نکات کلیدی قانون امور گمرکی

گمرک

Customs

گمرک جمهوری اسالمی ایران
سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است
که بعنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور
دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به
صادرات و وادرات و عبور (ترانزیت) کاال و تسهیل تجارت است.

 ماده  1قانون امورگمرکی تعاریفی از اصطالحات کاربردی در این قانون را در برگرفته است که
به شرح انان در اسالتیدهای ذیل میپردازیم:

 الف ـ اظهار كاال :بیانیهاي كتبي یا شفاهي است كه براساس مقررات این قانون اظهاركننده ،رویه گمركي مورد نظر
خود را درباره كاال مشخص ميكند و اطالعات مورد نیاز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه ميدهد.

 ب ـ اظهاركننده :صاحب كاال یا نماینده قانوني او است كه كاال را برابر مقررات این قانون به گمرك اظهار ميكند .در
اظهار الكترونیكي صاحب كاال یا نماینده قانوني وي به استناد گواهي رقومي (دیجیتالي) تأیید شده از مراكز مجاز
صدور گواهي مذكور بهعنوان صاحب كاال یا نماینده قانوني اظهاركننده شناخته ميشود.
روز اظهار روزی است که اظهارنامه امضا شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه
ای به گمرک ارائه می شود و شماره کوتاژ (دفتر ثبت اظهارنامه) به آن اختصاص می یابد.





 پ ـ اظهارنامه اجمالي :سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل ،فهرست كلي محموالتي كه باید تخلیه و یا
بارگیري شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از كشور اعالم مينماید.
 ت ـ اماكن گمركي :انبارها ،باراندازها ،اسكلهها ،فرودگاهها ،ایستگاههاي راهآهن ،محوطهها و هر محل یا مكاني
است كه تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كاالها بهمنظور انجام تشریفات گمركي استفاده
ميشود .این اماكن میتواند انبارهاي گمركي ،انبارهاي اختصاصي و سردخانههاي عمومي باشد.

قلمرو گمرکی

Customs Territory

آن قسمت از قلمرو جغرافیایی کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می شود.به جز مناطق آزاد
و ویژه

 ث ـ ترخیص :خروج كاال از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي مربوط است.
 ج ـ ترخیصیه :سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كریر و فورواردر) پس از احراز هویت ،بالمانع
بودن انجام تشریفات گمركي توسط گیرنده كاال را به گمرك اعالم مينماید.

کریر
 کریر چیست ؟
 کریر اصوال به شرکت هایی گفته می شود که خود دارای وسیله نقلیه حمل بار هستند.
 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.
 کریر تمامی مسئولیت های مربوط به حمل و نقل را بر عهده میگیرد.
 کریر شخص یا شرکتی است که با فرستنده کاال قرارداد منعقد کرده است.
 حوزه ی اختیارات و وظایف این شرکت ها توسط قوانین داخلی کشور و همچنین یک سری قوانین بین المللی مشخص میشود.
 از لحاظ لغوی به معنای “حامل” است.
 مسئولیت همه چیز بر عهده ی شرکت کریری میباشد.
 در ایران بیشتر شرکت های کریری به صورت زمینی عمل میکنند.
 بنابراین کریر وظیفه جابجایی کاال از کشور مبدا به کشور مقصد توسط روش طراحی شده طبق قرارداد را دارد .این شخص میتواند حقیقی یا
حقوقی باشد.
 شرکت های این مجموعه عبارتند از :
 شرکت های هواپیمایی
 کشتیرانی ها

 حمل و نقل های بین جاده ای
 راه آهن


فورواردر
 فورواردر چیست؟

 به شخص یا شرکتی گفته می شود که رابط میان خریدار و شرکت های کریر باشد.
 به طور کلی فورواردر به عنوان یک واسطه حرفه ای عمل میکند .فورواردر در قبال هزینه ای که میگیرد صرفا ترتیب
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 .
 فورواردر با توجه به تخصصی که در زمینه حمل و نقل دارد  ،از بین روش ها بهترین روش حل مرکب را انتخاب
کرده و طراحی میکند.
 او تمامی اقدامات الزم برای آماده سازی اسناد و تشریفات اداری را به انجام میرساند .به طور کلی مسئولیت فورواردر
این است که چگونگی حمل ونقل کاال را صرفا طراحی کند.

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


تفاوت کریر با فورواردر چیست؟

 با وجود فورواردر همچنان مسئولیت قانونی و حمل فیزیکی محموله  ،شرکتی است که با فروشنده قرارداد حمل و
نقل کاال را بسته است که به آن کریر میگویند.
 کریر ممکن است خود صاحب کشتی باشد  ،و یا کشتی را برای حمل بار اجاره کرده باشد؛ پس فورواردر فقط یک
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.
 فورواردر شرکتی محسوب میشود که در زمینه ی حمل و نقل تخصص باال دارد و میتواند به عنوان مشاور نیز به
شما کمک کند.

 چ ـ تشریفات گمركي :كلیه عملیاتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام ميشود.
 ح ـ تضمین :وجه نقد ،ضمانتنامه بانكي و بیمهنامه معتبري است كه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي
نزد گمرك سپرده ميشود.
 خ ـ تعهد :قبول الزام كتبي یا الكترونیكي كه شخص را در برابر گمرك براي انجام یا عدم انجام عملي ملزم ميكند.

کاالی مجاز
بند  1ماده  2قانون صادرات و واردات

کاالی مجاز
کاالیی است که صدور یا ورود آن
با رعایت ضوابط به کسب مجوز
نیازی ندارد.

بند ع ماده  1قانون جدید

کاالی مجاز
کاالیی که صدور یا
ورود آن با رعایت
ضوابط به کسب
مجوز نیازی ندارد.

کاالی مجاز مشروط
بند 2ماده 2قانون صادرات و واردات

بند غ ماده  1قانون جدید

کاالی مشروط •

کاالی مجاز مشروط:

کاالیی است که صدور یا
ورود آن با کسب
مجوز امکان پذیر است.

کاالیی است که صدور
یا ورود آن به کسب موافقت قبلی
یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد.

کاالی ممنوع
بند 3ماده 2قانون صادرات و واردات

بند ف ماده 1قانون جدید

کاالی ممنوع:

کاالی ممنوع:

کاالیی است که صدور یا ورود آن به
موجب شرع مقدس اسالم
(به اعتبار خرید یا فروش یا مصرف)
و یا بموجب قانون ممنوع گردد

کاالیی که صدور یا ورود آن
بنا به مصالح ملی یا شرع
مقدس اسالم به موجب
قانون ممنوع است

حقوق ورودیImport Duty
حقوق گمركي Customs Dutyمعادل چهار درصد ( )۴%ارزش گمركي كاال
به اضافه سود بازرگاني  Customs Benefit taxesكه توسط هیأت وزیران
تعیین ميگردد بهعالوه وجوهي

(مالیات بر ارزش افزوده  +Value Added Taxesعوارض

هالل احمر )Red Crescent Society Taxesكه بهموجب قانون ،گمرك مسؤول وصول
آن است و به واردات قطعي كاال تعلق ميگیرد ولي شامل هزینههاي انجام خدمات
نميشود.

 محاسبه حقوقی گمرکی
 ارزش  CIFکاال  Xنرخ ارز  Xنرخ تعرفه

 محاسبه سود بازرگانی
ارزش  CIFکاال  Xنرخ ارز  Xنرخ تعرفه

محاسبه هزینه انبارداری
مدت  Xنرخ انبارداری  Xوزن ناخالص

 ژ ـ سامانه (سیستم) هماهنگ شده :توصیف و كد گذاري كاال براساس كنوانسیون بینالمللي سامانه هماهنگ شده
توصیف و نشانه گذاري (كدگذاري) كاال مورخ  ۱۴ژوئن  ۱۹۸۳میالدي كه به تصویب شوراي همكاري گمركي
رسیده و جمهوري اسالمي ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ایران به كنوانسیون یاد
شده مصوب  ۱۳۷۳ / ۶ / ۲۰هجري شمسي ،به آن پیوسته است.

)HS( سیستم هماهنگ شده کد گذاری کاال
Harmonized Commodity Description & Coding System

سامانه (سیستم) هماهنگ شده
 توصیف و كد گذاري كاال براساس كنوانسیون بینالمللي سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه گذاري
(كدگذاري) كاال مورخ  ۱۴ژوئن  ۱۹۸۳میالدي كه به تصویب شوراي همكاري گمركي رسیده و جمهوري
اسالمي ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ایران به كنوانسیون یاد شده مصوب
 ۱۳۷۳ / ۶ / ۲۰هجري شمسي ،به آن پیوسته است.

 در گمرک برای دستیابی به کاال و اطالع از تعرفه آن (حقوق ورودی ) کاالها را با اصول خاصی طبقه بندی و
فهرست بندی کرده اند که آن را نمانکالتور می نامند و معروفترین آنها نمانکالتور سیستم هماهنگ شده و کد
گذاری کاال است که به اختصار آن را سیستم هماهنگ شده  Hamonized Systemیا به صورت مخفف ”
 “HSمی نامند  HS .از اول ژانویه  1988در سطح جهان به مورد اجرا گذاشته شده است .

خصوصیات بارز نمانکالتور:
نمانکالتور  HSثمره تالش یک قرن بوده و در حال حاضر در بیشتر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد .
در تدوین آن کوشش شده است .
-1جنبه بین المللی و همچنین قابلیت تطبیق با نیازهای متنوع کشورهای مختلف در نظر گرفته شده است .
-2ساده و قابل اجرا در همه دنیا می باشد (قابل فهم و درک)
-3با شرایط متحول زمان و اختراعات جدید هماهنگ می باشد  ،یعنی هر کاالیی اعم از اینکه تولید آن به
گذشته  ،حال یا آینده تعلق داشته باشد مشخصا بتواند در یکی از ردیف های جدول جایی پیدا بکند .

الزام وجود تعرفه های گمرکی (نمانکالتورها)

-1ایجاد وحدت رویه در طبقه بندی کاالها و تعریف یکسان از آن
-2شناسایی سریع انواع کاالها به نحوی که از یک کد بخصوص  ،کلیه طرف های ذینفع یک مفهوم مشخص
را استنباط کنند .
-3اخذ حقوق ورودی متناسب با نوع کاال و جلوگیری از اختالف فی مابین گمرک و بازرگانان از سوی دیگر
-4ایجاد زبان واحد بین المللی در زمینه سیاست بازرگانی و در هنگام عقد قراردادهای بازرگانی

ساختار HS

:

سیستم  HSدارای  21قسمت و  99فصل می باشد  .دو فصل  77و  99در حال حاضر سفید و برای احتیاجات
آینده در نظر گرفته شده است  .در این سیستم شماره های اصلی با  4رقم و کاالها با کدهای  6رقمی مشخص
شده که به آن کدهای  HSمی گویند.

نکته :
دراین سیستم  ،دولت ها اجازه دارند که برای نیازهای داخلی خود دو رقم به عنوان کد داخلی به کدهای HS
اضافه نمایند.

اصول طبقه بندی کاال در نمانکالتور
-1هر فصل متعلق به اقالم کاالهای حاصل از یک ماده اولیه است
-2در هر فصل کاالها از ماده اولیه تا مواد ساخته شده و کار شده به ترتیب تنظیم شده اند
ال فصل  39به مواد پالستیکی  ،فصل  40مواد کائوچویی و فصل  44به چوب اختصاص یافته است  .در هر یک
مث ا
از این فصول  ،اول ماده خام و به نسبت کار شدگی روی کاال اشیاء حاصل از آن ماده طبقه بندی شده اند.
-3طبقه بندی بد بعضی از فصول براساس یک رشته خاص صنعتی یا تولیدی یا عملکرد صورت گرفته است.

در این سیستم  ،دو شماره اول شماره فصل  ،دو شماره دوم شماره ردیف در فصل دو شماره سوم
شماره فرعی در داخل شماره ردیف و دو شماره آخر شماره داخلی کشورهای عضو سازمان
جهانی گمرک است که برای نیازهای خود می توانند ایجاد کنند.

00

00

شماره داخلی شماره فرعی

00

00

ردیف تعرفه

شماره فصل

و شماره های داخلیHS

مثال :تعرفه  4رقمی و کد  6رقمی

شماره تعرفه

نوع کاال

حقوق ورودی

SUQ

5902

پارچه استخوان بندی الستیک چرخ تهیه شده از نخ های نایلمن یا سایر پلی آمیدها ،
پلی استرها یا ریون و ویسکوز با مقاومت باال

--

--

590210

 -از نایلون یا از سایر پلی آمیدها

59021010

 ---از پلی آمید  6آغشته شده

30

59021020

 ---از پلی آمید  6آغشته نشده

25

59021030

 ---از پلی آمید  6و  6آغشته شده

30

59021040

 ---از پلی آمید  6و  6آغشته نشده

25

59021050

 ---شیفر Chiefer

4

59021090

---سایر

4

590220

 -از پلی آسترها

59022010

 ---آغشته شده

4

59022020

 ---آغشته نشده

4

59029000

سایر

4

Kg

Kg

kg

تعرفه  HSبا کد  6رقمی  ،بدون تقسیمات داخلی
شماره تعرفه

نوع کاال

8521

دستگاه ضبط یا پخش ویدئو حتی توام شده با ویدئو تیونر

حقوق ورودی SUQ

85211000

 -از نوع مغناطیسی

20

U

85219000

 -سایر

20

U

تعرفه  4رقمی  HSبدون کد  6رقمی و بدون تقسیمات داخلی
شماره تعرفه

نوع کاال

16010000

سوسیس  ،سوسیسون و محصوالت مشابه  ،از گوشت و ...

حقوق ورودی SUQ
50

kg

(Standard unit Quantiy ) =SUQ
بیان گر واحد استاندارد بین المللی کاال میباشد که از واحد های مختلف باتوجه به نوع
کاال مانند ( Kgکیلوگرم ) m2 ( ،مترمربع ) U ( ،یونیت  ،دستگاه و … )
استفاده شده است .

ذ ـ حمل يكسره :ورود كاال به اماكن گمركي و خروج كاال از اماكن مذكور بدون تخلیه و تحويل در اين اماكن با رعايت
مقررات اين قانون است.
ر ـ روز اظهار :زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهاركننده به صورت دستي يا
رايانهاي به گمرك ارائه ميشود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مييابد.
ز ـ سازمان جهاني گمرك (شوراي همكاري گمركي) :سازمان بینالمللي بینالدولي كه براساس كنوانسیون مورخ
 ۱۳۲۹ / ۹ / ۲۴هجري شمسي مطابق با  ۱۵دسامبر  ۱۹۵۰میالدي ايجاد گرديده است و كشور ايران در اسفند
ماه سال  ۱۳۳۷هجري شمسي به آن پیوسته است.

سازمان جهانی گمرک )WCO( World Customs Organization
 سازمان جهانی گمرک ( )WCOکه در سال  1952به عنوان شورای همکاری های گمرکی

Customs Cooperation Council CCC

تأسیس شده است ،یک نهاد بین المللی مستقل است که هدف آن ارتقای و کارایی ادارات گمرکی است.


 امروزWCO ،نشان دهنده  182اداره گمرک در سراسر جهان است که مجموعا تقریبا  98درصد از تجارت جهانی را انجام می دهند.
مرکز جهانی خدمات گمرکی WCO ،تنها سازمان بین المللی است که دارای صالحیت در امور گمرکی است و می تواند صدای درست

جامعه گمرکی بین المللی را به خود اختصاص دهد و پاسخگوی آن باشد.

هزینه های گمرکی

Customs Charges

وجوهی است که در قبال انجام خدمات
از قبیل:
هزینه های ،X RAYپلمپ ،باربری ،انبارداری ،آزمایش ،تعرفه بندی ،مراقبت ،بدرقه ،توزین کاال و خدمات فوق العاده دریافت
میشود.

بند ل ماده 1

ارزیابی

Customs Control
کنترل های گمرکی:

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

بند ق ماده 1

 انوانتر


صاحبان کاال یا نمایندگان قانونی (کارگزار رسمی گمرک ) می توانند قبل از تسلیم اظهارنامه
مربوطه گمرکی  ،از گمرک اجرائی تقاضا کنند که کاالی خود را رویت و در صورت نیاز توزین و
بررسی محتویات کاال را انجام دهند .
 این اقدام طی تقاضای کتبی و با موافقت گمرک امکان پذیر خواهد بود .در زمان رویت بسته
ها اگر خسارتی به کاال وارد شود گمرک متحمل خسارت نخواهد بود و در صورت بروز خسارت  ،از
این خسارت وارده گمرکی تخفیف در سود حقوق بازر گانی قائل نخواهد شد.

در صورتیکه صاحب کاال بخواهد تغییراتی در بسته بندی و یا تغییر لفاف کاال و یا خشک کردن کاال انجام
دهد باید مراتب را صراحتا به گمرک و زیر نظر مامورین گمرک انجام دهد و مامور مربوطه باید قبل از هر
گونه تغیر مراتب را صورتجلسه و بازدید نمایند.
انوانتر به بارگانان کمک می کند که در پروسه ترخیص کاال از گمرکات  ،نسبت به بازدید کاالی
وارداتی اقدام  ،و در صورت لزوم نسبت به تعیین تعرفه ای دقیق تر اقدام نمایند.

تشریفات گمرکی
الزام قانونی تشریفات گمرکی

Customs Formalities
ماده 38

خروج کاال
از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است.
تشریفات گمرکی:
تمامی عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود.
بند چ ماده 1

تشریفات گمرکی کاالی ورودی در اولین گمرک مجاز انجام می شود.
گمرکات مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی توسط گمرک ایران اعالم می شود.

ضرورت تسلیم اظهارنامه
ماده 39

انجام تشریفات گمرکی منوط به اظهار کاال با تسلیم اظهار نامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک
ایران تعیین مینماید توسط صاحب کاال یا نماینده قانونی وی میباشد.
(به جز مواردی که در این قانون استثنا میشود)

انجام تشریفات گمرکی منوط به اظهارکاال با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک
ایران تعیین مینماید توسط صاحب کاال یا نماینده قانونی وی میباشد.
(غیر از مواردی که در این قانون استثنا میشود)

گمرک ایران مجاز است شکل ،نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کاال را بر
حسب ضرورت روز تغییر دهد.

حمل یکسره

ورودی کاال به اماکن گمرکی و خروج کاال از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با
رعایت مقررات این قانون است.

کاالی تجاری
بند ض ماده 1
کاالیی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می گردد .اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی،
تفکیک و بسته بندی به فروش برسد

پرداخت بدون تعهد بانک

صاحب کاالی تجاری

شخصی است که
1

2

نسخ اصلی اسناد خرید و حمل

ترخیصیه

به نام او صادر شده

نیز به نام او باشد

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

صاحب کاالی تجاری

پرداخت با تعهد بانک L/C

شخصی است که

1
نسخ اصلی اسناد خرید و حمل
از طرف بانک به نام او ظهر نویسی شده
باشد

2
ترخیصیه
نیز به نام او باشد

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

اماکن گمرکی
 انبارها ،باراندازها ،اسكلهها ،فرودگاهها ،ایستگاههاي راهآهن ،محوطهها و هر محل یا مكاني است كه تحت نظارت
گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كاالها بهمنظور انجام تشریفات گمركي استفاده ميشود .این اماكن میتواند
انبارهاي گمركي ،انبارهاي اختصاصي و سردخانههاي عمومي باشد.

کاالی داخلی
کاالی داخلی:

کاالیی است که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کاالی خارجی است که ورود
قطعی شده است.
کاالی گمرک نشده

کاالیی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ،ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل انجام
نشده است.

ترخیص از گمرک

Customs Clearance

عملیات ارزیابی خاتمه یافته
و وارد کننده حقوق ورودی را
پرداخت نموده
و پروانه سبز گمرکی یا کد رهگیری آن را دریافت نموده
و کاال از گمرک خارج شده است.



بندک ماده1

مرجع تحویل گیرنده کاال

شخصی حقوقی که بموجب قانون یا
قراردادهای متکی به قانون

مسئولیت تحویل و نگهداری کاالهای
مربوط به عموم اشخاص راکه
تشریفات گمرکی آن انجام نشده
است در اماکن گمرکی بر عهده دارد.

مقررات گمرکی

Customs Regulation
بند ک ماده 1

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
 کاالیی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل انجام
نشده است

قانون امورگمرکی و رویه های آن

ماده  47قانون امورگمرکی
 ماده ۴۷ـ كاالي وارده به قلمرو گمركي را ميتوان براي یكي از منظورهاي زیر اظهار كرد:
الف ـ ورود قطعي
ب ـ ورود موقت
پ ـ ورود موقت براي پردازش
ت ـ مرجوعي (اعاده به خارج از كشور)
ث ـ عبور خارجي
ج ـ عبور داخلي

ورود قطعی

ماده  ۴۸ـ ورود قطعي ،رویه گمركي است كه براساس آن كاالهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق
ورودي و هزینههاي انجام خدمات و با انجام كلیه تشریفات ،ترخیص ميشود.
ماده ۴۹ـ در مواردي كه كاال در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به مرجع تحویلگیرنده كاال یا در مدت توقف در انبارهاي گمركي

آسیبدیده یا ضایع یا فاسد شود ،صاحب كاال ميتواند تقاضا كند كاال را با پرداخت تمام هزینههاي انجام خدمات و انجام تشریفات
گمركي از كشور خارج و یا آن را بالعوض به دولت واگذار كند و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفكیك كرده و با پرداخت
هزینههاي انجام خدمات ،فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر نماید .درصورتي كه
تفكیك قسمت سالم مقدور نباشد یا تفكیك آن موجب آسیب دیدگي یا فساد بیشتر كاال شود ،گمرك اجرائي ميتواند به تقاضاي صاحب كاال
با تنظیم صورتمجلسي كه به تأیید گمرك ایران ميرسد متناسب با آسیب دیدگي و فساد ،ارزش كاال را تعیین و براساس آن حقوق
ورودي را محاسبه و وصول نماید .چنانچه حقوق ورودي مذكور براساس وزن دریافت شود در اینصورت به نسبت آسیب دیدگي یا
فساد در حقوق ورودي تخفیف داده ميشود .درصورتي كه مرجع تحویلگیرنده موجب آسیب دیدگي كاال شود قسمت آسیب دیده از
پرداخت هزینههاي انجام خدمات معاف ميگردد.

ورود موقت
 ماده  ۵۰ـ ورود موقت ،رویه گمركي است كه براساس آن كاالهاي معیني ميتواند تحت شرایطي به طور موقت
به قلمرو گمركي وارد شود .این كاالها باید ظرف مهلت معیني كه گمرك ایران تعیین مينماید بدون این كه
تغییري در آن ایجاد شود خارج گردد .تغییرات ناشي از استهالك از این حكم مستثني است.

ورود موقت براي پردازش
 اده  ۵۱ـ ورود موقت براي پردازش ،رویه گمركي است كه براساس آن كاال ميتواند به طور موقت به قلمرو
گمركي وارد شود ،تا ساخته ،تكمیل ،تعمیر یا فرآوري شده و سپس صادر شود .این رویه همچنین شامل موادي
از قبیل تسریعكنندهها (كاتالیستها) كه در ساخت ،تكمیل و فرآوري مصرف ميشود نیز ميگردد .كاالهاي كمكي
از قبیل روان كنندهها و ابزارآالت مشمول رویه ورود موقت براي پردازش نیست .محصوالت به دست آمده

محصوالتي ميباشند كه از ساخت ،تكمیل ،فرآوري و تعمیر كاالهایي كه براي آنها مجوز استفاده از رویه ورود
موقت براي پردازش اخذ شده به دست ميآیند.
 تبصره  ۱ـ سقف زماني ورود موقت براي پردازش به تفكیك گروه كاالیي مختلف با پیشنهاد مشترك
وزارتخانههاي تولیدي ذي ربط ،گمرك ایران ،اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران
تعیین مي گردد.

مرجوعی
 مرجوعي رویهاي است كه براساس آن كاالي وارده موجود در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه
به فروش نرسیده است ميتوان به عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخیص نمود.

ترانزیت داخلی
ماده  59ق.ا.گ:
عبور داخلی ،رویه گمرکی است که براساس آن کاالی گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یاسایر
اماکن تحت نظارت گمرک منتقل می گردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود .حسب آنکه عبور داخلی
کاال بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد به ترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده می
شود .
كاالي گمركنشده :كاالیي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است ولي تشریفات گمركي آن بهطور كامل انجام نشده است

 ماده60ق.ا.گ ـ گمرک می تواند در صورت تراکم در انبارهای گمرکی ،با صدور حکم (دستور اداری) ،بار ُگنج های مهر و موم و

پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر منتقل نماید .مسؤولیت کسری ،آسیب دیدگی و فقدان کاال
به جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) در حین عبور داخلی اداری با گمرک است .
تبصره1ـ هزینه های حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیر موارد قوه قهریه (فورس ماژور) برعهده گمرک
است و از صاحب کاال دریافت نمی شود .مرجع تحویل گیرنده مکلف است کاالی موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از
تصادف و آتش سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کاال وصول کند.

تبصره2ـ عبور داخلی شخصی کاال منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدأ عبور است .مسؤولیت کسری ،آسیب دیدگی و
فقدان کاال در حین عبور داخلی شخصی با اظهارکننده است .

ماده 61ـ هرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلی ،نسبت به اظهار ،کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس

اصالح و کاال عبور داده می شود .در صورتی که در گمرک مبدأ در نتیجه ارزیابی کاالی عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کاال،
کاالی اضافی همنوع مازاد بر پنج درصد ( )%5یا کاالی اضافی غیر ممنوع مشاهده شود به ترتیب مشمول تبصره ( )2ماده ( )108این قانون و
مقررات قاچاق گمرکی می گردد .
- ماده  108ق.ا.گزغیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کاالی
ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و م-ستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد عالوه بر اخذ مابه التفاوت ،با توجه به اوضاع و احوال
به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از ده درصد ( )۱۰%تا صددرصد ( )۱۰۰%مابه التفاوت ،دریافت می شود.تبصره:
-1 درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد ( )۵۰%حقوق ورودی کاالی اظهار شده
باشد عالوه بر اخذ مابه التفاوت  ،حداقل جریمه ماخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد ( )۵۰%مابه التفاوت باشد.

براساس ماده  113قانون امور گمرکی موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب میشود:



الف – کاالیی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد .همچنین کاالهایی که
بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.
تبصره – منظور از مسیر غیرمجاز ،مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره( )1ماده( )103این قانون است.
تبصره1ـ

اسکله

پیشنهاد

کارگروهی

صنعت،

و

معدن

لنگرگاه

ها،
به

ها،

فرودگاه

ها

مسؤولیت

وزارت

کشور

تجارت،

نیروی

انتظامی

و
و

راههای
و

با

معاونت

مجاز
شرکت
برنامه

گمرکی

برای

نمایندگان
ریزی

و

ورود
تام

و

االختیار

نظارت

خروج

وسایل

گمرک

راهبردی

نقلیه

ایران،

ریاست

و

کاال

وزارتخانه

جمهوری

و

مسافر

های

امور

تعیین

می

شود

هواپیماهای

و

خارجه،
و

مشمول

اطالعات،

بهتصویب

راه

هیأت

تشریفات
و
وزیران

گمرکی

به

شهرسازی

و

می

رسد .

ب– خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کاالی ورود موقت ،ورود موقت برای پردازش ،عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو

گمرکی و عدم تحویل کاالی عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص
قطعی ،عمدی نباشد
تبصره – ارائه اسناد خالف واقع که داللت بر خروج وسایل نقلیه و کاال از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول
مقررات این بند است.
منظور از اسناد خالف واقع اسناد و سیاههای است که در آن خصوصیات کاالیی ذکر شده باشد که با نوع جنس و خصوصیات کاالی اظهار شده تطبیق ننماید.





ت – کاالی عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.
ج – وجود کاالی اضافی همراه کاالی اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است ،مشروط بر اینکه کاالی اضافی از
نوع کاالی اظهار شده نباشد .کاالی اضافی موضوع ماده( )54این قانون از شمول این بند مستثنی است
با توجه به ماده  54قانون امور گمرکی هرگاه در گمرک ورودی در کاالی عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورتمجلس
تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصالح و کاال عبور داده میشود .کاالی اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد( )۵%و
کاالی اضافی غیر همنوع مشمول تبصره ( )۲ماده  ۱۰۸گمرک این قانون میگردد .در اینصورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه
اصالح اسناد و عبور کاال داده میشود.

ماده  62ـ هـرگاه کـاالی عـبور داخلی به طور کلـی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشودجز در موارد قوه قهریه (فورس
ماژور) ،مشمول مقررات قاچاق می گردد .
تبصره ـ در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار که در آیین نامه اجرائی به تصویب هیأت وزیران می
رسد ،گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده ( )109این قانون به صدور اجازه تحویل کاال به مرجع تحویل گیرنده اقدام نماید،
مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد ،تحویل شود .
ماده 63ـ در مواردی که کاالی عبور داخلی با کسری ،تحویل گمرک مقصد گردد ،در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل
بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخلیه می شود .کاالی عبوری در صورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده
کسری ،مشمول قاچاق گمرکی است .درصورتی که کسری و فک مهر و موم و پلمب ،ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) باشد تضمین و
تعهد ،ابطال می شود .

ترانزیت خارجی
**ماده 53ـ عبور خارجی کاال رویه گمرکی است که براساس آن کاالیی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز
وارد و از گمرک مجاز دیگری ،تحت نظارت گمرک خارج شود .

** ماده 1ق ح  -ترانزیت خارجی کاال عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کاالیی از مبادی خارجی به مقصد کشور
ثالث و یا نگهداری آن در مناطقحراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کاال از قلمرو جمهوری اسالمی
ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مآال از همان نقطه یا ازدیگر نقاط مرزی کشور خارج میگردد.
تبصره 1ماده 3ق.ح  -فهرست کاالهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت کشور تهیه و
به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره  2ماده 3ق.ح  -ترانزیت خارجی محموالت دامی و نباتی و شیمیایی منوط به کسب مجوز مراجع مربوطه خواهد بود.

 ماده  4ق.ح  -کاالها و کانتینرهای حامل کاال که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبورمیکنند جزء واردات و صادرات
قطعی محسوب نمیگردندو از پرداخت حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت هزینههای
گمرکی و عملیاتی خواهند بود،
 ماده  5ق.ح -کلیه کاالهای ترانزیت خارجی که توسط شرکتهای سهامی حمل و نقل بینالمللی ایرانی دارای مجوز فعالیت
از وزارت راه و ترابری حملمیگردند ،از نظر سپردن وجهالضمان در حکم کاالی مجاز تلقی شده ،تضمین بانکی و یا
ضمانتنامههای

تضامنی

بانکی

شرکتهای

حمل

و

نقلبینالمللی

و

یا

بیمهنامههای

معتبر

به

جای

وجهالضمان ترانزیت پذیرفته میشود.
 ماده 54ـ هرگاه در گمرک ورودی در کاالی عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و
پروانه عبوری براساس آن اصالح و کاال عبور داده می شود .کاالی اضافی از همان نوع مازادبر پنج درصد ( )%5و کاالی
اضافی غیر هم نوع مشمول تبصره ( )2ماده ( )108این قانون می گردد .در این صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصالح
اسناد و عبور کاال داده می شود .

ماده  9ق.ح -کانتینرهایی که با پلمب اولیه وارد میگردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج
از گمرک فقط با مطابقتاسناد و اظهارنامه با الصاق پلمب اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت میگردند.
تبصره  -در موارد استثنایی که ظن قوی برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود دارد ،فک پلمب و ارزیابی محتویات و پلمب
مجدد با تنظیمصورتمجلسی حاوی نتیجه بررسی وشمارههای کانتینر و پلمبهای قبلی و جدید بالمانع است .در هر صورت
حضور نماینده گمرک الزامی است.

ماده  - 6هر گاه کاالی ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود،
ترانزیت خاتمهیافته تلقی گردیده و گمرک مکلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.
ماده 57ـ هرگاه کاالی عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد ،کاال مشمول مقررات قاچاق
گمرکی می شود.
تبصره1ـ درصورتی که برای گمرک محرز گردد کاال به علل قوه قهریه (فورس ماژور) از بین رفته است ،تضمین مأخوذه مسترد و تعهد
مأخوذه از درجه اعتبار ساقط می شود .همچنین در موارد عذر موجه ،تضمین به میزان حقوق ورودی کاالی
خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می گردد.
تبصره2ـ گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده ( )109این قانون اجازه تحویل کاال به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید،
مشروط بر اینکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی ،کاال به گمرک مقصد تحویل شده باشد.
ماده 58ـ مسؤولیت عبوردهنده (ترانزیت کننده) در پرداخت جرائم متعلقه ،مطالبات گمرک و مجازات های ناشی از عدم تحویل یا خروج
کاال محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات مأخوذه برای صدور پروانه عبور نیست .

 ماده10آیین نامه اجرایی ق.ح -عبور کاالی خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران منوط به سپردن وجه الضمان به شرح زیر خواهد بود:
الف  -در مورد کاالهای مجاز مبلغ معادل حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و عوارضی که به واردات قطعی آن کاال تعلق میگیرد.

ب  -درمورد کاالی مجاز مشروط و ممنوع الورود مبلغ معادل حقوق گمرکی ،سود بازرگانی ،عوارض و سه برابر ارزش کاال.
 تبصره  -1در صورت عدم خروج کاال و انطباق مورد با موازین قاچاق ،صرف نظر از میزان وجه الضمان تودیع شده ،شرکتهای حمل و نقل یا
اشخاص ،مشمولمجازاتهای مندرج در قوانین مربوط خواهند بود.
تبصره  -2میزان وجه الضمان تودیعی توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و ترابری ،معادل حقوق
گمرکی ،سودبازرگانی و عوارض کاالی عبوری میباشد.
تبصره  -3درمواردی که کاالی عبوری توسط راه آهن جمهوری اسالمی ایران تا مرز خروجی با بارنامه بین المللی حمل و با تنظیم اظهارنامه و
تعهد کتبی توسطراه آهن انجام میشود ،نیاز به سپردن وجه الضمان نمیباشد.
تبصره  -4وجه الضمان موضوع این ماده به صورت سپرده نقدی ،ضمانتنامه بانکی بوده و برای شرکتهای حمل و نقل بین المللی موضوع تبصره
( )2این مادهعالوه بر موارد فوق ضمانتنامههای تضامنی بانکی یا بیمه نامههای معتبر به جای وجه الضمان عبور کاال
پذیرفته میشود.
تبصره  -5اخذ وجه الضمان به میزان فوق مانع از وصول جرایم و بقیه حقوق دولت وفق مقررات مربوط در صورت بروز تخلف و قاچاق نخواهد
بود.

قاچاق
کلمه قاچاق یك کلمه ترکی است قاچاق یا گاچاخ از ریشه کلمه گاچماخ به معنی فرار کردن و گریزاندن میباشد ،
در اصطالح گمرك و سایر دستگاههای وصولی دولت ،منظور از قاچاق،گریزاندن کاال از پرداخت مالیات و عوارض به
دولت است و یا فرار دادن کاال از شمول مقررات دولتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیرمجاز و ممنوع
است.

ماده  113قانون امور گمرکی موارد قاچاق را به شرح ذیل
بیان می کند:
 1ـ کاالیی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد .همچنین
کاالهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.
ـ منظور از مسیر غیرمجاز ،مسیرهایی غیر از آنچه گمرك ایران بعنوان مسیر مجاز اعالم نموده است و در قانون امور
گمرکی نیز از ان نامبرده شده است.
 2ـ خارج نكردن وسایل نقلیه و یا کاالی ورود موقت ،ورود موقت برای پردازش ،عبور خارجی و مرجوعی ظرف
مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کاالی عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج
یا عدم تحویل به گمرك و یا ترخیص قطعی ،عمدی نباشد.
تبصره ـ ارائه اسناد خالف واقع که داللت بر خروج وسایل نقلیه و کاال از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرك
داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.

 3ـ بیرون بردن کاالی تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی ،خواه
عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود .هرگاه خارجكننـده غیر از صاحـب کاال یا
نماینده قانونی او باشد گمرك عین کاال و در صورت نبودن کاال بهای آن را از مرتكب میگیرد و پس از
دریافت وجوه گمرکی مقرر ،به صاحب کاال مسترد میدارد و مرتكب طبق مقررات کیفری تعقیب میشود.
 4ـ کاالی عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود
.
 5ـ کاالیی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کاالی مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار
شود.
6ـ وجود کاالی اضافی همراه کاالی اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرك ذکری از آن نشده است،
مشروط بر اینكه کاالی اضافی از نوع کاالی اظهار شده نباشد.

7ـ وسایل نقلیه و کاالیی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کرانبری
(کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد .مگر در موارد قوه قهریه (فورس
ماژور) .
8ـ کاالی مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کاالی مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی
آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خالف واقع اظهار شود،
منظور از اسناد خالف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات و مشخصات کاالیی ذکر شده باشد که با نوع
وجنس و خصوصیات و ویژگی های کاالی اظهار شده منطبق نباشد یا جعلی باشد.
اسناد نادرست ،اسنادی که در آن خصوصیات کاال بطور صحیح و کامل و دقیق قید نشده است و هدف صاحب
کاال از ارائه این اسناد عدم پرداخت حقوق ورودی یا هزینه های گمرکی به زیان دولت می باشد.

 9ـ کاال با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خالف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی
به گمرك اظهار شود.
-10کاالی جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کاالی صادراتی که برای آن
پروانه صادر گردیده است تعویض شود.
-11کاالی مورد معافیتی که بدون رعایت قانون امور گمرکی انتقال یابد.
 بنا به پیشنهاد گمرك ایران ،اشخاصی که کارت بازرگانی دارند ،چنانچه مرتكب قاچاق کاال شوند ،کارتبازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرك ایران به طور موقت توقیف یا بهطور دائم ابطال میگردد(.ماده
114ق.ا.گ)

اسناد مثبته
 اسناد مثبته گمرکی بطور کلی اسنادی هستند که موید ورود کاال به
ترتیب مجاز به کشور ,انجام تشریفات قطعی گمرکی در خصوص انها و
ترخیص از گمرك با صدور سند و پرداخت کلیه وجوهی که به ورود
قطعی کاال تعلق می گیرد می باشد.

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

اسناد مثبته گمرکی (براساس ماده  117ق.ا.گ) که با ارائه آنها به مراجع
ذی صالح می توان کاال را از ظن قاچاق خارج نمود مشروط برآنكه از نظر
مشخصات و مارك و عالمت و تعداد و سایر مشخصات با اسناد ارائه شه به
تشخیص گمرك مطابقت داشته باشد که عبارت از اصل اسناد زیر است:

الف ـ پروانه ورود گمرکی
پروانه ورودی گمرکی به پروانه ورود قطعی،پروانه وارداتی و پروانه سبز
گمرکی نیز موسوم است که پس از تنظیم اظهارنامه وارداتی تنظیم و تحویل
مالك می گردد تا عنداللزوم و جهت رفع ظن قاچاق ارائه گردد.
مهمترین ضمائم اظهارنامه وارداتی عبارتند از :قبض انبار یا ترخیصیه ،
بارنامه حمل  ،فهرست عدلبندی (حسب مورد)  ،گواهی مبداء،پیش فاکتور ،
فاکتور  ،گواهی بهداشت مبداء  ،ثبت سفارش در بازرگانی  ،مجوزهای
قانونی

ب ـ پته گمرکی(پته مسافری) :
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
تعرفه،ارزش و ...در دفاتر ستادی گمرك ایران و یا رسیدگی به موضوع مورد
اختالف  ،در کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی مانده که در این مورد،
صاحب کاال می تواند با سپردن حداکثر وجوه متعلقه به حساب سپرده و اخذ قبض
سپرده تا تعیین تكلیف نهایی نسبت به ترخیص کاال اقدام نماید .قبض سپرده
مذکور نیز جهت رفع ظن قاچاق قابل ارائه و استناد می باشد.
ماده 7ق.ا.گ

ت ـ قبض خرید كاالي متروكه ،ضبطي و بالصاحب از گمرک:
با تصویب قانون تاسیس سامان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال 1370
وظیفه فروش کاالهای متروکه  ،ضبطی و قاچاق بر عهده سازمان مزبور می باشد
که برهمان اساس در حال حاضر حواله فروش کاال صادره از سازمان ،جایگزین
قبض خرید کاال از گمرک گردیده و به عنوان سند مثبته گمرکی قابل استناد می
باشد.
ث ـ پروانه عبور
که جهت بارهای ترافیکی از جانب اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان صادر
میشود

ج ـ پروانه مرجوعی :
پس از تنظیم اظهارنامه مرجوعی جهت اعاده کاال و خروج آن از کشور،پروانه مربوطه نیز صادر و در
اختیار حامل (صاحب کاال) قرار می گیرد.

چ ـ پروانه ورود موقت:
ممكن است کاال بصورت ورود موقت وارد شده باشد که با تنظیم اظهارنامه ،پروانه مربوطه نیز صادر و
در اختیار صاحب کاال قرار می گیرد

ح ـ پروانه ورود موقت برای پردازش
خ ـ پته عبور
اصوال در مواردی که کاالی مربوط به یك پروانه بیش از محموله یك کامیون باشد برای هر یك از
کامیونها پته عبور داخلی صادر که به همراه تصویر پروانه در اختیار راننده قرار میگیرد و حاوی
اطالعاتی از جمله شماره پروانه ،شماره کوتاژ اظهارنامه ،نوع کاال،شماره کامیون،گمرك صادر کننده،
مقصد ،تاریخ بارگیری و مدت اعتبار حمل می باشد.

دـ پروانه کرانبری(کابوتاژ)در کابوتاژ نیز عالوه بر اظهارنامه ،پروانه
کابوتاژ صادر و در اختیار حامل (صاحب کاال ) قرار می گیرد.
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

سند یکي از ادله اثبات دعوي است که در ماده  1284قانون مدني اینگونه تعریف شده است «سند عبارت است از هر
نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.

آیا هر نوشته اي سند محسوب مي شود ؟

 خیر  ،نوشته اي سند محسوب مي شود که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد

انواع سند
-1سند رسمي و غیر رسمي

-2سند الزم االجرا و غیر الزم االجرا
 -3اسناد تجاري و اسناد غیر تجاري

-1-3تعریف اسناد تجاري
اسناد تجاري  :اسناد تجاري داراي دو تعریف مي باشند یک تعریف خاص است و دیگري تعریف عام که همیشه
تعریف خاص  ،دقیق تر است .
 اسناد تجاري در معناي عام  :هر سندي که در تجارت به کار مي رود و به عبارت دیگر هر سندي که به موجب آنتجار به امور تجاري مي پردازند سند تجاري گفته مي شود ؛ شامل فاکتور  ،فبض انبار ( قبضي که انبار دار صادر مي
کند )  ،گواهي مبداء ( گواهي که نشان مي دهد کاال محصول کدام کشور است )  ،بارنامه ( نشان دهنده ي این است که
کاال حمل شده است )  ،سفته  ،برات  ،چک  ،اعتبارات اسنادي و  ...در معناي عام به همه اینها اسناد تجاري مي گویند
.
اسناد تجاري در تعریف خاص  :سند تجاري سند قابل معامله است که معرف طلب به نفع دارنده ي آن با سررسید کوتاهمدت که معموال بین تجار به کار مي رود .

اسناد بازرگانی خارجی
 -1 پیشفاكتور /پروفرما اینویس
 -2 سیاههی تجاري /فاکتور
 - 3 فهرست بستهبندي
 -4 بارنامه
 -5 فاکتور كرایهی حمل

 -6 گواهي مبدأ
 -7 گواهي بازرسي كاال
 -8 گواهي بهداشت
 -9 گواهي تجزیهی كاال
 -10 گواهی بازرسی کیفی کاال
 -11 اسناد ضروری دیگر

 -1پیشفاكتور /پروفرما اینویسProforma Invoice

 پیشفاكتور یا پروفرما اینویس ،سندي است كه فروشندگان كاال پس از ارائه دادن معیار (مظنه) و نهایي شدن قیمت
و شرایط دیگر به درخواست خریدار برای اخذ مجوزهاي ورود و افتتاح اعتبار اسنادي و یا پرداخت وجه صادر
میکند. .
 در پیشفاكتور شرایط معامله ،قیمت واحد ،قیمت كل ،شرایط حمل ،مشخصات خریدار و فروشنده ،نحوهی حمل،
مبدأ و مقصد حمل ،زمان تحویل ،شرایط پرداخت (پیشپرداخت ،بروات وصولي ،اعتبار اسنادي) و شرایط
ضروریدیگر درج ميشود.

Proforma invoice
Proforma Invoice number*

Seller(name, address)*

Proforma Invoice date (yyyy-mm-dd)*

Validity date of P/I (yyyy-mmdd)*

Buyer's Commercial Card No:

Seller's reference

Buyer (name, address)*

Country of beneficiary *

Freight forwarder (name, address)

Country of origin
Terms of delivery

partial shipment:
allowed

Place of destination

*

*

relevant location

not allowed

Transport mode and means

Port/airport of loading

Port/airport of discharge

Final delivery place

Shipping marks; Transport unit ID

*

Terms of payment

*

No. and kind of packages Shipping description of goods

Transaction currency

*

Total gross wt(kg)

Commodity

Total cube (m3)

No, and Kind of standard: *

Item*

Item description*

Origin*

commodity code

Net wt
(kg)*

Quantity*

Total net wt(kg)

*

Note:

Unit price
*

Amount *

Sub Total amount*
Discount

FREIGHT CHARGES

OTHER

CHARGES

TOTAL AMOUNT *

NAME OF SIGNATORY

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

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

SEAL AND SIGNATURE

United Nations electronic Trade Docs

 -2سیاههی تجاري Commercial Invoice
 سیاههی تجاري یكي از اسناد مهمی است كه فروشندهی كاال به نام خریدار و به همراه دیگر اسناد ،طبق قرارداد براي
خریدار ارسال ميکند.
 هنگامی كه فروشنده كاالي مورد نظر را برای حمل آماده ميکند ،قیمت و همهی اطالعات و مشخصات خریدار را
روي سیاههی تجاري درج میکند تا طبق شرایط قرارداد به صورت مستقیم و یا از سوی بانك كارگزار خود ارسال
کند.
 به طور معمول ،در سیاههی تجاري این اطالعات درج ميشود:
 - نام و نشانی فروشنده و خریدار روي سربرگ (كاغذ ماركدار) همراه با تاریخ صدور و شماره؛

 - شرح كامل كاال ،قیمت واحد ،قیمت كل كاال و هزینهی حمل؛
 - وزن خالص و ناخالص كاال ،تعداد بستهها و نوع بستهبندي؛
 - شرایط تحویل؛
 - مبدأ حمل و مقصد كاال؛
 - كشور سازندهی كاال؛
 - موارد دیگر با توجه به نوع خرید.
 به طور معمول ،این نوع از سیاهه را اتاق بازرگاني محل فروشنده و كنسولگري كشور خریدار در مبدأ ،بنا به
درخواست خریدار و توافق فروشنده تأیید میکند..

 -3فهرست بستهبندي

Packing List

این سند ،نشاندهندهی تعداد كاالهاي موجود در هر كارتن،
پالت و یا هر نوع بستهبندي توافقشدهی خریدار و فروشنده
است .این نوع از سند هنگام ترخیص كاال در گمرك
فروشنده و خریدار بسیار اهمیت دارد.

 –4بارنامه

Bill of Lading

« بارنامه» عبارت است از :سندي است كه حملكننده یا نمایندهی وي پس از وصول كاال صادر ميکند و حاكي از
حمل كاالي معیني از یك منطقه (مبدأ حمل) به منطقهی دیگر (مقصد حمل) با وسیلهی حمل مورد توافق (كشتي،
قطار ،كامیون ،هواپیما و یا تركیبي از آنها) در مقابل كرایهی حمل معیني.

بارنامه حمل مرکب فیاتا )(FBL

اگرسندی ویژگیهای که برای بارنامه ذکر شد را نداشته باشد راه نامه Waybill
نامیده می شود .که انواع مختلف دارد:

راهنامه شبیه بارنامه است و به عنوان رسید محموله و قرارداد حمل عمل می کند .تفاوت بسیار مهم ان با بارنامه
این است که راهنامه قابل انتقال نمی باشد و بر همین اساس عمدتا برای محموله های هوایی و زمینی (اعم از جاده
ای یاراه آهن) مورد استفاده قرار می گیرد زیرا محموله های هوایی به قدری سریع جابه جا می شوند که نیازی به

انتقال مالکیت ندارند

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

 کنوانسیون یا قرارداد حمل کاال از طریق جاده  cmrدر واقع بارنامه نبوده بلکه مقررات یکنواخت قراردادهای
خصوصی حمل کاال در حمل و نقل بین المللی جاده ای است که وظایف فرستنده گیرنده و شرکت حامل را معین
می کند.

 Air Way Bill -2در حمل هوایی
CIM -3در حمل ریلی
 Sea Way Bill -4در حمل دریایی.

 -5فاکتور حمل

Freight Invoice

«فاکتور حمل» سندي است كه شركت حمل و نقل باید
صادر کند و میزان كرایهی حمل ،محل و نوع وسیلهی
حمل را در آن قید کند و فروشنده طبق شرایط اعتبار
برای معاملهی اسناد به بانك معاملهكننده ارائه ميدهد .این
سند را نیز باید اتاق بازرگاني محل صدور تأیید کند.

 -6گواهي مبدأ

Certificate of Origin

«گواهي مبدأ» سندي است كه باید نام كشور سازندهی
كاال در آن مشخص باشد و این فرم را اتاق بازرگاني
محل در کشور فروشنده تكمیل و گواهي ميکند.

 - 7گواهي بازرسي كاال

Certificate Inspection

 این نوع گواهي بازرسي را مؤسسههای بازرسي بینالمللی که آنها را بانک مرکزی تأیید میکند ،صادر
ميکنند .به طور معمول ،این نوع از گواهي براي تطابق كمیّت ،كیفیّت و نوع بستهبندي كاال طبق موارد
مندرج در پیشفاكتور ،قرارداد ،اعتبار اسنادي و یا نمونهی كاالست.

 -8گواهي بهداشت

Health Certificate

 این نوع از گواهيها براي خرید مواد غذایي ،دامي و ...است كه آن را
خریدار درخواست میکند و گواهي مربوط به آن را وزارتخانههاي
بهداشت ،كشاورزي و یا دامپروري كشور فروشنده صادر و تأیید ميکند.

 -9گواهی تجزیهی کاال

Analyze Certificate

این گواهي نشانگر تجزیهی مواد اولیهی كاالست كه باید آن را
یك آزمایشگاه مستقل و معتبر صادر و تأیید کند.

 -10گواهی بازرسی کیفی /تطابق کاال
(Certificate of ( C.O.I. V.O.C )Verification of Conformity
)Inspection
 نظر به این كه برخي از كاالها باید طبق استانداردهای ملی و یا بینالمللي تولید شوند و مؤسسهی
استاندارد مجوز ورود این نوع از كاالها را كه استاندارد نداشته باشند ،نمي دهد؛ بنابراین ،زمان ثبت
سفارش در وزارت بازرگاني ورود این نوع كاالها را مشروط به اخذ گواهي بازرسي کیفی كاال
مينماید.

گواهی و مجوزهای الزم برای ابزیان


اسناد حمل
اسناد حمل همواره به عنوان یكي از
مهمترین اسناد مورد استفاده در تجارت
بین المللي است و اعتبار و اصالت این
اسناد مورد توجه خاص بازرگانان ،بانك
ها ،موسسات حمل و نقل و بیمه بوده
است.

بارنامه

Bill of Lading

« بارنامه» عبارت است از :سندي است كه حملكننده یا نمایندهی وي پس از وصول كاال صادر ميکند و حاكي از
حمل كاالي معیني از یك منطقه (مبدأ حمل) به منطقهی دیگر (مقصد حمل) با وسیلهی حمل مورد توافق (كشتي،
قطار ،كامیون ،هواپیما و یا تركیبي از آنها) در مقابل كرایهی حمل معیني.

بارنامه حمل مرکب فیاتا )(FBL

 ترخیصیه کاال یا Delivery Order
 که در واقع سند تسویه حساب صاحب کاال و یا نماینده قانونی او با شرکت حمل
ونقل بین المللی مربوطه است.
 قبض انبار
 که در واقع گواهی تخلیه کاال در گمرک مربوطه میباشد.

 نامه بانک به گمرک و ظهر نویسی اسناد
 در مورد کاالیی که برای آن گشایش اعتبار اسنادی LCشده است و یا بصورت
برات اسنادی یا وصولی است بابت اعالم بالمانع بودن ترخیص کاال ازنظر
بانک افتتاح کننده اعتبار اسنادی به گمرک.

ترخیصیه کاال یا Delivery Order
 برگ حواله ترخیصیه یا حواله نامه ترخیص  ،سندی است خطاب به گمرک یا انباردار که در آن از اشخاص
مزبور درخواست می شود کل کاال یا مقدار معینی از آن را به شخص نامبرده در سند یا حامل آن تحویل دهد.
 ترخیصیه از اسناد ضروری کاال است که بدون ارائه و تسلیم آن اداره گمرک نمی تواند جنس را به کسی تحویل
و حتی اجازه رویت را بدهد  .ترخیصیه را می توان به نام صاحب اال یا نماینده ی او پشت نویسی کرده و به
موجب آن به اداره گمرک اجازه دهد که جنس رابه صاحب کاال یا وکیل او تحویل دهد
 ماده  1ق.ا.گ :
 ج ـ ترخیصیه :سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كریر و فورواردر) پس از احراز هویت ،بالمانع
بودن انجام تشریفات گمركي توسط گیرنده كاال را به گمرك اعالم مينماید.

