید .مقررات این فصی شامی انبارها و سردخانههای عمومی رسمی نیز میباشد .
ماده  .۳۲به منظور نگهداری کاالهاای گمارا نشاده باه جاز کااالی ممناوع ،گمارا میتواناد باا تأسایس واحادهای گمرکای
اختصاصی برای صاحبان کاالها و شرکت های حمی و نقی بینالمللی با اخک تضمین موافقت کند و مأموران الزم را جهت اجرای
مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید.
چگونگی انجام تشریفات گمرکی و نظارت های مربوطه با رعایت این قانون در ییننامه اجرایی مشخص میگردد .
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بخش پنجم .کاالی متروکه ،ضبطی ( ضبط شده ) و واگذاری به گمرک
ماده  .۳۳کاالی متروکه موضوع ماده ( )۲۴این قانون و کاالی ضبطی و واگکاری به گمرا ،توسط سازمان جمن وری و فروش
اموال تملیکی به عنوان مس ول فروش کاالی متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش میرسد .
تبصره  .۱تا زمانی که کاال توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است ،صاحب کاال حق دارد پس از اعالم گمرا به ساازمان
مککور برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و ترخیص کاالی خود نسبت به تسلیم اظهارناماه و یاا تغییار عناوان اظهاار باا رعایات
مقررات مربوطه و پرداخت کلیه وجوه متعلقه و سایر هزینههای انجام شده اقدام نماید .
تبصره  .۲کاالیی که پس از متروکه شدن ،به انبارهای سازمان یادشده منتقی میگردد نیز مشمول مقررات تبصاره ( )۱ایان مااده
میشود .
تبصره  .۳اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقاررات مربوطاه مشاخص شاده اسات پاس از صادور حکام مراجان قضاائی
ییصالح با رعایت مقررات مربوط به نهاد مأیون از سوی ولی فقیه تحویی میگردد .
ماده  .۳۴مرجن تحویی گیرنده مکلف است در موقن تسلیم قبض انبار ،تاریخ متروکه شدن کاال و اقدام برای فروش ن را با درج
مفاد ماده ( )۲۴این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید .
تبصره  .۱شرکت های حمی و نقی یا ورنده کاال مکلفند تاریخ تحویی کاال به انبارهای گمرکی همننین مفاد ماده ( )۲۴را حداکثر
ظرف پنج روز پس از تحویی کاال ،به صاحب یا گیرنده کاال و درصورتی که صاحب یا گیرنده کاال مشخص نباشد به بانک واسطه یا
فرستنده کاال اطالع دهند .درصورتی که شرکت های حمی و نقی یا ورنده کاال به تکلیف مقرر در این تبصره عمی نکنند مس ول
جبران خساراتی میباشند که از این راه به اشخاص یی نفن وارد میشود .
تبصره  .۲گمرا موظف است برای کاالی هر ردیف دفتر انبار ،اظهارنامه ی گمرکی تنظیم نماید و کاال را با حضور نماینده مرجن
تحویی گیرنده مورد ارزیابی قرار دهد و مقدار ،نوع ،ارزش و سایر مشخصات ن را تعیین و در ماتن اظهارناماه قیاد کناد و حقاوق
ورودی و هزینه های انجام خدمات مربوطه را نیز محاسبه نماید .محاسابه حقاوق ورودی و هزیناه هاای نهزیناه هاای کااالی
متروکه به مأخک زمان تنظیم اظهارنامه بهعمی می ید .فهرست این کاالها به همراه اظهارنامههای مربوط به سازمان جمن وری و
فروش اموال تملیکی ارسال میگردد .
ماده  .۳۵هرگاه کاالی متروکه از نوع کاالی ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بالفاصله برای ن صورت مجلس ضبط تنظیم نمایند
و گمرا باید مراتب را به صاحب کاال و یا ورنده ن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کاال) و همنناین در صاورت
معلوم نبودن ورنده به وسیله درج گهی در یک روزنامه کثیراالنتشار ابالغ نماید .درصورتی که صاحب کاال به عمی ضبط گمرا
اعتراض داشته باشد میتواند ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ صورتمجلس ضبط یا درج در روزنامه ،به مرجن قضائی محی مراجعه کند
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و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجن قضائی با ارائه گواهی باه گمارا مربوطاه اعاالم نمایاد .در ییار ایان
صورت کاال به ضبط قطعی دولت درمی ید .
تبصره .کاالی ضبط شده سرینالفساد و کاالیی که نگهداری ن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از ایان کاه ضابط ،قطعای
شده یا نشده باشد و همننین کاالیی که از تاریخ ضبط ن ششماه گکشته ولی از طرف مرجن قضائی تعیین تکلیف نهاائی نشاده
باشد طبق مقررات به فروش میرسد و وجوه حاصی از فروش ن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری میشاود مگار
نکه مرجن مزبور ادامه نگهداری عین کاال را تا تعیین تکلیف نهائی الزم بداند .
ماده  .۳۶کاالی موجود در اماکن گمرکی که از طارف مرجان صاالحیت دار دساتور توقیاف ن داده میشاود مشامول مقاررات
کاالی متروکه است و مازاد حاصی از فروش در حدود دستور مرجن در توقیف میماند .مواردی کاه باه اساتناد مااده ( )۱۰قاانون
مجازات اسالمی دستور توقیف داده شده است از این حکم مستثنی است .
ماده  .۳۷سا زمان جمن وری و فروش اموال تملیکی موظف است بالفاصله پس از انجام تشریفات مککور در مواد ( )۳۳و ()۳۴
این قانون با تنظیم صورتمجلس به دریافت کاالی متروکه و ضابطی از مرجان تحویای گیرناده باا نظاارت گمارا و انتقاال ن باه
انبارهای خود اقدام نماید .
تبصره  .۱در مورد کاالی بارگنجی ،حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه ،کاال از بارگنج خارج و بارگنج خالی به
مرجن تحویی گیرنده تحویی میگردد .خروج کاال با بارگنج با موافقت کتبی صاحب ن امکان پکیر است .چناننه بارگنج ماککور از
تاریخ تخلیه محموله ،متروکه شود و بهمدت دو ماه از گمرا خارج نشود ،بارگنج مککور نیز مشمول مقررات متروکه میگردد .
تبصره  .۲پرداخت مازاد حاصی فروش کاالی متروکه به صاحب کاال ،مستلزم ارائه حواله ترخیصیه شرکت حمای و نقای مربوطاه
است .
تبصره  .۳مس ولیت حفاظت و نگهداری کاال پس از تحویی به سازمان جمن وری و فروش اموال تملیکی با سازمان مککور است .
تبصره  .۴هزینههای انجام خدمات و سایر هزینههای کاالهای متروکه به هنگام خروج از اماکن گمرکی توسط سازمان جمن وری
و فروش اموال تملیکی پرداخت و یا تعهد پرداخت میگردد .
تبصره  .۵حداکثر هزینه انبارداری قابی تأمین از حاصی فروش ،ششماه است و مابه التفاوت هزینه انبارداری به عهاده ساازمان
جمن وری و فروش اموال تملیکی میباشد .
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بخش ششم .تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص
ماده  .۳۸خروج کاال از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است .تشریفات گمرکای کااالی ورودی در اولاین گمارا
مجاز انجام میشود .گمرا ایران گمرا های مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعالم مینماید .
تبصره .تشریفات گمرکی کشتی ،هواپیما و یا ناوگان ریلی اعام از لوکوموتیاو و واگان خریاداری یاا اجااره شاده از خاارج براسااس
یین نامه اجرائی این قانون تعیین میشود .
ماده  .۳۹تشریفات گمرکی بهاستثناء موارد مندرج در مواد ( )4و ( )۴۱این قانون منوط به اظهاار کااال باا تسالیم اظهارناماه باه
شکی و تعداد نسخی که گمرا ایران تعیین مینماید توسط صاحب کاال یا نماینده قانونی وی انجام میشود .گمرا ایاران مجااز
است شکی ،نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کاال را برحسب ضرورت تغییر دهد .
تبصره  .۱چگونگی تنظیم اظهارنامه ،اسنادی که باید ضمیمه ن باشد ،مراحی گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی و ارزیاابی ن در
یین نامه اجرائی این قانون تعیین میگردد .
تبصره  .۲صاحب کاال مس ولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرا را برعهده دارد .
تبصره  .۳گمرا ایران شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبی از ورود کاال را تعیین مینماید .
ماده  .۴۰موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معافند:
الف .کاالهایی که براساس کنوانسیون های بینالمللی الزماالجراء ،به موجب فرمهای خاص اظهار و ترخیص میگردد.
ب .کاالهای مسافری ،هدیه و سویات و همننین نمونههای تجاری به تشخیص گمرا و کاالهاای مشامول بنادهای (الاف)،
(ح)( ،خ)( ،د)( ،ص) و (ع) ماده( )۱۱۹این قانون با صدور پته گمرکی ،قابی ترخیص است.
پ .کاالیی که به صورت کرانبری ( کابوتاژی ) از گمرا مقصد خارج میشود.
ت .خروج کاالی متروکه و ضبطی که به معرض فروش گکارده شده و متکی به صورت مجلس فروش و قبض وصاول بهاای ن
است.
ث .خروج کاالی ضبطی توقیف شده در داخی کشور به ظن قاچاق که به گمرا تحویی ولی مظنونیت ن مرتفن گردیده است.
ج .کاالیی که صادر کننده از صدور ن منصرف شده است .
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ماده  .۴۱نامه ،روزنامه ،مجله ،کاالنما (کاتالوگ) و امثال نها که به وسیله پست وارد شود و کیسههای حاوی نامههای پساتی و
بسته های مطبوعات در صورتی که از طرف مأموران پست کشورهای دیگر مهر و به مأموران پست ایران تسلیم شود و کیسههای
مزبور حاوی بستههای کاال حتی به عنوان نمونه نباشد از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی معاف است .
ماده  .۴۲در موارد استثناء و درخصوص کاالی مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا ییردولتی ،گمرا میتواناد باا اجاازه رئایس کای
گمرا ایران و تعهد باالترین مقام وزارت خانه یا م سسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم ،مجوز خروج کااال
را صادر نماید .متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامی گمرکی اقدام نماید .
ماده  .۴۳در مواردی که صاحب کاال یا نماینده قانونی وی شاماره تعرفاه صاحیح کااالی خاود را نداناد میتواناد قبای از تنظایم
اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه ،نظر مشورتی گمرا را استعالم نماید .این تعرفه بندی وقتای بارای
طرفین الزامی است که به درخواست یینفن به کمیسیون رسایدگی باه اختالفاات گمرکای ارجااع و تعیاین شاود .اشخاصای کاه
میخواهند کاال به خارج سفارش دهند نیز میتوانند شماره تعرفه کاال و شرایط ورود ن را با ارسال نمونه و پیش برگ (پروفورم) و
بیان مشخصات کاال و تصریح به این که کاال حداکثر تا چه مدت به ایران می رسد از گمارا ایاران اساتعالم نمایناد .ایان تعرفاه
بندی وقتی برای گمرا الزامی است که به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی برسد و کاالی مورد بحث برای یک باار
گشایش اعتبار و تا یک سال بعد از ابالغ رأی توسط استعالم کننده ،گشایش اعتبار یا وارد شود .
تبصره .در مواردی که گمرا ،کاالی اظهار شده را تعیین تعرفه میکند در صورت تغییر تعرفه ،براساس تشاخیص جدیاد گمارا
فقط به اخک مابه التفاوت اقدام میشود و مشمول پرداخت جریمه نیست .
ماده  .۴۴در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کاال دریافت میشود ،وزن کاال ،وزن ناخالص با تمام لفافها و ظروف درونی
و بیرونی به حال و وضن عادی هنگام اظهار در گمرا منهای وزن تقریبی ظرف است که نسبت ن با وزن ناخالص کاال با توجاه
به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین میشود .
تبصره .اوزان تقریبی تعیین شده شامی لفافهایی که کاال را به صورت ناقص بپوشاند نیست جز درمورد کاالیی که بسته بندی نها
ّ
در عرف از این ویژگی برخوردار است وزن خالص تخمینی در مورد کاالهایی که به صورت فله وارد میشود پکیرفته نیست .در این
موارد وزن خالص کاال براساس روشهای متداول بینالمللی مانند محاسبه بخور کشتی تعیین میگردد .
ماده  .۴۵در مواردی که بین گمرا و اظهارکننده جز درموارد مجاز ،مشروط یا ممنوع بودن کاال اختالف حاصی شود و ترخیص
کاال براساس نظر گمرا مستلزم پرداخت مبلغی بیش از نناه اظهاار شاده اسات گاردد ،اظهارکنناده میتواناد حقاوق ورودی را
براساس اظهار خود ،نقدی و به طور قطن پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به صورت ساپرده نقادی یاا ضامانت ناماه باانکی
تودین و کاال را ترخیص کند .
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تبصره  .۱در مواردی که صاحب کاال به انتظار اعالم نظر قطعی گمرا از ترخیص کاال خودداری کند ،درصورتی که نظار قطعای
گمرا م ید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کاال نباشد ،کاال از تاریخ اظهار تا تاریخ اعالم نظار قطعای و نهاایی گمارا باه
صاحب کاال ،از پرداخت انبارداری معاف است .برای مدتی که با تشخیص گمرا ،مقررات یا دستورهای دولتی باه نااحق ماانن از
ترخیص کاال میشود صاحب کاال از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجن مس ول تحویی گیرنده کاال اعاالم
میشود .
تبصره  .۲هزینه ی انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی که مرجن تحویی گیرنده به هر دلیی قادر باه تحویای کااال نباشاد از
محی اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منظور پیش بینی میشود تأمین و توسط گمارا باه مرجان تحاوی.لگیرناده
پرداخت میشود.
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محی در مدهای حاصی از اجرای ن تأمین میگردد .
ماده  .۴۶اگر صاحب کاال ،کاالی خود را اظهار کرده باشد ،چنانناه بخواهاد تماام یاا قسامتی از کااالی خاود را تحات عناوان
دیگری اظهار نماید مشروط بر نکه کاال از گمرا خارج نشده باشد و جریمههای متعلقه مربوط به اظهار خالف اولیه را پرداخت
نماید ،اظهار جدید ن پکیرفته میشود .
تبصره  .۱تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی با رعایت ماده ( )۱۲۳این قانون موکول به موافقت گمرا است .
تبصره  .۲در مواردی که اظهار صاحب کاال مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب ن ،حق تبدیی عنوان اظهارنامه را ندارد .
بخش هفتم .رویههای گمرکی
فصل اول .کاالهای ورودی
ماده  .۴۷کاالی وارده به قلمرو گمرکی را میتوان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:
الف .ورود قطعی
ب .ورود موقت
پ .ورود موقت برای پردازش
ت .مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)
ث .عبور خارجی
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ج .عبور داخلی
عملیاتی که از طرف گمرا و اشخاص یی ربط نسبت به اظهارنامه و کاالی مربوط به ن انجام و منتهی به صدور پروانه گمارا
در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده میگردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بناد (ج) تشاریفات ییرقطعای گمرکای تلقای
میشود .
مبحث اول .ورود قطعی
ماده  .۴۸ورود قطعی ،رویه گمرکی است که براساس ن کاالهای وارده برای استفاده در داخی قلمرو گمرکی با پرداخات حقاوق
ورودی و هزینههای انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات ،ترخیص میشود .
ماده  .۴۹در مواردی که کاال در حین حمی از مبدأ تا هنگام تحویی به مرجن تحوییگیرنده کاال یاا در مادت توقاف در انبارهاای
گمرکی سیبدیده یا ضاین یا فاسد شود ،صاحب کاال میتواند تقاضا کند کاال را با پرداخت تمام هزینههای انجام خدمات و انجام
تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا ن را بالعوض به دولت واگکار کند و یا قسمت سیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و باا
پرداخت هزینه های انجام خدمات ،فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفن دولات صارف نظار نمایاد.
درصورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک ن موجب سیب دیادگی یاا فسااد بیشاتر کااال شاود ،گمارا اجرائای
میتواند به تقاضای صاحب کاال با تنظیم صورتمجلسی که به تأیید گمرا ایران میرسد متناسب با سیب دیادگی و فسااد ،ارزش
کاال را تعیین و براساس ن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید .چناننه حقوق ورودی مککور براساس وزن دریافات شاود در
اینصورت به نسبت سیب دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیاف داده میشاود .درصاورتی کاه مرجان تحویای گیرناده موجاب
سیب دیدگی کاال شود قسمت سیب دیده از پرداخت هزینههای انجام خدمات معاف میگردد .
مبحث دوم .ورود موقت
ماده  .۵۰ورود موقت ،رویه گمرکی است که براساس ن کاالهای معینی میتواند تحت شرایطی به طور موقت به قلمارو گمرکای
وارد شود .این کاالها باید ظرف مهلت معینی که گمرا ایران تعیین مینماید بدون این که تغییری در ن ایجاد شود خارج گاردد.
تغییرات ناشی از استهالا از این حکم مستثنی است .
تبصره .فهرست کاالهای مشمول رویه ورود موقت و همننین تشریفات ،تضمین ها و سایر مقررات مربوطه با رعایت ایان قاانون
در ییننامه اجرائی تعیین میگردد .
مبحث سوم .ورود موقت برای پردازش
ماده  .۵۱ورود موقت برای پردازش ،رویه گمرکی است که براساس ن کاال میتواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شاود ،تاا
ساخته ،تکمیی ،تعمیر یا فر وری شده و سپس صادر شود .این رویه همننین شامی موادی از قبیی تسرینکنندهها (کاتالیستها)
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که در ساخت ،تکمیی و فر وری مصرف میشود نیز میگردد .کاالهای کمکی از قبیای روان کننادهها و ابازار الت مشامول رویاه
ورود موقت برای پردازش نیست .محصوالت به دست مده محصوالتی میباشند که از ساخت ،تکمیی ،فر وری و تعمیر کاالهایی
که برای نها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخک شده به دست می یند .
تبصره  .۱سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیاک گاروه کااالیی مختلاف باا پیشانهاد مشاترا وزارتخاناههای تولیادی
یی ربط ،گمرا ایران ،اتاق بازرگانی و صناین و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد .
تبصره  .۲نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون ،در یین نامه اجرائی تعیین میگردد .
مبحث چهارم .مرجوعی
ماده  .۵۲مرجوعی رویه ای است که براساس ن کاالی وارده موجود در گمرا را تا هنگامی کاه باا اجارای مقاررات متروکاه باه
فروش نرسیده است میتوان به عنوان اعاده به خارج به گمرا اظهار و ترخیص نمود .
تبصره .نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون در ییننامه اجرایی تعیین میگردد .
مبحث پنجم .عبور خارجی
ماده  .۵۳عبور خارجی کاال رویه گمرکی است که براساس ن کاالیی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمارا مجااز وارد و
از گمرا مجاز دیگری ،تحت نظارت گمرا خارج شود .
تبصره .شرایط ،تشریفات اظهار و ارزیابی ،میزان تضمین و اسناد الزم براسااس یینناماه اجرائای ایان مااده اسات کاه در حادود
مقررات این قانون به پیشنهاد مشترا وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی ،راه و شهرسازی و اتاق بازرگاانی و صاناین و معاادن
ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد .
ماده  .۵۴هرگاه در گمرا ورودی در کاالی عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارناماه و
پروانه عبوری براساس ن اصالح و کاال عبور داده میشود .کاالی اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد( )۵%و کاالی اضافی
ییر همنوع مشمول تبصره ( )۲ماده ( )۱۰۸این قانون میگردد .در اینصورت با رعایت مقاررات مربوطاه اجاازه اصاالح اساناد و
عبور کاال داده میشود .
ماده  .۵۵در موارد استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترلهای گمرکی در مسیر عبور ،اختالفی بین محمولاه و
پروانه عبور کشف شود ،در مورد کاالی اضافی نسبت به ضبط کاال و در مورد کاالی کسری و مغایر ،طبق مقررات قاچااق اقادام
میشود .
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تبصره .چناننه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کاال ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود یاد یاا باا فاک
مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگنج با هرگونه دخی و تصرف در کاالی عبوری مواجه گردد ،فاک مهار و ماوم و پلماب و بازرسای
محموله فقط با حضور نماینده گمرا و تنظیم صورتمجلس امکانپکیر است .
ماده  .۵۶ه .رگاه در موقن رسیدگی به کاالی عبوری در گمرا خروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلماب از باین رفتاه اسات،
گمرا با حضور نماینده شرکت حمی و نقی و یا راننده محتویات بسته ها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق مینماید .درصورتی که
اختالفی مشاهده نشود اجازه خروج داده میشود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام میگردد .هر گاه مهار و ماوم و پلماب باه
طور عمدی شکسته و در محتویات دخی و تصرف شده باشد در اینصورت طبق مقررات قاچاق رفتار میشود .
تبصره .در مواردی که بر اثر کنترلهای گمرکی در مرز خروج ،کاالیی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود ،در
صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمی بار و احراز عدم سوء نیت اجازه تخلیه کاال در انبارهاای گمرکای باا تنظایم
صورتمجلس یا خروج کاال از قلمرو گمرکی صادر میگردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط میشود .
ماده  .۵۷هرگاه کاالی عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرا تحویی نگردد ،کاال مشمول مقررات
قاچاق گمرکی میشود .
تبصره  .۱درصورتی که برای گمرا محرز گردد کاال به علی قوه قهریه (فورسماژور) از بین رفته است ،تضمین مأخویه مساترد و
تعهد مأخو یه از درجه اعتبار ساقط میشود .همننین در موارد عکر موجه ،تضمین به میزان حقوق ورودی کاالی خارج یا تحویای
نشده به در مد قطعی گمرا منظور میگردد .
تبصره  .۲گمرا میتواند با اخک جریمه انتظامی موضوع ماده ( )۱۰۹این قانون اجازه تحویی کاال به مرجن تحویی گیرنده را صاادر
نماید ،مشروط بر اینکه با نظر گمرا حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی ،کاال به گمرا مقصد تحویی شده باشد .
ماده  .۵۸مس ولیت عبوردهنده (ترانزیت کننده) در پرداخت جرائم متعلقه ،مطالبات گمرا و مجازاتهای ناشی از عدم تحویی
یا خروج کاال محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات مأخویه برای صدور پروانه عبور نیست .
مبحث ششم .عبور داخلی
ماده  .۵۹عبور داخلی ،رویه گمرکی است که براساس ن کاالی گمرا نشده از یک گمرا مجاز به گمرا مجاز دیگر و یا سایر
اماکن تحت نظارت گمرا منتقی میگردد تا تشریفات قطعی گمرکی ن در مقصد انجام شود .حسب نکه عبور داخلی کاال بناابر
درخواست متقاضی یا تصمیم گمرا باشد به ترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده میشود .
تبصره .شرایط ،تشریفات اظهار و ارزیابی ،میزان تضمین و اسناد الزم در حادود مقاررات ایان قاانون در یینناماه اجرائای تعیاین
میشود .
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ُ
ماده  .۶۰گمرا میتواند در صورت تراکم در انبارهای گمرکی ،با صدور حکم (دساتور اداری) ،بارگنجهاای مهار و ماوم و پلماب
شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر منتقی نماید .مسا ولیت کساری ،سایب دیادگی و فقادان کااال
بهجز نبه جز در موارد قوه قهریه(فورس ماژور) در حین عبور داخلی اداری با گمرا است .
تبصره  .۱هزینه های حمی و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در ییر موارد قوه قهریه (فورس ماژور) برعهاده گمارا
است و از صاحب کاال دریافت نمیشود .مرجن تحویی گیرنده مکلف است کاالی موضوع عبور داخلی را در مقابی خطرات ناشی از
تصادف و تش سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کاال وصول کند .
تبصره  .۲عبور داخلی شخصی کاال منوط به قبول درخواست از طرف گمرا مبدأ عبور است .مس ولیت کسری ،سیب دیادگی و
فقدان کاال در حین عبور داخلی شخصی با اظهارکننده است .
تبصره  .۳گمرا مکلف است برای کاالیی که در اسناد حمی ن محی تحویی یکی از شهرهای داخلی یکر شاده اسات باه شارط
اینکه در شهر مزبور گمرا مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شرکت حمی و نقی و با انجام تشریفات مربوطاه ،پرواناه
عبور داخلی به صورت حمی یکسره صادر نماید .
تبصره  .۴به منظور بهره برداری از ظرفیتهای خالی گمرکها و مناطق ویاژه اقتصاادی و کااهش رساوب کااال در مباادی ورودی،
گمرا حسب درخواست سازمان مس ول منطقه مکلف است با عبور کاالها به گمرکها و مناطق ویژه موافقت نماید .بدیهی اسات
منطقه مربوطه هزینه های انتقال را در ابتداء متقبی میشود تا در صورت مراجعه صاحب کاال از وی وصول نماید .مس ولیت حفظ
و نگهداری کاال برعهده عبوردهنده و مرجن تحویی گیرنده ییربط است .
ماده  .۶۱هرگاه در گمرا مبدأ عبور داخلی ،نسبت به اظهار ،کسری مشااهده شاود صاورتمجلس تنظایم و اظهارناماه و پرواناه
عبوری بر این اساس اصالح و کاال عبور داده میشود .درصورتی که در گمرا مبدأ در نتیجه ارزیابی کاالی عبور داخلی نسبت به
اظهار شرکت حمی و نقی یا صاحب کاال ،کاالی اضافی همنوع مازاد بر پنج درصد ( )۵%یا کااالی اضاافی ییرهمناوع مشااهده
شود به ترتیب مشمول تبصره ( )۲ماده ( )۱۰۸این قانون و مقررات قاچاق گمرکی میگردد .
ماده  .۶۲هرگاه کاالی عبور داخلی به طور کلی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرا مقصد واصی نشاود جاز در ماوارد قاوه قهریاه
(فورس ماژور) ،مشمول مقررات قاچاق میگردد .
تبصره .در موارد خاص از قبیی معاییری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای نااگوار کاه در یینناماه اجرائای باه تصاویب هیاأت
وزیران میرسد ،گمرا میتواند با اخک جریمه انتظاامی موضاوع مااده ( )۱۰۹ایان قاانون باه صادور اجاازه تحویای کااال باه مرجان
تحویلگیرنده اقدام نماید ،مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرا از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلای باه گمارا مقصاد،
تحویی شود .
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ماده  .۶۳در مواردی که کاالی عبور داخلی با کسری ،تحویی گمرا مقصد گردد ،در صورت سالم بودن مهار و ماوم و پلماب و
محفظه حمی بار و عدم دخی و تصرف مشمول مقررات کسر تخلیه میشود.
کاالی عبوری درصورت دخی و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده کسری ،مشمول قاچاق گمرکی است.
درصورتی که کسری و فک مهر و موم و پلمب ،ناشی از قوه قهریه (فورسماژور) باشد تضمین و تعهد ،ابطال میشود .
فصل دوم .کاالهای صدوری
مبحث اول .صدور قطعی
ماده  .۶۴صدور قطعی ،رویه گمرکی است که براساس ن کاالی داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج میشود .
تبصره .شرایط ،تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد الزم در حدود مقررات این قانون در یین نامه اجرائی تعیین میگردد .
ماده  .۶۵ترخیص کاالی صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده میشود مناوط باه ارائاه اساناد صادور مربوطاه و
حسب مورد گواهیهای قرنطینه های و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخات وجاوه دریاافتی و اعااده امتیاازات اساتفاده شاده و جاوایز
صادراتی بابت صدور کاال است .
تبصره .ترخ یص کاالی برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته ،طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون
در یین نامه اجرائی تعیین میشود .
مبحث دوم .استرداد حقوق ورودی
ماده  .۶۶حقوق ورودی اخک شده از عین کاالی وارداتی که از کشور صادر میگردد و مواد ،کاالهای مصرفی و لوازم بسته بندی
خارجی به کار رفته یا مصرف شده در تولید ،تکمیی یا بسته بندی کاالی صادر شده با رعایت مقررات این قانون و یین نامه اجرائی
ن با مأخک زمان ورود کاال باید به صادرکننده مسترد گردد .
تبصره  .۱کاالهایی که به منظور صادرات ،به مناطق زاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمی میگردد چناننه برابر قوانین و مقررات از
این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد میگردد .
تبصره  .۲حقوق ورودی تسرین کننده ها (کاتالیستها) که الزمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد میگردد ولی ابازار الت
و مواد روان کننده و همانند نها که فقط به عنوان کمک در تولید کاالی صادراتی مورد استفاده و مصارف قارار مای گیارد شاامی
مقررات استرداد نیست .
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تبصره  .۳استرداد میتواند توسط اشخاصی ییر از واردکننده کاالهای مککور نیز درخواست شود .
تبصره  .۴مهلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به کار رفته در کاالهای صاادر شاده ساه ساال از تااریخ امضااء
پروانه یا پته گمرکی کاالی ورودی است .روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرا ایران جزء این ایام
محسوب نمیشود.

ماده  .۶۷به منظور تسهیی شناسایی و انطباق کاال و مواد وارداتی به کار رفته در کاالی صادراتی ،صاادرکننده بایاد همزماان باا
تسلیم اظهارنامۀ صادراتی ،موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرا صدوری اعالم کند و گمارا موظاف
است تشریفات ارزیابی کاالی صادراتی را به طور کامی انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید .
تبصره .اسناد و مدارا مورد نیاز گمرا جهت انجام مراحای اساترداد حقاوق ورودی در یاین ناماه اجرائای ایان قاانون مشاخص
میگردد.
ماده  .۶۸اساترداد براسااس ارزش گمرکای و مأخاک حقاوق ورودی منادرج در اساناد گمرکای در زماان ورود محاسابه میشاود.
درصورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کاال توسط ساازمانهاایی ییار از گمارا وصاول شاود ،گمارا مراتاب را جهات
استرداد به سازمانهای مککور اعالم مینماید .گمرا و سایر سازمانهای وصول کننده باید همه ساله بودجه الزم برای اساترداد را
در بودجه ساالنه منظور نمایند .
ماده  .۶۹چناننه کاالی تولید داخلی به اشخاصای کاه در واردات کااالی مشاابه خاارجی معافیات دارناد فروختاه شاود ،وجاوه
پرداختی برای ورود کاال ،مواد ،اجزاء و قطعات بهکار نبه کار رف ته در تولید ن نیز طبق مقررات این قاانون باه فروشانده مساترد
میگردد .
ماده  .۷۰هرگونه استردادی که براساس اسناد ییرواقعی انجام گیرد و در رسیدگیهای گمارا کشاف شاود مشامول تبصاره ()۱
ماده ( )۱۴۳این قانون است .
مبحث سوم .صدور موقت
ماده  .۷۱صدور موقت ،رویه گمرکی است که به موجب ن کاالهای مجاز برای اهداف معینی شامی سااخت ،پاردازش ،تعمیار،
تکمیی ،شرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسایی نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشاین الت و
تجهیزات برای انجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که در یین نامه اجرائای ایان قاانون مشاخص
میشود به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود .
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تبصره .شرایط ،تشریفات اظهار و ارزیابی ،اسناد الزم و تضمین در حدود مقررات این قانون در ییننامه اجرائی تعیین میگردد .
ماده  .۷۲درصورتی که کاال تا پایان مهلت ،بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرای تعهد اقدام میشود .در
مورد کاالهایی که صدور قطعی نها ممنوع یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمی میشود .
تبصره  .۱کاالی صدور مو قت که در مهلت مقرر به کشور بازگشت داده نشود و رویه ن طبق مقررات قاانونی باه صاادرات قطعای
تبدیی شود ،مشمول هینگونه استرداد و تسهیالت صادرات قطعی نمیشود .
تبصره  .۲چناننه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر ،کااال باه گمارا تحویای گاردد گمارا مای تواناد باا اخاک جریماه موضاوع
ماده( )۱۰۹این قانون اقدام نماید .
ماده  .۷۳هر گاه در موقن بازگشت کاال مهر و موم و پلمب یا عالئم دیگری که از طرف گمرا روی بسته ها یاا محتویاات بساته
های ضروری الصاق گردیده است از بین رفته باشد و تشخیص عین کاال برای گمارا ممکان نباشاد کااالی ماورد بحاث مانناد
کاالیی که به کشور وارد میشود محسوب و مقررات کاالی ورودی درباره ن اجراء میگردد .
ماده  .۷۴کاالی صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودی معاف است .قطعات ،قسمتها و لوازمی که هنگام تعمیار
تعویض شود و یا قطعه جدیدی به کاال اضافه یا ملحق شود ،مشمول پرداخت حقوق ورودی است .
تبصره .چناننه تعویض قطعات اصلی یا الحاق قطعات جدید به حدی باشد که کاال اصالت خاود را از دسات بدهاد ،تارخیص ن
مستلزم طی تشریفات واردات قطعی و پرداخت حقوق ورودی به میزان مابه التفاوت ارزش کاالی وارداتی و صادراتی است .
ُّ
ماده  .۷۵دامهایی که برای تعلیف به طور موقت از کشور خارج میشوند ،مشمول رویه صدور موقت است و این دامها و نتاج نها
از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشند.
تشریفات خروج و برگشت این دامها تابن مقررات یین نامه تعلیف اینام و احشام مصوب هیأت وزیران است .
فصل سوم .سایر رویه ها
مبحث اول .کاالی مسافری
ماده  .۷۶منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گکرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمرکای
وارد یا از نها خارج میشود .اشخاص زیر مسافر تلقی میگردند:
الف .شخص ییرمقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از ن خارج میشود.
ب .شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به ن وارد (مسافر ورودی) میشود .
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تبصره  .۱مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق زاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیساتند و درصاورتی
که از طریق مناطق مککور از کشور خارج شوند ،موظفند کاالی همراه خود را به گمرا اظهار نمایند .
تبصره  .۲شرایط ،تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کاالی شخصای هماراه مساافر و اماور مرباوط باه مساافر در حادود
مقررات این قانون در ییننامه اجرائی تعیین میگردد .
ماده  .۷۷مسافران ییرمقیم ایران می توانند عالوه بر لوازم شخصی که باه طاور قطعای قابای تارخیص اسات ،اشایائی از قبیای
جواهر الت شخصی ،اشیاء قابی حمی از جمله دوربین عکاسای و فیلمبارداری باا مقادار متناساب فایلم و ناوار یاا ملزوماات ن،
پروژکتور فیلم یا اسالید ،دوربین چشمی ،الت موسیقی  ،ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده ،گیرناده رادیاویی ،تلویزیاون،
ماشین تحریر ،ماشین حساب ،رایانه شخصی ،کالسکه بنه ،صندلی چرخدار(ویلنر) ،لاوازم و تجهیازات ورزشای ،تلفان هماراه،
جعبه وسایی کمکهای اولیه ،تجهیزات پزشکی قابی حمی مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را که بر اساس ییننامه اجرائای تعیاین
میگردد طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند .
ماده  .۷۸مسافران ییرمقیم ایران می توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقاررات مربوطاه طباق رویاه ورود موقات باه
قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند .ایرانیان مقیم خارج درصورتی می توانند از مقررات این مااده اساتفاده نمایناد کاه قبای از ورود باه
ایران حداقی سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشند .
تبصره  .۱وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت ،میتواند بعد از ثبت تاریخ و کنترلهای الزم از راههای مجاز خاارج و وارد
گردد .
تبصره  .۲چناننه ثابت گردد وسایی شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران ییرمقیم ایران که ورود موقت شده ،خساارت کلای
دیده است ،مرجوع کردن ن به شرط واگکاری به گمرا لزومی ندارد .
مبحث دوم .پیک سیاسی و بسته های پست سیاسی
ماده .۷۹
الف .پیک سیاسی ،شخصی است که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حکم و حامای نوشاته هاای رسامی باه
عنوان سفارتخانها یا نمایندگیهای ن دولت در کشورهای خارجی یا سازمانهای بین المللی است و یا حامی نوشته های سفارتخانه
یا نمایندگیهای مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و یا حامی نوشته های رسمی سفارت یا نمایندگی دولت خاود،
در یک کشور به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگیهای دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد.
ب .بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد ،اشیاء مورد استفاده رسمی و یا نوشته های رسمی دولتی ،که به مهار
وزارت امور خ ارجه یا نمایندگیهای سیاسی دولت جمهوری اسالمی ایران یا دول خارجه مهر و موم و پلمب شده و عبارت «تسارین
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در ارسال پیک رسامی دیپلماتیاک )» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUEو یاا هار
جمله دیگری که دارای همان مفهوم باشد روی ن نوشته و به وسیله پیک سیاسی حمی شود .
تبصره  .۱بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی نیست و به عنوان بار حمی میشود ،نیازی به ورقه مخصوص پیک سیاسی
و روادید ندارد و ترخیص نها در صورت دارا بودن شرایط الزم بسته های پست سیاسی ،بالمانن است .
تبصره  .۲دستورالعمی اجرائی مربوط به این بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسای مصاوب / ۷ / ۲۱
 ۱۳۴۳در یین نامه اجرائی این قانون تعیین میگردد .
ماده  .۸۰به کنسولگریهای کشورهای خارجی در ایران بهشرط نبه شرط معاملاه متقابای ،حاق ارساال و دریافات بساته پسات
سیاسی به وسیله پیک سیاسی داده میشود و در این صورت کلیه شرایط مقرر در این مبحث درباره نهاا رعایات میگاردد .پیاک
سیاسی وارده به کشور باید عالوه بر گکرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیک سیاسی صاادره از طارف فرساتنده بساتۀ پسات
سیاسی باشد و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیک سیاسی داشته باشد .این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا
سفارتخانه های دولت جمهوری اسالمی ایران در خارج صادر میشود .
مبحث سوم .مرسوالت پست بین المللی
ماده  .۸۱مرسوالت پستی کلیه اشیائی است که برطبق قوانین پستی کشور یا اتحادیه جهانی پست توسط پسات قباول ،مبادلاه و
توزین میشود و شامی مراسالت و امانات به شرح ییی است:
الف .مراسالت پستی ،نامه ،کارت پستال ،مطبوعات ،نمونه های تجارتی ،نوار و لوح فشرده پرشده و مانند نها است.
ب .امانات پستی ،کلیه بسته های پستی است به استثناء مراسالتی که از لحاظ بسته بندی ،وزن و کرایه پستی تابن ضوابط خاص
خود باشد .
اول .مبادله کیسه های مرسوالت پستی
ماده  .۸۲کیسه های پستی حاوی مرسوالت پستی باید هنگام ورود به گمرکهای مرزی و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستی به
وسیلۀ گمرا ،نظارت و مهر و موم و پلمب گردد .
دوم .مرسوالت ارسالی به خارج کشور
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ماده  .۸۳کلیه مرسوالت ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی است باید با فرمهاای ۷۱CP ،۲۳CN ،۲۲ CNو
 ۷۲CPکه توسط ارسال کننده تکمیی میشود همراه باشد فرمهای یاد شده که اظهارنامه های گمرکای مرساوالت پساتی تلقای و
بررسی گم.رکی براساس ن انجام میشود توسط ادارات پست در اختیار فرستنده قرار می گیرد.
در واحدهای پستی که واحد گمرکی وجود دارد ،نمایندگان گمرا بر مرسوالت پستی مشمول مقررات گمرکی نظارت می کنند و با
مهر یا با روشهای خودکاری که از ناحیه گمرا ایران تجویز و مورد اجرا گکاشته میشود ممهور مینمایند .
تبصره .واحد خدمات پستی ،نهادی دولتی یا خصوصی دارای مجوز از دولت است که خدمات بین المللی پستی ارائه می کند .
ماده  .۸۴گمرا ایران میتواند در صورت درخواست پست جمهوری اسالمی ایران تمام یا بخشای از وظاایف مرباوط باه پاکیرش
مرسوالت پستی به خارج از کشور را پس از احراز شرایط الزم با اعطای نیابت به پست جمهوری اسالمی ایران برای مدت معینای
واگکار نماید .
ماده  .۸۵در هر نقطه از کشور که دفتر مبادله مرسوالت پستی خارجی دایر است گمرا نیاز بایاد در نجاا مساتقر شاود و انجاام
وظیفه نماید .
تبصره  .۱دفاتر مبادله مرسوالت پستی خارجی با اطالع و موافقت گمرا ایران تأسیس میشود .
تبصره  .۲پست جمهوری اسالمی ایران مکلف است تمامی امکانات اداری الزم جهت استقرار گمرا را تأمین نماید .
ماده  .۸۶گمرا در دفاتر مبادله مرسوالت پستی ،مرسوالت قبول شده را با توجه به فرمهای ۷۱CP ،۲۳CN ،۲۲ CNو۷۲ CP
همراه نها کنترل و در صورت وجود تردید می تواناد جهات تطبیاق محتاوی باا فارم هماراه مرساوله از ماأمور پسات دفتار مبادلاه
درخواست نماید که نها را باز کند و در صورت عدم تطبیق ،مرسوله برگشت داده میشود و چناننه جازء کااالی ممناوع الصادور
باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام میشود.
گمرا بر مرسوالت ارسالی به خارج از کشور با مهر و موم و پلمب کیسه ها نظارت می کند .
تبصره .گمرا ضمن نظارت در امر ارسال مرسوالت پستی ،عالوه بر مهروموم نمودن کیساه هاا ،فارم بارناماه هاای کیساه هاا و
امانات محتوی نها را به مهری که از طرف گمرا ایران تعیین میشود ممهور مینماید .
سوم .مرسوالت وارده از خارج کشور
ماده  .۸۷درصورتی که مرسول های از نظر گمرا مشکوا باشد می تواند از مأمور پست بخواهد که ن را باز نماید .در این مورد
فرم مخصوص حاکی از باز شدن و تعیین مشخصات کاال طبق نمونه تعیین شده از ناحیه گمرا ایاران ،باه بساته مزباور الصااق
میشود .
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تبصره  .۱چناننه نامه یا مرسوله ای که اداره پست مجاز به باز کردن ن نیست به نظر گمرا مشکوا باشد طبق ماده( )۲۳یین
نامه اجرائی موافقتنامه امانات پستی عمی میشود .این رویه در مورد مرسوالت به مقصد خارج از کشور نیز الزم االجراء است .
تبصره  .۲ترخیص محموالت و مرسوالتی که جنبه تجاری دارند تابن تشریفات و مقررات عمومی است .
چهارم .مرسوالت پستی مشمول حقوق ورودی
ماده  .۸۸مرسوالت پستی وارده از خارج کشور که مشمول پرداخت حقوق ورودی هستند باید در انبارهای متعلاق باه پسات کاه
تحت نظارت گمرا میباشند ،نگهداری شوند .
ماده  .۸۹دفاتر پست مکلفند فهرست مرسوالت پستی که طبق مقررات پست ،متروکه تلقای میشاوند باا درج کلیاه مشخصاات
براساس اظهارنامه های گمرکی مخصوص مرسوالت پستی تنظیم و به همراه کاال باه انبارهاای گمرکای تحویای دهناد .شارکت
پست مکلف است جهت نگهداری کاالی متروکه فضایی مناسب را در اختیار گمرا قرار دهد .
تبصره .پست بنابه درخواست کتبی صاحب کاال می تواند مدت توقف کاال را حداکثر تا سه ماه تمدید کند .
پنجم .حمل و مبادله مرسوالت وارده از خارج ،در داخل کشور
ماده  .۹۰در مواردی که مرسوالت پستی موضوع پروانه عبور به گمرا مقصد عباور تحویای نشاود ،ماورد ،تاابن مقاررات مبحاث
ششم فصی اول بخش هفتم این قانون میشود .
ششم .توزیع مرسوالت و دریافت حقوق ورودی
ماده  .۹۱حقوق ورودی مرسوالت وارده از خارج توسط گمرا وصول میشود .مرسوالت قابی توزیان باه وسایله پسات باا صادور
پروانه یا پته توسط مأموران گمرا تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمرکی به همراه صورتحسااب وجاوه متعلقاه باه
پست تحویی میشود .ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی ،وجوه دریافتی را به حساب گمرا واریز و حاداکثر ظارف بیسات
روز از تاریخ تحویی صورتحساب با گمرا تسویه حساب مینمایند .وجوه واریز شده به در مد قطعی منظور میگردد .
مبحث چهارم .فروشگاه های آزاد
ماده  .۹۲فروشگاه های زاد فروشگاه هایی است که توسط بخش ییردولتی تحت نظارت گمرا در فرودگاههای بین المللای و
سایر فرودگاه هایی که پرواز خارجی دارند و بنادر و مبادی زمینی دایر میشوند و اجازه داده میشود که در نها کاالهای خارجی با
معافیت از پرداخت حقوق ورودی و کاالهای داخلی ،باه مساافرین ورودی یاا خروجای یاا خدماه وساایی نقلیاه ورودی و خروجای
فروخته شود.
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فروشگاه های زاد پس از کسب مجوز از گمرا و سازمانهای یی ربط ایجاد میشود .
تبصره .چگونگی ورود ،خروج ،فروش و نوع کاال و نحوه تسویه کاالهای وارده به فروشگاه های مککور در یین ناماه اجرائای ایان
قانون تعیین میگردد .
ماده  .۹۳کاالی خارجی مشمول حقوق ورودی که در فروشگاههای زاد فقط به مساافر یاا خدماه فروختاه میشاود چنانناه در
هنگام ورود به قلمرو گمرکی کشور بدون اظهار به گمرا کشف گردد مشمول مقررات قاچاق کاال است .
ماده  .۹۴چناننه در انبار فروشگاه زاد که خارج از انبارهای گمرکی است کاالیی اضافه بر اسناد و مدارا مشاهده شود کااالی
اضافی خارجی مشمول مقررات قاچاق کاال میگردد .برای این منظور گمرا می تواند در هر مورد که الزم بداند کاالی موجود در
انبار مککور را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهد و نها را با دفاتر و اسناد و مدارا ورود و خروج تطبیق نماید .
مبحث پنجم .وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری
ماده  « .۹۵وسایی نقلیه برای مقاصد تجاری» به شناور ،وسیله نقلیه بی خاکی (هاورکرافت) ،هواپیما ،وسایی نقلیه جااده ای و
ریلی که در حمی و نقی بین المللی برای حمی اشخاص و کاال به صورت تجاری ،مورد استفاده قارار مای گیرد،باه هماراه مقادار
متعارف لوازم یدکی ،ملزومات و تجهیزات ،مواد روان کننده و سوخت موجود در باا های استاندارد که با این وسایی نقلیاه حمای
ُ
میشوند اطالق میگردد .این اصطالح شامی محفظه های حمی بار یا بارگنج ( کانتینر ) نیز میشود .
ماده  .۹۶وسایی نقلیه برای مقاصد تجاری ،اعم از پر یا خالی ،می تواند به صاورت موقات یاا عباوری وارد قلمارو گمرکای شاود،
مشروط بر اینکه در خارج به ثبت رسیده باشد و برای حمی و نقی داخلی مورد استفاده قارار نگیارد .ایان وساایی نقلیاه در مهلات
تعیین شده توسط گمرا باید بدون هرگونه تغییر به جز تغییرات ناشی از استهالا از مرزهای رسمی کشور خارج شود .
ماده  .۹۷وسای ی نقلیه برای مقاصد تجاری به هنگام ورود و خروج فقط یک برگه اظهارنامه اجمالی ورودی یا خروجی بدون نیااز
به اسناد دیگر ،به منظور شناسایی و تسویه این وسایی نقلیه به گمرا تسلیم می کنند و به شرط سپردن تعهد ،شرکت حمی و نقی
ایرانی مربوطه از سپردن تضمین معاف است .
تبصره  .۱کاالهایی که با این وسایی نقلیه حمی میشوند و یا اشخاصی که با این وسایی نقلیه مساافرت مینمایناد ،تاابن مقاررات
خاص خود میشوند .
تبصره  .۲وسیلۀ نقلیه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوء نیت مشمول مقررات قاچاق میشود .
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مبحث ششم .رویه انتقالی
ماده  .۹۸به انتقال کاالها تحت نظارت گمرا از وسیله حمی ورودی به وسیله حمی خروجی در محدوده یک گمرا که هماان
گمرا ورودی و خروجی از قلمرو گمرکی است رویه انتقالی اطالق میشود .این انتقال به صورت مستقیم و یا ییرمستقیم انجاام
میشود که وسایی حمی ورودی و خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یک گمرا حضور دارند تاا عمای انتقاال انجاام
گیرد .
تبصره .نحوه تشریفات اظهار ،ارزیابی و تحویی و تحول کاالی انتقالی در یین نامه اجرائی این قانون تعیین میگردد .
مبحث هفتم .رویه کرانبری (کابوتاژ)
ماده  .۹۹کران بری ( کابوتاژ ) رویه ای است که براساس ن کاالی داخلی از یک گمرا مرزی به گمرا مرزی دیگار در قلمارو
گمرکی از راه دریا یا رود خانه های مرزی حمی میگردد .کاالیی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجااری از یاک نقطاه باه
نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راه های زمینی مجاز با عبور از خاا کشور خارجی و همننین کاالیی که از راه دریا یا رودخاناه هاای
مرزی به مناطق زاد حمی میشود در صورتی که برای مصرف در ایان منااطق باشاد نیاز مشامول مقاررات کرانباری ( کابوتااژ )
میشود .در این موارد هرگاه کاالی کران ُبرد ( کاالی کابوتاژی ) با وسایی نقلیه داخلی حمی شود وسیله نقلیه نیز تابن رویه کاالی
کران ُبرد ( کاالی کابوتاژی ) است .
تبصره .نحوه تشریفات اظهار و اسناد مربوطه ،ارزیابی و میزان تضمین در حدود مقررات این قاانون در یاین ناماه اجرائای تعیاین
میگردد .
ماده  .۱۰۰کاالیی که صدور ن از کشور مجاز است و صدور ن مشمول پرداخت هیچ گونه وجهی نیسات را مای تاوان باا انجاام
تشریفات و مقررات مربوطه به عنوان کرانبر ( کابوتاژ ) حمی نمود .گمرا ایران می تواند با کرانبری ( کابوتااژ ) کااالی ممناوع
الصدور یا کاالیی که به موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخک تضمین یا تعهد یا قیود دیگر موافقت نماید .
ماده  .۱۰۱هرگاه مدت اعتبار پروانه کرانبری ( کابوتاژ ) برای رسیدن کاال به گمرا مقصاد منقضای گاردد و تاا ساه مااه بعاد از
انقضاء ن از طرف صاحب کاال گواهینامه گمرا مقصد مبنی بر ورود کاال ارائه نشود ن کاال مانند کاالی به مقصد نرسیده تلقی
و به نحو زیر عمی میشود:
الف .درصورتی که کاالی موضوع کران بری ( کابوتاژ ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجرای تعهد یا تضمین مأخویه اقادام و ساپس
پروانه خروجی صادر میگردد.
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ب .درصورتی که کاالی موضوع کران بری ( کابوتاژ ) ،کاالی ممنوع الصدور یا مجاز مشروط باشد ،مشمول مقررات قاچاق اسات
و در صورت اثبات عدم سوءنیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیری انجام تعهد اکتفاء میشود .تا زمانی که جرم قاچاق اعالم یا وجه
تضمین یا تعهد به در مد منظور نشده است ،تحویی کاال با اخک جریمه انتظامی موضوع ماده ( )۱۰۹این قانون بالمانن است .
تبصره .در مواردی که با ارائه مدارا و مستندات معتبر مورد تأیید گمرا ،محرز شود کاالی کران ُبرد ( کاالی کابوتاژی ) در اثنااء
حمی به علی قوه قهریه ( فورس ماژور ) از بین رفته است گمرا ایران مجاز است ن را به مقصد رسایده تلقای کناد و عاالوه بار
دستور ابطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز خودداری نماید .
بخش هشتم .تخلفات و قاچاق
فصل اول .تخلفات گمرکی
ماده  .۱۰۲ابالغ هر نوع صورت مجلس مبنی بر ضبط ،توقیف کاال و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که باه وکالات از طارف
صاحب کاال اظهارنامه به گمرا تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به ن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله
ابالغ ن به صاحب کاال محسوب میگردد .
ماده  .۱۰۳وسایی نقلیه بی اعم از خالی یا حامی کاال که وارد ب های کشور میشود باید در اسکله های مجاز پهلو بگیرد یاا در
لنگرگاه های مجاز لنگر بیاندازد و قبی از انجام تشریفات مربوطه نباید کاالیی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله ها یاا لنگرگااه
ها خارج شود .هواپیمایی که وارد کشور میشود اعم از خالی یا حامی کاال باید در فرودگاه مجاز فرود ید و تشریفات گمرکی مقارر
درباره ن انجام شود .برای هواپیماهای خروجی و کاالی نها تشریفات گمرکی باید قبی از پرواز انجام گیرد .وسایی نقلیاه زمینای
اعم از خالی یا حامی کاال باید از راه های مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرا مرزی وارد و تشریفات گمرکی ن
انجام گردد و همننین از راههای مجاز گمرکی خارج شود .
تبصره  .۱اسکله ها ،لنگرگاه ها ،فرودگاه ها و راه های مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایی نقلیه و کاال و مسافر و هواپیماهای
مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی باه مسا ولیت وزارت کشاور و باا شارکت نماینادگان تاام االختیاار گمارا ایاران،
وزارتخانه های امور خارجه ،اطالعات ،راه و شهرسازی و صنعت ،معدن و تجارت ،نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت
راهبردی ریاست جمهوری تعیین میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد .
تبصره  .۲پهلو گرفتن ،لنگر انداختن ،فرود مدن و وارد شدن وسایی نقلیه و خارج شادن نهاا بادون انجاام تشاریفات مربوطاه از
مسیر ییرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود ،در مورد وسایی نقلیه خالی مشامول پرداخات جریماه باه
مبلغ سیصدهزار ( )۳۰۰.۰۰۰ریال تا سه میلیون( ) ۳.۰۰۰.۰۰۰ریال به تشخیص رئیس گمرا مربوطه میشود .همننین در
مورد وسایی نقلیه حامی کاال طبق مقررات ماده ( )۱۱۳رفتار میگردد .
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ماده  .۱۰۴هرگاه به همراه کاالیی که با رعایت ماده ( )۱۰۳وارد گردیده است بسته یا بسته هایی مشاهده شود کاه در اظهارناماه
اجمالی و فهرست کی بار یا بارنامه وسیله نقلیه ،یکری از ن نشده باشد و یا بسته یا بسته هایی در اظهارناماه اجماالی و فهرسات
کی بار یا بارنامه یکر شود که به مرجن تحویی گیرنده ،تحویی نگردیده باشد و برای توضیح علت اختالف نیز ظرف سه ماه اسناد و
مدارا مورد قبول گمرا از طرف شرکت حمی و نقی کاال ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار میگردد:
الف .در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتفاء میشود.
ب .در مورد کسر تخلیه به اخک جریمه انتظامی مطابق ماده ( )۱۱۰این قانون اقدام میگردد .
تبصره  .۱چناننه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارا مورد قبول گمرا ،ثابت گردد که نسبت به اختالف ،ساوء نیتای نباوده
است ،گمرا اجازه اصالح اظهارنامه اجمالی را می دهد .
تبصره  .۲بسته های اضافی تحویلی به گمرا های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است .
تبصره  .۳میزان کسری و اضافی ییرمتعارف ا االهایی که بدون بسته بندی وارد میگردد نیز از نظر نحوه اقادام و اخاک جریماه
مشمول مقررات این ماده میشود .
تبصره  .۴مس ول پرداخت جریمه های فوق در مورد شرکتهای حمی و نقلی که در ایران نمایندگی دارناد ،نماینادگی هاای مزباور
است و در مورد شرکت های حمی و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمارا مای تواناد باه منظاور وصاول جریماه هاای
احتمالی از حامی کاال تضمین الزم را اخک کند .
ماده  .۱۰۵هرگاه کاالیی که ورود ن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامی و صحیح اظهار شود گمارا بایاد از
ترخیص ن خودداری و به صاحب کاال یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت باه عباور
خارجی یا مرجوع کردن کاال با رعایت ضوابط اقدام نماید .در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور ،گمرا کاال را ضبط و مراتاب را
به صاحب ن یا نماینده او ابالغ مینماید .صاحب کاال حق دارد از تاریخ ابالغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را باه دادگااه صاالحه
تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرا مربوطه اعالم کند .در ییر این صورت
کاال به ضبط قطعی دولت درمی ید .
تبصره  .۱کاالیی ا.ه وارد کردن ن جرم شناخته میشود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به ن
عمی میشود .
تبصره  .۲در مواردی که صاحب کاال به تشخیص گمارا معتارض باشاد و پروناده باه واحادهای ساتادی و مراجان رسایدگی باه
اختالفات گمرکی احاله شود رسیدگی به ن خارج از نوبت انجام می گیرد .تاریخ ابالغ نظار نهاایی گمارا مبادأ ساه مااه ماککور
است .
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تبصره  .۳اگر صاحب کاال یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کاال قبی از سه
ماه مککور اعالم نماید گمرا بالفاصله به ضبط کاال اقدام می کند .
ماده  .۱۰۶در مورد کاالی موضوع ماده (  ) ۱۰۵که به جای کاالی مجاز و بدون استفاده از اسناد خالف واقن از گمرا ترخیص
شده و از تاریخ ترخیص ن بیش از چهار ماه نگکشته است به شرح زیر رفتار میشود:
الف .درصورتی که تمام یا قسمتی از کاالی ترخیص شده در اختیار صاحب کاال باشد کاال فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی
دریافتی طبق مقررات ماده (  )۱۰۵این قانون رفتار میشود.
ب .درصورتی که تمام یا قسمتی از کاالی ترخیص شده در اختیار صاحب کاال نباشد و معلوم گردد که در زمان تارخیص ،حقاوق
ورودی بیشتری به ن تعلق می گرفته است ،مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت میشود .
ماده  .۱۰۷هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کاالی صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر ،اظهار یا تودین
گردیده است عالوه بر اخک مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرا جریماه ای از پانج درصاد ( )۵%تاا پنجااه درصاد ( )۵۰%ماباه
التفاوت مککور دریافت میشود .
تبصره .هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد ( )۱۰%کمتر یا بیشاتر ارزش کااال ییرواقعای اظهاار گاردد تاا تساهیالت و
مزایای ییرقانونی برای صاحب کاال ایجاد نماید جریمه ای بین ده درصد ( )۱۰%تا صد درصد ( )۱۰۰%مابه التفاوت ارزش ،اخاک
میشود .
ماده  .۱۰۸ییر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق یکر شاده اسات کشاف هار ناوع مغاایرت بعاد از اظهاار و قبای از
ترخیص کاالی ورودی از گمرا که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخک تفاوت وجوه متعلقاه باشاد عاالوه بار اخاک ماباه
التفاوت ،با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرا جریمه ای از ده درصد ( )۱۰%تا صددرصد ( )۱۰۰%مابه التفااوت،
دریافت میشود .
تبصره  .۱درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخک مابه التفاوت حقاوق ورودی باه میزانای بایش از پنجااه درصاد ( )۵۰%حقاوق
ورودی کاالی اظهار شده باشد عالوه بر اخک مابه التفاوت ،حداقی جریمه مأخویه نباید کمتر از پنجاه درصد( ) ۵۰%مابه التفاوت
باشد .
تبصره  .۲در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرا ،مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد ،تنظیم
و تسلیم گمرا شده باشد درصورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کاال کشف شود و اسناد مورد قبول گمرا طی ساه
ماه ارائه نگردد ،کاالی مغایر و مازاد توسط دولت ضبط میگردد .
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تبصره  .۳جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (  ) ۲این ماده در مورد کاالی عباور خاارجی و مرجاوعی و عباور داخلای
توسط شرکت حمی و نقی به صورت تضمین اخک میشود تا در صورت عدم خروج کاال یا عدم تحویای کااال باه گمارا مقصاد در
مهلت مقرر عالوه بر اجرای مقررات مربوطه به در مد قطعی واریز گردد .
ماده  .۱۰۹وسایی نقلیه و کاالهایی که به صورت عبوری ،ورود موقت ،ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور میگاردد
و وسایی نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور میشود چناننه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویی باه
گمرا به ییر از موارد قوه قهریه( فورس ماژور ) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرا به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه ای
از دویست هزار (  ) ۲۰۰.۰۰۰ریال تا یک میلیون(  ) ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال میشود .
تبصره .مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کاال به در مد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجن
قضایی گزارش شده باشد ،از حکم این ماده مستثنی است .
ماده  .۱۱۰هرگاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کاال تسلیم گمرا میشود مشخصات کاال برخالف واقن اظهار شده باشد
ولی این خالف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف ن مستلزم اخک تفاوت نباشاد باه تشاخیص رئایس گمارا محای،
جریمه ای که حداقی ن پانصد هزار ( ) ۵۰۰.۰۰۰ریال و حداکثر ن یک میلیون ( ) ۱.۰۰۰.۰۰۰ریاال اسات اخاک و باا اجاازه
کتبی رئیس گمرا محی ،اظهارنامه تسلیمی اصالح میشود .
تبصره .در مواردی که اظهار خالف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کاال ممنوع الورود باشد گمارا در
این موارد وفق مقررات ماده ( )۱۰۵این قانون اقدام مینماید و عالوه بر ن ،جریمه موضوع این ماده نیز اخک میگردد .
ماده  .۱۱۱مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از نها مطالبه میشود هر گاه نسبت باه اصای جریماه یاا میازان ن کاه
توسط رئیس گمرا محی تعیین میگردد اعتراض داشته باشند می توانند قبی از ترخیص یا پس از تودین یاا تاأمین ن در گمارا
محی ،اعتراض خود را با دالیی و مدارا به منظور ارجاع به مراجن رسیدگی به اختالفات گمرکی به گمرا مربوطه تسلیم نمایند .
تبصره .در تمام مواردی که توسط رؤساء گمرا ،جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین میگردد جریمه باید باتوجه به نوع و تکارار و
تعدد ت خلف ،سابقه و وضعیت متخلف ،حجم و نوع و ارزش کاال ،شرایط مکان و زماان ،تعیاین و باه وضاوح و باه طاور کامای در
صورتمجلس تخلف قید و امضاء و یک نسخه از ن به گمرا ایران ارسال گردد و در مقابی وصول جریمه بالفاصله رسید رسامی
صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود .
ماده  .۱۱۲ا شتغال کارکنان گمرا به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط
باشد ممنوع است .متخلفین با حکم مراجن رسیدگی به تخلفات اداری ،به اخراج از خدمت در گمرا محکوم میشوند .
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فصل دوم .قاچاق
ماده  .۱۱۳موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب میشود :
الف .کاالیی که از مسیر ییرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از ن خارج گاردد .همنناین کاالهاایی
که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای ییرمجاز وارد کشور شود و در داخی کشور کشف گردد .
تبصره .منظور از مسیر ییرمجاز ،مسیرهایی ییر از موارد مندرج در تبصره ( )۱ماده ( )۱۰۳این قانون است .
ب .خارج نکردن وسایی نقلیه و یا کاالی ورود موقت ،ورود موقت برای پردازش ،عبور خاارجی و مرجاوعی ظارف مهلات مقارر از
قلمرو گمرکی و عدم تحویی کاالی عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویی به گمرا
و یا ترخیص قطعی ،عمدی نباشد .
تبصره .ارائه ا سناد خالف واقن که داللت بر خروج وسایی نقلیه و کاال از قلمرو گمرکی و یا تحویی نها به گمرا داشته باشاند نیاز
مشمول مقررات این بند است .
پ .بیرون بردن کاالی تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی ،خواه عمی در حین خروج از
اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود .هرگاه خارج کننده ییر از صاحب کاال یا نماینده قانونی او باشد گمارا عاین کااال و در
صورت نبودن کاال بهای ن را از مرتکب می گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر ،به صاحب کاال مسترد مای دارد و مرتکاب
طبق مقررات کیفری تعقیب میشود .
ت .کاالی عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از ن برداشته شود .
ث .کاالیی که ورود یا صدور ن ممنوع است تحت عنوان کاالی مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شاود .کااالی عباوری
مشمول تبصره( )۲ماده (  ) ۱۰۸این قانون میشود .
ج .وجود کاالی اضافی همراه کاالی اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرا یکری از ن نشده است ،مشروط بر اینکه کاالی
اضافی از نوع کاالی اظهار شده نباشد .کاالی اضافی موضوع ماده ( )۵۴این قانون از شمول این بند مستثنی است .
چ .وسایی نقلیه و کاالیی که صدور قطعی ن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کرانبری ( کابوتاژ ) اظهاار شاده
باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد .موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کاال عمدی نیست از
این حکم مستثنی است .
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ح .کاال ی مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کاالی مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمن حقوق ورودی ن کمتر اسات باا
نام دیگر و با استفاده از اسناد خالف واقن اظهار شود ،کاالی عبوری مشمول تبصره ( )۱ماده ( )۱۰۸این قانون اسات .منظاور از
اسناد خالف واقن اسنادی است که در ن خصوصیات کاالیی یکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کاالی اظهار شده تطبیق
ننماید و یا جعلی باشد .
خ .کاال با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خالف یا اسناد ییرواقعی و یا با ارائه مجوزهاای جعلای باه گمارا اظهاار
شود .
د .کاالی جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کاالی صادراتی که برای ن پرواناه صاادر گردیاده
است تعویض شود .
ی .کاالی مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده ( )۱۲۰این قانون به دیگری منتقی شود .
ماده  .۱۱۴بنا به پیشنهاد گمرا ایران ،اشخاصی که کارت بازرگانی دارند ،چناننه مرتکب قاچاق کاال شوند ،کارت بازرگانی نها
پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،اتاق بازرگانی و صناین و معادن ایران
و گمرا ایران به طور موقت توقیف یا به طور دائم ابطال میگردد .
تبصره .ابطال کارت بازرگانی مانن از ترخیص کاالیی که طبق مقررات ،قبی از محرومیت برای ن گشایش اعتبار شده یا حمای ن
یاز گردیده است ،نمیشود .
ماده  .۱۱۵درصورتی که در اجرای مقررات و کنترلهای گمرکی بخشی از محموله ،مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده
شود ،نگهداری یا ضبط مابقی کاال یا وسیله نقلیه ن مجاز نمیباشد ،مگر نکه به تشخیص گمرا نگهداری نهاا بارای اثباات
عمی قاچاق یا وصول جریمه ها ضروری باشد .
ماده  .۱۱۶هرگونه حک و اصالح در صورتمجلس کشف و ضبط ،حکف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در ن به عنوان
عوامی کشف و تغییردادن در مندرجات ن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعی و تزویر در اسناد دولتای در
مراج.ع قضائی مورد تعقیب قرار میگیرد .هرگاه جعی و تزویر مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مرتکب برای ن جرم نیز طباق
مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقن میشود .
ماده  .۱۱۷اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می توان به ن استناد نمود عبارت از اصی اسناد زیر است:
الف .پروانه ورود گمرکی
ب .پته گمرکی
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پ .قبض سپرده موجب ترخیص کاال
ت .قبض خرید کاالی متروکه ،ضبطی و بالصاحب
ث .پروانه عبور
ج .پروانه مرجوعی
چ .پروانه ورود موقت
ح .پروانه ورود موقت برای پردازش
خ .پته عبور
د .پروانه کرانبری(کابوتاژ)
ی .پروانه صادراتی
ر .پروانه صدور موقت
ز .کارت مسافری صادره توسط مناطق زاد تجاری و صنعتی
ژ .کارت هوشمند تکمیی و تأیید شده توسط گمرا
تبصره .مشخصات مککور در این اسناد باید با مشخصات کاال تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشاف کااال باا
توجه به نوع کاال و نحوه مصرف ن متناسب باشد .
ماده  .۱۱۸مقررات کشف ،تحویی ،تهیه صورت مجلس قاچاق ،توقیف کاال و متهم ،مخبر ،کاشاف ،میازان جریماه هاا ،نحاوه
وصول ،فروش و تقسیم حاصی فروش و جریمه های ن ،نحوه ارجاع پرونده به مراجن صالحه و سایر موارد پایش بینای نشاده در
این فصی تابن قوانین مربوط به قاچاق است .
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بخش نهم .معافیتها و ممنوعیتها
فصل اول .معافیتها
ماده  .۱۱۹عالوه بر معافیت های مککور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه یین نامه اجرائای قاانون مقاررات صاادرات و واردات و
معافیت های دیگری که به موجب قوانین ،تصویب نامه ها ،موافقت نامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسالمی برقرار
شده است ،موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشد :
الف .کاالهای مورد استفاده متعلق به رؤسای کشورهای خارجی و همراهان نها
ب.
 .۱کاالی مورد استفاده رسمی مأموریت های سیاسی خارجی و کاالی مورد استفاده شخصای ماأموران سیاسای و خاانواده ناان
موضوع ماده ( )۳۶قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی ،مصوب  ۱۳۴۳ / ۷ / ۲۱به شرط رفتار متقابی و با تشخیص
وزارت امور خارجه و گمرا ایران در هر مورد
 .۲کاالی مورد استفاده رسمی مأموریت های کنسولی خارجی و کاالی مورد استفاده شخصی مأموران کنسولی خارجی و اعضای
خانواده نان که اهی خانه او میباشند در حدود قانون کنوانسیون وین درباره رواباط کنساولی مصاوب  ۱۳۵۳ / ۱۲ / ۴باه شارط
رفتار متقابی و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرا ایران در هر مورد
 .۳کاالی مورد استفاده رسمینمای ندگی های سازمان ملی متحد و م سساات تخصصای وابساته باه ن و کااالی ماورد اساتفاده
کارکنان و کارشناسان سازمان ملی متحد ،مأمور خدمت در ایران در حدود قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت های ساازمان ملای
متحد مصوب  ۱۳۵۲ / ۱۲ / ۱۳و قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت های سازمان های تخصصی ملی متحد مصوب/ ۱۲ / ۲۰
 ۱۳۵۲با تشخیص وزارت امورخارجه و گمرا ایران درهرمورد
 .۴کاالی مورد استفاده کارشناسان خارجی اعزامی از محی کمکهای فنی ،اقتصاادی ،علمای و فرهنگای کشاورهای خاارجی و
م سسات بی ن المللی به ایران ،برابر یین نامه مزایا و معافیات هاای کارشناساان خاارجی مصاوب  ۱۳۴۵ / ۴ / ۲۳باا تشاخیص
وزارت امور خارجه و گمرا ایران در هرمورد و اشیاء مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان کنوانسیون منن ساالح هاای شایمیایی
درحدود قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران باه کنوانسایون منان گساترش ،تولیاد ،انباشات و باه کاارگیری ساالح هاای
شیمیایی و انهدام نها مصوب  ۱۳۷۶/۵/۵و سایر کنوانسیون های بین المللی که دولت جمهوری اسالمی ایاران باه ن پیوساته
است و یا می پیوندد در حدود مقررات این کنوانسیونها
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 .۵الت و ادوات حفااری و مااواد شاایمیایی و وساایی عملیااات علماای و فنای واردشااده توسااط هیأتهاای علماای باسااتان شناساای
کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملی متحد ( یونسکو ) با تشاخیص و تأییاد ساازمان میاراث فرهنگای صاناین
دستی و گردشگری و گمرا ایران در هر مورد برای حفاری و اکتشافات علمی
پ .رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی که امکان ساخت داخلی نها در کشور فراهم نیست به پیشنهاد شارکت فرودگااه هاای
کشور و موافقت وزارت راه و شهرسازی و تأیید وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی
ت .تجهیزات نظامی اعم از اسلحه و مهمات ،لوازم مخابراتی نظامی ،مواصاالتی ،تاناک و ساایر اراباه هاای زره پاوش جنگای و
وسایی نقلیه خاص دفاعی به استثناء سواری و سواری کار و مواد اولیه برای ساخت اقالم یاد شده که با تأیید کتبای وزیار دفااع و
پشتیبانی نیروهای مسلح از بودجه دولت یا از محی هر اعتبار دیگری که به همین منظاور تخصایص یافتاه و باه تصاویب دولات
رسیده است و به صورت انحصاری برای مصاارف وزارت دفااع و پشاتیبانی نیروهاای مسالح و ساایر نیروهاای مسالح و انتظاامی
خریداری و به طور مستقیم به نام سازمانهای مککور از خارج وارد شده
تبصره .وزرای امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بنا به دالیی نظامی و امنیتی می توانند کااالی وارده را از
بازرسی معاف و مراتب را به گمرا اعالم نمایند .
ث .اقالم و تجهیزات خاص اطالعاتی با تأیید کتبی وزیر اطالعات
تبصره  .۱اقالم مزبور از بازبینی و بازرسی معافند .
تبصره  .۲مقررات این بند شامی صادرات کاالهای مککور نیز میشود .
ج .کاالی عبوری خارجی ،مرجوعی ،انتقالی ،کران بری (کابوتاژ) ،واردات موقت ،واردات موقت برای پردازش
چ .اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء ییرمستعمی و مواد خوراکی ییرتجاری همراه مسافر
تبصره .سقف ارزش معافیت اقالم موضوع این بند در مورد هر مسافر مبلغی است که به پیشنهاد وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
تصویب هیأت وزیران تعیین میشود .در صورت افزایش ،مازاد بر ن با حفاظ جنباه ییرتجااری مشامول پرداخات حقاوق ورودی
میشود .
ح .لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت نان در خارج یک سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیاء اتباع
خارجی دارای اجازه اقامت که به ایران وارد میشوند مشروط بر این که:
 .۱لوازم و اشیاء مزبور از یک ماه قبی تا نهماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی وارد شاود ماوارد قاوه قهریاه(فورس مااژور) باه
تشخیص گمرا ایران مستثنی است.
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 .۲لوازم و اشیاء مزبور به تشخیص گمرا با وضن و ش ون اجتماعی نان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.
 .۳در پنج سال گکشته ،از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند .
تبصره  .۱کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یک ساله یا بیشتر به خارج از کشور اعزام می شوند در صورتی که قبی از پایان
مأموریت و توقف یک ساله از خارج احضار شوند همننین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجاه باه نااحق از کشاور محای
سکونت اخراج میشوند مشمول شرط مدت یک سال توقف مککور در این بند نیستند .
تبصره  .۲منظور از لوازم خانه اشیائی است که بهطور عرفی مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب ن اشیاء هنگاام اقامات در
یک محی قرار میگیرد .
تبصره  .۳اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق زاد به سرزمین اصلی وارد میگردند نیز مشامول تساهیالت ایان بناد
میشوند .
خ .الت و ابزاردستی اعم از برقی و ییربرقی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شایی در خاارج و خارجیاانی کاه باه ایاران مای یناد
مشروط بر این که:
 .۱اشتغال ن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعاء به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محی اقامت قبلی نان برساد .در
نقاط فاقد مقامات کنسولی ایران ارائه گواهی مقامات محلی کفایت می کند.
 .۲از یک ماه قبی از ورود تا نه ماه بعد از ورود نان به قلمرو گمرکی برسد .
د .لوازم شخصی ،لوازم خانه و الت و ابزار کار دستی ایرانیان مقیم خارج که فوت میشوند ،با ارائاه صاورت مجلاس مااترا کاه
حداکثر ظرف یک سال بعد از فوت ،توسط مأموران کنسولی دولت جمهوری اسالمی ایران تنظیم گردد و حداکثر تا یک سال بعد
از صدور گواهی انحصار وراثت وارد کشور شود .
تبصره .مقامات محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأموران کنسولی دولات جمهاوری اساالمی ایاران در کشاور
محی اقامت نباشند ،صالحیت تنظیم صورت مجلس مککور را دارند .
ی .دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشاتی م سساات خیریاه و عاام المنفعاه باا گاواهی وزارت بهداشات،
درمان و موزش پزشکی
تبصره .فهرست این م سسات با تأیید وزارت بهداشت درمان و موزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب
هیأت وزیران می رسد .
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ر .وسائط نقلیه از جمله مبوالنس ،خودروهای فرماندهی امداد و نجات ،خودروهای ویژه امداد و نجات به استثناء سواری ،دارو،
لوازم پزشکی طبی و بیمارستانی ،بالگرد و قایق امدادی ،موادیکایی ،پوشاا ،پتو ،چادر ،خانه های پیش ساخته یا سایر کاالهای
امداد و نجات مورد نیاز که به منظور کمک به سیب دیدگان از بالیای طبیعی یا حوادث ییرمترقباه یاا ساایر وظاایف و مأموریات
های تصریح شده در اساسنامه هالل احمر جمهوری اسالمی ایران که به نام هالل احمر جمهوری اسالمی ایران وارد میشود با
تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی
تبصره .تشریفات گمرکی و ترخیص کاالها و اقالم وارداتی و اهدائی به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث ییرمترقباه ملای و
منطقهای در کمترین زمان ممکن به عمی می ید .
ز .اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران ،اعم از اینکه از قبی به خارج از کشور برده شده یا در خارج از کشاور باه
دست مده باشد با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صناین دستی
ژ .ورود اشیاء هنری و فرهنگی به منظور تشکیی بایگانی موزه ها و نمایشگاه هاای فرهنگای و هناری ،کتابخاناه هاا و مباادالت
فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت ثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان اسناد و کتابخاناه ی ملای ایاران و
سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صناین دستی حسب مورد
س .اشیاء عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد یا تکمیی موزه های عمومی وارد کشور میشود به
تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صناین دستی
ً
ش .کاالهای صادراتی که به هر علت عینا بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده ( )۶۵این قانون
ً
تبصره .منظور از کلمۀ عینا در این قانون ن است که روی کاالی صادراتی بازگشت شده به کشور ،در خارج عملی انجام و یا از ن
استفاده نشده باشد .
ص .سوخت و روین مصرفی وسایی نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشور
ً
ض .نمونه های تجاری بی بها که به تشاخیص گمارا یاتاا قیمتای نداشاته و در عارف قابای خریاد و فاروش نباشاد ،باا رعایات
کنوانسیون مربوطه
تبصره .درمورد نمونه های دارای بهای یاتی صاحب کاال مای تواناد باا حضاور ماأموران گمارا ن را ییرقابای فاروش سااخته و
ترخیص نماید .
ط .مدالها ،نشان ها و تندیسهای اعطائی از طرف دولتها و م سسات خارجی بین المللی به طور رسمی به اتباع ایران
ظ .هواپیماهای باری و مسافری
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ع .کاالنما ( کاتولوگ ) ،دفترا ( بروشور ) ،تقویم ،لوحهای فشرده تبلیغاتی ،کتابنه حاوی مشخصات فنی و تجاری کاال ،اسناد
مربوط به حمی کاال ،نقشه های فنی فاقد جنبه تجاری
غ .واردات ماشین الت خط تولید به تشخیص وزارت صناین و معادن توسط واحدهای تولیدی ،صنعتی و معدنی مجاز
تبصره  .۱کاالهای موضوع این ماده مشمول محدودیتها و ممنوعیت ها به اساتثناء محادودیت هاا و ممنوعیات هاای شارعی و
قانونی با رعایت مقررات فصی دوم از بخش نهم این قانون با عنوان « ممنوعیت ها » نمیشود .
تبصره  .۲معافیت های موضوع بندهای ( چ ) تا ( د ) این ماده شامی وسایی نقلیه نیست .
ماده  .۱۲۰کاالهای موضوع بندهای(ب)( ،ث)( ،ی)( ،ر) و (ژ) ماده ( )۱۱۹این قانون و کاالهایی که به موجب قوانین خاص یاا
تصویب نامه های هیأت وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص میشوند اگر قبی از انقضاء دهساال از تااریخ تارخیص ن باه
شخص دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یاا وکاالتی واگاکار شاود بایاد وجاوه
متعلقه را با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهالا در نظر گرفته میشود ،پرداخت کند.
مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگکاری نحوه دیگری مقرر شده باشد ،مستثنی است .
تبصره .واگکاری کاالی موضوع این ماده قبی از پنج سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخک مجوزهای ورود است .
ماده  .۱۲۱حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یاا دساتگاه هاا
ً
وارد میگردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعا مأخک حقوق ورودی ن بیشاتر از جمان مأخاک حقاوق
ورودی شیء یا ماده یا دستگاه ماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت ،معدن و تجارت باه مأخاک حقاوق ورودی شایء یاا
ماده یا دستگاه ماده مربوط وصول میشود .
فصل دوم .ممنوعیت ها
مبحث اول .ممنوعیت ها در ورود قطعی
ماده  .۱۲۲ورود قطعی کاالهای مشروحه زیر ممنوع است :
الف .کاالهای ممنوعه براساس شرع مقدس اسالم و به موجب قانون
ب .کاالهای ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب نامه های متکی به قانون
پ .اسلحه از هر قبیی ،باروت ،چاشنی ،فشنگ ،گلوله و سایر مهمات جنگی ،دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر باا اعاالم و
موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
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ت .مواد مخدر و روانگردان از هر قبیی و پیش سازهای نها مگر با موافقت وزارت بهداشت ،درمان و موزش پزشکی در هر مورد
ث .دستگاه های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به نها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در هر مورد
ج .دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
چ .سامانه ( سیستم )های استراق سمن ،فرستنده ها و ضبط کننده های کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفونها باا قابلیات
جاسوسی و فرستنده های خاص و پوششی با سرعت باال ،انواع کاال یا سامانه ( سیستم )های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطاات
با سیم و بیسیم ( مونیتورینگ ) و سامانه ( سیستم )های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر باا موافقات
وزارت اطالعات در هر مورد
تبصره  .۱ورود کاالهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسی قارار مای گیرناد و
همننین کاالها و مواد دارویی ،یکایی ،معدنی ،سموم و مواد لی که به عنوان کاالی دومنظوره مورد سوءاستفاده بیوتروریزم قرار
می گیرند براساس اعالم وزارت اطالعات حسب مورد ممنوع میگردد .
تبصره  .۲فهرست و مشخصات کاالهای موضوع این بند و تبصره (  ) ۱توسط وزارت اطالعات تعیاین و باه گمارا ایاران اعاالم
میگردد .
ح .حاملین صوت و تصویر ضبط شده خالف نظم عمومی یا ش ون ملی یا عفت عمومی و یا ماکهب رسامی کشاور باه تشاخیص
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
خ .کتاب ،روزنامه ،مجله ،صور ،عالمت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا ش ون ملی یا عفت عماومی و یاا ماکهب رسامی
کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
د .کاالهای دارای عبارت یا عالمتی مخالف نظم عمومی یا ش ون ملی یا عفت عمومی و یا مکهب رسمی کشور روی خود نها یا
روی لفاف نها و یا در اسناد مربوط به نها
ی .اسکناس های خارجی از جریان قانونی خارج شده ،اسکناس ،تمبر و برچسب ( باندرول ) تقلبی و بلیط بخت زمایی ( التاری )
ر .کاالهای دارای نشانی یا نام یا عالمت یا مشخصات دیگری بر روی خود کاال یا روی لفاف نها به منظور فراهم کردن موجبات
ایفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محی ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی ن کاال
تبصره .کاالیی که با نظارت و تأیید گمرا موجبات ایفال در نها محو گردد ،از شمول بند فوق مستثنی است .
ز .کاالهای ممنوع الورود به موجب قوانین خاص
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مبحث دوم .ممنوعیت ها در ورود موقت و عبور داخلی
ماده  .۱۲۳در ورود موقت و عبور داخلی ،محدودیت های ییی قابی اعمال است:
الف .ورود موقت و عبور داخلی کاالهایی که به موجب قانون ممنوع گردیده است ،امکان پکیر نیست.
ب .ورود موقت و عبور داخلی کاالهای موضوع بندهای ( پ ) تا ( ج ) ماده ( )۱۲۲این قانون منوط به موافقات وزارتخاناه هاای
مربوطه است.
پ .ورود موقت کاالهای موضوع بندهای ( چ ) و ( ح ) ماده ( )۱۲۲این قانون ممنوع است ولیکن عبور داخلی این کاالها منوط
به موافقت وزارتخانه های مربوطه است.
ت .ورود موقت و عبور داخلی کاالهای مجاز مشروط ،با موافقت گمرا ایران امکان پکیر است .
مبحث سوم .ممنوعیتها در عبور خارجی
ماده  .۱۲۴فهرست کاالهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمی انتقال ( ترانشیپمنت ) توسط شورای امنیت کشور تهیه میشود
و به تصویب هیأت وزیران می رسد .
ماده  .۱۲۵دولت میتواند با صدور تصویب نامه ،عبور خارجی ،ورود موقت ،عمی انتقال یا کرانبری( کابوتااژ ) هار کااالیی را باه
اقتضاء مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منن یا مقید به شرایطی کند .
مبحث چهارم .ممنوعیتها در صادرات
ماده  .۱۲۶کاالهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد:
الف .کاالهای ممنوع الصدور براساس شرع مقدس اسالم و یا به موجب قانون
ب .اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی ،گردشگردی و صناین دستی
پ .اقالم دامی یا نباتی و گونه های جانوری برای حفظ یخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیسات طباق فهرسات اعالمای ازساوی
سازمان های مربوطه
ت .سایر کاالهای ممنوع الصدور به موجب قوانین خاص
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ماده  .۱۲۷ورود و ترخیص کاالها تحت هر یک از رویه های گمرکی که بنا به مالحظات بهداشتی ،قرنطینه ای ،ایمنی و زیست
محیطی و نظایر ن براساس قانون مستلزم اعالم نظر سازمانهای مربوطه باشد ،موکول به اخک گواهی از این سازمان ها است .
بخش دهم .کارگزار گمرکی
ماده  .۱۲۸کارگزار گمرکی در گمرا به شخصی اطالق میشود که تشریفات گمرکای کااالی متعلاق باه اشاخاص دیگار را باه
وکالت از طرف نان انجام دهد .حدود اختیارات وکیی باید به تفکیک در وکالت نامه رسمی که توسط موکی در فرم نمونه ارائه شده
توسط گمرا ایران تنظیم میشود ،مشخص گردد.
کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرا ایران تحصیی نماید که این پروانه برای ترخیص کااال از کلیاه گمارا هاای کشاور
معتبر است .
تبصره .شرایط و دستورالعمی انتخاب ،نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در یین نامه اجرائی
تعیین میشود .
ماده  .۱۲۹در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجاام تشاریفات گمرکای باه عماد اظهارناماه ای
خالف واقن که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید ،تخلف او به پیشنهاد گمرا ایران در کمیسیون رسیدگی باه تخلفاات
که مرکب از اشخاص ییی است ،رسیدگی میشود:
الف .نماینده وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ب .نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صناین و معادن ایران ( در صورت نباود اتحادیاه ،نمایناده اتااق ) و
حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پروندههای مربوط به بخش تعاون
پ .نماینده گمرا ایران ( سرپرست کمیسیون )
این کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسایدگی میکناد و درصاورت اثباات عمادی باودن تخلاف ،پرواناه
کارگزار گمرکی یا کارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف ،تعلیق یا بهطور دائم باطی و مراتب را بهطور کتبی به وی و گمرا
ها اعالم می نماید .چناننه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمی قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد ،عالوه بر اجرای
مقررات باال ،مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق میشود .اگر عمی خالف وی مستلزم مجازات های دیگر باشد وفق مقررات
مربوطه عمی میگردد.
کمیسیون و دبیرخانه ن در گمرا ایران تشکیی میشود .
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تبصره  .۱تعلیق یا ابطال پروانه مانن انجام تشریفات گمرکی اظهارنامههایی که قبی از ن تسلیم شده نیست .
تبصره  .۲هرگاه کارگزار گمرکی متخلف ،از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده ،هم شامی شخص حقوقی مزبور و هم شامی
کسانی که در ن شخصیت حقوقی حق امضاء دارند و اظهارنامه ی خاالف را امضااء کردهاناد و یاا در ن اقادام خاالف ،مداخلاه
داشتهاند میشود و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمیتواند به عنوان شخصی که دارای
امضاء در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی گمرا فعالیت نماید .
ماده  .۱۳۰شرکت های حمی و نقی که به موجب ن به موجب سند حمی و در اجرای تعهدات خود وظاایف تارخیص و تحویای
کاال در مقصد به صاحب ن را نیز برعهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پرواناه کاارگزار گمرکای باشاند و در ایان
موارد سند حمی به منزله وکالتنامه تلقی میگردد ،مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیت منظور شده
باشد .
تبصره .انجام تشریفات گم رکی کاالی عبور داخلی بهصورت حمی یکسره ،عبور خارجی و انتقالی توسط شارکتهای حمای و نقای
مربوطه نیاز به کارت کارگزار گمرکی ندارد .در اینگونه موارد بارنامه به منزله وکالتنامه تلقی میگردد .
ماده  .۱۳۱شرکتهای حمی سرین (اکسپرس کریر) که مس ولیت حمی و تحویی کاال را برعهده دارند ،میتوانند فقط با ارایه بارنامه
و فاکتور به گمرا اظهار و کاال را با رعایت سایر مقررات ،ترخیص و تحویی صاحبان نها نمایند .
تبصره .فهرست و میزان کاالهای قابی ترخیص و نحوه و ضوابط فعالیت و مس ولیت های شرکت های مککور در حادود مقاررات
این قانون در ییننامه اجرایی تعیین میگردد .
ماده  .۱۳۲کارگزار گمرکی ،شرکتهای حمای و نقای و کلیاه اشاخاص حقیقای و حقاوقی مسا ول اعماال کارکناان و نماینادگان
معرفیشده خود به گمرا میباشند .
بخش یازدهم .بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص
فصل اول .کلیات
ماده  .۱۳۳گمرکها موظفند کلیه پته ها ن پته ها  ،اظهارنامه ها ن اظهار نامه ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کاال را
پس از امضاء پته یا پروانه ،حداقی یکبار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه بهطور ن باه طاور صاحیح و
کامی طبق مقررات وصول شده است ،قبی از شمول مرور زمان ،مورد بازبینی قرار دهند .
ماده  .۱۳۴گمرا ایران میتواند هر تعداد از اظهارنامه های ن اظهار نامه های گمرا ها را که ضروری تشخیص دهد در مهلت
قانونی بازبینی مجدد نماید .
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تبصره .گمرکها موظفند براساس درخواست گمرا ایران قبی از انقضاء ششماه مهلت قانونی ،اظهارنامه ها ن اظهار ناماه هاا و
اوراق مورد نظر را برای بازبینی مجدد ارسال نمایند .
ماده  .۱۳۵هر گاه بعد از ترخیص کاال از گمرا معلوم گردد وجوهی که وصول ن برعهده ی گمرا است بیشتر یا کمتر از ننه
ً
مقرر بوده دریافت گردیده یا اساسا دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرا و صاحب کاال میتوانند ظرف شاشماه
از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کاالی مورد بحث ،کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالباه و دریافات کنناد .رد
اضافه پرداختی ها از محی در مد جاری به عمی ن به عمی می ید .
تبصره  .۱کسر دریافتی کمتر از یک میلیون ( )۱.۰۰۰.۰۰۰ریال در مورد هر اظهارنامه قابی مطالبه نیست .
تبصره  .۲چناننه طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول ن برعهده گمرا است مهلت مرور زماان قاانونی دیگاری
تعیین شود مورد ،مشمول مهلت های [ مهلت های مربوطه میگردد .
تبصره  .۳چناننه پس از ترخیص کاال ظرف ششماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی ،حکم معافیت به گمرا تسالیم شاود باا
رعایت مقررات ،مبلغ پرداختی مربوطه قابی استرداد است .
ماده  .۱۳۶طرف گمرا برای مطالبه کسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی ،شخصی است که پروانه یا پته گمرکی به ناام او
به عنوان ن به عنوان صاحب کاال صادر شده است .
فصل دوم .کسر دریافتی
ماده  .۱۳۷گمرا مکلف است مابهالتفاوت ن ما به التفاوت و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالباه ناماه ن مطالباه ناماه
کتبی به صاحب کاال و در صورت عدم دسترسی ،به وکیی یا نماینده صاحب کاال به نشانی منادرج در اظهارناماه اباالغ و ن را از
صاحب کاال مطالبه و دریافت نماید .ابالغ مطالبه نامه ن مطالبه نامه به وکیی یا نماینده صاحب کاال ولو اینکاه ماورد وکالات یاا
نمایندگی محدود به ترخیص کاال باشد قاطن مرور زمان ششماهه است .
تبصره  .۱روز امضاء پروانه یا پته و روز ابالغ کسر دریافتی جزء مهلت ششماهه محسوب نمیشود .
تبصره  .۲مطالبه نامه ن مطالبه نامه باید مربوط به یک پروانه یا پته و مبلغ و مستند قانونی ن مشخص باشد .
ماده  .۱۳۸اشخاصی که کسر دریافتی از نها مطالبه میشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتاراض داشاته باشاند میتوانناد
ظرف سی روز از تاریخ ابالغ مطالبه نامه ن مطالبه نامه دالیی اعتراض خود را به طور [ به طور کتبی به گمرا اعالم دارند در
اینصورت گمرا به اعتراض نامه رسیدگی میکند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری مینماید
وگرنه دلیی رد اعتراض را به م دی ابالغ می کنند که در ن صورت چناننه صاحب کاال به اعتراض خود باقی باشد میتواند ظرف
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ده روز از تاریخ ابالغ بدون تودین سپرده ،درخواست ارجاع پرونده به کمیسایون رسایدگی باه اختالفاات گمرکای را بنمایاد .ارجااع
پرونده بعد از مهلت های فوق حداکثر تا ششماه امکان پکیر است و مستلزم تأمین مبلغ مورد مطالبه میباشد .
ماده  .۱۳۹در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت های تعیین شاده در مااده ( )۱۴۴ایان قاانون و ساایر ماواردی کاه
براساس این قانون مطالبه قطعی میشود ،عملیات اجرائی وصول مطالبات شروع میگردد .
ماده  .۱۴۰از تاریخ قطعی بودن مطالبه عالوه بر مابه التفاوت ،به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر معادل نیم درصد( ) ۰% / ۵
مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت میشود .
فصل سوم .اضافه پرداختی
ماده  .۱۴۱به درخواستهای رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کاال از گمرا ادعاء میشاود وقتای ترتیاب اثار داده میشاود کاه
دارای شرایط زیر باشد:
الف .هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در ن قید
شود.
ب .ارائه اصی پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است ،مگر اینکه ثابت شود که اصی سند از بین رفته اسات کاه
در چنین موردی باید تقاضا کننده تعهدی بسپارد که در صورت کشف خالف از عهده مس ولیت ن بر ید.
پ .مالا تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی ،تاریخ ثبت ن در گمرا محی ترخیص و یا گمرا ایران است.
ت .روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرا جزء مهلت ششماهه مزبور محسوب نمیشود .
ماده  .۱۴۲مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب کاال یا وکیی قانونی او که حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت ،ظرف یک ماه
مسترد شود .در صورت تأخیر پرداخت ،گمرا از محی جریمه وصولی مااده ( )۱۴۰باه ازاء هار مااه نایم درصاد (  ) ۰% / ۵مبلاغ
اضافه پرداختی را به عنوان جریمه به صاحب کاال پرداخت مینماید .
تبصره .گمرا موظف است پس از رد اضافه پرداختی ،مراتب را با یکر مبلغ در متن اصی پروانه یاا پتاه گمرکای و اظهارناماه درج
نماید مگر اینک ه ثابت شود اصی سند از بین رفته که در چنین موردی باید تقاضا کننده با ارائه تعهدنامه رسامی در صاورت کشاف
خالف ،تمام مس ولیت های ن را برعهده گیرد .
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فصل چهارم .حسابرسی بعد از ترخیص
ماده  .۱۴۳گمرا ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تااریخ صادور ساندی
که به موجب ن کاال از گمرا ترخیص شده ،در صورت کشف اسناد خالف واقن که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کااالیی
که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات ییرموجهی برای صاحب کاال ایجاد نموده باشد به تأیید و تشخیص گمرا ایران
جریمه ای از سی درصد ( ) % ۳۰تا سه برابر ارزش کاالی موضوع سند مککور تعیین و دریافت نماید .دریافت این جریمه مانن از
تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسالمی به عمی می ید نیست .
تبصره  .۱در مورد وجوهی که من ییرحق با تقلب و تزویر مسترد میگردد عالوه بر وصول اصی مبلغ استردادی جریمه ای معادل
صد درصد ( )% ۱۰۰ن نیز دریافت میشود .
تبصره  .۲صاحبان کاال ،شرکتهای حمی و نقی و کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ییربط مکلفند حساب ماورد اساناد و مادارا
موجود مورد درخواست گمرا در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند .
بخش دوازدهم .مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی
ماده  .۱۴۴مرجن رسیدگی به اختالفات گمرکی در تشخیص تعرفه ،ارزش کاال ،جریمه ها به ییاراز ماوارد قاچااق گمرکای ،قاوه
قهریه ( فورس ماژور ) و مقررات گمرکی ،کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی است .این کمیسیون مرکاب از اشاخاص ییای
است:
الف .چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرا ایران
ب .دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت ،معدن و تجارت
پ .یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی
ت .یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صناین و معادن ایران
ث .یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون
تبصره  .۱اعضای کمیسیون ،از میان افراد مطلن به امور گمرکی توسط دستگاه های مزبور انتخاب میشوند .
تبصره  .۲اعضای کمیسیون هم طراز مدیرکی تلقی میشوند و باید حداقی دارای پانزده سال سابقه کاری مارتبط باشاند و توساط
رییس گمرا ایران ،وزرای مربوطه و رؤساء اتاق های مککور انتخاب شوند .
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تبصره  .۳به همراه هریک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان عضو علی البدل معرفی میشود .
تبصره  .۴رأی کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی الزم االجراء اس.ت مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرا
و مورد قبول م دی و یا ارزش گمرکی کاالیی که اخاتالف درخصاوص شارایط ورود و صادور ن اسات ،بایش از پنجااه میلیاون (
 ) ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال باشد که در این صاورت ما دی مای تواناد ظارف بیسات روز از تااریخ اباالغ رأی تقاضاای ارجااع امار باه
کمیسیون تجدید نظر را بنماید .
تبصره  .۵اختالفات اشخاص با گمرا ها به درخواست م دی ابتدا در واحدهای ستادی گمرا ایاران ماورد اظهاارنظر قارار مای
گیرد و درصورتی که م دی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کی گمرا ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور
کتبی تعیین میگردد به کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی احاله میشود .برای طرح اختالف در کم.یسیون مککور صاحب
کاال باید معادل نیم درصد ( ) ۰% / ۵مبلغ مورد اختالف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید.
درصورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی در تأیید نظریه گمرا باشد مبلغ مککور به در مد قطعی
منظور میگردد لکن درصورتی که رأی به نفن صاحب کاال باشد یا اینکه با درخواست صاحب کاال اختالف به کمیسیون تجدیدنظر
احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفن صاحب کاال باشد ،مبلغ سپرده مسترد میگردد.
اختالفات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجن صالحه رسیدگی میشود .
تبصره  .۶کمیسیون در مورد استعالم تعرفه و اظهارنظر در مورد طرحهاا و گزارشهاایی کاه از طارف ریایس کای گمارا ارجااع
میشود نظر مشورتی می دهد .در مواردی که در اجرای ماده ( )۴۳این قانون تعیین تعرفه شود برای گمرا الزم االجراء است .
تبصره  .۷در مواردی که در حین رسیدگی به پرونده ها ،کمیسیون با مواردی ییر از موضوع اختالف مواجه گردد ،مراتب به رئیس
کی گمرا ایران منعکس میشود .
تبصره  .۸جلسات کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی حداقی با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصاوبات ن باا
رأی اکثریت کی اعضاء ( حداقی پنج نفر ) معتبر است .
تبصره  .۹دالیی ،توجیهات و مستندات رأی باید در متن ن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در ن یکر گردد .
ماده  .۱۴۵از بین اعضاء اصلی کمیسیون رسیدگی به اختالفات یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس در اولین جلسه کمیسایون
با رأی مخفی انتخاب و با حکم رئیس کی گمرا منصوب میشوند .
ماده  .۱۴۶کمیسیون تجدید نظر اختالفات گمرکی مرکب از اشخاص ییی است:
الف .یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر ( رئیس )
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ب .یک نفر از معاونین گمرا ایران به انتخاب رئیس کی گمرا ایران ( نایب رئیس )
پ .یک نفر از کارمندان وزارت صنعت ،معدن و تجارت به انتخاب وزیر
ت .یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ث .یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صناین و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق
تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونیها
تبصره  .۱به همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان علی البدل معرفی میشود .اعضاء کمیسیون باید حاداقی دارای
بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند .
تبصره  .۲برای طرح اختالف در کمیسیون تجدیدنظر صاحب کاال باید معادل یک درصد ( ) % ۱مبلغ مورد اختالف را به عناوان
حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید .در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون مککور در تأییاد نظریاه گمارا باشاد
مبلغ مککور به در مد قطعی منظور میشود لکن درصورتی که رأی کمیسیون فوق به نفن صاحب کاال باشاد مبلاغ ساپرده مساترد
میگردد .
تبصره  .۳کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی ،در مورد پروندهای رأی داده باشند حاق شارکت در
کمیسیون تجدیدنظر و رأی دادن درباره همان پرونده را ندارند .
تبصره  .۴راء صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و الزم االجراء است و فقط تا مدت سی روز از تااریخ اباالغ رأی از نظار
شکلی قابی شکایت در دیوان عدالت اداری میباشد .
ماده  .۱۴۷اعضاء کمیسیون ها باه موجاب احکاام رسامی اداری بارای مادت دو ساال انتخااب میشاوند و باه جاز در صاورت
بازنشستگی ،استعفاء ،حجر ،محکومیت اداری یا کیفری ،انتقال به سازمان هاای دیگار و ییبات ییرموجاه بایش از ساه جلساه
متوالی ،در مدت مککور قابی تغییر نمیباشند .
تبصره .عضویت در کمیسیونها فقط برای یک دوره دوساله دیگر قابی تمدید است .
ماده  .۱۴۸در موارد ی که تعداد پرونده های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید ،رئیس کای گمارا ایاران مای تواناد از وزیاران و
مراجن مککور در مواد( )۱۴۴و ( )۱۴۶تقاضا نماید که اعضاء بیشتری را برای تشکیی کمیسیون های جدید رسیدگی به اختالفات
گمرکی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی نمایند .در این صورت سایر دستگاه ها نیز مکلفند نسابت باه معرفای اعضاای ماورد
درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمایند .
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ماده  .۱۴۹راء کمیسیون ها در مورد پرونده های مشابه قابی تعمیم نیست ولی واحدهای ساتادی گمارا ایاران مای توانناد باه
خرین راء قطعی کمیسیون ها که راء کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی و تجدید نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و
وحدت موضوع ،مشروط بر نکه این گونه راء مورد پکیرش صاحب کاال نیز قرارگیرد استناد نمایند .
بخش سیزدهم .سایر مقررات
ماده  .۱۵۰هرگاه ضمن موافقت نامه های بازرگانی دولت با سایر کشورها برای کاالی معینای حقاوق ورودی باه مأخاکی ییار از
ننه که در جدول تعرفه مقرر است معین شود مادامی که موافقتنامه های مزبور به قوت خود باقی اسات حقاوق ورودی ن کااال
مطابق مأخک تعیین شده در موافقت نامه ها و با رعایت شرایط مقرر در نها دریافت میگردد مگار اینکاه در جادول تعرفاه ،حقاوق
ورودی کمتری به ن تعلق گیرد یا بخشوده شود .
ماده  .۱۵۱ترجیحات تعرفه ای یا تجاری درخصوص محصوالت با مبدأ کشور یینفن طرف قرارداد وقتی اعمال میشود کاه کااال
به طور مستقیم از ن کشور حمی شود .
تبصره .منظور از حمی مستقیم عبارت است از:
الف .محصوالتی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمی شود.
ب .محصوالتی که از کشورهای دیگر عبور خارجی شود ،مشروط بر اینکه این عبور خارجی به دالیلی از قبیی شرایط جغرافیایی یا
سایر الزامات حمی و نقی قابی توجیه باشد و کاال زیر نظر کشورهای عبوری و بدون انجام هیچ گونه عملیاتی عبور نماید .
ماده  .۱۵۲در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کاال یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارناماه گمرکای یاا
تقاضانامه قید شده است .درصورتی که تغییری در محی اقامت داده شود باید فوری محی جدید را با مشخصات کامی اطالع دهد
و تا زمانی که به این ترتیب اطالع نداده اند کلیه اخطاریه ها و دعوتنامه ها و احکام کمیسیون ها و اجراییه های مربوطه به همان
محی تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضا ابالغ میشود .درصورتی که درس ارائه شده ییرواقعای باشاد و ما دی در ن محای
شناخته نشود گزارش کتبی مأمور ابالغ در ییی ابالییه به منزله ابالغ قانونی تلقی میگردد .
تبصره .سایر تشریفات ابالغ مندرج در این ماده تابن مقررات ابالغ قانونی یین دادرسی مدنی است.
ماده  .۱۵۳صدور المثنی ،رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص به طور مطلق ممنوع است لکن صاحب سند
می تواند از گمرا درخواست کند ،گواهینامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم شود .
ماده  .۱۵۴مراجن تحویی گیرنده دولتی کاال می توانند امور تحویی و تحول کاال از قبیی باربری و انبارداری و یا اماکن ییرگمرکی
خود را با رعایت م قررات این قانون برای ایجاد انبارهای اختصاصی یا سردخانه های عمومی به بخش ییردولتی مطابق فهرسات
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تأیید صالحیت شده از سوی گمرا ایران واگکار نمایند .تحویی گیرنده مکلف است براساس وظایف و مس ولیتهای مککور در این
قانون عمی نماید .محول نمودن وظایف انبارداری و واگکاری اماکنی برای نگهداری کاالی گمرا نشاده موکاول باه همااهنگی
قبلی با گمرا ایران است .
ماده  .۱۵۵در مواردی که دولت جمهوری اسالمی ایران طبق قانون ،عضویت در کنوانسیونها و قراردادهای بینالمللای مرباوط
به گمرا را پکیرفته و الزماالجراء شناخته است ،روشها و دستورالعملهای اجرائی این قراردادها از طرف گمرا ایران تهیه میشود
و به تصویب هیأت وزیران می رسد .
ماده  .۱۵۶جریمه ها و سایر حد نصاب های ریالی تعیین شده در این قانون هر ساه ساال یکباار براسااس شااخص قیمتهاا کاه
توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم میشود به پیشنهاد وزارت امور اقتصاادی و دارایای و تصاویب هیاأت وزیاران
تغییر می یابد .
ماده  .۱۵۷اشخاصی که کاالیی اعم از داخلی و خارجی را از بهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید ن را به نزدیک
ً
ترین گمرا تحویی نمایند و گمرا مکلف است فورا صورتمجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کااال را تنظایم و باه امضااء
یابنده برساند.
گمرا مکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بالفاصله مراتب را در یک روزنامه کثیراالنتشاار اعاالم و تصاریح
نماید که اگر کسی خود را مالک کاالی مزبور می داند میتواند از تاریخ انتشار گهی تا مدت یک سال با ارائه اسناد به گمرا برای
پرداخت حقوق ورودی کاالی خارجی و ترخیص کاال و پرداخت هزینههای بیرون وردن از ب و نظایر ن مراجعه نماید.
در صورتی که تا پایان مدت مزبور کسی به گمرا مراجعه ننماید کاالی مزبور به عنوان مجهول المالاک تلقای میشاود و پاس از
فروش توسط نهاد مأیون از سوی ولی فقیه هزینه های مربوطه از محی حاصی فروش قابی پرداخت است .
تبصره  .۱درمورد شناورهای یرق شده یا صدمه دیده و بقایای نها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی ،نقی و انتقال می یاباد باا
رعایت ماده ( )۳۷قانون دریایی ایران مصوب  ۱۳۴۳ / ۶ / ۲۹اقدام میشود.
تبصره  .۲کاالهای سرین الفساد و کاالهایی که نگهداری نها ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید ،طبق مقررات مربوط ،به فاروش
می رسد و وجوه حاصی از فروش ن تا تعیین تکلیف نهائی به عنوان سپرده نگهداری میشود .
ماده  .۱۵۸به استثناء موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کاال ،تحویی و تحول ،نگهداری ،محدودیت ها و ممنوعیت
ها در مناطق زاد و مناطق ویژه اقتصادی ،حسب مورد تابن قوانین مربوطه است .
ماده  .۱۵۹مبادله کاال در تجارت مرزی از قبیی مرزنشینی ،پیله وری ،بازارچه های مرزی با رعایت قوانین مربوطه ،از نظر کنترل
ها و تشریفات گمرکی تابن مقررات این قانون است .
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ماده  .۱۶۰دو درصد ( )۲%از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرا جمهوری اسالمی ایران واریز میشود
و معادل ن از محی اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد .گمرا
جمهوری اسالمی ایران هفتاد درصد ( )۷۰%اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرکها و ابنیاه و سااختمان هاای گمارا و
خانه های سازمانی با اولویت گمرکهای مرزی هزینه مینماید و عملکرد این ماده را هر ششماه یک بار باه کمیسایون اقتصاادی
مجلس شورای اسالمی گزارش مینماید .
تبصره  .۱بودجه گمرا جمهوری اسالمی ایران اعم از هزینهای ،تملک داراییهای سرمایه ای و اعتبارات موضاوع ایان مااده باه
صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در لوایح بودجه سنواتی منظور میشود .
تبصره  .۲مصرف سی درصد ( )۳۰%اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عماومی و ساایر مقاررات عماومی دولات
مستثنی است و تابن « قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عماومی و ساایر مقاررات
عمومی دولت مستثنی هستند مصوب  ،»۱۳۶۴ / ۱۱ / ۶میباشد .
تبصره  .۳هزینه کرد اعتبارات موضوع این ماده در چهارچوب قوانین مربوطه به موجب دستورالعملی است کاه توساط وزیار اماور
اقتصادی و دارایی ابالغ میگردد .
ماده  .۱۶۱گمرا موظف است بیست درصد ( )۲۰%از منابن موضوع مااده (  ) ۱۶۰ایان قاانون را باه منظاور تشاویق ،ترییاب،
پاداش و هزینه های رفاهی و درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنان گمرا و کارکنان سایر دستگاه های اجرائی که در مکانهای
تحت مدیریت و نظارت گمرا موضوع ماده (  )۱۲این قانون خدمت ارائه مینمایند ،متناسب با نقش نها پرداخت نماید .پرداخت
پاداش برای کارکن ان مستقر در گمرا های مرزی زمینی و دریایی ،گمرا فرودگاههاا و ساتادهای گمارا در مراکاز اساتانها باه
ترتیب با ضریب  ۲ ،۳و  ۱ / ۵است .
ماده  .۱۶۲گمرا موظف است ده درصد ( )۱۰%از منابن موضوع ماده ( )۱۶۰این قانون را به منظور موزش ،پژوهش و باالبردن
سطح گاهی ،مهارت و معلومات کارکنان گمرا و سایر اموری که موجاب افازایش بهاره وری کارکناان گمارا و وصاول حقاوق
دولت میشود ،هزینه نماید.
ماده  .۱۶۳به منظور پیش گاهی ،پیشگیری ،مادگی مقابله و امداد رسانی در حوادث و سوانح ،معادل نیم درصاد( ) %۰ / ۵از
کی حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به کاالهای وارده به کشور تعلق می گیرد ،از واردکنندگان اخک و باه خزاناه داری کای کشاور
واریز و معادل ن در بودجه ساالنه به حساب جمعیت هالل احمر منظور میشود تا در راستای مأموریتهای قانونی هزینه گردد.
ماده  .۱۶۴یین نامۀ اجرائی موارد تصریح نشده در این قانون ظرف ششماه پس از تاریخ الزماالجاراء شادن توساط وزارت اماور
اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده  .۱۶۵از زمان الزم االجراء شدن این قانون ،قوانین و مقررات ییی لغو میگردد:
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الف .قانون امور گمرکی مصوب  ۱۳۵۰/۳/۳۰و اصالحات و الحاقات بعدی ن
ب .یین نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب  ۱۳۵۱/۱/۲۰و اصالحات و الحاقات بعدی ن
پ .الیحه قانونی راجن به محموالت سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۸
ت .بندهای ( )۲( ،)۱و ( )۳ماده ( )۲و مواد ( )۱۴( ،)۱۲و ( )۱۷قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴
ث .ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کاال و خدمات از کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۱۷
ج .ماده (  ) ۴۱قانون مالیات بر ارزش افزوده بهاستثنای تبصرههای(  )۱و ( ) ۳ن مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷
چ .ماده ( )۴قانون گکرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰

→ برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید ←
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