طرزالعمل اجرایی انتقال حقٌق ً ًجایب
پالیسی
پبلیسی ایي طشصالعول طبك دکن هبدٍ ( )73لبًْى گوشکبت ،بوٌظْس استفبدٍ اص ظشفیت ُبی اضخبظ
داسًذٍ اجبصٍ ًبهَ پشّسَ ُبی گوشکی داسای اثشات التػبدی ،جِت سضذ ّاًکطبف سطخ فعبلیت ُبی تجبستی
آًِب طشح گشدیذٍ است .اًتمبل دمْق ّ ّجبیب بَ سبیش افشاد ّ اضخبظ دیگش صهیٌَ سا فشاُن هیسبصد ،کَ داسًذ
گبى اجبصٍ ًبهَ پشّسَ ُبی گوشکی بتْاًٌذ یک لسوت ّیب توبم هسئْلیت ُب ّ هکلفیت ُبی خْد سا دس غْست
ضشّست ،پس اص طی هشادل لبًًْی بَ سبیش اضخبظ ّافشاد کَ اص ًظشدمْلی اُلیت آًشا داضتَ ببضذ ،اًتمبل
دُذ.

تعریف
دارنذه اجازه نامو  :عببست اص ضخػی است کَ بَ ّی اجبصٍ ًبهَ اعطبء گــــــشدیذٍ ببضذ .
پشّسَ گوشکی  :عببست اص هشادل ریل است :
 تشخیع اهْال بَ دّساى آصاد دس للوشّ گوشکی کطْس تشخیع هطشّط اهْال تذت ًظبست گوشکبت تشاًضیت جببجب ًوْدى اهْال دس گذام ُبی گوشک پشّسس داخلی پشّسس خبسجی پشّسس تذت ببصسسی گوشک ّسّد هْلت غذّساظيار کننذه  :عببست اص ضخع است کَ اظِبس ًبهَ گوشکی سا تشتیب ّاسایَ هی ًوبیذ.
شخص مسؤل  :عببست اصضخع اظِبس کٌٌذٍ اهْال است  ،هگشایٌکَ لبًْى طْسدیگشی تػشیخ ًوْدٍ ببضذ.
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صالحیت ىا
قانٌن گمرکات
ماده ىفتاد ًسٌم( انتقال حقٌق ً ًجایب ) :
دمْق ّهکلفیت ُبی اضخبظ داسًذٍ اجبصٍ ًبهَ پشّسَ ُبی گوشکی داسای اثشات التػبدی بَ سبیش اضخبظ
اًتمبل گشدیذٍ هی تْاًذ  ،هطشّط بشایٌکَ اًجبم توبم ضشایظ ّهکلفیت ُب سا هطببك طشصالعول هشبْط هتعِذ
گــــــــــشدًذ.

طشصالعول
داسًذٍ اجبصٍ ًبهَ آثشات التػبدی هطببك ایي طشصالعول دسدبالت ریل هیتْاًذ دمْق ّ ّجبیب خْیطشا
بشای افشاد ّاضخبظ دیگش اًتمبل ًوبیٌذ-:
 -1گیشًذٍ دمْق ّ ّجبیب اجبصٍ ًبهَ همین ّ تببعت افغبًی داضتَ ببضذ.
 -2داسًذٍ جْاص هیتْاًذ فمظ ّ فمظ بشای یک ضخع دمْق ّ ّجبیب خْیطشا اًتمبل دُذ.
 -3داسًذٍ جْاص ًبهَ هیتْاًذ بب یک هعشفی خظ ضخع هزکْس سا دس گوشک هشبْطَ هعشفی ًوبیذ.
 -4داسًذٍ اجبصٍ ًبهَ دس گوشک هشبْطَ یک تعِذ کتبی  ،بَ هٌظْس ّ جلْگیشی اصُش ًْع تخلفبت ادتوبلی  ،هی
سپبسد .
 -5داسًذٍ اجبصٍ ًبهَ  ،تضویي گیشًذٍ ّ جبیب ّ دمْق هزکْس هیببضذ.
 -6داسًذٍ اجبصٍ ًبهَ هیتْاًذ  ،دسغْست تخلف  ،دمْق ّ ّجبیب اًتمبل ضذٍ سا بب اسسبل یک ًبهَ کتبی بَ
گوشک هشبْطَ لغٍْ سبصد.
 -7داسًذٍ اجبصٍ ًبهَ هیتْاًذ  ،دسغْست لضّم دیذ استفبدٍ اصدمْق ّ ّجبیب خْیص  ،اص ضخع هزکْس دّببسٍ
دػْل ًوبیذ.
 -8ببئیست اجشاآت ضخع گیشًذٍ دمْق ّ ّجبیب ،بب لبًْى  ،همشسات ّطشصالعول ُبی گوشکی هطببمت داضتَ
ببضذ.
ُ -9شگبٍ گیشًذٍ اجبصٍ ًبهَ اصلبًْى  ،همشسات ّ طشصالعول ُبی گوشکی تخطی ًوبیذ ،هسؤلیت آى بذّش داسًذٍ
جْاص ًبهَ هیببضذ ّ گیشًذٍ اص دمْق ّ ّجبیب اجبصٍ ًبهَ هستفیذ ضذٍ ًوی تْاًذ.
 -11خسبسات ّاسدٍ سا داسًذٍ جْاص جبشاى هی کٌذ  ّ ،دس غْست تکشاس ببس دّم ایي عول  ،داسًذٍ جْاص ًبهَ
جشیوَ ًمذی  2چٌذ تخلف جشیوَ هیگیشد  ،دس غْست تکشاس ببس سْم اجبصٍ ًبهَ داسًذٍ  ،جْاص لغٍْ هیگشدد .

بااحترام
خْضذبل "ساسی "
آهشتمٌیي ّپبلیسی
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عبذالجلیل "جوشاًی"
سشپشست سیبست عوْهی گوشکبت

ضشیف هللا " ابشاُیوی"
هعیي گوشکبت ّ عْایذ

