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  نامه اجرايي قانون امور گمركي آئين اشكاالت
  :منظر شكلي و ديگري منظر ماهوي كه عبارتند از .اين آيين نامه از دو منظر داراي اشكال است

 از لحاظ شكلي - 1

تواند با درخواست صاحبان كاال مبني بر تأسيس انبار  گمرك ايران مي «:نامه آمده است ، آيين51در ماده  - 1- 1
انبارهاي اختصاصـي تحت نظـارت . اختصاصـي موافقت نمايد، به شرط آن كه داراي شرايـط به شرح ذيل باشد

ول حسن ومس ،نزديكترين گمرك خواهند بود و گمرك يادشده ضمن نگهـداري حسـاب كاالي موجود در آن
در صـورتي كه در انبار اختصاصي كاالي ساخت خارج ديده شود كه . مقررات گمركي مربوط خواهد بوداجراي 

موران گمرك پس از رسيدگي آن را كاالي ام ،داخلي نباشد) ترانزيت(متكي به پروانه عبور  ،وجـود آن در انبار
  ».وارده به انبار تلقـي نموده و در بخش ورودي دفتر انبار ثبت خواهند كرد

« :دارد ، قانون امور گمركي عمل نشده است كه اشعار مي27براساس تبصره ذيل ماده  بدين ترتيب در اين ماده،
شرايط فيزيكي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداري و چگونگي سرشماري كاال و شيوه بازرسي از 

شود و به  ويب اين قانون توسط گمرك تهيه مياي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تص نامه انبار، به موجب آئين
  » رسد تصويب هيات وزيران مي

تشريفات گمركي « دارد قانون امور گمركي است كه اعالم مي 38، برخالف تبصره ذيل ماده )56(ماده  - 1- 2
نامه  س آئينكشتي، هواپيما و يا ناوگان ريلي اعم از لوكوموتيو و واگن خريداري شده يا اجاره شده از خارج، براسا

  .كه چنين عمل نشده است» شود اجرايي اين قانون تعيين مي
 درخصوص قانون ،38 ماده تبصره اجراي در شده است داده اجازه ايران گمرك به«نامه اجرايي  آيين 56در ماده 
 امور وزيران تأييد از پس و تهيه را مربوط دستورالعمل الزم، اسناد و ارزيابي و اظهار تشريفات چگونگي شرايط،

 19 ماده و ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون 138 اصل رعايت با شهرسازي و راه و دارايي و اقتصادي
 ».نمايد اقدام دولت هيات داخلي نامه آيين

را  109لغايت  95شود كه مواد  خارجي مربوط مي) ترانزيت(نامه موصوف، مبحث پنجم به عبور  در آيين - 1- 3
، ديگر مواد آن از نظر ماهوي ايرادي ندارد، ولي از 109و  100در اين مورد، به استثناي مواد . گيرد در بر مي

شرايط، تشريفات اظهار و « :دارد اشعار مي قانون امور گمركي است كه 53لحاظ شكلي، مغاير تبصره ذيل ماده 
است كه در حدود مقررات اين قانون  "نامه اجرايي اين ماده آئين"ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد الزم، براساس 

هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن  به پيشنهاد مشترك وزارتخانه
نامه اجرايي  قانون بايستي آئين 53به عبارت ديگر ماده . »رسد شود و به تصويب هيات وزيران مي ايران تهيه مي

 خاص خود را داشته باشد كه چنين عمل نشده است

 را الزم هاي تضمين بايد اظهاركننده شخصي، داخلي عبور پروانه صدور از قبل« :آمده است 112در ماده  - 1- 4
 وصول نقدي صورت به خدمات انجام هاي هزينه ولي نمايد، توديع ايران گمرك توسط شده تعيين ميزان به
قانون است؛ زيرا در اين تبصره اعالم شده كه ميزان  59بدين ترتيب اين ماده، مغاير تبصره ذيل ماده » .گردد مي
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كه چنين عمل گردد  نامه اجرايي تعيين مي تضمين كاالهاي عبوري داخلي در حدود مقررات اين قانون در آئين
 .نشده و اختيار تعيين آن را به گمرك داده است

دارا بودن كارت عضويت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و .هـ«: بند زير اضافه شود 191در ذيل ماده  - 1- 5
  »كشاورزي ايران

ي قابل فهرست و ميزان كاالها« :دارد قانون است كه اشعار مي 131، برخالف تبصره ذيل ماده 195ماده  -1- 6
نامه  در آئين) هاي حمل سريع شركت(هاي مذكور  هاي شركت ترخيص و نحوه و ضوابط فعاليت و مسووليت

، موضوع را موكول به مصوبه ديگري كرده 195اين در حالي است كه ماده . »گردد اجرايي اين قانون تعيين مي
 .است

  از لحاظ ماهوي - 2
تامين عبارتست از توديع وجه نقد به « :شرح ذيل قيد گرديده است، تعريف تامين به 1ماده ) ث(در بند  - 2- 1

اين بند نه تنها مغاير با بند » اي به تشخيص گمرك ايران صورت سپرده يا ارائه ضمانتنامه بانكي يا تضمين بيمه
ت مالي قانون امور گمركي است، بلكه ناقض مفاد قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررا 1ماده ) ح(

است كه اجازه ترخيص كاال با نگهداري بخشي از كاال معادل حقوق گمركي آن را  1384دولت مصوب سال 
عبارتست از توديع وجه نقد، : تامين -ث« :دهد، لذا ضروري است بند مذكور به شرح ذيل اصالح گردد مي

ورودي كاال، موضوع قانون الحاق اي يا نگهداري بخشي از كاال معادل حقوق  نامه بانكي، تضمين بيمه ضمانت
 .»به درخواست صاحب كاال 1384موادي به قانون بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 

  :اضافه شود 4به ماده  4تبصره اي به شرح ذيل تحت شماره  - 2- 3
ت قبلي ورود و خروج كاميون ها از گمركات مرزي مشمول مقررات اين ماده نبوده و بدون اخذ موافق: 4تبصره «

 » .تشريفات گمركي آنها در ساعت كاري گمرك انجام مي پذيرد
توان محكوم تلقي كرد، لذا به  نظر به اينكه اتهام و محكوميت دو مقوله جداگانه است و هر متهمي را نمي - 2- 4

 «:دارد كه مقرر مي 6ماده  1هاي حمل و نقل، ضروري است تبصره  منظور رعايت حقوق صاحبان كاال و شركت
» در خصوص اشخاص داراي سابقه تخلف از مقررات گمركي، نوع تضمين از سوي گمرك ايران تعيين خواهد شد

در خصوص اشخاص داراي سابقه محكوميت قطعي مرتبط با امور گمركي، نوع « :به شرح ذيل اصالح گردد
 ».گردد تضمين از سوي گمرك تعيين مي

ن شرايط موجود و حقوق ورودي، مبادرت به ثبت سفارش و نظر به اينكه خريداران با در نظر گرفت - 2- 5
، عبارت 32كنند، بنابراين به منظور جلوگيري از تضييع حقوق آنان الزم است در ماده  گشايش اعتباري مي

 - شامل كاالهاي موجود در اماكن گمركي«به عبارت » گردد شامل كاالهاي موجود در اماكن گمركي نمي«
 -اعتبار اسنادي گشايش شده يا براي آنها بارنامه صادر و يا ثبت سفارش گرديده است كاالهايي كه براي آنها

 مواردي در آن، كارگيري به هاي يا رويه مبدأ قواعد در تغييرات :آمده است 32در ماده . (اصالح شود» گردد نمي
  ).گردد نمي گمركي اماكن در موجود كاالي شامل باشد، ورودي حقوق افزايش در مؤثر يا محدوديت باعث كه
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تواند در موارد ضروري، از صاحب كاال  گمرك ايران مي«مبني بر اينكه  63نظر به اينكه اجراي ماده  -2- 6
بخواهد صحت مندرجات مدارك تسليمي كاالي وارداتي و صالحيت صادركننده آنها را به تصديق اتاق بازرگاني 

رگاني حمل بايد با تاييد كنسولگري جمهوري اسالمي ايران صحت مهر و امضاي اتاق باز. در كشور مبداء برساند
مورد آنها در اماكن  باعث طوالني شدن پروسه ترخيص كاالهاي وارداتي و توقف بي» در كشور مبداء رسيده باشد

 گردد، لذا ضروريست كه اين ماده حذف گردد گمركي و غيره مي

واند در هر مورد كه ضروري بداند كااليي را كه ارزيابي ت رئيس گمرك مي«مبني بر اينكه  70نظر به ماده  - 2- 7
آن انجام يافته است، بازديد نموده و آن كاال را شخصاً يا به وسيله هر مامور ديگري از ماموران گمرك، دوباره 

كننده را دچار  گردد و صاحب كاال و حمل باعث طوالني شدن پروسه ترخيص و حمل مي» ارزيابي و معاينه نمايد
 نمايد، لذا ضروري است اين ماده حذف گردد ل ميمشك

مندي از امتياز قائل شده به ناوگان مشابه  در راستاي حمايت از ناوگان هوايي و دريايي كشور و بهره - 2- 8
از متن ماده مذكور و » ها هواپيماها و كشتي«پس از كلمات » خارجي«، ضروري است كلمه 73خارجي در ماده 

  . حذف شود تا امتياز قائل شده نصيب وسائل نقليه ايراني موصوف نيز گردد 75اده همچنين از بند الف م
 رفع يا تعويض منظور به مربوط هاي شركت كه خارجي هاي كشتي يا هواپيماها يدكي قطعات و لوازم -73ماده (

  .. .شود ضميمه اظهارنامه به آنها مشروح ريز صورت بايد كنند مي وارد موقت صورت به ها كشتي يا هواپيماها نقص
 :شود در موارد زير به جاي اخذ تضمين به اخذ تعهد كتبي اكتفا مي -75 ماده

  ).73هاي خارجي موضوع ماده  الف ـ ورود موقت لوازم و قطعات يدكي هواپيماها و كشتي
زا است و همچنين با عنايت به  نظر به اينكه صدور پروانه عبور متعدد براي يك محموله ترانزيتي مشكل - 2- 9

شوند،  جا مي كه تكليف محموالت موصوف در يك پروانه را كه با بيش از يك وسيلة حمل جابه 101ماده 
در حال . (حذف گردد 100از متن ماده » به ازاي هر واحد حمل«مشخص نموده است، ضروري است كلمات 

 به حمل واحد هر ازاي به مقرر تشريفات انجام از پس خارجي عبور پروانه :به اين شرح است 100حاضر، ماده 
 ...).نمايد حمل و گرفته تحويل را خود كاالي آن موجب به تا گردد مي تسليم عبوردهنده

حمل و نقل در مظان اتهام توسط نظر به اينكه اتخاذ تصميم جهت كاهش تسهيالت براي شركت  - 10-2
سازماني كه خود طرف شركت حمل و نقل است، مغاير با اصول حقوقي است، لذا شايسته است با عنايت به متن 
مورد توافق اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، گمرك جمهوري اسالمي ايران و سازمان راهداري و حمل و 

از زمان وقوع تخلف گمركي در رويه عبور خارجي تا «با مضمون  109ه اي پيرامون اين موضوع، ماد نقل جاده
هاي حمل و نقل  گيري در مورد كاهش تسهيالت براي شركت صدور و ابالغ حكم قطعي مراجع قضايي، تصميم

  :به شرح ذيل اصالح گردد» المللي با گمرك ايران است بين
گيري در  از زمان وقوع تخلف گمركي در رويه عبور خارجي تا صدور و ابالغ حكم قطعي مراجع قضايي، تصميم«

كننده به عهده كميسيون مركب از اتاق بازرگاني و  هاي حمل و نقل ترانزيت مورد كاهش تسهيالت براي شركت
اي يا سازمان بنادر و  حمل و نقل جاده صنايع و معادن ايران، گمرك جمهوري اسالمي ايران و سازمان راهداري و

 ».خواهد بودو تشكل صنفي مربوطه دريانوردي حسب مورد 
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بايست  هاي حمل و نقل در ارتباط با حمل محموالت، داراي حقوقي هستند كه مي نظر به اينكه شركت - 11-2
گردد،  قوق آنان ميپرداخت گردد و ترانزيت داخلي اداري محموالت بدون كسب موافقت آنها موجب تضييع ح

 60ماده  4در مورد كاالي عبوري موضوع تبصره «. به شرح ذيل اصالح گردد 111ماده  2لذا ضروريست تبصره 
 ».المللي مربوطه نيز الزامي است قانون، عالوه بر رعايت بندهاي اين ماده، موافقت شركت حمل و نقل بين

ها در  بدون در نظر گرفتن افزايش قيمت 138الر در ماده معافيت كاالي همراه مسافر به ميزان هشتاد د - 12-2
آورد، لذا  كليه كشورها لحاظ گرديده و همين امر براي مامورين گمرك و مسافرين مشكالتي را به وجود مي

 .جايگزين آن گردد "درحد متعارف"دالر حذف  55شايسته است اين رقم 
 به تسليمي هاي اظهارنامه انطباق و بررسي ترخيص، از پس حسابرسي از هدف «:آمده است 201در ماده  - 13-2

 ايران گمرك. است متعلق عوارض و ها ماليات ورودي، حقوق صحيح پرداخت و مربوط مقررات و قوانين با گمرك
 سوابق بازرگاني، هاي نظام مالي، سوابق دفاتر، بررسي طريق از اظهار، صحت و اطمينان حصول جهت تواند مي

 يا و مستقيم طور به كه حقوقي و حقيقي اشخاص توسط شده نگهداري بازرگاني اطالعات و مكاتباتي ترخيص
  ».نمايد اقدام دارند، دخالت كاال صادرات و واردات در مستقيم غير

بايست به انتهاي ماده  به منظور جلوگيري از اخالل در مبادالت تجاري و خريد و فروش كاالهاي وارداتي، مي
قانون و ظرف مهلت زماني مقرر  135حسابرسي پس از ترخيص با رعايت ماده « :، عبارت ذيل اضافه گردد201

، قانون براي 143سال مندرج در ماده  3خارج از زمان مقرر و ظرف . انجام خواهد شد) شش ماه(در اين ماده 
دون بازديد ترخيص شده و ثانياً اسناد هاي مديريت خطر و يا ب مواردي است كه اوالً كاال با استفاده از شيوه

 ».قانون براساس جعل و تزوير باشد 143خالف واقع مندرج در ماده 
 


