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 مقدمه

دیوان عدالت اداری به منظور ایجاد رویه واحد و جلوگیری از صدور آراء متعارض در شعب و در نتیجه کاهش 

ه در دیوان نموده و با پرونده های ورودی به دیوان، اقدام به تهیه جزوات رویه قضایی در حوزه شکایات مطروح

اولویت دادن به موضوعات تکراری، آن ها را در دستور کار خود قرار داده است. به منظور تحقق این هدف، 

ابتدا عناوین شکایات تکراری در حوزه های مختلف احصاء و سپس با مطالعه و بررسی دقیق تمامی مستندات 

ه قضایی شعب و بهره گیری از نظرات قضات محترم صاحب اعم از قوانین، مقررات و آرای هیات عمومی و روی

نظر دیوان در شعب تخصصی و معاونین و مدیران محترم قضایی اقدام به تهیه و تدوین جزوات حاضر نموده 

است که نقش موثری در یکسان سازی رویه ها و نظرات قضایی و همچنین اقدامات مراجع اداری و دستگاه های 

 اجرایی دارد.

های  ونیسیکم یقطع آرایاعتراض به "اونت، در همین راستا، با تدوین مجموعه پیش رو تحت عنوان این مع

اختلاف در تشخیص ارزش  ب.. اختلاف در تشخیص تعرفه الفدر موضوعات  "یاختلافات گمرک رسیدگی به

یری از . اختلاف در تشخیص مقررات گمرکی، امیدوار است در توسعه رویه صحیح قضایی و جلوگجکالا 

صدور آرای معارض و همچنین کمک به تصمیم گیری صحیح در دستگاه های اجرایی، تسریع و سهولت 

پاسخگویی به مراجعان، سازمان یافتن امور مردم در راستای تحقق حقوق شهروندی و اجرای قوانین، مقررات و 

ت همکاران محترم قضایی و آرای هیات عمومی دیوان و شعب، نقشی هرچند اندک ایفا کرده باشد. امید اس

مدیران محترم دستگاه های اجرایی با ارائه نظرهای اصلاحی خود، بر غنای این نوشتار بیفزایند. در پایان جا دارد 

ین العابدین ز از جناب آقای صادق نجار فیروزجایی مدیرکل محترم آموزش و پژوهشگر محترم جناب آقای

 قدردانی گردد. مجموعه فعالیت داشته اند،، که در نظارت و تدوین این یزدان پناه

 محمد موحد                                                                         
لت اداری                                                                                                                                                                                                                                                                  معاون حقوقی، پیشگیری و ژپوهش دیوان عدا
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 مبحث اول:

 اعتراض به رأی قطعی کمیسیون اختلافات گمرکی

 به جهت اختلاف در تشخیص تعرفه 
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 بحث رحط

 ،1021 سال مصوب مذکور قانون نامه آیین همچنین و 1023 مصوب ،گمرکی امور قانون 116 و 111 مواد طبق

 قهریه قوه گمرکی، قاچاق موارد از غیر به ها جریمه کالا، ارزش تعرفه، تشخیص در گمرکی اختلافات رفع جهت

 تخلفات به رسیدگی کمیسیون» از اعم نظر تجدید و بدوی های کمیسیون گمرکی، مقررات و( ماژور فورس)

 قانون( 111) ماده در بهتر، عبارت به. است گردیده بینی پیش «گمرکی اختلافات تجدیدنظر کمیسیون» و «گمرکی

        تعرفه تشخیص ـ1 در گمرکی اختلافات به رسیدگی مرجع است شده مقرر( 99/6/1023 مصوب) گمرکی امور

 گمرکی، مقررات ـ 5 (ماژور فورس) قهریه قوه ـ 1( گمرکی قاچاق موارد از غیر به) ها جریمه ـ 0 کالا ارزش ـ 9

 جهت به گمرکی اختلافات کمیسیون قطعی رأی به اعتراض پیرامون. است گمرکی اختلافات به رسیدگی کمیسیون

 یا کالا صاحب که مواردی در" امورگمرکی قانون 10 ماده وفق که است ذکر به لازم تعرفه تشخیص در اختلاف

 و مالکیت اسناد ارائه با اظهارنامه تنظیم از قبل تواند می نداند را خود کالای حصحی تعرفه شماره وی قانونی نماینده

 که است الزامی طرفین برای وقتی بندی تعرفه این. نماید استعلام را گمرک مشورتی نظر تعرفه، تعیین هزینه پرداخت

 کالا خواهند می که شخاصیا. شود تعیین و ارجاع گمرکی اختلافات به رسیدگی کمیسیون به نفع ذی درخواست به

 و( پروفورم) برگ پیش و نمونه ارسال با را آن ورود شرایط و کالا تعرفه شماره توانند می نیز دهند سفارش خارج به

. نمایند استعلام ایران گمرک از رسد می ایران به مدت چه تا حداکثر کالا که این به تصریح و کالا مشخصات بیان

 کالای و برسد گمرکی اختلافات به رسیدگی کمیسیون تأیید به که است الزامی گمرک یبرا وقتی بندی تعرفه این

 وارد یا اعتبار گشایش کننده، استعلام توسط رأی ابلاغ از بعد سال  یک تا و اعتبار گشایش بار یک برای بحث مورد

 چگونگی مورد در  مربوطه، خاص مقررات و قوانین و گمرکی امور قانون 122 ماده موجب به دیگر سوی از. ".شود

 که هستیم مواجه ای ویژه احکام با خاص کالاهایی گمرکی های معافیت از برخورداری و گمرکی حقوق محاسبه

 تبصره مطابق خاتمه، در. دارد ای ویژه اهمیت ورودی حقوق وصول و محاسبه در مذکور خاص احکام به توجه لزوم

 مابه مبلغ که مواردی در مگر اسـت الاجراء لازم گمـرکـی ختـلافاتا به رسـیدگی کمـیسیون رأی مزبور ماده 1

 و ورود شرایط درخصوص اختلاف که کالایی گمرکی ارزش یا و مؤدی قبول مورد و گمرک نظر بین التفاوت

 روز بیست ظرف تواند می مؤدی صورت این در که باشد ریال( 5303330333) میلیون پنجاه از بیش است، آن صدور

 قطعی آرای به نسبت اعتراض دیگر، سوی از. بنماید را تجدیدنظر کمیسیون به امر ارجاع تقاضای رأی ابلاغ ریختا از

 حیث از منحصراً اداری عدالت دیوان دادرسی آئین و تشکیلات قانون 13 ماده 9 بند پایه بر مذکور، قضایی شبه مرجع

 .اردد قرار اداری عدالت دیوان بشع صلاحیت در آنها، با مخالفت یا مقررات و قوانین نقض
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 کلیدی نکات

 گمرکی اختلافات به رسیدگی کمیسیون در طرح قابل اختلافات انواع گمرکی، امور قانون 111 ماده مطابق -8 نکته

 :از عبارتند

 تعرفه تشخیص در اختلاف ـ 

 کالا ارزش تشخیص در اختلاف ـ 

 (گمرکی ققاچا موارد غیر به) ها جریمه تعیین در اختلاف ـ 

 (ماژور فورس) قهریه قوه تشخیص در اختلاف ـ 

 گمرکی مقررات تشخیص در اختلاف ـ  

 :تعرفه تشخیص در اختلاف -2نکته

 وصول قابل وجوه سایر و ورودی حقوق وصول و تشخیص ،1023 مصوب گمرکی امور قانون 0 ماده ب بند مطابق

 .است شده برشمرده نایرا گمرک اختیارات و وظایف از یکی عنوان به قانونی

 مطابق گمرک بر حاکم مقررات و ضوابط چهارچوب در که است ذکر به لازم تعرفه تشخیص در اختلاف پیرامون

 :از است عبارت ورودی حقوق ،1023 مصوب گمرکی امور قانون 1 ماده د بند

 (است %1 کالاها همه برای که) گمرکی حقوق - 

 .گردد می تعیین وزیران هیات توسط که بازرگانی سود -

 ولی میگیرد تعلق کالا قطعی واردات به و است آن وصول مسئول گمرک قانون، موجب به که وجوهی علاوه به-

 .شود نمی خدمات انجام های هزینه شامل

 هایی هزینه گمرکی های هزینه .گیرد نمی بر در را گمرکی های هزینه گمرکی حقوق مفهوم -9 نکته

 عوارض و حقوق. انبارداری استاندارد، آزمایش، بارگیری، و تخلیه هزینه مثل است دمتخ انجام مقابل در که است

 انبارهای بنادر، در بنادر سازمان مثل خدمت کننده ارائه های سازمان توسط ها هزینه ولی وصول گمرک توسط

 (گمرکی امور قانون 1 ماده.)گردد می وصول...  استاندارد، ملی سازمان داخلی، گمرکات در عمومی
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 صادرکنندگان، کلیه به نسبت مربوطه خدمات انجام و کالا واردات و صادرات مقررات همچنین -4 نکته

 واردات و صادرات قانون موجب به است نام ذکر مستلزمآنها بر قانون شمول که آنهایی نیز و واردکنندگان

 مقررات ضمیمه جداول است موظف ازرگانیب وزارت. گرددمی لغو آن با مغایر قوانین کلیه و تعیین 1079 مصوب

 از نظرخواهی از پس سال، طی را آنها موردی تغییرات و بعد سال برای سال،هر پایان از قبل را واردات و صادرات

 عموم اطلاع جهت وزیران هیأت تصویب ازپس و تهیه مکتسب حقوق نمودن منظور ضمن اتاق و ذیربط هایدستگاه

 (. 1079 مصوب واردات و صادرات مقررات و قانون 1 و 1 ماده.)نماید منتشر

 بازرگانی، وزارت جمهوری، ریاست نهاد نمایندگان از متشکل واردات و صادرات مقررات دائمی کمیته  -5 نکته

 و صنعتی هایوزارتخانه اجتماعی، امور و کار وزارت خارجه، امور وزارت نفت، وزارت ترابری، و راه وزارت

 و برنامه سازمان تعاون، وزارت دارایی، و اقتصادی امور وزارت سازندگی، جهاد وزارت کشاورزی، وزارت معدنی،

 تعاون، اتاق و ایران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق ایران، گمرک ایران، اسلامی جمهوری مرکزی بانک بودجه،

 زیر موارد در را دولت هیأت اقتصاد ونکمیسی و اقتصاد شورای دولت، هیأت مصوبات قانونی، لوایح نویسپیش تهیه

 :...داشت خواهد عهده به

 نامه آیین 1 ماده)واردات و صادرات مقررات ضمیمه گمرکی تعرفه جدول مندرجات تغییرات و اصلاحات-1

 (واردات و صادرات مقررات قانون اجرایی

 جمع که شود می نوشته آن رودیو حقوق ماخذ کالا هر مقابل گمرکی تعرفه جدول بندی طبقه سیستم در -6 نکته

 حقوق این. است وصول قابل کالا گمرکی ارزش از درصدی شکل به و است بازرگانی سود و گمرکی حقوق

 از ای دسته یا کالا هر به رقمی هشت کد یک  تعرفه، جدول در بنابراین. گیرد می تعلق کالا قطعی واردات به ورودی

 ورودی حقوق یا گمرکی حقوق عنوان به ماخذ یا نرخ یک کد هر مقابل در و  است یافته اختصاص خاص کالاهای

 . است شده درج

 مجموع وزیران هیات97/19/1026  مورخ ه55163 ت/166261 شماره مصوبه به عنوان مثال، مطابق راستا همین در

 1027 ماه ینفرورد اول از و شده تعیین پیوست جداول شرح به تعرفه ردیف1395 بازرگانی سود و گمرکی حقوق

 .است اجرا قابل

 ورودی حقوق(=جدول در شده تعیین درصد) ورودی حقوق ماخذ*  کالا گمرکی ارزش

 اما باشد تعرفه ردیف دو دارای کالا یک ندارد امکان و است گرفته قرار تعرفه ردیف یک ذیل مشخصا کالایی هر

 تامین پیشنهادی پروفرمای در که هست مکنم مثال عنوان به. است محتمل تعرفه تشخیص در اختلاف حصول امکان
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 چیز ایران، گمرک در ماهیت تعیین از پس باشد، شده معرفی مشخص تعرفه ردیف با که کالایی خارجی، کننده

. کرد خواهد تغییر هم آن نرخ الطبع به و میشود عوض تعرفه ردیف صورت این در. بشود داده تشخیص دیگری

 از قبل تواند می نداند را خود کالای صحیح تعرفه شماره وی قانونی نماینده یا کالا صاحب که مواردی در همچنین

 تعرفه این. نماید استعلام را گمرک مشورتی نظر تعرفه، تعیین هزینه پرداخت و مالکیت اسناد ارائه با اظهارنامه تنظیم

 و ارجاع گمرکی اختلافات هب رسیدگی کمیسیون به نفع ذی درخواست به که است الزامی طرفین برای وقتی بندی

 را آن ورود شرایط و کالا تعرفه شماره توانند می نیز دهند سفارش خارج به کالا خواهند می که اشخاصی. شود تعیین

 ایران به مدت چه تا حداکثر کالا که این به تصریح و کالا مشخصات بیان و( پروفورم) برگ پیش و نمونه ارسال با

 کمیسیون تأیید به که است الزامی گمرک برای وقتی بندی تعرفه این. نمایند تعلاماس ایران گمرک از رسد می

 رأی ابلاغ از بعد سال  یک تا و اعتبار گشایش بار یک برای بحث مورد کالای و برسد گمرکی اختلافات به رسیدگی

 (.گمرکی امور قانون 10 ماده.)شود وارد یا اعتبار گشایش کننده، استعلام توسط

 ورودی حقوق پرداخت از معاف موارد ،(1023)گمرکی امور قانون 112 ماده شرح به دیگر سوی از  -7 نکته

 به که است هایی معافیت بر علاوه ماده این در شده برشمرده های معافیت مذکور ماده مطابق است، شده برشمرده

 تصویب خاص، قوانین ردات،وا و صادرات مقررات قانون اجرائی نامه آیین ضمیمه کمرگی تعرفه جدول موجب

 به توجه عطف راستا همین در. است شده برقرار اسلامی شورای مجلس مصوب قراردادهای و ها موافقتنامه ها، نامه

 :است ناپذیر اجتناب ذیل قوانین خاص احکام

 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون( 1) ماده به تبصره یک الحاق قانون 

  ،(1066)ایران اسلامی

 آلات ماشین و خودرو انواع مالیات و بازرگانی سود گمرکی، حقوق وصول و محاسبه چگونگی قانون 

  ،(1071)آنها قطعات و داخل ساخت و وارداتی راهسازی

 (1079)ایران اسلامی جمهوری صنعتی - تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون 

 شورای مجلس مصوب هایموافقتنامه از برخی اساس بر گمرکی حقوق درصدهای تغییر اجازه قانون 

 (1075)اسلامی

 ( 17)تبصره شمول از آنها به مربوط لوازم و قطعات و اهدایی خودروهای آلات،ماشین شدن مستثنی قانون

 خودرو، انواع مالیات و بازرگانی سود گمرکی، حقوق وصول و محاسبه چگونگی قانون - واحده ماده

 (1076)آنها قطعات و داخل ساخت و وارداتی راهسازی اتآلماشین
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 سود گمرکی، حقوق وصول و محاسبه چگونگی قانون( 17) تبصره شمول به راجع استفساریه قانون 

 به آنها قطعات و داخل ساخت و وارداتی راهسازی آلاتماشین خودرو، انواع مالیات و بازرگانی

 (1076)ایران اسلامی جمهوری احمر هلال جمعیت به اهدایی خودروهای

 در ابتدا مؤدی درخواست به ها گمرک با اشخاص اختلافات گمرکی، امور قانون 111 ماده 5 تبصره مطابق -1نکته

 باشد باقی خود اعتراض به مؤدی که صورتی در و گیرد می قرار اظهارنظر مورد ایران گمرک ستادی واحدهای

 کمیسیون به گردد می تعیین کتبی طور به وی حکم به که شخصی یا و ایران گمرک کل رئیس طرف از پرونده

  نیم معادل باید کالا صاحب مذکور کمـیسیون در اختلاف طرح برای. شود می احاله گمرکی اختلافات به رسیدگی

 .نماید پرداخت سپرده صورت به رسیدگی حق عنوان به را اختلاف مورد مبلغ درصد

 التفاوت مابه مبلغ که مواردی در تجدیدنظرخواهی مورد در ،116 ماده 9 تبصره و 111 ماده 1 تبصره مطابق -3نکته

 آن صدور و ورود شرایط درخصوص اختلاف که کالایی گمرکی ارزش یا و مؤدی قبول مورد و گمرک نظر بین

 تاریخ از روز بیست ظرف تواند می مؤدی صورت این در که باشد ریال( 5303330333) میلیون پنجاه از بیش است،

 بدوی شعب در ریال میلیون 53 تا. )بنماید را تجدیدنظر کمیسیون به امر ارجاع تقاضای بدوی کمیسیون رأی ابلاغ

 کمیسیون در اختلاف طرح برای(. است تجدیدنظر کمیسیون در تجدیدنظر قابل آن بر مازاد به نسبت و است قطعی

 صـورت به رسیدگی حق عنوان به را اختـلاف مورد بـلغم( %1) درصد  یـک معادل باید کالا صاحب تجدیدنظر

 .نماید پرداخت سـپرده

 به رسیدگی 1029 مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیلات قانون 13 ماده 9 تبصره مطابق -81نکته

 سیدگیر کمیسیون جمله از اختلاف حل های کمیسیون و ها هیأت قطعی تصمیمات و آراء از شکایات و اعتراضات

 عدالت دیوان در شکایت قابل ها آن با مخالفت یا مقررات و قوانین نقض حیث از منحصراً  گمرکی اختلافات به

 اختلافات به رسیدگی تجدیدنظر و بدوی های کمیسیون از صادره قطعی آرای کلیه راستا، همین در. است اداری

 آیین و تشکیلات قانون 16 ماده 9 تبصره به جهتو با همچنین. است اداری عدالت دیوان در شکایت قابل گمرکی

 برای گمرکی اختلافات به رسیدگی کمیسون از صادره قطعی آراء 1029 مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی

 قابل رأی ابلاغ تاریخ از ماه شش ظرف کشور، از خارج مقیم افراد برای و ماه سه ظرف کشور داخل اشخاص

 .ستا اداری عدالت دیوان در شکایت

 معادل گمرکی حقوق": از است عبارت ورودی حقوق گمرکی، امور قانون یک ماده«  د»  بند مبنای بر -88نکته

 علاوه به گردد می تعیین وزیران هیات توسط که بازرگانی سود اضافه به کالا گمرکی ارزش(%1) درصد چهار
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 هزینه شامل ولی میگیرد تعلق کالا عیقط واردات به و است آن وصول مسئول گمرک قانون، موجب به که وجوهی

 عبارت خدمات انجام های هزینـهقانون مذکور،  یک ماده ل بند مطابق همچنین ."شود نمی خدمات انجام های

 باربـری، پلمب، مـوم، و مهر ،(ری ایکس) ایکس اشعه هزینـه قبیل از خدماتی انجام قبال در که وجوهی": از است

 دریافـت العاده فـوق خدمات و کالا توزین بـدرقه، مراقبت، بندی، تعرفه و آزمـایش ی،گمرک اماکـن در انبارداری

 به لازم راستا همین در. گردد می تعیین شده انجـام خدمات با متناسـب آن مصـادیق و ضوابط شرایط، و شود می

 می مبادرت "مربوطه ایه مالیات" اخذ به گمرکی امور سازمان گمرکی، امور قانون 9 ماده مطابق که است ذکر

 سایر و ورودی حقوق وصول و تشخیص"  ایران گمرک اختیارات و وظایف از یکی 0 ماده مطابق همچنین ورزد؛

 .است شده اعلام "ایران گمرک توسط قانونی وصول قابل وجوه

 :است تامل محل ذیل پرسش راستا همین در 

 به کالا گمرکی ارزش صد در چهار"از است بارتع ورودی حقوق امورگمرکی قانون یک ماده مطابق چنانجه

 گمرک قانون، موجب به که وجوهی علاوه به کند می مشخص وزیران هیت را آن میزان که بازرگانی سود اضافه

 بر مالیات راستای در پرداختی مبالغ اخیر حالت در ،"گیرد می تعلق کالا قطعی واردات به و است آن وصول مسئول

 ورودی حقوق زمره در گردد می وصول گمرک سوی از که مالیات بر ارزش افزوده قانون جبمو به کالا واردات

 بر مالیات پرداخت از معافیت منزله به قانونی خاص احکام موجب به ورودی حقوق پرداخت در معافیت و است؟

 اداری تعدال دیوان اصناف و مالی اقتصادی تخصصی هیأت راستا همین در باشد؟ می نیز افزوده ارزرش

 :دارد می بیان 3/2/8934 مورخ 65 شماره رای در

 الحاقی تبصره در مقرر شرح به نقره و طلا شمش واردات جهت ورودی حقوق پرداخت از معافیت اینکه به نظر... "

 حقوق موارد از مذکور مالیات چون ،نبوده افزوده برارزش مالیات قانون شامل...  توسعه چهارم برنامه قانون 1 ماده به

 قانون خلاف شکایت مورد هایبخشنامه بنابراین باشد،نمی گمرکی امور قانون یک ماده دال بند در مصرح ورودی

 دیوان دادرسی آیین و تشکیلات قانون 61 ماده( ب) بند استناد به لذا نبوده، وضع مرجع اختیارات حدود از وخارج

 مدت ظرف صدور تاریخ از صادره رأی کندمی علاما و صادر شکایت ردّ به رأی 1029 مصوب اداری، عدالت

 در همچنین ".است اعتراض قابل گرانقدر قضات از نفر ده یا اداری عدالت دیوان محترم ریاست سوی از روز بیست

 های سازمان پاسخ پرونده اوراق بابررسی ": که است آمده عنه مشتکی مدافعات خلاصه در مزبور رای گردشکار

 شود می مشاهده شاکی ابرازی اوراق در لیکن و گردد نمی ملاحظه ودارایی اقتصادی وزارت و رکوگم امورمالیاتی

 ورودی حقوق پرداخت از معافیت متعدد مکاتبات طی جمهوری ریاست نهاد سابق حقوقی ومعاون ربط ذی ادارات

 افزوده ارزش بر مالیات شامل را برنامه قانون 1 ماده به الحاقی تبصره در مقرر شرح به نقره و طلا شمش واردات جهت
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 یک ماده((  د))  بند در مصرح ورودی حقوق موارد از مصداقی مزبور مالیات که هستند اعتقاد براین زیرا دانند نمی

 تصریح فوق قانون یک ماده(( د))  بند در((  افزوده برارزش مالیات))  عبارت و باشد نمی امورگمرکی قانون

 برارزش مالیات عبارت معترض نیز برنامه قانون 1 ماده به الحاقی درتبصره گذار انونق همچنین و است نگردیده

 ."است منتفی و بوده قانونی محمل فاقد افزوده ارزش بر مالیات از طلا واردات معافیت لذا است نشده افزوده

 نت،وا سواری،: شامل خودرو انواع به مربوط مالیات و بازرگانی سود گمرکی، حقوق -82 نکته

 آلات ماشین انواع و سیکلت موتور و دوچرخه تریلرکش، کامیونت،کامیون، کامیون، شاسی اتوبوس، بوس،مینی

 حقوق وصول و محاسبه چگونگی قانون" شرح به شودمی تولید داخل در یا وارد کشور خارج از که راهسازی

 "آنها قطعات و داخل ساخت و وارداتی راهسازی آلات ماشین و خودرو انواع مالیات و بازرگانی سود گمرکی،

 دولتی، غیر و دولتی از اعم حقوقی، و حقیقی افراد کلیه همچنین. شودمی دریافت و محاسبه 1071 مصوب

 ها،وزارتخانه کلیه و دولت به وابسته و دولتی غیر و دولتی شرکتهای و سازمانها انقلابی، نهادهای ها،وزارتخانه

 و بوده خاص قوانین شامل که آنها حتی و است نام ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که شرکتهایی و سازمانها

 بازرگانی، سود بایستی و بوده قانون این مشمول باشندمی معاف گمرکی حقوق و بازرگانی سود یا مالیات پرداختاز

 (17 تبصره.)نمایند پرداخت را قانون ایندر مقرر هایمالیات و گمرکی حقوق

 و محاسبه چگونگی قانون موضوع آنها لوازم و قطعات و وارداتی راهسازی آلاتماشین و خودروها کلیه -89 نکته

 و داخل ساخت و وارداتی راهسازی آلات ماشین و خودرو انواع مالیات و بازرگانی سود ‚گمرکی حقوق وصول

 اهدا ایران اسلامی جمهوری دولت به لیالملبینسازمانهای و مجامع و دولتها توسط که 1071 مصوب آنها قطعات

 تخیص. باشندمی معاف شده یاد قانون موضوع مالیات و بازرگانیسود و گمرکی حقوق پرداخت از شوندمی یا شده

 به مربوط لوازم و قطعات و اهدایی خودروهای آلات،ماشین شدن مستثنی قانون.)است وزیران هیات با بودن اهدایی

 مالیات و بازرگانی سود  گمرکی، حقوق وصول و محاسبه چگونگی قانون - واحده ماده( 17)تبصره شمول از آنها

 (1076 مصوب آنها قطعات و داخل ساخت و وارداتی راهسازی آلاتماشین خودرو، انواع

 انونق 1 ماده به الحاقی تبصره.  )باشد می معاف ورودی حقوق پرداخت از نقره و طلا شمش انواع واردات -84 نکته

 .است دائمی مذکور تبصره حکم ،(1066 سال مصوب توسعه چهارم برنامه

 سود گمرکی، حقوق پرداخت از ایران، اسلامی جمهوری احمر هلال جمعیت به اهدائی خودروهای -85 نکته

( 17) تبصره شمول به راجع استفساریه قانون.)باشد می معاف اهدایی خودروهای بابت عوارض و مالیات بازرگانی،

 راهسازی آلاتماشین خودرو، انواع مالیات و بازرگانی سود گمرکی، حقوق وصول و محاسبه چگونگی قانون
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 مصوب ایران اسلامی جمهوری احمر هلال جمعیت به اهدایی خودروهای به آنها قطعات و داخل ساخت و وارداتی

 (1076 سال

 شمول از گمرکی ثبت از پس کشور از خارج با مناطق نیبازرگا مبادلات اقتصادی، آزاد مناطق مورد در -86 نکته

 منطقه هر محدوده در گمرکی تشریفات و کالا ورود و صدور مقررات و هستند مستثنی واردات و صادرات مقررات

 تابع تجاریو مسافری از اعم کشور نقاط سایر با مناطق بازرگانی مبادلات رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به

 تا کشور، نقاط سایر به آزاد منطقه در شده تولید کالای واردات. باشدمی کشور واردات و صادرات ومیعم مقررات

 سود و گمرکی حقوق از قسمتی یا تمام پرداخت از وزیران هیأت تصویب با منطقه آن در افزوده ارزش حد

 آزاد منطقه در و تأمین کشور داخل از آن اولیه مواد از بخشی یا تمام که کالاهایی ورود. باشندمی معاف بازرگانی

 خواهند معاف داخلی اولیه مواد به مربوط بازرگانی سود و گمرکیحقوق از( متناسباً ) بخشی یا تمام از شودمی تولید

 (.1070 مصوب ایران اسلامی جمهوری صنعتی - تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون 16 ،15 ،11 مواد.) بود

 ها،سازمان هاوزارتخانه بازرگانی سود و گمرکی حقوق هایمعافیت ترجیحات، ها،تخفیف کلیه -87 نکته

 سازمان: جمله از است، نام ذکر مستلزم هاآن به قانون شمول که هائیشرکت و انقلابی نهادهای دولتی، مؤسسات

 گاز ملی شرکت آن، به هوابست و تابعههایشرکت و ایران نفت ملی شرکت ایران، اسلامی جمهوری صداوسیمای

 ملیصنایع سازمان و ایران صنایع نوسازی و گسترش سازمان تابعه، هایشرکت و ایران پتروشیمی ملی شرکت ایران،

 معافیت مورد در جز کالا توزیع و تهیه مراکز و فاضلاب و آب هایشرکت آنها، به وابسته و تابعه شرکت و ایران

 چند و جانبه دو هاینامهموافقت در مقرر هایمعافیت و ترجیحات و المللیبینایهکنوانسیون اساس بر شده برقرار

 (1070 مصوب فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، توسعه دوم برنامه قانون 91 تبصره.)گرددمی لغو تجاری المللیبین جانبه

 واردات»که بود شده ررمق 1079 مصوب واردات و صادرات قانون 19 ماده مطابق موقت، ورود پیرامون -81 نکته

 به صادراتی کالاهای بندیبسته و سازیآماده تکمیل، تولید، در مصرف مورد کالاهای و مواد صادرات از قبل

 جنبه که آنچه جز واردات، به متعلق وجوه کلیه پرداخت از گمرک به معتبر سفته یا تعهد ارائه با موقت ورود صورت

 گمرکی امور قانون 51 و 53 ماده مشمول موقت ورود موضوع حاضر حال در. "است معاف دارد، کارمزد یا هزینه

 به شرایطی تحت تواند می   معینی کالاهای آن براساس که است گمرکی رویه موقت، ورود" آن مطابق که است

 نبدو نماید می تعیین ایران گمرک که معینی مهلت ظرف باید کالاها این. شود وارد گمرکی قلمرو به موقت طور

 .است مستثنی حکم این از استهلاک از ناشی تغییرات. گردد خارج شود ایجاد آن در تغییری که این

 با مربوطه مقررات سایر و ها تضمین تشریفات، همچنین و موقت ورود رویه مشمول کالاهای فهرست ـ تبصره      

 ".گردد می تعیین اجرائی نامه آیین در قانون این رعایت
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 می کالا آن براساس که است گمرکی رویه پردازش، برای موقت ورود" گمرکی امور قانون 51 ادهم مطابق همچنین

 این. شود صادر سپس و شده فرآوری یا تعمیر تکمیل، ساخته، تا شود، وارد گمرکی قلمرو به موقت طور به تواند

 شود می مصرف فرآوری و تکمیل ساخت، در که( ها کاتالیست) ها کننده تسریع قبیل از موادی شامل همچنین رویه

. نیست پردازش برای موقت ورود رویه مشمول ابزارآلات و ها کننده روان قبیل از کمکی کالاهای. گردد می نیز

 مجوز آنها برای که کالاهایی تعمیر و فرآوری تکمیل، ساخت، از که باشند می محصولاتی آمده دست به محصولات

 .آیند می دست به شده اخذ پردازش برای موقت ورود رویه از استفاده

 وزارتخانه مشترک پیشنهاد با مختلف کالایی گروه تفکیک به پردازش برای موقت ورود زمانی سقف ـ1تبصره      

 .گردد می تعیین وزیران هیأت تصویب و ایران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق ایران، گمرک ربط، ذی تولیدی های

 ."گردد می تعیین اجرائی نامه آیین در قانون، این مقررات حدود در ماده این یاجرا نحوه ـ9تبصره      

 تجاری جنبه که این بر مشروط را دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه به متعلق کالای تواند می گمرک  -83 نکته

 ضمانتنامه اخذ با را خاصاش سایر به متعلق کالای و مهلت تعیین با مربوطه سازمان مالی مسؤولان تعهد با  باشد نداشته

 کند، ترخیص قطعی طور به ورودی حقوق پرداخت برای نباشد سال یک از بیش حداکثر که مهلتی تعیین و بانکی

 تبصره)شود نمی گمرکی اماکن در موجود کالای شامل ورودی حقوق افزایش آنکه حاضر بحث در توجه قابل نکته

 (.گمرکی امور قانون 6 ماده

 صاحب قطعی بدهی های سایر و کالا آن به متعلقه وجوه کلیه پرداخت وثیقه گمرک، در موجود کالای -21 نکته

 وجوه تأمین یا دریافت از قبل گمرک. است گمرک برعهده قانون موجب به آن وصول که است وجوهی بابت کالا

 (.گمرکی امور قانون 7 ماده.)بدهد را کالا ترخیص و تحویل اجازه تواند نمی مذکور

و  یسود بازرگان ،یمحاسبه و وصول حقوق گمرک یقانون چگونگقانون ) این شدن الاجرالازم تاریخ از" -28 تهنک

 مغایر مقررات و قوانین کلیه (و ساخت داخل و قطعات آنها یواردات یآلات راهساز نیانواع خودرو و ماش اتیمال

 عوارض آسفالت، عوارض یا و عنوان هر تحتدروخو تولید مالیات مانند دیگری وجه نوع هر اخذ همچنین و ملغی

 موضوع راهسازیآلات ماشین و خودرو انواع واردکنندگان و تولیدکنندگان از دیگر، عوارض نوع هر یا و شهرداری

مزبور،  تبصره صراحت به توجه با. قانون مورد بحث(  99)تبصره  "باشدمی ممنوع آنها سازهای قطعه و قانون این

 و خودرو انواع واردکنندگان و تولیدکنندگان به ناظر منحصراً مزبور تبصره در مندرج عوارض رداختپ از معافیت

 صرفاً الذکر فوق اشخاص که مواردی به مزبور حکم تسری است، آنها سازیقطعه و سازیراه هایماشین
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 107 شماره رویه وحدت رای به دکنی نگاه) است قانونی مجوز فاقد دارند را مزبور عوارض ایصال و وصول مسئولیت

 (.96/36/1077 مورخ

 رسیدگی امکان گمرکی، اختلافات کمیسیون در تعرفه تشخیص پیرامون اختلاف طرح لزوم به باتوجه -22 نکته

 مورخ 1196 رویه وحدت رای به کنید نگاه)  ندارد وجود اداری عدالت دیوان شعب در موضوع به بدوی

37/11/1066.) 

 فروش تاریخ از و است کشور از خارج به آن کردن صادر و تبدیل بر مشروط موقت ورود صورت به اکال -29 نکته

 کالای گمرکی حقوق مشمول طبعاً و ندارد موردی موقت کالای اطلاق داخلی مصارف منظور به آن تبدیل یا

 رای: به کنید نگاه)  گیردمی تعلق آن به اخیرالذکر تاریخ از گمرکی حقوق و شودمی محسوب دائم ورود وارداتی

 مورخ -116 شماره و 32/11/1066 مورخ -1926 شماره رویه وحدت رأی و 7/11/1066 مورخ 1921 رویه وحدت

36/30/1067) 

 

 مقررات و قوانین

 گمرکی امور قانون: عنوان

 ،71 ،66 ،67 ،66 ،57 ،12 ،15 ،11 ،10 ،02 ،01 ،03 ،92، 7، ،6 ،5 ماده ،1 ماده ل بند ،1 ماده د بند :تبصره و ماده

 .    157 ،153 الی 111 ،191 ،193 ،112 ،136 ،20 ،29 ،21 ،76 ،75

     1023 سال و 16565 شماره: تصویب سال و شماره

 اسلامی شورای مجلس: تصویب مرجع

 متن:

 همکاری شورای طرف از که است تعریفی طبق قانون، این در شده برده کار به گمرکی اصطلاحات مفاهیم ـ8 ماده

 سایر در یا ذیل بندهای در که این مگر شود می یا و شده منتشر عضو کشورهای برای مجموعه صورت به گمرکی

 :...باشد آمده عمل به دیگری تعریف آن از قانون این مواد

 کالا گمرکی ارزش( %1) درصد چهار معادل گمرکی حقوق: ورودی حقوق ـ د
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 گمرک قانون، موجب به که وجوهی علاوه به گردد می تعیین وزیران هیأت توسط که بازرگانی سود اضافه به

 .شود نمی خدمات انجام های هزینه شامل ولی گیرد می تعلق کالا قطعی واردات به و است آن وصول مسؤول

 و مهر ،(ری ایکس) ایکس اشعه هزینـه قبیل از خدماتی انجام قبال در که وجوهی: خدمات انجام های هزینـه ـ ل

 خدمات و کالا توزین بـدرقه، مراقبت، بندی، تعرفه و آزمـایش گمرکی، اماکـن در انبارداری باربـری، پلمب، م،مـو

 .گردد می تعیین شده انجـام خدمات با متناسـب آن مصـادیق و ضوابط شرایط، و شود می دریافـت العاده فـوق

 ترتیب به مقرر، مأخذ طبق کالا بودن مستعمل یا نو به توجه بدون خدمات انجام های هزینه و ورودی حقوق ـ 5ماده

 .شود می وصول ملی رایج پول به خدمت دهنده ارائه اشخاص یا گمرک وسیله به

 هزار یک کسر کند می وصول گمرکی تشریفات انجام برای گمرک که وجوهی جمع احتساب در ـ1تبصره      

 .ودش می محسوب ریال( 1333) هزار یک معادل ریال،( 1333)

 ترخیص به متعلق های جریمه و خدمات انجام های هزینه ورودی، حقوق پرداخت مسؤول کالا صاحب ـ9تبصره      

 .است

 مشخص قانون این اجرائی نامه آیین در قانونی مقررات رعایت با خدمات هزینه اخذ نحوه و مصادیق ـ0تبصره      

 .گردد می

 به متعلق کالای تواند می گمرک. است متعلقه ورودی حقوق پرداخت مستلزم کالا قطعی واردات ـ 6ماده

 مربوطه سازمان مالی مسؤولان تعهد با باشد نداشته تجاری جنبه که این بر مشروط را دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه

 سال یک از بیش حداکثر که مهلتی تعیین و بانکی ضمانتنامه اخذ با را اشخاص سایر به متعلق کالای و مهلت تعیین با

 .کند ترخیص قطعی طور به ورودی حقوق پرداخت برای نباشد

 .نیست گمرکی اماکن در موجود کالای شامل ورودی حقوق افزایش ـ1تبصره      

 کشور کل داری خزانه ازسوی که حسابی به( 163) ماده حکم رعایت با قانون این موضوع درآمدهای ـ9تبصره      

 وجه، هرگونه دریافت قبال در است مکلف گمرک. گردد می واریز شود می لاماع ایران گمرک توسط و تعیین

 .نماید تسلیم کننده پرداخت به را آن رسید

 کالا صاحب قطعی بدهیهای سایر و کالا آن به متعلقه وجوه کلیه پرداخت وثیقه گمرک، در موجود کالای -7 ماده

 وجوه تأمین یا دریافت از قبل گمرک. است رکگم برعهده قانون موجب به آن وصول که است وجوهی بابت

 .بدهد را کالا ترخیص و تحویل اجازه تواند نمی مذکور
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 و نیست قانون این( 91) ماده در مقرر های مهلت به محدود اختصاصی انبارهای در کالا، توقف مجاز مدت ـ23ماده

 .شود می تعیین ایران گمرک طرف از آن مهلت

      اقدام ذیل نحو به ننماید، اقدام گمرکی تشریفات انجام به نسبت کالا صاحب مقرر مهلت پایان تا که درصورتی

 :شود می

 است مکلف گمرک نماید، ارائه و اخذ را لازم مجوزهای کالا صاحب یا باشد مجاز نوع از کالا چنانچه ـ الف      

 برای و کند صادر قطعی ورود پروانه وصول، از پس و تأمین آن تضمین محل از را کالا به متعلقه ورودی حقوق

 .دارد ارسال کالا صاحب

 و اعلام کالا صاحب به مراتب است، نشده ارائه و اخذ آن ترخیص برای لازم مجوز که کالایی مورد در ـ ب      

 نامه اجازه در مذکور شرایط به توجه با مأخوذه تضمین و گردد می اعمال آن مورد در متروکه کالای مقررات

 .شود می ابطال فصل این دیگر مواد و یستأس

 این غیر در است گمرکی تشریفات انجام مستلزم کالا صاحب اختصاصی انبارهای از کالا کردن خارج ـ91ماده

 کالای تصادفی صورت به دارند حق گمرک مأموران. شود می گمرکی قاچاق مقررات مشمول موضوع صورت

 و اسناد و دفاتر مندرجات با را آنها مشخصات و دهند قرار شمارش و رسیدگی مورد را اختصاصی انبار در موجود

 .نمایند تطبیق خروج و ورود مدارک

 برعهده کالا صاحب اختصاصی انبارهای در کالا فساد یا دیدگی آسیب یا کاهش رفتن، بین از مسؤولیت ـ1تبصره      

 .دارد نیز را قهمتعل ورودی حقوق پرداخت مسؤولیت آن بر علاوه که است آن صاحب

 پرداخت از کالا صاحب باشد( ماژور فورس) قهریه قوه عوامل از ناشی کالا رفتن بین از که صورتی در ـ9تبصره      

 .است معاف متعلقه ورودی حقوق

 فروش برای اقدام و کالا شدن متروکه تاریخ انبار، قبض تسلیم موقع در است مکلف گیـرنده تحویل مرجع ـ94ماده

 .نماید مشخص انبار قبض ظهر در قانون این( 91) ماده مفاد درج با را آن

 ماده مفاد همچنین گمرکی انبارهای به کالا تحویل تاریخ مکلفند کالا آورنده یا نقل و حمل شرکتهای ـ1تبصره      

 کالا گیرنده یا صاحب که درصورتی و کالا گیرنده یا صاحب به کالا، تحویل از پس روز پنج ظرف حداکثر را( 91)

 به کالا آورنده یا نقل و حمل شرکتهای که درصورتی. دهند اطلاع کالا فرستنده یا واسطه بانک به نباشد مشخص



 

17 
 

 می وارد نفع ذی اشخاص به راه این از که باشند می خساراتی جبران مسؤول نکنند عمل تبصره این در مقرر تکلیف

 .شود

 حضور با را کالا و نماید تنظیم گمرکی اظهارنامه انبار، دفتر یفرد هر کالای برای است موظف گمرک ـ9تبصره

 متن در و تعیین را آن مشخصات سایر و ارزش نوع، مقدار، و دهد قرار ارزیابی مورد گیرنده تحویل مرجع نماینده

 و ورودی قحقو محاسبه. نماید محاسبه نیز را مربوطه خدمات انجام های هزینه و ورودی حقوق و کند قید اظهارنامه

 های اظهارنامه همراه به کالاها این فهرست. آید می عمل به اظهارنامه تنظیم زمان مأخذ به متروکه کالای های هزینه

 .گردد می ارسال تملیکی اموال فروش و آوری جمع سازمان به مربوط

 تسلیم با کالا اظهار به منوط قانون این( 11) و( 13) مواد در مندرج موارد استثناء به گمرکی تشریفات ـ93ماده

 می انجام وی قانونی نماینده یا کالا صاحب توسط نماید می تعیین ایران گمرک که نسخی تعداد و شکل به اظهارنامه

 ضرورت برحسب را کالا ترخیص و اظهار تشریفات و اظهارنامه تنظیم نحوه شکل، است مجاز ایران گمرک. شود

 .دهد تغییر

 و رسیدگی طرز و اظهارنامه گردش مراحل باشد، آن ضمیمه باید که اسنادی اظهارنامه، نظیمت چگونگی ـ1تبصره      

 .گردد می تعیین قانون این اجرائی نامه آیین در آن ارزیابی

 .دارد برعهده را گمرک به تسلیمی اسناد و اظهارنامه مندرجات صحت مـسؤولیت کالا صاحب ـ9تبصره      

 .نماید می تعیین را کالا ورود از قبل اظهار و اظهارنامه تسلیم شرایط ایران گمرک ـ0تبصره      

 از قبل تواند می نداند را خود کالای صحیح تعرفه شماره وی قانونی نماینده یا کالا صاحب که مواردی در ـ49ماده

 تعرفه این. نماید استعلام را گمرک مشورتی نظر تعرفه، تعیین هزینه پرداخت و مالکیت اسناد ارائه با اظهارنامه تنظیم

 و ارجاع گمرکی اختلافات به رسیدگی کمیسیون به نفع ذی درخواست به که است الزامی طرفین برای وقتی بندی

 را آن ورود شرایط و کالا تعرفه شماره توانند می نیز دهند سفارش خارج به کالا خواهند می که اشخاصی. شود تعیین

 ایران به مدت چه تا حداکثر کالا که این به تصریح و کالا مشخصات بیان و( فورمپرو) برگ پیش و نمونه ارسال با

 کمیسیون تأیید به که است الزامی گمرک برای وقتی بندی تعرفه این. نمایند استعلام ایران گمرک از رسد می

 رأی ابلاغ از بعد سال  یک تا و اعتبار گشایش بار یک برای بحث مورد کالای و برسد گمرکی اختلافات به رسیدگی

 .شود وارد یا اعتبار گشایش کننده، استعلام توسط

 براساس تعرفه، تغییر صورت در کند می تعرفه تعیین را شده اظهار کالای گمرک، که مواردی در ـ تبصره      

 .نیست جریمه پرداخت مشمول و شود می اقدام التفاوت مابه اخذ به فقط گمرک جدید تشخیص
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 ها لفاف تمام با ناخالص وزن کالا، وزن شود، می دریافت کالا وزن روی از ورودی حقوق که اردیمو در ـ44ماده

 آن نسبت که است ظرف تقریبی وزن منهای گمرک در اظهار هنگام عادی وضع و حال به بیرونی و درونی ظروف و

 .دشو می تعیین وزیران هیأت توسط ظرف و لفاف نوع به توجه با کالا ناخالص وزن با

 کالایی درمورد جز نیست بپوشاند ناقص صورت به را کالا که هایی لفاف شامل شده تعیین تقریبی اوزان ـ تبصره      

 فلّه صورت به که کالاهایی مورد در تخمینی خالص وزن است برخوردار ویژگی این از عرف در آنها بندی بسته که

 محاسبه مانند المللی بین متداول های روش براساس کالا خالص وزن موارد این در. نیست پذیرفته شود می وارد

 .گردد می تعیین کشتی آبخور

 حاصل اختلاف کالا بودن ممنوع یا مشروط مجاز، درموارد جز اظهارکننده و گمرک بین که مواردی در ـ45ماده  

 اظهارکننده گردد، است شده اظهار آنچه از بیش مبلغی پرداخت مستلزم گمرک نظر براساس کالا ترخیص و شود

 به را احتمالی جریمه و تفاوت و پرداخت قطع طور به و نقدی خود، اظهار براساس را ورودی حقوق تواند می

 کند ترخیص را کالا و تودیع بانکی ضمانتنامه یا نقدی سپرده صورت

 کند، ودداریخ کالا ترخیص از گمرک قطعی نظر اعلام انتظار به کالا صاحب که مواردی در ـ1تبصره      

 تاریخ تا اظهار تاریخ از کالا نباشد، کالا صاحب اظهار از بیش مبلغی پرداخت مؤید گمرک قطعی نظر که درصورتی

 تشخیص با که مدتی برای. است معاف انبارداری پرداخت از کالا، صاحب به گمرک نهائی و قطعی نظر اعلام

 انبارداری هزینه پرداخت از کالا صاحب شود می کالا رخیصت از مانع ناحق به دولتی دستورهای یا مقررات گمرک،

 .شود می اعلام کالا گیرنده تحویل مسؤول مرجع به نیز مراتب و است معاف

 تحویل به قادر دلیل هر به گیرنده تحویل مرجع که مواردی در جز ماده این موضوع انبارداری هزینه ـ9تبصره      

 به گمرک توسط و تأمـین شود می بینی پیش منـظور این به بودجه قانون در ساله همه که اعتباری محل از نباشد کالا

 .شود می پرداخت گیرنده تحویـل مرجع

 .گردد می تأمین آن اجرای از حاصل درآمدهای محل از قانون این اجرای از ناشی اضافی مالی بار

 توقف مدت در یا کالا گیرنده تحویل مرجع به تحویل هنگام تا مبدأ از حمل حین در کالا که مواردی در ـ43ماده

 تمام پرداخت با را کالا کند تقاضا تواند می کالا صاحب شود، فاسد یا ضایع یا دیده آسیب گمرکی انبارهای در

 یا و کند واگذار دولت به بلاعوض را آن یا و خارج کشور از گمرکی تشریفات انجام و خدمات انجام های هزینه

 قسمت ورودی حقوق فقط خدمات، انجام های هزینه پرداخت با و کرده تفکیک را شده فاسد یا دیده آسیب قسمت

 یا نباشد مقدور سالم قسمت تفکیک که درصورتی. نماید نظر صرف دولت نفع به بقیه ترخیص از و بپردازد را سالم
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 تنظیم با کالا صاحب ضایتقا به تواند می اجرائی گمرک شود، کالا بیشتر فساد یا دیدگی آسیب موجب آن تفکیک

 آن براساس و تعیین را کالا ارزش فساد، و دیدگی آسیب با متناسب رسد می ایران گمرک تأیید به که صورتمجلسی

 به صورت این در شود دریافت وزن براساس مذکور ورودی حقوق چنانچه. نماید وصول و محاسبه را ورودی حقوق

 موجب گیرنده تحویل مرجع که درصورتی. شود می داده تخفیف ورودی حقوق در فساد یا دیدگی آسیب نسبت

 .گردد می معاف خدمات انجام های هزینه پرداخت از دیده آسیب قسمت شود کالا دیدگی آسیب

 موقت طور به شرایطی تحت تواند می معینی کالاهای آن براساس که است گمرکی رویه موقت، ورود ـ 51ماده

 تغییری که این بدون نماید می تعیین ایران گمرک که معینی مهلت ظرف باید کالاها نای. شود وارد گمرکی قلمرو به

 .است مستثنی حکم این از استهلاک از ناشی تغییرات. گردد خارج شود ایجاد آن در

 با مربوطه مقررات سایر و ها تضمین تشریفات، همچنین و موقت ورود رویه مشمول کالاهای فهرست ـ تبصره  

 .گردد می تعیین اجرائی نامه آیین در قانون این رعایت

 قلمرو به موقت طور به تواند می کالا آن براساس که است گمرکی رویه پردازش، برای موقت ورود -58 ماده

 از موادی شامل همچنین رویه این. شود صادر سپس و شده فرآوری یا تعمیر تکمیل، ساخته، تا شود، وارد گمرکی

 کالاهای. گردد می نیز شود می مصرف فرآوری و تکمیل ساخت، در که( ها کاتالیست) ها کننده تسریع قبیل

 آمده دست به محصولات. نیست پردازش برای موقت ورود رویه مشمول ابزارآلات و ها کننده روان قبیل از کمکی

 ورود رویه از دهاستفا مجوز آنها برای که کالاهایی تعمیر و فرآوری تکمیل، ساخت، از که باشند می محصولاتی

 .آیند می دست به شده اخذ پردازش برای موقت

 وزارتخانه مشترک پیشنهاد با مختلف کالایی گروه تفکیک به پردازش برای موقت ورود زمانی سقف ـ1تبصره      

 .دگرد می تعیین وزیران هیأت تصویب و ایران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق ایران، گمرک ربط، ذی تولیدی های

 گردد می تعیین اجرائی نامه آیین در قانون، این مقررات حدود در ماده این اجرای نحوه ـ9تبصره      

 کالا نگردد، تحویل گمرک به یا خارج گمرکی قلمرو از پروانه اعتبار مدت پایان تا عبوری کالای هرگاه ـ 57ماده

 .شود می گمرکی قاچاق مقررات مشمول

 تضمین است، رفته بین از( ماژور فورس) قهریه قوه علل به کالا گردد محرز گمرک برای هک درصورتی ـ1تبصره      

 حقوق میزان به تضمین موجه، عذر موارد در همچنین. شود می ساقط اعتبار درجه از مأخوذه تعهد و مسترد مأخوذه

 .گردد می منظور گمرک قطعی درآمد به نشده تحویل یا خارج کالای ورودی
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 مرجع به کالا تحویل اجازه قانون این( 132) ماده موضوع انتظامی جریمه اخذ با تواند می گمرک ـ9هتبصر      

 خارجی، عبور پروانه اعتبار مهلت از روز ده تا حداکثر گمرک نظر با اینکه بر مشروط نماید، صادر را گیرنده تحویل

 .باشد شده تحویل مقصد گمرک به کالا

 و مصرفی کالاهای مواد، و گردد می صادر کشور از که وارداتی کالای عین از دهش اخذ ورودی حقوق ـ 66ماده

 رعایت با شده صادر کالای بندی بسته یا تکمیل تولید، در شده مصرف یا رفته کار به خارجی بندی بسته لوازم

 .گردد مسترد صادرکننده به باید کالا ورود زمان مأخذ با آن اجرائی نامه آیین و قانون این مقررات

 قوانین برابر چنانچه میگردد حمل اقتصادی ویژه مناطق یا آزاد مناطق به صادرات، منظور به که کالاهایی ـ1تبصره      

 .گردد می استرداد مقررات مشمول شود صادر مناطق این از مقررات و

           استرداد مشمول ستا شیمیایی واکنش لازمه که( ها کاتالیست) ها کننده تسریع ورودی حقوق ـ9تبصره      

 مورد صادراتی کالای تولید در کمک عنوان به فقط که آنها همانند و کننده روان مواد و ابزارآلات ولی گردد می

 .نیست استرداد مقررات شامل گیرد می قرار مصرف و استفاده

 .شود درخواست نیز مذکور کالاهای واردکننده از غیر اشخاصی توسط تواند می استرداد ـ0تبصره      

 از سال سه شده صادر کالاهای در رفته کار به مواد ورودی عوارض و حقوق استرداد درخواست مهـلت ـ1تبصره      

 استرداد تقاضای تسلیم روز و گمرکی پته یا پروانه امضاء روز. است ورودی کالای گمرکی پته یا پروانه امضاء تاریخ

 .شود نمی وبمحس ایام این جزء ایران گمرک به

 باید صادرکننده صادراتی، کالای در رفته کار به وارداتی مواد و کالا انطباق و شناسایی تسهیل منظور به ـ 67ماده

 اعلام صدوری گمرک به مربوطه ورودی پروانه شماره قید با را استرداد موضوع صادراتی، اظهارنامه تسلیم با همزمان

 ظهر در را نتیجه و دهد انجام کامل طور به را صادراتی کالای بیارزیا تشریفات است موظف گمرک و کند

 .نماید قید صادراتی اظهارنامه

 این اجرائی نامه آیین در ورودی حقوق استرداد مراحل انجام جهت گمرک نیاز مورد مدارک و اسناد ـ تبصره      

 .گردد می مشخص قانون

 محاسبه ورود زمان در گمرکی اسناد در مندرج ورودی قحقو مأخذ و گمرکی ارزش براساس استرداد ـ 61ماده

 شود، وصول گمرک از غیر هایی سازمانـ توسط کالا ورود بابت دریافتی وجوه از بخشی که درصورتی. شود می
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 کننده وصول های سازمان سایر و گمرک. نماید می اعلام مذکور های سازمان به استرداد جهت را مراتب گـمرک

 .نمایند منظور سالانه بودجه در را استرداد برای لازم ودجهب ساله همه باید

 لوازمی و ها قسمت قطعات،. است معاف ورودی حقوق پرداخت از بازگشت هنگام موقت صدور کالای ـ74ماده

 .است ورودی حقوق پرداخت مشمول شود، ملحق یا اضافه کالا به جدیدی قطعه یا و شود تعویض تعمیر هنگام که

 دست از را خود اصالت کالا که باشد حدی به جدید قطعات الحاق یا اصلی قطعات تعویض چنانچه ـ تبصره      

 کالای ارزش التفاوت مابه میزان به ورودی حقوق پرداخت و قطعی واردات تشریفات طی مستلزم آن ترخیص بدهد،

 .است صادراتی و وارداتی

 این و است موقت صدور رویه مشمول شوند، می خارج رکشو از موقت طور به تعلیف برای که دامهایی ـ75ماده

 .باشند می معاف ورودی حقوق پرداخت از آنها نُتّاج و دامها

 .است وزیران هیأت مصوب احشام و اغنام تعلیف نامه آیین مقررات تابع دامها این برگشت و خروج تشریفات

 متعلق انبارهای در باید هستند ورودی قوقح پرداخت مشمول که کشور خارج از وارده پستی مرسولات ـ 11ماده

 .شوند نگهداری باشند، می گمرک نظارت تحت که پست به

 وسیله به توزیع قابل مرسولات. شود می وصول گمرک توسط خارج از وارده مرسولات ورودی حقوق ـ38ماده

 همراه به گمرکی پته یا نهپروا و ثبت مخصوص دفتر در و تعیین گمرک مأموران توسط پته یا پروانه صدور با پست

 به را دریافتی وجوه ورودی، حقوق وصول از پس پست ادارات. شود می تحویل پست به متعلقه وجوه صورتحساب

. نمایند می حساب تسویه گمرک با صورتحساب تحویل تاریخ از روز بیست ظرف حداکثر و واریز گمرک حساب

 .گردد می منظور قطعی درآمد به شده واریز وجوه

 فرودگاههای در گمرک نظارت تحت غیردولتی بخش توسط که است هایی فروشگاه آزاد های فروشگاه ـ32ماده

 شود می داده اجازه و شوند می دایر زمینی مبادی و بنادر و  دارند خارجی پرواز که هایی فرودگاه سایر و المللی بین

 خروجی یا ورودی مسافرین به داخلی، کالاهای و ورودی حقوق پرداخت از معافیت با خارجی کالاهای آنها در که

 .شود فروخته خروجی و ورودی نقلیه وسایل خدمه یا

 .شود می ایجاد ذیربط های سازمان و گمرک از مجوز کسب از پس آزاد های فروشگاه

 در ورمذک های فروشگاه به وارده کالاهای تسویه نحوه و کالا نوع و فروش خروج، ورود، چگونگی ـ تبصره      

 .گردد می تعیین قانون این اجرائی نامه آیین
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             فروخته خدمه یا مسافر به فقط آزاد های فروشگاه در که ورودی حقوق مشمول خارجی کالای ـ39ماده

 قاچاق مقررات مشمول گردد کشف گمرک به اظهار بدون کشور گمرکی قلمرو به ورود هنگام در چنانچه شود می

 .است کالا

 از واقع خلاف اسناد از استفاده بدون و مجاز کالای جای به که( 135) ماده موضوع کالای مورد در ـ816هماد

 :شود می رفتار زیر شرح به است نگذشته ماه چهار از بیش آن ترخیص تاریخ از و شده ترخیص گمرک

 پس و توقیف فوری کالا باشد لاکا صاحب اختیار در شده ترخیص کالای از قسمتی یا تمام که صورتی در ـ الف      

 .شود می رفتار قانون این( 135) ماده مقررات طبق دریافتی ورودی حقوق رد از

 زمان در که گردد معلوم و نباشد کالا صاحب اختیار در شده ترخیص کالای از قسمتی یا تمام که درصورتی ـ ب      

 نیامده دست به مقدار ورودی حقوق التفاوت بهما است، گرفته می تعلق آن به بیشتری ورودی حقوق ترخیص،

 .شود می دریافت

 و اظهار از بعد مغایرت نوع هر کشف است شده ذکر قاچاق عنوان به قانون این در که مصادیقی از غیر ـ811ماده

 باشد متعلقه وجوه تفاوت اخذ مـستلزم و گردد دولت مالی زیان موجب که گمرک از ورودی کالای ترخیص از قبل

 تا( %13) درصد ده از های هجریم گمرک رئیس تشخیص به احوال و اوضاع به توجه با التفاوت، مابه اخذ بر لاوهع

 .شود می دریافت التفاوت، مابه( %133) صددرصد

 درصد پنجاه از بیش میزانی به ورودی حقوق التفاوت مابه اخذ به منجر مغایرت کشف که درصورتی ـ1تبصره      

 پنجاه از کمتر نباید مأخوذه جریمه حداقل التفاوت، مابه اخذ بر علاوه باشد شده اظهار کالای ودیور حقوق( 53%)

 .باشد التفاوت مابه( %53) درصد

 براساس عبوری اظهارنامه و باشد ورودی مرز گمرک، از بعد بارنامه نهایی مقصد که مواردی در ـ9تبصره      

 کشف کالا میزان و نوع در مغایرتی ارزیابی اثر در که صورتی در باشد هشد گمرک تسلیم و تنظیم اسناد، مندرجات

 .گردد می ضبط دولت توسط مازاد و مغایر کالای نگردد، ارائه ماه سه طی گمرک قبول مورد اسناد و شود

 و مرجوعی و خارجی عبور کالای مورد در ماده این( 9) تبصره استثناء به مغایر اظهار به مربوط جرائم ـ0تبصره      

 عدم یا کالا خروج عدم صورت در تا شود می اخذ تضمین صورت به نقل و  حمل شرکت توسط داخلی عبور

 .گردد واریز قطعی درآمد به مربوطه مقررات اجرای بر علاوه مقرر مهلت در مقصد گمرک به کالا تحویل
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 صادرات مقررات قانون اجرائی نامه آیین ضمیمه گمرکی تعرفه جدول در مذکور های معافیت بر علاوه ـ883ماده

 مجلس مصوب قراردادهای و ها موافقتنامه ها، نامه تصویب قوانین، موجب به که دیگری های معافیت و واردات و

 :باشد می معاف ورودی حقوق پرداخت از نیز زیر موارد است، شده برقرار اسلامی شورای

 آنها همراهان و خارجی کشورهای یرؤسا به متعلق استفاده مورد کالاهای ـ الف      

 ...ـ ب      

 و سیاسی مأموران شخصی استفاده مورد کالای و خارجی سیاسی های مأموریت رسمی استفاده مورد کالای ـ1      

 رفتار شرط به 91/7/1010 مصوب سیاسی، روابط درباره وین قرارداد به مربوط قانون( 06) ماده موضوع آنان خانواده

 مورد هر در ایران گمرک و خارجه امور وزارت تشخیص با و متقابل

 کنسولی مأموران شخصی استفاده مورد کالای و خارجی کنسولی های مأموریت رسمی استفاده مورد کالای ـ9      

 کنسولی روابط درباره وین کنوانسیون قانون حدود در باشند می او خانه اهل که آنان خانواده اعضای و خارجی

 مورد هر در ایران گمرک و خارجه امور وزارت تشخیص با و متقابل رفتار شرط به 1/19/1050 مصوب

 کالای و آن به وابسته تخصصی مؤسسات و متحد ملل سازمان های نمایندگی رسمی استفاده مورد کالای ـ0      

 و مزایا کنوانسیون انونق حدود در ایران در خدمت مأمور متحد، ملل سازمان کارشناسان و کارکنان استفاده مورد

 تخصصی سازمانهای های مصونیت و مزایا کنوانسیون قانون و 10/19/1059 مصوب متحد ملل سازمان های مصونیت

 مورد هر در ایران گمرک و خارجه امور وزارت تشخیص با 93/19/1059 مصوب متحد ملل

 کشورهای فرهنگی و علمی اقتصادی، فنی، ایکمکه محل از اعزامی خارجی کارشناسان استفاده مورد کالای ـ1      

 90/1/1015 مصوب خارجی کارشناسان های معافیت و مزایا نامه آیین برابر ایران، به المللی بین مؤسسات و خارجی

 کنوانسیون سازمان بازرسان رسمی استفاده مورد اشیاء و هرمورد در ایران گمرک و خارجه امور وزارت تشخیص با

 انباشت تولید، گسترش، منع کنوانسیون به ایران اسلامی جمهوری دولت الحاق قانون درحدود یاییشیم سلاحهای منع

 دولت که المللی بین های کنوانسیون سایر و 5/5/1076 مصوب آنها انهدام و شیمیایی های سلاح کارگیری به و

 ها کنوانسیون این مقررات حدود در پیوندد می یا و است پیوسته آن به ایران اسلامی جمهوری

 علمی های هیأت توسط واردشده فنی و علمی عملیات وسایل و شیمیایی مواد و حفاری ادوات و آلات ـ 5      

 سازمان تأیید و تشخیص با( یونسکو) متحد ملل فرهنگی و علمی و تربیتی سازمان عضو کشورهای شناسی باستان

 علمی اکتشافات و حفاری برای مورد هر در ایران گمرک و گردشگری و دستی صنایع فرهنگی میراث
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 پیشنهاد به نیست فراهم کشور در آنها داخلی ساخت امکان که هوایی ناوبری کمک تجهیزات و رادار ـ پ      

 و تجارت و معدن صنعت، های وزارتخانه تأیید و شهرسازی و راه وزارت موافقت و کشور های فرودگاه شرکت

 دارایی و اقتصادی امور

 زره های ارابه سایر و تانک مواصلاتی، نظامی، مخابراتی لوازم مهمات، و اسلحه از اعم نظامی تجهیزات ـ ت      

 با که شده یاد اقلام ساخت برای اولیه مواد و کار سواری و سواری استثناء به دفاعی خاص نقلیه وسایل و جنگی پوش

 منظور همین به که دیگری اعتبار هر محل از یا دولت بودجه از مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزیر کتبی تأیید

 پشتیبانی و دفاع وزارت مصارف برای انحصاری صورت  به و است رسیده دولت تصویب به و یافته تخصیص

 وارد خارج از مذکور های سازمان نام به مستقیم طور به و خریداری انتظامی و مسلح نیروهای سایر و مسلح نیروهای

 شده

          امنیـتی و نظـامی دلایل به بنا مسـلح نـیروهای پـشتیبانی و دفاع و دارایی و اقتصادی امـور وزرای ـ رهتبص      

 .نمایند اعلام گمرک به را مراتب و معاف بـازرسی از را وارده کالای تواننـد می

 اطلاعات وزیر کتبی تأیید با اطلاعاتی خاص تجهیزات و اقلام ـ ث      

 .معافند بازرسی و بازبینی از مزبور اقلام ـ1صرهتب      

 .شود می نیز مذکور کالاهای صادرات شامل بند این مقررات ـ9تبصره      

 برای موقت واردات موقت، واردات ،(کابوتاژ) بری کران انتقالی، مرجوعی، خارجی، عبوری کالای ـ ج      

 پردازش

 مسافر همراه غیرتجاری خوراکی مواد و غیرمستعمل اشیاء و شخصی لوازم و سفر اسباب ـ چ      

 صنعت، وزارت پیشنهاد به که است مبلغی مسافر هر مورد در بند این موضوع اقلام معافیت ارزش سقف ـ تبصره      

 غیرتجاری جنبه حفظ با آن بر مازاد افزایش، صورت در. شود می تعیین وزیران هیأت تصویب و تجارت و معدن

 .شود می ورودی حقوق تپرداخ مشمول

 لوازم و باشد بیشتر یا سال یک خارج در آنان اقامت مدت که خارج مقیم ایرانیان شخصی لوازم و خانه لوازم ـ ح      

 :که این بر مشروط شوند می وارد ایران به که اقامت اجازه دارای خارجی اتباع اشیاء و خانه

 قهریه قوه موارد شود وارد گمرکی قلمرو به شخص ورود از بعد ماه نه تا لقب ماه  یک از مزبور اشیاء و لوازم ـ1      

 .است مستثنی ایران گمرک تشخیص به( ماژور فورس)
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 نداشته تجاری جنبه و بوده متناسب آنان اجتماعی شؤون و وضع با گمرک تشخیص به مزبور اشیاء و لوازم ـ9      

 .باشد

 .باشند نکرده استفاده معافیتی چنین از گذشته، سال پنج در ـ0      

 در شـوند می اعزام کشور از خارج به بیشتر یا ساله یک مأموریت انجام برای که دولت کارمندان ـ1تبصره      

 تشخیص به که ایرانیانی همچنین شوند احضار خارج از ساله یـک توقف و مـأموریت پایان از قـبل که صورتی

 در مذکور توقف سال یک مدت شرط مشمول شوند می اخراج سکونت محل ورکش از ناحق به خارجه امور وزارت

 .نیستند بند این

 اشیاء آن صاحب خانواده یا و شخص استفاده مورد عرفی طور به که است اشیائی خانه لوازم از منظور ـ9تبصره      

 .گیرد می قرار محل یک در اقامت هنگام

 مشمول نیز گردند می وارد اصلی سرزمین به آزاد مناطق از مربوطه تمقررا رعایت با که اشخاصی ـ0تبصره      

 .شوند می بند این تسهیلات

 به که خارجیانی و خارج در شاغل ایرانیان حرفه یا کار به مربوط غیربرقی و برقی از اعم ابزاردستی و آلات ـ خ      

 :که  این بر مشروط آیند می ایران

 قبلی اقامت محل کشور در ایران کنسولی مقامات تصدیق به ادعاء مورد کار و پیشه و حرفه به افراد آن اشتغال ـ1      

 .کند می کفایت محلی مقامات گواهی ارائه ایران کنسولی مقامات فاقد نقاط در. برسد آنان

 .برسد گمرکی قلمرو به آنان ورود از بعد ماه نه تا ورود از قبل ماه یک از ـ9      

 صورت ارائه با شوند، می فوت که خارج مقیم ایرانیان دستی کار ابزار و آلات و خانه لوازم شخصی، لوازم دـ      

 تنظیم ایران اسلامی جمهوری دولت کنسولی مأموران توسط فوت، از بعد سال یک ظرف حداکثر که ماترک مجلس

 .شود کشور وارد وراثت انحصار گواهی صدور از بعد سال یک تا حداکثر و گردد

 اسلامی جمهوری دولت کنسولی مأموران که مواردی در خارجه امور وزارت تشخیص به محلی مقامات ـ تبصره      

 .دارند را مذکور مجلس صورت تنظیم صلاحیت نباشند، اقامت محل کشور در ایران

 گواهی با المنفعه عام و خیریه مؤسسات بهداشتی و درمانی احتیاج مورد بیمارستانی و طبی لوازم و دارو ذـ      

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت
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 و اقتصادی امور وزیر پیشنهاد با پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت تأیید با مؤسسات این فهرست ـ تبصره      

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به دارایی

 به نجات و امداد ویژه خودروهای نجات، و امداد فرماندهی خودروهای آمبولانس، جمله از نقلیه وسائط رـ      

 خانه چادر، پتو، پوشاک، موادغذایی، امدادی، قایق و بالگرد بیمارستانی، و طبی پزشکی لوازم دارو، سواری، استثناء

 یا طبیعی بلایای از دیدگان آسیب به کمک منظور به که نیاز مورد نجات و امداد کالاهای سایر یا ساخته پیش های

 به که ایران اسلامی جمهوری احمر هلال اساسنامه در شده تصریح های مأموریت و وظایف سایر یا مترقبهغیر حوادث

 دارایی و اقتصادی امور وزارت تشخیص با شود می وارد ایران اسلامی جمهوری احمر هلال نام

 و سوانح و ها بحران عوقو هنگام به اهدائی و وارداتی اقلام و کالاها ترخیص و گمرکی تشریفات ـ تبصره      

 .آید می عمل به ممکن زمان کمترین در ای منطقه و ملی غیرمترقبه حوادث

 در یا شده برده کشور از خارج به قبل از اینکه از اعم ایران، تمدن و فرهنگ میراث به مربوط باستانی اشیاء زـ      

 دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث سازمان تأیید و تشخیص با باشد آمده دست به کشور از خارج

 و ها کتابخانه هنری، و فرهنگی های نمایشگاه و ها موزه بایگانی تشکیل منظور به فرهنگی و هنری اشیاء ورود ژـ      

 و اسناد سازمان اسلامی، ارشاد و فرهنگ وزارت توسط باستانی آثار مرمت و تعمیر و هنری و فرهنگی مبادلات

 مورد حسب دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث سازمان و ایران ملی کتابخانه

 وارد عمومی های موزه تکمیل یا ایجاد برای که کشورها سایر تمدن و فرهنگ میراث به مربوط عتیقه اشیاء ـ س      

 دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث سازمان تأیید و تشخیص به شود می کشور

 قانون این( 65) ماده مقررات رعایت با شود داده بازگشت عیناً علت هر به که صادراتی کالاهای ـ ش      

 خارج در کشور، به شده بازگشت صادراتی کالای روی که است آن قانون این در عیناً کلمه از منظور ـ تبصره      

 .باشد نشده استفاده آن از یا و انجام عملی

 کشور از خروج و ورود در متعارف میزان به نقلیه وسایل مصرفی روغن و سوخـت ـ ص      

 نباشد، فروش و خرید قابل عرف در و نداشته قیمتی ذاتاً گمرک تشخیص به که ها بیب تجاری های نمونه ـ ض      

 مربوطه کنوانسیون رعایت با

 غیرقابل ار آن گمرک مأموران حضور با تواند می کالا صاحب ذاتی بهای دارای های نمونه مورد در ـ تبصره     

 .نماید ترخیص و ساخته فروش
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 به رسمی طور به المللی بین خارجی مؤسسات و دولتها طرف از اعطائی های تندیس و ها نشان ها، مدال ـ ط      

 ایران اتباع

 مسافری و باری هواپیماهای ـ ظ      

 و فنی مشخصات حاوی کتابچه ی،تبلیغات فشرده لوحهای تقویم، ،(بروشور) دفترک ،(کاتولوگ) کالانما ـ ع      

 تجاری جنبه فاقد فنی های نقشه کالا، حمل به مربوط اسناد کالا، تجاری

 و صنعتی تولیدی، واحدهای توسط معادن و صنایع وزارت تشخیص به تولید خط آلات ماشین واردات ـ غ      

 مجاز معدنی

 های ممنوعیت و ها محدودیت استثناء به ها ممنوعیت و ها محدودیت مشمول ماده این موضوع کالاهای ـ1تبصره      

 .شود نمی «ها ممنوعیت» عنوان با قانون این نهم بخش از دوم فصل مقررات رعایت با قانونی و شرعی

 .نیست نقلیه وسایل شامل ماده این( د) تا( چ) بندهای موضوع های معافیت ـ9تبصره      

 موجب به که کالاهایی و قانون این( 112) ماده( ژ) و( ر) ،(ذ) ،(ث) ،(ب) بندهای موضوع کالاهای ـ821ماده

  ده انقضاء از قبل اگر شوند می ترخیص ورودی حقوق از معافیت با وزیران هیأت های نامه تصویب یا خاص قوانین

 از عما عنوان هر به ندارد را شرایط همان با معافیت از استفاده حق که دیگری شخص به آن ترخیص تاریخ از سال

 می گرفته نظر در استهلاک و فرسودگی تناسب به که مبلغی کسر با را متعلقه وجوه باید شود واگذار وکالتی یا قطعی

 .کند پرداخت شود،

 .است مستثنی باشد، شده مقرر دیگری نحوه واگذاری برای مربوط مقررات طبق که مواردی      

 .است ورود مجوزهای اخذ مستلزم ترخیص تاریخ از سال پنج از بلق ماده این موضوع کالای واگذاری ـ تبصره      

 یا مواد یا اشیاء بندی بسته یا مونتاژ یا ساخت در مصرف برای که موادی و لوازم و قطعات ورودی حقوق ـ828ماده

 آن ورودی حقوق مأخذ مجموعاً که شود تعرفه جدول از ردیفی مشمول که مواردی در گردد می وارد ها دستگاه

 و معدن صنعت، وزارت نظارت و تشخیص به باشد آماده دستگاه یا ماده یا شیء ورودی حقوق مأخذ جمع از بیشتر

 .شود می وصول مربوط آماده دستگاه یا ماده یا شیء ورودی حقوق مأخذ به تجارت

 قاچاق موارد از غیر به ها جریمه کالا، ارزش تعرفه، تشخیص در گمرکی اختلافات به رسیدگی مرجع ـ844ماده

 کمیسیون این. است گمرکی اختلافات به رسیدگی کمیسیون گمرکی، مقررات و( ماژور فورس) قهریه قوه گمرکی،

 :است ذیل اشخاص از مرکب
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 ایران گمرک کارمندان از اصلی عضو نفر چهار ـ الف      

 تجارت و معدن صنعت، وزارت کارمندان از اصلی عضو نفر دو ـ ب      

 دارایی و اقتصادی امور وزارت کارمندان از اصلی عضو نفر یک ـ پ      

 ایران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق نماینده عنوان به اصلی عضو نفر یک ـ ت      

 تعاون اتاق نماینده عنوان به اصلی عضو نفر یک ـ ث      

 .شوند می انتخاب مزبور دستگاههای توسط گمرکی امور به مطلع افراد میان از کمیسیون، اعضاء ـ1تبصره      

 مرتبط کاری سابقه سال پانزده دارای حداقل باید و شوند می تلقی مدیرکل طراز هم کمیسیون اعضاء ـ9تبصره      

 .شوند انتخاب مذکور های اتاق رؤساء و مربوطه وزراء ایران، گمرک رئیس توسط و باشند

 .شود می معرفی البدل علی عضو عنوان به نیز نفر یک اصلی اعضاء از هریک همراه به ـ0تبصره      

 مابه مبلغ که مواردی در مگر اسـت الاجراء لازم گمـرکـی اختـلافات به رسـیدگی کمـیسیون رأی ـ1تبصره      

 و ورود شرایط درخصوص اختلاف که کالایی گمرکی ارزش یا و مؤدی قبول مورد و گمرک نظر بین التفاوت

 روز بیست ظرف تواند می مؤدی صورت این در که باشد ریال( 5303330333) میلیون پنجاه از شبی است، آن صدور

 .بنماید را تجدیدنظر کمیسیون به امر ارجاع تقاضای رأی ابلاغ تاریخ از

 مورد ایران گمرک ستادی واحدهای در ابتدا مؤدی درخواست به ها گمرک با اشخاص اختلافات ـ 5تبصره      

 ایران گمرک کل رئیس طرف از پرونده باشد باقی خود اعتراض به مؤدی که صورتی در و گیرد می رارق اظهارنظر

           احاله گمرکی اختلافات به رسیدگی کمیسیون به گردد می تعیین کتبی طور به وی حکم به که شخصی یا و

 به را اختلاف مورد مبلغ( %5/3) درصد  نیم معادل باید کالا صاحب مذکور کمـیسیون در اختلاف طرح برای. شود می

 .نماید پرداخت سپرده صورت به رسیدگی حق عنوان

 مبلغ باشد گمرک نظریه تأیید در گمرکی اختلافات به رسیدگی کمیسیون وسیله به صادره رأی که صورتی در      

 درخواست با اینکه یا باشد کالا صاحب نفع به رأی که صورتی در لکن گردد می منظور قطعی درآمد به مذکور

 سپرده مبلغ باشد، کالا صاحب نفع به فوق کمیسیون رأی و شود احاله تجدیدنظر کمیسیون به اختلاف کالا صاحب

 .گردد می مسترد

 .شود می رسیدگی صالحه مراجع در گمرکی قاچاق به مربوط اختلافات      
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 کل رئیس طرف از که هایی گزارش و ها طرح مورد در اظهارنظر و تعرفه استعلام مورد در کمیسیون ـ 6تبصره      

 برای شود تعرفه تعیین قانون این( 10) ماده اجرای در که مواردی در. دهد می مشورتی نظر شود می ارجاع گمرک

 .است الاجراء لازم گمرک

 مواجه ختلافا موضوع از غیر مواردی با کمیسیون ها، پرونده به رسیدگی حین در که مواردی در ـ7تبصره      

 .شود می منعکس ایران گمرک کل رئیس به مراتب گردد،

 یابد می رسمیت اعضاء از نفر شش حضور با حداقل گمرکی اختلافات به رسیدگی کمیسیون جلسات ـ 6تبصره      

 .است معتبر( نفر پنج حداقل) اعضاء کل اکثریت رأی با آن مصوبات و

 .گردد ذکر آن در اقلیت نظرات و گردیده تصریح آن متن در باید رأی اتمستند و توجیهات دلایل، ـ2تبصره      

 جلسه اولین در رئیس نایب نفر یک و رئیس نفر یک اختلافات به رسیدگی کمیسیون اصلی اعضاء بین از ـ845ماده

 .شوند می منصوب گمرک کل رئیس حکم با و انتخاب مخفی رأی با کمیسیون

 :است ذیل اشخاص از مرکب گمرکی اختلافات نظر تجدید کمیسیون ـ846 ماده

 (رئیس) وزیر انتخاب به دارایی و اقتصادی امور وزارت کارمندان از نفر یک ـ الف      

 (رئیس نایب) ایران گمرک کل رئیس انتخاب به ایران گمرک معاونین از نفر یک ـ ب      

 وزیر انتخاب به تجارت و معدن صنعت، وزارت کارمندان از نفر یک ـ پ      

 قضائیه قوه رئیس انتخاب به قضات از نفر یک ـ ت      

 از نفر یک یا اتاق رئیس معرفی با ایران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق رئیسه هیأت اعضاء از نفر یک ـ ث      

 ها تعاونی پرونده مورد در اتاق رئیس انتخاب به تعاون اتاق رئیسه هیأت اعضاء

 باید کمیسیون اعضاء. شود می معرفی البدل علی عنوان به نیز نفر یک اصلی اعضاء از یک هر همراه هب ـ1تبصره      

 .باشند مرتبط کاری سابقه سال بیست دارای حداقل

 مورد مبـلغ( %1) درصد  یـک معادل باید کالا صاحب تجدیدنظر کمیسیون در اختلاف طرح برای ـ9تبصره      

 کمیسیون وسیله به صادره رأی که صورتی در. نماید پرداخت سـپرده صـورت به رسیدگی حق عنوان به را اختـلاف

 کمیسیون رأی که صورتی در لکن شود می منظور قطعی درآمد به مذکور مبلغ باشد گمرک نظریه تأیید در مذکور

 گردد. می مسترد سپرده مبلغ باشد کالا صاحب نفع به فوق
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 باشند داده رأی پروندهای مورد در گمرکی، اختلافات به رسیدگی کمیسیون عضو عنوان به که کسانی ـ0تبصره      

 .ندارند را پرونده همان درباره دادن رأی و تجدیدنظر کمیسیون در شرکت حق

 تاریخ از روز سی مدت تا فقط و است الاجراء لازم و قطعی تجدیدنظر کمیسیون وسیله به صادره آراء ـ1تبصره      

 .میباشد اداری عدالت دیوان در شکایت قابل شکلی نظر از رأی ابلاغ

 صورت در جز به و میشوند انتخاب سال دو مدت برای اداری رسمی احکام موجب به کمیسیونها اعـضاء ـ847ماده

 سه از بیش غیرموجه غیبت و دیگر های سازمان به انتقال کیفری، یا اداری محکومیت حجر، استعفاء، بازنشستگی،

 .باشند نمی تغییر قابل مذکور مدت در لی،متوا جلسه

 .است تمدید قابل دیگر دوساله دوره یک برای فقط کمیسیونها در عضویت ـ تبصره      

 تواند می ایران گمرک کل رئیس نماید، ایجاب کمیسیون به ارجاعی های پرونده تعداد که مواردی در ـ841ماده

 های کمیسیون تشکیل برای را بیشتری اعضاء که نماید تقاضا( 116) و( 111) مواد در مذکور مراجع و وزیران از

 نیز دستگاهها سایر صورت این در. نمایند معرفی معین مدت برای تجدیدنظر و گمرکی اختلافات به رسیدگی جدید

 .نمایند اقدام قانون این در مقرر شرایط رعایت با درخواست مورد اعضاء معرفی به نسبـت مکلفند

     ایران گمرک ستادی واحدهای ولی نیست تعمیم قابل مشابه های پرونده مورد در ها کمیسیون راءآ ـ843ماده

 بر منطبق نظر تجدید و گمرکی اختلافات به رسیدگی کمیسیون آراء که ها کمیسیون قطعی آراء آخرین به توانند می

 گیرد قرار نیز کالا صاحب پذیرش وردم آراء اینگونه آنکه بر مشروط موضوع، وحدت و مشابه موارد در باشد هم

 .نمایند استناد

 به ورودی حقوق معینی کالای برای کشورها سایر با دولت بازرگانی های موافقتنامه ضمن هرگاه ـ851ماده

 باقی خود قوت به مزبور های موافقتنامه که مادامی شود معین است مقرر تعرفه جدول در که آنچه از غیر مأخذی

        دریافت آنها در مقرر شرایط رعایت با و ها موافقتنامه در شده تعیین مأخذ مطابق کالا آن یورود حقوق است

 .شود بخشوده یا گیرد تعلق آن به کمتری ورودی حقوق تعـرفه، جدول در اینکه مـگر گردد می

 باید بیاورند بیرون ای و گرفته مرزی سرزمینی آبهای از را خارجی و داخلی از اعم کالایی که اشخاصی ـ857ماده

 و مشخصات از حاکی مجلس صورت فوراً است مکلف گمرک و نمایند تحویل گمرک نزدیکترین به را آن

 .برساند یابنده امضاء به و تنظیم را کالا خصوصیات
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 کثیرالانتشار روزنامه یک در را مراتب بلافاصله انبار قبض صدور و انبار دفتر در ثبت از پس است مکلف گمرک

 یک مدت تا آگهی انتشار تاریخ از تواند می داند می مزبور کالای مالک را خود کسی اگر که نماید تصریح و علاما

 های هزینه پرداخت و کالا ترخیص و خارجی کالای ورودی حقوق پرداخت برای گمرک به اسناد ارائه با سال

 .نماید مراجعه آن نظایر و آب از آوردن بیرون

 تلقی المالک مجهول عنوان به مزبور کالای ننماید مراجعه گمرک به کسی مزبور مدت پـایان تا که صورتی در      

 پرداخت قابل فروش حاصل محل از مربوطه های هزینه فقیه ولی سوی از مأذون نهاد توسط فروش از پس و شود می

 .است

 و نقـل دریانوردی، و بنادر سازمان توسط که آنها بقایای و دیده صدمه یا شده غرق شناورهای درمورد ـ1تبصره      

 .شود می اقدام 92/6/1010 مصوب ایران دریایی قانون( 07) ماده رعایت با یابد می انتقـال

 مقررات طبق نماید، خطر یا اضافی هزینه ایجاد آنها نگهداری که کالاهایی و الفساد سریع کالاهای ـ9تبصره      

 .شود می نگهداری سپرده عنوان به نهائی تکلیف تعیین تا آن فروش از اصلح وجوه و رسد می فروش به مربوط،

---------------------------------------------------------------------- 

 گمرکی امور قانون اجرایی نامه آیین :عنوان

              916 الی 932:تبصره و ماده

 1021 مصوب هـ17775ت/969756شماره :تصویب سال و شماره

 وزیران هیات: تصویب مرجع

 متن:

 وقت مدنی، دادرسی آیین به مربوط قوانین به توجه با اختلافی های پرونده به رسیدگی برای ها کمیسیون ـ213ماده

 .نمایند می ابلاغ وی قانونی نماینده یا مؤدی حضور جهت را رسیدگی

 .بود نخواهد گیرسید مانع موجه عذر بدون وی نماینده یا مؤدی حضور عدم

 بخش موضوع رسیدگی حق های سپرده پرداخت به منوط ها کمیسیون به ارجاع درخواست پذیرش ـ 1تبصره

 .باشد می قانون دوازدهم
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 نظر تأیید در عیناً صادره رأی چنانچه قانون دوازدهم بخش موضوع رسیدگی حق های سپرده خصوص در ـ 9تبصره

 .گردد می مسترد کالا صاحب به سپرده مبلغ موارد سایر در و منظور یقطع درآمد به سپرده مبلغ باشد گمرک

 و عادی جلسه کاری روز پنج حداقل هفته هر در باید گمرکی اختلافات به رسیدگی کمیسیون ـ 281ماده

 .بود خواهد ایران گمرک در ها کمیسیون تشکیل محل. باشند داشته عادی جلسه دو نظر تجدید کمیسیون

 طراز هم) قانون( 111) ماده( 9) تبصره مشمول قانون( 116) ماده( پ) و( الف) بندهای در مذکور اعضای ـ1تبصره

 .شوند می تلقی( کل مدیر

 کل اکثریت رأی با آن مصوبات و یابد می رسمیت اعضا تمامی حضور با نظر تجدید کمیسیون جلسات ـ9تبصره

 .است معتبر( نفر سه حداقل) اعضا

 در آن جلسات در حضور و ها کمیسیون به اختلاف ارجاع مورد در اشخاص یندگاننما درخواست ـ288ماده

 .باشد شده تصریح آنها نامه معرفی یا رسمی نامه وکالت در موارد این که شود می پذیرفته صورتی

 از قبل را خود پرونده ها کمیسیون رؤسای از کتبی تقاضای با تواند می وی قانونی نماینده یا کالا صاحب ـ282ماده

 .نمایند مطالعه مربوط مسئول نظر تحت و کمیسیونها محل در رسیدگی جلسات تشکیل

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

 رسمیت اعلام با. شود می نگاهداری و تنظیم مذاکرات خلاصه ثبت دفتر نام به دفتری کمیسیونها در ـ289ماده

 هر به مربوط مذاکرات و قید حاضر اعضای اسامی ذکر با مذاکرات شروع ساعت و تاریخ و جلسه شماره جلسه

 .گردد می درج دفتر آن در اختصار به رأی مفاد و پرونده

 گردیده منعکس مخصوص چاپی ورقه روی جلسه همان در باید پرونده هر به نسبت کمیسیون مصوبات ـ284ماده

 موکول بعدی جلسه به رسیدگی ادامه یا و اتخاذ نهایی تصمیم آنکه از اعم برسد جلسه در حاضر اعضای امضای به و

 .باشد شده صادر قرار آزمایشگاه یا کارشناس نظر تحصیل یا پرونده نقص رفع برای یا و

 خود نظر نیستند موافق اکثریت نظر با که اعضایی شود صادر اکثریت به کمیسیون رأی موضوعی در هرگاه ـ تبصره

 .نمایند می امضا و قید اقلیت عنوان به رأی ورقه زیر در را

 یادداشتهای شده، هماهنگ سیستم نمانکلاتور متن کالا بندی طبقه تشخیص برای موظفند کمیسیونها ـ285ماده

 وانینق موارد سایر در و کالا بندی طبقه خصوص در گمرکی همکاری شورای سوی از صادره آرای و آن توضیحی

 .نمایند اشاره شده یاد منابع به صادره رأی اوراق در و داده قرار رأی صدور ملاک دقیق طور به را مربوط مقررات و
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 :توانند می نظر تجدید و گمرکی اختلافات به رسیدگی های کمیسیون ـ286ماده

 بازدید برای را اعضاء از نفر چند یا یک بدانند لازم را کالا بازدید و سوابق و پرونده به مراجعه که مواردی در ـ الف

 .نمایند مأمور گزارش تهیه و پرونده آن مطالعه و

 از که اشخاصی یا رسمی و علمی مراجع یا دادگستری رسمی کارشناس به را موضوع بدانند لازم که مواردی در ـ ب

 باید که طرفی و( دگستریدا غیر) کارشناسی الزحمه حق و نموده ارجاع اند شده معرفی دولتی دستگاههای طرف

 .کنند تعیین نماید پرداخت را آن

 حقوقی اشخاص از را خود استناد مورد اسناد شده گواهی رونوشت که بدهند گواهینامه متقاضی شاکیان به ـ پ

 و تهیه را درخواست مورد رونوشت مدنی دادرسی آیین مقررات رعایت با موظفند حقوقی اشخاص و نمایند تحصیل

 .ایندنم تسلیم

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

 برای را رأی کمیسیونها امور واحد مسئول پرونده، هر مورد در کمیسیون نهایی نظر صدور از پس ـ 287ماده

 طریق از مؤدی به بلاغا جهت را رأی«  شد ملاحظه» عبـارت قید از پس وی و ارسال ایران گمرک کل رییس ملاحظه

 .نمود خواهد اعاده کمیسیون به مربوط ستـادی دفتر

 باید ربط ذی های دستگاه قانون،( 116) ماده( 1) تبصره و( 111) ماده( 9) و( 1) های تبصره اجرای در ـ281ماده

 .نمایند اعلام ایران کگمر به را کمیسیونها اعضای بازرگانی و تجاری امور با مرتبط فعالیت سابقه به مربوط مستندات

---------------------------------------------------------------------- 

 شورای مجلس مصوب هایموافقتنامه از برخی اساس بر گمرکی حقوق درصدهای تغییر اجازه قانون :عنوان

 اسلامی

                واحده ماده: تبصره و ماده

 1075: تصویب سال

 اسلامی شورای مجلس: بتصوی مرجع

 متن:
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 بین بازرگانی ترجیحات جهانی نظام نامهموافقت چهارچوب در که شودمی داده اجازه دولت به - واحده ماده

 ،1071 مصوب اسلامی کشورهای میان تجاری ترجیحات نظام نامهموافقت ،1073مصوب توسعه حال در کشورهای

 توازن و ایران اسلامی جمهوری نظام مصالح رعایت با 1071 اسفند مصوب ازمیر عهدنامه اصلاحی پروتکل قانون

 غیر موانع مربوطه،قوانین با مطابق متبادله امتیازات تغییر یا و کالاها فهرست اصلاح و تغییر به نسبت متبادله امتیازات

 .دارد معمول لازم اقدام ایتعرفه شبه و ایتعرفه

 مجلس پنج و هفتاد و سیصد و هزار یک ماه اردیبهشت نهم یکشنبه روز لسهج در واحده ماده بر مشتمل فوق قانون 

 .است رسیده نگهبان شورای تأیید به 107509095تاریخ در و تصویب اسلامی شورای

---------------------------------------------------------------------- 

 آلات ماشین و خودرو انواع مالیات و بازرگانی ودس گمرکی، حقوق وصول و محاسبه چگونگی قانون: عنوان

 آنها قطعات و داخل ساخت و وارداتی راهسازی

            تبصره 99 و واحده ماده: تبصره و ماده

 1071: تصویب سال

 اسلامی شورای مجلس: تصویب مرجع

 متن:

 :ملشا خودرو انواع به مربوط مالیات و بازرگانی سود گمرکی، حقوق - واحده ماده

 انواع و سیکلت موتور و دوچرخه تریلرکش، کامیونت،کامیون، کامیون، شاسی اتوبوس، بوس،مینی وانت، سواری،

 :شودمی دریافتو محاسبه زیر شرح به شودمی تولید داخل در یا وارد کشور خارج از که راهسازی آلات ماشین

 گمرکی حقوق - الف

 :وارداتی راهسازی آلات ماشین و خودروها گمرکی حقوق - 1

 سیف ارزش درصد 95 سواری -

 سیف ارزش درصد 95 کابین یک وانت -

 سیف ارزش درصد 95 کار سواری و دوکابین وانت -

 سیف ارزش درصد 15 بوسمینی -
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 سیف ارزش درصد 15 اتوبوس -

 سیف ارزش درصد 15 تریلرکش کامیونت و کامیون، کامیون، شاسی -

 سیف شارز درصد 93 سیکلت موتور -

 سیف ارزش درصد 93 دوچرخه -

 سیف ارزش درصد 93 راهسازی آلات ماشین -

 سیف ارزش اساس بر داخل ساخت راهسازی آلات ماشین و خودروها وارداتی منفصل هایقطعه گمرکی حقوق - 9

 :مذکور هایقطعه

 سیف ارزش درصد 13 سواری -

 سیف ارزش درصد 13 کابین یک وانت -

 سیف ارزش درصد 13 کار ریسوا دوکابین وانت -

 سیف ارزش درصد 5 بوسمینی -

 سیف ارزش درصد 5 اتوبوس -

 سیف ارزش درصد 5 تریلرکش کامیونت و کامیون، کامیون، شاسی -

 سیف ارزش درصد 13 سیکلت موتور -

 سیف ارزش درصد 13 دوچرخه -

 سیف ارزش درصد 13 راهسازی آلات ماشین -

 :بازرگانی سود - ب

 :وارداتی راهسازی آلات ماشین و خودروها زرگانیبا سود - 1

 سیف ارزش درصد 5 سواری -

 سیف ارزش درصد 5 کابین یک وانت -

 سیف ارزش درصد 5 کار سواری و دوکابین وانت -
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 سیف ارزش درصد 5 بوسمینی -

 سیف ارزش درصد 5 اتوبوس -

 سیف ارزش درصد 5 تریلرکش کامیونت و کامیون، کامیون، شاسی -

 سیف ارزش درصد 13 سیکلت وتورم -

 سیف ارزش درصد 13 دوچرخه -

 سیف ارزش درصد 13 راهسازی آلات ماشین -

 سیف ارزش اساس بر داخل ساخت راهسازی آلات ماشین و خودروها وارداتی منفصل هایقطعه بازرگانی سود - 9

 :مذکور هایقطعه

 سیف ارزش درصد 13 سواری -

 سیف شارز درصد 13 کابین یک وانت -

 سیف ارزش درصد 13 کار سواری و دوکابین وانت -

 سیف ارزش درصد 13 بوسمینی -

 سیف ارزش درصد 13 اتوبوس -

 سیف ارزش درصد 13 تریلرکش کامیونت و کامیون، کامیون، شاسی -

 سیف ارزش درصد 13 سیکلت موتور -

 سیف ارزش درصد 13 دوچرخه -

 سیف ارزش درصد 5 راهسازی آلات ماشین -

 :مالیات - ج

 :آنها سیف ارزش اساس بر وارداتی راهسازی آلات ماشین و خوردوها مالیات - 1

 :سواری

 .درصد 73 نرخ به سیف ارزش ریال میلیون ده تا -
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 .درصد 75 نرخ به ریال میلیون پانزده سقف تا ریال میلیون ده مازاد به نسبت -

 .درصد 65 نرخ به ریال میلیون یستب سقف تا ریال میلیون پانزده مازاد نرخ به نسبت -

 .درصد 133 نرخ به ریال میلیون پنج و بیست سقف تا ریال میلیون بیست مازاد به نسبت -

 .درصد 193 نرخ به ریال میلیون سی سقف تا ریال میلیون بیست مازاد به نسبت -

 .شودمی اضافه قبلی نرخ به درصد 95 ریال میلیون پنج هر ازاء به ریال میلیون سی مازاد به نسبت -

 .درصد 03 نرخ به: کابینیک وانت -

 :کار سواری دوکابین وانت -

 .درصد 53 نرخ به سیف ارزش ریال میلیون ده تا -

 .درصد 55 نرخ به ریال میلیون پانزده سقف تا ریال میلیون ده مازاد به نسبت -

 .درصد 65 نرخ به ریال میلیون بیست سقف تا ریال میلیون پانزده مازاد به نسبت -

 .درصد 63 نرخ به ریال میلیون پنج و بیست سقف تا ریال میلیون بیست مازاد به نسبت -

 .درصد 133 نرخ به ریال میلیون سی سقف تا ریال میلیون پنج و بیست مازاد به نسبت -

 .شودمی اضافه قبلی نرخ به درصد 95 ریال میلیون پنج هر ازاء به ریال میلیون سی مازاد به نسبت -

 .درصد 93 نرخ به: بوسمینی -

 .درصد 93 نرخ به: اتوبوس -

 .درصد 93 نرخ به: تریلرکش و کامیونت کامیون، کامیون، شاسی -

 .درصد 13 نرخ به سیلندر یک از بیش با و درصد 5 نرخ به سیلندر یک با: موتورسیکلت

 معاف:  دوچرخه -

 .معاف: راهسازی آلات ماشین -

 وارداتی منفصل هایقطعه سیف ارزش مجموع مبنای بر داخل ساخت راهسازی آلات ماشین و دروهاخو مالیات - 9

 :قانوناین 7 تبصره مفاد طبق بر آنها
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 :سواری -

 .درصد 93 نرخ به سیف ارزش ریال میلیون ده تا -

 .درصد 95 نرخ به ریال میلیون پانزده سقف تا ریال میلیون ده مازاد به نسبت -

 .درصد 05 نرخ به ریال میلیون بیست سقف تا ریال میلیون پانزده مازاد به نسبت -

 .درصد 53 نرخ به ریال میلیون پنج و بیست سقف تا ریال میلیون بیست مازاد به نسبت -

 .درصد 73 نرخ به ریال میلیون سی سقف تا ریال میلیون پنج و بیست مازاد به نسبت -

 .شودمی اضافه قبلی نرخ به درصد 95 ریال میلیون پنج هر ازاء به ریال میلیون سی مازاد به نسبت -

 .معاف: کابین یک وانت -

 .کار سواری و دوکابین وانت -

 .درصد 13 نرخ به سیف ارزش ریال میلیون ده تا -

 .درصد 15 نرخ به ریال میلیون پانزده سقف تا ریال میلیون ده مازاد به نسبت -

 .درصد 95 نرخ به ریال میلیون بیست سقف تا ریال میلیون پانزده مازاد به نسبت -

 .درصد 13 نرخ به ریال میلیون پنج و بیست سقف تا ریال میلیون بیست مازاد به نسبت -

 .درصد 63 نرخ به ریال میلیون سی سقف تا ریال میلیون پنج و بیست مازاد به نسبت -

 .شودمی اضافه قبلی نرخ به درصد 95 یالر میلیون پنج هر ازاء به ریال میلیون سی مازاد به نسبت -

 .معاف: بوسمینی -

 .معاف: اتوبوس -

 .معاف: تریلرکش و کامیونت کامیون، کامیون، شاسی -

 .معاف: موتورسیکلت -

 .معاف: دوچرخه -

 .معاف: راهسازی آلات ماشین -
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 سال 6 مدت به کشور یراهساز آلات ماشین و خودروسازی صنایع نوسازی و بازسازی منظور به - 8 تبصره

 :گیردمی تعلق داخلی تولیدکنندگانبه زیر شرح به هاییتخفیف

 .مالیات و گمرکی حقوق بازرگانی، سود درصد 63 حداکثر 1070 سال پایان تا قانون این تصویب تاریخ از -

 .مالیات و گمرکی حقوق بازرگانی، سود درصد 63 حداکثر 1071 سال -

 .مالیات و گمرکی حقوق بازرگانی، سود رصدد 53 حداکثر 1075 سال -

 .مالیات و گمرکی حقوق بازرگانی، سود درصد 13 حداکثر 1076 سال -

 وزیران هیأت تصویب به سنگین صنایع وزارت پیشنهاد به که اینامهآیین طبق تبصره این موضوع تخفیفهای مقدار

 تولیدی، محصول هایقطعه نمودن داخل ساخت و صادرات در داخلی تولیدکنندهموفقت میزان اساس بر رسدمی

 .شودمی تعیین

 قانون این موضوع مبالغ بر علاوه هوا آلودگی از جلوگیری و زیست محیط بهبود به کمک منظور به - 2 تبصره

 وارداتی سواری خودروهای کلیه از سیف ارزش مأخذ به مالیات و بازرگانی سودگمرکی، حقوق درصد یک معادل

 .شد خواهد واریز کشور عمومی درآمد حساب به و وصول

 بینیپیش کشور کل بودجه قانون در منظور همین به که اعتباری محل از بابت این از وصولی مبالغ معادل سال هر

 به زیست محیط بهبود برای صرفاً  تا گرفت خواهد قرار ذیربط سازمانهای اختیاردر وزیران هیأت تشخیص به شودمی

 .ندبرسان مصرف

 نظر در چهارسیلندر سواری اتومبیلهای برای و پایه صورت به صرفاً  شده ارائه گمرکی حقوق ارقام - 9 تبصره

 .شود اضافه الف بند در مذکور ارقام به %0اضافه سیلندر هر برای و شده گرفته

 نرخهای با ارز که زمانی تا شودمی محاسبه شناور ارز بهای مبنای بر قانون این در شده یاد سیف ارزش - 4 تبصره

 تخصیصی ارز بهای از ارزانتر نباید واردات برای تخصیصی ارز بهای یابدمی تخصیصداخلی تولیدات جهت متفاوت

 هنگام به ایران گمرک و اعتبار گشایش هنگام بهایران اسلامی جمهوری مرکزی بانک. باشد داخل ساخت جهت

 .شودواریز خزانه حساب به بایستی احتمالی التفاوتمابه و بوده تخصیصی ارز نرخ کنترل مسئول ترخیص

 و منفصل هایقطعه و وارداتی راهسازی آلات ماشین و خودروها انواع بازرگانی سود و گمرکی حقوق - 5 تبصره

 کلیه مالیات و. شودمی دریافت ایران اسلامی جمهوری گمرک توسط ترخیصهنگام آنها، یدکی هایقطعه

 خریدار از مورد حسب واردکنندگان و داخلیتولیدکنندگان توسط فروش زمان در قانون این در شده ادی خودروهای
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 شخصیمصارف برای اشخاص که مواردی در. شد خواهد پرداخت دارایی و اقتصادی امور وزارت به و وصول

 مالیات پرداخت به تنسب گمرک از ترخیص تاریخ از ماه یک مدت ظرف حداکثر مکلفند نمایندمی وارد خودرو

 درصد 905 معادل ایجریمه مشمول نگردد پرداخت مقرر موعد در قانون این موضوعمالیات چنانچه. کنند اقدام مقرر

 .بود خواهد پرداخت دیر تاریخ از ماه در

 رسای یا و خرید سیاهه اساس بر وارداتی راهسازی آلات ماشین و خودروها سیف ارزش که صورتی در - 6 تبصره

 و تجهیزات کلیه گرفتن نظر در با مربوطه خودرو سازنده شرکت صادراتی قیمت ازکمتر کالا صاحب تسلیمی اسناد

 این موضوع مالیات و بازرگانی سود گمرکی،حقوق وصول و محاسبه در باشد آنها روی بر شده نصب اضافه لوازم

 بر کهو خودروهایی راهسازی آلات ماشین اتیصادر قیمت. گرفت خواهد قرار عمل ملاک اخیرالذکر قیمت قانون

 و مربوطه شرکتهای از کتبی استعلام از پس سال هر باشدمی مجاز کشور به آنها ورود قانون این 11 تبصره اساس

 اسلامی جمهوری گمرک و سنگین صنایع وزارت توسط راهسازی ماشین یا و خودروهمان جهانی قیمتهای با مقایسه

 .شد دخواه تعیین ایران

 توسط که آنها وارداتی منفصل هایقطعه سیف ارزش اساس بر داخل ساخت خودروهای ارزبری میزان - 7 تبصره

 سال در و محاسبه شوند مصرف داخل در خودرو تولید جهت و شده وارد کشور بهسایرین یا و داخلی تولیدکنندگان

 امور وزارت به سنگین صنایع وزارت توسطبعد الس برای سال هر ماه بهمن در و قانون این تصویب از پس جاری

 آن از اجزاییصورتی که در داخل ساخت هایقطعه مورد در. گرددمی اعلام مالیات وصول جهت دارایی و اقتصادی

 به مربوط ارزبری محاسبه در نیز اجزاء آن سیف ارزش شوند کشور وارد خارج از کامل شده ساخته صورت به قطعه

 .شودمیگرفته نظر در مالیات

 سنگین صنایع وزارت پیشنهاد به که ضوابطی اساس بر مستعمل راهسازی آلات ماشین و خودروها ورود - 1 تبصره

 اساس بر آنها، به مربوط مالیات و گمرکی حقوق بازرگانی، سود. باشدمی مجاز رسدمیوزیران هیأت تصویب به

 .شودمی محاسبه آنها ساخت سال نوع ارزش

 قانون این موضوع مالیات از شوند صادر کشور از خارج به که نو راهسازی آلات ماشین و خودروها - 3 هتبصر

 .شودمی مسترد صادرکننده به دریافتی بازرگانی سودگمرکی، حقوق کلیه و بوده معاف

 133 از باشند لداخ ساخت که صورتی در شوندمی گذاریشماره تاکسی و کرایه برای که اتومبیلهایی - 81 تبصره

 سال پنج اتمام از قبل تاکسی و کرایه اتومبیلهای نمره تبدیل گاه هر. باشندمی معافقانون این موضوع مالیات درصد

 و. باشندمی قانون این در مقرر مالیات کل پرداختمشمول نمره تبدیل هنگام آید عمل به گذاریشماره تاریخ از
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 قانون این در مقررمالیات درصد 53 پرداخت مشمول نمایند نمره تبدیل مذکور سال پنج مدت انقضای از پس چنانچه

 .بود خواهند

 5 معادل سال هر خودرو هایقطعه نمودن استاندارد و تحقیق و آزمایش مراکز تجهیز و ایجاد منظور به - 88 تبصره

 کل بودجه لایحه در منظور همین به که اعتباری محل از خودرو تولید و ورود ازحاصل مالیاتی درآمد از درصد

 این موضوع اعتبار مصرف نحوه نامهآیین.گیردمی قرار سنگین صنایع وزارت اختیار در گرددمی بینیپیش کشور

 .رسدمی هیأت وزیران تصویب به سنگین صنایع و دارایی و اقتصادی امور وزارت مشترک پیشنهاد به تبصره

 صنایع وزارت توسط قانون این موضوع راهسازی آلات ماشین و خودروها نواعا کنندهتعیین مشخصات - 82 تبصره

 به و تعیین دارد، عضویت آنها در ایران اسلامی جمهوری دولت که المللیبین کنوانسیونهایمفاد رعایت با سنگین

 دروهایخو مورد در قانون این موضوع بازرگانی سودو گمرکی حقوق مالیات،. رسدمی وزیران هیأت تصویب

 .شد خواهد دریافت و محاسبه آنها شاسی نوع اساس بر خدماتی و خاص

 هیأت تصویب به سنگین صنایع وزارت پیشنهاد به که را لازم استانداردهای باید وارداتی خودروهای - 89 تبصره

 .باشند داشته رسدمی وزیران

 باید کندمی تصویب وزیران هیأت که مواردی استثنای به وارداتی راهسازی آلات ماشین و خودروها - 84 تبصره

 نظارت و نمایندگیها تعیین مربوط، ضوابط تعیین. باشند فروش از بعد خدمات برایایران در رسمی نمایندگی دارای

 .باشدمی سنگین صنایع وزارت عهده به آنها فعالیت بر

 خاص ضوابط تصویب با ضروری واقعم در باید وزیران هیأت داخلی، تولیدات از حمایت برای  - 85تبصره 

 یا و نموده محدود مدتی برای باشد لازم که را آنها قطعات یا و راهسازی آلاتماشین یا و خودرو نوع هر واردات

 .نماید وضع ایویژهبازرگانی سود خاصی، قطعه یا و راهسازی ماشین خودرو، ورود برای

 هایقطعه مجموعه از خارج که آنها اجزای و راهسازی آلات ماشین خودرو، هایقطعه کلیه - 86 تبصره

 گمرکی حقوق و بازرگانی سود مشمول شود وارد کشور به سایرین یاو داخلی سازندگان وسط( ت (CKDمنفصل

 .باشدمی مربوطه داخل ساخت بخش تعرفه به مربوط

 با که ضوابطی اساس بر قطعه، آن اجزای ورود هنگام در راهسازی آلات ماشین و خودروهایقطعه داخلی سازندگان

 بازرگانی سود از درصد 23 تا حداکثر پرداخت از رسدمیوزیران هیأت تصویب به سنگین صنایع وزارت پیشنهاد

 .باشندمی معاف مربوط گمرکی حقوق
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 و سازمانها انقلابی، نهادهای ها،وزارتخانه دولتی، غیر و دولتی از اعم حقوقی، و حقیقی افراد کلیه - 87 تبصره

 آنها بر قانون شمول که شرکتهایی و سازمانها ها،وزارتخانه کلیه و دولت به وابسته و دولتی غیر و دولتی شرکتهای

 گمرکی حقوق و بازرگانی سود یا مالیات پرداختاز و بوده خاص قوانین شامل که آنها حتی و است نام ذکر مستلزم

 را قانون ایندر مقرر هایمالیات و گمرکی حقوق بازرگانی، سود بایستی و بوده قانون این مشمول باشندمی معاف

 .نمایند پرداخت

 به آنها مأمورین و خارجی فرهنگی و سیاسی نمایندگیهای و کنسولگریها و هاسفارتخانه خودروهای - 81 تبصره

 خاص پلاکهای از که آنها، فطر از مأمور خارجی کارشناسان و المللیبین سازمانهایهمچنین و متقابل عمل شرط

 موضوع های اتومبیل واگذاری صورت در. باشندمیمعاف قانون این در مقرر مالیات پرداخت از نمایندمی استفاده

 .باشندمی قانون این در مقرر مالیات مشمول انتقال تاریخ در اشخاص سایر به تبصره این

 صنایع وزارت توسط تصویب تاریخ از ماه یک مدت ظرف ثرحداک قانون این اجرایی هاینامهآیین - 83 تبصره

 .رسدمی وزیرانهیأت تصویب به و تهیه سنگین

 قانون این تصویب تاریخ از قبل که قانون این موضوع وارداتی راهسازی آلات ماشین و خودروها کلیه - 21 تبصره

 .باشندمی قبلی مقررات تابع مالیات و بازرگانی سود گمرکی، حقوق لحاظ از باشندشده قطعی ترخیص گمرک از

 چهارچوب در راهسازی آلات ماشین و خودرو انواع صدور و ورود قانون این تصویب تاریخ از - 28 تبصره

 .باشدمی مجاز قانون این ضوابط

 وجه عنو هر اخذ همچنین و ملغی مغایر مقررات و قوانین کلیه قانون این شدن الاجرالازم تاریخ از - 22 تبصره

 عوارض نوع هر یا و شهرداری عوارض آسفالت، عوارض یا و عنوان هر تحتخودرو تولید مالیات مانند دیگری

 آنها سازهای قطعه و قانون این موضوع راهسازیآلات ماشین و خودرو انواع واردکنندگان و تولیدکنندگان از دیگر،

 .باشدمی ممنوع

---------------------------------------------------------------------- 

( 17)تبصره شمول از آنها به مربوط لوازم و قطعات و اهدایی خودروهای آلات،ماشین شدن مستثنی قانون: عنوان

 آلاتماشین خودرو، انواع مالیات و بازرگانی سود  گمرکی، حقوق وصول و محاسبه چگونگی قانون - واحده ماده

 آنها قطعات و داخل ختسا و وارداتی راهسازی

 تبصره 1 و واحده ماده:  تبصره و ماده
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 1076:تصویب سال

 اسلامی شورای مجلس :تصویب مرجع

 متن:

 چگونگی قانون موضوع آنها لوازم و قطعات و وارداتی راهسازی آلاتماشین و خودروها کلیه -واحده ماده

 ساخت و وارداتی راهسازی آلات ماشین و خودرو انواع مالیات و بازرگانی سود ‚گمرکی حقوق وصول و محاسبه

 ایران اسلامی جمهوری دولت به المللیبینسازمانهای و مجامع و دولتها توسط که 1071 مصوب آنها قطعات و داخل

 و بازرگانیسود و گمرکی حقوق پرداخت از و بوده مستثنی مذکور قانون( 17)تبصره شمول از شوند،می یا شده اهدا

 .باشندمی معاف شده یاد قانون وضوعم مالیات

 هیأت عهده بر قانون این موضوع وارداتی راهسازی آلاتماشین و خودروها بودن اهدایی تشخیص -8 تبصره

 .است وزیران

 این موضوع مالیات و بازرگانی سود و گمرکی حقوق از معافیت با که آلاتیماشین و خودروها از استفاده -2 تبصره

 منظور موارد یا و مربوط عمرانی هایپروژه و طرحها به مربوط امور از غیر در شوند،می یا هشد ترخیص قانون

 گمرکی حقوق کلیه پرداخت به منوط عنوان،هر به حقوقی و حقیقی اشخاص به آنها انتقال و است ممنوع اهداکننده

 .بود خواهد ورود، زمان در حاکم مقررات براساس متعلق مالیات و بازرگانی سود و

 این اجرای تاریخ از قبل که اهدایی خودروهای بابت پرداختی مالیات و بازرگانی سود گمرکی، حقوق -9 تبصره

 .باشدنمی استرداد قابل اندشده ترخیص قانون

 مشمول بوسمینی و اتوبوس دار،کمک سبک خودروهای و آمبولانس استثنای به سواری خودروهای -4 تبصره

 .باشندنمی قانون ینا در مقرر معافیت

---------------------------------------------------------------------- 

 اسلامی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون 1 ماده به تبصره یک الحاق قانون :عنوان

 ایران

 تبصره یک و واحده ماده  :تبصره و ماده

 1066:تصویب سال
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 اسلامی شورای مجلس :تصویب عمرج

 متن: 

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون( 1) ماده به تبصره یک عنوان به زیر متن ـ واحده ماده

 :شود می الحاق ایران اسلامی جمهوری

 .باشد می معاف ورودی حقوق پرداخت از نقره و طلا شمش انواع واردات ـ تبصره        

 قابل نیز ایران اسلامی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون دوره پایان از پس نقانو این

 .است اجراء

---------------------------------------------------------------------- 

 سود گمرکی، قوقح وصول و محاسبه چگونگی قانون( 17) تبصره شمول به راجع استفساریه قانون :عنوان

 اهدایی خودروهای به آنها قطعات و داخل ساخت و وارداتی راهسازی آلاتماشین خودرو، انواع مالیات و بازرگانی

 ایران اسلامی جمهوری احمر هلال جمعیت به

 واحده ماده  :تبصره و ماده

 1076:تصویب سال

 اسلامی شورای مجلس :تصویب مرجع

 متن: 

 قانون( 17) تبصره مشمول ایران اسلامی جمهوری احمر هلال جمعیت به اهدایی وهایخودر آیا - واحده ماده

 و وارداتی راهسازی آلات ماشین خودرو، انواع مالیات و بازرگانی سود گمرکی، حقوق وصول و محاسبه چگونگی

 احمر هلال معیتج اساسنامه قانون( 93) ماده به توجه با یا باشد می 1071 مصوب آنها قطعات و داخل ساخت

 عوارض و مالیات بازرگانی، سود گمرکی، حقوق پرداخت از جمعیت این ،1067 مصوب ایران اسلامی جمهوری

 باشد؟ می معاف اهدایی خودروهای بابت

 چگونگی قانون( 17) تبصره مشمول ایران اسلامی جمهوری احمر هلال جمعیت به اهدائی خودروهای:مجلس نظر

 ساخت و وارداتی راهسازی آلاتماشین خودرو، انواع مالیات و بازرگانی سود و گمرکی حقوق وصول و محاسبه

 .باشد نمی 1071 مصوب آنها قطعات و داخل
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 ایران اسلامی جمهوری صنعتی - تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون :عنوان

 16 ،11،15 مواد  :تبصره و ماده

 1079:تصویب سال

 اسلامی شورای مجلس :تصویب مرجع

 متن: 

 واردات و صادرات مقررات شمول از گمرکی ثبت از پس کشور از خارج با مناطق بازرگانی مبادلات - 84 ماده

 وزیران هیأت تصویب به منطقه هر محدوده در گمرکی تشریفات و کالا ورود و صدور مقررات و هستند مستثنی

 و صادرات عمومی مقررات تابع تجاریو مسافری از اعم رکشو نقاط سایر با مناطق بازرگانی مبادلات رسید خواهد

 .باشدمی کشور واردات

 با منطقه آن در افزوده ارزش حد تا کشور، نقاط سایر به آزاد منطقه در شده تولید کالای واردات - 85 ماده

 .دباشنمی معاف بازرگانی سود و گمرکی حقوق از قسمتی یا تمام پرداخت از وزیران هیأت تصویب

 از شودمی تولید آزاد منطقه در و تأمین کشور داخل از آن اولیه مواد از بخشی یا تمام که کالاهایی ورود - 86 ماده

 .بود خواهند معاف داخلی اولیه مواد به مربوط بازرگانی سود و گمرکیحقوق از( متناسباً ) بخشی یا تمام

---------------------------------------------------------------------- 

 ایران اسلامی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه دوم ساله پنج برنامه قانون :عنوان

 91 تبصره الف بند :تبصره و ماده

 1070:تصویب سال

 اسلامی شورای مجلس :تصویب مرجع

 متن: 

 : جهت لازم شرایط ایجاد منظور به - 28 تبصره

 بازرگانی سود و گمرکی حقوق یسوبسیدها کردن شفاف - 1

 کنترل و نظارت امکان آوردن بوجود برای گذاریقیمت ساماندهی - 9
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 :شد خواهد اعمال زیر موارد واردات، مقابل در داخلی تولیدات رقابتی توان ارتقاء - 0

 مؤسسات ها،سازمان هاوزارتخانه بازرگانی سود و گمرکی حقوق هایمعافیت ترجیحات، ها،تخفیف کلیه - الف

 صداوسیمای سازمان: جمله از است، نام ذکر مستلزم هاآن به قانون شمول که هائیشرکت و انقلابی نهادهای دولتی،

 شرکت ایران، گاز ملی شرکت آن، به وابسته و تابعههایشرکت و ایران نفت ملی شرکت ایران، اسلامی جمهوری

 شرکت و ایران ملیصنایع سازمان و ایران صنایع نوسازی و گسترش انسازم تابعه، هایشرکت و ایران پتروشیمی ملی

 اساس بر شده برقرار معافیت مورد در جز کالا توزیع و تهیه مراکز و فاضلاب و آب هایشرکت آنها، به وابسته و تابعه

 تجاری المللیبین جانبه چند و جانبه دو هاینامهموافقت در مقرر هایمعافیت و ترجیحات و المللیبینهایکنوانسیون

 .گرددمی لغو

 و گمرکی حقوق هایمعافیت لغو از ناشی هایهزینه از قسمتی یا و تمام تأمین برای لازم اعتبارات است مجاز دولت

 از قسمت آن با ارتباط در را تبصره این موضوع دولتی هایشرکت و دولتی مؤسساتو هاوزارتخانه بازرگانی سود

 منظور سالانه بودجه لوایح در خرجی - جمعیصورت به شودمی انجام عمومی دولت بودجه محل از که وارداتی

 .نماید

 

 اداری عدالت دیوان عمومی هیات آراء

 رویه وحدت

 (96/36/1077 مورخ -107 شماره رویه وحدت رأی) 

 به آرمکو اتومبیل یاتورراد تولید شرکت شکایت موضوع 75/116 کلاسه پرونده به رسیدگی در شانزدهم شعبه( الف

 شماره دادنامه شرح به صادره رأی به اعتراض خواسته به شهرداری قانون 77 ماده کمیسیون – ساوه شهرداری طرفیت

 حقوق وصول و محاسبه چگونگی قانون 99 تبصره کهاین نظریه است، نموده صادر رأی چنین 1075/7/6 مورخ 622

 قوانین کلیه( 12/11/71) قانون این شدن الاجراءلازم تاریخ از داردمی ررمق 1071/13/9 مصوب بازرگانی و گمرکی

 عوارض یا و عنوان هر تحت خودرو تولید مالیات مانند دیگری وجه نوع هر اخذ همچنین و ملغی مغایر مقررات و

 آلاتماشین و خودرو انواع واردکنندگان و تولیدکنندگان از دیگر عوارض نوع هر یا و شهرداری عوارض آسفالت،

 و خودرو قطعات از ایقطعه رادیاتور کهاین به نظر و باشدمی ممنوع آنها سازیقطعه و قانون این موضوع راهسازی

 حکم علیهذا رسد،می نظر به مرقوم تبصره اخیر قسمت سازیقطعه تولید عوارض معافیت مشمول و بوده آلاتماشین

 76/120 کلاسه پرونده به رسیدگی در شانزدهم شعبه( ب. داردمی اماعل و صادر را شاکی شرکت شکایت ورود به
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 1075/19/1 مورخ رأی ابطال خواسته به قزوین شهرداری طرفیت به البرز فیلتر تولیدی شرکت شکایت موضوع

 رأی نقض و شکایت ورود به حکم 1076/7/7 مورخ 1960 شماره دادنامه شرح به شهرداری قانون 77 ماده کمیسیون

 تجدیدنظر هیأت. است نموده صادر را قزوین شهرداری در مستقر شهرداری 77 ماده کمیسیون 1075/19/1 خمور

 به نسبت قزوین شهرداری اعتراض به موضوع 1/76/1176 ت کلاسه پرونده به رسیدگی در اداری عدالت دیوان

 تولیدی شرکت طرفیت به 76/120 هکلاس پرونده در دیوان 16 شعبه از صادره 1076/7/7 مورخ 1960 شماره دادنامه

 دادنامه فسخ با و تشخیص وارد را قزوین شهرداری اعتراض 1076/19/16 مورخ 9077 شماره دادنامه طی البرز فیلتر

 و الاسلامحجت ریاست به فوق تاریخ در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت. است نموده رد را شکایت بدوی

 با مشاوره انجام بررسی و بحث از پس و تشکیل دیوان شعب رؤسای حضور با و دیوان مقامقائم محقق المسلمین

 کلاسه پرونده به رسیدگی در شانزدهم شعبه( الف.نمایدمی رأی صدور به مبادرت آتی شرح به آراء اکثریت

 انونق 77 ماده کمیسیون – ساوه شهرداری طرفیت به آرمکو اتومبیل رادیاتور تولید شرکت شکایت موضوع 75/116

 نموده صادر رأی چنین 1075/7/6 مورخ 622 شماره دادنامه شرح به صادره رأی به اعتراض خواسته به شهرداری

 مقرر 1071/13/9 مصوب بازرگانی و گمرکی حقوق وصول و محاسبه چگونگی قانون 99 تبصره کهاین نظریه است،

 نوع هر اخذ همچنین و ملغی مغایر مقررات و قوانین هکلی( 12/11/71) قانون این شدن الاجراءلازم تاریخ از داردمی

 نوع هر یا و شهرداری عوارض آسفالت، عوارض یا و عنوان هر تحت خودرو تولید مالیات مانند دیگری وجه

 سازیقطعه و قانون این موضوع راهسازی آلاتماشین و خودرو انواع واردکنندگان و تولیدکنندگان از دیگر عوارض

 عوارض معافیت مشمول و بوده آلاتماشین و خودرو قطعات از ایقطعه رادیاتور کهاین به نظر و باشدیم ممنوع آنها

 و صادر را شاکی شرکت شکایت ورود به حکم علیهذا رسد،می نظر به مرقوم تبصره اخیر قسمت سازیقطعه تولید

 به البرز فیلتر تولیدی شرکت شکایت موضوع 76/120 کلاسه پرونده به رسیدگی در شانزدهم شعبه( ب. داردمی اعلام

 دادنامه شرح به شهرداری قانون 77 ماده کمیسیون 1075/19/1 مورخ رأی ابطال خواسته به قزوین شهرداری طرفیت

 شهرداری 77 ماده کمیسیون 1075/19/1 مورخ رأی نقض و شکایت ورود به حکم 1076/7/7 مورخ 1960 شماره

 کلاسه پرونده به رسیدگی در اداری عدالت دیوان تجدیدنظر هیأت. است نموده صادر را قزوین شهرداری در مستقر

 شعبه از صادره 1076/7/7 مورخ 1960 شماره دادنامه به نسبت قزوین شهرداری اعتراض به موضوع 1/76/1176 ت

 مورخ 9077 شماره دادنامه طی البرز فیلتر تولیدی شرکت طرفیت به 76/120 کلاسه پرونده در دیوان 16

 هیأت. است نموده رد را شکایت بدوی دادنامه فسخ با و تشخیص وارد را قزوین شهرداری اعتراض 1076/19/16

 حضور با و دیوان مقامقائم محقق المسلمین و الاسلامحجت ریاست به فوق تاریخ در اداری عدالت دیوان عمومی

 صدور به مبادرت آتی شرح به آراء اکثریت با رهمشاو انجام بررسی و بحث از پس و تشکیل دیوان شعب رؤسای

 .نمایدمی رأی
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 بازرگانی و گمرکی حقوق وصول و محاسبه چگونگی قانون 22 تبصره صراحت به توجه با"   

 به ناظر منحصراً مزبور تبصره در مندرج عوارض پرداخت از معافیت897838132 مصوب

 و است آنها سازیقطعه و سازیراه هایشینما و خودرو انواع واردکنندگان و تولیدکنندگان

 عوارض ایصال و وصول مسئولیت صرفاً  الذکر فوق اشخاص که مواردی به مزبور حکم تسری

 "...است قانونی مجوز فاقد دارند را مزبور

---------------------------------------------------------------------- 

 (39/13/1066 مورخ -1196 شماره رویه وحدت رأی) 

 طرفیت به رنجدوست پرویز شکایت موضوع 61/1706کلاسه پرونده به رسیدگی در دیوان 93شعبه ـ1ـ الف: مقدمه

 یک شماره دادنامه از تبعیت به الزام و اضافی وجوه استرداد بر مبنی حکم صدور تقاضای خواسته به ایران گمرک

 رأی چنین 19/6/1061 مورخ 1737 شماره دادنامه شرح به مربوط، قوانین و دیوان عمومی هیأت 16/1/1061 مورخ

 ایران گمرک سوی از پرونده موضوع کالای خصوص در متعلقه گمرکی حقوق اخذ اینکه به نظر است، نموده صادر

 مشهود مقررات از تخلفی لذا گرفته، صورت 11/0/1077 ـ 07121/110/053/70/65 شماره به لاحق بخشنامه براساس

 .نمایدمی صادر خصوص این در مطروحه شکایت رد به حکم و دهنبو

 عمومی هیأت رأی مفاد مطابق اینکه به نظر اضافی بازرگانی سود استرداد بر دائر شاکی دیگر خواسته خصوص در

 در آن نمودن ماسبق به عطف و مقنن حکم بر علاوه خاص قاعده وضع 16/1/1061 ـ1 شماره به اداری عدالت دیوان

 نفره 1 کمیته سوی از اضافی بازرگانی سود اخذ لذا است، مدنی قانون 1 ماده و الذکرفوق ماده خلاف مورد صخصو

 در دیوان تجدیدنظر دهم شعبه ـ9ـ الف. نمایدمی اعلام و صادر شاکی شکایت ورود به حکم و قانونی محمل فاقد

 دادنامه به نسبت ایران گمرک قضائی و حقوقی دفتر تجدیدنظر تقاضای موضوع 61/1371 کلاسه پرونده به رسیدگی

 رد با 92/1/1065 مورخ 115 شماره دادنامه شرح به دیوان 93 شعبه 19/6/1061 مورخ 1737 شماره

 ـ ب. است نموده استوار و تایید را اخیر بخش ورود و نخست بخش رد بر مبنی عنهمعترض دادنامه تجدیدنظرخواهی،

 به هریس پورحسین علی شکایت موضوع 69/1912 کلاسه پرونده به رسیدگی در ریادا عدالت دیوان 13 شعبه ـ1

 نامه و بازرگانی وزارت 9/6/1076ـ19226 شماره نامه ابطال خواسته، به بازرگانی وزارت ـ ایران گمرک طرفیت

 1969 ارهشم دادنامه شرح بـه گمرک واردات امـور دفتر مدیرکل معاونت 96/1/1072 مورخ 13626/037/7251/70

 اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 16/1/1061 ـ1 شماره رأی طبق است، نموده صادر رأی چنین 0/6/1060 مورخ

 پرداخت به موقت ورود کالای قطعی ترخیص تعلیق بر مبنی 95/9/1076 ـ7639111 شماره نفره 1 کمیسیون مصوبه

 که آنجا از و است شده ابطال و اعلام 1079 مصوب واردات و صادرات قانون 19 ماده مغایر اضافی، بازرگانی سود
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 نحو بدین دارد، تغایر و تفاوت گمرکی امور قانون 92 ماده موضوع کالاهای با مذکور قانون 19 ماده نظر مورد کالای

 19 ماده موضوع کالاهای ولیکن است استفاده برای آماده و شدهساخته کالاهای مرقوم، 92 ماده موضوع کالاهای که

 آماده کالاهای صورت به آن در تغییراتی ایجاد و کشور به مجاز ورود از پس که است ایاولیه مواد الاشعار،وقف

 و بازرگانی سود قبیل از اضافی وجه هرگونه اخذ گردد،می کشور از خارج به صدور قابل و درآمده برداریبهره

 نامه و بازرگانی وزارت 9/6/1076ـ19226 هنام و تشخیص موجه شاکی شکایت لذا و تشخیص موجه غیر غیره،

 .گرددمی ابطال گمرک واردات امور دفتر مدیرکل معاونت 96/1/1072 ـ13626/037/7251/70

 علی تجدیدنظر تقاضای موضوع 61/1667کلاسه پرونده به رسیدگی در دیوان تجدیدنظر 11 شعبه ـ9ـ ب

 1/9/1065 مورخ 969 شماره دادنامه بشرح 13 شعبه 0/6/1060 مورخ 1969 شماره دادنامه به نسبت هریسپورحسین

 بر مبنی تقدیمی دادخـواست در مندرج خواسته راستای در بدوی شعبه در اینکه به نظر است، نموده صادر رأی چنین

 19226 شماره نامه و وزیران هیأت 1076 سال ماه دی مورخ هـ99901ت/592153شماره کمیسیون مصوبه ابطال

 صادر حکم ایران گمرک 96/13/1072 ـ1626/037/7037252 شماره نامه و بازرگانی وزارت 9/6/1076 مورخ

 رد قرار به منتهی نقص رفع و قانونی تشریفات جری عدم بلحاظ مرجع آن تجدیدنظرخواهی و است گردیده

 علی آقای اعتراض است، شده اداره آن به نسبت صادره حکم قطعیت و شعبه دفتر ناحیه از دادخواست

 بر عوارض سود و حقوق محاسبه) بر دایر بدوی دادگاه به ثانوی تقدیمی لایحه خصوص در صرفاً  هریسپورحسین

 به دریافتی مازاد و تفاوت و بازرگانی اضافی سود بابت از دریافتی اضافی وجوه استرداد و ترخیص زمان ماخذ مبنای

 11 ماده در مندرج مواد و دیوان صلاحیت از خارج رافعی،ت بعد بلحاظ( 1072 سال به 1076 سال متعلقه حقوق نسبت

 استرداد) مارالذکر خواسته مورد به نسبت مشارالیه خواهی تجدیدنظر علیهذا بناء. باشدمی اداری عدالت دیوان قانون

 وضوعمـ 65/1606 کلاسه پرونده بـه رسیدگی در چهاردهم شعبـه ـ ج. گرددمی اعلام مـردود...(  و دریافتی وجوه

 ابلاغیه فقره 05 و گمرک اقدامات ابطال خواسته به ایران گمرک طرفیت به تهران تجارت ابرسی شرکت شکایت

 به اینکه به نظر است، نموده صادر رأی چنین 90/6/1066 مورخ 1127 و 1126 شماره دادنامه شرح به دریافتی کسری

 اختلافات به رسیدگی مرجع آن، بعدی اصلاحات اب 03/0/1053 مصوب گمرکی امور قانون 59 و 51 مواد استناد

 و تصمیم اتخاذ از قبل باشد،می مذکور مواد در مقرر تجدیدنظر و بدوی کمیسیونهای صلاحیت در بدواً گمرکی

 عنهمعترض هایابلاغیه موضوع گمرکی دریافتی کسری مطالبه به نسبت رسیدگی مربوط کمیسیونهای در رأی صدور

 نتیجه در بوده دیوان صلاحیت و اختیارات حدود از خارج 1065 مصوب اداری عدالت دیوان قانون 10 ماده به مستنداً

 و طرح قابلیت موصوف شرایط با گمرکی کسری مطالبه ابلاغیه فقره 05 ابطال حیث از شاکی شرکت وکیل شکایت

 کسری مطالبه فقره 05 به حال هر به شاکی شرکت اینکه به عنایت با اما گرددمی صادر آن رد قرار نداشته را استماع
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 اختلافات به رسیدگی الاشعارفوق قانون 59 و 51 مواد به مستند اینکه به توجه با و باشدمی معترض گمرکی دریافتی

 که حدی در شاکی شرکت شکایت لذا باشدمی گمرکی تجدیدنظر و بدوی کمیسیونهای صلاحیت در گمرکی

 به حکم و تشخیص وارد باشد، کمیسیون به فیه مانحن اختلاف موضوع ارجاع به عنهمشتکی گمرک الزام متضمن

 و مستشاران و رؤسا حضور با فوق تاریخ در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت. گرددمی اعلام و صادر آن ورود

 آتی شرح بـه آراء اکثریت با مشاوره انجام و بـررسی و بحث از پس و تشکیل دیوان شعب البدلعلی دادرسان

 .نمایدمی رأی صدور بـه مبادرت

 تشخیص در اختلافات به رسیدگی مرجع) 8951 مصوب گمرکی امور قانون 58 ماده مطابق"  

 اجرای از ناشی اختلافات سایر و گمرکی تعرفه مندرجات با آن مشخصات تطبیق و کالا نوع

...(  است گمرکی اتاختلاف به رسیدگی کمیسیون واردات، و صادرات مقررات و گمرکی مقررات

 آراء و تجدیدنظر کمیسیون در اعتراض قابل ابلاغ تاریخ از روز 21 ظرف مزبور کمیسیون آراء و

 قابل اداری عدالت دیوان قانون 89 ماده 2 بند تجویز به الذکرفوق هایکمیسیون قطعی

 به یدگیرس اینکه و الذکرفوق جهات بنابه. است اداری عدالت دیوان در رسیدگی و اعتراض

 اشخاص اختلاف تکلیف تعیین به منوط مزبور گمرکی امور در شاکیان ادعای مورد مطالبات

 و 8831 شماره دادنامه بنابراین است، الذکرفوق صلاحذی مراجع در ایران گمرک و مذکور

 صحیح باشدمی معنی این مبین که حدی در اداری عدالت دیوان 84 شعبه 29/1/16 مورخ 8837

 ".است قانون موافق و

---------------------------------------------------------------------- 

 (37/11/1066 مورخ -1921 شماره رویه وحدت رأی) 

 به سهند شکرپاره شرکت شکایت موضوع 61/9322 کلاسه پرونده به رسیدگی در دیوان 16 شعبه ـ1ـ الف: مقدمه

 سال تعرفه و مقررات از تبعیت به گمرک الزام خواسته، به سهلان گمرک ،ایران اسلامی جمهوری گمرک طرفیت،

 ـ3655/60/516/96/119 گمرک هاینامه ابطال و لغو و 953736 شماره گمرکی پروانه قطعی به تبدیل 1063

 صادر رأی چنین 6/6/1065 مورخ 1519 شماره دادنامه شرح به 1/2/1060ـ516/119/ 90912/60/69 و 2/6/1060

 به اداری عدالت دیوان عمومی هیأت رویه وحدت رأی موجب به موقت ورود کالای چند هر است، ودهنم

 بخشنامه اینکه به نظر و شود،نمی تلقی کالا قاچاق 9/6/1069 مورخ 913 و 03/6/1076 مورخ 017 هایشماره

 مقرر یادشده بخشنامه اینکه به توجه با و نشدهارائه آن اعتباریبی و فسخ بر دلیلی و بوده 1070مصوب استنادی

 ورود کالای مذکور قانون اجرائی نامهآیین 119 ماده و گمرکی امور قانون 12 ماده یک تبصره به توجه با دارد،می
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 مورد بخشنامه و باشدمی موقت ترخیص زمان مقررات و عوارض و بازرگانی سود و گمرکی حقوق مشمول موقت

 16271/110/11/71/69 و حقوقی معاونت 95/19/1069 مورخ 015635/110/132/51 شماره به عنهمشتکی استناد

 و گردیده وارد بخشنامه صدور تاریخ از پس که باشدمی وارداتی کالاهای به ناظر صادرات دفتر 03/9/1060 مورخ

 شکایت ورود به حکم علیهذا ندارد، ارتباطی گردیده، وارد بخشنامه صدور تاریخ از قبل که کالاهائی به نتیجه در

 تقاضای موضوع 65/9203کلاسه پرونده به رسیدگی در دیوان تجدیدنظر 6 شعبه ـ9ـ الف. گرددمی صادر

 16 شعبه 16/6/1065 مورخ 1519 شماره دادنامه به نسبت ایران گمرک قضائی و حقوقی دفتر تجدیدنظرخواهی

 به واردات انجام اینکه به نظر است، نموده رصاد رأی چنین 97/0/1066 مورخ 976 شماره دادنامه شرح به دیوان

 و شده صادر 1069 سال در تجدیدنظرخواه استنادی بخشنامه و بوده 1063 سال در تجدیدنظرخوانده وسیله

 کننده وارد برای مکتسب حق و حقوقی اصول خلاف شود، اعمال قبل سالهای واردات به نسبت چنانچه القاعدهعلی

 پرونده به رسیدگی در دیوان 16 شعبه ـ1بـ. گرددمی استوار و تایید صادر دادنامه دنظرخواهیتجدی رد با لذا باشد،می

 خواسته،به سهلان در بازرگان گمرک ـ ایران گمرک طرفیت، به تبریز ثمین شرکت شکایت موضوع 61/9162کلاسه

 15162/60/13/516/96/119 ایهنامه لغو و 1063 سال تعرفه با موقت گمرکی پروانه قطعی تبدیل به گمرک الزام

 99/6/1065مورخ 1667شماره دادنامه شرحبه 6/5/1065مورخ 1117/60/13/516/96/119 و 16/6/1060 مورخ

 امور مدیرکل 12/11/1070 مورخ 973/ 137921/766/26/70 بخشنامه به توجه با... است، نموده صادر رأی چنین

 سال واردات به مربوط عنهمشتکی استنادی هایبخشنامه و گردیدهن فسخ استنادی مذکور بخشنامه اینکه و واردات

 119 ماده و گمرکی امور قانون 12 ماده یک تبصره به توجه با و فوق مراتب به توجه با باشد،می بعد به 1069

 زمان مقررات و عوارض بازرگانی سود و گمرکی حقوق مشمول موقت ورود کالای مذکور قانون اجرائی نامهآیین

 در دیوان تجدیدنظر اول شعبه ـ9ـ ب. گرددمی اعلام و صادر شکایت ورود به حکم علیهذا شود،می موقت ترخیص

 به نسبت ایران اسلامی جمهوری گمرک تجدیدنظرخواهی تقاضای موضوع 65/5629 کلاسه پرونده به رسیدگی

 صادر رأی چنین 5/0/1066 مورخ 796 رهشما دادنامه شرح به دیوان 16 شعبه 99/6/1065 مورخ 1667 شماره دادنامه

 تولیدی کالای صدور به دلایلی موفق به و بوده موقت ورود پروانه با کالا ورود که آنجائی از...  است، نموده

 مقررات مبنای بر را عوارض و گمرکی حقوق ایران گمرک و کرده را دائم به موقت تبدیل درخواست نگردیده،

 قرار شرکت عامل مدیر اعتراض مورد امر این بوده 1063 سال در کالا ورود که لیحا در کرده محاسبه 1060سال

 بعمل موثری و موجه اعتراض خواسته تجدیدنظر دادنامه به نسبت تجدیدنظرخواه طرف از اینکه به نظر است، گرفته

 .گرددمی استوار و تایید عیناً بدوی دادنامه تجدیـدنظرخواهی رد با..... نیامده



 

52 
 

 گمرک طرفیت، به نوبهار کاظم شکایت موضوع 60/1653 کلاسه پرونده به رسیدگی در دیوان 15 شعبه ـ1ـ ج

 مورخ 9916 شماره دادنامه شرح به کالا ورود روز قیمت محاسبه به عنهمشتکی گمرک الزام خواسته، به سهلان

 و 03/6/1076 ـ 017 شماره یهادادنامه از مستفاد حسب اینکه نظربه است، نموده صادر رأی چنین 6/19/1061

 شماره هایبخشنامه 0 بنـد ابطال در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت از صادره 10/9/1069ـ913

 موقت ورود کالای نشدن تلقی قاچاق و ایران گمرک 6/13/11/55ت93036 و 6/1/1072 ـ 61552/116/132/56

 حقوق مطالبه کالا این موقت ورود شدن قطعی بدیلت با کشور به آن ورود شدن محسوب مجاز نتیجه در و موصوف

 بر بلکه نبوده موجه کالا ورود شدن قطعی به تبدیل اظهارنامه تقدیم هایتعرفه براساس بازرگانی سود و گمرکی

 داشته آن بودن قاچاق عدم بر کاشفیت ابتدا از و گرفته صورت 1072/ 11/2 مورخ در که موقت ورود تعرفه مبنای

 قسمت به مستنداً عنهمشتکی گمرک سوی از موجهی و موثر دفاع عدم با نتیجه در تشیخص قانونی وازینم با منطبق

 به خوانده گمرک الزام و شاکی شکایت ورود به حکم اداری عدالت دیوان قانون 11 ماده یک بند( پ) شق اخیر

 تجدیدنظر 6 شعبه ـ9ـ ج. داردمی اماعل و صادر موقت کالا ورود تعرفه مبنای بر بازرگانی سود و گمرکی احتساب

 سهلان استان گمرک کل اداره تجدیدنظرخواهی تقاضای موضوع 65/612 کلاسه پرونده به رسیدگی در دیوان

 با 90/19/1065مورخ  0667 شماره دادنامه شرح به دیوان 15 شعبه 6/19/1061 مورخ 9916 شماره دادنامه به نسبت

 کلاسه پرونده به رسیدگی در دیوان 16 شعبه ـ1ـ د. است نموده استوار و تایید را بدوی دادنامه تجدیدنظرخواهی رد

 و مقررات از تبعیت به گمرک الزام خواسته به تبریز سهلان گمرک طرفیت، به سیدیان علی شکایت موضوع 65/919

 13977/61/516/119 شماره هاینامه لغو و 971567 شماره گمرکی پروانه قطعی به تبدیل و 1072 سال هایتعرفه

 951شماره دادنامه شرحبه 11/6/1061مورخ 17097/61/96/516/96/119 شماره و 6/1/1061 مورخ

 پروانه قطعی تبدیل به موقت ورود تبدیل تقاضای اینکه به نظر است، نموده صادر رأی چنین 5/0/1066مورخ

 قضائی و حقوقی دفتر هایبخشنامه مطابق هنمود اقدام گمرک که 1060 سال در و است نبوده 1072 سال در گمرکی

 اقدام 03/0/1060 ـ 16271/110/11/77/69 شماره و 95/19/1069 ـ 132/51/ 01565/116 شماره به صادرات دفتر

 ابطال صلاحیتدار مرجع توسط و است باقی خویش قوت به مربوط هاینامهآیین و مذکور هایبخشنامه و نموده

 بر دلیلی شاکی و گردیده اقدام 101 و 100 شماره به اداری عدالت دیوان عمومی أتهی آراء مطابق و نگردیده

 در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت. شودمی صادر شکایت رد به حکم علیهذا ننموده ارائه مقررات از تخلفات

 انجام و بـررسی و بحث از پس و تشکیل دیوان شعب البدلعلی دادرسان و مستشاران و رؤسا حضور با فوق تاریخ

 .نمایدمی رأی صدور بـه مبادرت آتی شرح بـه آراء اکثریت با مشاوره
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 محروم مناطق ساکنان کلیه) 88/4/8966 مصوب واردات و صادرات قانون 82 ماده موجب به "  

 فارس استان از هاییبخش و خوزستان بوشهر، هرمزگان، بلوچستان، و سیستان مرزی هایاستان

 سال یک از بیش که صورتی در دارد قرار ساحل از کیلومتری 91 فاصله در آنها ماعظ قسمت که

 صورت به کالا اینکه به نظر(. شوند عضو مرزنشینان هایتعاونی در توانندمی باشند ساکن منطقه در

 یا فروش تاریخ از و است کشور از خارج به آن کردن صادر و تبدیل بر مشروط موقت ورود

 حقوق مشمول طبعاً  و ندارد موردی موقت کالای اطلاق داخلی مصارف ظورمن به آن تبدیل

 آن به اخیرالذکر تاریخ از گمرکی حقوق و شودمی محسوب دائم ورود وارداتی کالای گمرکی

 از صادره 1/1/15 مورخ 8582 و 22/1/15 مورخ 8667 شماره هایدادنامه بنابراین گیرد،می تعلق

 داده تشخیص مربوط مقررات و اصول موافق و صحیح است معنی نای مبین که دیوان 86 شعبه

 ".شودمی

---------------------------------------------------------------------- 

 (36/30/1067 مورخ -116 شماره و 32/11/1066 مورخ -1926 شماره رویه وحدت )رأی

 محمدابراهیم شکایت موضوع 60/661 کلاسه ندهپرو به رسیدگی در دیوان چهارم شعبه ـ1ـ الف: مقدمه

 شماره دادنامه شرح به دریافتی وجوه استرداد خواسته، به ایران اسلامی جمهوری گمرک طرفیت، به یاسمنجناوکی

 کالا قاچاق بر دایر نامبرده اتهام خصوص در اینکه به نظر... است، نموده صادر رأی چنین 91/7/1060 مورخ 1761

 منع قرار تبریز حکومتی تعزیرات ارز و کالا قاچاق ویژه دوم شعبه 16/1/1060 مورخ 60/6/ 16/1 ارهشم رأی برابر

 هایتعرفه براساس بازرگانی سود و گمرکی حقوق مطالبه مجاز کالای ورود با بنابراین است، گردیده صادر تعقیب

 خواسته اجابت و شاکی شکایت ورود به حکم لذا رسد،می نظر به موجه اعتراض و باشدنمی قانونی جاری سال

 تقاضای موضوع 60/611 کلاسه پرونده به رسیدگی در دیوان تجدیدنظر پنجم شعبه ـ9ـ الف. گرددمی صادر

 شرح به دیوان چهارم شعبه 91/7/1060 مورخ 1761 شماره دادنامه به نسبت ایران گمرک حقوقی دفتر تجدیدنظر

 پانزدهم شعبه ـ1ـ ب. است نموده تایید را بدوی دادنامه تجدیدنظرخواهی رد اب 01/9/1061 مورخ 170 شماره دادنامه

 جمهوری گمرک طرفیت، به ابللونریمانی بایرامعلی شکایت موضوع 61/1376 کلاسه پرونده به رسیدگی در دیوان

 9121 شماره امهدادن شرح به کالا ورود و روز قیمت محاسبه به عنهمشتکی گمرک الزام خواسته، به ایران اسلامی

 و 03/6/1076ـ017 شماره دادنامه از مستفاد حسب اینکه به نظر است، نموده صادر رأی چنین 7/19/1061 مورخ

 شماره هایبخشنامه 0 بند ابطال در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت از صادره 9/6/1069ـ913

 نشدن شناخته قاچاق و ایران گمرک 12/1/1071 مورخ 6/11/55 ـ93ـ036 و 6/1/1072 مورخ 61552/116/132/51
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 موقت ورود شدن قطعی به تبدیل با کشور به آن ورود شدن محسوب مجاز نتیجه در و موصوف موقت ورود کالای

 کالا ورود شدن قطعی به تبدیل اظهارنامه تقدیم هایتعرفه براساس بازرگانی سود و گمرکی حقوق مطالبه کالا این

 عدم بر کاشفیت ابتدا از و گرفته صورت 96/1/1063 مورخ در که موقت ورود تعرفه یمبنا بر بلکه نبوده موجه

 گمرک سوی از موجهی و موثر دفاع عدم با نتیجه در تشخیص قانونی موازین با منطبق داشته، آن بودن قاچاق

 شاکی شکایت رودو به حکم اداری عدالت دیوان قانون 11 ماده یک بند( پ) شق اخیر قسمت به مستنداً  عنهمشتکی

 اعلام و صادر کالا موقت ورود تعرفه مبنای بر بازرگانی سود و گمرکی حقوق احتساب به خوانده گمرک الزام و

 تجدیدنظر تقاضای موضوع 65/21 کلاسه پرونده به رسیدگی در دیوان تجدیدنظر ششم شعبه ـ9ـ ب. داردمی

 مورخ 122 شماره دادنامه شرح به دیوان بدوی پانزدهم عبهش 1061/ 7/19 مورخ 9121 دادنامه به نسبت ایران گمرک

 به اداری عدالت دیوان عمومی هیأت از صادره آراء شرح به اینکه به نظر است، نموده صادر رأی چنین 97/1/1065

 مدیرکل 03/9/1060 مورخ 16271/110/11/71/69 شماره بخشنامه 92/0/1061 مورخ 101 ،100 هایدادنامه شماره

 است گردیده صادر و تنظیم مربوط قانونی مقررات اجرای در و نداشته قانون با مغایرتی ایران گمرک صادرات دفتر

 حالت از اظهارنامه تبدیل روز مبنای بر ورودی حقوق به اشاره مذکور بخشنامه مندرجات براساس اینکه به نظر و

 و گمرکی حقوق پرداخت یعنی باشدمی رکگم نظر مورد که آنچه بنابراین است، گردیده قطعی به موقت ورود

 صاحبان وسیله و قطعی به موقت ورود حالت از اظهارنامه تبدیل زمان مأخذ به متعلقه عوارض سایر و بازرگانی سود

 با نبوده وارد فعلی تجدیدنظرخوانده شاکی خواسته و شکایت نتیجتاً داشته قانون با مغایرتی تواندنمی وارداتی شکر

 شاکی شکایت رد به حکم علیهمعترض دادنامه نقض و آن ورود اعلام ضمن است وارد دیدنظرخواهیتج وصف این

 موضوع 69/9916 کلاسه پرونده به رسیدگی در اداری عدالت دیوان نوزدهم شعبه ـ1ـ ج. گرددمی اعلام و صادر

 گمرکی حقوقی جـدول بقط محاسبه خواسته، به تبـریز سهلان گمرک طرفیت به ضیاءالدین قره خداداد شکایت

 مفاد به عنایت با...  است، نموده صادر رأی چنین 96/11/1060 مورخ 9655 شماره دادنامه شرح به کالا ورود زمان

 هیأت 1069/ 11/6مورخ مصوبه همچنین و اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 16/1/1069 مورخ یک شماره رأی

 مقررات قانون 19 ماده موضوع تسهیلات از استفاده با 1072 سال یانپا که اشخاصی کلیه»  نموده مقرر که وزیران

 نشده صادر آنها برای قطعی قضائی حکم و اندنموده کالا موقت ورود به اقدام 1079 مصوب واردات و صادرات

 قطعی ترخیص زمان ورودی حقوق پرداخت و کالا سفارش ثبت به نسبت تا دارند فرصت 1069 سال پایان تا است

 تجویز قانونگذار اذن بدون مقررات نمودن ماسبقبه عطف اینکهبه التفات با و «تعهدنمایند رفع و نموده ادرتمب

 متیقّن قدر به بایستی مالی حقوق و مطالبات مورد در صریح مقررات وجود عدم و تردید مقام در طرفی از و نگردیده

 زمان جرائم، محاسبات در ملاک اینکه در رهبری معظم مقام فتوای گرفتن نظر در با نهایتاً و نمود اکتفاء مسلم و

 گمرک اقدام و است وارد و موجه مطروحه کیفیت به شکایت لذا رسیدگی، و محاسبه زمان نه باشدمی تخلف وقوع
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 مقررات و ضوابط خلاف 1069 سال جدول و تعرفه مبنای بر متعلقه عوارض و گمرکی حقوق محاسبه تقویم در

 ورود سال گمرکی حقوقی جدول براساس مورد محاسبه به گمرک الزام و شکایت ورود به رأی لنتیجهبا و باشدمی

 61/1166 کلاسه پرونده به رسیدگی در دیوان تجدیدنظر چهارم شعبه ـ9ـ ج . گرددمی اعلام و صادر( 1063 سال)

 1060/ 96/11 مورخ 9655 مارهش دادنامه به نسبت تبریز سهلان گمرک کل اداره تجدیدنظرخواهی تقاضای موضوع

 اظهارنظر است، نموده صادر رأی چنین 96/1/1065 مورخ 651 شماره دادنامه شرح به نوزدهم شعبه از صادره

 ابرازی ایرادات لذا. است داشته موقت ورود هنگام گمرک عوارض تشخیص بر صریح دلالت واردات امور مدیرکل

 صحیحاً و مقررات مطابق چون و نیست علیهمعترض دادنامه فسخ وجبم بدوی شعبه دادنامه به شکایت طرف اداره

 در دیوان چهاردهم شعبه ـ1دـ. گرددمی تایید خواسته تجدیدنظر دادنامه تجدیدنظرخواهی رد ضمن است شده صادر

 گمرک و رجایی شهید گمرک طرفیت، به زادقدسی تورج شکایت موضوع 69/1599 کلاسه پرونده به رسیدگی

 به آن تبدیل جهت موقت ورود پروانه صدور زمان بازرگانی سود و گمرکی عوارض اعمال خواسته، به شهریار

 یک تبصره طبق اینکه به نظر است، نموده صادر رأی چنین 1/19/1060 مورخ 0365 شماره دادنامه شرح به قطعی

 گمرکی حقوق مشمول موقت ورود کالای مذکور قانون اجرائی نامهآیین 119 ماده و گمرکی امور قانون 12 ماده

 قطعی به موقت ورود پروانه تبدیل زمان در اینکه مگر بوده موقت ترخیص زمان مقررات و عوارض بازرگانی سود

 خواهد اعمال قابل شده برقرار تسهیلات صورت این در که باشد نموده تغییر کالا صاحب نفع به مقررات و شرایط

 اعلام و صادر آن ورود به حکم و داده تشخیص وارد را مطروحه شکایت شده یاد مراتب به عنایت با فلذا بود،

 گمرک تجدیدنظر تقاضای موضوع61/116کلاسه پرونده به رسیدگی در تجدیدنظر هفتم شعبه ـ9دـ. گرددمی

 رهشما دادنامه شرح به دیوان چهاردهم شعبه 1/19/1060مورخ 0365 شماره دادنامه به نسبت ایران اسلامی جمهوری

 100 ،101 شماره رأی مفاد و گمرک موثر دفاع به توجه با است، نموده صادر رأی چنین 0/11/1061 مورخ 1611

 مورخ 0365 شماره دادنامه فسخ ضمن علیهذا بوده مخدوش عنهمعترض رأی عمومی هیأت 92/0/1061 مورخ

 .گرددمی اعلام و صادر شکایت رد به حکم و تشخیص وارد غیر را شاکی شکایت دلیل فقد علت به 1/19/1060

 دیوان شعب البدلعلی دادرسان و مستشاران و رؤسا حضور با فوق تاریخ در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت

 .نمایدمی رأی صدور بـه مبادرت آتی شرح بـه آراء اکثریت با مشاوره انجام و بررسی و بحث از پس و تشکیل

 است، شده تصریح دیوان عمومی هیأت 23/9/8914 مورخ 899-894 دادنامه در که همانطور "  

 توسط تولید یا تکمیل از پس لیکن شده کشور وارد موقت ورود صورت به که کالاهائی

 مصرف کالای تعریف مشمول است، رسیده داخلی مصرف به بلکه نشده خارج کشور از واردکننده

 محسوب کالاها قبیل این به ربوطم گمرکی امور مقررات و قوانین تابع و کشور داخل در شده
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 حکم به که موقت ورود کالای گمرکی سود و حقوق به مربوط مقررات تعمیم بنابراین. شودمی

 به تکمیل و ورود از پس که کالائی به دارد مورد خصوص در صادراتی کالای به اختصاص مقنن

 "...است قانونی وجاهت فاقد رسیده داخلی مصرف

--------------------------------------------------------------------- 

 ابطالی

 
 (91/13/1066 مورخ - 133 شماره ابطالی رای) 

 16/6/66-13117/139/122/55 شماره دستورالعمل لغو: خواسته موضوع

 گمرکی امور قانون اجرایی نامه آیین 013 ماده اساس بر است داشته اعلام تقدیمی دادخواست شرح به شاکی مقدمه:

 که نمایند شرکت تجدیدنظر و گمرکی اختلافات به رسیدگی دوگانه کمیسیونهای در میتوانند صورتی در نمایندگان

 925 ماده در. باشند نموده کمیسیون به را پرونده ارجاع خواستار خود تقاضای در و بوده رسمی وکالتنامه دارای

 خصوص در کالا صاحب جای به کار حقالعمل یا نماینده یا یلوک به اخطار هم گمرکی امور قانون اجرایی آییننامه

 منع افراد از وکالت داشتن هم مدنی قانون در شده ذکر های وکالتنامه باب در. است دانسته جاری دریافتیها کسر

 امور اداره عنوان به 16/6/66 -5501220139013117 شماره دستورالعمل موجب به ایران گمرک معهذا ، است نشده

 داخلی اطلاعات از آنها آگاهی سبب به گمرک بازنشسته کارمندان وکالت قبول از است نموده اعلام میسیونهاک

 یک هیچ در کافی تجربه و کاری سوابق داشتن سبب به شغلی آگاهی که این به عنایت با. نمایند خودداری گمرک

 را ایران گمرک دستورالعمل لذا کند نمی ایجاد محرومیتی و شود نمی محسوب جرم مملکت جاری قانونی مواد از

 و ندانسته موجه شده عنوان موارد و «هشتم و بیست اصل» ایران اسلامی جمهوری اساسی قانون صریح نقض سبب به

 به دارایی و اقتصادی امور وزارت قضایی و حقوقی دفتر کل مدیر معاون لایحه تبادل انجام با. دارد را آن لغو تقاضای

 ، بازنشسته که گمرک سابق کارکنان از برخی:  است داشته اعلام 2/6/66 - 510512091701069 رهشما نامه شرح

 در است مطرح کمیسیون در آنها پرونده که شرکتهایی از دفاع منظور به و وکیل عنوان به ، اند شده...  یا و بازخرید

 آگاهی به توجه با نظر تجدید و بدوی یکمیسیونها در افراد گونه این حضور چون و نمایند می شرکت کمیسیونها

 از کمیسیونها امور اداره ، نماید ضایع را المال بیت و دولت حقه حقوق است ممکن گمرک داخلی اطلاعات از آنان

 عدالت دیوان عمومی هیأت. نماید خودداری کمیسیونها در مطروحه های پرونده از دفاع جهت آنان نمایندگی قبول
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 از وپس تشکیل شعب رؤسای حضور با و تبریزی موسوی ابوالفضل سید الله آیت ریاست به فوق تاریخ در اداری

 .نماید می رأی صدور به مبادرت آراء اتفاق به ذیل شرح به مشاوره انجام و بررسی و بحث

 وکالت قبول عدم بر مبنی ایران گمرک 81/6/66 - 5538333812381447 شماره دستورالعمل" 

 از نظر تجدید و گمرکی اختلافات به رسیدگی دوگانه کمیسیونهای در گمرک بازنشسته کارمندان

 از و داده تشخیص وکالت باب در مدنی قانونی مقررات مخالف آن در مندرج قیود و حصر جهت

 ابطال جهت این از و داده تشخیص وکالت باب در مدنی قانون مقررات مخالف ابطال جهت این

 ".رددگ می

---------------------------------------------------------------------- 

 (16/31/1061 مورخ - 1 شماره ابطالی رای)  

 گمرک 95/9/1076 – 7639111 شماره به نفره 1 کمیسیون مصوبه ابطال: خواسته موضوع

 به پارچه مودنن وارد به اقدام 1076 و 1071 هایسال در است، داشته اعلام تقدیمی دادخواست طی شاکی: مقدمه

 صادرات آمده پیش مشکلات به توجه با. نمودم کشور از خارج به لباس صدور و تولید جهت موقت ورود صورت

 اتهام به مرا تبریز حکومتی تعزیرات رابطه این در. فروختم هموطنان به را شده دوخته هایلباس و نشد پذیرامکان

 با نفره 1 کمیسیون مصوبه براساس ناچار به مجدد شدن زندانی زا جلوگیری برای کرد زندانی بار دو کالا قاچاق

 در شد 1071 سال موقت ورود بابت ریال 936593996 گمرک به پرداختی مبلغ 1076/9/95 مورخ 7639111 شماره

 جمع و درصد 95 بازرگانی سود و صفر گمرکی حقوق آن در که پارچه ورود سال مقررات طبق بایستمی که حالی

 عمومی هیأت رأی براساس یا و پرداختممی ریال 00100533 مبلغ پارچه ورود محل از گمرک باتمطال کل

 گمرک به شده سپرده هایسفته وجه پرداخت یا تعهد ایفا به ملزم فقط 093،77 کلاسه پرونده در صادره عدالتدیوان

 اللهآیت حضرت فتوای ـ1: از عبارتند اینجانب شکایت مستندات. باشدمی ریال 72616017 هاسفته مبلغ و باشدمی

 قانونی مقررات میزان دارند دریافت متخلف از چیزی بخواهند تخلف جریمه حساب به اگر اندفرموده که ایخامنه

 اختیارات از تصویب تاریخ از قبل به تکلیف و حق موجد مقررات تسری که این به نظر ـ9. است تخلف وقوع زمانی

 قانون 1 ماده مغایر تصویب تاریخ از قبل به تسری لحاظ از الذکرفوق نفره 1 کمیسیون مصوبه اینبنابر باشد،می مقنن

 نامه طی مذکور شکایت به پاسخ در بازرگانی وزارت سفارشات ثبت دفتر کل مدیر. باشدمی باطل و بوده مدنی

 1076/6/15 مورخ 061510ت16566 هشمار مصوبه استنادبه ـ1 اند،داشته اعلام 1063/11/03 مورخ 6316211 شماره

 کالاهایی واردات با موافقت و تشخیص مورد در جمهوررئیس ویژه نمایندگان عنوان به کمیسیون اعضا وزیران هیأت
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 تصمیمات و تعیین باشندنمی واردات و صادرات مقررات قانون اجرائی نامهآئین( 06) ماده بندهای مشمول که

 وزیران هیأت و جمهوررئیس تصمیمات حکم در شودمی اتخاذ فوق مورد در آراء یتاکثر با که مذکور نمایندگان

 9 بند استناد به ـ9. خواهدبود صدور قابل دولت هیأت داخلی نامهآئین 12 ماده رعایت با و است الاتباعلازم و بوده

 صاحبان که مواردی در 1075/6/16 مورخ 6661 شماره به( 197 اصل موضوع) جمهوررئیس ویژه نمایندگان تصمیم

 مصوبه، یک بند به توجه با باشند،( موقت ورود) مواداولیه یا کالا ترخیص متقاضی دلایلی بنابه مواداولیه، یا کالا

 1071/6/6 مورخ ـ ه02510ت15765 شماره مصوبه موضوع نفره 1 کمیته طریق از مذکور مواداولیه یا کالا ترخیص

 مراتب به عنایت با. خواهدبود متعلقه هایهزینه سایر و بازرگانی سود و گمرکی حقوق پرداخت با و وزیران هیأت

 از خارج و ارز انتقال بدون صورت به کالا واردات جهت افراد از برخی اقدامات از جلوگیری منظور به صدرالاشاره

 سود تعیین که جاییآن از. گرددمی اخذ آنان از اضافی بازرگانی سود عنوان به درصدی گاهاً جاری، مقررات

 استناد به نیز نفره 1 کمیسیون تصمیمات که این به توجه با و باشدمی وزیران هیأت اختیارات حیطه در بازرگانی

 در الذکرفوق مصوبه استناد به نیز نفره 1 بند رعایت لذا است، وزیران هیأت تصمیمات حکم در الذکرفوق مصوبه

 برای 1076/13/6 مورخ ـ ه 050311ت99963 شماره مصوبه 16 بند رعایت لذا است، وزیران هیأت تصمیمات حکم

 الاسلامحجت ریاست به فوق تاریخ در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت. باشدمی الاجرا لازم مشمولین کلیه

 از پس و تشکیل نظر تجدید شعب مستشاران و رؤسا و بدوی شعب رؤسای حضور با و آبادینجف دری والمسلمین

 .نمایندمی رأی صدور به مبادرت آتی شرح به آراء اکثریت با مشاوره انجام و بررسی و حثب

 کالاهای و مواد صادرات از قبل واردات» 8972 مصوب واردات و صادرات قانون 82 ماده طبق"

 موقت ورود صورت به صادراتی کالاهای بندیبسته و سازیآماده تکمیل، تولید، در مصرف مورد

 جنبه که آنچه جز واردات، به متعلق وجوه کلیه پرداخت از گمرک به معتبر سفته یا تعهد ارائه با

 عطف و مقنن حکم بر علاوه خاص قاعده وضع که این به نظر. «است معاف دارد، کارمزد یا هزینه

 این بنابر است، مدنی قانون 4 ماده و الذکرفوق ماده خلاف مورد خصوص در آن نمودن بماسبق

 کالای قطعی ترخیص تعلیق بر مبنی نفره 4 کمیسیون 8971/2/25 مورخ 7112484 شماره مصوبه

 سال از مزبور مصوبه در مندرج وارداتی هایپارچه اضافی بازرگانی سود پرداخت به موقت ورود

 وضع در مزبور کمیسیون اختیارات حدود از خارج و قانون مغایر 8976 سال پایان تا 8972

 اداری عدالت دیوان قانون 25 ماده دوم قسمت با مستنداً و شودمی داده یصتشخ دولتی مقررات

 ".گرددمی ابطال
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 (91/36/1021 مورخ - 761 شماره ابطالی رای ) 

 عضو وزیران 93/2/1023-ک17003ت/160362 شماره نامه تصویب 9بند ابطال درخواست: خواسته موضوع

 واردات و صادرات رراتمق قانون اجرایی نامه آیین( 1) ماده کمیسیون

 تصویب 9بند ابطال دادخواستی موجب به راشدی حسنا خانم وکالت با البرز تجارت بهدیس شرکت: کار گردش

 مقررات قانون اجرایی نامه آیین( 1) ماده کمیسیون عضو وزیران 1023/2/93-ک17003ت/160362 شماره نامه

 عدالت دیوان محترم ریاست ": است کرده اعلام استهخو تبیین جهت در و شده خواستار را واردات و صادرات

 به شده ثبت البرز تجارت بهدیس خاص سهامی شرکت از وکالت به 77632 شماره وکالتنامه به مستند احتراماً اداری،

 توجهی قابل مقادیر کردن وارد به اقدام خویش تجارتی امور جهت موکل: رساند می استحضار به 911167 شماره

 پروانه طبق دامی گندم کیلوگرم 1226553: کرد ذیل شرح به کشور به خوراکی گندم و دامی ذرت ،دامی گندم

 ثبت شماره و 1023/6/92 صدور تاریخ به امیرآباد گمرک از شده صادر 6333521 ارزیابی شماره به گمرکی سبز

 6333611 ارزیابی شماره به سبزگمرکی پروانه طبق خوراکی گندم کیلوگرم 135363 1023/6/95-6333512 کوتاژ

 کیلوگرم 0333333 319/2/1023-6333633 کوتاژ ثبت شماره و 1023/2/10 صدور تاریخ به امیرآباد گمرک از

 صدور تاریخ به امیرآباد گمرک از شده صادر 6333050 ارزیابی شماره به گمرکی سبز پروانه طبق دامی ذرت

 گمرکی سبز پروانه طبق دامی ذرت کیلوگرم 1255271 1023/6/11-6333051 کوتاژ ثبت شماره و 1023/6/15

-6333050 کوتاژ ثبت شماره و 1023/6/15 صدور تاریخ به امیرآباد گمرک از شده صادر 6333059 شماره

 شدن سپری و گمرک از کالا خروج و قانونی عوارض و ورودی حقوق پرداخت و کالا ترخیص از پس 1023/6/11

 شماره بخشنامه به استناد با دریافتی کسر های نامه البهمط ابلاغ با گمرک ماه، چند

 گندم و دامی ذرت برای ایران، گمرک واردات دفتر 1023/2/96 -121123/23/129666/713/166/70/91

 بر اضافه( مذکور بخشنامه 1 بند) ورودی حقوق %16 دامی گندم برای و( مارالذکر بخشنامه 1 و 0 بند) %1 خوراکی

 نامه تصویب پیرو بخشنامه این. است کرده مطالبه شده، پرداخت کمال و تمام که ورود زمان انونیق عوارض و حقوق

 152 بازرگانی سود مصوبه این موجب به. است شده ابلاغ وزیران هیأت 1023/2/93-ک17003ت/160362 شماره

 تاریخ در و است 1023/2/93 مصوبه تصویب تاریخ که این رغم علی و یافت تغییر کشاورزی کالاهای از قلم

 از قبل ماه 1) 1023/5/1 تاریخ از را بازرگانی سود افزایش مصوبه این رسیده، جمهور رئیس تایید به 1023/2/12

 مقررات و حقوقی قواعد و اصول به توجه بدون ذیل دلایل به مصوبه این. است کرده الاجرا لازم( تصویب زمان

 و است آتیه به نسبت قانون اثر ایران، مدنی قانون 1 ماده طبق -1: شود بطالا باید قسمت آن در و یافته اصدار گمرکی

 باشد شده اتخاذ موضوع این به نسبت خاصی مقررات قانون خود در که این مگر ندارد، اثر خود ماقبل به نسبت قانون
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 صورت به که مقررات سایر. باشد نیافته استقرار سابق قوانین طبق افراد برای مکتسبی حقوق که مواردی در هم آن و

 خود در توانند نمی و باشند نمی برخوردار اختیار این از شوند می وضع آن غیر و نامه تصویب و بخشنامه و نامه آیین

 نیز اداری عدالت دیوان عمومی هیأت آرای در کرات به امر این. باشند داشته گذشته به نسبت خاصی مقررات

 موجب به همچنین -9...(  و اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 1020/2/19-1071 شماره رأی. )است شده منعکس

 عوارض و ورودی حقوق به علم با که ای کننده وارد شده، ایجاد کنندگان وارد برای مکتسبی حقوق قبلی، مصوبات

 ثبت هنگام در آن میزان از که ورودی حقوق اخذ و کرده کالا کردن وارد به اقدام تاریخ، آن در شده تعیین قانونی

 البته. است بلابیان عقاب مصداق نوعی به نداشته اطلاعی آن از گمرک از خروج و ترخیص زمان در حتی و سفارش

 شود نقض تواند می جایی تنها و آمره است ای قاعده قوانین، نشدن ماسبق به عطف حال هر در که است ذکر به لازم

 شوند بماسبق عطف توانند نمی مصوبات و دستورالعملها و ها شنامهبخ و باشد شده ماسبق به عطف قانون خود در که

 11 ماده با مصوبه این که نمایم می جلب نیز موضوع این به را شما توجه -0. نگیرند نظر در را افراد مکتسب حقوق و

 سود که کالایی: ماده این موجب به است تعارض در نیز واردات و صادرات مقررات قانون اجرایی نامه آیین

 افزایش جهت در دولت طرف از خاصی های نامه تصویب یا نامه آیین این پیوست جدول موجب به آنها بازرگانی

 می تغییر محدودیت جهت در آنها ورود شرط که کالایی همچنین و شود می اعلام ممنوع که وکالایی یابد می تغییر

 ورود شرط تغییر یا دولت توسط ممنوعیت از قبل راتمقر رعایت با و ذیل شرایط از یکی با انطباق صورت در کند،

 یا و ورود شرط تغییر یا دولت توسط شدن ممنوع از قبل -1. بود خواهد ترخیص قابل بازرگانی سود افزایش یا و

 از قبل کالا برای -9. باشد رسیده ثبت به گمرک دفاتر در و بوده موجود گمرک در بازرگانی، سود افزایش

 حمل بارنامه و شده گشایش اسنادی اعتبار بازرگانی، سود افزایش یا و ورود شرط تغییر یا ولتد توسط ممنوعیت

 تمدید بازرگانی سود افزایش یا و ورود شرط تغییر از پس که اعتباراتی. شود صادر اعتبار اولیه مهلت انقضای از قبل

 افزایش یا و ورود شرط تغییر یا دولت سطتو ممنوعیت از قبل کالا برای -0. شد نخواهد بند این مشمول شود، می

 حمل بارنامه و شده سفارش ثبت مجاز بانک توسط سفارش ثبت تایید از پس اسنادی بروات طریق از بازرگانی سود

 وارد کشور به ماده این( 1) بند ذیل های مهلت ظرف و باشد شده صادر سفارش ثبت اعتبار مدت انقضای از قبل

 وارد برای ماده این که صورت بدین است تعارض در فوق ماده با مصوبه این مستحضرید، که طور همان... و شود

 قبل مصوبات موجب به که مکتسبی حقوق علت به و شرایطی تحت را آنان و شده قایل امتیازاتی و حقوق کنندگان

 در. است نکرده تممنوعی و محدودیت جهت در شرایط تغییر و بازرگانی سود افزایش شامل شده، ایجاد برایشان

 موجب به شرایط حایز واردکنندگان حقوق به توجه بدون مارالذکر مصوبه و بخشنامه استناد به گمرک حاضر حال

 قانون 1 ماده طبق که است حالی در این. است کرده بماسبق عطف را یافته افزایش بازرگانی سود ماخذ ماده، این

 بر 1023/5/17-23913-9691 شماره به نیز صادرات و واردات دفتر مدیرکل نامه و واردات و صادرات مقررات
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 را 1023/5/1-67031/700/166/70/103 شماره بخشنامه اجرای تاریخ و تاکید واردکنندگان مکتسب حقوق رعایت

 ترخیص زمان قانونی تعرفه اساس بر موکل که جا آن از لذا. کرد اصلاح واردکنندگان حقوق رعایت راستای در

 این تصویب از قبل کالاها کلیه و کرده پرداخت را وارداتی کالاهای بازرگانی سود و ورودی حقوق هکلی کالا،

 دریافتی کسور مطالبه ادعای گمرک حاضر حال در شده، خارج گمرک از و ترخیص الذکر فوق بخشنامه و مصوبه

 جهت لذا نیست، اضافی فتدریا مستحق و شده دریافت کاملاً ترخیص زمان مقررات و قانون طبق که دارد را

 راستای در موکل و شده ابلاغ گمرک توسط دریافتی مطالبات کسور که این به توجه با و مصوبه اجرای از جلوگیری

 توقیف به اقدام خود، ادعای مورد طلب استیفای جهت در گمرک و بود خواهد پرداخت به مجبور قانونی مواعد

 دستور یا ابتدا اداری عدالت دیوان قانون 15 ماده به مستند است خواهشمند نماید، می موکل وارداتی کالاهای سایر

 هیأت ریاست محترم محضر از همچنین و بنمایید صادر حکم صدور زمان تا را مصوبه این اجرای عدم بر مبنی موقت

 عطف مطالبات که قسمتی در 1023/2/93-ک17003ت/160362 شماره مصوبه ابطال اداری، عدالت دیوان عمومی

 و معدن صنعت، وزارت ": است زیر قرار به اعتراض مورد نامه تصویب متن ". استدعاست مورد شده بماسبق

 نامه آیین( 1) ماده کمیسیون عضو وزیران کشاورزی جهاد وزارت – دارایی و اقتصادی امور وزارت -تجارت

( ب) بند و کشاورزی بخش وری بهره ایشافز قانون( 16) ماده اجرای در واردات و صادرات مقررات قانون اجرایی

 1063/5/92-هـ91721ت/95006 شماره نامه تصویب رعایت با و توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 15) ماده

 هیأت دفتر»  مهر به که پیوست جدول شرح به کشاورزی کالاهای از قلم( 152) بازرگانی سود -1: نمودند تصویب

 تصویب این. باشد می الاجرا لازم 1023/5/1 تاریخ از نامه تصویب این -9. شود می تعیین است، شده تایید «دولت

 به پاسخ در "جمهور رئیس اول معاون -.است رسیده جمهوری ریاست محترم مقام تایید به 1023/2/12 تاریخ از نامه

 شماره لایحه موجب به( جمهور رئیس حقوقی معاونت حوزه) دولت حقوقی امور معاون شاکی، شکایت

 بر مبنی البرز تجارت بهدیس شرکت دادخواست خصوص در ": که است داده توضیح 22513/17561-1029/5/1

 بازرگانی سود افزایش شدن بماسبق عطف دلیل به 1023/2/93-ک17003ت/160362 شماره نامه تصویب ابطال

 گمرک 1021/13/16 -125975/162017/713/166/70ب شماره تصویر ارسال ضمن استناد مورد کالاهای

 915 الی 932 شماره دادنامه موجب به اداری عدالت دیوان عمومی هیأت -1: دارد می اعلام ایران اسلامی جمهوری

 از قبل را مصوبه اجرای تاریخ که وزیران هیأت 1065/1/6-ک01221ت/95369 مصوبه) مشابه مورد خصوص در

 که گونه همان -9. است داده مصوبه اجرای برای مقدم زمان وضع امکان بر رأی( بود کرده مقرر تصویب

 شامل و است قانون به محدود است آینده به نسبت قانون اثر که این بر مبنی مدنی قانون( 1 و 9) مواد مستحضرند

 خصوص در قاعده متضمن صراحتاً دولت هیأت داخلی نامه آیین( 03) ماده دیگر سوی از شود نمی دولت مصوبات

 1052/1/91-950/7 و 1072/2/96- 6926/7 شماره نظرات و است وزیران هیأت مصوبات شدن راالاج لازم زمان
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 فوق نکات از نظر صرف -0. دارد مصوبات اجرای جهت مقدم زمان وضع امکان بر دلالت قضائیه قوه حقوقی اداره

 شده تعیین کشاورزی شبخ وری بهره افزایش قانون( 16) ماده اساس بر اشاره مورد مصوبه در مندرج های تعرفه

 اشخاص سایر و بازرگانی وزارت قانون، این تصویب تاریخ از -16 ماده: » است شده تصریح ماده این در است

 یا و خام از اعم)  کشاورزی بخش محصولات یا و کالاها واردات از قبل دولتی غیر و دولتی از اعم حقوقی و حقیقی

 لازم مجوز کشاورزی جهاد وزارت از موظفند تبدیلی و غذایی صنایع نیاز دمور غذایی اولیه مواد یا و( شده فرآوری

 و کالاها کلیه واردات برای داخلی، تولیدات از حمایت منظور به است مکلف دولت همچنین. نمایند اخذ را

 خلیدا کننده تولید نفع به همواره مبادله نرخ که ای گونه به نماید وضع موثر تعرفه کشاورزی بخش محصولات

 نفع به همواره که نماید تنظیم ای گونه به را تعرفه است شده مکلف دولت فرمایید می ملاحظه که گونه همان.« باشد

 تولید از حمایت برای تواند می دولت که دارد دلالت روشنی به «همواره»  کلمه بنابراین باشد داخلی کننده تولید

 تعرفه یا و گیرد قرار حمایت مورد قبلی های تولید تا نماید اسبقم به عطف را ها تعرفه اجرای زمان داخلی کننده

 لازم. باشد داخلی کالاهای قیمت با مناسب نشده ترخیص گمرک از تاکنون لکن است شده کشور وارد که کالاهایی

 با. است نشده ترخیص هنوز و شده گمرکات وارد که است کالاهایی مورد در شده یاد نامه تصویب است ذکر به

 16/13/1021-25975/162017/713/166/70 شماره نامه متن ".دارد را دعوا رد تقاضای الذکر فوق مراتب به توجه

 مجلس امور و حقوقی محترم معاون شهریاری دکتر آقای جناب ": است زیر قرار به ایران اسلامی جمهوری گمرک

 خصوص در و 03/2/1021-161631/21 شماره نامه به بازگشت احترام و سلام با دارایی و اقتصادی امور وزارت

 93/2/1023-ک17003ت/160362 شماره نامه تصویب ابطال بر مبنی البرز تجارت بهدیس شرکت دادخواست

 سود تعیین که این به عنایت با رساند می استحضار به کشاورزی کالاهای قلم 152 بازرگانی سود تعیین موضوع

 عهده به طبیعی منابع و کشاورزی بخش وری بهره افزایش قانون( 16) ادهم موجب به کشاورزی محصولات بازرگانی

 توسط تصویب از پس و مذکور قانونی ماده از ناشی اختیارات اساس بر الاشاره فوق مصوبه و باشد می وزیران هیأت

 ضمن لذا .است گردیده صادر واردات و صادرات مقررات قانون اجرایی نامه آیین یک ماده کمیسیون عضو وزیران

 به نسبت( 1/5/1023) نامه تصویب در مندرج تاریخ از دولت داخلی نامه آیین( 03) ماده اجرای در مراتب تایید

 در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت " ایران اسلامی جمهوری گمرک امور معاون-.است گردیده اقدام آن اجرای

 دیوان شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و اداری عدالت دیوان معاونین و رئیس حضور با 91/6/1021 تاریخ

 . است کرده مبادرت رأی صدور به زیر شرح به آراء اکثریت با بررسی و بحث از پس و شد تشکیل

 صنعت،] بازرگانی وزارت ،8972 سال مصوب واردات و صادرات مقررات قانون 4 ماده موجب به"

 ضمیمه جداول و قانون اجرایی نامه آیین کلی تغییرات است، شده موظف[ تجارت و معدن
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 و بعد سال برای سالی هر پایان از قبل و مقرر تشریفات رعایت با را واردات و صادرات مقررات

. برساند وزیران هیأت تصویب به مکتسب حقوق رعایت با و تهیه سال طی را آنها موردی تغییرات

 موعد از پس مقنن نظر مورد تغییرات ارانتش و قانونی تکلیف این انجام در تاخیر که این به نظر

 حقوق نافی مصوبه تصویب از قبل تاریخ به آن اجرای تاریخ تعیین و قانون در شده بینی پیش

 است بوده حاکم شکایت مورد مصوبه از پیش تا که قبلی تعرفه با که است کنندگانی وارد مکتسب

 پرداخته قبلی تعرفه اساس بر را رگانیباز سود و اند کرده اقدام کشور به کالا واردات به نسبت

 جهت از اجرا جهت 8/5/8931 تاریخ تعیین بر مبنی شکایت مورد مصوبه 2 بند اطلاق بنابراین اند،

 محصولات و کالاها مربوط قانونی تشریفات طی با که کنندگانی وارد مکتسب حقوق نکردن لحاظ

 می داده تشخیص اختیارات حدود از خارج و قانون مغایر اند، کرده ترخیص را کشاورزی بخش

 اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیلات قانون 11 ماده و 82 ماده 8 بند استناد به و شود

 ".شود می ابطال

---------------------------------------------------------------------- 

 (16/36/1025 مورخ -  113الی 136 شماره ابطالی رای)  

 90/6/1020 -هـ 51313ت/73111 شماره مصوبه 1 و 9 بندهای ابطال درخواست: خواسته موضوع: خواسته وضوعم

-هـ 51313ت/157665 شماره مصوبه موضوع مذکور، مصوبه 0 بند به الحاقی تبصره ابطال و وزیران هیأت

 وزیران هیأت 91/19/1020

 دادخواستهای موجب به فتحیه سهراب و سفیدخانی محمدی مهدی رئیسی، عبدالحسین: آقایان: الف -کار گردش

 را وزیران هیأت 90/6/1020 -هـ51313ت/73111 شماره نامه تصویب 1 و 9 بندهای ابطال جداگانه تقدیمی

 :که اند کرده اعلام خواسته تبیین جهت در و شده خواستار

 متروکه مقررات مشمول را سی سی 9533 بالای موتور حجم با و سواری خودروهای که مصوبه 1بند خصوص در "

 :است ذکر به لازم ندانسته( فروش قابل یعنی) بازار در عرضه قابل

 این در مقرر مهلت در کالا صاحب که کالاهایی کلیه نماید می اعلام قانونگذار گمرکی امور قانون 91 ماده طبق -1

 در و باشد می متروکـه مقررات مشمول کالاننماید، اقدام متعلقه وجوه پـرداخت و گمرکی تشریفات انجام از مـاده

 امر این و است قانون صریح نسخ فوق مصوبه یک بند توسط آن تفکیک و نکرده تفکیک را کالاهـا قانون این

 .باشد می اساسی قانون هشت و سی و یکصد اصل خلاف
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 توسط قانون، این 91 ماده موضوع متروکه کالای داشته اعلام قانونگذار گمرکی امور قانون 00 ماده اساس بر -9

 به مربوطه مقررات رعایت با و متروکه کالای فروش مسئول عنوان به تملیکی اموال فروش و آوری جمع سازمان

-90617/1 نامه طی منقول اموال اداره و تملک آوری، جمع محترم مدیریت که صورتی در رسد می فروش

 که باشد نمی مقدور کالاها گونه این واگذاری و فروش وزیران، محترم هیات مصوبه اساس بر نموده اعلام 5/7/1020

 به 90/7/1020 مورخ 1172/37 شماره نامه طی تملیکی اموال فروش و آوری جمع اداره محترم رئیس را امر این

 .نماید می اعلام کالا صاحب

 شورای محترم جلسم 91/13/1073 مصوب تملیکی اموال فروش و آوری جمع سازمان تاسیس قانون اساس بر -0

 و آوری جمع سازمان آن، 1 ماده در. گردیده نگهبان محترم شورای تایید به نیز 7/11/1073 مورخه در که اسلامی

 قانون خلاف فروش در تاخیر قانون همین01 ماده طبق و دارد را متروکه اموال فروش وظیفه تملیکی، اموال فروش

 گونه این که مذکور مصوبه 1 بند و شود می محسوب دولتی الامو و وجوه در قانونی غیر تصرف حکم و است

 فروش از مصوبه این صدور جهت به مذکور سازمان و باشد می نیز قانون این مغایر داند نمی آن مشمول را کالاها

 در. نماید می خودداری فروش از سازمان مدیریت 5/7/1020 مورخ 90617/1 شماره نامه طبق متروکه کالای

( 9533) مـوتور حجم بـا خودروهای بـرای صـرفاً را خـودرو گونه هر ترخیص کـه مذکور مصوبه 9 بند خصوص

 از ترخیصقانونی مجوز دارای که را سی سی( 9533) بالای خودروهای ترخیص و است مجاز تر پایین و سی سی

 را آنها و ندانسته مجاز نیز دارند وزیران محترم هیأت قبلی 91/6/1029-هـ12515ت-/ 116093شماره مصوبه محل

 :است ذکر به لازم نموده ملغی

 کالاهای کلیه)  پیوست به 91/6/1029- ه12515ت/116093 شماره مصوبه 1 بند اساس بر دولت محترم هیأت: الف

 ابلاغ زمان تا که باشند می گروه این در که سی سی 9533 بالای موتور حجم با خودروهای که را 13 اولویت مشمول

 سود برابر دو با سفارش ثبت مجوز با را شده اخذ انبار قبض و بوده موجود...  و گمرکی اماکن در صوبهم این

 هیأت جدید مصوبه 9 بند استناد به محترم گمرک که صورتی در( است دانسته بلامانع را آنها ترخیص بازرگانی

 پروانه حتی و اند نموده اخذ سفارش ثبت مجوز مصوبه همین محل از که خودروهایی کلیه ترخیص از دولت

 مقررات قانون مواد برخلاف امر این که نماید می جلوگیری بود، نشده خارج گمرک از ولی اند کرده اخذ گمرگی

 این صراحتاً آن 1 ماده در که باشد می اسلامی شورای محترم مجلس 7/1/1079 مورخ مصوب واردات و صادرات

 و باشد آنها مغایر وزیران محترم هیأت جدید مصوبات نباید و دانسته الاجراء لازم واردات و صادرات برای را قانون

 .گردد ماسبق به عطف نباید نیز جدید قوانین وضع صورت در
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 شده قائل صادرکنندگان و کنندگان وارد برای را ای مکتسبه حقوق واردات، و صادرات مقررات قانون 1 ماده: ب

 کـه این نـه نمایـد منتشر بعد سال بـرای سال هر را نامه آئین کلی تغییرات ستهدان موظف را بازرگانی وزارت و است

    رسمی مجوز دارای 91/6/1029-هـ12515ت/116093 شماره مصوبـه بـا نیزکـه گذشته سالهای از کـه کالاهایی

 وزارت از سفارش ثبت مجوز وجود با 1021 سال از که سی سی 9533 حجم بالای خودروهای حتی و باشند می

 پیدا ترخیص امکان سال 9 از بعد اختلاف حل واسطه به و باشند می گمرگ داخل ماخذ اختلاف علت به بازرگانی

 .نمایند می خودداری آنها ترخیص از مذکور مصوبه 9 بند علت به محترم گمرک را اند کرده

 تصویب به که 11/1/1070 مصوب اتوارد و صادرات مقررات قانون اجرایی نامه آئین 11 ماده 1 بند اساس بر: ج

)  دارد می مقرر صراحتاً قانونگذار آن در و دارد را قانون حکم و است رسیده نیز اسلامی شورای محترم مجلس

 رسیده ثبت به گمرک دفاتر در و بوده موجود گمرک در.... ورود شرط تغییر یا شدن ممنوع از قبل که کالاهایی

 مصوبات کلیه دارد می اذعان که این علت به مذکور مصوبه 9 بند جهت همین به بود، خواهد ترخیص قابل(  باشد

 تصویبی قانون و دانسته مجاز سی سی 9533 حجم از تر خودروهایپایین ترخیص برای تنها را مشابه و شده ذکر

 .است قانون مغایر کرده، تفکیک گوناگون خودروهای برای را قانونگذار

 روح و متن با نباید دولت هیأت مصوبات دارد، می اذعان که اساسی قانون هشتم و سی و یکصد اصل اساس بر -1

 قوانین و اصل این برخلاف وزیران محترم هیأت مذکور مصوبه 9 و 1 بندهای که صورتی در باشد مخالف قوانین

 .باشد می محترم مجلس مصوب

 می مقننه قوه عهده به قانون وضع اساسی قانون یکم و هفتاد اصل و قوا تفکیک هفتم و پنجاه اصل اساس بر ذالک مع

 اساس بر که خودروهایی اکثر که این جهت به و گردد می محسوب جدید قوانین وضع فوق مصوبه ولی باشد

 که این جهت به و باشد می گمرگ داخل 1029 و 1021 سال از باشند می ترخیص مجوزهای دارای قبلی مصوبات

 می افت سال 9 آنها مدل دیگر روز 15 از کمتر گذشت از بعد و باشند می 9310 مدل با مذکور خودروهای اکثر

 تقاضای بدواً جهت بدین نماید می کالا صاحبان متوجه را ای عدیده خسارات هنگفت، انبارداریهای جز به و کند

 یکصد اصل استناد به و نمایم رسیدگی می ختم تا را مذکور مصوبه اجرای از جلوگیری جهت موقت دستور صدور

 هیأت 90/6/1020-هـ51313 ت/73111 مصوبه 9 و 1 بندهای ابطال جهت رسیدگی تقاضای اساسی قانون هفتادم و

 ". است درخواست مورد وزیران محترم

 شماره نامه تصویب( 0) بند به الحاقی تبصره ابطال جداگانه دادخواستی موجب به نیز نیا ربیعی محمد آقای: ب

 هیات 91/19/1020-هـ51313ت/157665 شماره مصوبه موضوع وزیران هیأت 90/6/1020 -هـ51313ت/73111

 :که است کرده اعلام خلاصه طور به و شده خواستار را وزیران
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 سی 9533 بالای موتور حجم با نقلیه وسیله مجاز دارنده عنوان به اینجانب رساند می استحضار به احترام و سلام با "

 الحاقی تبصره به عنایت با حالیه بوده، قانونی حقوق دارای مقررات وفق که انزلی بندر آزاد منطقه محدوده در سی

 خویش کامل حقوق استیفای از مذکور، نامه تصویب 0 بند به وزیران محترم هیأت 91/19/1020 مورخ مصوب

 سایر در تردد مجوز و مرخصی از استفاده همچنین و گمرکی قلمرو بر حاکم قوانین و آزاد مناطق مقررات در مندرج

 درخواست الاشعار، فوق مصوبه 0 بند ذیل به الحاقی تبصره بودن قانون خلاف دلیل به که شده ممنوع کشور نقاط

 .دارد را ذیل شرح به آن ابطال

 آن کلی فحوای وزیران، محترم هیأت 90/6/1020-هـ51313ت/73111 شماره نامه تصویب 9 و 1 بندهای برابر

 ای مصوبه هرگونه و بوده ملی پلاکهای به نسبت سی سی 9533 از بالاتر حجم با خودروهای تردد و ورود ممنوعیت

 مصوبه آن 0 بند در لذا. گردید ملغی معلولان و جانبازان سوی از خودروها گونه این واردات خصوص در

 این محدوده در صرفاً آزاد قمناط پلاک با خودروهای تردد: 0 بند»  شده مستثنی مقوله این از آزاد مناطق خودروهای

 .«است پذیر امکان مربوط مقررات و قوانین رعایت با گمرکی قلمرو به آنها ورود و است مجاز مناطق

 وزیران هیأت فوق، مصوبه متن و گمرکی مقررات برخلاف مجدداً  آن تصویب تاریخ از ماه شش مضی از پس اما

 نامه تصویب 0 بند به تبصره عنوان به زیر متن: » است ذیل شرح هب که نمود الحاق مذکور مصوبه 0بند به ای تبصره

 و سی سی 9533 از بیش موتور حجم با خودروهای تردد)  گردد، می الحاق 90/6/1020-هـ51313ت/73111 شماره

 («.است ممنوع مناطق این از خارج به اقتصادی ویژه و صنعتی و تجاری آزاد مناطق پلاک با

 هرگونه مرجع که جا آن از اسلامی شورای محترم مجلس 99/6/1023 مصوب گمرکی امور نونقا وجود به عنایت با

 حدود و بوده( اسلامی شورای مجلس مراد، مقوله این در)  کننده تصویب مرجع همان با عادی قوانین اصلاح و تفسیر

 های نامه آیین وضع بر علاوه ایران، اسلامی جمهوری اساسی قانون 106 اصل اساس بر وزیران هیأت اختیارات

 اجرای تامین و اداری وظایف انجام جهت نامه آیین و نامه تصویب هرگونه وضع مجلس، مصوب قوانین اجرایی

 لذا است «مقررات و قوانین روح و متن با آنها مخالف عدم»  قید با هم آن اداری سازمانهای تنظیم نیز و قوانین

 0 بند به الحاقی تبصره که آن بر مبنی حقوقی بدیهیات و موازین اصول، وفق را حقوقی استدلالات و قانونی مستندات

 :دارد می معروض ذیل شرح به بوده قوانین و مقررات خلاف مذکور، مصوبه

 به ایران اسلامی جمهوری صنعتی -تجاری آزاد مناطق رانندگی و راهنمایی نامه آیین برابر -1

 16 ماده در رسیده نیز رهبری معظم مقام تایید به که اسلامی ورایش محترم مجلس 2/7/1070 -ک21ت97115شماره

 به مربوط مدت به گمرکی تشریفات از پس شده گذاری شماره آزاد مناطق در که ای نقلیه وسیله»  گردید مقرر آن

 مجوز از مقصود حال. «کرد خواهد دریافت( را) کشور نقاط سایر موقت تردد مجوز خارجی، های اتومبیل ورود
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 1 ماده 9 تبصره در مقنن چیست؟ خارجی های اتومبیل ورود به مربوط مدت به کشور نقاط سایر( به) موقت تردد

 که وزیران محترم هیأت 11/6/1070-ت/10166 شماره خارجی نقلیه وسایل تردد مقررات قانون اجرایی نامه آیین

 تردد مقررات قانون واحده ماده استناد به)  شده اعمال جمهور رئیس اول معاون مصوب 12/6/1060 مورخ اصلاحیه

 تشریفات طی و خارجی نقلیه وسیله تعریف به نامه آیین همین از 9 ماده و( 1079 سال مصوب خارجی نقلیه وسایل

 مجلس 99/6/1023 مصوب گمرکی امور قانون 17 ماده در سو دیگر از و پرداخته آنها تردد مسیر و مدت و گمرکی

 ماده موضوع) موقت ورود»  آنها جمله از که است پرداخته گمرکی های رویه انواع تعریف به یاسلام شورای محترم

 این اساس بر لذا. است(« گمرکی امور قانون 22 ماده موضوع) کابوتاژ-بری کران رویه»  و( گمرکی امور قانون 53

 اسلامی جمهوری کشور گمرکی تشریفات طی از پس خارجی ماشینهای تمامی المللی، بین مقبول گمرکی رویه دو

 قبیل این سفارش ثبت و خرید هنگام در حتی و باشند می دارا قوانین مطابق را گمرکی قلمرو به ورود حق ایران،

. دارد امر این بر دلالت جملگی اینها که مملکتی رایج پول نه و بوده خارجی ارز معامله، ثمن ملاک نقلیه، وسایط

 وسایط با کشور مرزهای طریق از بیگانه اتباع ورود لذا هستیم مخالف قانونی مقرره این یوجود فلسفه با اگر بنابراین

-ت/10166 شماره خارجی نقلیه وسایل تردد مقررات قانون اجرایی نامه آیین و گمرکی قوانین موجب به خود نقلیه

 خواهد قرار الشعاع تحت هم کابوتاژ یا موقت ورود از اعم عنوان و اسم هر تحت وزیران محترم هیأت 11/6/1070

 موجب به که حقی و نیست و نبوده پذیرش قابل فراملی محیط در متاسفانه مقوله این که بوده قانون مخالف و گرفت

 .است شده مخدوش وزیران محترم هیأت سوی از است الاتباع لازم و شده شمرده محترم نیز المللی بین قوانین

 گمرکی امور قانون 110 ماده صراحت به جمله از گمرکی امور قانون در جمندر حقوقی موازین و اصول وفق -9

 قلمرو و کشور به تردد و ورود گونه هر از کالاها قبیل این که شده احصاء قانون، و شرع خلاف و قاچاق کالاهای

 و اسناد به قانون همان 117 ماده در مقنن نیز آن متعاقب همچنین باشند می ممنوع ایران اسلامی جمهوری گمرکی

 پروانه»  و «موقت ورود پروانه»  اخذ آن «د» و «ج» بندهای موجب به که داشته اذعان گمرکی مثبته مدارک

 گمرکی تشریفات از پس آزاد مناطق نقلیه وسایط دارندگان برای که بوده مثبته مدارک زمره از «کابوتاژ -کرانبری

 صادر باید می ایران اسلامی جمهوری صنعتی -تجاری آزاد مناطق ندگیران و راهنمایی نامه آیین از 16 ماده استناد به

 و متصوره حقوق استیفای با تزاحمی و است شده بینی پیش فوق نامه آیین در حق این از استفاده و گردد تسلیم و

 .ندارد و نداشته خودروها قبیل این برای آزاد مناطق و گمرکی مقررات و قوانین در مندرج

 ممنوعیت صراحتاً بند پنج در گمرکی امور قانون 190 ماده در نیز مقنن الاشعار فوق مستندات و دلالاتاست پیرو -0

 ،«قانون همین 199 ماده «ج» تا «پ» بندهای موضوع کالاهای» ،«قانون این موجب به و ممنوعه کالاهای»  برای را هایی

 این هم باز که داشته بیان «مشروط مجاز کالاهای»  نیز و قانون، همین 199 ماده «ح» و «چ» بندهای موضوع کالاهای» 
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 بلکه نیست و نبوده کشور آزاد مناطق نقلیه وسایط بر مترتب حقوق تمامی استیفای عدم و اسقاط منزله به ممنوعیتها

 محدوده در مجاز نقلیه وسایط قبیل این برای حقی چنین تصور به احترام ضمن حکم، بیان مقام در مقنن بالعکس

 مفهوم که کند می قلمداد ممنوعه و قاچاق کالای مشمول را کابوتاژ یا موقت ورود مهلت انقضای کشور، آزاد مناطق

 سرزمین و گمرکی منطقه به ورود و آزاد منطقه قلمرو از خارج در تردد حق)  حقی چنین بودن مفروض آن، مخالف

 .است مقنن نزد در( اصلی

 خودروهای تردد و ورود مقوله 99/6/1023 مصوب گمرکی امور قانون به شرافا و علم با وزیران محترم هیأت -1

 و نمود مستثنی وزیران، هیأت 90/6/1020-هـ51313ت/73111 شماره نامه تصویب 0 بند موجب به را آزاد مناطق

 و قوانین به مقنن بودن حکیم تصور با که است حالی در این و کرد قلمداد ملی پلاک ماشینهای مشمول فقط

 بند به تبصره الحاق)  مقررات خلاف و ناصواب امری مجدداً مصوبه، آن تاریخ از ماه شش از پس متاسفانه مقررات،

 .است دانسته تردد ممنوعیت این شامل هم را آزاد مناطق خودروهای کلیه و رسیده تصویب به( مصوبه همان 0

 و نقلیه وسایط قبیل این بر حاکم مقررات و قوانین در مقنن صراحت و معنونه موارد تمامی به عنایت با حال ای علی

 تسهیل اقتصادی، ویـژه مناطق و صنعتی -تجاری آزاد مناطق طـریق از کالا تبادل و ورود وجودی فلسفه کـه این

 قانون 106 اصل استناد به لذا دارد، پی در را مصوب مقررات وفق هم قانونی مزایای و است بازرگانی و تجاری امـور

 تصویب 0 بند به وزیران محترم هیأت مصوب 91/19/1020 مورخ الحاقی تبصره بودن قانون مخالف دلیل به اساسی

 مورد محترم مقام آن از تبصره این ابطال درخواست وزیران، هیأت 90/6/1020-هـ51313ت/73111 شماره نامه

 ".استدعاست

 :است زیر قرار به وزیران هیأت مصوبات متن

 شماره پیشنهاد به 12/6/1020 جلسه در وزیران هیأت 90/6/1020-هـ51313ت/73111 هشمار مصوبه "

 اسلامی جمهوری اساسی قانون 106 اصل استناد به و تجارت و معدن صنعت، وزارت 19/6/1020 -192733/63

 :کرد تصویب ایران

 و نبوده بازار به عرضه ابلق متروکه مقررات مشمول و سی سی( 9533) بالای موتور حجم با سواری خودروهای -1

 .دارند را کشور از خارج به نمودن مرجوع امکان صرفاً

 ،7/11/1067-هـ11717ت/931136 شماره های نامه تصویب محل از سواری خودرو گونه هر ترخیص و ورود -9

 صرفاً  مشابه مصوبات سایر و 11/1/1029-هـ16176ت/65711 شماره و 7/11/1067-هـ11692ت/931112 شماره

 .است مجاز تر پایین و سی سی( 9533) موتور حجم با خودروهای برای
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 با گمرکی قلمرو به آنها ورود و است مجاز مناطق این محدود در صرفاً آزاد مناطق پلاک با خودروهای تردد -0

 "جمهور رئیس اول معاون –. است پذیر امکان مربوط مقررات و قوانین رعایت

 :91/19/1020-هـ51313ت/157665 شماره مصوبه

 :گردد می الحاق 90/6/1020-هـ51313ت/73111 شماره نامه تصویب( 0) بند به تبصره عنوان به زیر متن "

 به اقتصادی ویژه و صنعتی و تجاری آزاد مناطق پلاک با و سی سی 9533 از بیش موتور حجم با خودروهای تردد »

 ".« است ممنوع مناطق این از خارج

 لایحه موجب به[ جمهور رئیس حقوقی معاونت حوزه] دولت حقوقی امور معاون مذکور، تشکایا به پاسخ در

 :که است داده توضیح 15/2/1021-62762/96713 شماره

 تقاضای به مربوط 20/1335 و 21/60 ،21/999 ،21/077 شماره های پرونده موضوع دادخواستهای خصوص در "

 حجم با سواری خودروهای ورود از جلوگیری موضوع) 90/6/1020-هـ51313ت/73111 شماره نامه تصویب ابطال

 شماره نامه تصویب موضوع) اخیرالذکر نامه تصویب به الحاقی( 0) تبصره نیز و( سی سی 9533 بالای موتور

 و آوری جمع سازمان اساسنامه و تاسیس قانون( 11) و( 1) مواد اجرای و( 91/19/1020-هـ51313ت/157665

 :دارد می اعلام کیتملی اموال فروش

 ورود دنبال به شود، می ذکر ادامه در که حقوقی مبانی و قانونی مستندات بر علاوه که است ذکر به لازم بدواً -1

 بر تاکید و مورد این در رهبری معظم مقام تذکرهای و آن به مربوط مفاسد و تبعات و تجملی و لوکس خودروهای

 .است شده صادر شکایت مورد مصوبات مینه،ز این در کنترلی و لازم تدابیر اتخاذ

 به بنا تواند می( 1079 مصوب) واردات و صادرات مقررات قانون( 9) ماده( 1) تبصره موجب به وزیران هیأت -9

 هیأت لذا. نماید ممنوع را کالاها از بعضی ورود یا صدور مربوط، قوانین رعایت با زمانی، خاص شرایط و مقتضیات

 موتور حجم با سواری خودروهای ورود 90/6/1020-هـ51313ت/73111 شماره نامه صویبت موجب به وزیران

 .است کرده بینی پیش آن برای را ترتیباتی و ندانسته مجاز را سی سی 9533 بالای

 :دارد می مقرر که( 1079 مصوب)  صنعتی -تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون( 11) ماده موجب به -0

 واردات و صادرات مقررات شمول از گمرکی ثبت از پس کشور از خارج با مناطق بازرگانی دلاتمبا -11 ماده »

 وزیران هیأت تصویب به منطقه هر محدوده در گمرکی تشریفات و کالا ورود و صدور مقررات و هستند مستثنی
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 و صادرات عمومی مقررات عتاب تجاری و مسافری از اعم کشور نقاط سایر با مناطق بازرگانی مبادلات. رسید خواهد

 .«باشد می کشور واردات

 :دارد می مقرر که( 1061 مصوب)  ایران اسلامی جمهوری اقتصادی ویژه مناطق اداره و تشکیل قانون( 6) ماده و

 صنعتی و تجاری آزاد مناطق و اقتصادی ویژه مناطق سایر با یا و کشور از خارج با مناطق بازرگانی مبادلات -6 ماده »

 بوده معاف عنوان هر تحت صدور و ورود عوارض کلیه و بازرگانی سود گمرکی، حقوق از گمرک در ثبت از پس

 های ممنوعیت و ها محدودیت استثنای به صادرات و واردات مقررات های ممنوعیت و ها محدودیت مشمول و

 تابع فوق در شده یاد مناطق نایاستث به کشور نقاط سایر با مناطق بازرگانی مبادلات و شود نمی شرعی و قانونی

 .«باشد می واردات و صادرات مقررات

 می اشخاص و( شوند می محسوب خارجی سرزمین گمرکی، نظر از واقع در و)  نیستند گمرکی قلمرو مذکور مناطق

 منطقه وارد گمرکی، قلمرو ضوابط و مقررات رعایت بدون و ورودی حقوق پرداخت بدون را خود کالاهای توانند

 حقوق باید( کشور داخل)  گمرکی قلمرو به منطقه از کالاها ورود زمان در و برگردانند کشور از خارج به و نموده

 .نمایند رعایت را گمرکی قلمرو مقررات و پرداخت را ورودی

 :گردد می نظر اعلام زیر شرح به تفکیک به دادخواستها از یک هر مورد در الذکر، فوق مستندات به توجه با -1

 (فتحیه سهراب آقای) 21/077 پرونده موضوع دادخواست( الف

 و بوده( گمرکی قلمرو از خارج) رجایی شهید بندر اقتصادی ویژه منطقه در شاکی، به متعلق خودروی که این به نظر

 شماره نامه تصویب شدن ماسبق به عطف موضوع لذا است، نشده( دلیل هر به)  گمرکی قلمرو وارد

 .ندارد موضوعیت 99/6/1020-هـ51313ت/73111

 (نیا ربیعی محمد آقای) 21/999 پرونده موضوع دادخواست( ب

 منطقه پلاک دارای خودروهای تردد مجوز 1/19/1062-هـ16179ت/977575 شماره مصوبه موجب به وزیران هیأت

 در و دارد را خود مصوبه ولغ اختیار قانونی و حقوقی لحاظ به و است کرده صادر کیلومتری 53 شعاع تا را انزلی آزاد

 و شده یاد مصوبه 91/19/1020-هـ[51313]16179ت/157665 شماره مصوبه موضوع الحاقی تبصره موجب به واقع

 .است کرده لغو را خود مشابه مصوبات

 منطقه پلاک بـا خودروهای تـردد مجوز)  9/5/1029-هـ12155ت/133229 شمـاره های نامه تصویب کـه ایـن ضمن

 تردد مجوز) 95/13/1029-هـ16167ت/932991 شماره ،(غربی آذربایجان استان مرکز به ماکو صنعتی جاریت آزاد



 

71 
 

 شماره و( شرقی آذربایجان استان مرکز به ارس صنعتی تجاری آزاد منطقه پلاک با خودروهای

 مرکز به اروند صنعتی تجاری آزاد منطقه پلاک با خودروهای تردد مجوز) 11/13/1023-هـ17691ت/930016

 لذا. اند گردیده الاثر ملغی و گرفته قرار اسلامی شورای مجلس محترم رئیس رسمی ایراد مورد( خوزستان استان

 .است شده صادر آنها راستای در شده یاد الحاقی تبصره

 قانون 76 ماده موضوع) گمرکی قلمرو به کشور از خارج مقیم اشخاص خودروهای موقت ورود است ذکر به لازم

 استان داخل در مناطق پلاک دارای خودروهای تردد موضوع از جدا ای مقوله( 99/6/1023 مصوب گمرکی ورام

 رعایت با و گمرکی امور قانون( 76) ماده به استناد با توانند می دارند را لازم شرایط که اشخاصی اکنون هم و است

 قلمرو وارد تضمین، و مربوط تشریفات با را خود وخودر گمرکی، امور قانون اجرایی نامه آیین( 63) الی( 79) مواد

 .دارد شکایت مورد مصوبه دو از موضوعی خروج امر این حال هر در که نمایند گمرکی

 (رئیسی عبدالحسین آقای) 21/60 پرونده موضوع دادخواست( پ

 شماره نـامه تصویب از پیش و بـوده موجود نوشهر بنـدر اقتصادی ویژه منطقـه در شـاکی، بـه متعلـق خـودروهای

-1533310 شماره های نامه موجب به و شده متروکه نامه، اظهار فقره دو موجب به 90/6/1020-هـ51313ت/73111

 تملیکی اموال فروش و آوری جمع سازمان به آنها شدن متروکه ایران گمرک 6/6/1020-1533319 و 10/6/1020

 باید و بوده فوق نامه تصویب مشمول لذا است، نشده رکیگم قلمرو وارد خودروها چون ولی است شده اعلام

 گمرکی قلمرو به خودرو ورود ملاک تواند نمی متروکه نامه اظهار تنظیم صرف نماید می اضافه. گردند مرجوع

 .باشد

 (حدادی... ا سیف آقای) 20/1335 پرونده موضوع دادخواست( ت

 شماره نامه تصویب از پس و 1/6/1020-26201 شماره انبار قبض موجب به شاکی، به متعلق خودروی که این به نظر

 و اصلاح را قبلی مصوبات مذکور، مصوبه« 9» بند و است شده گمرکی قلمرو وارد 90/6/1020-هـ51313ت/73111

 به استناد لذا است، دانسته اجرا قابل سی سی 9533 از کمتر موتور حجم با سواری خوردهای ورود برای را آنها

 .باشد نمی صحیح و موجه قبلی، مصوبات

 تقاضاهای مورد در کلی نکته این ذکر تقدیمی، دادخواستهای از یک هر مورد در شده ذکر نکات بر علاوه -5

 آزاد مناطق اداره چگونگی قانون( 1) ماده «د» بند نظیر مربوط قانونی مستندات اساس بر که دارد ضرورت تقدیمی

 نیز و مرتبط مستندات سایر و شد اشاره آنها به دفاعیه این« 0» و« 9» بندهای در که قانونی مستندات و صنعتی -تجاری

 خود، قبلی مصوبات اصلاح یا لغو برای دیگر صلاح ذی مرجع هر همانند وزیران هیأت قانونی اختیار اساس بر
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 در که این ضمن ستا شده صادر قانونی اختیارات چارچوب در و نداشته قوانین با مغایرتی شکایت مورد مصوبات

 .است ننموده مطرح مغایرت بر دال خاصی قانونی مستند شاکی موارد، عمده

 ". باشد می تقاضا مورد تقدیمی شکایتهای رد فوق مراتب به توجه با -6

 شماره لایحه موجب به ،[جمهور رئیس حقوقی معاونت حوزه] دولت حقوقی امور معاونت سرپرست متعاقباً،

 :که است کرده اعلام 6171/95791-92/1/1025

 خصوص در 15/2/1021-62762/96713 شماره دفاعیه لایحه پیرو و 9/19/1021- 20/1335 شماره نامه به عطف"

 شماره به آن الحاقیه و 90/6/1020-هـ51313ت/73111 شماره نامه تصویب به مربوط دادخواست

 :دارد می اعلام 91/19/1020-هـ51313ت/157665

 .است نگرفته قرار اصلاح مورد آن الحاقیه و شده ادی های مصوبه -1

 تذکرهای به توجه با شده یاد مصوبه ضوابط وضع شده، اعلام 15/2/1021-62762/96713 نامه در که گونه همان -9

 تبصره طبق نیز دولت و است گرفته صورت تجملی و لوکس خودروهای ورود از جلوگیری برای رهبری معظم مقام

 .دارد را کالاها از برخی ورود ممنوعیت اختیار( 1079 مصوب) واردات و صادرات مقررات قانون( 9) ماده( 1)

 9533 بالای موتور حجم هم که است خودروهایی به ناظر 90/6/1020-هـ51313ت/73111 نامه تصویب« 1» بند -0

 کالای گاه هر»  گمرکی امور قانون( 05) ماده مطابق. اند گرفته قرار متروکه مقررات مشمول هم و دارند سی سی

 قانون مطابق که متروکه کالای و گردد می تنظیم ضبط مجلس صورت آن برای باشد ممنوع کالاهای نوع از متروکه

 مذکور سازمان اختیار در( 1073) مصوب تملیکی اموال فروش و آوری جمع سازمان تاسیس قانون و گمرکی امور

 .گیرد می قرار

 نمی تملیکی اموال فروش و آوری جمع سازمان طریق از کشور داخل به ورود قابل «عهممنو کالای» است بدیهی

 طریق از نیز شرعی ممنوعه کالاهای شد ملتزم باید صورت این غیر در است ورود ممنوعیت اصل با مغایر زیرا باشد

 .گیرد قرار کشور در استفاده مورد تواند می و شده کشور وارد فروش

 صادرات مقررات قانون( 9) ماده( 1) تبصره موضوع) کشور به کالا ورود ممنوعیت برای دولت هک اختیاری اساس بر

 بازار به ورود از ممنوع باشند متروکه که سی سی 9533 بالای خودروهای است نموده مقرر است داشته( واردات و

 درخواست تواند می   گمرکی امور قانون طبق مالک که است شده تجویز خارج به آن نمودن مرجوع و باشد داخلی

 صورت در و بنماید شده تصریح نیز مصوبه« 1» بند در که چنان را آن نمودن مرجوع به مربوط مقررات اعمال

 را آن تواند می کشور بـه آن ورود لحاظممنوعیت بـه تملیکی اموال فـروش و آوری جمع سـازمان مالک، استنکاف
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 در تملیکی اموال فروش و آوری جمع سازمان تاسیس قانون رعایت با و درسان فروش به خارجی کشور در و مرجوع

 .نماید تکلیف تعیین حاصله وجوه خصوص

 جهت در واردات و صادرات مقررات قانون اجرایی نامه آیین( 11) ماده اجرای از مانع مصوبه،« 9» بند حکم -1

 است نداده مزبور نامه آیین( 11) ماده رایاج عدم برای حکمی که خصوص به باشد نمی افراد مکتسبه حقوق حفظ

 به توجه با افراد مکتسبه حقوق نتیجه در( است پیوست واردات و صادرات مقررات قانون نامه آیین 11 ماده تصویر)

 .گردد می مراعات مزبور نامه آیین( 11) ماده

 موضوعه مقررات و قوانین رعایت بر ناظر نیز دولت هیأت محترم دبیر 97/11/1021-5313/م/21-09562 شماره نامه

 ".گردد می ایفاد پیوست شرح به مزبور خودروهای ترخیص مورد در

 هیأت به پرونده ،1029 سال مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیلات قانون 61 ماده اجرای در

 ابطال تقاضای صخصو در هیأت این و شود می ارجاع اداری عدالت دیوان اصناف و مالی اقتصادی، تخصصی

 شماره مصوبه موضوع وزیران هیأت 90/6/1020-هـ51313ت/73111 شماره مصوبه 0 بند به الحاقی تبصره

 صادر شکایت رد به رأی 0/6/1025 -20 شماره دادنامه موجب به وزیران هیات 91/19/1020-هـ51313ت/157665

 دیوان قضات از نفر ده یا و اداری عدالت واندی رئیس سوی از خواهی تجدیدنظر عدم علت به مذکور رأی و کرده

 .است یافته قطعیت

 و رؤسا و اداری عدالت دیوان معاونین و رئیس حضور با 16/6/1025 تاریخ در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت

 شماره مصوبه 9 و 1 بندهای ابطال تقاضای خصوص در تا شد تشکیل دیوان شعب دادرسان و مستشاران

 به زیر شرح به بررسی و بحث از پس هیات. کند تصمیم اتخاذ وزیران هیأت 90/6/1020-هـ51313ت/73111

 .است کرده مبادرت رأی صدور

 مجاز مدت: »است شده مقرر 8931 سال مصوب گمرکی امور قانون 24 ماده مطابق ـ الف"

 صورت در .است ماه سه اماکن این به کالا تحویل تاریخ از گمرکی انبارهای در کالا نگهداری

 به موجه علل وجود و عبوری کالای مورد در نقل و حمل شرکتهای یا کالا صاحبان کتبی تقاضای

 دو تا حداکثر مدت این گمرک موافقت تاریخ تا انبارداری هزینه پرداخت با و گمرک تشخیص

 تشریفات انجام برای کالا صاحب مقرر مهلت ظرف که صورتی در. است تمدید قابل دیگر ماه

 چنانچه. ...« میشود متروکه مقررات مشمول کالا ننماید اقدام متعلقه وجوه پرداخت و رکیگم

 و آوری جمع سازمان توسط قانون همان 99 ماده مطابق نباشد، ممنوعه کالاهای از متروکه کالای

 مطابق باشد، ممنوعه کالای نوع از متروکه کالای چنانچه و میرسد فروش به تملیکی اموال فروش
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 به کالا صاحب که صورتی در و میشود تنظیم ضبط صورتمجلس آن برای گفته پیش قانون 95 دهما

 آگهی درج یا و صورتمجلس ابلاغ تاریخ از ماه دو مهلت ظرف باشد، معترض گمرک ضبط عمل

 بند در[ همچنین. ]کند مراجعه قضایی مرجع به میتواند کثیرالانتشار های روزنامه از یکی در ضبط

 خودروهای: »است شده مقرر وزیران هیأت 8939/6/29 ـ هـ 58141ت/71448 شماره نامهتصویب 8

 و نبوده بازار به عرضه قابل متروکه مقررات مشمول و سیسی 2511 بالای موتور حجم با سواری

 موضوع کالای اگر که است حالی در این«.  دارد را کشور از خارج به شدن مرجوع امکان صرفًا

 آن بر صدرالذکر قانون 99 ماده حکم پس است متروکه فقط و نیست ممنوعه کالای نوع از مصوبه

 اگر و برسد فروش به تملیکی اموال فروش و آوری جمع سازمان توسط باید و بود خواهد مجری

 به بنا. شود اجرا باید مذکور قانون 95 ماده حکم است ممنوعه متروکه مصوبه موضوع کالای

 مصوب گمرکی امور قانون 99 و 95 مواد با مورد حسب عنه معترٌض همصوب یک بند چون مراتب

 دادرسی آیین و تشکیلات قانون 89 و 11 مواد و 82 ماده 8 بند به مستند دارد مغایرت 8931 سال

 تاریخ از اشخاص حقوق تضییع از جلوگیری منظور به و 8932 سال مصوب اداری عدالت دیوان

 .میشود ابطال آن تصویب

 58141ت/71448 شماره تصویبنامه 2 بند در مصرح مصوبات موجب بـه که این بـه توجه بـا ـ ب

 در و است شده داده مربوط شرایط رعایت با خودرو ورود اجازه وزیران هیأت 8939/6/22 ـ هـ

 مقررات لحاظ با وزیران هیات موخر مصوبه پذیرفته صورت خودرو واردات مصوبات این اجرای

 مصوبات با که اشخاصی مکتسب حق نمیتواند 8972 سال مصوب واردات و راتصاد قانون 4 ماده

 حقوق شده یاد تصویبنامه 2 بند در چون بنابراین. کند محدود را است شده ایجاد آنها برای قبلی

 مصوبه این با و اند کرده اقدام خودرو واردات به نسبت قبلی مصوبات با که اشخاص از دسته آن

 در صرفًا مصوبه از بند این نتیجه در میشود، تضییع کنند ترخیص را خود ویخودر اند نتوانسته

 11 و 89 مواد و 82 ماده 8 بند بـه استناد بـا است اشخاصی چنین مکتسب حق نافی کـه حدی

 حقوق تضییع از جلوگیری منظور به و اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیلات قانون

 ".شود می ابطال تصویب تاریخ از اشخاص
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 (17/32/1020  مورخ - 1199 الی 1193 شماره دادنامه) 

( 1) ماده کمیسیون عضو وزیران 19/6/1023-ک16229ت/116909 شماره نامه تصویب ابطال: خواسته موضوع

 داتوار و صادرات مقررات قانون اجرایی نامه آیین

-ک16229ت/116909 شماره نامه تصویب ابطال جداگانه، دادخواستهایی موجب به شکات: کار گردش

 شده خواستار را واردات و صادرات مقررات قانون اجرایی نامه آیین( 1) ماده کمیسیون عضو وزیران 19/6/1023

 مقررات قانون اجرایی نامه نآیی 1 ماده کمیسیون عضو وزیران ": است زیر قرار به شکات شکایت خلاصه. اند

 کاغذ بازرگانی سود ،19/6/1023 -ک16229ت/116909 شماره مصوبه 5 بند موجب به واردات، و صادرات

 کرده تصویب و تعیین 1/1/1023 تاریخ از را آن اجرای ولی کردند، تعیین درصد 6 بوده صفر سابقاً که را روزنامه

 11/6/1023 مورخ رسمی روزنامه در و شده تایید جمهوری ریاست مقام توسط 1023/6/7 تاریخ در مصوبه این و اند

 ماقبل به نسبت قانون و است آتیه به نسبت قانون اثر مدنی، قانون 1 و 9 مواد استناد به که حالی در است شده منتشر

 این از باید اولی طریق به هم دولتی های نامه تصویب و ها نامه آیین و گردد نمی ماسبق به عطف و ندارد اثر خود

 به 1/1/1023 را آن اجرای تاریخ و است شده وضع قاعده این برخلاف مزبور مصوبه چون لذا نمایند، تبعیت قاعده

 ترخیص از بعد گمرکی امور قانون 16 ماده استناد به همچنین نیست، صحیح ماقبل به آن تسری اند، کرده تعیین بعد

 محاسبه در اشتباه شود معلوم که این مگر نیست مسموع دریافتی کسر یا ضافها بر مبنی کالا صاحب یا گمرک از کالا

 جدید نامه تصویب ادعای به که محاسبه در اشتباه ادعای به نه مزبور %6 مطالبه فیه مانحن در و است گرفته صورت

 منظور به و اداری عدالت دیوان قانون 93 ماده استناد به دارد تقاضا فوق مراتب به عنایت با. است عنه معترضٌ

     بعد به 1/1/1023 از را آن اجرای تاریخ که مزبور مصوبه 5 بند از قسمت این شکات، حقوق تضییع از جلوگیری

 در نامه تصویب»  ": است زیر قرار به اعتراض مورد نامه تصویب متن.« نمایند ابطال آن تصویب تاریخ از داند می

 19/6/1023: تاریخ ک16229ت/116909 شماره «تعرفه های ردیف شمولم کالاهای بازرگانی سود تعیین خصوص

 اساسی قانون 106 اصل استناد به واردات و صادرات مقررات قانون اجرایی نامه آیین( 1) ماده کمیسیون عضو وزیران

 سود: » کردند تصویب 92/5/1063-هـ91721ت/95006 شماره نامه تصویب رعایت با و ایران اسلامی جمهوری

.« شود می تعیین زیر شرح به 1/1/1023 تاریخ از اجرا برای ردیف( 5) در تعرفه ردیفهای مشمول کالاهای ازرگانیب

 و اتوبوسها برای که انواعی از 131193 1 پیشنهاد فعلی ملاحظات بازرگانی سود کالا شرح تعرفه شماره ردیف

 5/99R63-015 6 6 سایر با 13119313 9 زیر ردیف دو به تعرفه ردیف تفکیک رود می کار به باری اتومبیلهای

 ریالی معادل ورودی حقوق 1311 1 جدید تعرفه ردیف ایجاد 96 96 سایر 13119323 0 جدید تعرفه ردیف ایجاد

 که هرکدام) %03 با و ریال 233 میزان به 13119313 ردیف استثنای به سنگین و باری خودروی تایر کیلوگرم هر
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 ضلع) بهشت خیابان 6 روزنامه کاغذ 16313333 5 ستاره یک نویس زیر متن اصلاح گردد می تعیین( باشد بیشتر

 رسیده جمهوری ریاست مقام تایید به 7/6/1023 تاریخ در نامه تصویب این اداری عدالت دیوان( شهر پارک جنوبی

 حقوقی معاونت زهحو) دولت حقوقی امور معاون مذکور، شکایت به پاسخ در "جمهور رئیس اول معاون -است

 عطف احترام، با: علیکم سلام " :است کرده اعلام 1/6/1021-65579/16762 شماره لایحه موجب به( جمهور رئیس

( خراسان هنری – فرهنگی موسسه دادخواست به مربوط)  03/0/1021 -2132263233331701 های پرونده شماره به

 شماره نامه تصویب ابطال خواسته به( اطلاعات موسسه استدادخو به مربوط)  99/1/1021 -2132263233333526 و

 قانون( 1 و 9) مواد مستحضرند که گونه همان -1: دارد می اعلام دادخواستها به 19/6/1023 -ک16229ت/116909

 سوی از شود نمی دولت مصوبات شامل و بوده قانون به محدود. است آتیه به نسبت قانون اثر که این بر مبنی مدنی

 مصوبه اجرای جهت وضع از قبل زمان بینی پیش امکان صراحتاً دولت هیأت داخلی نامه آیین( 03) ماده در ردیگ

 -6926/7 شماره نظرات بلکه است نگرفته قرار مرجعی ابطال و ایراد مورد تنها نه حکم این و است شده بینی پیش

 مصوبات اجرای جهت مقدم زمان وضع امکان رب دلالت قضاییه قوه حقوقی اداره 91/1/1052 -950/7 و 96/2/1072

 است داده مقدم زمان وضع امکان بر رأی اداری عدالت دیوان عمومی هیأت مشابه مورد خصوص در -9. دارد

« 0»  بند قانونی مغایرت عدم اعلام متضمن اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 915 الی 932 شماره دادنامه تصویر

 مقرر تصویب از قبل را مصوباتی اجرای تاریخ که وزیران هیأت 6/1/1065 -ک01221ت/95369 شماره مصوبه

 اداری عدالت دیوان عمومی هیأت ".است داده دعوا رد استدعای فوق مراتب به عنایت با. شود می تقدیم بود کرده

 اکثریت با ،بررسی و بحث از پس. شد تشکیل دیوان شعب دادرسان و مستشاران رؤسا، حضور با شده یاد تاریخ در

 .کند می مبادرت رأی صدور به آینده شرح به آراء

 که است شده مقرر 8972 سال مصوب واردات و صادرات مقررات قانون 4 ماده موجب به"

 طی از پس واردات و صادرات مقررات ضمیمه جداول و قانون اجرایی نامه آیین کلی تغییرات

 این اعمال و شود منتشر بعد سال برای و پذیرد تصور باید سال هر پایان از قبل و مقرر تشریفات

 شماره مصوبه در. است شده موکول نیز مکتسب حقوق نمودن منظور به قانونی ماده

 قانون اجرایی نامه آیین 8 ماده کمیسیون عضو وزیران 82/6/8931-ک46332ت/881292

 8/8/8931 از آن ایاجر تاریخ و شده مشخص کالاهایی بازرگانی سود واردات و صادرات مقررات

 .است شده تعیین

 پس مقنن نظر مورد تغییرات انتشار و صدرالذکر قانونی تکلیف این انجام در تاخیر که این به نظر

 از آن اجرای تعیین و اعتراض مورد مصوبه در مقرر شرح به قانون در شده بینی پیش موعد از

 تصویب از پیش تا که گذشته سال رفهتع با که است کنندگانی وارد مکتسب حقوق نافی 8/8/8931



 

77 
 

 سود و اند کرده اقدام کشور به کالا واردات به نسبت است بوده حاکم اعتراض مورد مصوبه

 که این بر مبنی مصوبه در مقرر عبارت بنابراین اند، پرداخته قبلی تعرفه اساس بر را بازرگانی

 به 8/8/8931 تاریخ از اجرا ایبر ردیف 5 در تعرفه ردیفهای مشمول کالاهای بازرگانی سود»

 فوق حکم مغایر واردکنندگان مکتسب حقوق نکردن لحاظ جهت از «شود می تعیین زیر شرح

 دیوان دادرسی آیین و تشکیلات قانون 11 ماده و 82 ماده 8 بند به مستند و است مقنن الذکر

 تعیین 8/8/8931 زا را آن اجرای تاریخ که مصوبه از قسمت آن ،8932 سال مصوب اداری عدالت

 ".شود می ابطال است کرده

 

 اداری عدالت دیوان تخصصی های تهیأنظریات 

 اصناف و مالی اقتصادی: تخصصی هیأت عنوان                                         2/9/1021 - 65: رای تاریخ و شماره

 وزارت طرفیت به خزایی کامبیز و ساپار مصطفی آقایان وکالت با آزادی طلای فعالان شرکت شکایت خصوص در

 ابطال خواسته به ایران اسلامی جمهوری گمرک - کشور مالیاتی امور سازمان - دارایی و اقتصادی امور

 و 2/2/29 مورخ ص/671/963 شماره و 01/6/29 مورخ 190139/27665/110/776/70/039 شماره هایبخشنامه

 شمش واردات جهت ورودی حقوق پرداخت از معافیت اینکه به نظر 12/6/23 مورخ 191670/037/7616/70شماره

 افزوده برارزش مالیات قانون شامل...  توسعه چهارم برنامه قانون 1 ماده به الحاقی تبصره در مقرر شرح به نقره و طلا

 ،باشدنمی گمرکی امور قانون یک ماده دال بند در مصرح ورودی حقوق موارد از مذکور مالیات چون نبوده،

( ب) بند استناد به لذا نبوده، وضع مرجع اختیارات حدود از خارج و قانون خلاف شکایت مورد هایبخشنامه بنابراین

 اعلام و صادر شکایت ردّ به رأی 1029 مصوب اداری، عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیلات قانون 61 ماده

 از نفر ده یا اداری عدالت دیوان محترم ریاست سوی از روز بیست مدت ظرف صدور تاریخ از صادره رأی کندمی

 .است اعتراض قابل گرانقدر قضات

---------------------------------------------------------------------- 

 اصناف و مالی اقتصادی: تخصصی هیأت عنوان                                     17/1/1020 - 15 تاریخ رای: و شماره

 ابطال خواسته به ایران گمرک وزیران هیأت طرفیت به محمد فرزند حیدرعلی علی آقای شکایت خصوص در

 درآمدهای بخش در 1023 سال بودجه قانون به منضم درآمدی های ردیف واحده ماده اجرای در دولت مصوبه

 5/1/23 مورخ 66651/110/676/79/131 شماره بخشنامه و مذکور جدول 113135 ردیف شماره به اختصاصی
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 پنجم پنجساله برنامه قانون 991 ماده( و) بند مبنای بر ایران اسلامی جمهوری گمرک امورگمرکی، معاونت از صادره

 و اعتبارات سایر و ها کمک و مالی و ای سرمایه های دارایی تملک و اعتبارات کلیه ایران اسلامی جمهوری توسعه

 قابل بودجه قانون جداول در مندرج ارقام و عناوین شرح به سنواتی بودجه قوانین جداول در مندرج های ردیف

 سال بودجه قانون به منضم اختصاصی درآمدهای در تغییرات ششم بخش در مندرج مفاد اجرای در. باشد می وصول

 اساس بر عوارض درصد نیم اخذ مزبور، قانون 0 شماره جدول 113135 درآمدی ردیف طبق کشور، کل 1023

 عوارض ورودی حقوق کننده وصول سازمان بعنوان گمرک سوی از 1/1/23 تاریخ از وارداتی کالاهای سیف ارزش

 خصوص در وزیران هیأت که این به نظر. باشد می جاری مقررات و قانون مطابق صادراتی و وارداتی کالاهای از

 معاونت از صادره بخشنامه و دباش نمی دولت هیأت متوجه شکایت بنابراین است نداشته ای مصوبه مطروحه موضوع

 خلاف بنابراین ـ بوده کشور کل 1023 سال بودجه قانون 113135 شماره درآمدی ردیف اساس بر نیز گمرکی امور

 دیوان دادرسی آیین و تشکیلات قانون 61 ماده( ب)  بند استناد به لذا.  باشد نمی اختیار حدود از خارج و خارج

 تاریخ از روز بیست مدت ظرف صادره رأی. کند می اعلام و صادر شکایت رد هب رأی 1029 مصوب اداری عدالت

 . است اعتراض قابل محترم قضات از نفر ده یا دیوان محترم ریاست سوی از صدور،

---------------------------------------------------------------------- 

 اصناف و مالی اقتصادی: تخصصی هیأت عنوان                                    92/6/1026 -191: رای تاریخ و شماره

 چهار معادل گمرکی حقوق گمرکی، امور قانون یک ماده«  د»  بند مبنای بر پرونده، محتوای و اوراق در مداقه با

 که وجوهی علاوه به گردد می تعیین وزیران هیات توسط که بازرگانی سود اضافه به کالا گمرکی ارزش(%1) درصد

 انجام های هزینه شامل ولی میگیرد تعلق کالا قطعی واردات به و است آن وصول مسئول گمرک ، قانون موجب به

 تجارت و معدن صنعت، وزارت 1021 سال واردات و صادرات مقررات قانون 1 ماده طبق و شود نمی خدمات

 پایان از قبل را واردات و صادرات مقررات مهضمی جداول و قانون این اجرایی نامه آئین کلی تغییرات است موظف

 ضمن ، اتاق و ذیربط های دستگاه از نظرخواهی از پس ، سال طی را آنها موردی تغییر و بعد سال برای ، سال هر

 در که این به نظر ؛ نماید منتشر عموم اطلاع جهت وزیران هیات تصویب از پس و تهیه مکتسب حقوق نمودن منظور

 هیات و گردیده قیمت تعیین جزیی و ای تعرفه های ردیف مشمول اقلام و کالاها به نسبت تراضاع مورد مصوبه

 محترم شورای سوی از و داشته تصویب از بعد برای اجرا جهت سال طول در را آنها تعرفه تعیین اختیار وزیران

 قوانین با مصوبه مغایرت عدم بر نیز اسلامی شورای محترم مجلس مشورتی نظریه و نشده اعلام شرع خلاف هم نگهبان
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 آئین و تشکیلات قانون 61 ماده«  ب»  بند استناد به و نبوده اختیار از خارج و قانون و شرع خلاف مصوبه لذا و بوده

 .کند می اعلام و صادر شکایت رد به رای 1029 مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی

---------------------------------------------------------------------- 

 اصناف و مالی اقتصادی: تخصصی هیأت عنوان                                          2/6/1025 -20:رای تاریخ و شماره

 الحاقی تبصره ابطال خواسته به وزیران هیات طرفیت به مصطفی فرزند نیا ربیعی محمد آقای شکایت خصوص در

 ماده مبنای بر ، وزیران هیات 90/6/1020 مورخ هـ 6131 ت/ 73111 شماره نامه صویبت 0 بند به 91/19/20 مورخ

 پس کشور از خارج با مناطق بازرگانی مبادلات»  1079 مصوب صنعتی ، تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون 11

 تشریفات و الاک ورود و صدور مقررات و هستند مستثنی واردات و صادرات مقررات شمول از گمرکی ثبت از

 مصوبه 0 ماده به الحاقی تبصره که این به نظر.«  رسید خواهد وزیران هیات تصویب به منطقه هر محدوه در گمرکی

 در و گرفته صورت اسلامی مجلس محترم ریاست رسمی ایراد موجب به 90/6/20 مورخ هـ 51313ت/73111 شماره

 اختیار از خارج و قانون خلاف لذا بوده آن اجرایی های شیوه و مقنن حکم تبیین و شده یاد قانون 11 ماده اجرای

 رد به رأی 1029 مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیلات قانون 61 ماده( ب)  بند استناد به نبوده

 از نفر ده یا و دیوان ارزشمند ریاست سوی از روز بیست مدت ظرف صادره رأی.  کند می اعلام و صادر شکایت

 است. اعتراض قابل اداری عدالت دیوان گرانقدر تقضا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 :دوم مبحث

 اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف گمرکی

 به جهت اختلاف در تشخیص ارزش کالا 
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 طرح بحث

 ،1021 سال مصوب مذکور قانون نامه آیین همچنین و 1023 مصوب گمرکی، امور قانون 116 و 111 مواد طبق

 قاچاق موارد از غیر به ها تشخیص جریمه کالا، تشخیص ارزش تعرفه، تشخیص در گمرکی اختلافات رفع جهت

 از اعم نظر تجدید و بدوی های کمیسیون گمرکی، مقررات و( ماژور فورس) قهریه تشخیص قوه گمرکی،

 به.  است گردیده بینی پیش «گمرکی اختلافات تجدیدنظر کمیسیون» و «گمرکی تخلفات به رسیدگی کمیسیون»

 اختلافات به رسیدگی مرجع است شده مقرر( 99/6/1023 مصوب) گمرکی امور قانون( 111) ماده در بهتر، عبارت

 فورس) قهریه قوه ـ 1( گمرکی قاچاق موارد از غیر به) ها جریمه ـ 0 کالا ارزش ـ 9 تعرفه ـ1 در تشخیص گمرکی

 به اعتراض" در همین راستا، پیرامون. است گمرکی اختلافات به رسیدگی کمیسیون گمرکی، مقررات ـ 5( ماژور

به قوانین و مقررات  "ارزش کالا تشخیص در اختلاف جهت به گمرکی اختلافات نکمیسیو قطعی رأی

 و آراء هیات عمومی مرتبط اشاره می گردد. 

 در مگر اسـت الاجراء لازم گمـرکـی اختـلافات به رسـیدگی کمـیسیون رأی مزبور ماده 1 تبصره مطابق خاتمه، در 

 درخصوص اختلاف که کالایی گمرکی ارزش یا و مؤدی قبول مورد و گمرک نظر بین التفاوت مابه مبلغ که مواردی

 تواند می مؤدی صورت این در که باشد ریال( 5303330333) میلیون پنجاه از بیش است، آن صدور و ورود شرایط

 اعتراض دیگر، سوی از. بنماید را تجدیدنظر کمیسیون به امر ارجاع تقاضای رأی ابلاغ تاریخ از روز بیست ظرف

 عدالت دیوان دادرسی آئین و تشکیلات قانون 13 ماده 9 بند پایه بر مذکور، قضایی شبه مرجع قطعی آرای به تنسب

 .دارد قرار اداری عدالت دیوان شعب صلاحیت در آنها، با مخالفت یا مقررات و قوانین نقض حیث از منحصراً اداری

 

 نکات کلیدی

رزش گمرکی ا»ر گمرکی تعریف شده است، به موجب این ماده: قانون امو 11ارزش کالای ورودی به موجب ماده 

کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل 

ید گیرد که از روی سیاهه خر هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می)سیف( به اضافه سایر هزینه

شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می

نشده  میبه گمرک تسل دیخر اههیاز طرف صاحب کالا سهرگاه »قانون امور گمرکی  15به موجب ماده «. اظهار است

، گمرک نباشد رشیو مدارک قابل قبول مورد پذ لید دلاصاحب کالا به استنا یمیارزش مندرج در اسناد تسل ای باشد

 شود: یم نییتع لیذ یاز روشها یکی یارزش کالا برمبنا
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 ؛همزمان از همان کشور مبدأ مثل یکالا صیالف ـ سوابق ترخ      

 ؛همزمان از همان کشور مبدأ مشابه یکالا صیب ـ سوابق ترخ      

 ؛لازم یها لیپس از تعد یر داخلفروش همان کالا در بازا متیپ ـ ق      

 ؛برمبناء عوامل متشکله یت ـ ارزش محاسبات      

 .فوق الذکر یروشها یریکالا برمبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به کارگ یث ـ ارزش گذار      

ت درخواست است و فقط در صور یفوق الزام یروشها یریتقدم و تأخر در به کارگ تیرعاتبصره ـ       

 است. ییسوم و چهارم قابل جابه جا یکاربرد روش ها بیواردکننده، ترت

 «شود. یم نییقانون تع نیا ینامه اجرائ نییماده در آ نیا یو مقررات اجرا طیشرا

آیین نامه اجرایی قانون امور ، مبحث اول فصل دوم 1023قانون امور گمرکی مصوب  15و  11در اجرای مواد 

مربوط است که در بخش بعدی متن احکام  ارزش کالای ورودیبه  91الی  13از مواد  6/19/1021مصوب  مرکیگ

 فوق درج گردیده است. 

 

 قوانین و مقررات

 قانون امور گمرکی عنوان قانون/مقرره/سیاست/برنامه:

 15و   11: مواد اصل/ماده/بند/تبصره

 1023/ 36/ 99: شماره و سال تصویب

 ای اسلامیمجلس شور مرجع تصویب:

 متن: 

ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه  ـ 84 ماده

گیرد  هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق میهزینه بیمه و حمل و نقل )سیف( به اضافه سایر هزینه

شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط تسلیمی صاحب کالا تعیین می که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد

 .بانک مرکزی در روز اظهار است
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ـ هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی  85 ماده

نباشد، ارزش کالا برمبنای یکی از روشهای  صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک

 :شودذیل تعیین می

 الف ـ سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدأ

 ب ـ سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدأ

 های لازمپ ـ قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل

 متشکلهت ـ ارزش محاسباتی برمبناء عوامل 

 الذکرکارگیری روش های فوق گذاری کالا برمبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بهث ـ ارزش 

کارگیری روش های فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست واردکننده،  تبصره ـ رعایت تقدم و تأخر در به

 .جایی استهای سوم و چهارم قابل جابه ترتیب کاربرد روش

 .شودتعیین میاجرائی این قانون  نامهآیین این ماده درایط و مقررات اجرای شر

---------------------------------------------------------------------- 

 یآیین نامه اجرایی قانون امور گمرک عنوان قانون/مقرره/سیاست/برنامه:

 91الی  13مواد  -مبحث اول فصل اول اصل/ماده/بند/تبصره:

 1021/ 19/ 6 شماره و سال تصویب:

 متن: 

 فصل اول ـ ارزش کالا

 (ی)واردات یورود یمبحث اول ـ ارزش کالا

             به کار  ریمشروح ز یمبحث در معان نی( قانون، اصطلاحات مورد استفاده در ا15ماده ) یدر اجرا ـ81ماده

 روند: یم

https://www.ekhtebar.com/?p=9695
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 یو شهرت با کالا تیفی(، کی)ماد یکیزیف اتیکه از همه جهات از جمله خصوص ییمثل: کالا یـ کالا الف

 یکه کالا به عنوان مثل تلق ستیدر ظاهر مانند رنگ مانع از آن ن ییجز یباشد. تفاوتها کسانی یاظهارشده ورود

 نگردد.

دارد  یدهنده مشابه لیو مواد تشک اتیخصوص یول ستیانند نکه گرچه از همه جهات هم ییمشابه: کالا یـ کالا ب

 کیکالا، شهرت آن و وجود  تیفیمورد نظر انجام دهد. ک یرا با کالا یکسانیسازد عملکرد  یکه آن را قادر م

 باشد. یمشابه م یکالا صیکننده در تشخ نییاز جمله عوامل تع یعلامت )مارک( تجار

کرده  دیمورد نظر را تول یکه کالا یتوسط همان شخص دشدهیمشابه تول ایمثل  یـ درصورت عدم وجود کالا تبصره

 ملاک خواهد بود. کسانیاز همان کشور مبدأ با شهرت  دکنندگانیتول ریتوسط سا دشدهیتول یاست، کالاها

و خاص قرار گرفته  یبخش صنعت ایصنعت  یدیتول یکه در گروه کالاها ییطبقه: کالا ایهمان نوع  یـ کالا پ

 .رندیگ یدر برم زیمشابه را ن ایمثل  یکالا

 فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است. متیکه در آن مدت، ق یـ همزمان: زمان ت

واردکننده، عمده فروش و  دکننده،یو فروش در آن سطح )تول دیاز تجارت که خر ی: مرحله ایـ سطح تجار ث

 خرده فروش( انجام شده است.

 گردند. یو به بازار مصرف عرضه م یابیبازار د،یکه به صورت انبوه، تول یی: نرم افزاهایارتج یـ نرم افزاها ج

 باشد: ریاز اشکال ز یکیکه ارتباط آنها به  یـ افراد مرتبط: افراد چ

 باشند. گریکدی یامور تجار ریمد ایـ کارمند 1

 شناخته شوند. یتجار کیـ از نظر قانون تجارت به عنوان شر9

 ا و کارمند باشند.ـ کارفرم0

هر دو  ای یحق رأ ایاز سهام  شتریب ایپنج درصد  تیمالک ایکنترل  م،یرمستقیغ ای میکه به طور مستق یـ هر شخص1

 داشته باشد. اریآنها را در اخت

 .دیرا کنترل نما یگرید میرمستقیغ ای میاز آنها به صورت مستق یکیـ 5

 کنترل گردند. یتوسط شخص سوم میرمستقیغ ای میـ هر دو آنهابه صورت مستق6

 خانواده باشند. کیاز  یـ آنها عضو7
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 یکننده انحصار عیتوز ،یانحصار ندهیاز آنها نما یکیمرتبط هستند و  گریکدیبا  یتجار قیکه از طر یـ افراد تبصره

 وند.ش یاست، چنانچه مشمول ضوابط بند )چ( شوند، افراد مرتبط محسوب م یگرید یانحصار ازیصاحب امت ای

قابل پرداخت  ایواقعاً پرداخت شده  متی( قانون، ق11طبق ماده ) یورود یکالا یملاک ارزش گمرکـ 88ماده

 ـاهـهیاست که براسـاس س ـرانیا یجهت صـدور به قلمـرو گمـرک رمرتبطیافراد غ نیفروخت شده ب یکالا یبرا

 شود. یم نییتع ادشدهیمقـرر در مـاده و ضوابـط  ـطیصـاحب کالا و طبـق شرا یمیاسناد تسل ریو سا دیخر

واقعاً پرداخت  متیدر ق لیگمرک، هرگونه تعد یها یدگیو رس یورود یکالا یـ در اظهار ارزش گمرک تبصره

شده  رفتهیپذ یکل یاصول تیقابل سنجش و مستند و با رعا ،ینیاطلاعات ع هیبرپا دیقابل پرداخت با ایشده 

 .ردیانجام گ یحسابدار

و  دیخر اههیارزش مندرج در س ایبه گمرک اظهار شود و  دیخر اههیکه بدون ارائه س ییرخصوص کالاد ـ82ماده

و مدارک مستند و قابل قبول، نامتناسب باشد،  لیصاحب کالا به نظر گمرک وبه استناد دلا یمیاسناد تسل ریسا

 .دینما نیی( تع17( تا )10ارزش کالا را طبق مواد ) دیگمرک با

( قبول نشود، ارزش آن 11( قانون و ماده )15طبق ماده ) یاظهارشده ورود یکالا یاه ارزش گمرکهرگ ـ89ماده

شده  ادی ی)پروفرم( کالا دیخر خیمثل و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تار یکالا یبراساس ارزش گمرک

 خواهد شد. نییاست، تع هفروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفت یصدور به قلمرو گمرک یبرا

 یبرا سهی( ملاک مقادیخر اههیفاکتور )س خیکه واردات کالا معاف از ثبت سفارش باشد، تار یـ در موارد تبصره

 خواهد بود. یهمزمان طیشرا یبررس

نمود، ارزش آن بر اساس  نیی( تع10( و )11که نتوان بر اساس مواد ) ییکالا یدر خصوص ارزش گمرک ـ84ماده

 یشده برا ادی ی)پروفرم( کالا دیخر خیمشابه و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تار یکالا یارزش گمرک

 خواهد شد. نییفروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تع یصدور به قلمرو گمرک

ت مورد توجه قرار گرفته و باب دیبا دیو سطح تجارت و مقدار خر طی( شرا11( و )10مواد ) یـ در اجرا تبصره

 لیتعد یمورد ارزش گذار یبا کالا سهیمشابه در مقا ایمثل  یمسافت حمل کالاها ایو  وهیدر ش یاختلافات احتمال

 .ردیلازم صورت گ

نمود، ارزش آن کالا  نییرا تع یورود یکالا ی( نتوان ارزش گمرک11( و )10( ، )11هرگاه براساس مواد ) ـ85ماده

 گردد: یم نییتع ری( به شرح زیقیارزش تفر( قانون )15بند )پ( ماده ) یدر اجرا
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وارده به همان  یفروش هر واحد کالا متیواردکننده، براساس ق یبه سوابق فروش داخل یـ درصورت دسترس الف

 تی)با اولو یبه صورت عمده فروش یمورد ارزش گذار یکه همزمان با کالا یورود در بازار داخل تیحالت و وضع

 :ریواردکننده(، با کسر موارد ز یعمده فروش متیشود )ق یبا فروشنده فروخته م رمرتبطیغ مقدار( به افراد نیشتریب

گروه کالا( که طبق ضوابط  اینوع )صنف  ایفروش آن نوع کالا از همان طبقه  یمعمول برا یـ سود و مخارج کل1

 ود.ش یاضافه م متیبه ق دکنندگانیمصرف کنندگان و تول تیمصوب سازمان حما یگذار متیق

 .مهیحمل و ب هیکرا لیکالا از قب صیمتداول بعد از ترخ یها نهیـ هز9

 فروش کالا تعلق گرفته است. ایکه به ورود  ییها یپرداخت ریو سا یـ حقوق ورود0

 متیورود، ارزش براساس ق تیهمزمان به همان حالت و وضع ،یـ درصورت عدم وجود سابقه فروش داخل تبصره

و حداکثر به فاصله  یمورد ارزش گذار یپس از ورود کالا خیتار نیکتریمشابه آن در نزد ایوارده مثل  یفروش کالا

 خواهد شد. نییورود کالا، تع خینود روز از تار

 یعمده فروش متیبراساس ق یتوسط واردکننده، ارزش گمرک یـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخل ب

فروش  یو پس از کسر سود معمول برا یخرده فروش ایمشابه آن و  ایثل وارده، م یکننده ها و بنکداران( کالا عی)توز

و پس از کسر موارد  ردیگ یقرار م نندهواردک یعمده فروش متیق یمبنا ،یآن نوع کالا و با توجه به سطح تجار

کالاها براساس  یو خرده فروش یسود عمده فروش یو درصدها بیخواهد شد. ضرا نییمندرج در بند )الف( تع

خواهد  نییـ تع 1069کشور ـ مصوب  ی( قانون نظام صنف13نظارت، موضوع ماده ) یعال ئتیه ونیسیصوبات کمم

 شد.

که پس از  یمتیورود به فروش نرسد، ارزش براساس ق تیمشابه آن به همان وضع ایمثل  ایوارده  یـ چنانچه کالا پ

مقدار( به  نیشتریب تی)با اولو یعمده فروش (، به صورتریو تعم یبسته بند ،یفرآور ل،یپردازش )ساخت، تکم

و کسر موارد مندرج در بند )الف(  پردازششود، پس از کسر ارزش افزوده بابت  یفروخته م رمرتبطیاشخاص غ

 خواهد شد. نییتع

( نمود، ارزش آن با توجه به بند )ت نیی( تع15( تا )10( و )11توان براساس مواد ) یرا که نم ییارزش کالا ـ86ماده

 خواهد شد: نییتع ری( از جمع موارد زی( قانون )ارزش محاسبات15ماده )

 ساخت کالا در کشور مبدأ بکار رفته است. ای دیپردازش که در تول ایساخت  یها نهیـ ارزش مواد و هز1
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در که  یمورد ارزش گذار یو فروش کالا دیمربوط به تول میرمستقیو غ میمستق یها نهی)هز یـ سود و مخارج کل9

 فروش کالا در کشور مبدأ منظور نموده است. متی( منظور نشده است( که صادرکننده در ق1بند )

 قابل پرداخت افزوده شود. ایواقعاً پرداخت شده  متیبه ق دی( قانون با11که طبق ماده ) ییها نهیهز ریـ سا0

طرف  یکشورها یبا گمرکها یعات گمرکماده، تفاهم نامه تبادل اطلا نیا یتواند در اجرا یم رانیـ گمرک ا تبصره

 .دیمنعقد نما رانیمعامله با ا

آن  یکرد، ارزش گمرک نیی( تع16( تا )10( و )11وارده را طبق مواد ) یکالا یاگر نتوان ارزش گمرک ـ87ماده

 ادی مقررات مواد یریمدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بکارگ ی( قانون برمبنا15براساس بند )ث( ماده )

 خواهد شد: نییتع ریشده در موارد ز

 ( عبارتند از:11( و )10مواد ) یانعطاف یـ روشها1

 به کار برده شود. یریتواند با انعطاف پذ یمشابه م ایمثل  یبودن زمان صدور کالا کینزد ای یـ شرط همزمان الف

ارزش  یتواند مبنا یشده م دیتول دکنندهیاز کشور تول ریغ یکه در کشور یمشابه ایوارد شده مثل  یـ کالا ب

 .ردیقرار گ یگمرک یگذار

 یم    شده اند،  نیی( تع16( و )15که قبلاً مطابق مقررات مواد ) یمشابه ایوارد شده مثل  یکالاها یـ ارزش گمرک پ

 تواند استفاده شود.

 ( عبارتند از:15ماده ) یانعطاف یـ روشها9

به کار  یریتواند با انعطاف پذ یکه وارد شده اند فروخته خواهند شد، م یشرط که کالاها به همان وضع نیـ ا الف

 برده شود.

 به کار برده شود. یریتواند به نحو انعطاف پذ ینود روز م یاز انقضا شیـ شرط فروش پ ب

بر  یفروشگاه ها ایکشورها  ریدر بازار سا ای دکنندهیکشور تول یفروش کالا در بازار داخل متیکه ق یـ درصورت0

و کسر  یعمده فروش متیفهرست ق یدرصد از رو ستیبا کسر سود ب رد،یارزش قرار گ نییتع یمبنا ( (on lineخط 

ارزش  نییتع یدر کشور فروشنده مبنا لقهو عوارض متع اتیو مال یفهرست خرده فروش یسود چهل درصد از رو

 خواهد بود.

 ای فیتخف یکشور مبدأ منها یمتهایفهرست ق یاز رو ایو  یصادرات یها متیکه ارزش براساس ق یـ در موارد1

از طرف  ماًیمستق دیشود فهرست مورد استناد با یم نییتع یو گمرک یاتیمال یبازپرداخت ها ایعادله  یصادرات زیجوا
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کشور مبدأ  تداریمقامات صلاح لهیآن به وس تداشته باشد و صحت مندرجا یسازندگان کالا صادر و جنبه عموم

وزارت امور  ایدر کشور مبدأ )درصورت حضور( و  رانیا یاسلام یجمهور یبازرگان زنی( و رایرگان)اتاق باز

 قیمحل تصد یدفتر اسناد رسم ای رانیدولت ا یو از طرف مأموران کنسول یکشور مبدأ گواه ییو دارا یاقتصاد

 امضاء شده باشد.

آ لات مشابه براساس  نیو تراکتور و ماش نیکمبا فتراک،یل ل،یجرثق ،یآلات راهساز نیـ ارزش خودرو، ماش1تبصره

مربوط و  یندگیاز نما یفهرست ها هر سال پس از استعلام کتب نیشود. ا یم نییکشور مبدأ تع یصادرات یها متیق

 ی( ماده واحده قانون چگونگ6موضوع تبصره ) گروهمشابه آن توسط کار  ایهمان کالا  یجهان یمتهایبا ق سهیمقا

و ساخت  یواردات یآلات راهساز نیانواع خودرو و ماش اتیو مال یسود بازرگان ،یول حقوق گمرکمحاسبه و وص

باشند، حسب  ینم ادشدهیکه مشمول قانون  یموارد یبرا رانیگمرک ا ایـ  1071داخل و قطعات آنها ـ مصوب 

 و منتشر خواهد شد. زشار نییتع ،یمورد بررس

 شود: ینم نییتع ریز یبراساس روشها یـ ارزش گمرک9 تبصره

 در داخل کشور. دشدهیمثل و مشابه تول یفروش کالاها متیـ ق الف

 و فاقد مستندات. یرواقعیغ یارزشها - ب

 رشیصاحب کالا، قابل پذ یمیاسناد تسل ریسا ایو  دیخر اههیمندرج در س یارزش گمرک ریدرموارد زـ 81ماده

 نخواهد بود:

 تیوجود داشته باشد، مگر محدود داریخر یاستفاده از کالا برا ایتصرف در حق  یتیو محدود دیـ هرگونه ق الف

کالا  متیکه در ق ییآنها ایدولت  لهیوضع شده به وس یها تیو محدود ییایجغراف تیاز جمله محدود یقانون یها

 ندارند. یاثر

 کرد. نییتعوارده را  یباشد که نتوان ارزش کالا یملاحظات ای طیکالا تابع شرا متیق ایـ فروش  ب

 ای میبه طور مستق دار،یخر لهیبه وس یاستفاده بعد ای یواگذار ایاز وجوه حاصله از فروش مجدد  یـ بخش پ

 لازم انجام شود. لی( قانون، تعد11( ماده )1فروشنده شود، مگر آنکه طبق بند )ث( تبصره ) دیعا میرمستقیغ

 ( مرتبط باشند.13ده )به مفهوم بند )چ( ما گریکدیو فروشنده با  داریـ خر ت

ارتباط  ریدرمورد تأث یلیدلا گرید قیبه هر طر ایاطلاعات ارائه شده توسط واردکننده  یـ اگر گمرک برمبنا1تبصره

 کیو  دهی( به اطلاع واردکننده رسان90ماده ) تیخود را با رعا لیدلا دیدر دست دارد، با متیو فروشنده بر ق داریخر
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 یاز روشها یکیاو به  یبه او بدهد. چنانچه واردکننده ثابت کند که ارزش اظهار ییپاسخگو یروزه برا یفرصت س

 خواهد بود: رشیاست، قابل پذ زیبوده و همزمان ن کینزد ریز

 .رمرتبطیغ دارانیبه خر یصدور به قلمرو گمرک یمشابه برا ایمثل  یفروش کالا متیـ ق1

 شده باشد. نیی( قبلاً تعیقی( )تفر15رات ماده )که برطبق مقر یمشابه ایمثل  یکالا یـ ارزش گمرک9

 شده باشد. نیی( قبلاً تعی( )محاسبات16که برطبق مقررات ماده ) یمشابه ایمثل  یکالا یـ ارزش گمرک0

استفاده شود و  سهیبنا به درخواست واردکننده و صرفاً به منظور مقا دی( با1مندرج در تبصره ) یـ ارزشها9تبصره

مربوط به سطوح  یبه تفاوتها دیمورد اختلاف( با یارزش کالاها ایشده ) ادی یارزش ها سهیمقا درخصوص کاربرد و

که فروشنده و  ییتقبل شده فروشنده در فروشها ینه های( قانون و هز11عناصر مذکور در ماده ) ،یو مقدار یتجار

با  داریکه فروشنده و خر ییروشهاتقبل نشده توسط فروشنده در ف یها نهیو هز ستندیمرتبط ن گریکدیبا  داریخر

 .دیمرتبطند، توجه لازم به عمل آ گریکدی

(، از منابع ی)بورس ابدی یم متیق رییکه دائماً تغ ییکالاها یارزش معاملات یتواند در بررس یگمرک م ـ83ماده

 .دینما نییرا تع یکآن ارزش گمر یاستفاده و بر مبنا یالملل نیب ی( و بازارهای)منابع اطلاعات یالملل نیمعتبر ب

ارزش  نییتع یچگونگ انیتوانند توسط گمرک در جر یم یواردکنندگان در صورت درخواست کتبـ 21ماده

 .رندیخود قرار گ یواردات یکالاها

و  یبازرس ی)به صورت مکمل( از خدمات شرکت ها یارزش گمرک یمجاز است در بررس رانیگمرک ا ـ28ماده

 .دیاستفاده نما یو بازرس یکارشناس نهیف قرارداد با پرداخت هزصلاح و طر یذ یالملل نیب یفن

 

 آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 ابطالی

 (93/13/1062مورخ  - 156)دادنامه شماره 

و  95/13/65مورخ  962111/132/1/91/115های شماره موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه

مورخ  179062/139/1/91و  7/19/66مورخ  017251/139/1/91 و 96/19/65مورخ  055016/139/1/91/531

 ، صادره از مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران.9/6/66
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قانون امور گمرکی ترتیبات خاصی برای تعیین ارزش کالا بر اساس ارزش کالای  111 و 13 ... به موجب مواد"   

 و شماره 95/13/1065 مورخ 119621/132/1/91/115 های شمارهبینی گردیده و در بخشنامهصادراتی پیش

مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، در قسمت مورد اعتراض 96/19/1065 مورخ 055016/139/1/91/531

موجود نیست، رأساً ( شده توسط گمرکافزار تهیه)نرم  cdدر مواردی که ارزش مثل یا مشابه در» مقرر گردیده: 

گیری نامه اجرایی قانون امور گمرکی اقدام و در خصوص ارزش کالا تصمیمآیین 191 ماده 0 نسبت به اجراء بند

قانون صدرالذکر، مقرر  11 عنهما بدون رعایت ترتیبات مقرر در مادههای معترضنظر به اینکه در بخشنامه« نماید

رایی قانون اقدام نمایند، لذا نامه اجآیین 191 ماده 0 ها، رأساً نسبت به اجرای بندگردیده مراجع مخاطب بخشنامه

تشخیص و به استناد بند یک  03/0/1053 قانون امور گمرکی مصوب 11 های مورد اعتراض مغایر مادهاطلاق بخشنامه

 "گردد.قانون دیوان عدالت اداری ابطال می 19 و ماده 12 ماده

---------------------------------------------------------------------- 

 (35/31/1021مورخ  - 159)دادنامه شماره 

دفتر تعیین ارزش  5/19/67 مورخ 012350/066/139/91/110 موضوع خواسته: درخواست ابطال بخشنامه شماره

 گمرک ایران

نامه آیین 191و ماده  1076با اصلاحات  1053قانون امور گمرکی مصوب   11و 13نظر به این که به موجب مواد  "   

قانون امور  159و  11)قانون و مقررات حاکم بر زمان صدور بخشنامه مزبور( چهار روش و مطابق مواد اجرایی 

                                                           
 و حمل و نقل و مهیب نهیر مبداء به اضافه هزکالا د دیخری بها" فیس یدر گمرک در همه موارد عبارت است از بها یورود یارزش کالا - 11ماده  ".1

مربوط  حقوق مشابه ریو سا یبازرگان علامت نقشه، مدل و ازیحق استفاده از امت نیبروات و همچن زیوار ایبه افتتاح اعتبار  مربوطی هانهیهز هیو کل "یباربند

و بر  نییتع صاحب کالا یمیتسل اسناد ریسا ای دیخر اههیس یکه از رو ردیگیتعلق م یدفتر گمرک نیورود به اول تا که به آن کالا ییهانهیهز ریبه کالا و سا

 .اظهارنامه خواهد بود میدر روز تسل رانیا یمرکز اعلام شده از طرف بانک یهایاساس نرخ ارز و برابر

 ارزش دیبه نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک با دیخر اههیدر س مندرج ارزش ایبه گمرک اظهار شود و  دیخر اههیکه بدون ابراز س ییدر مورد کالا - 11 ماده

مبداء فروش همان کالا در کشور یمتهایق فهرست بر اساس ای دیخر خیمشابه در کشور مبداء همزمان با تار ایمثل  یصادرات یکالا ارزش کالا را بر اساس

 .کند نییتع عادله یصادرات زیجوا ای فیتخف یمنها

 صیترخدر زمان یآن را با توجه به کشور مبداء در بازار داخل مشابه ایهمان نوع کالا  یفروشنباشد گمرک ارزش عمده یطلاعات فوق دسترسکه به ا یصورت در

ب حقوق مأخذ احتسارا به عنوان ارزش کالا آن و صیسود عادله تشخ نیبعد از ورود و همچن یهانهیهز ریو عوارض و سا یسود بازرگان وی حقوق گمرک یمنها

 "و عوارض قرار خواهد داد. یگمرکی هانهیو هز یو سود بازرگان یگمرک

 ری( به اضافه سافیو حمل و نقل )س مهیب نهیکالا در مبدأ به اضافه هز دیخر یدر همه موارد عبارت است از ارزش بها یورود یکالا یـ ارزش گمرک11ماده"2 

شود و براساس  یم نییعصاحب کالا ت یمیاسناد تسل ریسا ای دیخر اههیس یکه از رو ردیگ یتعلق م یر گمرکدفت نیکه به آن کالا تا ورود به اول ییها نهیهز

 .در روز اظهار است ینرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکز یبرابر

 :شود یدر صورت پرداخت افزوده م ل،یموارد ذ یارزش گمرک نییـ در تع1تبصره      

 یومعن تیالف ـ حقوق مالک      

 کشورها ریدر سا یو مهندس یطراح یها نهیب ـ هز      
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 15بینی و در تبصره ماده تقریباً مشابه هم، برای تعیین ارزش کالای ورودی پیش شش روش 1023گمرکی مصوب 

لام گردیده و در بخشنامه مورد شکایت های فوق الزامی اعکارگیری روشقانون مارالذکر رعایت تقدم و تأخر در به

در باب تعیین ارزش کالای ورودی حکم مقرر در قوانین مذکور رعایت نشده است. بنابراین بخشنامه مورد شکایت 

قانون  19و  93و مواد  12را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود مستنداً به بند یک ماده 

 ".شودز تاریخ صدور بخشنامه معترض عنه ابطال میدیوان عدالت اداری ا

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
 پ ـ ظروف و محفظه ها      

 داریشده توسط خر نیوارده و تأم یکالا دیبه کار رفته در تول زاتیت ـ مواد، قطعات و تجه      

 میرمستقیغ ای میتعلق گرفته به فروشنده به طور مستق یواگذار دیفروش مجدد و عوا دیث ـ هر بخش از عوا      

 :شود ینم ریموارد ز ایها  نهیباشد، شامل هز زیمندرج در اسناد ارائه شده متما متیاز ق یورود یکالا یـ چنانچه ارزش گمرک2تبصره      

      پس از ورود  یصنعت اتزیآلات و تجه نیمانند دستگاه ها، ماش ییدر مورد کالاها یکمک فن ای یساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهدار نهیالف ـ هز      

 آنها

 حمل  و نقل پس از ورود کالا نهیب ـ هز      

 شخص ثالث ایوارده توسط فروشنده  یکالا دیخر یمال نیاز تأم یسود متداول ناش نهیپ ـ هز      

 کالا یبرا یابیبازار یتهایانجام معامله، مانند فعال طیخارج ازشرا داریاقدامات خر نهیت ـ هز      

 وارده یکالا یداخل دیو تول ریث ـ حق تکث      

استفاده در  یلوح فشرده و مشابه آن برا سکت،یاطلاعات مانند د نیحامل یرو ایضبط شده در نرم افزار  یاطلاعات و دستورالعملها نهیهز ایج ـ ارزش       

 .شود یموارد ارزش حامل خام محاسبه م نیدر ا انه؛یرا

 یشامل مدارها« اطلاعات نیحامل» نیو همچن یتجار ینرم افزارها ،ییدئویو ،یینمایس ،ییصدا یشامل ضبط ها« ات و دستورالعملهااطلاع»تبصره ـ       

 .است یحکم مستثن نیمشابه از ا لیو وسا هایهاد مهیمجتمع، ن

و مدارک  لیصاحب کالا به استناد دلا یمیدر اسناد تسل ارزش مندرج اینشده باشد  میبه گمرک تسل دیخر اههیـ هرگاه از طرف صاحب کالا س11ماده      

 :شود یم نییتع لیذ یاز روشها یکی یگمرک نباشد، ارزش کالا برمبنا رشیقابل قبول مورد پذ

 مثل همزمان از همان کشور مبدأ یکالا صیالف ـ سوابق ترخ      

 مشابه همزمان از همان کشور مبدأ یکالا صیب ـ سوابق ترخ      

 لازم یها لیپس از تعد یفروش همان کالا در بازار داخل متیپ ـ ق      

 برمبناء عوامل متشکله یت ـ ارزش محاسبات      

 فوق الذکر یروشها یریمبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به کارگ کالا بر یث ـ ارزش گذار      

سوم و چهارم قابل  یکاربرد روش ها بیاست و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترت یفوق الزام یهاروش یریتقدم و تأخر در به کارگ تیتبصره ـ رعا      

 .است ییجابه جا

 "شود. یم نییقانون تع نیا ینامه اجرائ نییماده در آ نیا یو مقررات اجرا طیشرا



 

91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 :مبحث سوم

 اعتراض به رأی قطعی

 کمیسیون اختلافات گمرکی 

 به جهت اختلاف در 

 تشخیص مقررات گمرکی
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 طرح بحث

قانون مذکور مصوب سال  یینامه اجرا نییآ نیو همچن 1023مصوب  ،یقانون امور گمرک 116و  111مواد  طبق

(، قوه یاز موارد قاچاق گمرک ریها )به غ مهیجرتعرفه، ارزش کالا،  صیدر تشخ ی، جهت رفع اختلافات گمرک1021

به تخلفات  یدگیرس ونیسیکم»اعم از  رنظ دیو تجد یبدو یها ونیسیکم ،ی)فورس ماژور( و مقررات گمرک هیقهر

( قانون 111است.  به عبارت بهتر، در ماده ) دهیگرد ینیب شیپ «یاختلافات گمرک دنظریتجد ونیسیکم»و  «یگمرک

ـ  9تعرفه  صیـ تشخ1 نهیدر زم یبه اختلافات گمرک یدگی( مقرر شده است، رس99/6/1023ب )مصو یامور گمرک

)فورس ماژور(  هیقوه قهر  صیـ تشخ 1( یاز موارد قاچاق گمرک ریها )به غ مهیجر صیـ  تشخ 0ارزش کالا  صیتشخ

 یراستا، ط نید. در همقرار دار یبه اختلافات گمرک یدگیرس ونیسیکم تیدر صلاح  یمقررات گمرک صیـ  تشخ 5

اختلافات  ونیسیکم یقطع یاعتراض به رأ" به یدگیدر رس وانیشعب د تیصلاح یجداگانه ا یموضوعات پژوهش

به  یاختلافات گمرک ونیسیکم  یقطع یاعتراض به  را"  نیو همچن  "تعرفه صیبه جهت اختلاف در تشخ یگمرک

 گرفت.  قرار  یمورد بررس "ارزش کالا صیجهت اختلاف در تشخ

اداره کل  یمشورت اتیو نظر یعدالت ادار وانید یعموم اتینکات  مندرج در آراء ه  ریسا ینوشتار کنون در

به  یاختلافات گمرک ونیسیکم یقطع یاعتراض به را "با عنوان  یناظر بر امور گمرک هییقوه قضا یحقوق

 1مطابق تبصره  ه،در خاتم قرار خواهدگرفت. یمورد بررس "یمقررات گمرک صیجهت اختلاف در تشخ

که مبلغ  یلازم الاجراء اسـت مگر در موارد یبه اختـلافات گمـرکـ یدگیرسـ ونیسیکمـ یقانون مذکور رأ 111ماده 

ورود و  طیکه اختلاف درخصوص شرا ییکالا یارزش گمرک ایو  ینظر گمرک و مورد قبول مؤد نیمابه التفاوت ب

روز  ستیتواند ظرف ب یم یصورت مؤد نیباشد که در ا الی( ر5303330333) ونیلیاز پنجاه م شیصدور آن است، ب

 یقطع یاعتراض نسبت به آرا گر،ید ی. از سودیرا بنما دنظریتجد ونیسیارجاع امر به کم یتقاضا یابلاغ رأ خیاز تار

از حیث  صراًمنح یدارعدالت ا وانید یدادرس نیو آئ لاتیقانون تشک 13ماده  9بند  هیمذکور، بر پا ییمرجع شبه قضا

 قرار دارد. یعدالت ادار وانیشعب د تینقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، در صلاح

 نکات کلیدی

است که به عنوان  ییو دارا یتابع وزارت امور اقتصاد یدولت یسازمان رانیا یاسلام یگمرک جمهور -8نکته 

کشور دارد و مسؤول اعمال  یو خروج یورود یدر مباد و هماهنگ کننده را یکشور نقش محور یمرزبان اقتصاد

به صادرات و واردات و  طو مقررات مربو نیقوان ریو سا یقانون امور گمرک یدولت در اجرا تیحاکم

تجارت  لیو تسه یمربوطه و الزامات فن یاتهایو مال یو عوارض گمرک ی( کالا و وصول حقوق ورودتیعبور)ترانز
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 اراتیو اخت فیاز جمله وظا یقانون امور گمرک 0(. مطابق ماده 1023مصوب  یگمرک قانون امور 9است )ماده 

 عبارت است از: رانیگمرک ا

 رانیتوسط گمرک ا یوجوه قابل وصول قانون ریو سا یو وصول حقوق ورود صیب ـ تشخ      

به  صیاسناد ترخ یو بررس یو یقانون ندهینما ایکالا به صاحب  لیو تحو صیترخ یقانون فاتیپ ـ انجام تشر      

 یافتیاسترداد اضافه در ای یافتیو وصول کسر در صیترخ طیمنظور احراز صحت شرا

 ت ـ کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور      

 وران لهیو پ نانیمرزنش ،یمرز یو مقررات مرتبط با بازارچه ها نیقوان یث ـ اجرا      

صادرات موقت، واردات  ،یصادرات قطع یدر بخشها تهایو ممنوع تهایدرباره معاف یمرکج ـ اعمال مقررات گ      

آزاد،  یفروشگاهها ،یمرز یاپایمعاملات پا ،یکالا، انتقال ی)کابوتاژ(، عبور داخل یواردات موقت، کران بر ،یقطع

 الملل نیو پست ب یاسیس یکهایبسته ها و پ

 یمتروکه و ضبط یکالاها ،یبه تخلفات و قاچاق گمرک و مقررات مربوط نیقوان یچ ـ اجرا      

، 1023مصوب  یقانون مذکور، از زمان لازم الاجرا شدن  قانون امور گمرک 165لازم به ذکر است که مطابق ماده   

 گردد: یلغو م لیو مقررات ذ نیقوان

 آن یو اصلاحات و الحاقات بعد 03/0/1053مصوب  یالف ـ قانون امور گمرک      

 آن یو اصلاحات و الحاقات بعد 93/1/1051مصوب  یقانون امور گمرک ینامه اجرائ نییب ـ آ      

مصوب  یو خارج یرانیا یاسیس ندگانیمتعلق به نما یو لوازم شخص یاسیراجع به محمولات س یقانون حهیپ ـ لا      

96/0/1052 

( قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 17( و )11(، )19( و مواد )9( ماده )0( و )9(، )1) یت ـ بندها      

1/7/1079 

 17/19/1069ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب  فاتیتشر یساز کسانیث ـ ماده واحده قانون       

 17/9/1067( آن مصوب 0( و )1) یتبصره ها یبر ارزش افزوده به استثنا اتی( قانون مال11ج ـ ماده )      

 13/19/1051( قانون گذرنامه مصوب 1ده )چ ـ ما      
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 یبه اختلافات گمرک یدگیرس ونیسیانواع اختلافات قابل طرح در کم ،یقانون امور گمرک 111ماده  مطابق -2نکته 

 عبارتند از:

 تعرفه صیـ اختلاف در تشخ 

 ارزش کالا صیـ اختلاف در تشخ 

 (یموارد قاچاق گمرک ریها )به غ مهیجر نییـ اختلاف در تع 

 )فورس ماژور( هیقوه قهر صیـ اختلاف در تشخ 

 یمقررات گمرک صیـ اختلاف در تشخ  

ابتدا در  یاختلافات اشخاص با گمرک ها به درخواست مؤد ،یقانون امور گمرک 111ماده  5مطابق تبصره   

باشد  یباق به اعتراض خود یکه مؤد یو در صورت ردیگ یمورد اظهارنظر قرار م رانیگمرک ا یستاد یواحدها

 ونیسیگردد به کم یم نییتع یبه طور کتب یکه به حکم و یشخص ایو  رانیکل گمرک ا سیپرونده از طرف رئ

 میمعادل ن دیمذکور صاحب کالا با ونیسیطرح اختلاف در کمـ یشود. برا یاحاله م یبه اختلافات گمرک یدگیرس

 .دیصورت سپرده پرداخت نمابه  یدگی( مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رس%5/3درصد )

نظر  نیکه مبلغ مابه التفاوت ب یدر موارد یدنظرخواهی، در مورد تجد116ماده  9و تبصره  111ماده  1تبصره  مطابق

ورود و صدور آن است،  طیکه اختلاف درخصوص شرا ییکالا یارزش گمرک ایو  یگمرک و مورد قبول مؤد

ابلاغ  خیروز از تار ستیتواند ظرف ب یم یصورت مؤد نیاشد که در اب الی( ر5303330333) ونیلیاز پنجاه م شیب

 یقطع یدر شعب بدو الیر ونیلیم 53. )تا دیرا بنما دنظریتجد ونیسیارجاع امر به کم یتقاضا یبدو ونیسیکم یرأ

 ونیسیطرح اختلاف در کم یاست (. برا دنظریتجد ونیسیدر کم دنظریاست و نسبت به مازاد بر آن قابل تجد

به صـورت  یدگی( مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رس%1درصد )  ـکی عادلم دیصاحب کالا با دنظریتجد

 دیسـپرده پرداخت نما

رسیدگی به  1029مصوب  یعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ لاتیقانون تشک 13ماده  9تبصره  مطابق -9نکته 

 یدگیرس ونیسیحل اختلاف از جمله کم یها ونیسیها و کم أتیاعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی ه

عدالت  وانیدر د تیشکا قابلمنحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها  یبه اختلافات گمرک

به اختلافات  یدگیرس دنظریو تجد یبدو یها ونیسیصادره از کم یقطع یآرا هیراستا، کل نیاست. در هم یادار

 نییو آ لاتیقانون تشک 16ماده  9با توجه به تبصره  نیاست. همچن یعدالت ادار وانیدر د تیشکا قابل یگمرک

 یبرا یبه اختلافات گمرک یدگیرس سونیصادره از کم یقطع آراء 1029مصوب  یعدالت ادار وانید یدادرس
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قابل  یابلاغ رأ خیخارج از کشور، ظرف شش ماه از تار میافراد مق یاشخاص داخل کشور ظرف سه ماه و برا

 است. یعدالت ادار وانیدر د تیشکا

)لزوم ارائه  1079قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب  19ماده  0تبصره  فیجهت انجام تکل از -4نکته 

اثبات صدور کالا(،  اصل پروانه صادراتی به عنوان مستند قانونی صاحب کالا شناخته شده و می  یبرا یپروانه صادرات

مصوبه  نیدارای تالی فاسد می باشد. بنابرا عمراج رینزد صاحب کالا نگهداری گردد و اخذ اصل آن از جانب ساباید 

شده به مهر خروج گمرک مربوط به  دییبر الزام صادرکنندگان به ارائه اصل اظهارنامه صادراتی تا یمبن تیمورد شکا

 باشد.  یم تید صلاحقانون و خارج از حدو ریمغا ،یصادرات زیجوا افتیمنظور در

 165به موجب بند ت ماده  1079قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب  19ماده  0به ذکر است که تبصره  لازم

 است.  دهینسخ گرد 1023مصوب  یقانون امور گمرک

 (15/31/1026 مورخ – 05و  01به : )دادنامه شماره دیکن نگاه

قانون امور  یینامه اجرا نییآ 66ماده  0رات و واردات در تبصره قانون و مقررات صاد 19ماده  0تبصره  حکم

 تکرار شده است. رانیوز اتیه 1021مصوب  یگمرک

ورود "از اشکال ورود کالا به کشور به صورت یکی، 1053مصوب  یقانون امور گمرک 12ماده  مطابق -5نکته 

 ییدارا ونیسیکم 1051مصوب  یون امور گمرکقان یینامه اجرا نییباشد. که احکام آن در فصل پنجم آ یم "موقت

 است.  دهیمقرر گرد یمل یمجلس شورا

 یقاچاق گمرک ریموارد مشروحه ز"، 1053مصوب  یقانون امور گمرک 92ماده  7و  9راستا، مطابق بند  نیهم در

 :شودیمحسوب م

وارد کشور شده باشد به  یخارج تیترانز ایکه به عنوان ورود موقت  ییکالا ایو  هینقل طیخارج نکردن وسا - 9بند

 و کالا. هینقل طیخروج وسابر  یاستناد اسناد خلاف واقع مبن

مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از  ایآن ممنوع  یصدور قطع ایکه ورود  ییوارد نکردن کالا ایخارج نکردن  - 7 بند

اظهار شده  یمرجوع ایخروج موقت  ایکابوتاژ   ایورود موقت  ای یخارج تیترانز به کشور که به عنوان ایکشور 

 "نبوده است. یتیسوء ن اورود کال ایکه ثابت شود در عدم خروج  یباشد جز در موارد

 1079فوق الذکر به کالاهای ساخته شده و آماده برای استفاده اختصاص دارد چراکه در سال  "ورود موقت" حالت

 لاتیتسه زیآن ن 19ون مقررات صادرات و واردات در ماده قان بیقانونگذار با وقوف به مقررات موجود ضمن تصو
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به  یصادرات یکالاها یبندبسته ،یسازآماده ل،یتکم د،یتول یمورد مصرف برا هیورود مواد اول یفقط برا یاژهیو

 ایکالاها وجود دارد و  لیقب نیواردات ا یکه برا یعموم یاز ارائه هرگونه مجوزها تیبا معاف« ورود موقت»صورت 

 یصدور کالا یسفته معتبر به عنوان ضمانت اجرا ایاز پرداخت حقوق و عوارض متعلقه و در قبال ارائه تعهد  تیمعاف

و عمل وارد  ریبه نام غ یحت یرا منوط به ارائه پروانه صادرات هیماده تسو نیهم یهاتبصره یو ط ینیبشید شده پیتول

 حقوق دولت بر شمرده است.  یفایاست یبرا یو بید( مستوجب تعقتعه یفایعدم صدور کالا )ا طیکننده را در شرا

قانون و مقررات صادرات  19مطابق ماده  هیبر ورود موقت مواد اول یقانون امور گمرک 92ماده  7و  9 یبندها نیبنابرا

به صورت . به عبارت بهتر، در مورد کالای ورود موقت که به صورت مواد اولیه و ابدی ینم یتسر 1079و واردات 

آید برداری درمیبه صورت کالای ساخته شده و قابل بهره نموقت وارد کشور گردیده و پس از ایجاد تغییراتی در آ

شده صادر گردد، وارد کننده در صورت تخلف )عدم صادر کردن در مهلت مقرر( صرفاً  نیظرف مهلت تع دیو با

گردد.  ینم یمزبور قاچاق تلق یباشد و کالاشده به گمرک میهای سپرده ملزم به ایفاء تعهد و یا پرداخت وجه سفته

قانون مقررات  19با  ورود موقت مقرر در ماده  1053مصوب  یمقرر در قانون امور گمرک "ورود موقت"که  اچر

 باشند.  یاز نظر موضوع متفاوت م 1079صادرات و واردات مصوب 

 ( 39/36/1069مورخ  - 913)دادنامه شماره 

 (03/36/1076مورخ  - 017شماره  )دادنامه

قانون  19و ماده  1053مصوب  ی،  قانون امور گمرک1023در سال  یقانون امور گمرک بیحال حاضر با تصو در

ناظر  1023مصوب  یقانون امور گمرک 51و  53اند. مواد  دهیگرد یملغ 1079مقررات صادرات و واردات مصوب 

 حالت ورود موقت است که مطابق آن: 

به طور موقت به  یطیتواند تحت شرا یم ینیمع یاست که براساس آن کالاها یگمرک هیـ ورود موقت، رو 53دهما"

 یرییکه تغ نیبدون ا دینما یم نییتع رانیکه گمرک ا ینیظرف مهلت مع دیکالاها با نیوارد شود. ا یقلمرو گمرک

 است. یم مستثنحک نیاز استهلاک از ا یناش راتییشود خارج گردد. تغ جادیدر آن ا

مقررات مربوطه با  ریها و سا نیتضم فات،یتشر نیورود موقت و همچن هیمشمول رو یتبصره ـ فهرست کالاها      

 گردد. یم نییتع ینامه اجرائ نییقانون در آ نیا تیرعا

به قلمرو  تواند به طور موقت یاست که براساس آن کالا م یگمرک هیپردازش، رو یـ ورود موقت برا 51ماده      

از  یشامل مواد نیهمچن هیرو نیشده و سپس صادر شود. ا یفرآور ای ریتعم ل،یوارد شود، تا ساخته، تکم یگمرک

 یگردد. کالاها یم زیشود ن یمصرف م یآورو فر لیها( که در ساخت، تکم ستیکننده ها )کاتال عیتسر لیقب
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. محصولات به دست آمده ستیپردازش ن ید موقت براورو هیروان کننده ها و ابزارآلات مشمول رو لیاز قب یکمک

ورود  هیآنها مجوز استفاده از رو یکه برا ییکالاها ریو تعم یفرآور ل،یباشند که از ساخت، تکم یم یمحصولات

 .ندیآ یپردازش اخذ شده به دست م یموقت برا

مشترک وزارتخانه  شنهادیلف با پمخت ییگروه کالا کیپردازش به تفک یورود موقت برا یـ سقف زمان1تبصره      

             نییتع رانیوز أتیه بیو تصو رانیو معادن ا عیو صنا یاتاق بازرگان ران،یربط، گمرک ا یذ یدیتول یها

 گردد. یم

 "گردد. یم نییتع ینامه اجرائ نییقانون، در آ نیماده در حدود مقررات ا نیا یـ نحوه اجرا9تبصره      

، مفاد حکم ماده مزبور به 1079قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب  19ه با لغو ماده گردد ک یم مشاهده

 "پردازش یورود موقت برا"با عنوان  1023سال   یقانون امور گمرک 53در ماده  هیمنظور ورود موقت مواد اول

 یخروج کالا ،عدم 1023مصوب  یامور گمرک دیتکرار شده است. حال پرسش آن است که مطابق قانون جد

 یدر مدت مقرر موجب قاچاق تلق "پردازش یورود موقت برا" یدر مدت مقرر و عدم خروج کالا "ورود موقت"

 ، 1023مصوب  یقانون امور گمرک 110گردد؟ پاسخ مثبت است. مطابق ماده  یمزبور م یکردن کالا

 شود:... یمحسوب م یقاچاق گمرک ریموارد ز"

 یو مرجوع یپردازش، عبور خارج یورود موقت، ورود موقت برا یکالا ایو  هینقل لیب ـ خارج نکردن وسا      

که  یظرف مهلت مقرر جز در موارد یشخص یعبور داخل یکالا لیو عدم تحو یظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرک

 نباشد. یعمد ،یقطع صیترخ ایبه گمرک و  لیعدم تحو ایعدم خروج 

آنها به  لیتحو ایو  یو کالا از قلمرو گمرک هینقل لیاقع که دلالت بر خروج وساتبصره ـ ارائه اسناد خلاف و      

 بند است. نیمشمول مقررات ا زیگمرک داشته باشند ن

 یکران بر ایمشروط است و به عنوان خروج موقت  ایآن ممنوع  یکه صدور قطع ییو کالا هینقل لیچ ـ وسا      

)فورس ماژور( و  هیوارد نگردد. موارد قوه قهر یمقرر به قلمرو گمرک)کابوتاژ( اظهار شده باشد و ظرف مهلت 

 "است. یحکم مستثن نیاز ا ستین یکه عدم ورود کالا عمد یموارد

مرجع صدور گواهی مبدأ در  1023قانون امور گمرکی مصوب سال  17که در تبصره  ماده  ییاز آنجا  -6نکته 

ن تعیین شده است، تعیین سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان مرجع صدور ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایرا

 گمرکی است. مورقانون ا 17گواهی مبدأ در مرز شلمچه، خلاف حکم مقرر در تبصره ماده 
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 (11/13/1025مورخ  -  636)دادنامه شماره 

قانون، توسط  نیا 91ده متروکه موضوع ما ی، کالا1023مصوب  یقانون امور گمرک 00اساس ماده  بر -7نکته 

مقررات مربوطه به  تیمتروکه و با رعا یبه عنوان مسئول فروش کالا "یکیو فروش اموال تمل یسازمان جمع آور"

قانون و خارج از  ریاز کالاها از حکم مزبور مغا یبر خروج دسته ا یمبن رانیوز اتیمصوبه ه نیرسد، بنابرا یفروش م

 د. مرجع قرار دار نیا تیحدود صلاح

مقررات  مهیقانون و جداول ضم نیا یینامه اجرا نیآئ یکل راتییموظف است تغ یوزارت بازرگان" گرید یسو از

از  یسال، پس از نظر خواه یآنها را ط یمورد راتییسال بعد و تغ یهر سال، برا انیصادرات و واردات را قبل از پا

جهت اطلاع عموم  رانیوز اتیه بیپس از تصو و هیهو اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب ت ربطیذ یدستگاهها

تواند حق  مصوبه موخر هیات وزیران نمی نی(، بنابرا1079قانون صادرات و واردات مصوب  1)ماده  ".دیمنتشر نما

که اشخاص  یمکتسب اشخاصی که با مصوبات قبلی برای آنها ایجاد شده است را محدود کند. به عنوان مثال هنگام

 صیاز ترخ دیتواند با مصوبه جد ینم رانیوز اتیبه واردات خودرو اقدام کرده اند، ه سبتبلی نبا مصوبات ق

 مزبور ممانعت به عمل آورد.  یکالاها

 (16/36/1025مورخ  - 113یال 136)دادنامه شماره 

توسط قانون،  نیا 91متروکه موضوع ماده  ی، کالا1023مصوب  یقانون امور گمرک 00اساس ماده  بر -1نکته 

مقررات مربوطه به  تیمتروکه و با رعا یبه عنوان مسئول فروش کالا "یکیو فروش اموال تمل یسازمان جمع آور"

قانون و خارج از  ریاز کالاها از حکم مزبور مغا یبر خروج دسته ا یمبن رانیوز اتیمصوبه ه نیرسد، بنابرا یفروش م

 مرجع قرار دارد.  نیا تیحدود صلاح

مقررات  مهیقانون و جداول ضم نیا یینامه اجرا نیآئ یکل راتییموظف است تغ یوزارت بازرگان" گرید یسو از

از  یسال، پس از نظر خواه یآنها را ط یمورد راتییسال بعد و تغ یهر سال، برا انیصادرات و واردات را قبل از پا

جهت اطلاع عموم  رانیوز اتیه بیپس از تصو و هیو اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب ته ربطیذ یدستگاهها

تواند حق  مصوبه موخر هیات وزیران نمی نی(، بنابرا1079قانون صادرات و واردات مصوب  1)ماده  ".دیمنتشر نما

که اشخاص  یمکتسب اشخاصی که با مصوبات قبلی برای آنها ایجاد شده است را محدود کند. به عنوان مثال هنگام

 صیاز ترخ دیتواند با مصوبه جد ینم رانیوز اتیت خودرو اقدام کرده اند، هبه واردا سبتبا مصوبات قبلی ن

 مزبور ممانعت به عمل آورد.  یکالاها

 (16/36/1025مورخ  -  113یال 136)دادنامه شماره 
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اماکن سه ماه است. در صورت  نیکالا به ا لیتحو خیاز تار یگمرک یکالا در انبارها یمجاز نگهدار مدت -3نکته 

گمرک  صیو وجود علل موجه به تشخ یعبور یحمل و نقل در مورد کالا یشرکتها ایصاحبان کالا  یکتب یتقاضا

است.  دیقابل تمد گریماه د ومدت حداکثر تا د نیموافقت گمرک ا خیتا تار یانباردار نهیو با پرداخت هز

کالا  دیوه متعلقه اقدام ننماو پرداخت وج یگمرک فاتیانجام تشر یکه ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برا یدرصورت

 نی( ا91متروکه موضوع ماده ) ی( کالا1023مصوب  یقانون امور گمرک 91شود )ماده  یمشمول مقررات متروکه م

به  عنوان مسؤول   "یکیو فروش اموال تمل یسازمان جمع آور"توسط  مرک،به گ یو واگذار یضبط یقانون و کالا

 قانون مذکور( 00رسد.)ماده  یمقررات مربوطه به فروش م تیبا رعا یمتروکه و ضبط یفروش کالا

 تیمحدود ،یو تحول، نگهدار لیقانون، نحوه ورود و صدور کالا، تحو نیاستثناء موارد مصرحه در ا به -81نکته 

 قانون امور 156مربوطه است.)ماده  نیحسب مورد تابع قوان ،یاقتصاد ژهیها در مناطق آزاد و مناطق و تیها و ممنوع

 (1023مصوب  یگمرک

مناطق مذکور  یبر اساس ضوابط قانون یاقتصاد ژهیمهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق و نییراستا، تع نیهم در

توسط  یاعطائ یمناطق پس از انقضاء مهلت ها نیکه در ا ییمناطق است. کالاها نیمسؤول ا یسازمانها اریدر اخت

 91ماده  1گردند.)تبصره  یمتروکه م یکالا مقرراتمشمول  زیشوند ن یماعلام  ،یمذکور مهلت منقض یسازمانها

 (1023مصوب  یقانون امور گمرک

، مدّت 1061مصوب  رانیا یاسلام یجمهور یاقتصاد ژهیو اداره مناطق و لیقانون تشک 10ماّده  حینصّ صر طبق

باشد از  یمناطق مذکور م نیسئولم اراتیسقف مزبور جزء اخت نییجهت تع نیتوقف کالا فاقد سقف بوده و از ا

مدت توقف کالا  دی، تمد96/1/21مصوب  یقانون امور گمرک یینامه اجرا نیآئ 51ماده  9به موجب تبصره  یطرف

مسئول آن  یسازمانها یمناطق مذکور از سو یبر اساس ضوابط قانون یاقتصاد ژهیو و یصنعت -یدر مناطق آزاد تجار

 ع است .مناطق ) ولو به دفعات( بلامان

 (1029/11/10مورخ  هییقوه قضا یاداره کل حقوق 7/29/1961شماره  یمشورت هی)نظر

 یذ یو مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضائ نیکه در قوان هیفق یول اریدر اخت اموال

قانون امور  00ماده  0 گردد. )تبصره یم لیتحو هیفق یول یمقررات مربوط به نهاد مأذون از سو تیصلاح با رعا

 ( 1023مصوب  یگمرک

، محاکم 1023مصوب  یقانون امور گمرک 00ماده  0مندرج در تبصره  ییبه ذکر است که منظور از مراجع قضا لازم

 «ییمراجع قضا»عنوان  نیباشد بنابرا یم «ییشبه قضا»مرجع  ،یحکومت راتیسازمان تعز رایو انقلاب است ز یعموم
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اداره کل  1029/19/35مورخ  9010/29/7 شماره یمشورت هیبه نظر دیگردد.)نگاه کن ینم یمتحکو راتیشامل تعز

 (هییقوه قضا یحقوق

است که در  یموضوع یکالا نسبت به اشخاص، امر تیاحراز مالک "فوق،  یمشورت هیمطابق بند اول نظر نیهمچن

کالا را  تیکننده نتوانست مالک یدگیرس مراتب، مرجع یکننده است ولکن چنانچه با بررس یدگیمرجع رس تیصلاح

بلکه مطابق  دینما تیاثبات مالک ییتنهاتواند به  یصرف تصرف شخص نم د،یاسناد و مدارک احراز نما یبا بررس

باشد و صرف حمل کالا با  رفتهیصورت پذ «تیمالک»است که به عنوان  تیبر مالک لیدل یتصرف،یقانون مدن 05ماده 

 "رساند... یرا به اثبات نم یامر نیحامل، چن یاز سو تیوجود انکار مالک

 صیدر مورد ترخ یاتم یاشاره مقررات قانون صادرات و واردات به کسب مجوز از سازمان انرژ عدم -88نکته 

 با اشعه ندارد.  یاز جهت آلودگ ییآن در کنترل مواد غذا ینظارت فهیدر وظ یریتأث ،ییمواد غذا

 (36/35/1071 مورخ - 60)دادنامه شماره 

اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل در زمره  1053قانون امور گمرکی مصوب  13ماده  0صراحت بند  به -82نکته 

الورود اعلام شده و ورود آنها به کشور منوط و موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای -کالاهای ممنوع

شکاری قرار ندارد. مصوبه هیأت وزیران  ودر زمره سلاحهای جنگی  مسلح گردیده است. نظر به اینکه تفنگهای بادی

 0بر منوط نمودن ورود تفنگهای بادی به اجازه و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مغایر مفاد بند  ریدا

 و خارج از حدود اختیارات است. 1053قانون امور گمرکی مصوب  13ماده 

 (99/37/1066خ مور - 597)دادنامه شماره 

ممنوع  ریمشروحه ز یکالاها یورود قطع"، 1023مصوب  یقانون امور گمرک 199حال حاضر مطابق بند پ ماده  در

 است:...

و مواد محترقه و منفجره  تینامید ،یمهمات جنگ ریفشنگ، گلوله و سا ،یباروت، چاشن ل،یپ ـ اسلحه از هر قب      

 "مسلح یروهاین یبانیو پشتمگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع 

 

 وانین و مقرراتق

  گمرکی امور قانون عنوان:

 92و  12مواد  :تبصره و ماده
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 1053: تصویب سال و شماره

 ملی شورای مجلس: تصویب مرجع

 متن: 

 :کرد اظهار زیر منظورهای از یکی برای توانمی را کشور به وارده کالای - 83 ماده

 .قطعی ورود - 1

 .موقت ورود - 9

 (.مرجوعی) کشور از خارج به اعاده - 0

 .خارجی ترانزیت - 1

 .داخلی ترانزیت - 5

 :شودمی محسوب گمرکی قاچاق زیر مشروحه موارد -23 ماده

 ورود موقع در مزبور کالای آنکه مگر مجاز غیر ترتیب به کشور از کالا کردن خارج یا کشور به کالا کردن وارد - 1

 .باشد بخشوده عوارض و بازرگانی سود و گمرکی ازحقوق و نبوده مشروط مجاز یا جازم غیر یا ممنوع صدور یا

 به باشد شده کشور وارد خارجی ترانزیت یا موقت ورود عنوان به که کالایی یا و نقلیه وسایط نکردن خارج - 9

 .کالا و نقلیه وسایط خروج بر مبنی واقع خلاف اسناد استناد

 و بازرگانی سود و گمرکی حقوق پرداخت و اظهارنامه تسلیم بدون گمرک از ارتیتج کالای بردن بیرون - 0

 یا مال صاحب از غیر کنندهخارج گاه هر. شود کشف خروج از بعد یا گمرکاز خروج حین در عمل خواه عوارض

 از پس شودمی گرفته مرتکب از که را آن بهای کالا نبودن درصورت و کالا عین گمرک باشد او قانونی نماینده

 مقررات طبق مرتکب و داردمی مسترد کالا صاحب به مقرره عوارض و بازرگانی سود و گمرکی حقوق دریافت

 .شد خواهد تعقیب کیفری

 .آن از برداشتن یا خارجی ترانزیت کالای تعویض - 1

 .دیگر نام با مجازمشروط یا مجاز کالای عنوان تحت مجاز غیر یا الورودممنوع کالای کردن اظهار - 5

 مأخذ و بوده مجاز نوع مزبوراز کالای که مواردی استثناء به شده اظهار کالای ضمن اظهارنشده کالای وجود - 6

 اظهار کالای عوارض و بازرگانی سود و گمرکی حقوق مأخذ از بیشتر آن عوارضو بازرگانی سود و گمرکی حقوق
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 باشد ممنوع یا و مشروط یا مجاز مزبور کالای که این از اعم ترانزیتی کالای ضمن اظهارنشده کالای .نباشد شده

 .بود خواهد بند این مشمول

 از مقرر مهلت ظرف باشد مشروط یا ممنوع آن قطعی صدور یا ورود که کالایی نکردن وارد یا نکردن خارج - 7

 مرجوعی یا موقت خروج یا  Cabotageکابوتاژ یا موقت ورود یا خارجی ترانزیت عنوان به که کشور به یا کشور

 .است نبوده نیتی سوء کالا ورود یا خروج عدم در شود ثابت که مواردی در جز باشد شده اظهار

 حقوق پرداخت بدون یا و قانون این مقررات خلاف بر عنوان هر به 07 ماده در مندرج معاف کالای واگذاری - 6

 .مربوطعوارض و بازرگانی سود و گمرکی

 آن عوارض و بازرگانی سود و گمرکی حقوق که دیگری مجاز کالای عنوان تحت مجاز کالای کردن اظهار - 2

 .واقع خلاف اسناد از استفاده با و دیگر نام با است کمتر

 .واقع خلاف اسناد یا خلاف اظهارنامه تسلیم با معافیت شمول از استفاده با گمرک از کالا بردن بیرون - 13

--------------------------------------------------------------------- 

  گمرکی امور : قانونعنوان

  156و  199، 110، 51، 00، 17مواد  :تبصره و ماده

     1023 سال و 16565 شماره: تصویب سال و شماره

 اسلامی شورای مجلس: تصویب مرجع

 متن:

 گمرکی، ای تعرفه اهداف اعمال منظور به و ساخته یا تولید آن در کالا که است کشوری کالا مبدأ کشور ـ87 ماده

 براساس مبدأ قواعد. شـود می گرفته کار به آن، در تجارت امر با مرتبط دیگر اقدام هر یا مقداری محدودیتهای

 می تعیین قانون این اجرائی نامه آیین در گمرکی همکاری شورای تأیید مورد و جهانی تجارت سازمان ضوابط

 .گردد

 .است ایران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق ایران در مبدأ گواهی صدور مرجع ـ بصرهت      
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 جمع سازمان توسط گمرک، به واگذاری و ضبطی کالای و قانون این( 91) ماده موضوع متروکه کالای ـ99 ماده

 فروش به مربوطه مقررات رعایت با ضبطی و متروکه کالای فروش مسؤول عنوان  به تملیکی اموال فروش و آوری

 .رسد می

 اعلام از پس دارد حق کالا صاحب است، نرسیده فروش به شده یاد سازمان توسط کالا که زمانی تا ـ1تبصره      

 یا و اظهارنامه تسلیم به نـسبت خود کالای ترخیص و گمرکی قطعـی تشریفات انجام برای مذکور سازمان به گمرک

 اقدام شده  انجام های هـزینه سایر و متعلقه وجوه کلـیه پرداخت و مربوطه اتمقرر رعایت با اظهـار عنوان تغییر

 .نماید

 تبصره مقررات مشمول نیز گردد می منتقل شده یاد سازمان انبارهای به شدن، متروکه از پس که کالایی ـ9تبصره      

 .شود می ماده این( 1)

 مراجع حکم صدور از پس است شده مشخص مربوطه مقررات و نقوانی در که فقیه ولی اختیار در اموال ـ0تبصره      

 .گردد می تحویل فقیه ولی سوی از مأذون نهاد به مربوط مقررات رعایت با صلاح ذی قضائی

 موقت طور به شرایطی تحت تواند می معینی کالاهای آن براساس که است گمرکی رویه موقت، ورود ـ 51ماده

 تغییری که این بدون نماید می تعیین ایران گمرک که معینی مهلت ظرف باید کالاها این. شود وارد گمرکی قلمرو به

 .است مستثنی حکم این از استهلاک از ناشی تغییرات. گردد خارج شود ایجاد آن در

 با مربوطه مقررات سایر و ها تضمین تشریفات، همچنین و موقت ورود رویه مشمول کالاهای فهرست ـ تبصره      

 .گردد می تعیین اجرائی نامه آیین در قانون ینا رعایت

 قلمرو به موقت طور به تواند می کالا آن براساس که است گمرکی رویه پردازش، برای موقت ورود ـ 58ماده

 از موادی شامل همچنین رویه این. شود صادر سپس و شده فرآوری یا تعمیر تکمیل، ساخته، تا شود، وارد گمرکی

 کالاهای. گردد می نیز شود می مصرف فرآوری و تکمیل ساخت، در که( ها کاتالیست) اه کننده تسریع قبیل

 آمده دست به محصولات. نیست پردازش برای موقت ورود رویه مشمول ابزارآلات و ها کننده روان قبیل از کمکی

 ورود رویه از فادهاست مجوز آنها برای که کالاهایی تعمیر و فرآوری تکمیل، ساخت، از که باشند می محصولاتی

 .آیند می دست به شده اخذ پردازش برای موقت

 وزارتخانه مشترک پیشنهاد با مختلف کالایی گروه تفکیک به پردازش برای موقت ورود زمانی سقف ـ1تبصره      

 .رددگ می تعیین وزیران هیأت تصویب و ایران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق ایران، گمرک ربط، ذی تولیدی های
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 .گردد می تعیین اجرائی نامه آیین در قانون، این مقررات حدود در ماده این اجرای نحوه ـ9تبصره      

 :شود می محسوب گمرکی قاچاق زیر موارد ـ889ماده

. گردد خارج آن از یا وارد گمرکی قلمرو به گمرکی تشریفات انجام بدون یا غیرمجاز مسیر از که کالایی ـ الف      

 کشور داخل در و شود کشور وارد غیرمجاز مسیرهای از یا گمرکی تشریفات انجام بدون که کالاهایی نهمچنی

 .گردد کشف

 .است قانون این( 130) ماده( 1) تبصره در مندرج موارد از غیر مسیرهایی غیرمجاز، مسیر از منظور ـ تبصره      

 مرجوعی و خارجی عبور پردازش، برای موقت ورود ت،موق ورود کالای یا و نقلیه وسایل نکردن خارج ـ ب      

 که مواردی در جز مقرر مهلت ظرف شخصی داخلی عبور کالای تحویل عدم و گمرکی قلمرو از مقرر مهلت ظرف

 .نباشد عمدی قطعی، ترخیص یا و گمرک به تحویل عدم یا خروج عدم

 به آنها تحویل یا و گمرکی قلمرو از کالا و نقلیه وسایل خروج بر دلالت که واقع خلاف اسناد ارائه ـ تبصره      

 .است بند این مقررات مشمول نیز باشند داشته گمرک

 خواه ورودی، حقوق تأمین یا پرداخت بدون یا اظهار بدون گمرکی اماکن از تجاری کالای بردن بیرون ـ پ      

 یا کالا صاحـب از غیر کننـده خارج هرگاه. شود کشف خروج از بعد یا گمرکی اماکن از خروج حین در عمل

 دریافت از پس و گیرد می مرتکب از را آن بهای کالا نبودن صورت در و کالا عین گمرک باشد او قانونی نماینده

 .شود می تعقیب کیفری مقررات طبق مرتکب و دارد می مسترد کالا صاحب به مقرر، گمرکی وجوه

 .شود برداشته آن از قسمتی ای و تعویض که خارجی عبور کالای ـ ت      

 اظهار دیگر نام با و مشروط مجاز یا مجاز کالای عنوان تحت است ممنوع آن صدور یا ورود که کالایی ـ ث      

 .شود می قانون این( 136) ماده( 9) تبصره مشمول عبوری کالای. شود

 است، نشده آن از ذکری گمرک به یتسلیم اسناد در که شده اظهار کالای همراه اضافی کالای وجود ـ ج      

 شمول از قانون این( 51) ماده موضوع اضافی کالای. نباشد شده اظهار کالای نوع از اضافی کالای اینکه بر مشروط

 .است مستثنی بند این

 بری کران یا موقت خروج عنوان به و است مشروط یا ممنوع آن قطعی صدور که کالایی و نقلیه وسایل ـ چ      

 و( ماژور فورس) قهریه قوه موارد. نگردد وارد گمرکی قلمرو به مقرر مهلت ظرف و باشد شده اظهار( بوتاژکا)

 .است مستثنی حکم این از نیست عمدی کالا ورود عدم که مواردی
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 ورودی حقوق جمع که دیگری مشروط مجاز یا مجاز کالای عنوان تحت که مشروطی مجاز یا مجاز کالای ـ ح      

( 136) ماده( 1) تبصره مشمول عبوری کالای شود، اظهار واقع خلاف اسناد از استفاده با و دیگر نام با است ترکم آن

 و جنس با که باشد شده ذکر کالایی خصوصیات آن در که است اسنادی واقع خلاف اسناد از منظور. است قانون این

 .باشد جعلی یا و ننماید تطبیق شده اظهار کالای خصوصیات

 به جعلی مجوزهای ارائه با یا و غیرواقعی اسناد یا خلاف اظهارنامه تسلیم با معافیت شمول از استفاده با کالا ـ خ      

 .شود اظهار گمرک

 آن برای که صادراتی کالای با که کمتری ارزش دارای یا مشروط یا الصدور ممنوع شده جایگزین کالای دـ      

 .شود تعویض است گردیده صادر پروانه

 .شود منتقل دیگری به قانون این( 193) ماده مقررات رعایت بدون که معافیتی مورد کالای ذـ      

 :است ممنوع زیر مشروحه کالاهای قطعی ورود ـ822 ماده

 قانون موجب به و اسلام مقدس شرع براساس ممنوعه کالاهای ـ الف      

 قانون به متکی های نامه تصویب یا گمرکی تعرفه جدول موجب به شده ممنوع کالاهای ـ ب      

 منفجره و محترقه مواد و دینامیت جنگی، مهمات سایر و گلوله فشنگ، چاشنی، باروت، قبیل، هر از اسلحه ـ پ      

 مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت موافقت و اعلام با مگر

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت موافقت با مگر آنها سازهای پیش و قبیل هر از روانگردان و مخدر مواد ـ ت      

 مورد هر در پزشکی

 اطلاعات فناوری و ارتباطات وزارت موافقت با مگر آنها به متعلق قطعات و نوع هر از فرستنده های دستگاه ـ ث      

 مورد هر در

 مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت موافقت با مگر هوایی فیلمبرداری و عکاسی مخصوص دستگاه ـ ج      

 و ها ریزدوربین از اعم کوچک های کننده ضبط و ها فرستنده سمع، استراق های( سیستم) سامانه ـ چ      

 های( سیستم) سامانه یا کالا انواع بالا، سرعت با پوششی و خاص های فرستنده و جاسوسی قابلیت با ها ریزمیکروفون

 راستای در که رمزکننده های(  سیستم) سامانه و( مونیتورینگ) بیسیم و سیم اب ارتباطات شنود و کنترل قابلیت با

 مورد هر در اطلاعات وزارت موافقت با مگر دارند کاربرد جاسوسی اهداف
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 محدودیت نگهداری، تحول، و تحویل کالا، صدور و ورود نحوه قانون این در مصرحه موارد استثناء به ـ851ماده

 .است مربوطه قوانین تابع مورد حسب اقتصادی، ویژه مناطق و آزاد اطقمن در ها ممنوعیت و ها

--------------------------------------------------------------------- 

  واردات و صادرات : قانونعنوان

 1ماده  :تبصره و ماده

     1079: تصویب سال و شماره

 اسلامی شورای مجلس: تصویب مرجع

 متن:

 مقررات ضمیمه جداول و قانون این اجرایی نامهآیین کلی تغییرات است موظف بازرگانی وزارت - 4 ماده

 از نظرخواهی از پس سال، طی را آنها موردی تغییرات و بعد سال برای سال،هر پایان از قبل را واردات و صادرات

 عموم اطلاع جهت وزیران هیأت یبتصو ازپس و تهیه مکتسب حقوق نمودن منظور ضمن اتاق و ذیربط هایدستگاه

 .نماید منتشر

 به بازرگانی وزارت طریق از منحصراً کالا ورود و صدور به مربوط دستورالعملهای و هابخشنامه کلیه - تبصره

 .گرددمیاعلام ذیربط اجرایی سازمانهای

--------------------------------------------------------------------- 

  رانیا یاسلام یجمهور یاقتصاد ژهیو اداره مناطق و لیقانون تشک ن:عنوا

 10ماده  :تبصره و ماده

 1061: تصویب سال و شماره

 اسلامی شورای مجلس: تصویب مرجع

 متن:

منطقه است. ضوابط مربوط به توقف کالا  تیریمد صیوارد شده به منطقه با تشخ یمهلت توقف کالاها - 89 ماده

 .گرددیو اعمال م نییمنطقه توسط سازمان تع یهاطهدر اماکن و محو
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 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی  عنوان:

 66و  51 :تبصره و ماده

 1021: تصویب سال و شماره

 هیات وزیران: تصویب مرجع

 متن:

 فرم طبق نسخه دو در گزارشی تسلیم با را گمرک هفته هر پایان در است موظف گیرنده تحویل مرجع ـ 54ماده

 است، گردیده سپری آنها مجاز توقف مدت که کالایی نوع و مقدار از ایران گمرک طرف از شده تعیین( برگه)

 ارجاع متروک کالای حساب نگهداری متصدی به اقدام و ثبت برای را دریافتی گزارش گمرک مسئول. نماید مطلع

 چنانچه تا نمود خواهد ابلاغ آن آورنده و کالا صاحب به را کالا شدن متروک موضوع مذکور متصدی. نمایدمی

 .شود انجام بعدی مراحل ننماید، اقدام کالا ترخیص به نسبت ابلاغ تاریخ از روز بیست ظرف کالا صاحب

 ارایه باید منفی گزارش باشد، نکرده تجاوز مجاز مدت از کالایی هیچ توقف هفته، یک مدت در هرگاه ـ1تبصره

 .گردد

 قانونی ضوابط براساس اقتصادی ویژه و صنعتی ـ تجاری آزاد مناطق در آن تمدید و کالا قفتو مدت تعیین ـ9تبصره

 اعلام با مراتب یادشده، هایمهلت انقضای از پس و باشدمی مناطق آن مسئول سازمانهای اختیار در مذکور مناطق

 .باشدمی قانون( 91) ماده( 1) تبصره در مقرر حکم مفاد مشمول مربوط، گمرک به فهرست

 "... ـ0تبصره

 احراز و مدارک و اسناد بررسی از پس شده اخذ تعهدات و هاتضمین آمده دست به محصولات صدور با ـ 16 ماده

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

 ...شد خواهد انجام شده صادر کالای میزان همان برای تسویه و ابطال شودمی صادر تدریج به آمده،

 پروانه صورت این در که شود صادر واردکننده از غیر اشخاصی نام به تواندمی آمده دست به محصولات ـ0تبصره

 .است کافی تعهد یا تضمین ابطال برای مربوط صادراتی
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 آراء هیات عمومی

 ابطالی

 

 (36/35/1071مورخ  - 60)دادنامه شماره 

 6/6/62مورخ  11227/792/1/70موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 

 مورخ 1065/03 شماره نامه طی اتمی انرژی سازمان رئیس و جمهور رئیس معاونت: عمومی هیات رای:مقدمه

 حفاظت قانون 10 ماده و 1050 سال مصوب ایران اتمی انرژی سازمان قانون 5 ماه استناد به است داشته اعلام 92/1/71

 از برداریبهره اندازیراه تأسیس، احداث، اشعه با کار اشعه مولد منابع در نظارت 1066 سال مصوب اشعه برابر در

 شامل اشعه مولد منابع با رابطه در فعالیت گونه هر شود انجام اشعه با کار آن در که واحدی هر تصدی و کاراندازی

 معاملات نقل، و حمل استخراج، اکتشاف، تحلیل تملک، ساخت، ید،تول تهیه، توزیع، ترخیص، صادرات، و واردات

 برابر در محیط و کلی طوربه آینده هاینسل و مردم کارکنان حفاظت پسمانداری یا و کاربرد انتقال و نقل پیمانکاری

 نص افبرخل بخشنامه صدور با ایران گمرک محترم ریاست. است مزبور سازمان انحصار در اشعه آورزیان اثرات

 کنترل در سازمان این قانونی نظارت اجرای مانع 6/6/62 مورخ 11227/792/1/70 شماره با شده اشاره قوانین صریح

 به منجر توانمی کشور در آن توزیع و آلوده مواد ورود کهاین جهت از. است شده غذایی مواد ایهسته آلودگی

 و مکرر مذاکرات و مکاتبات و شود بیحدی خسارات ورود باعث و گردیده جبران غیرقابل و ناگوار حوادث بروز

 همکاری در مؤثر دارایی و اقتصادی امور محترم وزیر دستور حتی و ایران گمرک مسئولین به مطلب این تأکید

 اجرای در فرمایید دستور است خواهشمند لذا است نشده خطیر امر این در ایران اتمی انرژی سازمان با ایران گمرک

. شود اتخاذ شایسته تصمیم ایران گمرک فوق شماره بخشنامه لغو مورد در اداری عدالت دیوان قانون 11 ادهم پ بند

 اعلام 91/1/71 مورخ 57/03/722/591/51 شماره نامه طی الذکرفوق شکایت به پاسخ در ایران گمرک کل ریاست

 وظایف اول بخش. رسدمی استحضار به بخش 9 در زیر مراتب اتمی انرژی سازمان شکواییه خصوص در است داشته

 مرزبان عنوانبه ایران اسلامی جمهوری گمرک. الف جاری مقررات حسب کالا ترخیص در گمرک نقش و اجرایی

 انجام بایستمی ورودی یا صدوری کالای ترخیص با ارتباط که را آنچه که است اجرایی سازمانی کشور اقتصادی

 صادرات مقررات قانون و( بعدی اصلاحات با) 1051 مصوب مربوطه نامهآیین و گمرکی امور قانون مفاد حسب دهد

 به واردات و صادرات مقررات قانون 1 ماده در صراحت به وظیفه این که بوده 71 تنفیذی و 67 مصوب واردات و

 ملغی مغایر راتمقر و قوانین و بوده قانون این رعایت به منوط کالا نوع هر ورود و صدور» است شده تعیین زیر شرح

 تصویب جهت سالانه بودجه لایحه با همزمان دارد اصلاح به نیاز که را موادی یا جدید مواد است موظف دولت است
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 یا واردات که هاییسازمان و هاوزارتخانه داردمی مقرر قانون همین 61 ماده «نماید تقدیم اسلامی شورای مجلس به

 مورد در کلی نظر قانون این اجرایی نامهآیین انتشار با همزمان باید آنهاست موافقت به موکول کالا صادرات

: 9 تبصره. نمایند... اعلام بازرگانی وزارت به را خود موافقت به موکول کالای صدور یا ورود قابل میزان و مشخصات

 کالا ترخیص یبرا جداگانه مجوز به نیازی و بوده کافی واردات و صادرات مقررات طبق کالا ورود با موافقت

 محصولات و( 2 فصل شمول) ادویه قهوه، چای، جمله از نظر مورد خوراکی مواد ترخیص و ورود. ب. بود نخواهد

 روغن و هاچربی و( 19 فصل مشمول) دارروغن هایمیوه و هادانه( 11 فصل مشمول) اینولین گلوتن مالت آردسازی

 مواد قانون 16 ماده رعایت به موکول منحصراً کالاها همان صترخی شرایط حسب( 15 فصل مشمول) نباتی و حیوانی

 که مواردی تنها. ج. ندارد اتمی انرِژی سازمان مجوز به ایاشاره و گردیده 1016 مصوب... آشامیدنی و خوراکی

 و( 23 فصل) مجهول اشعه برای عکاسی هایدستگاه گردیده اتمی انرژی سازمان نظر کسب به موکول کالا ورود

 لحاظ به غذایی، مواد ترخیص چگونگی امر به مربوط سوابق دوم بخش. است( 21 فصل) نماشب هایتساع

 همچنین و گمرک جوار در نیاز معادل و کافی هایسردخانه نبودن و یکسو از غذایی مواد کالاهای فسادپذیری

 نوبت منتظر کامیون توقف ضمن) دموراژ انبارداری بارگیری تخلیه به مربوط اضافی هایهزینه تحمیل از اجتناب

 که کرده اتخاذ غذایی مواد ترخیص در را سیستمی ایران گمرک. گرددمی تحمیل کنندهمصرف به نهایتاً که( تخلیه

 بدین برسد مال صاحبان دست به و ترخیص ممکن زمان حداقل در کالا مربوطه تشریفات و مقررات رعایت ضمن

 اولیه وسیله و کامیون روی دارد جنبی صورت به که مشکلاتی علیرغم غذایی مواد کالاها سایر برخلاف که معنی

 تخلیه گمرک انبار در کهاین بدون یکسره حمل طوربه و گرفته قرار ارزیابی مورد( هست نیز داریخچال که) حمل

 این ترخیص به انحصار که گمرکی در بلافاصله بماند معطل ترخیص تشریفات تا گوناگون آزمایشات برای و شده

 به چه اگر است بدیهی. نماید حمل سردخانه یا مصرف بازار به تا میگردد مال صاحبان تحویل و ترخیص دارد مواد

 است ناپذیر اجتناب امری مکرر هایبارگیری و تخلیه و توقف هایهزینه از جلوگیری و تشریفات رساندن حداقل

 ایمنی استانداردهای رعایت و ورود نیاز مورد مجوزهای کسب بدون کالایی ناکرده خدای که نیست معنا بدان لیکن

 مقرارت در که لازم هایگواهی ارائه به منوط کالا ترخیص که مورد هر در که معنی بدین گردد ترخیص بهداشتی و

 در که جاستاین سخن لیکن پذیردمی انجام وقت اسرع در نیز امر این گردیده شده اشاره بدان واردات و صادرات

 در( است آن رعایت به ملزم گمرک که) کشور واردات و صادرات مقررات حسب ادعا مورد غذایی مواد ترخیص

 و نماشب ساعت) کالا قلم دو ترخیص کردن موکول و نداشته اتمی انرژی سازمان مجوز کسب به ایاشاره مورد هیچ

 مقررات کنندگانتدوین که است مطلب این نشاندهنده خود مزبور سازمان مجوز به( مجهول اشعه عکاسی دوربین

 قانون 16 ماده رعایت به تنها را غذایی مواد ترخیص که بوده اشعه برابر در حفاظت قانون به مربوط مسایل به آگاه

 و صادرات مقررات حسب غذایی مواد ترخیص اولاً که جاآن از ایحال علی است نموده آشامیدنی و خوراکی مواد
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 1 ماده در مندرج وظیفه به کهاین از قبل مزبور سازمان ثانیاً نشده اتمی انرِژی سازمان موافقت به موکول واردات

 درخواست باشد نموده عمل مزبور قانون در سازمان آن از مجوز کسب لزوم بینیپیش و واردات و صادرات قانون

 عدم به دایر بحث مورد خشنامهب صدور در گمرک عمل. نیست منصوص که نمایدمی کالا ترخیص در را تشریفاتی

 حسب کهاین خصوص به بوده صحیح چرنوبیل واقعه از پس هاسال هم آن اتمی انرژی سازمان مجوز کسب لزوم

 لازم گواهیای کنندهوارد کشورهای قصد به کالا نوع هر حمل از قبل کالا واردات و صادرات المللیبین مقررات

 موکول رسدمی کار این مسئول المللیبین هایسازمان تأیید به کالا لامتس گواهی و کالا بازرسی و «سوریانس»

 و بوده واردات و صادرات مقررات برخلاف اتمی انرژی سازمان قبلی مجوز کسب به غذایی مواد ترخیص کردن

 کنندگانمصرف اضرار موجب مجوزها گونه همین کسب برای کالا توقف حد از بیش معطلی به مربوط تجزیه

 و انجام متبوع وزارت جمهوری محترم ریاست دفتر و سازمان بین که مکاتباتی کپی ارسال با خاتمه در. بود هدخوا

 صادق گواه خود اندنموده( سازمان اصرار صورت در) مقررات اصلاح بر تأکید و گمرک اقدام صحت موید همگی

 غیرقانونی اقدام یک انجام برای کشور مختلف مقامات به متعدد هایتوسل و سازمان موردبی اصرار نشانگر و مدعا

 محمدرضا والمسلمین الاسلامحجت ریاست به فوق تاریخ در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت.است گمرک وسیله

 شرح به آراء اکثریت با مشاوره وانجام بررسی و بحث از پس و تشکیل دیوان شعب رؤسای حضور با و فردعباسی

 .نمایدمی أیر صدور به مبادرت آتی

ادعای گمرک در خصوص ساکت بودن قوانین امور گمرکی و صادرات و واردات از حیث "   

دخالت سازمان انرژی اتمی در ترخیص مواد خوراکی مطابق با مقررات مزبور است لیکن قانون 

که سازمان انرژی اتمی مستند به آن قانون ابطال بخشنامه  61حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 

مورد شکایت را درخواست نموده مؤخر بر تصویب مقررات استنادی گمرک و وارد بر مقررات 

طور کلی و محیط در برابر های آینده بهکه حفاظت مردم و نسلباشد. نظر به اینمذکور می

قانون لاحق اخیر از موارد شمول قانون احصاء و در  99ماده  5آور اشعه حسب بند اثرات زیان

و بازرسی در  9جرای مقررات قانون مزبور نظارت بر کلیه امور مندرج در ماده جهت حسن ا

                                                           
 :باشدجمله موارد زیر می برابر اشعه در سطح کشور از مقررات این قانون شامل کلیه امور مربوط به حفاظت در: شمول مقررات -3ماده  ".3 

 ؛منابع مولد اشعه - 1

 ؛کار با اشعه - 2

 کار با اشعه انجام شود؛ برداری، ازکاراندازی و تصدی هر واحدی که در آناندازی، بهرهاحداث، تأسیس، راه - 3

استخراج، حمل و توزیع، تهیه، تولید، ساخت، تملک، تحصیل، اکتشاف،  رات، ترخیص،هر گونه فعالیت در رابطه با منابع مولد اشعه شامل واردات و صاد - 1

 مانداری؛پیمانکاری، نقل و انتقال، کاربرد و یا پس نقل، معاملات،

 ".آور اشعههای آینده به طور کلی و محیط در برابر اثرات زیانحفاظت کارکنان، مردم و نسل - 1
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ای مزبور به عهده واحد قانونی )سازمان انرژی اتمی( گذارده شده و کنترل مواد غذایی هزمینه

طور کلی و... وظیفه های آینده بهاز جهت آلودگی با اشعه از جمله موارد حفاظت مردم و نسل

انرژی اتمی است و عدم اشاره مقررات قانون صادرات و واردات به کسب مجوز نظارتی سازمان 

 86از سازمان مذکور در مورد ترخیص مواد غذایی و موکول نمودن ترخیص به رعایت ماده 

( آن 67که قانونگذار در تاریخ وضع )سال  46قانون مواد خوراکی و آشامیدنی و... مصوب سال 

مستند به این معنی عمل خود را قانونی اعلام کرده با توجه به  را لازم ندیده و اداره گمرک

های آینده و مقررات بعدی )قانون حفاظت در برابر اشعه( که واضعین آن حفاظت مردم و نسل

های اتمی موجود ضروری تشخیص و محیط را در برابر اشعه با توجه به موقعیت زمانی و آلودگی

که قطع ادامه نظارت سازمان انرژی اتمی که با نظر به اینمقرر داشته مؤثر در مقام نیست و 

سازمان مذکور به علت حادثه نیروگاه اتمی  22/9/65/ م مورخ 91 -211 -579پذیرش مفاد نامه 

چرنوبیل شوروی برقرار بوده محتاج اظهارنظر کارشناسی نسبت به موضوع و خارج از صلاحیت و 

دیوان بخشنامه موضوع شکایت را خلاف قانون باشد هیأت عمومی تخصص اداره گمرک می

 "د.نمایتشخیص و ابطال می

---------------------------------------------------------------------- 

 (03/36/1076مورخ  - 017)دادنامه شماره 

 گمرک ایران 2/1/1071مورخ  933036/136/113/55موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 

 51 و 53 سالهای مصوب گمرکی امور اجرائی نامهآئین قانون اند،داشته اعلام تقدیمی دادخواست طی شاکی: مقدمه

 ورود باب در خود سوم قسمت از پنجم فصل طی( 12 ماده موضوع) کالا ورود گانهپنج هایرژیم شمردن بر ضمن

 جهت تضمین اخذ چگونگی و مختلف اهداف و هاانگیزه با کالا انواع واردات نحوه مورد در کلی مقررات موقت

 و کلی بخش 5 در الرعایهلازم تشریفات و ارزیابی نحوه نیز و کشور از مقرر مهلت در کالا قبیل این برگشت و اعاده

 در مقرر مهلت در را موقت ورود کالای خروج عدم اجرائی ضمانت و بینیپیش نامهآئین 159 تا 100 مواد طی

 ورود موضوع کالای خروج برای کننده وارد که شرایطی در و مأخوذه سپرده واریز 110 ماده اداستن به عادی شرایط

 گردد احراز اشنیت سوء ممنوعه کالاهای نکردن خارج درمورد یا ارائه خروج بر مبنی خلاف هایگواهی موقت

 به وقوف با قانونگذار 1079 سال در .است دانسته قاچاق مقررات مشمول گمرکی قانون 92 ماده استناد به را عمل

 تصویب ضمن صادرات و تولید برای موقت صورت به اولیه مواد ورود شدن مطرح خصوص به موجود مقررات

 برای مصرف مورد اولیه مواد ورود برای فقط ایویژه تسهیلات نیز آن 19 ماده در واردات و صادرات مقررات قانون
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 هرگونه ارائه از معافیت با «موقت ورود» صورت به صادراتی لاهایکا بندیبسته سازی،آماده تکمیل، تولید،

 در و متعلقه عوارض و حقوق پرداخت از معافیت یا و دارد وجود کالاها قبیل این واردات برای که عمومی مجوزهای

 ماده همین یهاتبصره طی و بینیپیش شده تولید کالای صدور اجرای ضمانت عنوان به معتبر سفته یا تعهد ارائه قبال

 ایفای) کالا صدور عدم شرایط در را کننده وارد عمل و غیر نام به حتی صادراتی پروانه ارائه به منوط را تسویه …

 مقررات اینکه به توجه بدون ایران گمرک .است شمرده بر دولت حقوق استیفای برای وی تعقیب مستوجب( تعهد

 تولید امر در نیاز مورد اولیه مواد برای ورود تسهیلات ایجاد برای فقط که است خاصی مقررات ،19 ماده موضوع

 و بخشنامه صدور با است ماده همین 1 تبصره به منصوص کننده وارد تعهدات ایفای عدم اجرائی ضمانت و بینیپیش

 ار 19 ماده موضوع اولیه مواد واردکنندگان عملاً خود 7/1/1071 مورخ 933036/136/113/55 شماره دستورالعمل

 موضوع کیفری مقررات مشمول نمایند صادر کشور از مقرر موقع در را خود تولیدی کالای اندنتوانسته دلیل هر به که

 و بوده گمرک صلاحیت حدود از خارج دستورالعمل این. است دانسته قاچاق یعنی( 92 ماده) گمرکی امور قانون

 بین موضوعاً  که کلی تفاوتهای به توجه با ثانیاً.است محسوب واردات و صادرات قانون 1 ماده موضوع تأکید مغایر

 مصداق نظر از گمرکی امور قانون مشمول موقت ورود کالای با واردات و صادرات قانون 19 ماده مشمول اولیه مواد

 تضمینات نوع نظر از شود، رعایت باید خروج در که تشریفاتی نظر از اهداف، نظر از کاربرد، و کالا نوع نظر از

 قانون گمرکی امور قانون.دارد وجود تعهد ایفای عدم اجرائی ضمانت نظر از و کننده وارد تعهد ایفای جهت أخوذهم

 اولیه مواد فقط موقت ورود مورد در صادرات مقررات قانون 19 ماده التصویب مؤخر مقررات با که است عام و کلی

 قانون این استناد این به و داشته اجرائی تفاوت لاحق و خاص قانون یک عنوان به صدور برای تولید هدف با هم آن

 و حقوقی دفتر مدیرکل.است تقاضا مورد شکایت مورد بخشنامه ابطال بنابمراتب. است شده داده تخصیص خاص

 اعلام 15/19/1077 مورخ 936025/216/512/51 شماره نامه طی مذکور شکایت به پاسخ در ایران گمرک قضائی

 ظرف موقت ورود کالای که مورد هر در که آیدبرمی چنین گمرکی امور قانون 92 ماده 7 بند مفاد از اند،داشته

 عدم که مواردی در جز و است فرض کالا نکردن خارج این در کالا صاحب نیت سوء نگردد خارج کشور از مهلت

 هر به که مواردی در است بدیهی .باشدمی مورد خصوص در قاچاق مقررات اعمال مستوجب گردد احراز نیت سوء

 ورود پروانه تبدیل و گمرکی امور قانون اجرائی نامهآئین 110 الی 100 مواد مقررات شود احراز نیت سوء عدم دلیلی

 را خود نیت حسن کالا صاحب که شرایطی در اما. باشدمی اجراء قابل قطعی حساب به سپرده واریز و قطعی به موقت

 تلقی قاچاق گمرکی امور قانون 92 ماده 7 بند موجب به و محسوب کشور داخل در شده مصرف کالا ننموده ثابت

 دلیلی نیز ایران گمرک 2/1/1071 مورخ 933036/136/113/55 شماره بخشنامه ابطال صورت در حتی و گرددمی

 شودنمی خارج کشور از مقرر مهلت ظرف که موقت ورود کالای خصوص در قاچاق مقررات اعمال عدم بر

 یا و ملغی دیگری قانون هیچ وسیله به تاکنون 03/0/1053 مصوب گمرکی امور قانون 92 ماده 7 بند زیرا اشدبنمی
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 در مصرف جهت چه اگر واردات و صادرات مقررات قانون 19 ماده موضوع کالای طرفی از و.است نگردیده فسخ

( شودنمی اعاده عیناً) گرددمی صادر سپس و وارد کشور به صادراتی کالای بندیبسته و سازیآماده تکمیل، تولید،

 و بود خواهد آن اجرائی نامهآئین و گمرکی امور قانون تابع و بوده موقت ورود بارز موارد جمله از حال بهر لیکن

 19 ماده 1 تبصره در اینکه مضافاً.ندارد وجود گمرکی امور مقررات در آن دادن قرار شمول تحت جز ایچاره اصولاً

 صادر شده تعیین مهلت ظرف ماده این موضوع وارداتی کالاهای و مواد از شده ساخته کالای چنانچه یدهگرد قید

 همان تعقیب این و دهد قرار تعقیب تحت دولت حقوق استیفای جهت را کننده وارد است موظف گمرک نشود

 و قطعی ورود پروانه به موقت دورو پروانه خودبخود تبدیل و است گمرکی امور قانون 92 ماده 7 بند موضوع تعقیب

 92 ماده 7 بند چنانچه و شودنمی محسوب تعقیب قطعی ورود عوارض و سود و حقوق حساب به سپرده وجوه واریز

 شاکی شکایت رد و رسیدگی تقاضای فوق مراتب به توجه با. بود نخواهد اعمال قابل 19 ماده 1 تبصره نگردد، اعمال

 با و آبادینجفدری والمسلمینالاسلامحجت ریاست به فوق تاریخ در اداری التعد دیوان عمومی هیأت.دارد را

 انجام و بررسی و بحث از پس و تشکیل دیوان تجدیدنظر شعب مستشاران و رؤسا و بدوی شعب رؤسای حضور

 .نمایدمی رأی صدوره ب مبادرت آتی بشرح آراء اکثریت با مشاوره

 8972قانون مقررات صادرات و واردات مصوب  بیاز تصو نظر به فلسفه و هدف قانونگذار "  

ارز  لیو بازار کار و تحص اشتغال جادیلازم جهت ورود کالا و ا لاتیتسه جادیبر ا یمبن

مصوب  یقانون امور گمرک 23مورد نظر در ماده  یمفهوم کالاها ریوتفاوت و تغایخارج

موضوع ماده  یقرار که کالاها نیبد ،5مقررات صادرات و واردات قانون 28و ماده  91/9/89514

                                                           
 :شودیمحسوب م یقاچاق گمرک ریموارد مشروحه ز -22ماده ".1

مشروط  مجاز ایمجاز  ریغ ایصدور ممنوع  ایمزبور در موقع ورود  یکالا کهمجاز مگر آن ریغ بیخارج کردن کالا از کشور به ترت ایوارد کردن کالا به کشور  - 1

 .و عوارض بخشوده باشد یو سود بازرگان یگمرک حقوقنبوده و از

 طیخروج وسا بر یکشور شده باشد به استناد اسناد خلاف واقع مبن واردی خارج تیترانز ایکه به عنوان ورود موقت  ییکالا ایو  هینقل طیخارج نکردن وسا - 2

 .و کالا هینقل

بعد  ایرک گمخروج از نیو عوارض خواه عمل در ح یبازرگان سود و یاظهارنامه و پرداخت حقوق گمرک میاز گمرک بدون تسل یتجارت یبردن کالا رونیب - 3

آن را که از مرتکب گرفته  ینبودن کالا بها صورتکالا و در نیاو باشد گمرک ع یقانون ندهینما ایاز صاحب مال  ریکننده غگاه خارج هر .از خروج کشف شود

 .خواهد شد بیتعقی فریک و مرتکب طبق مقررات داردیو عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد م یبازرگان سود و یحقوق گمرک افتیدر پس از شودیم

 .برداشتن از آن ای یخارج تیترانز یکالا ضیتعو - 1

 .گریبا نام د مشروطمجاز ایمجاز  یمجاز تحت عنوان کالا ریغ ایالورود ممنوع یاظهار کردن کالا - 1

عوارض آن و یو سود بازرگان یه و مأخذ حقوق گمرکنوع مجاز بود ازمزبور یکه کالا یاظهار شده به استثناء موارد یاظهارنشده ضمن کالا یوجود کالا - 6

 ایمزبور مجاز  یکه کالا نیاعم از ا یتیترانز یاظهارنشده ضمن کالا یکالا .اظهار شده نباشد یو عوارض کالا یو سود بازرگان یگمرک از مأخذ حقوق شتریب

 .بند خواهد بود نیممنوع باشد مشمول ا ای مشروط و
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 82موضوع ماده  یکالا کهیاستفاده بوده، در حال یساخته شده و آماده برا یمرقوم کالاها 23

در آن،  یراتییتغ جادیاست که پس از ورود مجاز به کشور و ا یاهیالاشعار عبارت از مواد اولفوق

. نظر به گرددیصدور به خارج از کشور مدرآمده و قابل  یبرداربهره هآماد یبه صورت کالاها

شدن  یقاچاق تلق ایبه ضبط کالا و  یااشاره گونهچیدر قانون مقررات صادرات و واردات ه نکهیا

و مقررات صادرات و  یوارد، در دو قانون امور گمرک یکالاها یو ضمانت اجرائ دهیآن نگرد

مرقوم وارد کننده در صورت  82ماده موضوع  یاست و در مورد کالا تبا هم متفاو زیواردات ن

و با  باشدیسپرده شده به گمرک م یهاپرداخت وجه سفته ایتعهد و  فاءیتخلف صرفاً ملزم به ا

موقت از جهت  صیمورد نظر و نحوه ترخ یتوجه به متفاوت بودن مهلت مرجوع نمودن کالاها

به  82به تخلفات موضوع ماده  زین یمراجع قضائ هیبرابر رو نکهیو ا ره،یو غ یارز مانیانواع پ

 نکهیو نظر به ا دیآیبعمل م یدگیرس ،یدادگستر ینشدن کالا در محاکم عموم یاعتبار قاچاق تلق

آن  یبرا یفریمجازات ک نییکردن کالا و تع یقاچاق تلق ،یدر امور جزائ قیمض ریطبق اصل تفس

 یاسلام ید. گمرک جمهوردار یمراجع قانونگذار بیتصو وو وضع  دییبه صراحت و تا ازین

با فرض  نکهیو نظر به ا باشدیقانون در خصوص مورد نم بیمجاز به وضع و تصو زین رانیا

و به  هی)که به صورت مواد اول زیمورد نظر ن یکالاها هیبه کل یشمول قانون امور گمرک تیعموم

ساخته شده و  یدر آن به صورت کالا یراتییتغ جادیو پس از ا دهیصورت موقت وارد کشور گرد

و مؤخر  8972قانون مقررات صادرات و واردات در سال  بی( با تصودیآیدرم یبردارقابل بهره

-و به فرض عدم فسخ آن، حداقل عموم قانون مقدم یبودن آن به قانون امور گمرک بیالتصو

هذا بخشنامه شماره یاست عل افتهی صیدر خصوص مورد تخص یامور گمرک بیالتصو

که خارج از حدود  رانیا یاسلامی گمرک جمهور 3/8/8974مورخ  841/55ـ811ـ8211916

است مستنداً به  دهیقانون و برخلاف مفاد قانون مقررات صادرات و واردات صادر گرد اراتیاخت

 ".گرددیابطال م یعدالت ادار وانیقانون د 25ماده 
                                                                                                                                                                                            

ی خارج تیترانز به کشور که به عنوان ایمهلت مقرر از کشور  ظرف مشروط باشد ایآن ممنوع  یصدور قطع ایکه ورود  یینکردن کالا وارد ایخارج نکردن  - 7

ه نبود یتیکالا سوء ن ورود ایدر عدم خروج  شود که ثابت یاظهار شده باشد جز در موارد یمرجوع ایخروج موقت  ای  (Cabotage) کابوتاژ ایورود موقت  ای

 .است

 .مربوطو عوارض یو سود بازرگان یبدون پرداخت حقوق گمرک ای قانون و نیبه هر عنوان بر خلاف مقررات ا 37معاف مندرج در ماده  یکالا یواگذار - 8

اسناد خلاف  و با استفاده از گریو عوارض آن کمتر است با نام د یبازرگان و سود یکه حقوق گمرک یگریمجاز د یمجاز تحت عنوان کالا یاظهار کردن کالا - 2

 .واقع

 "اسناد خلاف واقع. ای اظهارنامه خلاف میبا تسل تیبردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معاف رونیب - 11
با ارائه ت ورود موقت بندی کالاهای صادراتی به صورسازی و بستهواردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده -12ماده  ". 1

 ".تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلق به واردات، جز آن چه که جنبه هزینه یاکارمزد دارد، معاف است
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 (16/31/1061مورخ  - 1)دادنامه شماره  

 کگمر 95/9/1076 – 7639111نفره به شماره  1 ونیسیابطال مصوبه کمموضوع خواسته: 

 صورت به پارچه نمودن وارد به اقدام 76 و 71 هایسال در است، داشته اعلام تقدیمی دادخواست طی شاکی:مقدمه

 پذیرامکان صادرات آمده پیش مشکلات به توجه با. نمودم کشور از خارج هب لباس صدور و تولید جهت موقت ورود

 دو کالا قاچاق اتهام به مرا تبریز حکومتی تعزیرات رابطه این در. فروختم هموطنان به را شده دوخته هایلباس و نشد

 7639111 شماره با رهنف 1 کمیسیون مصوبه براساس ناچار به مجدد شدن زندانی از جلوگیری برای کرد زندانی بار

 که حالی در شد 1071 سال موقت ورود بابت ریال966،593،936 گمرک به پرداختی مبلغ 95/9/1076 مورخ

 مطالبات کل جمع و %95 بازرگانی سود و صفر گمرکی حقوق آن در که پارچه ورود سال مقررات طبق بایستمی

 صادره عدالت دیوان عمومی هیأت رأی براساس یا و مپرداختمی ریال 00100533 مبلغ پارچه ورود محل از گمرک

 مبلغ و باشدمی گمرک به شده سپرده هایسفته وجه پرداخت یا تعهد ایفاء به ملزم فقط 77/093 کلاسه پرونده در

 که ایخامنه اللهآیت حضرت فتوای:از عبارتند اینجانب شکایت مستندات. باشدمی ریال 72616017 هاسفته

 وقوع زمان قانونی مقررات میزان دارند دریافت متخلف از چیزی بخواهند تخلف جریمه حساب به اگر اندفرموده

 باشد،می مقنن اختیارات از تصویب تاریخ از قبل به تکلیف و حق موجد مقررات تسری اینکه به نظر.است تخلف

 و بوده مدنی قانون 1 ماده مغایر صویبت تاریخ از قبل به تسری لحاظ از الذکرفوق نفره 1 کمیسیون مصوبه بنابراین

 6316211 شماره نامه طی مذکور شکایت به پاسخ در بازرگانی وزارت سفارشات ثبت دفتر مدیرکل.باشدمی باطل

 اعضاء وزیران هیأت 15/6/1076 مورخ 16566ت/61510 شماره مصوبه استناد به:اندداشته اعلام 03/11/1063 مورخ

 مشمول که کالاهایی واردات با موافقت و تشخیص مورد در جمهور رئیس ویژه گاننمایند عنوان به کمیسیون

 مذکور نمایندگان تصمیمات و تعیین باشندنمی واردات و صادرات مقررات قانون اجرایی نامه آیین(06) ماده بندهای

 الاتباعلازم و بوده انوزیر هیأت و جمهور رئیس تصمیمات حکم در شودمی اتخاذ فوق مورد در آراء اکثریت با که

 ویژه نمایندگان تصمیم 9 بند استناد به.بود خواهد صدور قابل دولت هیأت داخلی نامهآیین 12 ماده رعایت با و است

 به بنا اولیه، مواد یا کالا صاحبان که مواردی در 16/6/1075 مورخ 6661 شماره به( 197 اصل موضوع) جمهور رئیس

 اولیه مواد یا کالا ترخیص مصوبه، یک بند به توجه با باشند،( موقت ورود) اولیه مواد یا کالا ترخیص متقاضی دلایلی

 پرداخت با و وزیران هیأت 6/6/1071 مورخ هـ15765ت/2510 شماره مصوبه موضوع نفره 1 کمیته طریق از مذکور

 منظور به صدرالاشاره تبمرا به عنایت با.بود خواهد متعلقه هایهزینه سایر و بازرگانی سود و گمرکی حقوق

 گاهاً  جاری، مقررات از خارج و ارز انتقال بدون صورت به کالا واردات جهت افراد از برخی اقدامات از جلوگیری

 اختیارات حیطه در بازرگانی سود تعیین که آنجایی از. گرددمی اخذ آنان از اضافی بازرگانی سود عنوان به درصدی
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 حکم در الذکرفوق مصوبه استناد به نیز نفره 1 کمیسیون تصمیمات اینکه به جهتو با و باشدمی وزیران هیأت

 بند همچنین و 16/5/1076 مورخ 91690ت/99696 شماره مصوبه 19 بند رعایت لذا است، وزیران هیأت تصمیمات

 عمومی هیأت.باشدمی الاجراءلازم مشمولین کلیه برای 6/13/1076 مورخ هـ99963ت/50311 شماره مصوبه 16

 شعب رؤسای حضور با و آبادینجفدری المسلمین و الاسلامحجت ریاست به فوق تاریخ در اداری عدالت دیوان

 شرح به آراء اکثریت با مشاوره انجام و بررسی و بحث از پس و تشکیل تجدیدنظر شعب مستشاران و رؤسا و بدوی

 .نمایدمی رأی صدوربه مبادرت آتی

واردات قبل از صادرات مواد و » 8972ن صادرات و واردات مصوب قانو 82طبق ماده "   

بندی کالاهای صادراتی به صورت سازی و بستهکالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده

ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلق به واردات، جز 

نظر به این که وضع قاعده خاص علاوه بر حکم «. رد، معاف استآنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دا

قانون مدنی  4الذکر و ماده مقنن و عطف بماسبق نمودن آن در خصوص مورد خلاف ماده فوق

نفره مبنی بر تعلیق ترخیص  4کمیسیون  25/2/8971مورخ  7112484است، بنابراین مصوبه شماره 

های وارداتی مندرج در مصوبه ازرگانی اضافی پارچهقطعی کالای ورود موقت به پرداخت سود ب

مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور  8976تا پایان سال  8972مزبور از سال 

قانون دیوان  25شود و مستنداً با قسمت دوم ماده در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می

 ".گرددعدالت اداری ابطال می

---------------------------------------------------------------------- 

 (39/36/1069مورخ  - 913)دادنامه شماره  

       معاون حقوقی گمرک ایران 6/1/1072مورخ   61552/116/132/51ابطال بخشنامه شماره موضوع خواسته: 

 مورخ 933036/136/113/55 شماره بخشنامه براساس ، است داشته اعلام تقدیمی دادخواست بشرح شاکی:  مقدمه

 کالای کنندگان وارد با واردات و صادرات مقررات قانون 19 ماده 0 تبصره با رابطه در ایران گمرک 2/1/1071

 بی افراد نیز حکومتی تعزیرات و نموده دعوی طرح آنها علیه قاچاق بعنوان و رفتار 92 ماده 7بند طبق موقت ورود

 .نمایند می محکوم زندان و سنگین جرایم به را گناه

 بخشنامه ابطال بر رای 03/6/1076 مورخ 017 شماره دادنامه طی اداری عدالت دیوان عمومی هیات رابطه این در

 "مجددا مذکور دادنامه قبول ضمن ایران گمرک که است تاسف و تعجب جای. نمایند می صادر را الذکر فوق

 و نماید می 6/1/1072 مورخ 61552/116/132/51 شماره مهبخشنا صدور به مبادرت دیوان صریح حکم خلاف
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 اداری عدالت دیوان از. نماید می معرفی حکومتی تعزیرات سازمان یا و قضائی مراجع به را گناه بی افراد "مجددا

 مذکور شکایت به پاسخ در ایران گمرک حقوقی معاون. دارد را شکایت مورد بخشنامه ابطال و رسیدگی تقاضای

 پس. اند داشته اعلام 92/5/1069 مورخ 196172 و 95/6/1061 مورخ 110970/196/1959/132/51 شماره هنام طی

 با و 2/1/1071 مورخ بخشنامه لغو و اداری عدالت دیوان عمومی هیات 03/6/1076 مورخ 017 شماره رای صدور از

 در گمرکات مکرر استعلامهای بالدن به و کشور گمرکات در موقت ورود قاچاق های پرونده بودن مطرح به توجه

 مورخ 61552/116/132/51 بخشنامه صدور با ایران گمرک ناگزیر و مطروحه های پرونده پیگیری نحوه خصوص

. نماید می ابلاغ گمرکات به و مشخص قانونی ومقررات ضوابط اساس بر را مقتضی اقدامات چگونگی 6/1/1072

 "دقیقا گیرد می صورت گمرکات توسط موقت ورود قاچاق های پرونده خصوص در حاضر حال در که اقداماتی

 رسیدگیهای از پس که بوده آن اجرائی نامه آئین 91 وماده واردات و صادرات مقررات قانون 19 ماده مفاد براساس

 انونق 92 ماده 7بند استناد به کننده وارد طرف از قانونی تعهدات ایفاء و کالا خروج عدم از اطمینان حصول و لازم

 دادگاههای)  قضائی صالح مراجع در مربوطه جرم اعلام حکومتی تعزیرات اعمال نحوه قانون 9 ماده و گمرکی امور

 .گیرد می قرار رسیدگی مورد و مطرح(  حکومتی تعزیرات شعب یا انقلاب

 حضور با و آبادی نجف دری والمسلیمن الاسلام حجت ریاست به فوق تاریخ در اداری عدالت دیوان عمومی هیات

 اکثریت با مشاوره وانجام بررسی و بحث از پس و تشکیل تجدیدنظر شعب ومستشاران روساء و بدوی شعب روسای

 .نماید می رای صدور به مبادرت آتی بشرح آراء

قانون  23مختلف آن بشرح مقرر در ماده  قیقاچاق و مصاد یکالا زیظر به وجوه تمان"  

-و بسته یآماده ساز ل،یتکم د،یمورد مصرف در تول یو کالابا مواد  8951مصوب  یگمرکامور

 قانون مقررات صادرات و واردات 82بصورت ورود موقت موضوع ماده  یصادرات یکالاها یبند

 ثیاز ح ژهیومربوطه به نیحاکم بر آنها بشرح مذکور در قوان زیمتما یو احکام قانون 8972 مصوب

و تعهدات خاص  کالا جرائم قاچاق نیمرتکب یامات قانونبه هر مورد و الز یدگیرس صلاحیمرجع ذ

 1/4/8973مورخ  68553/481/813/54بخشنامه شماره  9عبور موقت مفاد بند  یواردکنندگان کالا

قانون امور  23ماده  7و 2 یبندهای متضمن تسر الاطلاقیکه عل رانیگمرک ا یحقوق معاون

صادرات و واردات است خلاف  مقررات ونقان 82عبور موقت موضوع ماده  یبه کالا یگمرک

مقام مزبور در وضع  اراتیاخت حدود و خارج از رالذکریاخ یهدف و حکم مقنن درباره کالا

 وانیقانون د 25به قسمت دوم ماده  مستنداً  و شودیداده م صیباب تشخ نیقواعد آمره در ا

 ".گرددیابطال م یعدالت ادار
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 (17/35/1026مورخ - 165دادنامه شماره )

 معاونت حقوقی گمرک ایران 2/9/1076-12615/07/131/51ابطال بخشنامه شماره موضوع خواسته: درخواست 

 حقوقی معاونت 1076/9/2-12615/07/131/51 شماره بخشنامه ابطال دادخواستی موجب به شاکی: کار گردش

 :که است کرده اعلام خواسته تبیین جهت در و شده خواستار را ایران مرکگ

 کلاسه پرونده در صادره 13551021333130 شماره دادنامه طبق موکل رساند می استحضار به سلام با "  

 هب بند زانو جفت 9133 و بند شکم توپ 6233 قاچاق اتهام بابت از شبستر شهرستان حکومتی تعزیرات 2135333331

 و پنجاه و ششصد و میلیون هشت و سی و نهصد مبلغ پرداخت و کالا ضبط به محکوم سهلان گمرک گزارش شرح

 و شده دولت صندوق حق در مکشوفه کالای ارزش برابر دو معادل نقدی جزای ریال چهارده و یکصد و هزار چهار

 بوده مذکور دادنامه صدر در شبستر نشهرستا حکومتی تعزیرات استنادی مبنای 13551021333130 شماره بخشنامه

 قانونی طرق از که اشخاص مکتسبه حقوق برخلاف و شرعی و قانونی موازین مخالف مزبور بخشنامه که حالی در

 مورد در ارز و کالا قاچاق به راجع حکومتی تعزیرات اعمال قانون 1 ماده نص و باشند می اند نموده مال تحصیل

 سیاهه ابراز بدون که کالاهایی مورد در گمرکی امور قانون 11 ماده و کشور اقتصادی نظام در اخلالگران مجازات

 به کالا حامل مذکور دادنامه در نمایند می اقدام کشور به مجوز بدون کالا ورود به نسبت کالا مالک گمرک به خرید

 به نسبت موکل متعاقباً و نداشته کالا نوع با مطابقتی که داده ارائه کالا کاشفین به را مجوزی ترسیدن، و اشتباه علت

 تطبیق از الاشعار فوق بخشنامه استناد به مذکور مرجع متاسفانه نموده هستند کالا نوع با متناسب که خرید سیاهه ارائه

 تعزیرات قانون تصویب از قانونگذار هدف اینکه به نظر و است ورزیده امتناع شده ارائه خرید سیاهه لیست با کالاها

 نه نمایند می  اقدام کالا نمودن وارد به گمرکی حقوق بدون که است اقتصادی نظام در اخلالگران مجازات تیحکوم

 ایحال علی. نمایند می اقدام کالا خرید به نسبت گمرکی حقوق پرداخت و قانونی مراحل طی با که کسانی به نسبت

 و شرع بین خلاف و آنها از قانونی حق سلب ینوع به و اشخاص مکتسبه حقوق برخلاف مذکور بخشنامه به استناد

 شماره بخشنامه ابطال بر حکم صدور مذکور مراتب به عنایت با ایحال علی باشد می مدون قوانین

 ". استدعاست مورد ایران گمرک حقوقی معاونت 1076/9/2 -12615/07/131/51

 :که است کرده اعلام نیز 1021/13/1 مورخ لایحه موجب به شاکی  

 احترام و سلام با "  

 ابطال بر حکم صدور بر مبنی پور عبداله علیرضا آقای از وکالت به وایقان رقیبی اصغر اینجانب درخواست به عطف  

 خصوص در مرجع آن نام به توجه با ایران، گمرک حقوقی معاونت 1076/9/2 -12615/07/131/51 شماره بخشنامه
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 بودن شرع خلاف خصوص در استنادی که دارد می اعلام مذکور امهبخشن بودن شرع خلاف موارد و مراتب اعلام

 . نمایند نظر اعلام آن بودن شرع خلاف به نسبت بایستی ذیربط مراجع عنداللزوم و نداشته مذکور بخشنامه

 شماره لایحه موجب به ایران اسلامی جمهوری گمرک حقوقی دفتر مدیرکل مذکور، شکایت به پاسخ در  

 :که است داده توضیح 166615/0176/512/51-1021/13/9

 اداری عدالت دیوان عمومی هیأت محترم ریاست "  

 احترام و سلام با    

 .گردد می تقدیم استحضار جهت ذیل شرح به مستدل و مستند دفاعیه لایحه وسیله بدین  

 و است ننموده اشاره نونیقا مستند هیچ به موصوف بخشنامه ابطال بر مبنی خود خواسته اثبات مقام در شاکی -1  

 حکومتی تعزیرات اعمال نحوه قانون 1 ماده به شاکی استناد دارد مغایرت قانونی مواد کدام با بخشنامه نیست مشخص

 به مرتبط شاکی استنادی قوانین و بوده مصادیق از خارج شده یاد مواد مفاد به توجه با امورگمرکی قانون 11 ماده و

 .باشد نمی تشخیص قابل قانونی مغایرت اعتبار این به و بودهن خواسته و شکایت موضوع

 بخشنامه مغایرت مصادیق از نیز استناد این که است، نموده استناد خرید سیاهه به خود دادخواست در شاکی -9  

 نونقا اجرایی نامه آیین 963 ماده از مستفاد و قاچاق های پرونده رسیدگی رویه به نظر و نشده محسوب عنه معترض

. است نموده احصاء را گمرکی مثبته اسناد حصری صورت به که( حاکم قانون) 1053 سال مصوب گمرکی امور

  تلقی گمرکی مثبته اسناد جزو خرید سیاهه بنابراین نیاورده، شمار به گمرکی مثبته اسناد مصادیق از را خرید سیاهه

 قبیل این رسیدگی بر حاکم رویه به نظر و شده طرحم قاچاق عنوان تحت کیفری پرونده که آنجا از و. گردد نمی

 قابل و بوده مصداق از خارج نیز دارد اذعان دیگری امر به که گمرکی امور قانون 11 ماده به شاکی استناد ها، پرونده

 .ندارد ارتباطی هیأت در شده مطرح اخیر خواسته و موضوع به تسری

 بازرگان گمرک از صادره گمرکی پروانه فقره دو مرحله یک در هممت قاچاق، درپرونده مضبوط حکایت به بنا -0  

 فقره 0 مجدد و گردد می احراز مکشوفه کالای با آنها انطباق عدم معموله وکارشناسی بررسی اساس بر که ارائه

 گمرکی امور قانون اجرایی نامه آیین 963 ماده ذیل از مستفاد که ارائه خوی مرزی بازارچه گمرک به مربوط پروانه

 اخیرالذکر اسناد ارتباط عدم بازرگان گمرک از کالا ورود بر مبنی مالک اولیه اظهار و پرونده محتویات به توجه با و

 این انطباق عدم به مستقل مرجع یک عنوان به حکومتی تعزیرات از صادره دادنامه در که گردد می احراز کالا با نیز

 .است شده اذعان نیز اسناد
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 یا و شاکی متهم،) مدنی یا و کیفری از اعم دادرسی هر روند در حقوقی اصول برابر مستحضرید که نهگو همان -1  

 این و باشد می ادعا اثبات و ارائه به مکلف اثباتی ادله ارائه و دفاع مقام در زمانی بازه یک در( علیه مدعی و مدعی

 بخشنامه. گردد می رعایت قضایی رویه طبق بر و قانونی مهلت یک در عالی و بدوی از اعم مرجع هر در مهم

 اجرایی نامه آیین 1 ماده و 1071 سال مصوب حکومتی تعزیرات اعمال نحوه قانون 9 ماده از مستفاد نیز عنه معترض

 به را خود شکایت( روزه 5) شکایت اعلام مهلت به توجه با گمرک اگرچه. است شده صادر اعتبار همین به و آن

 .شد می( مذکور) حکومتی تعزیرات اعمال نحوه قانون خلاف عمل و اهمال رتکبم انداخت می تاخیر

 به ارز و کالا قاچاق به راجع حکومتی تعزیرات اعمال نحوه قانون 9 ماده اساس بر گمرک قاچاق پرونده در -5  

 و گمرک ناداست( تعزیرات و دادسرا از اعم) کننده رسیدگی قضایی مرجع چنانچه و محسوب شاکی سازمان عنوان

 به استناد از توانست می داد، می تشخیص وارد را متهم ابرازی ادله اینکه یا و قانون با مغایر را موصوف بخشنامه

 المجموع الحیث من دارد اذعان کالا با استناد انطباق عدم به که رأی مفاد به توجه با لذا. نماید خودداری بخشنامه

 قانون از 1 ماده «ژ» بند اساس بر حاضر حال در شود می یادآور ضمناً. است بوده حرزم کاملاً کالا با اسناد ارتباط عدم

 مشابه موارد در 1023 سال مصوب گمرکی امور قانون 117 ماده و 1029 سال مصوب ارز و کالا قاچاق با مبارزه

                        ". گردد می اعمال و اقدام

 و رؤسا و اداری عدالت دیوان معاونین و رئیس حضور با 1026/5/17 تاریخ در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت   

 رأی صدور به زیر شرح به آراء اکثریت با بررسی و بحث از پس و شد تشکیل دیوان شعب دادرسان و مستشاران

 .است کرده مبادرت

که  دیجد ارائه شده یجهت که اسناد مثبته گمرک نیاز ا تیاطلاق بخشنامه مورد شکا... "   

 اراتیندانسته است، از حدود اخت رشیباشد را قابل پذیاظهار شده م یو منطبق با کالا حیصح

 نییو آ لاتیقانون تشک 11و ماده  82ماده  8مرجع وضع بخشنامه خارج است و به استناد بند 

 "شود.یابطال م 8932مصوب سال  یعدالت ادار وانید یدادرس

---------------------------------------------------------------------- 

 (99/37/1066 مورخ - 597)دادنامه شماره  

 هیأت وزیران 6/9/1070هـ مورخ  16/ت1025نامه شماره ابطال در خصوص قسمتی از تصویبموضوع خواسته: 

 صرفاً  بادی سلاحهای اینکه به توجه با است، داشته اعلام تکمیلی لایحه و تقدیمی دادخواست شرح به شاکی: مقدمه

 و تجهیزات تأمین برای و تیراندازی خدمات جهت در کوثر گام سه شرکت و دارند بازی اسباب و ورزشی جنبه
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 نموده ملی – مذهبی رشته این توسعه جهت بادی سلاحهای قبضه 5333 واردات و خرید به مبادرت ورزشی ادوات

 گمرکی امور قانون 13 ماده استناد به نشده، ترخیص تاکنون و مانده گمرک انبار در سلاحها این متاسفانه که است

 مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت از مجوز داشتن به منوط را شکاری و جنگی اسلحه واردات 03/0/53 مصوب

 سلاحهای نشدن ترخیص بر مبنی گمرک دستورالعمل و نگردیده ذکر بادی سلاحهای از نامی هیچگونه و نموده قید

 مستنداً  لذا. باشدمی قانونی وجاهت فاقد و نبوده منطبق موضوعه مقررات و قانونی مواد از یک هیچ با الذکرفوق بادی

 بر مبنی 2031 شماره تعرفه ابطال تقاضای مربوط مقررات و قوانین کلیه به مستنداً نیز و گمرکی امور قانون 13 ماده به

 شماره نامه طی الذکرفوق شکایت به پاسخ در دولت حقوقی دفتر. دارد را کالا این ورود برای دفاع وزارت مجوز

 امور و هماهنگی معاون 96/1/65 مورخ 10221/95/0 شماره تصویرنامه ارسال به مبادرت 15/7/65 مورخ م/656919

 و ورزشی جنبه بادی سلاحهای اینکه به توجه با است، آمده نامه این در. است نموده بازرگانی وزارت مجلس

 بند براساس» است گردیده مقرر واردات و صادرات قانون اجرائی نامهآیین 20 فصل 9 بند در اینکه و دارند آموزشی

 فشنگ، چاشنی، باروت قبیل هر از شکاری و جنگی اسلحه واردات 03/0/53 مصوب گمرکی امور قانون 13 ماده 0

 پشتیبانی و دفاع وزارت موافقت با مگر است ممنوع منفجره و محترقه مواد دینامیت، جنگی، مهمات سایر و گلوله

 موضوع که بادی سلاحهای به و دارد شکاری و جنگی سلاحهای به اشاره ماده این اینکه به توجه با «مسلح نیروهای

 دفاع وزارت موافقت با کالاها اینگونه صدور و ورود که گرفت نتیجه توانمی نگردیده، ایاشاره باشدمی دادخواست

 لحاظ از و مستقیماً  و باشدمی وزارت آن تخصصی وظایف از امر این بررسی و 0 بند مسلح نیروهای پشتیبانی و

 واردات و صادرات مقررات و گمرکی هایتعرفه رعایت جهت از صرفاً  مگر ندارد، متبوع وزارت با ارتباطی ماهیتی

 در اداری عدالت دیوان عمومـی هیأت.  باشدمی ایران اسلامی جمهوری یاگمرک و بازرگانی وزارت عهده بر که

 انجام و بررسی و بحث از پس و تشکیل دیوان شعب البدلعلی دادرسان و شارانمست و رؤسا حضور با فوق تاریخ

 .نمایدمی رأی صدور بـه مبادرت آتی شرح بـه آراء اکثریت با مشاوره

 لیاز هر قب یو شکار یاسلحه جنگ 8951مصوب  یقانون امور گمرک 41ماده  9به صراحت بند "   

وزارت  موافقت و ورود آنها به کشور منوط و موکول به الورود اعلام شدهممنوع یزمره کالاها در

 یهازمره سلاح دری باد یهاتفنگ نکهیاست. نظر به ا دهیمسلح گرد یروهاین یبانیدفاع و پشت

مورخ  ه86/ت8935 شماره از مصوبه 3914تعرفه شماره  نیقرار ندارد، بنابرا یو شکار یجنگ

و موافقت وزارت دفاع و  اجازه منوط به زیرا ن یادب یهاکه ورود تفنگ رانیوز أتیه 6/2/8979

شمول قانون را فراهم  رهیدا عیتوس موجبات تیفیک نیمسلح اعلام داشته و با ا یروهاین یبانیپشت

 صیتشخ یدر وضع مقررات دولت هیقوه مجر اراتیاخت کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود
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 کیو بند  کیو ماده  رانیا یاسلام یجمهور یساسا قانون 871و مستنداً به اصل  شودیداده م

 ".شودیابطال م یعدالت ادار وانید قانون 42و ماده  83ماده 

--------------------------------------------------------------------- 

 (17/30/1066مورخ  - 907)دادنامه شماره 

مدیرکل دفتر تعیین  93/11/1066مورخ  03211/9259/293/959/91/161بخشنامه شماره موضوع خواسته: ابطال 

 ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران

 مصوبه شماره 9 ماده اجرای در ـ1 است، داشته اعلام تقدیمی دادخواست شرح به شاکی: گردشکار

 ارسیگ کنندگان وارد 1065سال  ابتدای از که بود گردیده مقرر وزیران هیأت 2/9/1065 مورخ 00617/ت/11063

 گمرک ـ9.نمایند واریز عمومی درآمد حساب گمرک به از ترخصی هنگام در را وارداتی سیگار فوب درصد بیست

 11 تبصره( ج) بند استناد به 0/9/1066 مورخ 96606/110/716/70/15شماره  بخشنامه طی ایران اسلامی جمهوری

حساب  به 1066 سال جهت را سیگار فوب درصد93 مبلغ همان سیگار واردکنندگان که مقرر نموده بودجه قانون

 نامهتصویب تصویر 0/2/1066مورخ 130/0376/70شماره نامه طی بازرگانی وزارت ـ0. نمایند واریز عمومی درآمد

 11 تبصره( ج) بند اجرایی نامهآیین درخصوص را وزیران هیأت 16/7/1066 مورخ ک/7016ت/115959 شماره

 سال ابتدای از است آمده آن 9 ماده در که است نموده ارسال ایران گمرک هب کشور کل 1066 سال بودجه قانون

 عمده قیمت» از است عبارت 9 ماده تبصره متن و یابدمی افزایش درصد93 معادل وارداتی نخ سیگار هر قیمت 1066

 و حضور با بازار تنظیم ستاد توسط( افزایش یادشده از قبل) ماده این موضوع دخانی مواد و محصولات انواع فروشی

 حسب تولیدکنندگان و کنندگانمصرف از حمایت سازمان و توسط تعیین شرکت عمومی مجمع اعضای رأی حق

 با «بود خواهد عمل ملاک قبلی قیمتهای جدید قیمتهای ابلاغ و تعیین تا و شودابلاغ می شرکت و گمرک به مورد

 93 همان بایستیمی بوده و عمل ملاک قبلی قیمتهای نگردیده اعلام بازار تنظیم ستاد سوی از قیمتی اینکه نگرش به

 طی ایران گمرک که درصورتی. شود عمومی واریز درآمد حساببه و دریافت سیگار واردکنندگان از فوب درصد

 032116/9259/932/959/91/161 و 10/2/1066 مورخ 917719/906036/130/0376/70/075 شماره هایبخشنامه

 کنند دریافت واردکنندگان از صورت این به را مذکور عوارض کـه خواهدگمرکات می از 93/11/6610 مورخ

 به آن درصد93و  داده قرار مبنا را فروش عمده سود بابت درصد15 و ورودی حقوق اضافه به کالای ورودی ارزش)

 مورد موضوع این رد،ندا مبنای قانونی هیچ مذکور فرمول اینکه به عنایت با( نماید اخذ الحساب علی صورت

 شماره نامه طی ایران اسلامی گمرک جمهوری نتیجه در گرفت قرار واردکنندگان از جمعی اعتراض

 رئیس مجلس امور و حقوقی معاونت سرپرست جانب را از مسئله 91/9/1067 مورخ 11953/9259/932/959/91
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 مفاد به توجه با است، شده اعلام 6/1/1067 رخمو 53050/1973 شماره نامه پاسخ طی در که نمایدمی استعلام جمهور

 عمل قبل ملاک قیمت کشور کل 1066 سال بودجه قانون 11 تبصره( ج) بند اجرایی نامهآیین 9 ذیل ماده تبصره

 شماره طی بخشنامه ایران گمرک ارزش تعیین دفتر مدیرکل استعلامیه این استناد با و باشدمی

 عوارض 1066سال ابتدای از نمایدکهمی ابلاغ گمرکات به 96/1/1067 مورخ 27159/9259/932/959/91/196

 136166/9259/932/959/91/111شماره هایطی بخشنامه ایران گمرک مجدداً ـ1. باشدمی فوب قیمت همان سیگار

 که داردمی اعلام کشـور گمرکات به 6/5/1067 مورخ 199129/9259/932/959/91/166 و 91/1/1067 مورخ

قرار  93/11/1066 مورخ 032116/9259/932/959/91/161 بخشنـامه همان را عوارض درصـد 93 محاسبه مبـنای

 بند اجرایی نامهآیین 9 ماده تبصره ذیل با مغایر الذکرفوق بخشنامه. ندارد حقوقی مبنای که فرمولی همان یعنی دهند

 تبصره در اینکه دلیل به. باشدمی تدول هیأت 16/7/1066 مورخ 115959ت07161ک شماره مصوبه موضوع( ج)

 فروشی عمده قیمت داردمی مقرر کشور کل 1066 سال بودجه قانون 11 تبصره( ج)بند  اجرائی نامهآیین 9 ماده ذیل

 بود خواهد عمل قبلی ملاک قیمتهای جدید، قیمتهای ابلاغ و تعیین تا ماده این موضوع دخانی مواد و انواع محصولات

 ایران گمرک ارزش تعیین دفتر لذا و باشددخانی می مواد محصولات انواع گذاری قیمت مسئول ازارب تنظیم ستاد و

 دفتر مدیرکل. دارد را الذکرفوق بخشنامه ابطال لذا است، نداشته دخانی را مواد ارزش تعیین و گذاری ارزش حق

 نامـه شماره طـی مذکور شـکایت به پاسـخ در ایران گمـرک دارائی و اقتـصادی امور قضائی وزارت و حقوقی

 93 وصول مبنای1065سال قانون بودجـه موجب بـه اند،داشته اعلام 11/19/1067 مـورخ 096666/1221/512/51

 11 تبصره( ج)بند موجب به بعد سال در که گردیدمحاسبه می FOB قیمت اساس بر توتون و سیگار قیمت درصد

 است نگردیده مشخص آن وصول مبنای ولیکن تصویب مجلس در درصد 93افزایش  صرفاً 1066سال بودجه قانون

 از و پس ابلاغ گمرکات به درصد 93 وصول موضوع سال، ابتدای از 1066 سال بودجه قانون لزوم اجرای به توجه با

 به 0/2/6610 تاریخ در که 16/7/1066 تاریخ به 1066 سال بودجه قانون 11 تبصره( ج) بند اجرایی نامهآیین تصویب

 مقررات قانون 1 ماده ذیل تبصره قانونی تکلیف بازرگانی براساس وزارت صادرات مقررات کل اداره وسیله

 قیمت درصد93 وصول مبنای اجرائی نامهآیین 5 ماده براساس بود شده ایران ابلاغ گمرک به واردات و صادرات

 طریق سازمان از و تعیین بازار تنظیم ادست توسط بایستمی فروشی عمده قیمت و گردیده فروشی تعیین عمده

 خصوص این در که گمرک گردد ابلاغ دخانیات شرکت و گمرک به تولیدکنندگان و کنندگان مصرف حمایت

 عمل ملاک قبلی قیمت فروشی عمده قیمت تا اعلام شده مقرر 5 ماده ذیل در اینکه به توجه با. است نموده استعلام

. گیردمی قرار تاکید مورد 17/11/1066 مورخ 9/13670 شماره نامه حمایت طی زمانسا طریق از مراتب گیرد، قرار

 است که قیمتی از عبارت گمرکی امور قانون اجرایی نامهآیین 191 ماده 0 بند مفاد فروشی براساس عمده ارزش

 جهت ارزشها ینا به که گمرک است حالی در این و شودمی پرداخت کالا واردکننده به مستقیماً خریدار توسط
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 عدم و بودجه قانون 11 تبصره( ج) بند اجرایی نامهتصویب آیین اطلاله به نظر لذا. ندارد دسترسی درصد93 وصول

 فروشی عمده ارزش تعریف مبنای بر ارزش تعیین دفتر معادن، و صنایع وزیر و درخواست فروش عمده قیمت ابلاغ

 به را 93/11/1066 مورخ 032116/9259/932/959/91/161 شماره بخشنامه گ ـ1ـ ق ـ ا ـ آ 191 ماده 0 در بند

 ابلاغ و وصول تکلیف تعیین الحساب تا علی صورت به مذکور ماده اساس بر فروش عمده قیمت وصول منظور

 است نموده صادر تولیدکنندگان و کنندگانمصرف سازمان حمایت و بازار تنظیم ستاد توسط فروشی عمده قیمتهای

اساس  بر و جاری سال بودجه قانون موجب به صرفاً 1067 سال در شده یاد شدن دستورالعمل تلقی کنی لم کان و

 دائر 91/9/1067مورخ  11953/9259/932/959/91 نامه طی جمهوری ریاست مجلس امور و حقوقی معاونت نظریه

 عمل به پیگیریهای علیرغم تاکنون اینکه به بـاتوجه است گردیده انجام باشدمی فوب قیمت همان قبل قیمت اینکه بر

 است نشده تعیین 1067درسال دخانی ومواد محصولات درصد93 وصول عوارض چگونگی اجرایی ضوابط آمده

به  و گردید خودداری صادره هایدریافتی کسر ابطال و وجهی هرگونه ازاسترداد دیوان محاسبات درخواست درپی

 0 بند راستای در و دیوان محاسبات اقتصادی امور حسابرسی هیأت 11/2/0671 مورخ 799/11133 شماره نامه استناد

 از حمایت سازمان سوی از فروشی عمده قیمت تعیین تکلیف تا گمرکی امور قانون اجرایی نامهآیین 191 ماده

 9 ماده ذیل تبصره استناد به و گرددمی دریافت الحساب علی و سپرده به صورت کنندگانمصرف و تولیدکنندگان

 ستاد طرف فروشی از عمده قیمتهای اعلام صورت در 1066 سال بودجه قانون 11 تبصره( ج) بند نامه اجراییآیین

 فوق موارد به توجه با لذا. است نشده اعلام که تاکنون باشدمی عمل ملاک قیمتها اعلام و ابلاغ زمان از بازار، تنظیم

 و دلائل لذا. است گردیده استعلام کنندگان تولید و کنندگانفمصر از سازمان حمایت از و ابقاء مذکور بخشنامه

 بر ایرادی و نشده باشد، ارائه مقررات و قوانین مغایر و مخالف نظر مورد بخشنامه مدلول اینکه بر دائر مستندات قانونی

 دیوان ومیعم هیأت. باشدمی استدعا مورد شکایت مطروحه رد جهت همین به باشدنمی متصور گمرک اقدام نحوه

 و بحث از پس و تشکیل دیوان شعب البدلعلی دادرسان و مستشاران و حضور رؤسا با فوق تاریخ در اداری عدالت

 .نمایدمی رأی صدوربـه مبادرت آتی شرح بـه آراء اکثریت با مشاوره و انجام بررسی

زه داده شده به دولت اجا 6کل کشور 8915بودجه سال  قانون 84به موجب بند )ط( تبصره "  

است که معادل ده درصد قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و بیست درصد قیمت سیگار وارداتی را 
                                                           

فزایش داده و ( قیمت سیگار وارداتی را ا%21( قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و بیست درصد )%11شود معادل ده درصد )به دولت اجازه داده می -ط".6

قسمت چهارم این قانون توسط سازمان  113871قسمت سوم این قانون از محل ردیف  161116درآمد حاصله را پس از واریز به درآمد عمومی ردیف 

اشتی، کمک به ریزی کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور توسعه مبارزه با دخانیات، گسترش شبکه بهدمدیریت و برنامه

های سل و سرطان و بیماری ریوی و همچنین سازمان تربیت بدنی جهت گسترش فضاهای های ناشی از سیگار، کنترل بیماریتحقیقات در مورد بیماری

یران تهیه و ظرف مدت نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی اورزشی قرار دهد. آئین

 ".سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
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نامه اجرائی حکم برساند و مسئولیت تهیه آیین قانون افزایش داده و آن را به مصارف مقرر در

آن را  مذکور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی و تصویب

به عهده هیأت وزیران محول کرده است. بنابراین تعیین مقررات و ضوابط مذکور به نحوه اجرای 

قانونگذار خارج از حدود اختیارات گمرک ایران است و بخشنامه شماره  حکم

گمرک جمهوری اسلامی ایران در این  21/88/8916مورخ 913886/2352/213/252/24/418

اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک  قانون 871وم اصل زمینه مستنداً به قسمت د

 "شود.دیوان عدالت اداری ابطال می قانون 42و ماده  83ماده 

-------------------------------------------------------------------- 

 (16/36/1025مورخ  -  113الی 136ه )دادنامه شمار

و  رانیوز أتیه 90/6/1020 -هـ51313/ت73111مصوبه شماره  1و  9 یابطال بندهادرخواست موضوع خواسته: 

 أتیه 91/19/1020-هـ51313/ت157665مصوبه مذکور، موضوع مصوبه شماره  0به بند  یابطال تبصره الحاق

 رانیوز

 استهایدادخو موجب به فتحیه سهراب و سفیدخانی محمدی مهدی رئیسی، عبدالحسین: آقایان: الف: کار گردش

 را وزیران هیأت 90/6/1020 -هـ51313ت/73111 شماره نامه تصویب 1 و 9 بندهای ابطال جداگانه تقدیمی

 :که اند کرده اعلام خواسته تبیین جهت در و شده خواستار

 متروکه مقررات مشمول را سی سی 9533 بالای موتور حجم با و سواری خودروهای که مصوبه 1بند خصوص در "

 :است ذکر به لازم ندانسته( فروش قابل یعنی) بازار در عرضه قابل

 این در مقرر مهلت در کالا صاحب که کالاهایی کلیه نماید می اعلام قانونگذار گمرکی امور قانون 91 ماده طبق -1

 در و باشد می متروکـه مقررات مشمول ننماید، کالا اقدام متعلقه وجوه پـرداخت و گمرکی تشریفات انجام از مـاده

 امر این و است قانون صریح نسخ فوق مصوبه یک بند توسط آن تفکیک و نکرده تفکیک را کالاهـا قانون این

 .باشد می اساسی قانون هشت و سی و یکصد اصل خلاف

 توسط قانون، این 91 ماده موضوع متروکه کالای داشته اعلام قانونگذار گمرکی امور قانون 00 ماده اساس بر -9

 به مربوطه مقررات رعایت با و متروکه کالای فروش مسئول عنوان به تملیکی اموال فروش و آوری جمع سازمان

-90617/1 نامه طی منقول اموال اداره و تملک آوری، جمع محترم مدیریت که صورتی در رسد می فروش

 که باشد نمی مقدور هاکالا گونه این واگذاری و فروش وزیران، محترم هیات مصوبه اساس بر نموده اعلام 5/7/1020
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 به 90/7/1020 مورخ 1172/37 شماره نامه طی تملیکی اموال فروش و آوری جمع اداره محترم رئیس را امر این

 .نماید می اعلام کالا صاحب

 شورای محترم مجلس 91/13/1073 مصوب تملیکی اموال فروش و آوری جمع سازمان تاسیس قانون اساس بر -0

 و آوری جمع سازمان آن، 1 ماده در. گردیده نگهبان محترم شورای تایید به نیز 7/11/1073 مورخه در که اسلامی

 قانون خلاف فروش در تاخیر قانون همین01 ماده طبق و دارد را متروکه اموال فروش وظیفه تملیکی، اموال فروش

 گونه این که مذکور مصوبه 1 بند و شود می محسوب دولتی اموال و وجوه در قانونی غیر تصرف حکم و است

 فروش از مصوبه این صدور جهت به مذکور سازمان و باشد می نیز قانون این مغایر داند نمی آن مشمول را کالاها

 در. نماید می خودداری فروش از سازمان مدیریت 5/7/1020 مورخ 90617/1 شماره نامه طبق متروکه کالای

( 9533) مـوتور حجم بـا خودروهای بـرای صـرفاً را دروخـو گونه هر ترخیص کـه مذکور مصوبه 9 بند خصوص

 از قانونی ترخیص مجوز دارای که را سی سی(  9533) بالای خودروهای ترخیص و است مجاز تر پایین و سی سی

 را آنها و ندانسته مجاز نیز دارند وزیران محترم هیأت قبلی 91/6/1029-هـ12515ت-/ 116093شماره مصوبه محل

 :است ذکر به لازم نموده ملغی

 کالاهای کلیه)  پیوست به 91/6/1029- ه12515ت/116093 شماره مصوبه 1 بند اساس بر دولت محترم هیأت: الف

 ابلاغ زمان تا که باشند می گروه این در که سی سی 9533 بالای موتور حجم با خودروهای که را 13 اولویت مشمول

 سود برابر دو با سفارش ثبت مجوز با را شده اخذ انبار قبض و دهبو موجود...  و گمرکی اماکن در مصوبه این

 هیأت جدید مصوبه 9 بند استناد به محترم گمرک که صورتی در( است دانسته بلامانع را آنها ترخیص بازرگانی

 پروانه حتی و اند نموده اخذ سفارش ثبت مجوز مصوبه همین محل از که خودروهایی کلیه ترخیص از دولت

 مقررات قانون مواد برخلاف امر این که نماید می جلوگیری بود، نشده خارج گمرک از ولی اند کرده اخذ گمرگی

 این صراحتاً آن 1 ماده در که باشد می اسلامی شورای محترم مجلس 7/1/1079 مورخ مصوب واردات و صادرات

 و باشد آنها مغایر وزیران محترم هیأت دجدی مصوبات نباید و دانسته الاجراء لازم واردات و صادرات برای را قانون

 .گردد ماسبق به عطف نباید نیز جدید قوانین وضع صورت در

 شده قائل صادرکنندگان و کنندگان وارد برای را ای مکتسبه حقوق واردات، و صادرات مقررات قانون 1 ماده: ب

 کـه این نـه نمایـد منتشر بعد سال بـرای لسا هر را نامه آئین کلی تغییرات دانسته موظف را بازرگانی وزارت و است

 می رسمی مجوز دارای 91/6/1029-هـ12515ت/116093 شماره مصوبـه بـا نیزکـه گذشته سالهای از کـه کالاهایی

 وزارت از سفارش ثبت مجوز وجود با 1021 سال از که سی سی 9533 حجم بالای خودروهای حتی و باشند
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 پیدا ترخیص امکان سال 9 از بعد اختلاف حل واسطه به و باشند می گمرگ داخل ماخذ اختلاف علت به بازرگانی

 .نمایند می خودداری آنها ترخیص از مذکور مصوبه 9 بند علت به محترم گمرک را اند کرده

 تصویب به که 11/1/1070 مصوب واردات و صادرات مقررات قانون اجرایی نامه آئین 11 ماده 1 بند اساس بر: ج

 دارد می مقرر صراحتاً قانونگذار آن در و دارد را قانون حکم و است رسیده نیز اسلامی شورای ترممح مجلس

 رسیده ثبت به گمرک دفاتر در و بوده موجود گمرک در.... ورود شرط تغییر یا شدن ممنوع از قبل که کالاهایی)

 مصوبات کلیه دارد می اذعان که این علت به مذکور مصوبه 9 بند جهت همین به بود، خواهد ترخیص قابل(  باشد

 تصویبی قانون و دانسته مجاز سی سی 9533 حجم از تر پایین خودروهای ترخیص برای تنها را مشابه و شده ذکر

 .است قانون مغایر کرده، تفکیک گوناگون خودروهای برای را قانونگذار

 روح و متن با نباید دولت هیأت مصوبات دارد، می اذعان که اساسی قانون هشتم و سی و یکصد اصل اساس بر -1

 قوانین و اصل این برخلاف وزیران محترم هیأت مذکور مصوبه 9 و 1 بندهای که صورتی در باشد مخالف قوانین

 .باشد می محترم مجلس مصوب

 می ننهمق قوه عهده به قانون وضع اساسی قانون یکم و هفتاد اصل و قوا تفکیک هفتم و پنجاه اصل اساس بر ذالک مع

 اساس بر که خودروهایی اکثر که این جهت به و گردد می محسوب جدید قوانین وضع فوق مصوبه ولی باشد

 که این جهت به و باشد می گمرگ داخل 1029 و 1021 سال از باشند می ترخیص مجوزهای دارای قبلی مصوبات

        افت سال 9 آنها مدل دیگر روز 51 از کمتر گذشت از بعد و باشند می 9310 مدل با مذکور خودروهای اکثر

 تقاضای بدواً جهت بدین نماید می کالا صاحبان متوجه را ای عدیده خسارات هنگفت، انبارداریهای جز به و کند می

 یکصد اصل استناد به و نمایم رسیدگی می ختم تا را مذکور مصوبه اجرای از جلوگیری جهت موقت دستور صدور

 هیأت 90/6/1020-هـ51313 ت/73111 مصوبه 9 و 1 بندهای ابطال جهت رسیدگی تقاضای اساسی قانون هفتادم و

 ". است درخواست مورد وزیران محترم

 شماره نامه تصویب( 0) بند به الحاقی تبصره ابطال جداگانه دادخواستی موجب به نیز نیا ربیعی محمد آقای: ب

 هیات 91/19/1020-هـ51313ت/157665 شماره همصوب موضوع وزیران هیأت 90/6/1020 -هـ51313ت/73111

 :که است کرده اعلام خلاصه طور به و شده خواستار را وزیران

 سی 9533 بالای موتور حجم با نقلیه وسیله مجاز دارنده عنوان به اینجانب رساند می استحضار به احترام و سلام با "

 الحاقی تبصره به عنایت با حالیه بوده، قانونی حقوق یدارا مقررات وفق که انزلی بندر آزاد منطقه محدوده در سی

 خویش کامل حقوق استیفای از مذکور، نامه تصویب 0 بند به وزیران محترم هیأت 91/19/1020 مورخ مصوب
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 سایر در تردد مجوز و مرخصی از استفاده همچنین و گمرکی قلمرو بر حاکم قوانین و آزاد مناطق مقررات در مندرج

 درخواست الاشعار، فوق مصوبه 0 بند ذیل به الحاقی تبصره بودن قانون خلاف دلیل به که شده منوعم کشور نقاط

 .دارد را ذیل شرح به آن ابطال

 آن کلی فحوای وزیران، محترم هیأت 90/6/1020-هـ51313ت/73111 شماره نامه تصویب 9 و 1 بندهای برابر

 ای مصوبه هرگونه و بوده ملی پلاکهای به نسبت سی سی 9533 از بالاتر حجم با خودروهای تردد و ورود ممنوعیت

 مصوبه آن 0 بند در لذا. گردید ملغی معلولان و جانبازان سوی از خودروها گونه این واردات خصوص در

 این محدوده در صرفاً آزاد مناطق پلاک با خودروهای تردد: 0 بند»  شده مستثنی مقوله این از آزاد مناطق خودروهای

 .«است پذیر امکان مربوط مقررات و قوانین رعایت با گمرکی قلمرو به آنها ورود و است مجاز طقمنا

 وزیران هیأت فوق، مصوبه متن و گمرکی مقررات برخلاف مجدداً  آن تصویب تاریخ از ماه شش مضی از پس اما

 نامه تصویب 0 بند به تبصره وانعن به زیر متن: » است ذیل شرح به که نمود الحاق مذکور مصوبه 0بند به ای تبصره

 و سی سی 9533 از بیش موتور حجم با خودروهای تردد)  گردد، می الحاق 90/6/1020-هـ51313ت/73111 شماره

 («.است ممنوع مناطق این از خارج به اقتصادی ویژه و صنعتی و تجاری آزاد مناطق پلاک با

 هرگونه مرجع که جا آن از اسلامی شورای محترم مجلس 99/6/1023 مصوب گمرکی امور قانون وجود به عنایت با

 حدود و بوده( اسلامی شورای مجلس مراد، مقوله این در)  کننده تصویب مرجع همان با عادی قوانین اصلاح و تفسیر

 های نامه آیین وضع بر علاوه ایران، اسلامی جمهوری اساسی قانون 106 اصل اساس بر وزیران هیأت اختیارات

 اجرای تامین و اداری وظایف انجام جهت نامه آیین و نامه تصویب هرگونه وضع مجلس، مصوب وانینق اجرایی

 لذا است «مقررات و قوانین روح و متن با آنها مخالف عدم»  قید با هم آن اداری سازمانهای تنظیم نیز و قوانین

 0 بند به الحاقی تبصره که آن بر مبنی قیحقو بدیهیات و موازین اصول، وفق را حقوقی استدلالات و قانونی مستندات

 :دارد می معروض ذیل شرح به بوده قوانین و مقررات خلاف مذکور، مصوبه

 به ایران اسلامی جمهوری صنعتی -تجاری آزاد مناطق رانندگی و راهنمایی نامه آیین برابر -1

 16 ماده در رسیده نیز رهبری عظمم مقام تایید به که اسلامی شورای محترم مجلس 2/7/1070 -ک21ت97115شماره

 به مربوط مدت به گمرکی تشریفات از پس شده گذاری شماره آزاد مناطق در که ای نقلیه وسیله»  گردید مقرر آن

 مجوز از مقصود حال. «کرد خواهد دریافت( را) کشور نقاط سایر موقت تردد مجوز خارجی، های اتومبیل ورود

 1 ماده 9 تبصره در مقنن چیست؟ خارجی های اتومبیل ورود به مربوط مدت به کشور نقاط سایر( به) موقت تردد

 که وزیران محترم هیأت 11/6/1070-ت/10166 شماره خارجی نقلیه وسایل تردد مقررات قانون اجرایی نامه آیین

 تردد قرراتم قانون واحده ماده استناد به)  شده اعمال جمهور رئیس اول معاون مصوب 12/6/1060 مورخ اصلاحیه
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 تشریفات طی و خارجی نقلیه وسیله تعریف به نامه آیین همین از 9 ماده و( 1079 سال مصوب خارجی نقلیه وسایل

 مجلس 99/6/1023 مصوب گمرکی امور قانون 17 ماده در سو دیگر از و پرداخته آنها تردد مسیر و مدت و گمرکی

 ماده موضوع) موقت ورود»  آنها جمله از که است پرداخته یگمرک های رویه انواع تعریف به اسلامی شورای محترم

 این اساس بر لذا. است(« گمرکی امور قانون 22 ماده موضوع) کابوتاژ-بری کران رویه»  و( گمرکی امور قانون 53

 اسلامی جمهوری کشور گمرکی تشریفات طی از پس خارجی ماشینهای تمامی المللی، بین مقبول گمرکی رویه دو

 قبیل این سفارش ثبت و خرید هنگام در حتی و باشند می دارا قوانین مطابق را گمرکی قلمرو به ورود حق ،ایران

. دارد امر این بر دلالت جملگی اینها که مملکتی رایج پول نه و بوده خارجی ارز معامله، ثمن ملاک نقلیه، وسایط

 وسایط با کشور مرزهای طریق از بیگانه اتباع ورود لذا هستیم مخالف قانونی مقرره این وجودی فلسفه با اگر بنابراین

-ت/10166 شماره خارجی نقلیه وسایل تردد مقررات قانون اجرایی نامه آیین و گمرکی قوانین موجب به خود نقلیه

 خواهد قرار الشعاع تحت هم کابوتاژ یا موقت ورود از اعم عنوان و اسم هر تحت وزیران محترم هیأت 11/6/1070

 موجب به که حقی و نیست و نبوده پذیرش قابل فراملی محیط در متاسفانه مقوله این که بوده قانون مخالف و گرفت

 .است شده مخدوش وزیران محترم هیأت سوی از است الاتباع لازم و شده شمرده محترم نیز المللی بین قوانین

 گمرکی امور قانون 110 ماده صراحت به جمله از گمرکی امور قانون در مندرج حقوقی موازین و اصول وفق -9

 قلمرو و کشور به تردد و ورود گونه هر از کالاها قبیل این که شده احصاء قانون، و شرع خلاف و قاچاق کالاهای

 و اسناد به قانون همان 117 ماده در مقنن نیز آن متعاقب همچنین باشند می ممنوع ایران اسلامی جمهوری گمرکی

 کران پروانه»  و «موقت ورود پروانه»  اخذ آن «د» و «ج» بندهای موجب به که داشته اذعان گمرکی مثبته مدارک

 به گمرکی تشریفات از پس آزاد مناطق نقلیه وسایط دارندگان برای که بوده مثبته مدارک زمره از «کابوتاژ -بری

 و صادر باید می ایران اسلامی جمهوری صنعتی -تجاری آزاد مناطق رانندگی و راهنمایی نامه آیین از 16 ماده استناد

 و متصوره حقوق استیفای با تزاحمی و است شده بینی پیش فوق نامه آیین در حق این از استفاده و گردد تسلیم

 .ندارد و نداشته خودروها قبیل این برای آزاد مناطق و گمرکی مقررات و قوانین در مندرج

 ممنوعیت صراحتاً بند پنج در گمرکی امور قانون 190 ماده در نیز مقنن الاشعار فوق مستندات و استدلالات پیرو -0

 ،«قانون همین 199 ماده «ج» تا «پ» بندهای موضوع کالاهای» ،«قانون این موجب به و ممنوعه کالاهای»  برای را هایی

 این هم باز که داشته انبی «مشروط مجاز کالاهای»  نیز و قانون، همین 199 ماده «ح» و «چ» بندهای موضوع کالاهای» 

 بلکه نیست و نبوده کشور آزاد مناطق نقلیه وسایط بر مترتب حقوق تمامی استیفای عدم و اسقاط منزله به ممنوعیتها

 محدوده در مجاز نقلیه وسایط قبیل این برای حقی چنین تصور به احترام ضمن حکم، بیان مقام در مقنن بالعکس

 مفهوم که کند می قلمداد ممنوعه و قاچاق کالای مشمول را کابوتاژ یا موقت ورود مهلت انقضای کشور، آزاد مناطق
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 سرزمین و گمرکی منطقه به ورود و آزاد منطقه قلمرو از خارج در تردد حق)  حقی چنین بودن مفروض آن، مخالف

 .است مقنن نزد در( اصلی

 خودروهای تردد و ورود مقوله 99/6/1023 مصوب گمرکی امور قانون به اشراف و علم با وزیران محترم هیأت -1

 و نمود مستثنی وزیران، هیأت 90/6/1020-هـ51313ت/73111 شماره نامه تصویب 0 بند موجب به را آزاد مناطق

 و قوانین به مقنن بودن حکیم تصور با که است حالی در این و کرد قلمداد ملی پلاک ماشینهای مشمول فقط

 بند به تبصره الحاق)  مقررات خلاف و ناصواب امری مجدداً مصوبه، آن تاریخ از ماه شش از پس متاسفانه مقررات،

 .است دانسته تردد ممنوعیت این شامل هم را آزاد مناطق خودروهای کلیه و رسیده تصویب به( مصوبه همان 0

 و نقلیه وسایط قبیل ینا بر حاکم مقررات و قوانین در مقنن صراحت و معنونه موارد تمامی به عنایت با حال ای علی

 تسهیل اقتصادی، ویـژه مناطق و صنعتی -تجاری آزاد مناطق طـریق از کالا تبادل و ورود وجودی فلسفه کـه این

 قانون 106 اصل استناد به لذا دارد، پی در را مصوب مقررات وفق هم قانونی مزایای و است بازرگانی و تجاری امـور

 تصویب 0 بند به وزیران محترم هیأت مصوب 91/19/1020 مورخ الحاقی تبصره نبود قانون مخالف دلیل به اساسی

 مورد محترم مقام آن از تبصره این ابطال درخواست وزیران، هیأت 90/6/1020-هـ51313ت/73111 شماره نامه

 ".استدعاست

 :است زیر قرار به وزیران هیأت مصوبات متن

 90/6/1020-هـ51313ت/73111 شماره مصوبه "

 به و تجارت و معدن صنعت، وزارت 19/6/1020 -192733/63 شماره پیشنهاد به 12/6/1020 جلسه در وزیران أتهی

 :کرد تصویب ایران اسلامی جمهوری اساسی قانون 106 اصل استناد

 و نبوده بازار به عرضه قابل متروکه مقررات مشمول و سی سی( 9533) بالای موتور حجم با سواری خودروهای -1

 .دارند را کشور از خارج به نمودن مرجوع امکان اًصرف

 ،7/11/1067-هـ11717ت/931136 شماره های نامه تصویب محل از سواری خودرو گونه هر ترخیص و ورود -9

 صرفاً  مشابه مصوبات سایر و 11/1/1029-هـ16176ت/65711 شماره و 7/11/1067-هـ11692ت/931112 شماره

 .است مجاز تر پایین و سی سی( 9533) موتور حجم با خودروهای برای

 با گمرکی قلمرو به آنها ورود و است مجاز مناطق این محدود در صرفاً آزاد مناطق پلاک با خودروهای تردد -0

 "جمهور رئیس اول معاون –. است پذیر امکان مربوط مقررات و قوانین رعایت
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 :91/19/1020-هـ51313ت/157665 شماره مصوبه

 :گردد می الحاق 90/6/1020-هـ51313ت/73111 شماره نامه تصویب( 0) بند به تبصره نوانع به زیر متن "

 به اقتصادی ویژه و صنعتی و تجاری آزاد مناطق پلاک با و سی سی 9533 از بیش موتور حجم با خودروهای تردد »

 ".« است ممنوع مناطق این از خارج

 لایحه موجب به[ جمهور رئیس حقوقی معاونت حوزه] تدول حقوقی امور معاون مذکور، شکایات به پاسخ در

 :که است داده توضیح 15/2/1021-62762/96713 شماره

 تقاضای به مربوط 20/1335 و 21/60 ،21/999 ،21/077 شماره های پرونده موضوع دادخواستهای خصوص در "

 حجم با سواری خودروهای دورو از جلوگیری موضوع) 90/6/1020-هـ51313ت/73111 شماره نامه تصویب ابطال

 شماره نامه تصویب موضوع) اخیرالذکر نامه تصویب به الحاقی( 0) تبصره نیز و( سی سی 9533 بالای موتور

 و آوری جمع سازمان اساسنامه و تاسیس قانون( 11) و( 1) مواد اجرای و( 91/19/1020-هـ51313ت/157665

 :دارد می اعلام تملیکی اموال فروش

 ورود دنبال به شود، می ذکر ادامه در که حقوقی مبانی و قانونی مستندات بر علاوه که است ذکر به زملا بدواً -1

 بر تاکید و مورد این در رهبری معظم مقام تذکرهای و آن به مربوط مفاسد و تبعات و تجملی و لوکس خودروهای

 .است شده صادر شکایت مورد مصوبات زمینه، این در کنترلی و لازم تدابیر اتخاذ

 به بنا تواند می( 1079 مصوب) واردات و صادرات مقررات قانون( 9) ماده( 1) تبصره موجب به وزیران هیأت -9

 هیأت لذا. نماید ممنوع را کالاها از بعضی ورود یا صدور مربوط، قوانین رعایت با زمانی، خاص شرایط و مقتضیات

 موتور حجم با سواری خودروهای ورود 90/6/1020-ـه51313ت/73111 شماره نامه تصویب موجب به وزیران

 .است کرده بینی پیش آن برای را ترتیباتی و ندانسته مجاز را سی سی 9533 بالای

 :دارد می مقرر که( 1079 مصوب)  صنعتی -تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون( 11) ماده موجب به -0

 واردات و صادرات مقررات شمول از گمرکی ثبت از پس کشور زا خارج با مناطق بازرگانی مبادلات -11 ماده »

 وزیران هیأت تصویب به منطقه هر محدوده در گمرکی تشریفات و کالا ورود و صدور مقررات و هستند مستثنی

 و صادرات عمومی مقررات تابع تجاری و مسافری از اعم کشور نقاط سایر با مناطق بازرگانی مبادلات. رسید خواهد

 .«باشد می کشور تواردا

 :دارد می مقرر که( 1061 مصوب)  ایران اسلامی جمهوری اقتصادی ویژه مناطق اداره و تشکیل قانون( 6) ماده و
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 صنعتی و تجاری آزاد مناطق و اقتصادی ویژه مناطق سایر با یا و کشور از خارج با مناطق بازرگانی مبادلات -6 ماده »

 بوده معاف عنوان هر تحت صدور و ورود عوارض کلیه و بازرگانی سود ،گمرکی حقوق از گمرک در ثبت از پس

 شرعی و قانونی ممنوعیتهای و محدودیتها استثنای به صادرات و واردات مقررات ممنوعیتهای و محدودیتها مشمول و

 و صادرات راتمقر تابع فوق در شده یاد مناطق استثنای به کشور نقاط سایر با مناطق بازرگانی مبادلات و شود نمی

 .«باشد می واردات

 می اشخاص و( شوند می محسوب خارجی سرزمین گمرکی، نظر از واقع در و)  نیستند گمرکی قلمرو مذکور مناطق

 منطقه وارد گمرکی، قلمرو ضوابط و مقررات رعایت بدون و ورودی حقوق پرداخت بدون را خود کالاهای توانند

 حقوق باید( کشور داخل)  گمرکی قلمرو به منطقه از کالاها ورود زمان در و برگردانند کشور از خارج به و نموده

 .نمایند رعایت را گمرکی قلمرو مقررات و پرداخت را ورودی

 :گردد می نظر اعلام زیر شرح به تفکیک به دادخواستها از یک هر مورد در الذکر، فوق مستندات به توجه با -1

 (فتحیه سهراب آقای) 21/707 پرونده موضوع دادخواست( الف

 و بوده( گمرکی قلمرو از خارج) رجایی شهید بندر اقتصادی ویژه منطقه در شاکی، به متعلق خودروی که این به نظر

 شماره نامه تصویب شدن ماسبق به عطف موضوع لذا است، نشده( دلیل هر به)  گمرکی قلمرو وارد

 .ندارد موضوعیت 99/6/1020-هـ51313ت/73111

 (نیا ربیعی محمد آقای) 21/999 پرونده موضوع واستدادخ( ب

 منطقه پلاک دارای خودروهای تردد مجوز 1/19/1062-هـ16179ت/977575 شماره مصوبه موجب به وزیران هیأت

 در و دارد را خود مصوبه لغو اختیار قانونی و حقوقی لحاظ به و است کرده صادر کیلومتری 53 شعاع تا را انزلی آزاد

 و شده یاد مصوبه 91/19/1020-هـ[51313]16179ت/157665 شماره مصوبه موضوع الحاقی تبصره موجب به واقع

 .است کرده لغو را خود مشابه مصوبات

 منطقه پلاک بـا خودروهای تـردد مجوز)  9/5/1029-هـ12155ت/133229 شمـاره های نامه تصویب کـه ایـن ضمن

 تردد مجوز) 95/13/1029-هـ16167ت/932991 شماره ،(غربی بایجانآذر استان مرکز به ماکو صنعتی تجاری آزاد

 شماره و( شرقی آذربایجان استان مرکز به ارس صنعتی تجاری آزاد منطقه پلاک با خودروهای

 مرکز به اروند صنعتی تجاری آزاد منطقه پلاک با خودروهای تردد مجوز) 11/13/1023-هـ17691ت/930016

 لذا. اند گردیده الاثر ملغی و گرفته قرار اسلامی شورای مجلس محترم رئیس رسمی دایرا مورد( خوزستان استان

 .است شده صادر آنها راستای در شده یاد الحاقی تبصره
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 قانون 76 ماده موضوع) گمرکی قلمرو به کشور از خارج مقیم اشخاص خودروهای موقت ورود است ذکر به لازم

 استان داخل در مناطق پلاک دارای خودروهای تردد موضوع از جدا ای مقوله( 99/6/1023 مصوب گمرکی امور

 رعایت با و گمرکی امور قانون( 76) ماده به استناد با توانند می دارند را لازم شرایط که اشخاصی اکنون هم و است

 قلمرو وارد ،تضمین و مربوط تشریفات با را خود خودرو گمرکی، امور قانون اجرایی نامه آیین( 63) الی( 79) مواد

 .دارد شکایت مورد مصوبه دو از موضوعی خروج امر این حال هر در که نمایند گمرکی

 (رئیسی عبدالحسین آقای) 21/60 پرونده موضوع دادخواست( پ

 شماره نـامه تصویب از پیش و بـوده موجود نوشهر بنـدر اقتصادی ویژه منطقـه در شـاکی، بـه متعلـق خـودروهای

-1533310 شماره های نامه موجب به و شده متروکه نامه، اظهار فقره دو موجب به 90/6/1020-هـ51313ت/73111

 تملیکی اموال فروش و آوری جمع سازمان به آنها شدن متروکه ایران گمرک 6/6/1020-1533319 و 10/6/1020

 باید و بوده فوق هنام تصویب مشمول لذا است، نشده گمرکی قلمرو وارد خودروها چون ولی است شده اعلام

 گمرکی قلمرو به خودرو ورود ملاک تواند نمی متروکه نامه اظهار تنظیم صرف نماید می اضافه. گردند مرجوع

 .باشد

 (حدادی... ا سیف آقای) 20/1335 پرونده موضوع دادخواست( ت

 شماره نامه تصویب از پس و 1/6/1020-26201 شماره انبار قبض موجب به شاکی، به متعلق خودروی که این به نظر

 و اصلاح را قبلی مصوبات مذکور، مصوبه« 9» بند و است شده گمرکی قلمرو وارد 90/6/1020-هـ51313ت/73111

 به استناد لذا است، دانسته اجرا قابل سی سی 9533 از کمتر موتور حجم با سواری خوردهای ورود برای را آنها

 .باشد نمی صحیح و موجه قبلی، مصوبات

 تقاضاهای مورد در کلی نکته این ذکر تقدیمی، دادخواستهای از یک هر مورد در شده ذکر نکات بر اوهعل -5

 آزاد مناطق اداره چگونگی قانون( 1) ماده «د» بند نظیر مربوط قانونی مستندات اساس بر که دارد ضرورت تقدیمی

 نیز و مرتبط مستندات سایر و شد اشاره آنها به دفاعیه این« 0» و« 9» بندهای در که قانونی مستندات و صنعتی -تجاری

 خود، قبلی مصوبات اصلاح یا لغو برای دیگر صلاح ذی مرجع هر همانند وزیران هیأت قانونی اختیار اساس بر

 در که این ضمن است شده صادر قانونی اختیارات چارچوب در و نداشته قوانین با مغایرتی شکایت مورد مصوبات

 .است ننموده مطرح مغایرت بر دال خاصی قانونی مستند شاکی موارد، عمده

 ". باشد می تقاضا مورد تقدیمی شکایتهای رد فوق مراتب به توجه با -6
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 شماره لایحه موجب به ،[جمهور رئیس حقوقی معاونت حوزه] دولت حقوقی امور معاونت سرپرست متعاقباً،

 :که است کرده اعلام 6171/95791-92/1/1025

 خصوص در 15/2/1021-62762/96713 شماره دفاعیه لایحه پیرو و 9/19/1021- 20/1335 شماره امهن به عطف"

 شماره به آن الحاقیه و 90/6/1020-هـ51313ت/73111 شماره نامه تصویب به مربوط دادخواست

 :دارد می اعلام 91/19/1020-هـ51313ت/157665

 .است نگرفته ارقر اصلاح مورد آن الحاقیه و شده یاد های مصوبه -1

 تذکرهای به توجه با شده یاد مصوبه ضوابط وضع شده، اعلام 15/2/1021-62762/96713 نامه در که گونه همان -9

 تبصره طبق نیز دولت و است گرفته صورت تجملی و لوکس خودروهای ورود از جلوگیری برای رهبری معظم مقام

 .دارد را کالاها از برخی ورود ممنوعیت اختیار( 1079 بمصو) واردات و صادرات مقررات قانون( 9) ماده( 1)

 9533 بالای موتور حجم هم که است خودروهایی به ناظر 90/6/1020-هـ51313ت/73111 نامه تصویب« 1» بند -0

 کالای گاه هر»  گمرکی امور قانون( 05) ماده مطابق. اند گرفته قرار متروکه مقررات مشمول هم و دارند سی سی

 قانون مطابق که متروکه کالای و گردد می تنظیم ضبط صورتمجلس آن برای باشد ممنوع کالاهای نوع از متروکه

 مذکور سازمان اختیار در( 1073) مصوب تملیکی اموال فروش و آوری جمع سازمان تاسیس قانون و گمرکی امور

 .گیرد می قرار

 نمی        تملیکی اموال فروش و آوری جمع سازمان طریق از کشور داخل به ورود قابل «ممنوعه کالای» است بدیهی

 طریق از نیز شرعی ممنوعه کالاهای شد ملتزم باید صورت این غیر در است ورود ممنوعیت اصل با مغایر زیرا باشد

 .گیرد قرار کشور در استفاده مورد تواند می و شده کشور وارد فروش

 صادرات مقررات قانون( 9) ماده( 1) تبصره موضوع) کشور به لاکا ورود ممنوعیت برای دولت که اختیاری اساس بر

 بازار به ورود از ممنوع باشند متروکه که سی سی 9533 بالای خودروهای است نموده مقرر است داشته( واردات و

 درخواست تواند می گمرکی امور قانون طبق مالک که است شده تجویز خارج به آن نمودن مرجوع و باشد داخلی

 صورت در و بنماید شده تصریح نیز مصوبه« 1» بند در که چنان را آن نمودن مرجوع به مربوط مقررات الاعم

 را آن تواند می کشور بـه آن ورود لحاظممنوعیت بـه تملیکی اموال فـروش و آوری جمع سـازمان مالک، استنکاف

 در تملیکی اموال فروش و آوری جمع انسازم تاسیس قانون رعایت با و رساند فروش به خارجی کشور در و مرجوع

 .نماید تکلیف تعیین حاصله وجوه خصوص
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 جهت در واردات و صادرات مقررات قانون اجرایی نامه آیین( 11) ماده اجرای از مانع مصوبه،« 9» بند حکم -1

 است نداده مزبور نامه آیین( 11) ماده اجرای عدم برای حکمی که خصوص به باشد نمی افراد مکتسبه حقوق حفظ

 به توجه با افراد مکتسبه حقوق نتیجه در( است پیوست واردات و صادرات مقررات قانون نامه آیین 11 ماده تصویر)

 .گردد می مراعات مزبور نامه آیین( 11) ماده

 موضوعه مقررات و قوانین رعایت بر ناظر نیز دولت هیأت محترم دبیر 97/11/1021-5313/م/21-09562 شماره نامه

 ".گردد می ایفاد پیوست شرح به مزبور خودروهای ترخیص مورد در

 هیأت به پرونده ،1029 سال مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیلات قانون 61 ماده اجرای در

 ابطال تقاضای خصوص در هیأت این و شود می ارجاع اداری عدالت دیوان اصناف و مالی اقتصادی، تخصصی

 شماره مصوبه موضوع وزیران هیأت 90/6/1020-هـ51313ت/73111 شماره مصوبه 0 بند هب الحاقی تبصره

 صادر شکایت رد به رأی 0/6/1025 -20 شماره دادنامه موجب به وزیران هیات 91/19/1020-هـ51313ت/157665

 دیوان قضات زا نفر ده یا و اداری عدالت دیوان رئیس سوی از خواهی تجدیدنظر عدم علت به مذکور رأی و کرده

 .است یافته قطعیت

 و رؤسا و اداری عدالت دیوان معاونین و رئیس حضور با 16/6/1025 تاریخ در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت

 شماره مصوبه 9 و 1 بندهای ابطال تقاضای خصوص در تا شد تشکیل دیوان شعب دادرسان و مستشاران

 به زیر شرح به بررسی و بحث از پس هیات. کند تصمیم ذاتخا وزیران هیأت 90/6/1020-هـ51313ت/73111

 .است کرده مبادرت رأی صدور

مدت مجاز »مقرر شده است:  8931قانون امور گمرکی مصوب سال  24الف ـ مطابق ماده "   

نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت 

های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه ن کالا یا شرکتتقاضای کتبی صاحبا

به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا 

دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات 

چنانچه  ...«شود. اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه میگمرکی و پرداخت وجوه متعلقه 

آوری و توسط سازمان جمع 7همان قانون 99، مطابق ماده کالای متروکه از کالاهای ممنوعه نباشد

رسد و چنانچه کالای متروکه از نوع کالای ممنوعه باشد، فروش اموال تملیکی به فروش می

                                                           
( این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان 21کالای متروکه موضوع ماده )- 33ماده ".7

 ".سدمی رمسؤول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش 
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شود و در صورتی که ضبط تنظیم می برای آن صورتمجلسگفته قانون پیش 951مطابق ماده 

ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس و  ،صاحب کالا به عمل ضبط گمرک معترض باشد

 تواند به مرجع قضایی مراجعه کند.های کثیرالانتشار مییا درج آگهی ضبط در یکی از روزنامه

مقرر شده هیأت وزیران  29/6/8939-هـ 58141/ت71448نامه شماره تصویب 8در بند ]همچنین[ 

سی و مشمول مقررات متروکه قابل سی 2511خودروهای سواری با حجم موتور بالای » :است

این در حالی است «. امکان مرجوع شدن به خارج از کشور را دارد  عرضه به بازار نبوده و صرفاً 

 99فقط متروکه است پس حکم ماده  که اگر کالای موضوع مصوبه از نوع کالای ممنوعه نیست و

آوری و فروش اموال قانون صدرالذکر بر آن مجری خواهد بود و باید توسط سازمان جمع

قانون  95تملیکی به فروش برسد و اگر کالای موضوع مصوبه متروکه ممنوعه است حکم ماده 

 99و  95رد با مواد عنه حسب مومذکور باید اجرا شود. بنا به مراتب چون بند یک مصوبه معترٌض

قانون  89و  11و مواد  82ماده  8مستند به بند مغایرت دارد  8931قانون امور گمرکی مصوب سال 

و به منظور جلوگیری از تضییع 8932تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال

 .شودحقوق اشخاص از تاریخ تصویب آن ابطال می

 58141/ت71448نامه شماره تصویب 2ه موجب مصوبات مصرح در بند ب ـ با توجه به این که بـ   

اجازه ورود خودرو با رعایت شرایط مربوط داده شده است و در هیأت وزیران  29/6/8939-هـ 

اجرای این مصوبات واردات خودرو صورت پذیرفته مصوبه موخر هیات وزیران با لحاظ مقررات 

تواند حق مکتسب اشخاصی که با نمی 8972سال قانون صادرات و واردات مصوب  43 ماده

نامه یاد تصویب 2مصوبات قبلی برای آنها ایجاد شده است را محدود کند. بنابراین چون در بند 

اند و با حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کردهشده 

، در نتیجه این بند از مصوبه شودکنند تضییع میاند خودروی خود را ترخیص تهاین مصوبه نتوانس

و  89و مواد 82ماده  8صرفاً در حدی که نافی حق مکتسب چنین اشخاصی است با استناد به بند 

                                                           
 هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرک باید مراتب را به - 31ماده ".8

سیله درج آگهی در یک روزنامه صاحب کالا و یا آورنده آن )در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا( و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به و

ضبط یا درج در کثیرالانتشار ابلاغ نماید. درصورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس 

مرجع قضائی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید.  روزنامه، به مرجع قضائی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به

 ".در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید

رای وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آئین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، ب - 1ماده ".9

غییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظر خواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات سال بعد و ت

 ".وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید
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قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق  11

 ".شودصویب ابطال میاشخاص از تاریخ ت

--------------------------------------------------------------------- 

 (11/13/1025مورخ  -  636ه )دادنامه شمار

سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان  95/9/1021 -1060/51/9/21ابطال نامه شماره موضوع خواسته: درخواست 

 منطقه آزاد اروند

 موجب به ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی اقات از وکالت به زاده رفیع مهدی آقای: کار گردش  

 را اروند آزاد منطقه سازمان بازرگانی مدیریت سرپرست 1021/9/95 -1060/51/9/21 شماره نامه ابطال دادخواستی

 :که است کرده اعلام خواسته تبیین جهت در و شده خواستار

 اداری عدالت دیوان محترم ریاست "  

 طرفیت به اداری عدالت دیوان 11 شعبه 293916-11/29 کلاسه پرونده در مطروحه شکایت پیرو احتراماً سلام، با  

 این اروند آزاد منطقه سازمان و موکل بین اختلاف مورد موضوع: رساند می استحضار به اروند آزاد منطقه سازمان

 پ بند حسب و شود صادر دأمب گواهی بایستی می شوند می صادر خارج به کشور از که کالاهایی برای که است

 مخصوص سند مبدأ گواهی وزیران هیأت 1021/19/6 مصوب گمرکی امور قانون اجرایی نامه آیین 00 ماده

مبدأ  دارای گواهینامه موضوع کالای که کند می گواهی دار، صلاحیت موسسه یا مقام آن، در که است کالا شناسایی

 کالا، مبدأ کشور اسلامی شورای مجلس 1023/6/99 مصوب گمرکی امور قانون 17 ماده طبق و است معینی کشور

 این اعضای از هم ایران که المللی بین کنوانسیونهای طبق و شود می ساخته یا تولید آن در کالا که است کشوری

 اتاق مبدأ، گواهی صدور مرجع تنها گمرکی امور قانون 17 ماده ذیل تبصره اساس بر و باشد می کنوانسیونها

 منطقه سازمان متاسفانه قانون صریح نص رغم علی و وجود این با است ایران کشاورزی و معادن صنایع، رگانیباز

 تجاری آزاد مناطق گمرکی امور و واردات و صادرات مقررات نامه آیین 6 ماده از ناصحیح استنباط با اروند آزاد

 به نسبت مربوط مقررات رعایت با است زمجا سازمان: » گوید می که وزیران هیأت 1070/9/12 مصوب صنعتی

 اتاق صلاحیت و اختیارات محدوده به...« نماید اقدام شود، می خارج منطقه از که کالاهایی برای مبدأ گواهی صدور

 در کند می صادر مبدأ گواهی شوند می صادر عراق مقصد به آزاد منطقه از که کالاهایی برای و شده وارد بازرگانی

 می حمل کشور داخل به آزاد منطقه از که است کالاهایی خروج به ناظر فقط شده یاد نامه آیین 6 ماده که حالی

 آیین 6 ماده ادامه مطلب این تایید بر دلیل اقوی. گردند می صادر خارج به کشور مرزهای از که کالاهایی نه و گردند
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 را صادره مبدأ گواهی هستند موظف رکشو داخل در ربط ذی رسمی مراجع: » ... گوید می که است موصوف نامه

 است خارج نامه آیین 6 ماده شمول از کشور از خارج به کالا صدور که است روشن کاملاً جمله همین از و.« بپذیرند

 که داشت لزومی چه بود این از غیر اگر و است کشور داخل به منطقه از کالا خروج به ناظر صرفاً مذکور ماده و

 در دیگر دلیل.« بپذیرند را صادره مبدأ گواهی هستند موظف کشور داخل در ربط ذی رسمی مراجع»  شود تصریح

 بالا در مذکور نامه آیین همان 2 ماده 1 بند مبدأ، گواهی صدور به نسبت اروند آزاد منطقه سازمان صلاحیت عدم

 شوند می صادر عیناً که رکشو از خارج به منطقه از داخلی کالاهای صدور: » دارد می  بیان صراحت به که است

 اداره چگونگی قانون 17 ماده این بر افزون.« است کشور واردات و صادرات عمومی مقررات رعایت به موکول

 که الاهاییک: »گوید می اسلامی شورای مجلس 1079/6/7 مصوب ایران اسلامی جمهوری صنعتی تجاری آزاد مناطق

 کشور داخلی انتقال و نقل موارد از گردند، می حمل مناطق به ورکش داخل از منطقه مصرف در و بکارگیری برای

 مجموعه در و.« بود خواهد واردات و صادرات عمومی مقررات تابع خارج به منطقه از آنها صادرات ولی است

 می صادر خارج به که کالاهایی برای مبدأ گواهی مورد در قانونی مقرره تنها واردات و صادرات عمومی مقررات

 منحصر مرجع که است اسلامی شورای مجلس 1023 آبان مصوب گمرکی امور قانون 17 ماده ذیل تبصره فقط دشون

 توجه با و ولاغیر داند می ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق را ایران در مبدأ گواهی صدور برای فرد به

 و بوده قانونی توجیه فاقد که شده تلقی نص مقابل در اجتهاد دیگر، نظر اظهار و تفسیر هرگونه قانون صریح نص به

 نامه تصویر. )باشد می    آزاد مناطق صلاحیت و اختیارات از خارج مبدأ گواهی صدور بنابراین. است رد به محکوم

 پیوست عنوان به ایران تجارت توسعه سازمان واردات و صادرات مقررات دفتر 1021/5/90-9775/913/21 شماره

 .«شود می تقدیم ملاحظه جهت دادخواست 1 شماره

 -136132/15/92 شماره نامه شرح به خوزستان استان بازرگانی کل اداره موکل، پیگیری و شکایت با ضمناً  

 قوانین برخلاف را صادراتی کالاهای برای مبدأ گواهی صدور در اروند آزاد منطقه سازمان عملکرد 1029/6/19

 اروند آزاد منطقه سازمان متاسفانه اما نماید خودداری مبدأ گواهی صدور از است استهخو مذکور سازمان از و دانسته

 برای و دهد می ادامه خود قانون خلاف اقدامات به کماکان و نکرده توجه هم بازرسی سازمان قانونی تذکر این به

 دلیل تامین پرونده در یدادگستر منتخب کارشناس که شده دلیل تامین به اقدام موکل طرف از مطلب این اثبات

 .است کرده تصریح شکایت طرف سازمان قانون خلاف اقدامات به صراحتاً 1029/0/1 -ک ن/29/01 کلاسه

 اقتصاد کمیسیون که شد مرتکب مشابه اقدامی اروند منطقه آزاد سازمان 1065 سال در که است یادآوری به لازم  

 برداشت بازرگانی اتاق و آزاد منطقه سازمان و دولت نمایندگان حضور با و کرده پیدا ورود موضوع به نسبت مجلس

مصـوب  صنعتی تجـاری آزاد منـاطق گمرکـی امـور و واردات و صـادرات مقررات نامه آیین 2 مـاده 1 بند از خـود
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 مبدأ هیگوا صدور در ایران بازرگانی اتاق از نیابت به خرمشهر بازرگانی اتاق صلاحیت و وزیران هیأت 1070/9/12

 آزاد سازمان نماینده که آن با و نمود تایید 1066/5/6 مورخ صورتجلسه موجب به را منطقه آن از صادره کالاهای

 ساله چند تمکین وجود با مذکور سازمان اما است کرده امضا را صورتمجلس ذیل جلسه همان در هم اروند منطقه

 بر تاکنون 1021/0/1 تاریخ از 1021/9/95 -1060/51/9/21 شاره نامه موجب به و برافراشته مخالفت علم مجدداً

 کشور به عمدتاً که نماید می منطقه آن از صادراتی کالاهای مورد در مبدأ گواهی صدور به اقدام مقررات خلاف

 توسعه سازمان واردات و صادرات مقررات کل اداره طرف از مکرر تذکرات رغم علی و شود می صادر عراق

 در کالا واردات و صادرات مقررات نحوه مورد در سیاستگذاری برای قانونی و رسمی مرجع تنها هک ایران تجارت

 و تجارت و معدن صنعت، سازمان و ایران بازرگانی اتاق تذکر و اعتراض همچنین و است خارجی تجارت زمینه

 که اموری در قانونی تالزاما گرفتن نادیده و تذکرات این نگرفتن جدی با کماکان کشور کل بازرسی سازمان

 خارج به که کالاهایی برای مبدأ گواهی فقره ها ده روزانه و کرده دخالت است سازمان آن ذاتی صلاحیت از خارج

 شماره به دادخواست ضمیمه مبدأ گواهی فقره سه به توان می جمله آن از که کند می صادر شوند می حمل کشور از

 خسارات ورود موجب که نمود اشاره 19/0/9310-16209 و 19/0/3109-16292 و 19/0/9310-16296 های

 صدور درخواست اولاً مراتب به بنا. است گردیده ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق به ناپذیری جبران

 تسرپرس 95/9/1021-1060/51/9/21 شماره نامه ابطال: ثانیاً و اشاره مورد مبدأ گواهی فقره سه ابطال بر حکم

: ثالثاً و صلاحیت حدود از خارج و قانونی اختیارات از تجاوز لحاظ به اروند آزاد منطقه سازمان بازرگانی مدیریت

 ". است استدعا مورد موکل به خسارت ورود تصدیق بر حکم صدور

 :است زیر قرار به اعتراض مورد نامه متن  

 نژاد غلامی آقای جناب "  

 خرمشهر شهرستان یبازرگان اتاق محترم رئیس     

 (ص)محمد آل و محمد بر صلوات و سلام با   

 مورخ شنبه روز از نظردارد در تجاری آزاد مناطق بر حاکم مقررات طبق سازمان این رساند می استحضار به احتراماً،  

 به لازم رسانی اطلاع خصوص این در است مقتضی لذا. نماید شلمچه مرز در مبدأ گواهی صدور به اقدام 1/0/1021

 " بازرگانی مدیریت سرپرست -.پذیرد صورت بازرگانان و تجار

 لایحه موجب به اروند آزاد منطقه سازمان املاک و قراردادها حقوقی، امور مدیریت مذکور، شکایت به پاسخ در  

 :که است داده توضیح 91/5/1020 -2197/61/9/20 شماره
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 :سلام با "  

 اتاق دادخواست خصوص در صدرالذکر کلاسه پرونده به مربوط ضمائم و ریهاخطا برگ به بازگشت احتراماً،  

 و مبدأ گواهی فقره سه صدور به اعتراض خواسته به ایران، اسلامی جمهوری کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی،

: دارد می وضمعر سازمان حقوق از صیانت در و مطروحه ادعاهای به پاسخ در اختصار رعایت با ،... و ابطال تقاضای

 شعبه در مطروحه 2032263233311931 کلاسه به فوق اتاق ناحیه از دادخواستی ارتباط همین در است ذکر شایان

 .باشد می جریان در که نموده تقدیم سازمان این طرفیت به اداری عدالت دیوان 10

 آن مصوبات که آزاد مناطق عالی شورای حقوقی جایگاه به گرامی سروران توجه عطف ضمن داند می لازم بدواً

 فصل و حل نحوه»  مصوبه مفاد برابر که شود اشاره مهم این بر گردد، می تلقی دولت هیأت مصوبات عنوان به

 در»  آزاد، مناطق عالی شورای« 16/11/1075 مصوب آزاد مناطق سازمانهای و دولتی دستگاههای بین اختلافات

 مرحله در گردیده  مقرر آزاد مناطق سازمانهای و دولتی اههایدستگ بین اختلافات فصل و حل چگونگی خصوص

اخذ  جهت مورد حسب نیاز صورت در و نماید اقدام آن رفع به نسبت آزاد مناطق عالی شورای دبیرخانه مقدماتی

 دولتی دستگاه یک محترم شاکی که جا آن از بنابراین.« گردد ارائه آزاد مناطق عالی شورای به لازم تصمیمات

 بدواً  شده حادث اختلافات به رسیدگی برای صالحه مرجع گفته، پیش قانونی مصوبه موجب به لذا گردد، می قیتل

 صالح مرجع مذکور، قانونی مصوبه اعتبار لحاظ به که رسد می نظر به و باشد می اخیرالذکر مرجع صلاحیت در

 .باشد آزاد مناطق سازمان عالی شورای اقدامات این به رسیدگی برای

 آزاد مناطق سازمانهای»  دارد می اشعار که صنعتی -تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون( 5) ماده استناد به -9  

 -تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون اساس بر منحصراً بوده، مستثنی دولت عمومی مقررات از صنعتی -تجاری

 موجب به همچنین «شوند می اداره تجارت قانون با مطابق ده،نش بینی پیش موارد در و مربوط های اساسنامه و صنعتی

 مصوب ایران اسلامی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون 119 ماده الف بند

 منطقه مقام بالاترین دولت، طرف از نمایندگی به آزاد مناطق سازمانهای مدیران» دارد می مقرر که 1062 سال

 استثناء به مناطق این در مستقر دولتی اجرایی دستگاههای مسؤولیتهای و اختیارات وظایف، کلیه و شوند می سوبمح

 چگونگی قانون اساس بر منحصراً صنعتی -تجاری آزاد مناطق سازمانهای «آنهاست عهده به امنیتی و دفاعی نهادهای

 .شوند می اداره کار، ونقان و آن بعدی اصلاحات و صنعتی -تجاری آزاد مناطق اداره

 از صنعتی – تجاری آزاد مناطق»  صنعتی – تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون 1 ماده( 1) تبصره وفق -0  

 .«بود خواهند برخوردار( صنعتی– تجاری آزاد مناطق چگونگی قانون) قانون این موضوع امتیازات و تسهیلات
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 اداره چگونگی قانون اساس بر صنعتی،– تجاری آزاد مناطق اینکه بر بنیم صدرالذکر قانونی مستندات متعاقب -1  

 آزاد) مناطق بازرگانی مبادلات»  شده یاد قانون( 11) ماده استناد به شوند، می اداره صنعتی تجاری آزاد مناطق

 (کشور داخل) واردات و صادرات مقررات شمول از گمرکی ثبت از پس کشور از خارج با( صنعتی -تجاری

 به( صنعتی – تجاری آزاد) منطقه محدوده در گمرکی تشریفات و کالا ورود صدور مقررات و هستند مستثنی

 .«رسید خواهد هیأت وزیران تصویب

 آیین) 12/0/1070 مصوب صنعتی – تجاری آزاد مناطق گمرکی امور و واردات صادرات، مقررات( 6) ماده -5  

 مبدأ گواهی صدور به نسبت مربوط مقررات رعایت با است مجاز سازمان -6 ماده» دارد می اعلام( صدرالاشاره نامه

 هستند موظف کشور، داخل در ربط ذی رسمی مراجع. نماید اقدام شود، می خارج منطقه از که کالاهایی برای

 .«بپذیرند را صادره مبدأ گواهی

 محترم وکیل که آن جمله از است وارد بازرگانی اتاق مطروحه دادخواست بر متعددی ماهوی قانونی ایرادات -6  

 این بر که خاصی مقررات و قوانین و رسیده قانونگذار تصویب به که صدرالذکر قانونی مستندات به بازرگانی اتاق

 زیرا. اند ننموده توجهی نموده مستثنی کشور، اصلی سرزمین گمرکی مقررات از را مناطق آن و بوده حاکم مناطق،

 صدور خصوص در گمرکی، امور قانون( 17) ماده ذیل تبصره جمله از) کشور داخل مقررات از تنها نه آزاد مناطق

 مبادلات مورد در مناطق آن بلکه باشند، می مستثنی کشور عمومی مقررات و( بازرگانی اتاق توسط مبدأ گواهی

 مناطق اداره چگونگی قانون (11) ماده تابع گمرکی، امور و واردات صادرات، مقررات و کشور از خارج با بازرگانی

( 11) ماده نامه آیین( 6) ماده مطابق نیز مبدأ گواهی صدور و باشند می آن اجرایی نامه آیین و صنعتی -تجاری آزاد

 باشد می صنعتی – تجاری آزاد مناطق سازمانهای صلاحیت در شده یاد قانون

 صرفاً صنعتی – تجاری آزاد مناطق سوی از را بدأم گواهی صدور کاربرد بازرگانی اتاق محترم وکیل اظهارات در  

 مبدأ گواهی المللی بین ماهیت باشد چنین اگر زیرا است، مردود کاملاً  مطلب این که نموده اعلام داخلی کاربرد

 فلسفه که صورتی در. رود می سوال زیر نیز، کشور داخل صادراتی کالاهای برای بازرگانی اتاق سوی از صادره

 آزاد مناطق مبدأ از خواه شوند، می صادر کشور از خارج به که است کالاهایی برای صرفاً  مبدأ گواهی صدور

 .باشد کشور داخل یا و صنعتی -تجاری

 این در است، شده مجلس اقتصادی کمیسیون تنظیمی صورتجلسه به اشاره دادخواست، از دیگری بخش در  

 قانون) اسلامی شورای مجلس مصوب قانون نافی واندت نمی فوق صورتجلسه که داشت توجه باید نیز، خصوص

 الذکر فوق قانون با که ای صورتجلسه و نظر اظهار هرگونه و باشد( صنعتی -تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی

 .است ساقط اعتبار درجه از باشد داشته مغایرت
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 محترم مقام آن توجهات از قبلاً . دارد را نیبازرگا اتاق دعوی رد استدعای صدرالاشاره قانونی مستندات استناد به لذا  

                   ".گردد می سپاسگزاری قضایی

 رؤسا و اداری عدالت دیوان معاونین و رئیس حضور با 1025/13/11 تاریخ در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت   

 رأی صدور به زیر شرح به آراء اکثریت با بررسی و بحث از پس و شد تشکیل دیوان شعب دادرسان و مستشاران و

 .است کرده مبادرت

مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران  8931قانون امور گمرکی مصوب سال  87ماده   81در تبصره"  

نظر به اینکه سرپرست مدیریت بازرگانی . اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تعیین شده است

سازمان منطقه آزاد اروند را از 25/2/8938 -38/2/58/8919منطقه آزاد اروند در نامه شماره

مرجع صدور گواهی مبدأ در مرز شلمچه اعلام کرده است و این امر مغایر حکم مقرر  8/9/8938

و 82ماده  8، بنابراین مستند به بنداست 8931قانون امور گمرکی مصوب سال 87در تبصره ماده 

-ابطال می 8932عدالت اداری مصوب سال قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان  32و  11مواد 

 "شود.

---------------------------------------------------------------------- 

 (15/31/1026مورخ - 05 و 01شماره دادنامه) 

 کشور محاسبات دیوان حقوقی و فنی مشاوره ستاد 1066/ 6/ 16 مورخ صورتجلسه ابطال: خواسته و شکایت موضوع

 و عالی شورای عضو وزیران 1065/ 6/ 91 -ک05771ت/79761 شماره نامه تصویب 91 بند «ب» جزء ابطال و

 نفتی غیر صادرات توسعه

 ستاد 1066/ 6/ 16 مورخ صورتجلسه ابطال دادخواستهایی موجب به عسل شیرین شرکت وکیل: کار گردش   

 -ک 05771ت/79761 شماره نامه تصویب 91 بند «ب» جزء ابطال و کشور محاسبات دیوان حقوقی و فنی مشاوره

 اعلام خواسته تبیین جهت در و شده خواستار را نفتی غیر صادرات وسعهت عالی شورای عضو وزیران 1065/ 6/ 91

 :که است کرده

 شامل غذایی مواد صادرات و تولید زمینه در فعالان و تولیدکنندگان از موکل شرکت -1: رساند می استحضار به " 

 وارد کالا تولید منظور به اولیه مواد زیادی مقادیر  سالانه که طوری به است غیره و بیسکوئیت و شکلات و کیک

   -د/096/9333 شماره نامه برابر -9. نماید می صادر را آن عمده قسمت غذایی مواد به اولیه مواد تبدیل با و کرده

                                                           
 ".مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است -تبصره ".11
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 حقوقی و فنی مشاوره 1066/ 6/ 16 مورخ جلسه سومین و نود اجرای در که کشور محاسبات دیوان 1066/ 6/ 96

 مصوبه 91 بند ب جزء موجب به صادراتی اظهارنامه اصل است، شده مقرر هگردید صادر کشور محاسبات دیوان

 سازمان تحویل کشور عمومی محاسبات قانون 25 و 02 مادتین اجرای در 1065/ 6/ 91-ک05771ت/79761 شماره

 ودهنم( بازرگانی اداره)  مربوط اداره به صادراتی اظهارنامه اصل تحویل به مبادرت موکل شرکت که گردد مربوط

 قانون 19 ماده اجرای در و نموده کشور به اولیه مواد واردات به مبادرت که موکل شرکت دیگر سوی از -0. است

 مهلت در تا گردیده موظف رجایی شهید گمرک به موقت ورود اظهارنامه تقدیم با واردات و صادرات و مقررات

 گمرک رابطه این در نماید صادر را وارداتی اولیه ادمو از ناشی شده ساخته کالای ،(سال یک حداکثر)  قانونی مقرر

 نامه موجب به مراتب که نماید می مطالبه موکل شرکت تعهد انجام منظور به را کالا صادرات اظهارنامه اصل مربوط

 موکل شرکت به بندرعباس رجایی شهید گمرگ سوی از 1023/ 13/ 6-969166/66/979/766/11/165 شماره

 ارائه همزمان و است شده بازرگانی اداره تحویل شده یاد اظهارنامه شد اشاره فوقاً که طور همان و است شده اعلام

 و جریمه پرداخت مشمول را اظهارنامه ارائه عدم رجایی شهید گمرک و باشد نمی مقدور محل دو به مزبور اظهارنامه

 شماره مصوبه 91 بند ب جزء که اج آن از -1. داند می گمرکی امور قانون 11 ماده موضوع قانونی اقدمات

 واردات و صادرات مقررات قانون 19 ماده 0 تبصره با 106 اصل کمیسیون 1065/ 6/ 91-ک05771ت/79761

 19 ماده 0 تبصره و فوق شماره مصوبه 91 بند ب جزء اجرای دیگر عبارت به و باشد می مغایر 1079 سال مصوب

   مقدور گمرک و بازرگانی اداره به همزمان صادرات اظهارنامه اصل ارائه جهت واردات و صادرات مقررات قانون

 الجمع فقهی قاعده بنابر و نماید می خودداری صادراتی پروانه اصل ارائه از نیز مربوط بازرگانی سازمان و باشد نمی

 تواند نمی دولت هیأت مصوبه اینکه و ها نامه آیین و مصوبات بر قانون تسری و شمول و الطرح من اولی امکن مهما

 و صادرات قانون نامه آیین 91 ماده در مقرر قانونی تکلیف و تعهدات به موکل شرکت اینکه و باشد قانون با مغایر

پـرداخت  و است کـرده کالا صادرات بـه مبـادرت قانونی مقرر مهلت در و نموده عمل 1079 سـال مصوب واردات

 دیوان حقوقی و فنی مشاوره ستاد 1066/ 6/ 16 مورخ جلسه رتصو و گردد می موکل حقوق تضییع موجب جریمه

 و صادرات مقررات لحاظ از و بوده 1079 سال واردات و صادرات مقررات قانون 19 ماده 0 تبصره مغایر محاسبات

 نزد باید می و شده شناخته کالا صاحب قانونی مستند عنوان به صادراتی پروانه اصل گمرکی امور قانون و واردات

 صدور اساسی، قانون 173 اصل اجرای در و باشد می فاسد تالی دارای آن اصل اخذ و گردد نگهداری کالا صاحب

 91 بند ب جزء و کشور محاسبات دیوان حقوقی و فنی مشاوره ستاد 1066/ 6/ 16 مورخ صورتجلسه ابطال به حکم

 ". استدعاست مورد فوق نامه تصویب
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 سال مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیلات قانون 61 ماده جرایا در که نقصی رفع اخطار پی در  

 اندیکاتور دفتر ثبت 1021/ 1/ 16-667 شماره به که ای لایحه موجب به وی بود، شده ارسال شاکی برای 1029

 :که است کرده اعلام شده عمومی هیأت

 اداری عدالت دیوان عمومی هیأت دفتر محترم ریاست"  

 21/016 کلاسه پرونده نقص رفع: موضوع   

 احترام ادای و سلام با   

 رفع به نسبت قانونی مقرر مهلت در و وسیله بدین نقص رفع اخطاریه خصوص در 21/016 کلاسه پرونده به بازگشت  

 :دارد می معروض و نماید می اقدام نقص

 مقرر آن موجب به که محاسبات دیوان حقوقی و فنی مشاوره ستاد 1066/ 6/ 16 مورخ جلسه صورت که جا آن از  

 یا مالک به متعلق اظهارنامه اصل اینکه به نظر و گردد اخذ کننده صادر از صادراتی اظهارنامه اصل است، گردیده

 و است کننده صادر مالکیت سلب موجب اظهارنامه اصل اخذ...  و باشد باقی او ید در باید می که است کننده صادر

 ". دارد رسیدگی تقاضای لذا است بوده شرع صریح خلاف کورمذ اقدام جهت بدین

 :است زیر قرار به اعتراض مورد نامه تصویب و صورتجلسه متن  

 :1066/ 6/ 16-965 شماره صورتجلسه  

 1066/ 6/ 16: تاریخ                                     شنبه: روز

 :هخاتم ساعت                     11: 03: شروع ساعت

 حقوق و فنی مشاوره ستاد دبیرخانه: جلسه تشکیل محل

 (دوم قسمت)  20: جلسات شماره

 :ستاد اعضاء

 کشور محاسبات دیوان مستشاری هیأتهای نماینده نقاشیان آقای جناب -1

 شرکتها حسابرسی امور و فنی معاونت حوزه نماینده حسینی آقای جناب -9

 دادستان نماینده شیری آقای جناب -0

 نهادها و دولتی موسسات ها، وزارتخانه حسابرسی امور و فنی معاونت حوزه نماینده گلنان آقای جناب -1
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 بودجه تفریغ و مجلس امور حقوقی، معاونت حوزه نماینده سمیعی آقای جناب -5

 :مدعوین

 :غائبین

 صادراتی جوایز دریافت جهت صادراتی پروانه اصل ارائه لزوم بررسی: دستورجلسه

 ها وزارتخانه حسابرسی امور هماهنگی و فنی بررسیهای کل اداره: والس مبدأ

 1066/ 0/ 11 مورخ د/66/13933: نامه شماره

 حقوقی و فنی مشاوره ستاد دبیرخانه: سوال مرجع

 :کشور محاسبات دیوان دبیرخانه شماره

 کشور محاسبات دیوان حقوقی و فنی مشاوره ستاد نظر

( 25) و( 02) مادتین دراجرای و ،1065/ 6/ 91-ک05771ت/79761 شماره ویبنامهتص( 91) بند «ب» جزء موجب به

 به مربوط مدارک و اسناد به بایست می صادراتی اظهارنامه اصل ،1066 سال مصوب کشور عمومی محاسبات قانون

 .گردد ضمیمه پرداخت،

 :است زیر قرار به اعتراض مورد قسمت در نامه تصویب متن   

 :باشد می ضروری کالا صادرکنندگان سوی از صادراتی جوایز دریافت برای ذیل مدارک ائهار -91 بند "  

 ..... -الف    

 مربوط گمرک خروج مهر به شده تایید صادراتی اظهارنامه اصل -ب    

 "....  -ج    

 شماره لایحه موجب به کشور محاسبات دیوان فنی بررسیهای و حقوقی مدیرکل مذکور، شکایت به پاسخ در  

 :که است داده توضیح 1021/ 1/ 959/93133-12

 اداری عدالت دیوان عمومی هیأت دفتر محترم مدیر "  

 علیکم سلام     

 :رساند می استحضار به 1021/ 0/ 91 -2332263233326629 شماره ابلاغیه به عطف احتراماً،  
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 اظهارنامه اصل وزیران هیأت 1065/ 6/ 91 -ک05771ت/79761 شماره نامه تصویب( 91) بند «ب» جزء موجب به  

 الزامی کالا صادرکنندگان سوی از صادراتی جوایز دریافت برای مربوط گمرک خروج مهر به شده تایید صادراتی

 .باشد می

 و جاری مقررات و قوانین رعایت به تاکید مقام در کشور محاسبات دیوان حقوقی و فنی مشاوره ستاد الوصف مع  

 و مالی عملیات هرگونه وقوع بررسی و رسیدگی بر مبنی خود ذاتی وظیفه اعمال در سهولت منظور هب کشور ساری

 اعلام به مبادرت( باشد می خزانه از صادراتی جوایز پرداخت مزبور، عملیات مصادیق از یکی که) پرداخت و دریافت

 بند( ب) جزء موجب به: » است شرح بدین که نموده 1066/ 6/ 16 مورخ جلسه سومین و نود موضوع مشورتی نظریه

 محاسبات قانون( 25) و( 02) مادتین اجرای در و 1065/ 6/ 91-ک05771ت/79761 شماره نامه تصویب( 91)

 .«گردد ضمیمه پرداخت به مربوط مدارک و اسناد به باید می صادراتی اظهارنامه اصل ،1066 مصوب کشور عمومی

 1065/ 6/ 91-ک05771ت/79761 شماره نامه تصویب که است آمده شاکی دادخواست در اینکه ذکر شایان  

 تاکنون که است حالی در این باشد می 1079 مصوب واردات و صادرات قانون 19 ماده 0 تبصره مغایر وزیران هیأت

 مذکور نامه تصویب بنابراین نشده، اعلام ذیصلاح قانون مراجع ناحیه از حیث این از مذکور نامه تصویب مغایرت

 .است الاجرا لازم و قانونی اعتبار دارای

 آیین( 93) ماده( ب) بند به مستنداً  کشور، محاسبات دیوان به دعوی توجه عدم از منصرف و فوق مراتب به بنا  

 دستور شاکی دادخواست رد ضمن است خواهشمند قضائیه، قوه 1072/ 9/ 12 مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی

 ". گردد منعکس دیوان این هب حاصله نتایج فرمایید

-111062/1723 شماره لایحه موجب به خصوص این در نیز[ جمهور رئیس حقوقی دفتر] دولت حقوقی امور معاون  

 :که است داده توضیح 1029/ 6/ 2

 دربین آقای جناب "  

 اداری عدالت دیوان عمومی هیأت مدیرکل و اداری عدالت دیوان محترم مستشار     

 یکمعل سلام   

 عسل شیرین شرکت شکایت خصوص در 1021/ 11/ 6-221/053 شماره نامه موضوع پرونده به بازگشت احترام، با  

 ماده( 0) بند با آن مغایرت ادعای به 1065/ 6/ 91 -ک05771ت/79761 شماره نامه تصویب( 91) بند( ب) جزء از

 :دارد می اعلام شکایت مورد کمح از دفاعیات برخی متضمن واردات و صادرات مقررات قانون( 19)
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 عدم متضمن و صادرات از قبل واردات خصوص در صرفاً واردات و صادرات مقررات قانون( 19) ماده( 0) تبصره  

 حالی در است تعهد رفع برای آن گمرکی پروانه ارائه با صادرات بودن کافی و صادرات به کننده وارد شخص الزام

 اظهارنامه اصل ارائه) صادراتی جوایز از مندی بهره شرایط از یکی خصوص در شکایت مورد مصوبه( 91) بند که

 یکسان موضوع خصوص در الذکر فوق احکام مدلول لذا. باشد می( گمرک خروج مهر به شده تایید صادراتی

 .گردد متصور مغایرتی تا نیست

 امور قانون( 165) ماده( ت) بند موجب به واردات و صادرات مقررات قانون( 19) ماده 0 تبصره است ذکر به لازم  

 ". دارد را شکایت رد درخواست شده یاد نکات به عنایت با. است شده فسخ 1023 مصوب گمرکی

 محاسبات دیوان حقوق و فنی مشاوره ستاد 1066/ 6/ 16 مورخ صورتجلسه اینکه بر مبنی شاکی ادعای خصوص در  

 شورای عضو وزیران 1065/ 6/ 91-ک05771ت/79761 مارهش نامه تصویب 91 بند «ب» جزء موضوع و کشور

 شماره های نامه  موجب به نگهبان شورای دبیر مقام قائم. باشد می شرع مغایر نفتی غیر صادرات توسعه عالی

 :که است کرده اعلام 1021/ 7/ 16-16903/03/21 و 1029/ 9/ 90 -53026/03/29

 ".« اند نداده تشخیص شرع خلاف را اعتراض مورد موارد نگهبان شورای فقهای»  "

 و رؤسا و اداری عدالت دیوان معاونین و رئیس حضور با 1026/ 1/ 15 تاریخ در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت  

 رأی صدور به زیر شرح به آراء اکثریت با بررسی و بحث از پس و شد تشکیل دیوان شعب دادرسان و مستشاران

 .است کرده مبادرت

به موجب بند ت  8972قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال  8288ر چند ماده ه ..."  

لغو شده است لیکن نظر به اینکه ارائه اصل  893182مصوب سال  قانون امور گمرکی 865ماده 

قانون مقررات  82ماده  9اظهارنامه صادراتی تأیید شده به مهر خروج گمرک مربوط با تبصره 

                                                           
با ارائه  به صورت ورود موقت یصادرات یکالاها یبندو بسته یسازآماده ل،یتکم د،یمورد مصرف در تول یواردات قبل از صادرات مواد و کالاها - 12ماده ." 11

 .دارد، معاف است کارمزد ای نهیوجوه متعلق به واردات، جز آن چه که جنبه هز هیبه گمرک از پرداخت کل معتبر سفته ایتعهد 

واردکننده را جهت  شده صادر نشود، گمرک موظف است نییتع مهلت ماده ظرف نیموضوع ا یواردات یساخته شده از مواد و کالاها یانچه کالاچن - 1 تبصره

 .قرار دهد بیتعق حقوق دولت تحت یفایاست

 .باشندیف مو واردات معا صادرات مقررات مهیمقرر در جدول ضم یماده از کسب مجوزها نیموضوع ا یکالاها - 2 تبصره

 .است یرفع تعهد کاف یآن برا یگمرک واردکننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارائه پروانه - 3 تبصره

 یارز مانیپایآن که تابع مقررات خاص خود است( از هر گونه تعهد  یدست نییپا یهانفت خام و فرآورده یبه استثناکشور ) یصادرات یکالاها هیکل - 13 ماده

  ".باشندیم معاف

 ... :الاجراء شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو می گردد ز زمان لازما - 161ماده " . 12

 ".1/7/1372( قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 17( و )11(، )12( و مواد )2( ماده )3( و )2(، )1ت ـ بندهای )
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که مقررات حاکم بوده مغایرت دارد، بنابراین مستند به بند  8972سال  صادرات و واردات مصوب

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  11و  89و مواد  82ماده  8

وزیران عضو شورای  28/6/8915ک ـ 95774/ت72714مصوبه شماره  24بند « ب»جزء  8932

 ".شوداز تاریخ تصویب ابطال می قانون اساسی891ل عالی و توسعه صادرات غیرنفتی موضوع اص

 

 نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 1029/11/10مورخ  1961/29/7 نظریه: شماره

 گفته اموالی به و باشد تخصصی اصطلاحی گمرکی امور ادبیات در که رسد می نظر به«شده رسوب اموال»  

 و خود اموال پیگیری به اقدام مدید، بالنسبه مدت گذشت و قانونی مواعد انقضای وجود با آنها مالکان که شود می

 ریاست حوزه از استعلام الوصفمع.  اند ننموده( گمرکی حتی و) اقتصادی ویژه و آزاد مناطق در آنها تکلیف تعیین

 اقتصادی ویژه مناطق اداره و تشکیل قانون 10 ماّده صریح نصّ طبق -0و9. بود خواهد راهگشا نیز قضائیه قوه محترم

 جزء مزبور سقف تعیین جهت این از و بوده سقف فاقد کالا توقف مدّت ،61 مصوب ایران اسلامی جمهوری

 گمرکی امور قانون اجرایی نامه آئین 51 ماده 9 تبصره موجب به طرفی از باشد می مذکور مناطق مسئولین اختیارات

 قانونی ضوابط اساس بر اقتصادی ویژه و صنعتی -تجاری زادآ مناطق در کالا توقف مدت ،تمدید96/1/21 مصوب

 اداره انبار در موجود کالاهای -1( دفعات به ولو)  است بلامانع مناطق آن مسئول سازمانهای سوی از مذکور مناطق

 که اقتصادی ویژه و آزاد مناطق و ماهه پنج سقف دارای که گمرک در موجود کالاهای با نوردی دریا و بندر کل

 الذکر فوق کل اداره موضوع کالاهای درمورد توان نمی آنها حکم از بنابراین است متفاوت نبوده، سقف دارای

 ویژه مناطق و گمرک انبارهای در موجود کالاهای خاص که است عنوانی شده رسوب کالاهای. کرد استفاده

 "کرد. تفادهاس اماکن، سایر و کالاها سایر برای توان نمی آن از و باشد می اقتصادی

------------------------------------------------------------------- 

 1029/19/35مورخ   9010/29/7 نظریه: شماره

 ولکن است کننده رسیدگی مرجع صلاحیت در که است موضوعی امری اشخاص، به نسبت کالا مالکیت احراز -1"

 نماید، احراز مدارک و اسناد بررسی با را کالا مالکیت وانستنت کننده رسیدگی مرجع مراتب، بررسی با چنانچه

 بر دلیل تصرفیمدنی، قانون 05 ماده مطابق بلکه نماید مالکیت اثبات تنهایی به تواند نمی شخص تصرف صرف

 حامل، سوی از مالکیت انکار وجود با کالا حمل صرف و باشد پذیرفته صورت «مالکیت» عنوان به که است مالکیت
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 شناخته کالا مالک اولی در و است متفاوت «بلاصاحب» با «متواری مالک» ضمناً. رساند نمی اثبات به را امری نچنی

 مالک و متصرف دارای که است مالی بلاصاحب، مورد در اما شود می محسوب( فراری) متواری لکن و شده

 ،1023 مصوب گمرکی امور انونق 00 ماده 0 تبصره در مندرج قضایی مراجع از منظور -9. باشد نمی مشخص

 مراجع» عنوان بنابراین باشد می «قضایی شبه» مرجع حکومتی، تعزیرات سازمان زیرا است انقلاب و عمومی محاکم

 .گردد نمی حکومتی تعزیرات شامل «قضایی


