


نکات کلیدی قانون امور گمرکی



                                                                 Customsگمرک

ایراناسالمیجمهوریگمرک

استداراییواقتصادیاموروزارتتابعدولتیسازمانی

ورکشخروجیوورودیمبادیدرراکنندههماهنگومحورینقشکشوراقتصادیمرزبانبعنوانکه

هبمربوطمقرراتوقوانینسایروگمرکیامورقانوناجرایدردولتحاکمیتاعمالمسئولودارد

.استتجارتتسهیلوکاال(ترانزیت)عبورووادراتوصادرات



 ت که  قانون امورگمرکی تعاریفی از اصطالحات کاربردی در این قانون را در برگرفته اس1ماده

:به شرح انان در اسالتیدهای ذیل میپردازیم



نظردمورگمركيرویهاظهاركننده،قانوناینمقرراتبراساسكهاستشفاهيیاكتبيبیانیه اي:كاالاظهارـالف

.مي دهدارائهراگمركيمقرراتاجرايبراينیازمورداطالعاتومي كندمشخصكاالدربارهراخود

در.ندمي كاظهارگمركبهقانوناینمقرراتبرابرراكاالكهاستاوقانونينمایندهیاكاالصاحب:اظهاركنندهـب

مجازاكزمرازشدهتأیید(دیجیتالي)رقوميگواهياستنادبهويقانونينمایندهیاكاالصاحبالكترونیكياظهار

.مي شودشناختهاظهاركنندهقانونينمایندهیاكاالصاحببه عنوانمذكورگواهيصدور

دستی یا رایانه اظهار روزی است که اظهارنامه امضا شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت وز ر

.به آن اختصاص می یابد( دفتر ثبت اظهارنامه)کوتاژبه گمرک ارائه می شود و شماره ای 

















یاوتخلیهبایدكهمحموالتيكليفهرستنقل،وحملشركتآنموجببهكهاستسندي:اجمالياظهارنامهـپ

.مي نمایداعالمكشورازنقلیهوسیلهخروجیاوورودهنگامراشودبارگیري

مكانيیامحلهرومحوطه هاراه آهن،ایستگاههايفرودگاهها،اسكله ها،باراندازها،انبارها،:گمركياماكنـت

فادهاستگمركيتشریفاتانجامبه منظوركاالهانگهداريوانباشتنبرايواستگمركنظارتتحتكهاست

.باشدعموميسردخانه هايواختصاصيانبارهايگمركي،انبارهايمیتوانداماكناین.مي شود



Customs Territoryقلمرو گمرکی      

زاد به جز مناطق آ.اعمال می شودقانون امور گمرکی آن قسمت از قلمرو جغرافیایی کشور است که در آن 

و ویژه



خروج كاال از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي مربوط است: ث ـ ترخیص.

 ع پس از احراز هویت، بالمان( كریر و فورواردر)سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل : ـ ترخیصیهج

.بودن انجام تشریفات گمركي توسط گیرنده كاال را به گمرك اعالم مي نماید



کریر

چیست ؟کریر

اصوال به شرکت هایی گفته می شود که خود دارای وسیله نقلیه حمل بار هستندکریر.

آنها صرفا به عنوان حمل کننده ی فیزیکی و قانونی کاال شناخته می شوند.

عملیات حمل توسط وسایل حمل ونقل از جمله وظایف کریر محسوب می شود.

تمامی مسئولیت های مربوط به حمل و نقل را بر عهده میگیردکریر.

شخص یا شرکتی است که با فرستنده کاال قرارداد منعقد کرده استکریر.

حوزه ی اختیارات و وظایف این شرکت ها توسط قوانین داخلی کشور و همچنین یک سری قوانین بین المللی مشخص میشود.

 است” حامل“از لحاظ لغوی به معنای.

مسئولیت همه چیز بر عهده ی شرکت کریری میباشد.

در ایران بیشتر شرکت های کریری به صورت زمینی عمل میکنند.

اند حقیقی یا این شخص میتو. بنابراین کریر وظیفه جابجایی کاال از کشور مبدا به کشور مقصد توسط روش طراحی شده طبق قرارداد را دارد
.حقوقی باشد

 شرکت های این مجموعه عبارتند از:

شرکت های هواپیمایی

کشتیرانی ها

حمل و نقل های بین جاده ای

راه آهن





فورواردر

چیست؟فورواردر

باشدکریربه شخص یا شرکتی گفته می شود که رابط میان خریدار و شرکت های.

ا ترتیب فورواردر در قبال هزینه ای که میگیرد صرف. به طور کلی فورواردر به عنوان یک واسطه حرفه ای عمل میکند

.حمل و نقل کاال را میدهد

 او از یک طرف با فرستنده و گیرنده در ارتباط است و از طرف دیگر با شرکت های حمل ونقل.

با توجه به تخصصی که در زمینه حمل و نقل دارد ، از بین روش ها بهترین روش حل مرکب را انتخابفورواردر

.کرده و طراحی میکند

رواردر به طور کلی مسئولیت فو. او تمامی اقدامات الزم برای آماده سازی اسناد و تشریفات اداری را به انجام میرساند

.این است که چگونگی حمل ونقل کاال را صرفا طراحی کند

وظیفه ی اصلی او برنامه ریزی برای حمل و نقل است.





چیست؟فورواردرباکریرتفاوت



داد حمل و با وجود فورواردر همچنان مسئولیت قانونی و حمل فیزیکی محموله ، شرکتی است که با فروشنده قرار

.نقل کاال را بسته است که به آن کریر میگویند

فقط یک کریر ممکن است خود صاحب کشتی باشد ، و یا کشتی را برای حمل بار اجاره کرده باشد؛ پس فورواردر

.طراح حمل و نقل و واسطه ی حرفه ای محسوب میشود 

وظیفه ی هر دو حمل کاال از یک کشور به کشور دیگر در ازای دریافت پول است.

نیز به فورواردر شرکتی محسوب میشود که در زمینه ی حمل و نقل تخصص باال دارد و میتواند به عنوان مشاور

.شما کمک کند



مي شودانجامگمركيمقرراتاجرايدركهاستعملیاتيكلیه:گمركيتشریفاتـچ.

مركيگمقرراتدرمندرجالزاماتاجرايبرايكهاستمعتبريبیمه نامهوبانكيضمانتنامهنقد،وجه:تضمینـح

.مي شودسپردهگمركنزد

مي كندملزمعمليانجامعدمیاانجامبرايگمركبرابردرراشخصكهالكترونیكيیاكتبيالزامقبول:تعهدـخ.



کاالی مجاز 

قانون جدید1بند ع ماده قانون صادرات و واردات2ماده 1بند 

کاالی مجاز

کاالیی است که صدور یا ورود آن 

با رعایت ضوابط به کسب مجوز 

.نیازی ندارد

کاالی مجاز 

کاالیی که صدور یا

ورود آن با رعایت 

ضوابط به کسب 

.مجوز نیازی ندارد



کاالی مجاز مشروط

قانون جدید1بند غ ماده ون صادرات و واردات قان2ماده2بند

:کاالی مجاز مشروط

کاالیی است که صدور 

کسب موافقت قبلی یا ورود آن به 

.یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد

• کاالی مشروط

کاالیی است که صدور یا

کسب ورود آن با 

.امکان پذیر استمجوز



کاالی ممنوع

قانون جدید1بند ف مادهقانون صادرات و واردات2ماده3بند

:کاالی ممنوع

کاالیی است که صدور یا ورود آن به 

موجب شرع مقدس اسالم

(به اعتبار خرید یا فروش یا مصرف)

گرددقانون ممنوع و یا بموجب 

:کاالی ممنوع

کاالیی که صدور یا ورود آن 

شرعیا مصالح ملی بنا به 

موجبمقدس اسالم به 

استقانون ممنوع



Import Dutyحقوق ورودی

Customsگمركيحقوق Dutyكاالگمركيارزش(%۴)درصدچهارمعادل

taxesCustomsبازرگانيسوداضافهبه Benefitوزیرانهیأتتوسطكه

Valueافزودهارزشبرمالیات)وجوهيبه عالوهمي گرددتعیین Added Taxes+عوارض

Redاحمرهالل Crescent Society Taxes)وصولمسؤولگمركقانون،به موجبكه

خدماتانجامهزینه هايشاملوليمي گیردتعلقكاالقطعيوارداتبهواستآن

.نمي شود



 محاسبه حقوقی گمرکی

 ارزشCIF کاالX  نرخ ارزX نرخ تعرفه

محاسبه سود بازرگانی

تعرفهنرخ  Xنرخ ارز  Xکاال CIFارزش 

محاسبه هزینه انبارداری

وزن ناخالص Xنرخ انبارداری  Xمدت 



شدههماهنگسامانهبین الملليكنوانسیونبراساسكاالگذاريكدوتوصیف:شدههماهنگ (سیستم)سامانهـژ

گمركيهمكاريشوراي تصویببهكهمیالدي۱۹۸۳ژوئن۱۴مورخكاال(كدگذاري) گذارينشانهوتوصیف

دیاكنوانسیونبهایراناسالميجمهوريدولتالحاققانونواحدهمادهبراساسایراناسالميجمهوريورسیده

.استپیوستهآنبهشمسي،هجري۲۰/۶/۱۳۷۳مصوبشده



(  HS)سیستم هماهنگ شده کد گذاری کاال

Harmonized Commodity Description & Coding System



شدههماهنگ  ( سیستم)سامانه 

ي گذارنشانهوتوصیفشدههماهنگسامانهبین الملليكنوانسیونبراساسكاالگذاريكدوتوصیف

جمهوريورسیدهگمركيهمكاريشوراي تصویببهكهمیالدي۱۹۸۳ژوئن۱۴مورخكاال(كدگذاري)

مصوبشدهیادكنوانسیونبهایراناسالميجمهوريدولتالحاققانونواحدهمادهبراساسایراناسالمي

.استپیوستهآنبهشمسي،هجري۲۰/۶/۱۳۷۳

ودیبنطبقهخاصیاصولباراکاالها(ورودیحقوق)آنتعرفهازاطالعوکاالبهدستیابیبرایگمرکدر

کدودهشهماهنگسیستمنمانکالتورآنهامعروفترینونامندمینمانکالتورراآنکهاندکردهبندیفهرست

Hamonizedشدههماهنگسیستمراآناختصاربهکهاستکاالگذاری Systemمخففصورتبهیا”

HS“نامندمی.HSاستشدهگذاشتهاجراموردبهجهانسطحدر1988ژانویهاولاز.



:  خصوصیات بارز نمانکالتور

.  یرد ثمره تالش یک قرن بوده و در حال حاضر در بیشتر کشورها مورد استفاده قرار می گHSنمانکالتور 

.  در تدوین آن کوشش شده است 

.رفته شده است جنبه بین المللی و همچنین قابلیت تطبیق با نیازهای متنوع کشورهای مختلف در نظر گ-1

(  قابل فهم و درک)ساده و قابل اجرا در همه دنیا می باشد -2

د آن به با شرایط متحول زمان و اختراعات جدید هماهنگ می باشد ، یعنی هر کاالیی اعم از اینکه تولی-3

.یدا بکند گذشته ، حال یا آینده تعلق داشته باشد مشخصا بتواند در یکی از ردیف های جدول جایی پ



(نمانکالتورها)الزام وجود تعرفه های گمرکی 

ایجاد وحدت رویه در طبقه بندی کاالها و تعریف یکسان از آن -1

هوم مشخص شناسایی سریع انواع کاالها به نحوی که از یک کد بخصوص ، کلیه طرف های ذینفع یک مف-2
.را استنباط کنند 

وی دیگر اخذ حقوق ورودی متناسب با نوع کاال و جلوگیری از اختالف فی مابین گمرک و بازرگانان از س-3

ایجاد زبان واحد بین المللی در زمینه سیاست بازرگانی و در هنگام عقد قراردادهای بازرگانی-4



:HSساختار 
در حال حاضر سفید و برای احتیاجات 99و 77دو فصل . فصل می باشد 99قسمت و 21دارای HSسیستم 

رقمی مشخص 6رقم و کاالها با کدهای 4در این سیستم شماره های اصلی با . شده است آینده در نظر گرفته

.می گویندHSشده که به آن کدهای 

:  نکته 

HSدراین سیستم ، دولت ها اجازه دارند که برای نیازهای داخلی خود دو رقم به عنوان کد داخلی به کدهای 

.اضافه نمایند



استاولیهمادهیکازحاصلکاالهایاقالمبهمتعلقفصلهر-1

اندشدهتنظیمترتیببهشدهکاروشدهساختهموادتااولیهمادهازکاالهافصلهردر-2

یکهردر.استیافتهاختصاصچوببه44فصلوکائوچوییمواد40فصل،پالستیکیموادبه39فصلمثالا 

.انددهشبندیطبقهمادهآنازحاصلاشیاءکاالرویشدگیکارنسبتبهوخاممادهاول،فصولایناز

.استگرفتهتصورعملکردیاتولیدییاصنعتیخاصرشتهیکبراساسفصولازبعضیبدبندیطبقه-3

اصول طبقه بندی کاال در نمانکالتور



مسوشمارهدوفصلدرردیفشمارهدومشمارهدو،فصلشمارهاولشمارهدو،سیستمایندر

سازمانعضوکشورهایداخلیشمارهآخرشمارهدووردیفشمارهداخلدرفرعیشماره

.کنندایجادتوانندمیخودنیازهایبرایکهاستگمرکجهانی

00000000

شماره فصل ه ردیف تعرفشماره فرعیشماره داخلی



رقمی 6رقمی و کد 4تعرفه : مثال HSو شماره های داخلی

SUQحقوق ورودینوع کاالشماره تعرفه

5902
ی آمیدها ، پارچه استخوان بندی الستیک چرخ تهیه شده از نخ های نایلمن یا سایر پل

پلی استرها یا ریون و ویسکوز با مقاومت باال 
----

Kgاز نایلون یا از سایر پلی آمیدها -590210

30آغشته شده 6از پلی آمید ---59021010

25آغشته نشده 6از پلی آمید ---59021020

30آغشته شده6و 6از پلی آمید ---59021030

25آغشته نشده6و 6از پلی آمید ---59021040

Chiefer4شیفر ---59021050

4سایر ---59021090

Kgاز پلی آسترها -590220

4آغشته شده---59022010

4آغشته نشده---59022020

4kgسایر59029000



رقمی ، بدون تقسیمات داخلی6با کد HSتعرفه 

SUQحقوق ورودینوع کاالهشماره تعرف

ونردستگاه ضبط یا پخش ویدئو حتی توام شده با ویدئو تی8521

20Uاز نوع مغناطیسی -85211000

20Uسایر -85219000



داخلیرقمی و بدون تقسیمات 6بدون کد HSرقمی 4تعرفه 

SUQ  =(Standard unit Quantiy )

وجه به نوع گر واحد استاندارد بین المللی کاال میباشد که از واحد های مختلف باتبیان 

( … یونیت ، دستگاه و  ) U، ( مترمربع  ) m2،  ( کیلوگرم  ) Kgکاال مانند 

.استفاده شده است 

SUQحقوق ورودینوع کاالهشماره تعرف

50kg...  سوسیس ، سوسیسون و محصوالت مشابه ، از گوشت و 16010000



ترعايبااماكنايندرتحويلوتخلیهبدونمذكوراماكنازكاالخروجوگمركياماكنبهكاالورود:يكسرهحملـذ

.استقانوناينمقررات

يادستيصورتبه اظهاركنندهتوسطمربوطهاسنادضمیمهبهشدهامضاءاظهارنامهكهزماني:اظهارروزـر

.مي يابداختصاصآنبهاظهارنامهثبتدفترشمارهومي شودارائهگمركبهرايانه اي

رخموكنوانسیونبراساسكهبین الدوليبین الملليسازمان:(گمركيهمكاريشوراي)گمركجهانيسازمانـز

اسفنددرايرانكشورواستگرديدهايجادمیالدي۱۹۵۰دسامبر۱۵بامطابقشمسيهجري۲۴/۹/۱۳۲۹

.استپیوستهآنبهشمسيهجري۱۳۳۷سالماه



Worldگمرکجهانیسازمان Customs Organization(WCO)

گمرکجهانیسازمان(WCO)گمرکیهایهمکاریشورایعنوانبه1952سالدرکهCCCCustoms Cooperation Council

.استگمرکیاداراتکاراییوارتقایآنهدفکهاستمستقلالمللیبیننهادیکاست،شدهتأسیس



،امروزWCOدهندمیانجامراجهانیتجارتازدرصد98تقریبامجموعاکهاستجهانسراسردرگمرکاداره182دهندهنشان.

درستصدایتواندمیواستگمرکیاموردرصالحیتدارایکهاستالمللیبینسازمانتنهاWCO،گمرکیخدماتجهانیمرکز

.باشدآنپاسخگویودهداختصاصخودبهراالمللیبینگمرکیجامعه



Customs Chargesهزینه های گمرکی       

انجام خدمات وجوهی است که در قبال 

:از قبیل

یافت درخدمات فوق العاده ، توزین کاال و بدرقه، مراقبت، تعرفه بندی، آزمایش، انبارداری، باربری،پلمپ،X RAYهزینه های 

.میشود

1بند ل ماده 



Customs Controlارزیابی 

:کنترل های گمرکی

.اقداماتی که توسط گمرک به منظور اطمینان یافتن از رعایت مقررات گمرکی انجام می گیرد

1بند ق ماده 



انوانتر



مهاظهارناتسلیمازقبلتوانندمی(گمرکرسمیکارگزار)قانونینمایندگانیاکاالصاحبان

وتوزیننیازصورتدرورویتراخودکاالیکهکنندتقاضااجرائیگمرکاز،گمرکیمربوطه

.دهندانجامراکاالمحتویاتبررسی

بستهرویتزماندر.بودخواهدپذیرامکانگمرکموافقتباوکتبیتقاضایطیاقداماین

از،خسارتبروزصورتدروبودنخواهدخسارتمتحملگمرکشودواردکاالبهخسارتیاگرها

.شدنخواهدقائلگانیبازرحقوقسوددرتخفیفگمرکیواردهخسارتاین

انجامکاالدنکرخشکیاوکااللفافتغییریاوبندیبستهدرتغییراتیبخواهدکاالصاحبصورتیکهدر

رهازقبلبایدمربوطهمامورودهدانجامگمرکماموریننظرزیروگمرکبهصراحتارامراتببایددهد

.نمایندبازدیدوصورتجلسهرامراتبتغیرگونه

االیکبازدیدبهنسبت،گمرکاتازکاالترخیصپروسهدرکهکندمیکمکبارگانانبهانوانتر

.نماینداقدامتردقیقایتعرفهتعیینبهنسبتلزومصورتدرو،اقداموارداتی

https://www.tarkhis.org/clearance


Customs Formalitiesتشریفات گمرکی 

38ماده تشریفات گمرکیقانونی الزام 

خروج کاال

.استمستلزم انجام تشریفات گمرکی از اماکن گمرکی 

:تشریفات گمرکی

.تمامی عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود

1بند چ ماده 

.انجام می شوداولین گمرک مجاز تشریفات گمرکی کاالی ورودی در 

.داعالم می شوتوسط گمرک ایران  برای انجام تشریفات مختلف گمرکی گمرکات مجاز



اظهارنامهتسلیم ضرورت

39ماده 

گمرکهکنسخیتعدادوشکلبهنامهاظهارتسلیمباکاالاظهاربهمنوطگمرکیتشریفاتانجام

.میباشدویقانونینمایندهیاکاالصاحبتوسطمینمایدتعیینایران

(به جز مواردی که در این قانون استثنا میشود)

گمرک به شکل و تعداد نسخی کهبه اظهارکاال با تسلیم اظهارنامهانجام تشریفات گمرکی منوط 

.ایران تعیین مینماید توسط صاحب کاال یا نماینده قانونی وی میباشد

(غیر از مواردی که در این قانون استثنا میشود)

است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کاال را برمجازگمرک ایران 

.دهدضرورت روز تغییر حسب 



حمل یکسره

بادر این اماکنبدون تخلیه و تحویل از اماکن مذکورخروج کاال به اماکن گمرکی و ورودی کاال 

.رعایت مقررات این قانون است

کاالی تجاری

1بند ض ماده 

ولیدی، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از ت. فروش صادر یا وارد می گرددبرایتشخیص گمرک ایران کاالیی که به 

برسدفروش تفکیک و بسته بندی به



پرداخت بدون تعهد بانکصاحب کاالی تجاری                          

شخصی است که 

.گواهی شده باشدمقام صالحیت دار و صحت امضای واگذارنده از طرف ظهرنویسی یا اسناد مزبور به نام وی

1

نسخ اصلی اسناد خرید و حمل

به نام او صادر شده

2

ترخیصیه

نیز به نام او باشد



L/Cپرداخت با تعهد بانک صاحب کاالی تجاری   

شخصی است که

.گواهی شده باشدمقام صالحیت دار و صحت امضای واگذارنده از طرف ظهر نویسی یا اسناد مزبور به نام وی 

1

سخ اصلی اسناد خرید و حملن

ه از طرف بانک به نام او ظهر نویسی شد

باشد

2

ترخیصیه

نیز به نام او باشد



اماکن گمرکی

،نظارتتحتكهاستمكانيیامحلهرومحوطه هاراه آهن،ایستگاههايفرودگاهها،اسكله ها،باراندازها،انبارها

میتواندناماكاین.مي شوداستفادهگمركيتشریفاتانجامبه منظوركاالهانگهداريوانباشتنبرايواستگمرك

.باشدعموميسردخانه هايواختصاصيانبارهايگمركي،انبارهاي



کاالی داخلی

:کاالی داخلی

ورود است که کاالی خارجی کشور تولید یا ساخته شده یاقلمرو گمرکی کاالیی است که در 

.شده استقطعی 

کاالی گمرک نشده

انجام کاملآن به طور تشریفات گمرکی گمرک است، ولی کنترلو تحت نظارت کاالیی که 

.نشده است



Customs Clearanceترخیص از گمرک  

خاتمه یافته عملیات ارزیابی 

و وارد کننده حقوق ورودی را 

پرداخت نموده

پروانه سبز گمرکی یا کد رهگیری آن را دریافت نموده و

.شده استخارج کاال از گمرک و 







1بندک مادهمرجع تحویل گیرنده کاال                                                                 

که بموجب قانون یاشخصی حقوقی 

قراردادهای متکی به قانون 

تحویل و نگهداری کاالهایمسئولیت

مربوط به عموم اشخاص راکه 

نشدهتشریفات گمرکی آن انجام 

.است در اماکن گمرکی بر عهده دارد



Customs Regulationمقررات گمرکی

1بند ک ماده 

:مقررات گمرکی

قوانین و مقررات، اعم از 

آیین نامه های اجرایی، دستورالعمل ها و 

بخشنامه هایی که نظارت یا اجرای آن

.به گمرک واگذار گردیده است



کاالی گمرک نشده

ام کاالیی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل انج

نشده است



قانون امورگمرکی و رویه های آن



قانون امورگمرکی47ماده 

 ـ كاالي وارده به قلمرو گمركي را مي توان براي یكي از منظورهاي زیر اظهار كرد۴۷ماده:

الف ـ ورود قطعي

ب ـ ورود موقت

پ ـ ورود موقت براي پردازش

(اعاده به خارج از كشور)ت ـ مرجوعي 

ث ـ عبور خارجي

ج ـ عبور داخلي



یورود قطع



حقوقپرداختباگمركيقلمروداخلدراستفادهبرايواردهكاالهايآنبراساسكهاستگمركيرویهقطعي،ورودـ۴۸ماده

.مي شودترخیصتشریفات،كلیهانجامباوخدماتانجامهزینه هايوورودي

گمركيانبارهايدرتوقفمدتدریاكاالتحویل گیرندهمرجعبهتحویلهنگامتامبدأازحملحیندركاالكهموارديدرـ۴۹ماده

فاتتشریانجاموخدماتانجامهزینه هايتمامپرداختباراكاالكندتقاضامي تواندكاالصاحبشود،فاسدیاضایعیاآسیب دیده

تپرداخباوكردهتفكیكراشدهفاسدیا دیدهآسیبقسمتیاوكندواگذاردولتبهبالعوضراآنیاوخارجكشورازگمركي

كهدرصورتي.نماید نظرصرفدولتنفعبهبقیهترخیصازوبپردازدراسالمقسمتوروديحقوقفقطخدمات،انجامهزینه هاي

كاالصاحبقاضايتبهمي توانداجرائيگمركشود،كاالبیشترفسادیا دیدگيآسیبموجبآنتفكیكیانباشدمقدورسالمقسمتتفكیك

حقوقنآبراساسوتعیینراكاالارزشفساد،و دیدگيآسیببامتناسبمي رسدایرانگمركتأییدبهكهصورتمجلسيتنظیمبا

یا دیدگيآسیبنسبتبهاین صورتدرشوددریافتوزنبراساسمذكوروروديحقوقچنانچه.نمایدوصولومحاسبهراورودي

ازدهدیآسیب قسمتشودكاال دیدگيآسیبموجبتحویل گیرندهمرجعكهدرصورتي.مي شوددادهتخفیفوروديحقوقدرفساد

.مي گرددمعافخدماتانجامهزینه هايپرداخت



ورود موقت

تموقطوربه شرایطيتحتمي تواندمعینيكاالهايآنبراساسكهاستگمركيرویهموقت،ورودـ۵۰ماده

هكاین بدونمي نمایدتعیینایرانگمرككهمعینيمهلتظرفبایدكاالهااین.شودواردگمركيقلمروبه

.استمستثنيحكماینازاستهالكازناشيتغییرات.گرددخارجشودایجادآندرتغییري



ورود موقت براي پردازش

قلمروبهموقتطوربه مي تواندكاالآنبراساسكهاستگمركيرویهپردازش،برايموقتورودـ۵۱اده

واديمشاملهمچنینرویهاین.شودصادرسپسوشدهفرآوريیاتعمیرتكمیل،ساخته،تاشود،واردگمركي

كمكيكاالهاي.مي گرددنیزمي شودمصرففرآوريوتكمیلساخت،دركه(كاتالیست ها)تسریع كننده هاقبیلاز

آمدهدستبه محصوالت.نیستپردازشبرايموقتورودرویهمشمولابزارآالتو كننده هاروانقبیلاز

رودورویهازاستفادهمجوزآنهابرايكهكاالهایيتعمیروفرآوريتكمیل،ساخت،ازكهمي باشندمحصوالتي

.مي آیند دستبهشدهاخذپردازشبرايموقت

مشتركپیشنهادبامختلفكاالیيگروهتفكیكبهپردازشبرايموقتورودزمانيسقفـ۱تبصره

نوزیراهیأتتصویبوایرانمعادنوصنایعوبازرگانياتاقایران،گمرك ربط،ذيتولیديوزارتخانه هاي

.گرددمي تعیین



مرجوعی

متروكهمقرراتاجرايباكههنگاميتاراگمركدرموجودواردهكااليآنبراساسكهاسترویه ايمرجوعي

.نمودترخیصواظهارگمركبهخارجبهاعادهعنوانبه مي تواناستنرسیدهفروشبه 



ترانزیت داخلی

:گ.ا.ق59ماده

سایریاودیگرمجازگمرکبهمجازگمرکیکازنشدهگمرککاالیآنبراساسکهاستگمرکیرویهداخلی،عبور

داخلیرعبوآنکهحسب.شودانجاممقصددرآنگمرکیقطعیتشریفاتتاگرددمیمنتقلگمرکنظارتتحتاماکن

مینامیدهاداریداخلیعبوریاوشخصیداخلیعبورترتیببهباشدگمرکتصمیمیامتقاضیدرخواستبنابرکاال

.شود

استدهنشانجامكاملبه طورآنگمركيتشریفاتولياستگمرككنترلونظارتتحتكهكاالیي:گمرك نشدهكاالي



ومومومهرهایبارُگنج،(اداریدستور)حکمصدورباگمرکی،انبارهایدرتراکمصورتدرتواندمیگمرکـگ.ا.ق60ماده

کاالقدانفودیدگیآسیب،کسریمسؤولیت.نمایدمنتقلدیگرگمرکیانبارهایبهاداریداخلیعبورعنوانتحتراشدهپلمب

.استگمرکبااداریداخلیعبورحیندر(ماژورفورس)قهریهقوهموارددرجزبه

گمرکبرعهده(ماژورفورس)قهریهقوهمواردغیردراداریداخلیعبوربهمربوطخدماتانجاموحملهایهزینهـ1تبصره

ازناشیخطراتمقابلدرراداخلیعبورموضوعکاالیاستمکلفگیرندهتحویلمرجع.شودنمیدریافتکاالصاحبازواست

.کندوصولکاالصاحبازترخیصهنگامبهرامربوطهبیمهحقونمایدبیمهسوزیآتشوتصادف

ودیدگیآسیبکسری،مسؤولیت.استعبورمبدأگمرکطرفازدرخواستقبولبهمنوطکاالشخصیداخلیعبورـ2تبصره

.استاظهارکنندهباشخصیداخلیعبورحیندرکاالفقدان



اساساینبرعبوریپروانهواظهارنامهوتنظیممجلسصورتشودمشاهدهکسریاظهار،بهنسبتداخلی،عبورمبدأگمرکدرهرگاهـ61ماده

کاال،بصاحیانقلوحملشرکتاظهاربهنسبتداخلیعبورکاالیارزیابینتیجهدرمبدأگمرکدرکهصورتیدر.شودمیدادهعبورکاالواصالح

وقانوناین(108)ماده(2)تبصرهمشمولترتیببهشودمشاهدهممنوعغیراضافیکاالییا(%5)درصدپنجبرمازادهمنوعاضافیکاالی

.گرددمیگمرکیقاچاقمقررات

-الیکاترخیصازقبلواظهارازبعدمغایرتنوعهرکشفاستشدهذکرقاچاقعنوانبهقانونایندرکهمصادیقیازغیرگز.ا.ق108ماده

حوالاواوضاعبهتوجهباالتفاوت،مابهاخذبرعالوهباشدمتعلقهوجوهتفاوتاخذستلزم-موگردددولتمالیزیانموجبکهگمرکازورودی

:تبصره.شودمیدریافتالتفاوت،مابه(%۱۰۰)صددرصدتا(%۱۰)درصددهازایجریمهگمرکرئیستشخیصبه

1-شدهاظهارکاالیورودیحقوق(%۵۰)درصدپنجاهازبیشمیزانیبهورودیحقوقالتفاوتمابهاخذبهمنجرمغایرتکشفکهدرصورتی

.باشدالتفاوتمابه(%۵۰)درصدپنجاهازکمترنبایدماخوذهجریمهحداقل،التفاوتمابهاخذبرعالوهباشد

https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86/2f93f48797
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1/22161c7454
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86/3f16780473
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA/2f08f88295
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5/34daf30092
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3/3667e70412
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AF%D9%87/2d1ad68288


 قانون امور گمرکی موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود113براساس ماده:

هایی که همچنین کاال. کاالیی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد–الف 

.بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیر مجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد

.این قانون است( 103)ماده( 1)منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر  از موارد مندرج در تبصره–تبصره 

بهگمرکیتشریفاتمشمولهواپیماهایومسافروکاالونقلیهوسایلخروجوورودبرایگمرکیمجازراههایوهافرودگاهها،لنگرگاهها،اسکلهـ1تبصره

وشهرسازیوراهاطالعات،خارجه،امورهایوزارتخانهایران،گمرکاالختیارتامنمایندگانشرکتباوکشوروزارتمسؤولیتبهکارگروهیپیشنهاد

.رسدمیوزیرانهیأتبهتصویبوشودمیتعیینجمهوریریاستراهبردینظارتوریزیبرنامهمعاونتوانتظامینیرویتجارت،ومعدنصنعت،

قلمروازمقررمهلتظرفمرجوعیوخارجیعبورپردازش،برایموقتورودموقت،ورودکاالییاونقلیهوسایلنکردنخارج–ب

ترخیصیاوگمرکبهتحویلعدمیاخروجعدمکهمواردیدرجزمقررمهلتظرفشخصیداخلیعبورکاالیتحویلعدموگمرکی

نباشدعمدیقطعی،

مشمولنیزندباشداشتهگمرکبهآنهاتحویلیاوگمرکیقلمروازکاالونقلیهوسایلخروجبرداللتکهواقعخالفاسنادارائه–تبصره

.استبنداینمقررات

.ننمایدتطبیقشدهاظهارکاالیخصوصیاتوجنسنوعباکهباشدشدهذکرکاالییخصوصیاتآندرکهاستسیاهه ایواسنادواقعخالفاسنادازمنظور







.کاالی عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود–ت 

افی از اضکاالی وجود کاالی اضافی همراه کاالی اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه –ج 

استاین قانون از شمول این بند مستثنی ( 54)کاالی اضافی موضوع ماده. نوع کاالی اظهار شده نباشد

هرگاه در گمرک ورودی در کاالی عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورتمجلس قانون امور گمرکی54ماده توجه بهبا 

و ( %۵)کاالی اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد. تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصالح و کاال عبور داده می شود

در این صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه . این قانون می گرددگمرک۱۰۸ماده(۲)کاالی اضافی غیر هم نوع مشمول تبصره 

.اصالح اسناد و عبور کاال داده می شود

https://akoct.com/category/customs/


فورس)ـ هـرگاه کـاالی عـبور داخلی به طور کلـی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشودجز در موارد قوه قهریه 62ماده 

.، مشمول مقررات قاچاق می گردد(ماژور

زیران می تبصره ـ در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار که در آیین نامه اجرائی به تصویب هیأت و

، این قانون به صدور اجازه تحویل کاال به مرجع تحویل گیرنده اقدام نماید( 109)رسد، گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده 

.مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل شود

ل ـ در مواردی که کاالی عبور داخلی با کسری، تحویل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حم63ماده

کاالی عبوری در صورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده . بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخلیه می شود

ن و باشد تضمی( فورس ماژور)درصورتی که کسری و فک مهر و موم و پلمب، ناشی از قوه قهریه . کسری، مشمول قاچاق گمرکی است

.تعهد، ابطال می شود





ترانزیت خارجی

ازمجگمرکیکازگمرکیقلمروازعبورمنظوربهکاالییآنبراساسکهاستگمرکیرویهکاالخارجیعبورـ53ماده**

.شودخارجگمرکنظارتتحتدیگری،مجازگمرکازووارد

ورکشمقصدبهخارجیمبادیازکاالییآنطیکهاستمراحلیسلسلهازعبارتکاالخارجیترانزیت-حق1ماده**

المیاسجمهوریقلمروازکاالصاحبتقاضایبهآنتدریجیحملترتیبوشدهمناطق حراستدرآننگهدارییاوثالث

.می گرددخارجکشورمرزینقاطاز دیگریانقطههمانازمآالوواردکشورمرزینقطهیکازایران

وتهیهکشورامنیتشورایتوسطخارجیترانزیتبرایممنوعهکاالهایفهرست-ح.ق3ماده1 تبصره

.می رسدوزیرانهیأتتصویببه

.بودخواهدمربوطهمراجعمجوزکسببهمنوطشیمیاییونباتیودامیمحموالتخارجیترانزیت-ح.ق3ماده2 تبصره



صادراتووارداتجزءعبورمی کنندکشورازخارجیترانزیتعنوانتحتکهکاالحاملکانتینرهایوکاالها-ح.ق4 ماده

هزینه هایپرداختمشموللکناستمعافعوارضوبازرگانیسودگمرکی،حقوقپرداختازنمی گردند ومحسوبقطعی

بود،خواهندعملیاتیوگمرکی

فعالیتمجوزدارایایرانیبین المللینقلوحملسهامیشرکت هایتوسطکهخارجیترانزیتکاالهایکلیه-ح.ق5 ماده

یاوبانکیتضمینشده،تلقیمجازکاالیحکمدروجه الضمانسپردننظرازحمل می گردند،ترابریوراهوزارتاز

جایبهمعتبربیمه نامه هاییاونقل بین المللیوحملشرکت هایبانکیتضامنیضمانت نامه های

.می شودپذیرفتهترانزیتوجه الضمان

واظهارنامهوتنظیممجلسصورتشودمشاهدهکسریاظهارنامهبهنسبتعبوریکاالیدرورودیگمرکدرهرگاهـ54ماده

کاالیو(%5)درصدپنجمازادبرنوعهمانازاضافیکاالی.شودمیدادهعبورکاالواصالحآنبراساسعبوریپروانه

اصالحاجازهمربوطهمقرراترعایتباصورتایندر.گرددمیقانوناین(108)ماده(2)تبصرهمشمولنوعهمغیراضافی

.شودمیدادهکاالعبورواسناد



خروجدروارزیابیسرویستوسطمحتویاتارزیابیبهنیازبدونمی گردندوارداولیهپلمبباکهکانتینرهایی-ح.ق9 ماده

.می گردندترانزیتپروانهصدورباگمرکاضافیپلمبالصاقبااظهارنامهومطابقت اسنادبافقطگمرکاز

پلمبومحتویاتارزیابیوپلمبفکدارد،وجودانتظامینیرویوگمرکاتبرایقویظنکهاستثناییموارددر- تبصره

ورتصهردر.استبالمانعجدیدوقبلیپلمب هایوکانتینروشماره هایبررسینتیجهحاویتنظیم صورت مجلسیبامجدد

.استالزامیگمرکنمایندهحضور



شود،خارجکشورمرزهایازیاوتحویلخروجیگمرکاتبهپروانهاعتبارمدتپایانتاخارجیترانزیتکاالیگاههر-6 ماده

.بودخواهددریافتیتضمینتسویهبهمکلفگمرکوگردیدهتلقیخاتمه یافتهترانزیت

قاچاقاتمقررمشمولکاالنگردد،تحویلگمرکبهیاخارجگمرکیقلمروازپروانهاعتبارمدتپایانتاعبوریکاالیهرگاهـ57ماده

.شودمیگمرکی

تعهدودمسترمأخوذهتضمیناست،رفتهبیناز(ماژورفورس)قهریهقوهعللبهکاالگرددمحرزگمرکبرایکهدرصورتیـ1بصرهت

کاالیورودیحقوقمیزانبهتضمینموجه،عذرموارددرهمچنین.شودمیساقطاعتباردرجهازمأخوذه

.گرددمیمنظورگمرکقطعیدرآمدبهنشدهتحویلیاخارج

نماید،صادرراگیرندهتحویلمرجعبهکاالتحویلاجازهقانوناین(109)مادهموضوعانتظامیجریمهاخذباتواندمیگمرکـ2تبصره

.دباششدهتحویلمقصدگمرکبهکاالخارجی،عبورپروانهاعتبارمهلتازروزدهتاحداکثرگمرکنظربااینکهبرمشروط

روجخیاتحویلعدمازناشیهایمجازاتوگمرکمطالباتمتعلقه،جرائمپرداختدر(کنندهترانزیت)عبوردهندهمسؤولیتـ58ماده

.نیستعبورپروانهصدوربرایمأخوذهتضمیناتیاوتعهداتمیزانبهمحدودکاال



به شرح زیر خواهد بودوجه الضمان عبور کاالی خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران منوط به سپردن -ح.آیین نامه اجرایی ق10 ماده:

.قطعی آن کاال تعلق می گیردبه واردات در مورد کاالهای مجاز مبلغ معادل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارضی که - الف 

.  کاالو سه برابر ارزش بازرگانی، عوارض درمورد کاالی مجاز مشروط و ممنوع الورود مبلغ معادل حقوق گمرکی، سود -ب 

 یا نقل الضمان تودیع شده، شرکتهای حمل و میزان وجه در صورت عدم خروج کاال و انطباق مورد با موازین قاچاق، صرف نظر از -1تبصره

.مربوط خواهند بوددر قوانین اشخاص، مشمول مجازاتهای مندرج 

قوق مجوز فعالیت از وزارت راه و ترابری، معادل حایرانی دارای میزان وجه الضمان تودیعی توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی -2 تبصره 

.عبوری می باشدعوارض کاالی گمرکی، سود بازرگانی و 

بارنامه بین المللی حمل و با تنظیم اظهارنامه و خروجی با درمواردی که کاالی عبوری توسط راه آهن جمهوری اسالمی ایران تا مرز -3 تبصره 

.، نیاز به سپردن وجه الضمان نمی باشدانجام می شودتعهد کتبی توسط راه آهن 

بصره شرکتهای حمل و نقل بین المللی موضوع تو برای وجه الضمان موضوع این ماده به صورت سپرده نقدی، ضمانتنامه بانکی بوده -4 تبصره 

تضامنی بانکی یا بیمه نامه های معتبر به جای وجه الضمان عبور کاالفوق ضمانتنامه های این ماده عالوه بر موارد ( 2)

.پذیرفته می شود

د مربوط در صورت بروز تخلف و قاچاق نخواهوفق مقررات اخذ وجه الضمان به میزان فوق مانع از وصول جرایم و بقیه حقوق دولت -5 تبصره 

.بود





قاچاق

 باشد ،گریزاندن مییا گاچاخ از ریشه کلمه گاچماخ به معنی فرار کردن وکلمه قاچاق یك کلمه ترکی است قاچاق

به در اصطالح گمرك و سایر دستگاههای وصولی دولت، منظور از قاچاق،گریزاندن کاال از پرداخت مالیات و عوارض
نوع دولت است و یا فرار دادن کاال از شمول مقررات دولتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیرمجاز و مم

.است



قانون امور گمرکی موارد قاچاق را به شرح ذیل 113ماده 
:بیان می کند

همچنین . ـ کاالیی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد1
.گرددکاالهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف

ن امور منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از آنچه گمرك ایران بعنوان مسیر مجاز اعالم نموده است و  در قانوـ
.گمرکی نیز از ان نامبرده شده است

ـ خارج نكردن وسایل نقلیه و یا کاالی ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف 2
وج مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کاالی عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خر

.یا عدم تحویل به گمرك و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد

ه گمرك ارائه اسناد خالف واقع که داللت بر خروج وسایل نقلیه و کاال از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها بتبصره ـ
.داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است



واه ـ بیرون بردن کاالی تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خ3
یا هرگاه خارجكننـده غیر از صاحـب کاال. عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود

س از نماینده قانونی او باشد گمرك عین کاال و در صورت نبودن کاال بهای آن را از مرتكب میگیرد و پ
.میشوددریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کاال مسترد میدارد و مرتكب طبق مقررات کیفری تعقیب

ـ کاالی عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود4

.
ار ـ کاالیی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کاالی مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظه5

.شود

، ـ وجود کاالی اضافی همراه کاالی اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرك ذکری از آن نشده است6
.مشروط بر اینكه کاالی اضافی از نوع کاالی اظهار شده نباشد



 بری ـ وسایل نقلیه و کاالیی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران7
فورس )مگر در موارد قوه قهریه . اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد( کابوتاژ)

( .ماژور

ـ کاالی مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کاالی مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی8
آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خالف واقع اظهار شود،  

ه با نوع منظور از اسناد خالف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات و مشخصات کاالیی ذکر شده باشد ک
.وجنس و خصوصیات و ویژگی های کاالی اظهار شده منطبق نباشد یا جعلی باشد

ف صاحب اسناد نادرست، اسنادی که در آن خصوصیات کاال بطور صحیح و کامل و دقیق قید نشده است و هد
.کاال از ارائه این اسناد عدم پرداخت حقوق ورودی یا هزینه های گمرکی به زیان دولت می باشد



وزهای جعلی ـ کاال با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خالف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مج9
.به گمرك اظهار شود

رای آن کاالی جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کاالی صادراتی که ب-10
.پروانه صادر گردیده است تعویض شود

.بداکاالی مورد معافیتی که بدون رعایت قانون امور گمرکی انتقال ی-11

وند، کارت بنا به پیشنهاد گمرك ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتكب قاچاق کاال ش-
و تجارت، بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن
ماده ).ردداتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرك ایران به طور موقت توقیف یا به طور دائم ابطال میگ

(گ.ا.ق114



اسناد مثبته

اال به اسناد مثبته گمرکی بطور کلی اسنادی هستند که موید ورود ک
انها و انجام تشریفات قطعی گمرکی در خصوص, ترتیب مجاز به کشور

ترخیص از گمرك با صدور سند و پرداخت کلیه وجوهی که به ورود
.قطعی کاال تعلق می گیرد می باشد



اسناد نادرست

یح و اسناد یا سیاه هایی است که در ان خصوصیات کاال صح, منظور از اسناد نادرست 
اقدام و مختصرا ذکر نشده است و صاحب کاال از عدم تصریح خصوصیات به زبان دولت
 .شدکاالی دیگری را با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کمتر اظهار نموده با



که با ارائه آنها به مراجع ( گ.ا.ق117براساس ماده )اسناد مثبته گمرکی 
ذی صالح می توان کاال را از ظن قاچاق خارج نمود مشروط برآنكه از نظر

به مشخصات و مارك و عالمت و تعداد و سایر مشخصات با اسناد ارائه شه
:استتشخیص گمرك مطابقت داشته باشد که عبارت از اصل اسناد زیر



الف ـ پروانه ورود گمرکی

بز پروانه ورودی گمرکی به پروانه ورود قطعی،پروانه وارداتی و پروانه س
و تحویل گمرکی نیز موسوم است که پس از تنظیم اظهارنامه وارداتی تنظیم

.مالك می گردد تا عنداللزوم و جهت رفع ظن قاچاق ارائه گردد

یه ، قبض انبار یا ترخیص: مهمترین ضمائم اظهارنامه وارداتی عبارتند از
تور ، ، گواهی مبداء،پیش فاک( حسب مورد)بارنامه حمل ، فهرست عدلبندی 

ای فاکتور ، گواهی بهداشت مبداء ، ثبت سفارش در بازرگانی ، مجوزه
قانونی



( :پته مسافری)ب ـ پته گمرکی
اصوالً پته های مسافری که عبارت پته مسافری و تجاری در باالی آن درج

گردیده است در خصوص کاالهای غیر تجاری صادر می گردد که جزء اسناد 
ترخیص محسوب و جهت رفع ظن قاچاق قابل استناد است

:  پ ـ قبض سپرده که به موجب آن کاال مرخص شده است
گاهی ممكن است جهت بررسی اختالف گمرك با صاحب کاال در خصوص 

رد در دفاتر ستادی گمرك ایران و یا رسیدگی به موضوع مو... تعرفه،ارزش و
ورد، اختالف ، در کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی مانده که در این م

اخذ قبض صاحب کاال می تواند با سپردن حداکثر وجوه متعلقه به حساب سپرده و
بض سپرده ق. سپرده تا تعیین تكلیف نهایی نسبت به ترخیص کاال اقدام نماید

.مذکور نیز جهت رفع ظن قاچاق قابل ارائه و استناد می باشد

گ.ا.ق7ماده 



:ت ـ قبض خرید كاالي متروكه، ضبطي و بالصاحب از گمرک

1370با تصویب قانون تاسیس سامان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال 

اشد وظیفه فروش کاالهای متروکه ، ضبطی و قاچاق بر عهده سازمان مزبور می ب

که برهمان اساس در حال حاضر حواله فروش کاال صادره از سازمان، جایگزین 

تناد می قبض خرید کاال از گمرک گردیده و به عنوان سند مثبته گمرکی قابل اس

.باشد

پروانه عبور ث ـ 

های استان صادر که جهت بارهای ترافیکی از جانب اداره کل حمل ونقل و پایانه

میشود



:ـ پروانه مرجوعی ج 
ر پس از تنظیم اظهارنامه مرجوعی جهت اعاده کاال و خروج آن از کشور،پروانه مربوطه نیز صادر و د

.قرار می گیرد( صاحب کاال)اختیار حامل 

:ـ پروانه ورود موقتچ 
ز صادر و ممكن است کاال بصورت ورود موقت وارد شده باشد که با تنظیم اظهارنامه، پروانه مربوطه نی

در اختیار صاحب کاال قرار می گیرد

ـ پروانه ورود موقت برای پردازشح

خ ـ پته عبور 
ك از اصوال در مواردی که کاالی مربوط به یك پروانه بیش از محموله یك کامیون باشد برای هر ی

اوی کامیونها پته عبور داخلی صادر که به همراه تصویر پروانه در اختیار راننده قرار میگیرد و ح
نده، اطالعاتی از جمله شماره پروانه، شماره کوتاژ اظهارنامه، نوع کاال،شماره کامیون،گمرك صادر کن

.مقصد، تاریخ بارگیری و مدت اعتبار حمل می باشد



مه، پروانه در کابوتاژ نیز عالوه بر اظهارنا(کابوتاژ)دـ پروانه کران بری
.قرار می گیرد( صاحب کاال )کابوتاژ صادر و در اختیار حامل 

ذـ پروانه صادراتی

رـ پروانه صدور موقت

زـ کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی

ژـ کارت هوشمند تكمیل و تأیید شده توسط گمرك



تعریف سند

هرازاستعبارتسند»استشدهتعریفاینگونهمدنيقانون1284مادهدرکهاستدعوياثباتادلهازیکيسند

.باشداستنادقابلدفاعیادعوااثباتمقامدرکهنوشته



آیا هر نوشته اي سند محسوب مي شود ؟ 

دباشاستنادقابلدفاعیادعوامقامدرکهشودميمحسوبسنداينوشته،خیر



انواع سند

رسمي و غیر رسميسند -1

الزم االجرا و غیر الزم االجراسند -2

اسناد تجاري و اسناد غیر تجاري -3



اسناد تجاريتعریف -3-1

ههمیشکهعامتعریفدیگريواستخاصتعریفیکباشندميتعریفدودارايتجاريسنادا:تجارياسناد

.استتردقیق،خاصتعریف

آنموجببهکهسنديهردیگرعبارتبهورودميکاربهتجارتدرکهسنديهر:عاممعنايدرتجارياسناد-

ميصادرداررانباکهقبضي)انبارفبض،فاکتورشامل؛شودميگفتهتجاريسندپردازندميتجارياموربهتجار

کهاستاینيدهندهنشان)بارنامه،(استکشورکداممحصولکاالدهدمينشانکهگواهي)مبداءگواهي،(کند

ویندگميتجارياسناداینهاهمهبهعاممعنايدر...واسنادياعتبارات،چک،برات،سفته،(استشدهحملکاال

.

کوتاهسیدسررباآنيدارندهنفعبهطلبمعرفکهاستمعاملهقابلسندتجاريسند:خاصتعریفدرتجارياسناد-

.رودميکاربهتجاربینمعموالکهمدت



بازرگانی خارجیاسناد 

1-اینویسپروفرما/فاكتورپیش

2-فاکتور/تجاريیسیاهه

3-بنديبستهفهرست

4-بارنامه

5-حملیكرایهفاکتور

6-مبدأگواهي

7-كاالبازرسيگواهي

8-بهداشتگواهي

9-كاالیتجزیهگواهي

10-کاالکیفیبازرسیگواهی

11-دیگرضروریاسناد



Proformaپروفرما اینویس/ فاكتورپیش-1 Invoice

قیمتشدننهایيو(مظنه)معیاردادنارائهازپسكاالفروشندگانكهاستسندياینویس،پروفرمایافاكتورپیش

درصاوجهپرداختیاواسنادياعتبارافتتاحوورودمجوزهاياخذبرایخریداردرخواستبهدیگرشرایطو

..کندمی

مل،حینحوهفروشنده،وخریدارمشخصاتحمل،شرایطكل،قیمتواحد،قیمتمعامله،شرایطفاكتورپیشدر

شرایطو(اسنادياعتباروصولي،برواتپرداخت،پیش)پرداختشرایطتحویل،زمانحمل،مقصدومبدأ

.شودميدرجضروریدیگر



United Nations electronic Trade Docs    

              

  Proforma Invoice number* 

 
Seller(name, address)* 

 
Validity date of  P/I (yyyy-mm-

dd)* 
Proforma  Invoice date  (yyyy-mm-dd)* 

 

Seller's reference Buyer's  Commercial Card No: 

 

Buyer (name, address)*  

 

Country of beneficiary * Freight forwarder (name, address) 
Place of destination   *       Country of origin    *      

 

Terms of delivery    *                                 relevant location  
  

partial shipment: 
 allowed                        not allowed         

Terms of payment *                               Transaction currency * 
Port/airport of loading       Transport mode and means  

 

Final  delivery  place  Port/airport of discharge   

  

Total cube (m3) Total gross  wt(kg) Commodity No. and kind of packages  Shipping description of goods Shipping marks; Transport unit ID 

     

     

 * No, and Kind of standard: 

      

 

Amount * Unit price 

* 

Quantity*  Net wt 

(kg)* 
Item  description*                          Origin*                  commodity code  Item*  

      

Sub Total  amount* 
 

*                                                                                                                                                                 Total  net wt(kg)               

 
Discount   

 

 

Note:                                                                                                                                                     

FREIGHT CHARGES  

 

 

 

OTHER   CHARGES 

 

 

TOTAL AMOUNT  * 

 

 

  
NAME OF SIGNATORY                                                                          

 

 

PLACE AND DATE OF ISSUE(YYYY-MM-DD) 

 

It is hereby certified that this proforma  invoice shows the actual price of the goods 

described, that no other proforma invoice has been or will be issued, and that all 

particulars are true and correct 

SEAL AND SIGNATURE 

Proforma invoice 



Commercial Invoiceی تجاريسیاهه-2

رايبقراردادطبقاسناد،دیگرهمراهبهوخریدارنامبهكاالیفروشندهكهاستمهمیاسنادازیكيتجاريیسیاهه
.کندميارسالخریدار

راخریدارمشخصاتواطالعاتیهمهوقیمتکند،ميآمادهحملبرایرانظرموردكااليفروشندهكههنگامی
سالارخودكارگزاربانكسویازیاومستقیمصورتبهقراردادشرایططبقتاکندمیدرجتجاريیسیاههروي

.کند

شودميدرجاطالعاتاینتجاريیسیاههدرمعمول،طوربه:

-شماره؛وصدورتاریخباهمراه(دارمارككاغذ)سربرگرويخریداروفروشندهنشانیونام

-حمل؛یهزینهوكاالكلقیمتواحد،قیمتكاال،كاملشرح

-بندي؛بستهنوعوهابستهتعدادكاال،ناخالصوخالصوزن

-تحویل؛شرایط

-كاال؛مقصدوحملمبدأ

-كاال؛یسازندهكشور

-خریدنوعبهتوجهبادیگرموارد.

هببنامبدأ،درخریداركشوركنسولگريوفروشندهمحلبازرگانياتاقراسیاههازنوعاینمعمول،طوربه
..کندمیتأییدفروشندهتوافقوخریداردرخواست





Packing Listبنديبستهفهرست -3

كارتن،هردرموجودكاالهايتعدادیدهندهنشانسند،این

روشندهفوخریداریشدهتوافقبنديبستهنوعهریاوپالت

گمركدركاالترخیصهنگامسندازنوعاین.است

.دارداهمیتبسیارخریداروفروشنده





Bill of Ladingبارنامه–4

«ازحاكيومي کندصادركاالوصولازپسويینمایندهیاكنندهحملكهاستسندي:ازاستعبارت«بارنامه

تي،كش)توافقموردحملیوسیلهبا(حملمقصد)دیگریمنطقهبه(حملمبدأ)منطقهیكازمعینيكااليحمل

.معینيحملیكرایهمقابلدر(هاآنازتركیبيیاوهواپیماكامیون،قطار،



(FBL)بارنامه حمل مرکب فیاتا







Waybillویژگیهای که برای بارنامه ذکر شد را نداشته باشد راه نامه  اگرسندی 

:که انواع مختلف دارد.نامیده می شود 

نامهبارباانمهمبسیارتفاوت.کندمیعملحملقراردادومحمولهرسیدعنوانبهواستبارنامهشبیهراهنامه

ادهجازاعم)زمینیوهواییهایمحمولهبرایعمدتااساسهمینبروباشدنمیانتقالقابلراهنامهکهاستاین

بهنیازیکهشوندمیجاجابهسریعقدریبههواییهایمحمولهزیراگیردمیقراراستفادهمورد(آهنیاراهای

ندارندمالکیتانتقال



1-CMR در حمل جاده ای
(Convention on The Contract For The International Carriage of Goods By Rode)

جادهطریقازکاالحملقراردادیاکنوانسیونcmrقراردادهاییکنواختمقرراتبلکهنبودهبارنامهواقعدر

عینمراحاملشرکتوگیرندهفرستندهوظایفکهاستایجادهالمللیبیننقلوحملدرکاالحملخصوصی

.کندمی



2-Air Way Billهواییحملدر

3-CIMریلیحملدر

4-Sea Way Billدریاییحملدر.





Freight Invoiceحملفاکتور -5

«دباینقلوحملشركتكهاستسندي«حملفاکتور

یوسیلهنوعومحلحمل،یكرایهمیزانوکندصادر

راعتباشرایططبقفروشندهوکندقیدآندرراحمل

ینا.دهدميارائهكنندهمعاملهبانكبهاسنادیمعاملهبرای

.ندکتأییدصدورمحلبازرگانياتاقبایدنیزراسند



Certificate of Originگواهي مبدأ-6

«یسازندهكشورنامبایدكهاستسندي«مبدأگواهي

بازرگانياتاقرافرماینوباشدمشخصآندركاال

.کندميگواهيوتكمیلفروشندهکشوردرمحل





InspectionCertificateگواهي بازرسي كاال-7

صادرد،کنمیتأییدمرکزیبانکراهاآنکهالمللیبینبازرسيهایمؤسسهرابازرسيگواهينوعاین

مواردطبقاالكبنديبستهنوعوكیفیّتكمیّت،تطابقبرايگواهيازنوعاینمعمول،طوربه.کنندمي

.كاالستینمونهیاواسنادياعتبارقرارداد،فاكتور،پیشدرمندرج





Health Certificateگواهي بهداشت-8

راآنكهاست...وداميغذایي،موادخریدبرايگواهي هاازنوعاین

هايخانهوزارتراآنبهمربوطگواهيوکندمیدرخواستخریدار

. کندميتأییدوصادرفروشندهكشوردامپروريیاوكشاورزيبهداشت،





Analyze Certificateی کاالگواهی تجزیه-9

راآنبایدكهكاالستیاولیهموادیتجزیهنشانگرگواهياین

.کندتأییدوصادرمعتبرومستقلآزمایشگاهیك



تطابق کاال/ گواهی بازرسی کیفی-10
(Verification of Conformity )V.O.CC.O.I.(Certificate of 

Inspection)

یسهمؤسوشوندتولیدالملليبینیاوملیاستانداردهایطبقبایدكاالهاازبرخيكهاینبهنظر

بتثزمانبنابراین،دهد؛نمي،دباشننداشتهاستانداردكهراكاالهاازنوعاینورودمجوزاستاندارد

كاالکیفیبازرسيگواهياخذبهمشروطراكاالهانوعاینورودبازرگانيوزارتدرسفارش

.مي نماید





گواهی و مجوزهای الزم برای ابزیان















حملاسناد
ازیكيعنوانبههموارهحملاسناد

تجارتدراستفادهمورداسنادمهمترین

نایاصالتواعتبارواستالملليبین

بانكبازرگانان،خاصتوجهمورداسناد

بودهبیمهونقلوحملموسساتها،

.است



Bill of Ladingبارنامه

«ازحاكيومي کندصادركاالوصولازپسويینمایندهیاكنندهحملكهاستسندي:ازاستعبارت«بارنامه

تي،كش)توافقموردحملیوسیلهبا(حملمقصد)دیگریمنطقهبه(حملمبدأ)منطقهیكازمعینيكااليحمل

.معینيحملیكرایهمقابلدر(هاآنازتركیبيیاوهواپیماكامیون،قطار،



(FBL)بارنامه حمل مرکب فیاتا





یاکاالترخیصیهDelivery Order

حملتشرکبااوقانونینمایندهیاوکاالصاحبحسابتسویهسندواقعدرکه

.استمربوطهالمللیبینونقل

انبارقبض

میباشدمربوطهگمرکدرکاالتخلیهگواهیواقعدرکه.

اسنادنویسیظهروگمرکبهبانکنامه

اسنادیاعتبارگشایشآنبرایکهکاالییمورددرLCبصورتیاواستشده

ظرازنکاالترخیصبودنبالمانعاعالمبابتاستوصولییااسنادیبرات

.گمرکبهاسنادیاعتبارکنندهافتتاحبانک



Delivery Orderترخیصیه کاال یا 

اشخاصازآندرکهانبارداریاگمرکبهخطاباستسندی،ترخیصنامهحوالهیاترخیصیهحوالهبرگ

.دهدتحویلآنحاملیاسنددرنامبردهشخصبهراآنازمعینیمقداریاکاالکلشودمیدرخواستمزبور

تحویلیکسبهراجنستواندنمیگمرکادارهآنتسلیموارائهبدونکهاستکاالضروریاسنادازترخیصیه

بهوکردهنویسیپشتاوینمایندهیااالصاحبنامبهتوانمیراترخیصیه.بدهدرارویتاجازهحتیو

دهدتحویلاووکیلیاکاالصاحبرابهجنسکهدهداجازهگمرکادارهبهآنموجب

گ.ا.ق1ماده:

مانعبالهویت،احرازازپس(فورواردروكریر)نقلوحملشركتآنموجببهكهاستسندي:ترخیصیهـج

.مي نمایداعالمگمركبهراكاالگیرندهتوسطگمركيتشریفاتانجامبودن






















