طرزالعمل تأخیردرانتقال امٌال بو گمرک
جيت طی مراحل محصٌلی ًرسم ارضیو

ایي طشصالؼول ثشای اجشاء هْاسد هشثْط ثَ احکبم هْاد 63،54 ، 35 ، 34
 167 ّ 166،لبًْى گوشکبت تٌظین یبفتَ  ،تب هطکالت ًبضی اصهسبیل هشثْط ثَ
تأخیشدساًتمبل اهْال جِت طی هشاحل هحصْل گوشکی ّسسن اسضیَ هشفْع گشدد.
الف – تأخیردربارنامو:
 اهْالیکَ رسیؼَء ثبسًبهَ هٌذسد دسهبدٍ  34لبًْى گوشکبت ثَ افغبًستبى ّاسد1
هیگشدد  ،اصلحبظ تؼذاد ّهمذاسػذل ،ثستَ ثٌذی ّسبیشهطخصبت ظبُشی دسگوشک
سشحذی ثب اسٌبد گوشکی تطجیك ّثَ گوشک هشجغ ( گوشک هحصْلی ) اًتمبل دادٍ
هیطًْذ.
 اهْالیکَ هطخصبت ظبُشی آى ثب اسٌبد هطبثمت ًذاضتَ  ،ثبسجبهَ  ،کشٍ ثٌذ یب2
سین ّسشغچ اى غیشسبلن ثبضذ ،ثبدسًظشداضت هبدٍء اّل فْق الزکشایي طشصالؼول
اصطشف گوشک سشحذی ًیضسین ّسشغچ ضذٍ ّهْضْع دسثبسًبهَ دسد هیگشدد.
 اهْالیکَ داخل کبًتیٌشّیبثطکل دیگشدسّاسطَء ًملیَ ثَ گوشک سشحذی3
ّصْل هییبثذ ،دسصْستیکَ سین ّسشغچ سبلن گوشک هجذأ ساداضتَ ثبضذ ،اصطشف
گوشک سشحذی ًیضسین ّسشغچ گشدیذٍ ّهْضْع دسد ثبسًبهَ هیگشدد.
 - 4دسصْستیکَ هحوْلَء ّاسداتی ّیبکبًتیٌشداسای سین ّسشغچ هجذأ ًجبضذ ،
ثحضْسداضت هبلک یبًوبیٌذٍء،یبثبسچبالى ،یب کویطٌکبسّیبساًٌذٍء ّاسطَء ًملیَ ،
تطشیح ّکیفیت دسثبسًبهَ تْضیح هیگشدد  .هحوْلَ ّیبدسّاصٍء کبًتیٌشسشغچ هیطْد.
 اًتمبل اهْال ّاسداتی اصگوشک سشحذی الی گوشک هشجغ ثذاخل هیؼبد ()155
سّص اصتبسیخ خشّد اصگوشک سشحذی است .تبسیخ خشّد ّاسطَء اًتمبل دٌُذٍ
اصگوشک سشحذی ثطشف گوشک هشجغ دسثبسًبهَ اصطشف هبهْسیي هْظف گوشکی
هیگشدد.
دسد
 ُشگبٍ اهْال ّاسداتی ّّسبیظ دسهیؼبد هؼییٌَ هبدٍء ( )5ایي طشصالؼول ثَ6
گوشک هشجغ هْاصلت ًویْسصًذ  ،دسثشاثشُشسّصًبسسیذى هجلغ  -100/افغبًی
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جشیوَ لبثل تحصیل هیجبضذّ .لی ًجبیذ هجوْع جشیوَء لبثل پشداخت ،اص  % 10لیوت
گوشکی اهْال هْسد ثحج اضبفَ تشگشدد.
 - 7دسصْستیکَ هسؤل اهْال لجل اص پشداخت هحصْل ّدیْى گوشکی  ،تْسظ
تضویي اهْال خْیص سا خبسد ًوبیذ .اص صهبى خشّد تب هذت ( )5سّص هکلف ثَ
پشداخت دیي گوشکی خْیص هیجبضذ دسغیش ایي صْست ثؼذ اص سپشی ضذى سّص پٌجن
دس ثشاثش ُش سّص تحت حکن هبدٍ ( )6ایي طشصالؼول لشاس هیگیشد .الجتَ حبالت غیش
هتشلجَ ّیب هْاسدیکَ اداسٍ گوشک سجت ػذم پشداخت دیْى دسهذت هؼیٌَ هیگشدد ثَ
حجْت ثشسذ اص ایي اهش هستخٌی هیجبضذ.
 ُشگبٍ ًشسیذى اهْال ثؼلت حْادث غیشهتشلجَ ّهؼبریشتخٌیکی ثبضذ8
دسصْست احجبت ّ تصذیك هشاجغ ریشثظ تبثغ جشیوَء هبدٍ( )6فْق الزکشضذٍ
ًویتْاًذ.هبلک اهْال ّیب ّسبیظ هکلف اًذ لجل اصختن هیؼبد هبدٍ ( )5ایي طشصالؼول،
اصهْضْع کتجأ ثَ گوشک اطالع دُذ.
 ُشگبٍ ضخص هسئْل،اهْال ّیبّسبیظ ّاسداتی خْیص ساثبهیل خْد  ،ثَ9
اداسٍء گوشک هشثْطَ دسهیؼبدهؼییٌَء طشصالؼول حبضشًویسبصدّثؼذأتْسظ جلت
هسئْلیي ریشثظ ّیباضکبل دیگش،هججْسثَ احضبساهْال ضًْذ  ،طجك حکن ثٌذ( )2فمشٍء
( )2هبدٍ( )166تخلف ضٌبختَ هیطْد .هتخلف هطبثك حکن فمشٍء ( )1هبدٍء ()167
لبًْى گوشکبت اص( )% 50-10اسصش اهْال هطبثك ثشٌُوْد طْسریل جشیوَ هیگشدد:

رىنمٌد مادهء (:)761
 ُشگبٍ هتخلف ثشای ثبساّل تْسظ اطالػیَء مامٌرین گمرکی مجبٌربواحضارامٌال گرددمعادل  % 71ارزش مجمٌعی امٌال هطبثك ثبسٌبد ثباخز
تؼِذ کتجی " هجٌی ثشػذم تکشاستخلف " ،اصّی جشیوَء ًمذی اخزهیطْد.
 ُشگبٍ هتخلف ثشای ثبساّل تْسظ تیم مامٌرین مراقبت سیاردرخارج ازساحوءگمرکی مجبٌربو احضارامٌال بو گمرک مربٌطو گردد معادل  % 01ارزش
مجمٌعی امٌال هطبثك ثبسٌبدثباخز تؼِذ کتجی ( هجٌی ثشػذم تکشاستخلف )
اصّی جشیوَء ًمذی اخز هیطْد.
 ُشگبٍ هتخلف ثشای ثبساّل تْسظ پٌلیس ًادارات امنیتی ًاطالعاتی درخارجازساحوء گمرکی مجبٌربو احضارامٌال بو گمرک مربٌطو گرددمعادل % 01
مجمٌع ارزش امٌال هطبثك ثَ اسٌبد ثباخز تؼِذ کتجی (هجٌی ثشػذم
تکشاستخلف ) اصّی جشیوَء ًمذی اخز هیطْد.
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 دسصْست تکشاستخلف تْسظ هبهْسیي گوشکی  ،هبهْسیي هشالجت سیبسّپْلیس  .....هججْسثَ احضبساهْال ثَ گوشک هشثْطَ گشدد ،ثذلیل
تکشاستخلف،اص ّی هؼبدل ( )% 50-40اسصش هجوْػی اهْال ثبدسًظشداضت
ضذت ّخفت تخلف ثبصالحیت سئیس گوشک هشثْطَ جشیوَء ًمذی اخز
هیطْد .

ب -رســــم ارضــــــــیو:
سسن اسضیَ ثبدسًظشداضت ثٌذ( )2هبدٍء ( )63لبًْى گوشکبت هتٌبست ثَ
هیؼبد ّهذت هؼطلی رخیشٍء هْلت هبل دسگذام ُبی گوشک ریأل لبثل هحبسجَ هیجبضذ:
 - 1هیؼبد رخیشٍء هْلت طجك حکن فمشٍء ( )3هبدٍء ( )54لبًْى گوشکبت هذت
( )30سّصهیجبضذ.
 -2اهْالیکَ اصهحْطَء تأسیسبت گوشک الی ( )10سّصثؼذاصتشخیص خبسد
ًطْد ،اصسّص( )10ثَ ثؼذ تبثغ سسن اسضیَ لشاسهیگیشد .هذت دٍ سّص ًخست لبثل
هحبسجَ ًویجبضذ.
 -3ثؼذ اص ختن رخیشٍ هؤلت الی ( )6هبٍ دسُشسّص ( ، )% 0.25دسضص هبٍ دُّن
( ، )% 0.5دسضص هبٍ سْم ( ، )% 1.5دسضص هبٍ چِبسم (ّ )% 2ثؼذ اص ختن
ضص هبٍ چِبسم ( )% 5اص هجوْع هحصْل اهْال جشیوَ اخز هیگشدد.
 -4هطبثك ثَ حکن فمشٍ ( )3هبدٍ ( )54صهبًیکَ لیوت اهْال هؼبدل ثَ هحصْل
گوشکی،سسن اسضیَ ّسبیشپشداخت ُب لبًًْی گشدد ،اهْال غیش لبثل تشخیص
پٌذاضتَ ضذٍ ثَ لیالم سْق هیگشدد.
ُ -5شگبٍ اهْال غیش لبثل تشخیص اص طشف اداسٍ گوشک هشثْطَ  ،هطبثك ثَ
حکن هبدٍ ( )1ایي طشصالؼول ضشایظ لیالم سا اکوبل ًٌوْدٍ ثبضذ دسصْست
پشداخت هحصْل  ،ػْاسض گوشکی ّ جشاین هشثْطَ آى  ،تْسظ هسؤل اهْال ثب
دسًظشداضت هبدٍ ( )3ایي طشصالؼول  ،اصگوشک تشخیص ضذٍ هیتْاًذ.
 -6همذاس ّجَ پشداختی سسن اسضیَ ّجشاین ًبضی اص ختن هیؼبد رخیشٍ هؤلت
تْسظ هسؤل اهْال ،اص اصل هحصْل اهْال ثیطتش ضذٍ ًویتْاًذ.
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 - 7دسه ْسد اهْال سشیغ الفسبدهبًٌذ ادّیَ جبت  ،خْساکَ ثبة ّحیْاًبت صًذٍ
ّغیشٍ  ،هبهْسهؤظف گوشک هکلفیت داسد تب هیؼبدفسبدآًشادسًظشگشفتَ ّلجل
اصثَ ُذسسفتي  ،آًشاثَ لیالم سْق دٌُذ .ثؼذاصلیالم دیي گوشکی اخزّپْل
ثبلیوبًذٍء آًشاطْساهبًت تحْیل ثبًک هیٌوبیٌذ.
 –8هبلیکَ اخشاد آى اص گوشک ثبحش اختالف اسٌبد یب ًضاع ًبضی اص کیفیت یب
جٌسیت یب ًْػیت یب سبیش اجشاآت گوشکی یب حجض ّ اهخبل آى هؼطل لشاس دادٍ
ضْد .دس حبل حجض ّحجْت ادػبی هبلک تبثغ سسن اسضیَ ضٌبختَ ًویطْد.

ثباحتشام
ػجذالجلیل "جوشاًی"
سشپشست سیبست ػوْهی گوشکبت
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