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 به نام خدا

(09/09/09الزم االجراء از  - 22/8/09اصالحات و الحاقات قانون امور گمرکی )مصوب   

( 22/0/02الزم االجراء از  -20/02/00و آیین نامه اجرایی آن )مصوب    

 0200اصالح گردید و آیین نامه اجرایی آن در پایان سال  0209قانون امور گمرکی پس از چهل سال، در سال      

ده که آشنایی با آنها الزم و ضروری شویب شد که متعاقباً موادی از آن بر اساس قوانین و مقررات بعدی اصالح تص

، صاحبان بازرگانان ،ان گمرک جمهوری اسالمی ایرانکارکنبه منظور سهولت دسترسی و است. بر همین اساس 

قانون امور گمرکی و  یهاها و الحاقیهحیهاصال کلیه ،و کلیه اشخاص ذیربط کاال، کارگزاران گمرکی، دانشجویان

طی جدولی به شرح زیر  ، به تفکیکزمان اجرای هر یکبا ذکر مستند و  ،27/0/0099تا آیین نامه اجرایی آن 

                     قرار گیرد. الزم و قانونی مورد توجه و بهره برداریتنظیم گردیده تا 

 رضا گلیدکتر و تنظیم:  تهیه                

 0099 آذرماه 27                                                                                                        

 

 قانون امور گمرکیات حاصال

 متن قانون / آیین نامه ردیف
 

 متن اصالحیه / الحاقیه  مستند اصالحیه / الحاقیه
 

به استثناء هزینه انجام  ق.ا.گ: 11ماده  1

خدمات که بالفاصله وصول می شود، میزان 

تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی 

برای کاالهای مجاز معادل حقوق ورودی 

متعلقه و برای سایر کاالها معادل حقوق 

ورودی متعلقه به عالوه نصف تا سه برابر 

ارزش کاال است که حسب مورد توسط 

 .گمرک تعیین می شود
ورود موقت برای  ق.ا.گ: 11ادهم

پردازش، رویه گمرکی است که براساس آن 

قانون رفع موانع تولید مرتبط 

با اصالحات قانون امور 

 گمرکی

مجلس  1/2/49مصوب 

 شورای اسالمی

جاز علیرغم اینکه میزان تضمین کاالی م

 مشروط، ورود موقت شده برای پردازش،

معادل حقوق ورودی متعلقه به عالوه 

ولی با  نصف تا سه برابر ارزش سیف است،

های ند اشاره شده، برای واحدتوجه به مست

ایر صرفاً معادل حقوق ورودی و س تولیدی،

: مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهدبود  

( قانون 22) ماده -83( ماده ثبند )

تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی 

( قانون 118صنایع کشور و اصالح ماده)
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کاال می تواند به طور موقت به قلمرو گمرکی 

وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری 

شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین 

شامل موادی از قبیل تسریع کننده ها 

)کاتالیست ها( که در ساخت، تکمیل و 

ری مصرف می شود نیز می گردد. فرآو

کاالهای کمکی از قبیل روان کننده ها و 

ابزارآالت مشمول رویه ورود موقت برای 

پردازش نیست. محصوالت به دست آمده 

محصوالتی می باشند که از ساخت، تکمیل، 

فرآوری و تعمیر کاالهایی که برای آنها مجوز 

استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش 

 .ده به دست می آینداخذ ش

برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

می ایران به شرح فرهنگی جمهوری اسال

 :شودزیر اصالح می

ورود موقت مواد اولیه و  -01ماده 

کاالهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای 

برداری جهت پروانه تأسیس یا پروانه بهره

قانون امور ( 11ماده) پردازش موضوع

در حکم  1842/3/22گمرکی مصوب 

کاالی مجاز تلقی و به میزان تضمین برای 

الهای مزبور صرفاً معادل ترخیص موقت کا

حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود 

 .قطعی خواهد بود

گونه کاالها توسط چنانچه این -تبصره

سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز 

با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت 

( قانون 11پردازش موضوع ماده)

امورگمرکی وارد شود نیز مشمول حکم 

 .ده خواهد بوداین ما

حقوق ورودی اخذ شده  ق.ا.گ: 66ماده 0

از عین کاالی وارداتی که از کشور صادر می 

گردد و مواد، کاالهای مصرفی و لوازم بسته 

بندی خارجی بهکار رفته یا مصرف شده در 

تولید، تکمیل یا بسته بندی کاالی صادر شده 

با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه 

با مأخذ زمان ورود کاال باید به اجرائی آن 

 .صادرکننده مسترد گردد

قانون احکام دائمی برنامه 

های توسعه مصوب 

مجلس شورای  12/11/41

 اسالمی

درج در روزنامه رسمی: 

22/1/49 

 1/2/49الزم االجراء: 

 

قانون امور ( 99) متن زیر به ماده -22ماده 

الحاق  22/3/1842گمرکی مصوب 

 :گرددمی

ای و غیرفنی برای موانع غیرتعرفهبرقراری 

واردات به جز در مواردی که رعایت 

 ت.کند، ممنوع اسموازین شرع اقتضاء می

حقوق ورودی مواد اولیه و کاالهای 

منظور تولید صادراتی ای که بهواسطه

بنیان وارد های دانش ویژه توسط شرکتبه

شود، ظرف مدت پانزده روز پس کشور می

 .شودها مسترد میاز صادرات به آن

 پهلو گرفتن،  ق.ا.گ: 113ماده  0تبصره 3

یل لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسا

فات نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشری

ت وزیران در جلسه أیه

اره به پیشنهاد شم 11/8/1849

 28/2/1849مورخ  23129

مبلغ جریمه به ششصد هزار در وهله اول، 

شش میلیون ریال  تا (9220222)ریال 

به هفتصد و هشتاد و متعاقباً  (902220222)
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مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه 

، در قهریه )فورس ماژور( که باید ثابت شود

مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت 

جریمه به مبلغ سیصدهزار )8220222( ریال تا 

سه میلیون )802220222( ریال به تشخیص 

ر رئیس گمرک مربوطه می شود. همچنین د

 مورد وسایل نقلیه حامل کاال طبق مقررات

.( رفتار می گردد118ماده )  

 

ادی و وزارت امور اقتص

 119دارایی و به استناد ماده 

مصوب)قانون امور گمرکی   

شماره  مصوبه، (1842

هـ مورخ  11482/ت89482

را تصویب و به  21/8/1849

این جریمه موجب آن، 

 و %122به میزان  تبصره را

متعاقباً به موجب مصوبه 

مورخ ه  11162/ت 16265

 %93به میزان  2/1/5931

افزایش داده و مقرر داشته 

از تاریخ ابالغ، الزم  که

 .است االجرا

هفت میلیون و  تا (1320222)هزار ریال 

افزایش  (103220222)هشتصد هزار ریال 

 یافته است.

ی یه و کاالهایوسایل نقل ق.ا.گ: 111ماده  4

که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود 

ر موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشو

اد جواز می گردد و وسایل نقلیه ای که به استن

انچه عبور بین المللی وارد کشور می شود چن

یل در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحو

س به گمرک به غیراز موارد قوه قهریه )فور

اجعه ننماید به تشخیص رئیس ماژور( مر

گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه 

ای از دویست هزار )2220222( ریال تا یک 

 میلیون )102220222( ریال می شود.

ت وزیران در جلسه أیه

اره به پیشنهاد شم 11/8/1849

 28/2/1849مورخ  23129

وزارت امور اقتصادی و 

 119دارایی و به استناد ماده 

مصوب)امور گمرکی  قانون  

شماره  مصوبه، (1842

هـ مورخ  11482/ت89482

را تصویب و به  21/8/1849

این ماده جریمه موجب آن، 

متعاقباً  و %122به میزان  را

به موجب مصوبه 

مورخ ه  11162/ت 16265

 %93به میزان  2/1/5931

افزایش داده و مقرر داشته 

از تاریخ ابالغ، الزم  که

 .است االجرا

 وهله اول، مبلغ جریمه به چهارصد هزاردر 

دو میلیون ریال  تا (2202229)ریال 

ست به پانصد و بیو متعاقباً  (022202222)

دو میلیون و  تا (2022212)هزار ریال 

افزایش  (220222902)ششصد هزار ریال 

 یافته است.
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هرگاه در اظهارنامه  ق.ا.گ: 111ماده  1

مرک می گهایی که برای ترخیص کاال تسلیم 

ده شود مشخصات کاال برخالف واقع اظهار ش

لی باشد ولی این خالف اظهار متضمن زیان ما

اوت دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تف

 ، جریمهنباشد به تشخیص رئیس گمرک محل

ای که حداقل آن پانصد هزار )1220222( 

ریال و حداکثر آن یک میلیون )102220222( 

ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک 

.محل، اظهارنامه تسلیمی اصالح می شود  

ت وزیران در جلسه أیه

اره به پیشنهاد شم 11/8/1849

 28/2/1849مورخ  23129

وزارت امور اقتصادی و 

 119دارایی و به استناد ماده 

مصوب)قانون امور گمرکی   

شماره  مصوبه، (1842

هـ مورخ  11482/ت89482

را تصویب و به  21/8/1849

این ماده جریمه موجب آن، 

متعاقباً  و %122به میزان  را

به موجب مصوبه 

مورخ ه  11162/ت 16265

 %93به میزان  2/1/5931

افزایش داده و مقرر داشته 

از تاریخ ابالغ، الزم  که

 .است االجرا

ن در وهله اول، مبلغ جریمه به یک میلیو

دو میلیون ریال  تا (220222102)ریال 

و  به یک میلیونمتعاقباً و  (022202222)

دو  تا (202221082)سیصد هزار ریال 

 (220222902)میلیون و ششصد هزار ریال 

 افزایش یافته است.

واردات  ق.ا.گ: 111بند )غ( ماده  6

ماشین آالت خط تولید به تشخیص وزارت 

صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی، 

 صنعتی و معدنی مجاز

 

ابت رق قانون رفع موانع تولید

پذیر و ارتقاء نظام مالی 

 کشور

مجلس  1/2/49مصوب  

 شورای اسالمی

 

( 114بند)غ( ماده) -33بند )ح( ماده 

قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق 

آالت خط تولید، به شرح ورودی ماشین

 :شودزیر اصالح می

آالت خط تولید که به واردات ماشین (غ

ت و تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجار

گمرک جمهوری اسالمی ایران، مورد نیاز 

واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز 

 .باشدمی

 

ق.ا.گ: 106ماده  7  

ی ـ کاالهای زیر قابلیت صدور قطع129ماده 

:ندارد  

قانون احکام دائمی برنامه 

ب های توسعه مصو

مجلس شورای  12/11/41

هرگونه وضع مالیات یا  (الف -03ماده 

عوارض برای صادرات کاالهای مجاز و 

ای و جلوگیری از صادرات غیریارانه
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 الف ـ کاالهای ممنوع الصدور براساس شرع

 مقدس اسالم و یا به موجب قانون

یص شخب ـ اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به ت

نایع سازمان میراث فرهنگی، گردشگردی و ص

 دستی

ی پ ـ اقالم دامی یا نباتی و گونه های جانور

یط برای حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت مح

ان زیست طبق فهرست اعالمی ازسوی سازم

 های مربوطه

 سایر کاالهای ممنوع الصدور به موجب -ت

 قوانین خاص

 

 اسالمی

درج در روزنامه رسمی: 

   22/1/49مورخ 

1/2/49الزم االجراء:   

منظور تنظیم بازار داخلی هرگونه کاال به

 ممنوع است و صدور کلیه کاالها و

 :باشدخدمات به جز موارد زیر مجاز می

اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به   .1

تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری

آن دسته از اقالم خاص دامی، نباتی،  .2

هایی که خاک زراعی و مرتعی و گونه

جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع 

زارت زیستی داشته باشند، به تشخیص و

جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط 

 زیست

فهرست کاالهای غیرمجاز و  -تبصره

ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه یارانه

ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ذی

 .شودماه پس از ابالغ اجراء میسه

صادرات کاالهایی که دولت برای  -ب

کند، تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می

تن.ها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب 

ورای اقتصاد مجاز است. در این صورت ش

کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط 

های مستقیم پرداختی به عودت کلیه یارانه

به کاالهای صادرشده را قبل از خروج، از 

 .وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند

ا و همنظور هدفمندسازی معافیتبه -پ

های مالی دولت، سازی حمایتشفاف

سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با 

های قانونی نرخ صفر را جایگزین معافیت

 . کند و موارد آن را در ردیفهای جمعی

خرجی بودجه ساالنه، محاسبه و درج 

 .نماید
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هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض  -ت

 .ها توسط دولت ممنوع استشهرداری

قانون امور ( 129ده جایگزین ماده )این ما

 .شودگمرکی می

 

 

 

 کسر دریافتی ق.ا.گ: 131ماده  1تبصره 3

کمتر از یک میلیون )102220222( ریال در 

.مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیست  

ت وزیران در جلسه أیه

اره به پیشنهاد شم 11/8/1849

 28/2/1849مورخ  23129

وزارت امور اقتصادی و 

 119ی و به استناد ماده دارای

مصوب)قانون امور گمرکی   

شماره  مصوبه، (1842

هـ مورخ  11482/ت89482

 را تصویب و به 21/8/1849

این حد نصاب موجب آن، 

 و %122به میزان  راتبصره 

ه متعاقباً به موجب مصوب

مورخ ه  11162/ت 16265

 %93به میزان  2/1/5931

افزایش داده و مقرر داشته 

که از تاریخ ابالغ، الزم 
 االجرا است.

مبلغ به دو میلیون ریال در وهله اول، 

شصد و متعاقباً به دو میلیون ش (022202222)

افزایش یافته ( 209220222)هزار ریال 

 است.

 

آراء صادره   ق.ا.گ: 146ماده  4تبصره 1

 به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و الزم

تاریخ االجراء است و فقط تا مدت سی روز از 

ابالغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان 

 .باشد عدالت اداری می

 

قانون تشکیالت و آیین 

 دادرسی دیوان عدالت اداری

مجلس  22/4/1842 در تاریخ

تصویب و  ،شورای اسالمی

  (90)،(34(، )12(، )12مواد)

در تاریخ آن ( 49و )

از سوی مجمع  21/8/1842

تشخیص مصلحت نظام 

  «سی روز»قانون  19 ماده 2تبصرهبا توجه به 

 افزایش یافته است.« سه ماه » به 

ن قانون، از زمان تصویب ای متن تبصره:

مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد 

( این قانون، برای 12( ماده)2موضوع بند)

اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد 

مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ 

ابالغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط 
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مصلحت نظام موافق با 

تشـخیص داده شد و مابقی 

مواد این قانون در تاریخ 

به تأیید شورای 82/4/1842

 .ه استنگهبان رسید

درج در روزنامه رسمی: 

2/1/1842 

 13/1/1842الزم االجراء: 

 

دادرسی دادگاههای  مطابق قانون آیین 

ت. عمومی و انقالب )در امور مدنی( اس

مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم 

خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها 

ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض 

است. در مواردی که ابالغ، واقعی نبوده و 

نفع ادعای عدم اطالع از آن را بنماید  ذی 

شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابالغ 

 که به نماید. در مواردی  رسیدگی می 

موجب قانون سابق، اشخاصی قبالً حق 

اند، مهلت شکایت در مهلت بیشتری داشته

 .مذکور، مالک محاسبه است

 

به منظور پیش آگاهی،  ق.ا.گ: 163ماده 11

پیشگیری ،آمادگی مقابله و امدادرسانی در 

( از %1/2حوادث و سوانح، معادل نیم درصد )

کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به 

کاالهای وارده به کشور تعلق می گیرد، از 

واردکنندگان اخذ و به خزانه داری کل کشور 

واریز و معادل آن در بودجه ساالنه به حساب 

جمعیت هالل احمر منظور می شود تا در 

 .راستای مأموریت های قانونی هزینه گردد

قانون برنامه ششم توسعه 

اقتصادی، اجتماعی و 

 فرهنگی

در راستای تأمین  : 77 ماده( ت) بند

منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و 

مندرج در ( /.%1)درصدسوانح، نیم

 یکقانون امور گمرکی به ( 198)ماده

افزایش پیدا نموده و منابع  (%1) درصد

حاصله پس از واریز به خزانه در قالب 

بودجه سنواتی در اختیار جمعیت هالل 

 .گیرداحمر قرارمی
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 گمرکی امور قانونآیین نامه اجرایی  اصالحات

 به ره الحاقیتبص 11

 :گ.ا.ق.ا.آ 77 ماده

 صورت درآ.ا.ق.ا.گ:  77متن ماده 

 کاال صاحب طرف از کتبی تقاضای تسلیم

 گمرک طرف از موقت ورود پروانه مدت

 گمرک موافقت از پس) پروانه صادرکننده

 به است تمدید قابل ماه شش حداکثر تا( ایران

 اولیه مهلت انقضای از پیش تقاضا اینکه شرط

 احتیاج هم باز که صورتی در. باشد شده تسلیم

 تسلیم شرط به باشد داشته مجدد تمدید به

 آن با موافقت مدت، انقضا از قبل تقاضا

 ایران گمرک از اجازه کسب به موکول

 .بود خواهد

به موجب تصویب نامه شماره 

هـ مورخ  19311/ت 123992

هیأت وزیران، یک  1/12/43

آ.ا.ق.ا.گ  11تبصره به ماده 

 شود.افه میاض

برای ورود موقت تجهیزات  –تبصره 

آزمایشگاهی و همچنین تجهیزات با 

فناوری باال حسب مورد با تأیید 

های علوم، تحقیقات و فناوری، وزارتخانه

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 

 دو سالمدت مندرج در این ماده 

 خواهد بود. 

 

 

 

 

 

 

 (1) در اجرای تبصره آ.ا.ق.ا.گ: 30اده م 10

قانون مهلت صدور محصوالت به  (11) ماده

دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص 

باشد. این مهلت در کاالی وارده یک سال می

مواردی که دالیل موجه و قابل قبولی از طرف 

ذینفع به گمرک ارایه گردد برای گروه 

خانی و کاالیی بهداشتی، آرایشی، دارویی، د

موادغذایی حداکثر تا یک سال دیگر و برای 

سایر گروههای کاالیی حداکثر تا دو سال 

دیگر قابل تمدید خواهد بود. در موارد استثناء 

با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام

های صنعت، معدن و االختیار وزارتخانه

تجارت و جهاد کشاورزی و گمرک ایران و 

ی، صنایع، معادن و کشاورزی های بازرگاناتاق

و تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران با 

 توجه به ضروریات تجاری قابل تمدید 

شماره به موجب مصوبه 

مورخ  18213/ت 124198

 ،ت وزیرانأهی13/12/1841

 در جلسه دوازدهم دی ماه

به پیشنهاد وزارت  1841

جهادکشاورزی و به استناد 

اصل یکصد و سی و هشتم 

قانون اساسی جمهوری 

( 2) تبصره متن ،اسالمی ایران

 تبصره و اضافه( 32) ماده به

( 1) تبصره عنوان به قبلی

 اصالح شده است.

 متعاقباً

بند  به موجب وزیران هیأت

 :  گ.ا.ق.ا.آ 30ماده 
 ( قانون:11( ماده )1اجرای تبصره )در 

 دست به محصوالت صدور مهلت -الف

 کاالی ترخیص سند صدور تاریخ از آمده

 نظر با مهلت ن. ایباشدمی سالیک ،وارده

 جز به) کاالها کلیه برای ایران گمرک

 تمرکز قانون مشمول کشاورزی اقالم

 شرط به دیگر سالیک مدت برای (وظایف

 انقضای از قبل یدتمد درخواست ارائه

 تاریخ از متعلقه جرایم پرداخت یا و مهلت

 ارجاع عدم و درخواست تا پروانه انقضای

 تمدید ،کنندهرسیدگی مراجع به پرونده

 .گرددمی

 قابل و موجه دالیل که مواردی در -ب

 با گردد ارائه کاال صاحب طریق از قبول

 نمایندگان از متشکل کارگروهی تأیید
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 خواهد بود.

دبیرخانه کارگروه یادشده در  ـ1تبصره 

 باشد.وزارت صنعت، معدن و تجارت می

 کشاورزی کاالهای مورد در -0 تبصره

 اختیارات و وظایف تمرکز قانون مشمول

 جهاد وزارت در کشاورزی خشب به مربوط

 بدست محصوالت صدور مهلت کشاورزی،

 بوده ماه 9 ترخیص سند صدور تاریخ از آمده

 تشخیص به دیگر ماه 9 برای حداکثر و

 .است تمدید قابل ماده این موضوع کارگروه

 

/ت 14111مصوبه شماره  (1)

 22/2/1922جلسه  در 13211

هاد شماره به پیشن

مورخ  119213/92

وزارت صنعت،  21/9/1844

 استناد به و معدن و تجارت

 هشتم و سی و یکصد اصل

 جمهوری اساسی قانون

ایران، این ماده را  اسالمی

 اصالح کرده است. 

 این 0 بند به توجه با)

 سال مصوبه نامه،تصویب

 لغو فوق شرح به 1311

 .(است شده

 و معدن ،صنعت هایوزارتخانه االختیارتام

 مرکزی بانک ،کشاورزی جهاد ،تجارت

 جمهوری گمرک ،ایران اسالمی جمهوری

 ،صنایع ،بازرگانی هایاتاق و ایران اسالمی

 با ،ایران تعاون و ایران کشاورزی و معادن

 تا هپروان تجاری ضروریات به توجه

 بود. خواهد تمدید قابل دیگر سالیک

 کاالهای برای دتمدی قابل مهلت -پ

 به مربوط وظایف تمرکز قانون مشمول

 جهاد وزارت در کشاورزی بخش

 کارگروه در - 1841 مصوب - کشاورزی

 .بود خواهد ماه شش مذکور

 در یادشده کارگروه دبیرخانه ـ تبصره

 .باشدمی تجارت و معدن صنعت، وزارت

 

در صورتی که   آ.ا.ق.ا.گ: 37ماده  13

مقرر نسبت به ایفای صاحب کاال در مهلت 

تعهد خود اقدام ننماید به شرط ارایه 

درخواست مبنی بر تبدیل به قطعی نمودن 

پروانه ورود موقت برای پردازش قبل از 

انقضای مهلت، موضوع در کمیسیونی مرکب 

االختیار گمرک ایران، از نمایندگان تام

های وزارت صنعت معدن و تجارت، اتاق

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران حسب مورد و 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و حسب 

مورد وزارتخانه تولیدی مربوط بررسی و در 

صورت موافقت کمیسیون یادشده و انجام 

ثبت سفارش )توسط وزارت صنعت، معدن و 

براساس تجارت( با پرداخت حقوق ورودی 

مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و با 

برابری نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعی 

 شماره مصوبه موجب به

 مورخ 18213 ت/124198

 وزیران، هیأت13/12/1841

 ماه دی دوازدهم جلسه در

 وزارت پیشنهاد به 1841

 استناد به و جهادکشاورزی

 هشتم و سی و یکصد اصل

 جمهوری اساسی قانون

( 2) تبصره متن ایران، اسالمی

 تبصره و اضافه( 32) ماده به

( 1) تبصره عنوان به قبلی

 .است شده اصالح

 متعاقباً

 بند موجب به وزیران هیأت

 ت/14111 شماره مصوبه( 1)

 22/2/1922 جلسه در 13211

 :  گ.ا.ق.ا.آ  37ماده 

 مهلت در کاال صاحب که صورتی در

از طریق  خود تعهد ایفای به نسبت ،مقرر

دست آمده یا انجام صادرات محصول به

مرجوع نمودن عین کاالی ورود موقت 

 درخواست رایها شرط به اقدام ننماید،

 موقت ورود پروانه نمودن قطعی به تبدیل

قبل  یا مهلت انقضای از قبل پردازش برای

 ،از ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی کننده

 از مرکب یارگروهک در موضوع

 ایران، گمرک االختیارتام نمایندگان

وزارت  تجارت، و معدن ،صنعت وزارت

 بازرگانی، هایاتاقجهاد کشاورزی، 

 تعاون وایران  کشاورزی و معادن یع،صنا

 اسالمی جمهوری مرکزی بانک، ایران

و سایر  وزارتخانه مورد حسب و ایران

 صورت در و بررسیهای مربوط دستگاه
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اقدام خواهد شد. دبیرخانه کمیسیون یادشده 

 باشد.در وزارت صنعت معدن و تجارت می

محصوالت به دست آمده از  ـ1تبصره 

کاالی ورود موقت برای پردازش در اجرای 

از و پتروشیمی های )طرحهای( نفت، گپروژه

های )محدودهچنانچه برای استفاده در سایت

های( تحت نظر گمرک به گمرکهای مستقر 

در مناطق ویژه اقتصادی انرژی تحویل و اظهار 

گردد در صورت رعایت مقررات این مبحث، 

تضمینات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود 

موقت برای پردازش قابل تسویه بوده، ولی 

رای جوایز صادراتی و واردات در قابل استناد ب

 باشد.مقابل صادرات نمی

 کاالهای از دسته آن خصوص در -0 تبصره

 و وظایف تمرکز قانون مشمول کشاورزی

 در کشاورزی بخش به مربوط اختیارات

 قیمت تفاوت که کشاورزی جهاد وزارت

 مشمول یا و دارد وجود خارجی و داخلی

 رتصو در است شده محدودیت یا ممنوعیت

 به تبدیل مقرر، مهلت در تعهد ایفای عدم

 به منوط نامهآیین این رعایت با قطعی واردات

 با و زیر جدول معادل بازرگانی سود پرداخت

 آن ذیل( ج) و( ب) ،(الف) بندهای رعایت

 :بود خواهد

 بازرگانی سود تعرفه کد کاال عنوان ردیف

 به موقت ورود هایمحموله تبدیل برای

 قطعی واردات

( آن ذیل هایتعرفه کلیه) 1221 گندم -1

11% 

 شماره پیشنهاد به

 مورخ 119213/92

 صنعت، وزارت 21/9/1844

 استناد به و تجارت و معدن

 هشتم و سی و یکصد اصل

 جمهوری اساسی قانون

 را ماده این ایران، اسالمی

 .است کرده اصالح

 این 0توجه به بند  ا)ب

 سال مصوبه ه،نامتصویب

لغو  فوق شرح به 1311

 است.( شده

جهت تبدیل  یادشده ارگروهک موافقت

 انجام پروانه ورود موقت به قطعی، پس از

و یا ترتیبات دیگر در ) سفارش ثبت

 باارش( صورت عدم امکان ثبت سف

گمرکی به عالوه سود  حقوق پرداخت

( 8بازرگانی مطابق جدول موضوع تبصره )

 ورود زمان ارزش اساساین ماده و بر

 اظهار زمان در ارز نرخ برابری با و موقت

 دبیرخانه. شد خواهد اقدام قطعی واردات

 معدن ،صنعت وزارت در یادشده کارگروه

 .باشدمی تجارت و

 از درخواست هایار صورت در - 1 تبصره

 قطعی به تبدیل برای کاال صاحب سوی

 انقضای از بعد موقت ورود پروانه شدن

 به پرونده ارجاع عدم به مشروط) مهلت

 برائت حکم صدور یا کنندهرسیدگی مرجع

 در پرونده طرح (کنندهرسیدگی مرجع از

 جرایم پرداخت به منوط شده یاد کارگروه

 تاریخ از قانون 124 ماده اساس بر متعلقه

 درخواست هیارا زمان تا پروانه انقضای

 به پرونده ارجاع زمان مدت کسر با) مزبور

 (تبرائ رای صدور تا کنندهرسیدگی مرجع

 .بود خواهد مربوطه گمرک به

 حکم صدور صورت در - 0 تبصره

 ،کنندهرسیدگی مرجع طریق از محکومیت

 ثبت انجام و قطعی به تبدیل مجوز اخذ

 نیاز قطعی ورود اظهارنامه ظیمتن یا سفارش

 این به صادره رای در آنکه مگر ،نیست

 .باشد شده تصریح موضوع

 در تعهد ایفای عدم صورت در - 3 تبصره

 به موقت ورود پروانه تبدیل ،مقرر مهلت

 به منوط نامه آیین این رعایت با قطعی
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( آن ذیل هایتعرفه کلیه) 1121 خام شکر -2

31% 

( آن ذیل هایتعرفه کلیه) 1121 سفید شکر -8

31% 

-29221282-29221212 خشک شیر -9

29222182-29222142- 29222422 122% 

( آن ذیل هایتعرفه کلیه) 1229 برنج -1

122% 

 1229(آن ذیل هایهتعرف کلیه) 1228 جو -9

91% 

 %122 22224212 فرنگی گوجه رب -1

( آن ذیل هایتعرفه کلیه) 2924 عسل -3

122% 

 زیتون( کرده خشک یا تازه) هامیوه انواع -4

 %112( شده محفوظ تازه)

 محموله وزن( %12) که کنندگانی وارد -الف

 صورت در اندکرده صادر را وارداتی

 قطعی ورود به باقیمانده تبدیل درخواست

 هایتعرفه مأخذ بازرگانی سود( %12) مشمول

 .گردندمی الذکرفوق

 التفاوت مابه نوع هر برقراری صورت در -ب

 واردات برای قانونی مراجع توسط عوارض یا

 قطعی به تبدیل هنگام الذکر،فوق اقالم قطعی

 بر عالوه اقالم آن موقت ورود پروانه شدن

 مشمول شده تعیین بازرگانی سود پرداخت

 نیز مربوط عوارض یا التفاوتمابه پرداخت

 زیر جدول معادل بازرگانی سود پرداخت

 :بود خواهد

عنوان  ردیف

 کاال

کد 

 تعرفه

سود 

بازرگا

نی)تبد

یل 

ورود 

موقت 

به 

 قطعی(

توضیح: با توجه به عدم امکان درج 

مقادیر در جدول در اینجا، مطالب 

 خارج از جدول درج شده است.

 های تعرفه ذیل سرتعرفه/ ردیف گندم -1

1221   /11% 

 ذیل تعرفه هایردیف/   خام شکر -2

 %31/   1121 سرتعرفه

 ذیل تعرفه هایدیفر/   سفید شکر -8

 %31/   1121 سرتعرفه

-29221282-29221212/  خشک شیر -9

29222182-29222142- 29222422  /

122% 

 سرتعرفه ذیل تعرفه هایردیف/  برنج -1

1229  /122% 

 سرتعرفه ذیل تعرفه هایردیف/  جو -9

 %91/  1229و  1228

/  22224212 / فرنگی گوجه رب -1

122% 

 سرتعرفه ذیل تعرفه ایهردیف/  عسل -3

2924  /122% 

( کرده خشک یا تازه) هامیوه انواع -4

 هایردیف/  (شده محفوظ تازه) زیتون

 های: سرتعرفه ذیل تعرفه

2321- 2322- 2329- 2321- 2329- 
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 .شد خواهد

 سال هر پایان تا کشاورزی جهاد وزارت -ج

 را الذکرفوق اقالم کاالهای بازرگانی سود

 قطعی به موقت ورود پروانه تبدیل جهت

 قانونی تصویب مراحل طی از پس و پیشنهاد

 گمرک و تجارت توسعه سازمان به مراتب

 .شد خواهد ابالغ قداما جهت ایران

2321-2323-2324- 2312- 2311- 

2312 – 2318  

 های تعرفه:به استثنای ردیف

23211222- 23211122- 23211422- 

23298222- 23299222- 232912  /

112% 

سایر کاالهایی که در زمان ورود  -12

موقت یا تبدیل به قطعی نمودن پروانه، 

( 1الورود باشند )به غیر از مصادیق )ممنوع

 %222/  ( این جدول(4الی )

برای سایر کاالها )به غیر از مصادیق  -11

( این جدول(، به ازای هر سال 12( الی )1)

رود موقت، ده واحد به سود از زمان و

 گردد.بازرگانی اضافه می

 میزان هر به که کنندگانی وارد - 4 تبصره

 پردازش از پس را وارداتی کاالی وزن از

 درخواست صورت در اندکرده صادر

 مشمول کاال ماندهباقی برای قطعی به تبدیل

 از شده صادر کاالهای میزان به تخفیف

 در هشد تصویب بازرگانی سود محل

 خواهند ماده این (8) تبصره موضوع جدول

 تخفیف اعمال با کهآن بر مشروط ،بود

 میزان از کمتر متعلقه ورودی حقوق میزان

 کتاب ضمیمه جدول در شده تعیین

 ورود زمان در واردات و صادرات مقررات

 نباشد. موقت

 کاالهای که صورتی در - 1 تبصره

 این (8) تبصره موضوع جدول در مندرج

 قطعی به موقت ورود تبدیل زمان در ،ماده

 (11) بند ،نگردند قیتل الورودممنوع

 عمل مالک مذکور جدول در مندرج

 .بود خواهد
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 از آمده دست به صوالتمح - 6 تبصره

 در پردازش برای موقت ورود کاالی

 و گاز ،نفت های(پروژه) طرح اجرای

 در استفاده برای چنانچه ،پتروشیمی

 گمرک نظر تحت های(سایت) محدوده

 ویژه مناطق در مستقر هایگمرک به

 در ،گردد اظهار و تحویل انرژی اقتصادی

 ،مبحث این مقررات رعایت صورت

 به مربوط خوزهمأ تعهدات و تضمینات

 است تسویه قابل پردازش برای موقت ورود

 و صادراتی جوایز برای استناد قابل ولی

 .باشدنمی صادرات مقابل در واردات

 

 

 

در موارد زیر برای  آ.ا.ق.ا.گ: 107ماده  14

کاالی صدور موقت به جای تضمین به اخذ 

 شود:تعهد کتبی اکتفا می

الف ـ لوازم و قطعات یدکی هواپیماها و 

 ها.کشتی

های چندبار مصرف و محفظهگاهب ـ تکیه

 های حمل کاال )بارگنج( و نظایر آنها.

ول ؤمس های دولتی با تعهدپ ـ کاالی سازمان

 مالی سازمان مربوط.

ت ـ وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که 

برای حمل بار و مسافر بین ایران و سایر 

 نمایند.کشورها تردد می

آالت و تجهیزات برای انجام ث ـ ماشین

خدمات فنی و مهندسی پس از ارایه تاییدیه 

 ربط.باالترین مقام دستگاه اجرایی ذی

 

 

 ت وزیران در جلسهأهی

ه به پیشنهاد شمار 9/3/1848

مورخ  192214/92

وزارت صنعت،  29/1/1848

د معدن و تجارت و به استنا

اصل یکصد و سی هشتم 

قانون اساسی جمهوری 

 د.تصویب نمو اسالمی ایران

معاون اول رییس جمهور )

این مصوبه را در تاریخ 

به وزارتخانه  11/3/48

غ معدن و تجارت ابال صنعت،

.(کرد  

آیین نامه اجرایی قانون ( 121اده )بند)ث( م

امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره 

 24/12/1841هـ مورخ  91111ت/292113

 :به شرح زیر اصالح می شود

ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز   -ث

یید أاجرا پروژه های برون مرزی پس از ت

( 14دبیرخانه کارگروهی موضوع ماده )

صادرکنندگان  آیین نامه اجرایی حمایت از

خدمات فنی و مهندسی و اخذ تعهد کتبی 

 .از عامل شرکت توسط گمرک ایران
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 تبصره 3 الحاقی 11

:گ.ا.ق.ا.آ 140 به ماده   

 غیرمقیم مسافران آ.ا.ق.ا.گ: 140ماده 

 وارد خود شخصی نقلیه وسایل با که ایران

 شده یاد وسایل برای هرگاه شوند،می کشور

 یا تریپتیک دوپاساژ، هکارن) عبور جواز

 کشورهای جهانگردی هایکانون از( دیپتیک

 وسایل موقت ورود گمرکی قرارداد به ملحق

 نیویورک در منعقده 1419 سال شخصی نقلیه

 ارایه ورودی گمرک به و داشته دست در

 اعتبار مدت به توجه با ماه سه تا توانندمی دهند

 نبدو دیپتیک یا تریپتیک یا دوپاساژ کارنه

 الضمانیوجه تأدیه یا اظهارنامه تسلیم به الزام

 کشور در خود نقلیه وسیله از گمرک به

 بار چندین مذکور مدت در یا و نمایند استفاده

 خارج و وارد مجاز  راههای از خود وسیله با

 درخواست به تواندمی  ایران گمرک. شوند

 مدت موجه عذر داشتن صورت در متقاضی

 را کشور داخل در نقلیه وسیله از استفاده

 تمدید  جواز اعتبار مدت پایان تا حداکثر

 .نماید

 مارهش نامه تصویب موجب به

 مورخ هـ 81319 ت/12111

  وزیران، هیأت 22/2/44

 192 ماده به (8) تبصره

.شودمی اضافه گ.ا.ق.ا.آ  

برای آن دسته تواند گمرک می -3تبصره 

رجی که مجوز گذاران خااز سرمایه

( قانون تشویق و حمایت 9ماده )موضوع 

 – 1832مصوب  –گذاری خارجی سرمایه

اند، پس از شروع عملیات را دریافت نموده

اجرایی طرح ورود تمام یا بخشی از سرمایه 

خارجی به کشور با تأیید سازمان 

های اقتصادی و گذاری و کمکسرمایه

( هزار دالر 822فنی ایران، به ازای هر )

رجی یا معادل آن به گذاری خاسرمایه

ارزهای دیگر که جذب و وارد شده باشد، 

یک دستگاه و حداکثر تا سقف سه دستگاه 

خودروی سواری نو مورد نیاز را بدون 

ارایه جواز عبور و صرفاً پس از انجام 

در  تشریفات گمرکی و اخذ تضامین الزم

( قانون امور 1ده )اجرای بند )ح( ما

تمدید )با  گمرکی به مدت یک سال و قابل

ید سازمان مذکور( تا پنج سال و با یتأ

رعایت استانداردهای مربوط، ورود موقت 

 نماید.

فروشگاه   دایرنمودن آ.ا.ق.اگ:161ماده  16

آزاد پس از موافقت، تودیع تضمین و عقد 

قرارداد با گمرک ایران امکان پذیر است. به 

و   اعم از ورودی  جز کاالهای ممنوع

  ( قانون،129و) (122) مواد  صدوری موضوع

عرضه در فروشگاههای   سایر کاالها قابل

 باشد.آزاد می

 

مصوبه هیأت وزیران به 

 18318/ت 181292شماره 

29/12/49مورخ   

 مبنی بر الحاق عباراتی

به ماده مورد نظر    

فروشگاه آزاد پس از موافقت،  دایرنمودن

تودیع تضمین و عقد قرارداد با گمرک 

ن پذیر است. به جز کاالهای ایران امکا

  و صدوری موضوع اعم از ورودی  ممنوع

کاالهای  ( قانون،129و) (122) مواد

خارجی مطابق فهرستی که حسب مورد 

توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

عرضه در  سایر کاالها قابل نیز

 باشد.فروشگاههای آزاد می
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 اجرای در گ:.ا.ق.ا.مکرر آ 131 ماده 17

 و ایرانگردی صنعت توسعه قانون( 3) ماده

 و تجهیزات – 1812 مصوب – جهانگردی

 گردشگری تأسیسات وارداتی آالتماشین

 صنایع فرهنگی، میراث سازمان اعالم با که

 و دستی صنایع جزء گردشگری، و دستی

 وزارت تشخیص با و محسوب گردشگری

 آالتماشین عنوان به تجارت و معدن صنعت،

 با شوند،می تلقی یگردشگر صنعت خط

 و تولیدی توان حداکثر قانون( 8) ماده رعایت

 آن تقویت و کشور نیازهای تأمین در خدماتی

 قانون( 129) ماده اصالح و صادرات امر در

 مطابق – 1841 مصوب – مستقیم هایمالیات

 امور قانون( 114) ماده اصالحی( غ) بند

 رفع قانون 83 ماده( ح) بند موضوع گمرکی

 مالی نظام ارتقای و پذیر رقابت تولید نعموا

 قرار اقدام مورد – 1849 مصوب – کشور

  گیرند.می

 مصوبه موجب به ماده این

 شماره به وزیران هیأت

 مورخ 19131 ت/192291

 .است شده الحاق 1/12/41

 توضیح مهم:

 توان از استفاده حداکثر قانون 8 ماده

 کشور نیازهای تأمین در خدماتی و تولیدی

 اصالح و صادرات امر در آنها تقویت و

در  که مستقیم هایمالیات قانون( 129) ماده

 قانون 29 مادهموجب این ماده بکار رفته، به

 خدماتی و تولیدی توان از استفاده حداکثر

 مصوب) ایرانی کاالی از حمایت و کشور

 آن 11 ماده و شده صریح نسخ( 1843

  .است شده آن جایگزین قانون

 توان از استفاده حداکثر قانون 11 ماده

 از حمایت و کشور خدماتی و تولیدی

 :(1843 مصوب) ایرانی کاالی

 این( 2) ماده صدر موضوع هایدستگاه»

 به الزام بر عالوه آن( 2) تبصره و قانون

 فهرست از خدمات و کاالها خرید

 موضوع داخلی محصوالت هایتوانمندی

 و تدارک در قانون، این( 9) ماده( الف) بند

 بادوام، مصرفی مصرفی، کاالهای تأمین

( ایپروژه) غیرطرحی تأسیسات و تجهیزات

 محصوالت خرید به ملزم خود، نیاز مورد

 فهرست. هستند ایرانی کاالهای و داخلی

 ساالنه ایرانی کاالهای و داخلی محصوالت

 تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط

 حوزه هب مربوط موارد در. شد خواهد اعالم

 این نظر کشاورزی جهاد وزارت اختیارات

 فهرست این در عیناً و دریافت وزارتخانه

 .«شودمی اعالم
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 تشریفات نجاما  :گ.ا.ق.ا.آ 111 ماده 13

 کاال صاحبان  طرف از وکالت به گمرکی

 گمرکی کارگزاری پروانه داشتن  مستلزم

 هاخانهسفارت و دولتی هایسازمان ولی است،

 برای را خود وقت تمام کارمندان توانندمی

 با خود به متعلق کاالهای گمرکی امور انجام

 معرفی گمرک به اختیارات حدود تصریح

 پروانه ارایه به نیاز اینکه بدون نمایند

 کاال صاحبان. باشند داشته گمرکی کارگزاری

 تمام کارمندان توانندمی( حقوقی اشخاص)

 رسمی نامه وکالت دارای که را خود وقت

 به خود کاالی ترخیص جهت باشندمی

 .نمایند معرفی گمرک

 وکالت یا نمایندگی به که اشخاصی -1تبصره

 به رسیدگی مراجع در مؤدیان طرف از

 به الزامی نمایند،می شرکت گمرکی اختالفات

 .ندارند گمرکی کارگزاری پروانه داشتن

 داشتن با ماده این موضوع کارمندان -2تبصره

( ت) و( ب) ،(الف) بندهای شرایط

 دیپلم مدرک حداقل بودن دارا و(141)ماده

 گمرک تأیید مورد آموزشی دوره طی از بعد

 ایران گمرک از مخصوصی کارت ایران

 .نمود خواهند دریافت

موجب مصوبه ماده بهاین 

هیأت وزیران به شماره 

مورخ  19922/ت 1118

ه اصالح و تبصر 11/1/1843

( 2تبصره )حذف و  ،( آن1)

( اصالح شد.1به تبصره )  

 تشریفات انجام :گ.ا.ق.ا.آ 111 ماده

 کاال صاحبان طرف از وکالت به گمرکی

 گمرکی، کارگزاری پروانه داشتن مستلزم

 یا و دادگستری وکالت رسمی، کارشناسی

 هایسازمان ولی است، قضایی نماینده

 کارمندان توانندمی هاسفارتخانه و دولتی

 گمرکی امور انجام برای را خود وقت تمام

 حدود تصریح با خود به متعلق کاالهای

 بدون نمایند، معرفی گمرک به اختیارات

 گزاریکار پروانه ارایه به نیاز اینکه

 کاال صاحبان. باشند داشته گمرکی

 تمام کارمندان توانندمی( حقوقی اشخاص)

 رسمی نامه وکالت دارای که را خود وقت

 به خود کاالی ترخیص جهت باشندمی

 .نمایند معرفی گمرک

 با ماده این موضوع کارمندان -1تبصره

( ت) و( ب) ،(الف) بندهای شرایط داشتن

 دیپلم مدرک حداقل بودن دارا و(141)ماده

 تأیید مورد آموزشی دوره طی از بعد

 از مخصوصی کارت ایران گمرک

 .نمود خواهند دریافت ایران گمرک

گمرک ایران در   آ.ا.ق.ا.گ: 013ماده  11

تواند اطالعات مورد نیاز صورت لزوم می

را از مراجع دولتی و  اشخاص تحت حسابرسی

دولتی مرتبط درخواست نماید و مراجع یاد غیر

موظف به همکاری کامل و پاسخگویی شده 

 باشند.به گمرک می

 

 

 

 مصوبه شماره

هـ مورخ  91111/ت292113

به پیشنهاد  24/12/1841

وزارت امور اقتصادی 

 199ودارایی به استناد ماده 

 قانون امور گمرکی مصوب

1842 

این مصوبه در تاریخ نهم )

از سوی معاون اول  48تیرماه 

به  «اشخاص تحت حسابرسی »عبارت 

 «در ارتباط با موضوع رسیدگی »عبارت 

 .اصالح شد
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رئیس جمهوری ابالغ شده 

.(است  

عدم ارایه سوابق و   آ.ا.ق.ا.گ: 011ماده  01

دفاتر مربوط جهت انجام حسابرسی پس از 

ترخیص و یا خودداری از ارایه آنها علیرغم 

اعالم کتبی گمرک به اشخاص حسابرس 

د خالف واقع جهت شونده و استفاده از اسنا

ترخیص کاال مشمول جریمه معادل دو تا سه 

 برابر ارزش کاالی مورد بررسی خواهد شد.

یعی چنانچه در اثر بروز حوادث طب تبصره ـ

ق، )قوه قهریه( حسابرس شونده نتواند سواب

ا اسناد، اطالعات و دفاتر مالی درخواستی ر

د، جهت حسابرسی در اختیار گمرک قرار ده

مشمول پرداخت جریمه  شخص مذکور

 نخواهد بود.

مصوبه شماره 

هـ مورخ  91111/ت292113

24/12/1841  

به پیشنهاد وزارت امور 

ناد اقتصادی ودارایی به است

 قانون امور گمرکی 199ماده 

1842مصوب   

این مصوبه در تاریخ نهم )

از سوی معاون اول  48تیرماه 

رئیس جمهوری ابالغ شده 

.(است  

 توضیح مهم:

 موافقت شده است. 221ماده  فحذبا 

گمرک در موقع  آ.ا.ق.ا.گ: 001ماده  01

صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ 

سپرده و مدت تسویه آن را در متن قبض 

تصریح کند. در صورتی که صاحب کاال یا 

نماینده قانونی وی تا انقضای مهلت مقرر یا 

تمدید برای تصفیه سپرده مراجعه نکند، 

ست وجه سپرده را به درآمد گمرک موظف ا

متفرقه منظور نماید. در موارد ارجاع پرونده به 

ها، واریز سپرده گمرک ایران یا کمیسیون

موکول به ابالغ نتیجه از طرف گمرک ایران 

 خواهد بود.

هایی که برای ترخیص وجه سپرده -1تبصره 

شود پس از انقضای مهلت کاال اخذ می

به درآمدهای  موضوع این ماده با صدور قبض

مربوط منظور خواهد شد. چنانچه معلوم شود 

تمام یا مبلغی از وجه سپرده اضافه دریافت 

شده است با رعایت مقررات مربوط به اضافه 

مصوبه شماره 

هـ مورخ  91111/ت292113

24/12/1841  

وزارت امور  به پیشنهاد

ناد اقتصادی ودارایی به است

 قانون امور گمرکی 199ماده 

1842مصوب   

این مصوبه در تاریخ نهم )

از سوی معاون اول  48تیرماه 

رئیس جمهوری ابالغ شده 

.(است  

آن به شرح زیر  1تبصره  و 001ماده 

شده است:اصالح   

گمرک در موقع صدور قبوض  -001ماده

سپرده سپرده موظف است علت اخذ 

ومدت تسویه آن را در متن قبض تصریح و 

وجه سپرده را به حساب های موضوع ماده 

 قانون محاسبات عمومی کشور 91

 .واریز کند -1899مصوب  - 

در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا 

کمیسیون ها، واریز سپرده موکول به ابالغ 

 .نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود

نچه معلوم شود تمام یا چنا -1تبصره 

مبلغی از وجه سپرده ، اضافه دریافت شده 

است با رعایت مقررات مربوط به اضافه 

برگه  دریافتی، قابل استرداد خواهد بود.

قبض سپرده از طرف گمرک ایران تهیه 

 .خواهد شد
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دریافتی قابل استرداد خواهد بود. مبدأ مرور 

زمان شش ماه در این موارد تاریخ صدور 

قبضی است که به موجب آن سپرده به درآمد 

یده است. برگه قبض سپرده از منظور گرد

 طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد.

استرداد وجه سپرده منوط به تحقق  -0تبصره 

الزامات قانونی یا ایفای تعهد از طرف متعهد 

ظرف مهلت مقرر و با ارایه اصل قبض سپرده 

 باشد.به گمرک مربوط می

 


