رىنمود حاالت غیرمترقبو( فورس ماژور) دراحضار اموال
پالیسی:
پبلیطی ایي رٌُوْد طجك دکن هبدٍ ضی ّغػن لبًْى گورکبت  ،درهْرد دبالت غیر
هترلجَ (فْرش هبژّر) ّ فراُن اّری تطِیالت الزم ثرای هطؤلیي تِیَ گردیذٍ اضت .

تعریف:
حاالت غیرمترقبو :ػجبرت ّلْع دْادحی اضت کَ از کتٌرّل غخص خبرج ثبغذ هبًٌذ :آفبت
طجیؼی  ،هذبرثَ ،تذْالت ضیبضی ّالتصبدی غیر لبثل پیػجیٌی.
احضار اموال در گمرک :ػجبرت اضت از هطلغ ضبختي هبهْریي گورکی درهْرد رضیذى اهْال
ثَ گورک یب هذل دیگری کَ تْضظ هبهْریي گورکی تؼییي ّ یب هٌظْرهیگردد.
آفات طبیعی :ػجبرت اضت از ّلبیؼی هبًٌذ ضیل ،زلسلَ ،ثبراى ّثرف غذیذ ،گرهبی غذیذ ،رػذ
ّثرق  ،طْفبى ،آتع ّضبیردبالت هػبثَ ثَ آى هیجبغذ.
تحوالت سیاسی واقتصادی :ػجبرت از ّلبیؼی هبًٌذ اػتصبة  ،کْدتب ،غْرظ ،لذطی ُّن
دْادحیکَ ثذّى لبثل پیػجیٌی ّخبرج از ارادٍ غخص  ،هبًغ درادضبراهْال ثَ گورک هیگردد.
گمرک ىای مرکزی :ػجبرت اضت ازگورکبت غیرضردذی کَ در داخل کػْر هْلؼیت داغتَ
ثبغٌذ.

صالحیت ىای قانون گمرکات:
ماده سی وششم :موانع انتقاالتی در احضار اموال
( )1درصْرتیکَ هبلک ثٌبثر دبالت غیر هترلجَ (فْرش هبژّر)  ،اهْال را ثَ هذل تؼییي
غذٍ تْضظ ریبضت ػوْهی گورکبت  ،اًتمبل دادٍ ًتْاًذ هکلف اضت هْضْع را ثَ اطالع
هبهْریي گورکی ثرضبًذ.
(ُ )2ر گبٍ اهْال ثٌبثر دْادث غیر هترلجَ کبهالً ضبیغ ًگردیذٍ ثبغذ درایي صْرت ًیس
هبلک هکلف اضت از هذل دلیك اهْال ثَ هبهْریي گورکی اطالع دُذ.
(ُ )3ر گبٍ طیبرات ثَ ًطجت دْادث غیر هترلجَ (فْرش هبژّر)  ،هججْر ثَ دخْل یب ًػطت
هْلت درللورّ گورکی کػْر گردد ،کپتبى یب ًوبیٌذٍ ّی هکلف اضت ثالفبصلَ هْضْع
را ثَ هبهْریي گورکی اطالع دُذ.
( )4هبهْریي گورکی هکلف اًذ ثَ هٌظْر ًظبرت گورکی ثراهْال هٌذرج ایي هبدٍ ّاًتمبل
ثؼذی آى ثَ دفتر گورکبت یب ضبیر هذالت تؼییي غذٍ تذاثیر الزم را اتخبر ًوبیٌذ.
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ىدف وحدود
ُذف ایي رٌُوْد ػجبرت اًذ از:
 -1رٌُوبئی هطؤلیي اهْال دردبالت غیرهترلجَ(فْرش هبژّر).
 -2تطجیك رّظ ُبی گورکی هبًٌذ ّاردات ،صبدرات ،تراًسیت داخلی ّ خبرجی.
 -3ایي رٌُوْد درادضبر اهْال  ،یک ضیطتن تؼریف غذٍ جِبًی ثوٌظْر دضترضی ثَ
هذصْل گورکی اهْال ثْدٍ  ،کَ ثذّى ارادٍ ّثَ طْرطجیؼی ًوی تْاًذ ثَ گورک دبضر
گردد.
 -4دراجراء درضت ایي رٌُوْد آهْزغِبی الزم ثَ تین ُبی هرالجت ضیبر گورکی ،پْلیص ّ
ضبیر گورکبت  ،خصْصب ً گورک ُبی هرکسی(غیرضردذی) دادٍ غْد.

رىنمود
-1
-2
-3
-4
-5

هطؤل اهْال یب غرکت ثبرچالًی هکلف اضت ،اضٌبد ّهذارکی را هجٌی ثرّجْد دبالت
غیرهترلجَ(فْرش هبژّر) ثَ گورکبت ارائَ ًوبیذ.
درصْرت هْاجَ ثَ دبالت غیرهترلجَ(فْرش هبژّر) هبلک اهْال یب اًتمبل دٌُذٍ هکلف
اضت ،درهذت  24ضبػت ثَ ًسدیک تریي گورک یب تین هرالجت ضیبر ّدرصْرت ػذم
هْجْدیت گورک ثَ پْلیص اطالع دُذ.
درصْرت ضبیغ غذى هکول اهْال  ،ثؼذ از اطالع ثَ گورک  ،اضٌبدیکَ ضجت حجْت
ادػبی هطؤل اهْال ثبغذ ارائَ ًوبیذ.
درصْرتیکَ اهْال کبهالً ضبیغ ًگردیذٍ ثبغذ ،هطؤل اهْال هکلف اضت ،کَ از جریبى
لضیَ ّ هذل دلیك اهْال هبهْریي گورکی را هطلغ ضبزد.
درصْرت ّلْع دْادث غیر هترلجَ ّضبیظ ّ ّضبیل اًتمبالتی اهْال جبثجب هتْلف
گردیذٍ ّثؼذ از اطالع  ،هبهْریي هطؤل گورکی هکلف ثَ اًجبم فؼبلیت ریل اضت.

الف :گسارظ درچِبرًطخَ تِیَ ،کَ درآى غرح اهْال  ،همذار ،زهبى دلیك ّالؼَ  ،هجذاء
ثبرگیری ّ هرجغ تخلیَ  ،هػذصبت الری ّراًٌذٍء ّضبیظ درج گردد.
ة :کبپی گسارظ لرار ریل ارضبل هیگردد:
 .1کبپی اّل ثَ گورک هجذاء  ،درصْرت تراًسیت خبرجی ثَ گورک ّرّدی ضردذی.
 .2کبپی دّم ثَ گورک هرجغ  ،درصْرت تراًسیت خبرجی ثَ گورکی خرّجی ضردذی.
 .3کبپی ضْم هٌذیج ضْاثك ًسد هبلک ّیب غرکت ثبرچالًی دفظ هیگردد.
 .4کبپی چِبرم درًسد ُئیت ثبزرضی کٌٌذٍ.
جُ :رگبٍ اهْال لبثل اًتمبل ثَ ّضبیظ ًملیَ تراًطپْرتی دیگر ثبغذ ،ایي ػول ثَ اجبزٍ ّ
ًظبرت هبهْریي گورکی صْرت گرفتَ هیتْاًذ ،ثؼذاً ضین ّضرغچ جذیذ غذٍ ثَ گورک هرجغ
اًتمبل دادٍ هیػْد.
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د :درصْرتیکَ اهْال لبثل ثبرگیری ّاًتمبل ًجبغذ(اهْال ثذّى ثطتَ ثٌذی ّػوذٍ) درهذل
هؼییي تػریخ ّهؼبیٌَ هیگردد.
 -6درصْرتیکَ صبدت اهْال ثذلیل غرایظ فْرش هبژّر ،از اطالع دادى هذل دلیك اهْال
خْد ثَ گورک خْد داری ًوبیذ ،ایي دبلت از هصبدیك لبچبق اهْال هذطْة هیگردد ّثب
هتخلف هطبثك ثَ هبدٍ (  )172لبًْى گورکبت رفتبرخْاُذ غذ.
 -7هبهْریي گورکی هکلف اًذ ،توبم هْارد دبالت غیرهترلجَ (فْرش هبژّر) را ثب جسئیبت
آى در گورک هرثْطَ حجت ًوبیذ.
 -8دردبالت دْادث غیرهترلجَ (فْرش هبژّر) کَ طیبرات هججْرثَ دخْل یب ًػطت هؤلت
درللورّ گورکی کػْر هیگردًذ ،کپتبى هکلف اضت هؼلْهبتی غبهل ًْع طیبرٍ  ،کػْر
هجذاء پرّاز ،ػلت ًػطت اضطراری  ،اهْال ّاجٌبش را کَ ثراضبش ثبرًبهَ اًتمبل
هیذُذ ،ثَ گورک هیذاى ُْائی اطالع دُذ.

ثب ادترام
خْغذبل"راضی"
آهر تمٌیي ّپبلیطی
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ػجذالجلیل "جوراًی"
سرپرست ریاست عمومی گمرکات

غریف هللا"اثراُیوی"
هؼیي گورکبت ّ ػْایذ

