رٌىمود ارائً عرایط تً ریاست عمومی گمرکات درتاريء تجذیذوظر مطاتق
مادي  81قاوون گمرکات
هطبثن هبدٍ  18هبًْى گوشکبت سٌُوْد ریل ثوٌظْس تٌظین اهْس هشثْهَ ثَ اسائَ ػشایل ثَ سیبعت
ػوْهی گوشکبت خِت ثشسعی تقبهین گوشکی هشذ گشدیذٍ اعت.
الف ) تعریف اصطالحات
افطالزبت ریل ثوٌظْس ایي سٌُوْد هلبُین ریلشا اسائَ هیذاسًذ:
الق – "تصمیم " زکن اًلشادی کَ هوبهبت گوشکی دس هْسد یک هْمْع خبؿ هؼبهالت کبسی گوشکی
تقوین اتخبر هیٌوبیٌذ .ثَ ؽوْل هْمْػبت کَ هشثْه ثَ هبًْى ّ هوشسات کَ گوشکبت هغئْلیت تطجین آى
سا ثَ ػِذٍ داسد .ایي چٌیي تقبهین ثبیذ هطبثن هبدٍ  17هبًْى گوشکبت اتخبر گشدد .هطبثن هبدٍ  18هبًْى
گوشکبت ػشایل ثَ هوبثل تقوین کَ هطبثن هبدٍ  17اتخبر گشدیذٍ ثَ سیبعت ػوْهی گوشکبت اسائَ ؽذٍ
هیتْاًذ.
ة – "اعتراض /عرض" ػولی اعت کَ ؽخـ هغتویوب ً ثب اثش تقبهین هوبهبت گوشکی هتأثش ؽذٍ ثبؽذ ّ ثَ
ایي ػویذٍ اعت کَ ثٌبثش تقبهین اتخبر ؽذٍ خغبسهٌذ ؽذٍ اعت ،ثب تْفل ثَ آى هطبثن هبدٍ  18هبًْى
گوشکبت توبمبی تدذیذ ًظش سّی تقبهین اتخبر ؽذٍ سا اص هشین سیبعت ػوْهی گوشکبت ،هیتْاًذ.
ج – " مذت" هسذّدٍ صهبًی یب ّهت کَ ثشای اسائَ اػتشاك ًبهَ تؼییي ؽذٍ اعت.
 )1اؽخبؿ ریؼالهَ هیتْاًٌذ تدذیذ ًظش تقبهین هْسد هٌبصػَ سا دس هْل  10یْم ثؼذ اص دسیبكت
اهالػیَ هجٌی ثش تقوین گوشکی اص اداسٍ ریقالذ هٌطوْی گوشکی هطبثن زکن كوشٍ ( )2هبدٍ 18
 ،توبمب ًوبیٌذ.
 )2سیبعت ػوْهی گوشکبت تقوین خْیؾشا دس هْل  20یْم ثؼذ اص تدذیذ ًظش سّی تقبهین گوشکی
فبدس هیٌوبیذ.
 )3دس فْست اػتشاك ّ ػذم هجْلی تقوین هوبم سیبعت ػوْهی گوشکبت ؽخـ هیتْاًذ دس هْل
 15یْم اػتجبس اص دسیبكت تقوین تْعو سیبعت ػوْهی ثَ اداسٍ زکویت گوشکی ػبسك گشدد.
ب) مادي ( 81تجذیذ وظر تر تصامیم گمرکی)
 )1تقبهین گوشکی دس فْست اسائَ دسخْاعت تْعو دسخْاعت کٌٌذٍ هْسد تدذیذ ًظش هشاس
هیگیشدُ ،شگبٍ تقوین ثٌبثش اسائَ هؼلْهبت ؿلو اص خبًت دسخْاعت کٌٌذٍ ،اتخبر ؽذٍ ثبؽذ تدذیذ
ًظش دس آى فْست ًوی گیشد ثَ اعتثٌی ایٌکَ دس هطبثوت ثب هبدٍ  186فْست گیشد.
 )2تقبهین گوشکی هٌذسج كوشٍ ( )1ایي هبدٍ هبثل تطجین ثْدٍ ،دیي گوشکی ثَ اعتثٌبیی خشیوَ هٌذسج
هبدٍ یکقذُّؾتبد ّ ؽؾن ایي هبًْى تسقیل ّ الی كیقلَ ًِبیی هْس اهبًت ًگِذاسی هیؾْد.
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 )3دسخْاعت تدذیذ ًظش ثش تقبهین هتٌبصع كیِب گوشکی اص هشین دكبتش ریقالذ هٌطوْی گوشک
ػٌْاًی سیبعت ػوْهی گوشکبت دس ظشف ( )10سّص ثؼذ اص اثالؽ تقوین تْعو هبهْسیي
گوشکی ،توذین هی گشدد .سیبعت ػوْهی گوشکبت هکلق اعت دس هذت ( ) 20سّص تقوین سا دس
هْسد ًتبیح تدذیذ ًظش اتخبر ّ فبدس ًوبیذُ .شگبٍ سیبعت ػوْهی گوشکبت دس ایي هذت تقوین
اتخبر ًٌوبیذ ،چٌیي پٌذاؽتَ هیؾْد کَ دسخْاعت ثَ ًلغ دسخْاعت دٌُذٍ كیقلَ گشدیذٍ اعت.
ُ )4شگبٍ دسخْاعت دٌُذٍ ثَ تقوین سیبعت ػوْهی گوشکبت هٌبػت ًٌوبیذ ّ یب دسخْاعت تدذیذ ًظش
اص هشف سیبعت ػوْهی سد گشدد ،دسخْاعت دٌُذٍ هیتْاًذ اػتشاك خْد سا ثَ اداسٍ زکویت
گوشکی توذین ًوبیذ.
 )5اػتشاك ًبهَ هٌذسج كوشٍ ( )4ایي هبدٍ اص تبسیخ دسیبكت تقوین دس هذت ( )15سّص ثَ دكتش اداسٍ
زکویت گوشکی اسائَ ّ ثَ اًذاصٍ دّ كیقذ ( )2%هجلؾ هْسد تٌبصع ثَ ػٌْاى تنویي هقبسف اخز
هیگشدد.

ج) راي ٌای حل قاوووی موجود:
ثب آًکَ ایي سٌُوْد هختـ ثَ هبدٍ  18هبًْى گوشکبت هجٌی ثش تدذیذ ًظش تقبهین گوشکی هیجبؽذ،
خذاّل ریل خِت سّؽي عبختي ساٍ ُبی زل هبًًْی هْخْد ،دس ایي هشص الؼول گٌدبًیذٍ ؽذٍ اعت تب اعبط
تقبهین گوشکی ّ هشاخؼَ ثَ هسکوَ تدبستی سا كشاُن آّسد.
خذّل
تصمیم گمرکی (اتخار تصمیم):

هبدٍ  : 17گوشکبت دس هْسد هؼبهلَ خبؿ گوشکی تقوین اتخبر هیٌوبیذ .ایي چٌیي تقوین دس هْل ()30
یْم اػتجبس اص تبسیخ توبمبی دسخْاعت کٌٌذٍ اتخبر هیگشدد.

عرض تً ریاست عمومی گمرکات:

هبدٍ  : 18تقبهین گوشکی دس فْست اػتشاك دسخْاعت کٌٌذٍ هْسد تدذیذ ًظش هشاس گشكتَ هی تْاًذ.
سیبعت ػوْهی گوشکبت تقوین خْیؾشا دس هْل ( )20یْم اػتجبس اص تبسیخ تدذیذ ًظش فبدس هیٌوبیذ.

حکمیت گمرکی:

هبدٍ  18كوشٍ (ُ :)4شگبٍ دسخْاعت دٌُذٍ ثَ تقوین سیبعت ػوْهی گوشکبت هٌبػت ًٌوبیذ ،دسخْاعت
دٌُذٍ هیتْاًذ اػتشاك خْد سا ثَ اداسٍ زکویت گوشکی دس هْل ( )15یْم اػتجبس اص تبسیخ دسیبكت
تقوین اص سیبعت ػوْهی گوشکبت ،توذین ًوبیذ.
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محکمً تجارتی:

هبدٍ  18كوشٍ (ُ )2شگبٍ دیي گوشکی هْسد هٌبصػَ هتدبّص اص پٌدبٍ ُضاس ( )50،000اكـبًی ثبؽذ دس
فْست ػذم هٌبػت ،هشكیي هی تْاًٌذ ثَ هسکوَ تدبستی هشثْه هشاخؼَ ًوبیٌذ .زکن هسکوَ دس ایي
هْسد ًِبیی ّ ّاخت التٌلیز هی ثبؽذ.

د  :پروسیة ٌای عمومی و قاوووی ارائً عرایط تً رئیس عمومی گمرکات مطاتق
مادي  81قاوون گمرکات.
 هشف ریؼالهَ هیتْاًذ دسخْاعت تدذیذ ًظش تقوین گوشکی سا اص هشین دكتش گوشک ّالیتی
ثَ سیبعت ػوْهی گوشکبت دس هْل  10یْم ثؼذ اص دسیبكت اهالػیَ هجٌی ثش تقوین گوشکی
اسائَ ًوبیذ.
 دسخْاعت تدذیذ ًظش تقوین گوشکی ثَ ؽکل کتجی کَ دسخْاعت کٌٌذٍ دس پبی آى اهنأ ًوْدٍ
ثبؽذ ،فْست گشكتَ ّ ػشینَ ؽبهل دالیل ثشای تدذیذ ًظش هی ثبؽذً .ول هؤخَ ّ دسعت
تقوین گوشکی هتٌبصع ثذّى ُیچ ًْع تلبّت ،من ػشینَ هیگشدد.
ُ شگبٍ ػشك هطبثن كوشٍ ( )4هبدٍ  18فْست هیگیشد ،دسخْاعت کٌٌذٍ ثبیذ یک هجلؾ امبكی
سا ثش ػالٍّ دیي گوشکی کَ هطبثن كوشٍ ( )2هبدٍ  18ثطْس اهبًت گزاؽتَ هْساهبًت ثگزاسد
کَ ایي سهن هغبّی ثَ  40%سهن هدوْػی خشیوَ ثْدٍ ّ ثبالتش اص اسصػ اهْال تست هٌبصػَ
ًوی ثبؽذ.
 دسخْاعت کٌٌذٍ ثبیذ دس ػشینَ خْیؼ تزکش دُذ کَ آیب خْد ّی یب ًوبیٌذٍ هبًًْی ّی دس
هدلظ اعتؼوبع ػشایل زبمش هیگشدد .دسخْاعت کٌٌذٍ اعٌبد ّ هذاسک سا خِت اثجبت ّ
زوبیت اص ادػبی خْیؼ من ػشینَ هی عبصد.
 دسخْاعت کٌٌذٍ ؽخقب ً ػشینَ سا ثَ عکشتشیت سیبعت ػوْهی گوشکبت تغلین ًوْدٍ یب اص
هشین پغت ساخغتش ؽذٍ آى سا اسعبل هیذاسد.
 دسخْاعت کٌٌذٍ ؽخقب ً یب یک ًوبیٌذٍ ثب فالزیت ّی دس هدلظ اعتؼوبع ػشایل دس سیبعت
ػوْهی گوشکبت اؽتشاک هیٌوبیذ.

ر  :تررسی عرایط توسط ریاست عمومی گمرکات:
 زن ػشك کَ هطبثن هبدٍ  18هبًْى گوشکبت ثَ ؽخـ هتأثشٍ اص تقوین گوشکی دادٍ ؽذٍُ ،ش گبٍ
فشف ثَ اثش تؼویت گضاسؽبت ثخؼ ُبی گوشکبت ثَ ؽکل یکطشكَ سد گشدد ،تلق خْاُذ گشدیذ.
کلوَ " ػشك /اػتشاك" ثَ رات خْد ًؾبى دٌُذٍ اعتؼوبع ؽکبیت ؽخـ دسخْاعت کٌٌذٍ
هیجبؽذ .هشازل اعتؼوبع ػشایل ؽکل ًیوَ هنبیی سا داؽتَ صیشا دس هنب زن داؽتي دكبع یک
اهش اعبعی هیجبؽذ .ثٌب ثشایي سئیظ ػوْهی گوشکبت صهیٌَ اعتؼوبع اػتشاك سا هجل اص تقوین
هجٌی ثش اػتشاك ثشای دسخْاعت کٌٌذٍ هغبػذ هیغبصدُ .شگبٍ دسخْاعت کٌٌذٍ ایي كشفت سا کَ
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ثَ ّی دادٍ ؽذٍ اص دعت هیذُذ ،ؽخـ دسخْاعت کٌٌذٍ ًویتْاًذ دس هْسد هـبیشت ثب هیؼبس ُبی
هنبیی ؽکبیت ًوبیذ.
 هجل اص اػوبل فالزیت هبًًْی هطبثن هبدٍ  18هبًْى گوشکبت ،سئیظ ػوْهی گوشکبت پیشّی اص
ازکبم هبًْى گوشکبت ّ پشّعیدش ُبی گوشکی کَ دس آى تْمیر گشدیذٍ تأهیي هیٌوبیذ.
 اهالػیَ اعتؼوبع ػشایل ثَ اؽخبؿ هشثْه ثَ آدسط هْخْد آًِب اسعبل ّ ًول آى زلع هیگشدد.
 كشفت کبكی ثشای ُشدّ هشف هثالً ؽخـ هتأثشٍ ّ ثخؼ هشثْهَ گوشکبت دادٍ هیؾْد تب هذاسک
ّ ؽْاُذ خْیؼ سا ثَ هوبثل ُن پیؾکؼ ًوبیٌذ .ثَ ؽخـ یب ًوبیٌذٍ ّی ثبیذ اخبصٍ دادٍ ؽْد تب
ؽْاُذ سا ثشسعی ّ ؽِْد سا هْسد عْال هشاس دُذ.
ُ ش ادػبی کَ ؽخـ داسد ثبیذ دس تقوین ؽبهل عبختَ ؽْد ّ دس فْست کَ ادػب هجْل ًگشدد ثبیذ
ثب اسائَ دالیل هوٌغ سد گشدد.
 تقوین ثذّى هْخْدیت هشف فشف صهبًی اتخبر هیگشدد کَ ُیچ خْاثی ثَ اهالػیَ اعتؼوبع
ػشایل دس هْل هذت هؼیٌَ زبفل ًگشدیذٍ ثبؽذ ّ ثبثت گشدد کَ اهالػیَ اعتؼوبع ػشایل ثَ
ؽخـ هْسد ًظش اسعبل گشدیذٍ اعت.
ُ ش تقوین ثبیذ هْس ػلیسذٍ تشتیت گشدد .اصاعتلبدٍ كْسهَ ُبی هجالً تشتیت ؽذٍ ّ هتي ّازذ د
هْسدُش تقوین اختٌبة ثَ ػول آیذ صیشا یي اهش ًؾبى دٌُذٍ ػذم تؼون ّ ؿْس تْعو ؽخـ
تقوین گیشًذٍ هیجبؽذ.
 تبسیخ فذّس تقوین ثبیذ دس تقوین دسج گشدد تب ؽخـ هتأثشٍ سا هبدس ثَ ساخغ ًوْدى ػشینَ ثَ
اداسٍ زکویت گوشکی هطبثن كوشٍ ( )4هبدٍ  18هبًْى گوشکبت ًوبیذ.
 سیبعت ػوْهی گوشکبت تقوین سّؽي ،فشیر ،علیظ ،ثیطشكبًَ ّ هٌقلبًَ سا دس هْل  20سّص
ثؼذ اص تدذیذ ًظش اتخبر ّ فبدس هیٌوبیذ .دس فْستیکَ تقوین دس هْل هذت هؼیٌَ فبدس
ًوگیشدد ،چٌیي تلوی هیؾْد کَ تقوین ثَ ًلغ ػبسك اتخبر گشدیذ اعت.
ُ ش گبٍ دسخْاعت کٌٌذٍ ثَ تقوین سیبعت ػوْهی گوشکبت هٌبػت ًٌوبیذ ّ یب دسخْاعت تدذیذ ًظش
اص هشف سیبعت ػوْهی سد گشدد ،دسخْاعت دٌُذٍ هی تْاًذ اػتشاك خْد سا ثَ اداسٍ زکویت
گوشکی توذین ًوبیذ .اػتشاك ًبهَ ثَ هوبثل تقوین گوشکی ثَ ؽکل کتجی دس هْل  15سّص ثؼذ اص
دسیبكت تقوین سیبعت ػوْهی گوشکبت ُوشا ثب ( )2%هجلؾ هتٌبصع ثَ ػٌْاى تنویي هقبسف
توذین گشدد.

ثب ازتشام
خْؽسبل"ساعی
آمر تقىیه وپالیسی
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ػجذالدلیل "خوشاًی"
سرپرست ریاست عمومی گمرکات

ػجذالشصام "فوذی"
معیه اداری وسرپرست معیىیت عوایذ وگمرکات

