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!  عه استنفهمیدن فاج. نپرسیدن هم عیب نیست. ندانستن عالی ست

تا می توانید ندانید هیچ چیز را؛ اما هرچیزی که می دانید را 

است که نه ندانستن عیب است و نه نپرسیدن؛  نفهمیدن!!... بفهمید

!عیب است

یم ما در عصر سرعت اطالعات و ارتباطات تقریبا همه چیز را می دان

!اما تقریبا هیچ چیز را نمی فهمیم

سواد زندگی

ارائه رضا گرزین



تهیه و تدوین
رضا گرزین

در چهارچوبفرایندترخیص کاال آشنایی با 

.قانون امور گمرکی و سایر قوانین مرتبط



4ارائه رضا گرزین

رشد آرام شاخص های اقتصادی ایران در عرصه جهانی

ارائه رضا گرزین



در جدول وضعیت ایران از نظر شاخص 
تولید ناخالص داخلی بر حسب میزان 

.آمده استقدرت خرید

5ارائه رضا گرزین
ارائه رضا گرزین



6ارائه رضا گرزین

99آمار تجارت خارجی ایران در سال 

ارائه رضا گرزین



99آمار تجارت خارجی در سال 

براساس آمارهای گمرک ایران،« نود اقتصادی»به گزارش ️▪

میلیارد دالر ۷۳در مجموع 99در سال 

.  کاالهای صادراتیآن را میلیون دالر ۵۲۶میلیارد و ۳۴

.کاالهای وارداتی را میلیون دالر ۴۰۰میلیارد و ۳۸و 

7ارائه رضا گرزین
ارائه رضا گرزین



99آمار تجارت خارجی در سال 

میلیارد دالری یا ۶/۸کاهش ۹۸نسبت به سال ۹۹طبق آمارها، ارزش صادرات ایران در سال ️▪
.درصدی داشته است۱۶/۵

سته بنزین، گاز طبیعی، پلی اتیلن، پروپان و پشامل ۹۹کشور در سال صادراتیاقالم عمده ️▪.
وبوده 

و ذرت، گوشی تلفن همراه، برنج، کنجالهبه ترتیب شامل وارداتیاقالم عمده کاالهای 
.بوده استدانه های روغنی، گندم و روغن خام 

8ارائه رضا گرزین
ارائه رضا گرزین



کدام کشور اصلی ترین مشتری کاالهای ایرانی است؟

ه و به اصلی ترین واردکننده کاال بودچین، همچنان مقاصد صادراتی ایراندر حوزه اصلی ترین 
۲۲پس از چین عراق با . درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است۲۶تنهایی 

.درصد در رده های بعدی قرار دارند۷.۲درصد و ترکیه با ۱۳.۴درصد، امارات متحده عربی با 

درصد ۲۵.۶صدرنشین است و بیش ازچیننیز اصلی ترین صادرکنندگان کاال به ایران در میان 
و ترکیه با ۲۴.۷پس از چین امارات متحده عربی با . از کل واردات ایران از چین صورت گرفته است

.درصد در رده های بعدی قرار دارند۱۱.۲

9ارائه رضا گرزین
ارائه رضا گرزین



سازمان جهانی گمرک۲۰۲1شعار سال 

CUSTOMS BOLSTERING RECOVERY, 
RENEWAL AND RESILIENCE FOR A 

SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN

گمرک حامی احیاء، نوسازی و تاب آوری زنجیره تامین 

پایدار

10 ارائه رضا گرزین
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21محورهای ده گانه گمرک در قرن 

مدیریت ریسک

مدیریت هماهنگ مرزی

ظرفیت سازی

مشارکت گمرک در تجارت

فرهنگ خدمات حرفه ایی

درستکاری

شبکه جهانی گمرک

روشهای مدرن

ارتقای فناوری

توانمندسازی



۱390قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ✓

۱372قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ✓

۱3۸7قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ✓

مقررات مربوط به کاالهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری✓

.۱3۸4قانون ساماندهی مبادالت مرزی مصوب سال ✓

.۱34۶قانون حفظ نباتات و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ✓

.۱34۶قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال ✓

.۱3۵0قانون دامپزشکی کشور مصوب سال ✓

.۱379قانون معافیت صادرات کاال و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال ✓

.۱390قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 23و 22مواد ✓

۱394قانون رفع موانع تولید صنایع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب سال ✓

12

اهم قوانین و مقررات کاربردی در سازمان گمرک  جمهوری اسالمی ایران

ارائه رضا گرزین



.۱3۸9قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۶ماده ✓

.۱3۸9قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب سال ✓

.۱3۸۸مصوبه هیات وزیران در خصوص اصالح الگوی مصرف مصوب سال ✓

.و اصالحیه های بعدی آن۱392قانون و آیین نامه اجرایی  مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال ✓

.۱374قانون و آیین نامه حمل و نقل عبور کاالهای خارجی از مرزهای ایران مصوب سال ✓

.۱3۸2قانون خودرو مصوب سال ✓

۱3۸4قانون مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ✓

.۱372قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال ✓

های دستورالعملها و بخشنامه های صادره از سازمانهای همجوار در خصوص کاالهای مرتبط طبق مندرجات ذیل یادداشت✓
.گانه کتاب مقررات صادرات و واردات2۱فصول 

در ...مصوبات ، دستورالعلملها و بخشنامه های سالیانه هیات وزیران مربوط به تعرفه ها ، محدودیتها و ممنوعیتها و✓
.ورود و صدور کاال

.قوانین برگرفته از کنوانسیونها و موافقتنامه های بین المللی که گمرک ایران به عضویت آن در آمده است✓
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اهم قوانین و مقررات کاربردی در سازمان گمرک  جمهوری اسالمی ایران

ارائه رضا گرزین



آشنایی با واژگان و 

اصطالحات کاربردی قانون 

گمرک

14 ارائه رضا گرزین



اینمقرراتبراساسکهاستشفاهییاکتبیایبیانیه:کاالاظهار-گ.ا.ق۱ماده(الف)بند•

ردمواطالعاتوکندمیمشخصکاالدربارهراخودنظرموردگمرکیرویهاظهارکننده،قانون

.دهدمیارائهراگمرکیمقرراتاجرایبراینیاز

کیوتوتجدیدنظرشدهکنوانسیونکلیپیوستتعاریفدر«کاالاظهارنامه»•

(گ.ق3۸ماده).استگمرکیتشریفاتانجاممستلزم(ترخیص)گمرکازکاالخروج•

ایندهنمیاکاالصاحبتوسطنامهاظهارتنظیمباگمرکدرقانونیتشریفاتانجام)•

(گ.ق40ماده)قانونی
15ارائه رضا گرزین



زمانی که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه : روز اظهار-گ.ا.ق۱ماده ( ر)بند •

ت شماره دفتر ثببه گمرک ارائه می شود و رایانه ای توسط اظهارکننده به صورت دستی یا 

.به آن اختصاص می یابداظهارنامه 

اختصاص شماره کوتاژ در سامانه جامع امور گمرکی؟•

ه و اظهارناماظهار شده تلقی با تخصیص شماره ثبت و درج آن در متن اظهارنامه، کاال (گ.ق.آ۶4ماده . •

از این قبل. تحت این شماره ثبت شده شناسایی و از این پس نباید از اختیار ماموران گمرک خارج شود

.صاحب کاال حق هر گونه اصالح یا تغییر در اظهار نامه را دارد( اظهار کاال )مرحله 

16ارائه رضا گرزین

واژگان کاربردی در گمرک

ارائه رضا گرزین



واژگان کاربردی در گمرک

اهرایستگاههایفرودگاهها،ها،اسکلهباراندازها،انبارها،:گمرکیاماکن-گ.ا.ق۱ماده(ت)بند•

وانباشتنبرایواستگمرکنظارتتحتکهاستمکانییامحلهروهامحوطهآهن،

نبارهایاتواندمیاماکناین.شودمیاستفادهگمرکیتشریفاتانجاممنظوربهکاالهانگهداری

.باشدعمومیهایسردخانهواختصاصیانبارهایگمرکی،

امورقانونآندرکهاستکشورقلمروازقسمتآن:گمرکیقلمرو-گ.ا.ق۱ماده(ص)بند•

.شودنمیاقتصادیویژهمناطقوصنعتی-تجاریآزادمناطقشامل/.شودمیاعمالگمرکی

.استویژهوآزادمناطقمقرراتمشمول•

17ارائه رضا گرزین ارائه رضا گرزین



شخص حقوقی که به موجب قانون: یل گیرندهمرجع تحو-گ.ا.ق۱ماده ( ک)بند •

ه مسؤولیت تحویل و نگهداری کاالهای مربوط بیا قراردادهای متکی به قانون 

ی اماکن گمرکدر عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است 

.این اصطالح شامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیست. برعهده دارد

سازمان فرودگاههای / سازمان بنادر و دریانوردی/ شرکت انبارهای عمومی/ گمرک •

انبارهی عمومی/ انبارهای اختصاصی / کشور

18ارائه رضا گرزین

واژگان کاربردی در گمرک



حقوق ورودی

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

ارائه رضا گرزین

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/12/29/1360811/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-95-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


سوداضافهبهکاالگمرکیارزش(%۴)درصدچهارمعادلگمرکیحقوق:ورودیحقوق-گ.ا.ق۱ماده(د)بند•

آنلوصومسؤولگمرکقانون،موجببهکهوجوهیعالوهبهگرددمیتعیینوزیرانهیأتتوسطکهبازرگانی

.شودنمیخدماتانجامهایهزینهشاملولیگیردمیتعلقکاالقطعیوارداتبهواست

(عوارض%۳ومالیات%۶)%۹معادل/افزوده؟ارزشبرمالیاتوعوارض•

.استشدهاضافهسالمتمالیاتعنوانبهدرصدواحدیک۱۳۹۳سالبودجهقانون۹تبصرهطبندمطابق:نکته•

.نیستگمرکیاماکندرموجودکاالیشاملورودیحقوقافزایش:گ.ا.ق۶ماده۱تبصره•

.شودنمیورودیحقوقافزایشمشمولگمرکازشدهترخیصکاالی:گ.ا.ق.ا.آ۲ماده•

.شودنمیگمرکدراظهارشدهکاالیشاملصادراتیعوارضبرقرارییاافزایشـتبصره•
20ارائه رضا گرزین

واژگان کاربردی در گمرک

ارائه رضا گرزین



محاسبه حقوق ورودی

حقوق ورودی

سایروجوه+سود بازرگانی+حقوق گمرکی

؟%      ۴-ماخذ%                ۴(         ماخذ)
%(2و % ۱)

ارائه رضا گرزین



گ شماره تعرفه و کد سیستم هماهن

شده
مالحظاتSUQحقوق ورودیشرح کاال

1211

تربیشکهانواعیاز(میوهودانهشامل)گیاهاناجزاءگیاهان،

کشی،حشرهمصرفبرایسازی،داروسازی،عطردر

کرده،خشکیاتازهرود،میکاربههمانندیاکشیانگل

.شدهپودریاشدهخردشده،بریدهحتی

15Kgجنسینگریشه-121120

15Kgکوکابرگ-121130

15Kgخشخاشکاه-121140

:سایر-121190

4Kgگنهگنهپوستوفلوس---12119010

45Kgبیانشیرینریشه---12119020

15Kgسایر---12119090



توسط هیات وزیران1۴۰۰آخرین تغییرات حقوق ورودی سال 

،کشورکل1۴۰۰سالبودجهقانون۷تبصرۀ(و)بند1جزءمفادبراساس

یکاالهااستثنایبهوارداتیکاالهایگمرکیارزشمحاسبهارزنرخ

ازمواردهمهدر1۴۰۰سالدرپزشکیمصرفیتجهیزاتودارواساسی،

(اس.تی.ای)سامانهنرخبرابریبراساسورودی،حقوقمحاسبهجمله

.استشدهاعالماظهارروزدرمرکزیبانک

23ارائه رضا گرزین
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،  نرخ چهاردرصد حقوق گمرکی1۴۰۰، در سال قانون مزبور۷تبصرۀ ( و ) بند ۲براساس مفاد جزء 

ی و کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزبرای 

(یک درصد)دامی به 

.  کاال تقلیل پیدا کرده استارزش گمرکی ( دو درصد)سایر کاالها بهو برای 

24ارائه رضا گرزین

توسط هیات وزیران1۴۰۰آخرین تغییرات حقوق ورودی سال 

ارائه رضا گرزین



،جاریسالبودجهقانون7تبصرۀ(و)بند3جزءمطابق
دارواساسی،کاالهایورودیحقوقریالیمبلغ،۱۴۰۰سالدر

وکشاورزیهاینهادهوپزشکیمصرفیملزوماتوتجهیزات،
.یابدافزایشنباید(۱۳۹۹)قبلسالبهنسبتدامی

25ارائه رضا گرزین

توسط هیات وزیران1۴۰۰آخرین تغییرات حقوق ورودی سال 

ارائه رضا گرزین



26ارائه رضا گرزین

قوانین مرتبط با حقوق ورودی

معافیت و تخفیف در حقوق ورودی

ی
ود

ور
ق 

قو
 ح

ن
زا

می
ر 

ت د
را

غیی
ت

اختالف در حقوق 
ورودی

مبنای محاسبه حقوق ورودی

نحوه پرداخت و تامین حقوق ورودی



مبنای محاسبات حقوق ورودی

ارزش سیف* مأخذ ردیف تعرفه = سود بازرگانی+ حقوق گمرکی•

%۱( * سود بازرگانی+ مجموع حقوق گمرکی )= عوارض هالل احمر •

%3( * ارزش سیف+  سود بازرگانی + مجموع حقوق گمرکی )= عوارض شهرداری ها و دهیاری ها•

%۵( * ارزش سیف+ سود بازرگانی + مجموع حقوق گمرکی )(= واردات کاال)مالیات بر ارزش افزوده •

%۱( * ارزش سیف+  سود بازرگانی + مجموع حقوق گمرکی )= مالیات سالمت•

%4( * ارزش سیف+  سود بازرگانی+ مجموع حقوق گمرکی )= مالیات علی الحساب•

۰۴2ســـایر عـــوارض ردیف •

27
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(cif)هزینه بیمه+ هزینه کرایه حمل+ قیمت : ارزش گمرکی کاال➢

➢2۰۰۰$ =c( استنباط/اظهار/اسناد)

(قیمت کاال*5/1۰۰۰/ بیمه نامه ()ریال)بیمه 50000➢

(فاکتور کرایه/درج در اسناد=تابع ترم خرید)$2۰= کرایه حمل➢

سایر وجوه؟%(+ ۲1% + ۴%)۲۵==حقوق ورودی ؟➢

ریال۴2۰۰۰= نرخ ارز➢

8۴89۰۰۰۰(= ۴2۰۰۰*2۰+)5۰۰۰۰( +۴2۰۰۰*2۰۰۰= )ارزش گمرکی کاال ➢

عوارض وارداتی= سایر وجوه+ %۲1۲۲۲۵۰۰= 25*8۴89۰۰۰۰➢

28 ارائه رضا گرزین



محاسبات عوارض

(عوارض هالل احمر)%212225= 1* 21222500•

(عوارض شهرداری) %3183375= 3( * 84890000+21222500•

(مالیات ارزش افزوده)%5305625= 5(* 84890000+21222500•

(مالیات سالمت)%1061125=1(* 84890000+21222500•

(مالیات علی الحساب)%4244500= 4(* 84890000+21222500•

(عوارض)سایر وجوه+ سود بازرگانی+ حقوق گمرکی= جمع کل پرداختی•

•21222500 +14006850 =35229350

29 ارائه رضا گرزین



وهمقابل،آمادگیپیشگیریآگاهی،پیشمنظوربه-گ.ا.ق163ماده

حقوقکلاز(%./5)درصدنیممعادلسوانح،وحوادثدررسانیامداد

ازیرد،گمیتعلقکشوربهواردهکاالهایبهکهبازرگانیسودوگمرکی

جهبوددرآنمعادلوواریزکشورکلداریخزانهبهواخذواردکنندگان

وریتمأمراستایدرتاشودمیمنظوراحمرهاللجمعیتحساببهساالنه

ششمبرنامهقانون77مادهتبنداستنادبه).گرددهزینهقانونیهای

(استیافتهافزایش%1بهفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعه

30 ارائه رضا گرزین



ازتاسعبارت،کاالوارداتمالیاتمحاسبهمأخذ:افزودهارزشبرمالیاتقانون15ماده

دیوروحقوقعالوهبه(بیمهحقونقلوحملهزینه،خریدقیمت)کاالگمرکیارزش

گمرکیاوراقدرمندرج(بازرگانیسودوگمرکیحقوق)

وعموضمالیاتاستمکلفایرانگمرک:افزودهارزشبرمالیاتقانون2۰ماده1تبصره

یاوگمرکیهایپروانهدرووصولکاالکنندگانواردازترخیصازقبلراقانوناین

حقوقیوحقیقیاشخاصبهمربوطاطالعاتونمایددرجموردحسبمربوطفرمهای

ارایهورکشمالیاتیامورسازمانبهماهانهصورتبهحداکثرراقانوناینمقرراتمشمول

ذیاتیاطالعپایگاههایبهکشورمالیاتیامورسازمانهمزماندسترسیامکانونموده

.آوردفراهمراربط
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محاسبه حقوق ورودی وزنی

وزن واقعی = وزن حقیقی•

•42000kg (قطعات شیر آالت)تخته مشبک/ ناخالص

حقوق ورودی وزنی؟•

لایر؟120000مبنای محاسبه هر کیلو گرم •

وزن خالص(= Net weight)لفاف –( Gross weight)وزن ناخاص•

.توزین کنیم/ بر روی کاال یا اسناد مشخص شده باشد•

15درصد وزن ناخالص= وزن تخته مشبک •

•42000*15=%35700

(حقوق ورودی کاال بر مبنای وزن حقیقی)4284000000= 120000* 35700•
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قوانین مرتبط با حقوق ورودی

۶۲ماده / گ .ق۴۴،ماده ۱بند د ماده مبنای محاسبه حقوق ورودی؟ •
ق.آ

(گمرک)گ.ق۵ماده مسئول وصول وصول حقوق ورودی؟•
(صاحب کاال)گ.ق۵ماده ۲تبصره مسئول پرداخت حقوق ورودی؟ •
(رویه های مختلف)نحوه پرداخت و تامین حقوق ورودی؟ •
گ.آیین نامه ق۶ماده / گ.ق۱۰،۸،۴۵، ۷، ۶ماده =واردات قطعی( الف•
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/  ق گ .آ۲و ماده . ق۱۳، ۶ماده ۱تبصره :اعمال تغییرات در میزان حقوق ورودی•
آیین نامه مقررات صادرات و واردات۱۱ماده 

گ.ق۱۱۹ماده =معافیت در حقوق ورودی•
تخفیف در حقوق ورودی؟ •
گ.ق.۱۵۱و ۱۵۰و ۱۲۱مواد : قانون گمرک(الف•
قانون مقررات صادرات و واردات؟( ب•
قانون رفع موانع تولید؟( پ•
ق.آ۶۹و۶۸، ۶۷گ و مواد .ق۸و ۷مواد=بررسی اختالف در میزان حقوق ورودی•

34
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بررسی عدم شمول افزایش حقوق ورودی 

.افزایش حقوق ورودی شامل کاالی موجود در گمرک نمی گردد

:مالک اقدام

ورود کاال به کشور

تخلیه در اماکن گمرکی

صدر قبض انبار
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.آیین نامه قانون گ2ماده 

کاالی ترخیص شده از گمرک 

مشمول افزایش حقوق ورودی 

. نمی شود

افزایش یا برقراری عوارض 

اظهار صادراتی شامل کاالی 

.نمی شودشده در گمرک
36 ارائه رضا گرزین
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.گ.ق13بررسی عدم شمول اصالحات ماخذ ماده 

کاالی موجود در گمرک-۱

کاالیی که قبل از اعالم آگهی -2
برای آن گشایش اعتبار شده 

بارنامه حمل برای آن صادر -3
.گردیده است
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.گ.ق.آ9مدت زمان رسیدن کاال به شرح مندرج درتبصره ذیل ماده 

ه حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ صدور بارنام•
حمل

در صورت حمل از طریق هوایی؛. الف

شصت روز از تاریخ صدور بارنامه حمل•

سایر روش های حمل؛. ب
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شده در گمرکبدهی قطعی ابزار وصول 

گ.ق۸و ۷مواد = گمرکشده دربدهی قطعی ابزار وصول •

عتراض بدلیل حق قانونی ا. نمی گرددبدهی قطعی محسوب = صدور کسر دریافتی از سوی گمرک•

از سوی صاحب کاال

:مراحل رسیدگی به اعتراض صاحب کاال•

ات کمیسیون رسیدگی به حل اختالف..(= تعرفه، ارزش، واردات و)دفاتر ستادی= گمرک اجرایی•

دیوان عدالت اداری= کمیسیون تجدید نظر= گمرکی

.  بدهی قطعی محسوب می گردد= با دریافت رای و تمکین صاحب کاال•
39
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:(ق.آ69ماده ) اختالف در حقوق ورودی

اختالف در حقوق ورودی به دو شکل اتفاق می افتد؟•
شف ک(.)صاحب کاال به زیان خود کاال را اظهار نموده است) به زیان دولت نباشد(1•

قبل از ترخیص یا بعد از ترخیص کاال از گمرک(/ توسط گمرک یا اظهار کننده
از سوی بررسی(/ کتبی یا الکترونیکی)درخواست استرداد = قبل از ترخیص(الف•

.صادر شودحکم استرداد تایید مراتب و اجازه / گمرک 
.داقدام می گرداصالح اظهارنامهبا (قبل از درب خروج)در صورت عدم پرداخت: نکته•
(۱.ت.)صاحب کاال با درخواست از استرداد منصرف گردد: نکته•

صدور حکم استرداد قبل از ترخیص با ارایه درخواست کتبی: ۲نکته •
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:بعد از ترخیص کاال از گمرک( ب
گ.ق۱4۱درخواست رد اضافه پرداختی با رعایت بندهای ماده •
روز ثبت تقاضا جزو مهلت شش+ روز صدور پروانه )بازه زمانی شش ماهه: نکته•

.(ماهه محسوب نمی گردد
:ق.آ۶۸ماده •
.کشف اختالف مستلزم دریافت تفاوت در حقوق ورودی نمی باشد•
گ.ق۱۱0اخذ جریمه ماده / اصالح اظهارنامه•
:ق.آ۶7ماده •
:کشف اختالف به زیان دولت(ب•
+  (دیسپانس)تنظیم صورتمجلس کشف اختالف+ گ.ق۱0۸جریمه ماده + اختالف•

اصالح اظهارنامه
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نحوه تامین حقوق ورودی و عوارض صادراتی

پرداخت بصورت نقد-۱
پرداخت بصورت سپرده -۲
پرداخت بصورت ضمانتنامه بانکی-۳

است کهبیمه نامه معتبری و وجه نقد، ضمانتنامه بانکی :( تضمین )بند ح ماده یک 
.برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می شود

تعهد-۴
قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابرگمرک : بند خ  تعهد 

.برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم میکند
نسیه-۵
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:تضمین

به استثناء هزینه انجام خدمات که بالفاصله وصول می شود،:۱0ماده 

ورودی برای کاالهای مجازاخذ شده برای وصول حقوق میزان تضمین 
برای سایر کاالها معادل حقوق ورودیمتعلقه و معادل حقوق ورودی

تعیین است که حسب مورد توسط گمرکمتعلقه به عالوه نصف تا سه برابر ارزش کاال
.می شود

عوارضوسودتقسیطیاتعویقتضمینمنظوربهگمرکیهاینامهضمانت:نکته
.شودمیصادرپاساوانوکاالکاال،ترانزیتموقتگمرکی،ترخیص

نحوه تامین حقوق ورودی و عوارض صادراتی
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نحوه پرداخت در رویه های مختلف

:واردات-الف
.(ق۴۵و . ق۶ماده )ضمانتنامه بانکی.(/ق۴۵ماده )سپرده / نقدی= ورود قطعی-۱

(ق.آ۷۵ماده )تعهد (/۷۴ماده )تضمین= ورود موقت-۲
لوازم و قطعات هواپیما و کشتی-الف
تکیه گاههای چند بار مصرف و کانتینرها و نظایر آنها-ب
کاالی وزارتخانه ها،موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی با تعهد مسئول مالی سازمان-ج

تضمین=ورود موقت برای پردازش-۳
(ق.آ۹۱ماده )تضمین= مرجوعی-۴
(عدم اخذ تضمین و بازرسی اجمالی در گمرک مرزی: نکته )
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:صادرات-ب
(کاالهای مشمول عوارض)ضمانتنامه/نقدی= صادرات قطعی-۱

(ق.آ۱۲۶و ماده .ق۷۱تبصره ماده 

:به شرح ذیل.(ق.آ۱۲۷ماده )تضمین و تعهد=صادرات موقت-۲
لوازم و قطعات هواپیما و کشتی-الف
تکیه گاههای چند بار مصرف و کانتینرها و نظایر آنها-ب
کاالی سازمانهای دولتی با تعهد مسئول مالی سازمان-ج
وسایل نقلیه موتوری برای حمل بار و مسافر-د
ن مقام ماشین آالت و تجهیزات برای انجام خدمات فنی و مهندسی با تایید باالتری-ن

دستگاه

نحوه پرداخت در رویه های مختلف
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:کاالهای عبوری-ج
(/ ق.آ۹۸یک ماده تبصره )کارنه تیر(/ ق.آ۹۶ماده )تضمین = تراتزیت خارجی-۱

(ق.آ۹۸ماده ۲تبصره )تعهد
و کاالی /یا راه آهن و حمل به شیوه ریلی / یا شرکتهای حمل و نقل ریلی/اظهار توسط پست دولتی 

غیر تجاری مسافران عبوری

(/ ق.آ۱۱۲تبصره یک ماده )کارنه تیر.(/ ق.آ۱۱۲ماده )تضمین= ترانزیت داخلی-۲
تعهد

قیم کاالهای دولتی حمل مست/ محموله های حمل شده به وسیله راه آهن/بسته هاومرسوالت پستی
از مبداء به مقصد

نحوه پرداخت در رویه های مختلف
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مرور کلی اقدامات الزم جهت ترخیص کاال از 

گمرک در رویه واردات وصادرات
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عملیات تجاری                    
اخذ مجوزهای •

ثبت •/ ورود
سفارش

عملیات ارزی                     
/  اعالم منشا ارز•

عملیات ارزی•

ک عملیات لجستی
بین المللی                    

ی حمل بین الملل•
کاال

عملیات گمرکی

اظهار تا ترخیص 
کاال      

ک عملیات لجستی
داخلی            

حمل داخلی کاال•

عملیات واردات تجارت فرامرزی

E
P
L

تشریفات قبل از اظهار
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عملیات اظهار تا ترخیص در گمرک



اقدامات الزم جهت ترخیص کاال واردات

(سازمانهای نظارتی و کنترل کننده/گمرک/کاالصاحب)تشریفات پس از ترخیص                -7

(سازمانهای همجوار؟/گمرک/نمایندگان قانونی جهت اظهار؟/کاالصاحب)تشریفات اظهار تا ترخیص                  -۶

(گمرک/نمایندگان قانونی/حملشرکت)تشریفات قبل از اظهار                   -۵

(  شرکت بیمه/فورواردرها+حاملین/حملشرکت)تشریفات حمل بین المللی از مبدا                 -4

(بانک /نماینده قانونی/کاالصاحب)تامین و تخصیص اعتبار                     -3

(وزارت صمت/نماینده قانونی/صاحب کارت بازرگانی)اخذ مجوز ثبت سفارش                    -2

(سازمانهای مجوز دهنده/ نماینده قانونی/ صاحب کاال ) اخذ مجوزهای ورود                   -۱
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بررسی مجوزها والزامات قانونی ورود وصدور

مجوز ورود و ثبت سفارشاخذ .= و.م ص.ق۸ده ما

البا ورود کااعالم موافقت کلی ارائه نظر کلی وزارتخانه ها و سازمانها به صمت در خصوص = و.ص.م.ق.آ۲ماده 

به ضوابط ورود یا صدور کاال از سوی وزارتخانه ها سازمان های کنترل کننده اعالم = و.ص.ص.م.آ۳ماده 

وزارت صمت پس از اطالع رسانی رسمی در جراید

به وزارت صمتبهداشت انسانی، دامی و نباتی ورود و ترخیص گواهی اعالم ضوابط .= و.ص.م.آ۴ماده 

تعیین شده از سوی وزارت صمت در زمان اخذ مجوز ثبت استاندارد اجباری رعایت ضوابط=و.ص.م.آ۶ماده 

سفارش و خودداری از ورود در صورت عدم رعایت ضوابط

برای ورود و صدوربانک، حمل و نقل و بیمه رعایت الزامات و مقررات و دستورالعمل های .= و.م ص.آ۷ماده 
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مختلف یادداشت های ذیل فصولدر مواردی که وارد کننده به موجب 
غی یا بخشنامه هاو دستورالعملهای ابالکتاب مقررات صادرات و واردات 

موظف به رعایت نظرات سایر « قسمت اطالعیه ها»ntswاز جمله در سایت 
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی باشد، اخذ مجوز از سازمان مربوطه برای 

.استضروریانجام ثبت سفارش
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لزوم تعیین نوع مصرف کاال در زمان اخذ مجوز ثبت سفارش



نمونه مجوز ورود
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99/1۰/3۰لزوم استفاده از شناسه کاال در ثبت سفارش اقالم باتری های مقاومت از تاریخ 

55ارائه رضا گرزین

به اطالع می رساند، پیرو ابالغیه دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از تاریخ

:سفارش کاالهای زیر برقرار شده استالزام استفاده از شناسه کاال در ثبت 99/10/30

باتری غیر قابل شارژ مصارف عمومی️◀

باتری قابل شارژ مصارف عمومی️◀

باتری قابل شارژ مصارف خاص️◀

مقاومت ثابت️◀

سکسیونر️◀
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سامانه شناسه کاال

56ارائه رضا گرزین

:جهت اخذ شناسه کاال می توانید از آدرس زیر اقدام نمایید

یات عمل️⬅ورود به درگاه سامانه جامع تجارت و انتخاب نقش 

گزینه ️⬅تولیدی /فهرست کاالهای وارداتی️⬅شناسه کاال 

"ثبت کاالی جدید"
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ریسک عدم ثبت سفارش قبل از ورود کاال و راه های کاهش آن

را واردکنندگانی که ثبت سفارش

قبل از ورود کاال انجام می دهند، 

ا حقوق ورودی زمان ثبت سفارش ر

ه با رعایت شرایطی می پردازند، ب

.نددارحقوق مکتسبه عبارت دیگر 

ردد گکاال غیر مجاز با ممنوع چنانچه شرایط ورود -

ام داد در سایت نمی توان عملیات ثبت سفارش را انج

باید و وارد کننده نمی تواند کاال را ترخیص نماید و

.کاال را از کشور خارج نماید

را باید باید کاالافزایش حقوق ورودی در صورت -

.با حقوق ورودی افزایش یافته ترخیص نماید
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شرط استفاده از حقوق مکتسبه در قبال ثبت سفارش کاال

ایش قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرایط ورود یا افز

دن و در وزارت صنعت، معثبت سفارش سود بازرگانی 

ده در گمرک موجود بوتجارت انجام شده باشد و کاال 

.باشددفاتر گمرک به ثبت رسیده و در 
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بررسی فرایند ترخیص کاالی وارداتی از گمرک

هارتشریفات قبل از اظ

تشریفات اظهار در 

(EPL)سامانه 

ظهار کنترل تشریفات ا

در سامانه جامع امور 

گمرکی

تشریفات ترخیص و

از پس از ترخیص کاال

گمرک

ارائه رضا گرزین



ز اظهاربررسی برخی از تشریفات قانونی قبل ا
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یتنظیم دونسخه اظهارنامه اجمالی به انضمام نسخ فهرست کل باروبارنامه به زبان فارس-۱

به گمرک وانبارگمرکی( تالی)تسلیم اظهارنامه اجمالی -2

هماهنگی وکسب موافقت گمرک برای تخلیه کاال-3

تنظیم اظهارنامه اجمالی اصالحی  -4

ق۱۱0.پرداخت جریمه انتظامی م/امضاء صورتمجلس کسری یا اضافی تخلیه-۵

آسیب دیده یا دست خورده/امضای صورتمجلس کاالی شکسته-۶

بعضی ازتکالیف مهم حاملین کاال به اماکن گمرکی

61 ارائه رضا گرزین
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صورت برداری و تجدید لفاف/توزین/امضای صورتمجلس رسیدگی-7

اعطای نمایندگی برای انجام وظایف به نماینده مجاز-۸

ه کاال اعالم تحویل کاال به گمرک و متروکه شدن آن،به صاحب کاال، بانک واسط یا فرستند-9
روز۵ظرف مدت 

پهلوگیری،لنگراندازی،ورود،فرود،تخلیه کاال فقط دراسکله ها و بندرگاه ها راه ها -۱0
وفرودگاههای مجازوبا هماهنگی گمرک

ی خروج،بارگیری کاالفقط ازاسکله ها،بندرگاهها،راههاوفرودگاههای مجازوباهماهنگی قبل-۱۱
کگمر

بعضی ازتکالیف مهم حاملین کاال به اماکن گمرکی
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،پروانه کارگزار گمرکی وقید دراساسنامه برای ترخیص (بارنامه)دارابودن وکالتنامه-۱2
( گ.ق۱30ماده )قطعی

ارگزار نیاز به کارت ک.)مستثنی هستندشرکتهای حمل سریع عبورخارجی وداخلی ،انتقالی،*
.(گمرکی ندارند

انجام وظایف محوله در سامانه دور اظهاری گمرک از جمله صدور و نهایی کردن مانیفست -۱3
کترونیک تفکیک و تجمیع و ویرایش بارنامه ال/واگذاری ترخیصیه/ترخیصیه/صدورقبض انبار/
....و

بعضی ازتکالیف مهم حاملین کاال به اماکن گمرکی

63 ارائه رضا گرزین
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اقدامات اظهار تا ترخیص

اقدامات صاحبان کاال-الف اقدامات اظهار کننده-ب اقدامات گمرک-پ

اقدامات مرجع تحویل -ت

گیرنده

اقدامات سازمانهای مجوز -ت

دهنده

اقدامات سازمانهای نظارتی-ث

و کنترلی

64ارائه رضا گرزین
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الزامات ترخیص کاالی صادراتی

ممنوعیت 
ها و 

محدودیتها 
در صدور

کاالهای 
مشمول 
عوارض 
صادراتی

مجوزهای 
ی قانونی برا
صدور

تعیین 
قیم)ارزش

پایه ( ت
صادراتی

تشریفات 
قانونی 
اظهار، 

ترخیص تا
خروج از 

مرز

انجام 
تعهدات 

قانونی پس
از خروج از 

عود)کشور
(ارزت 
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ممنوعیتهای صادرات اقالم تجهیزات بهداشتی

66ارائه رضا گرزین
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67ارائه رضا گرزین

ممنوعیتهای صادرات اقالم تجهیزات بهداشتی

ارائه رضا گرزین



انواع تسهیالت در فرایند ترخیص کاال

ارائه رضا گرزین



عدم نیاز به مجوز -1

ثبت سفارش

عدم عدم نیاز به -۲

مجوز سازمان همجوار

م عدم نیاز به تنظی-۳

اظهارنامه

عدم نیاز به کارت -۴

بازرگانی

عدم پرداخت قطعی -۵

مابه التفاوت حقوق 

ورودی 

عدم نیاز به پرداخت-۶

حقوق ورودی

عدم نیاز به تمدید-۷

مجوز ثبت سفارش

تخفیف یا عدم -۸

پرداخت هزینه انبار 

داری 

تخفیف در پرداخت-9

حقوق ورودی

عدم شمول حقوق ورودی -1۰

جدید یا عوارض برای کاالی 

ورودی یا صدوری کاال
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جایگاه قانونی ثبت سفارش

مجلس شورای اسالمی ۱372قانون  مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۸وفق ماده 
ش کلیه وارد کنندگان بخشهای دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود ثبت سفار

.مراجعه نمایند وزارت صمت بایستی انحصاراً به 

موافقت با ورود کاال از سوی وزارت صمت : ۸تبصره ذیل ماده 
.داردمجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه ن

ارائه رضا گرزین



(كاركنان شناورها/ پیله وران/ ملوانان/ مرزنشینان.)و.ص.م.ق8ماده2تبصره 

(ورود كاال از طریق پست)و.ص.م.ق.آ39ماده 

(واردات بدون انتقال ارز)و.ص.م.ق.آ38ماده 

(موارد معاف از تسلیم اظهارنامه)ا گ.ق40ماده 

(وارده از طریق پست...مجله، كاتالوگ و)گ.ا.ق41ماده 

كاالي صادرات قطعي عینا برگشت شده.گ.ق121ماده 

(كاالي همراه مسافر.)گ.ق138ماده 

71ارائه رضا گرزین

عدم نیاز به مجوز ثبت سفارش-1

ارائه رضا گرزین



کاالهای وارده ماموران سیاسی، ماموریت های کنسولی، نمایندگیهای سازمان ملل، کمک های موسسات
بین المللی

تجهیزات نظامی و دفاعی برای مصارف وزارت دفاع و نیروهای مسلح و انتظامی و اقالم و تجهیزات خاص
.اطالعاتی

لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج و ابزار آالت دستی ایرانیان شاغل در خارج

گ.ق۱۱9از بندهای مختلف ماده ...و

72ارائه رضا گرزین
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(گ .ق۴۰ماده )عدم نیاز به تسلیم اظهارنامه

.ددو به موجب فرمهای خاص اظهار و ترخیص می گربر اساس کنوانسیونهای بین المللی الزم االجرا، کاالهایی که _الف

، (ح)، (الف)کاالهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه های تجاری به تشخیص گمرک و کاالهای مشمول بندهای -ب 

.، قابل ترخیص استصدور پته گمرکیاین قانون با ( ۱۱9) ماده( ع)و (ص)، (د)، (خ)

.از گمرک مقصد خارج می شود( کابوتاژی)کران بریکاالیی که به صورت -پ

آن که به معرض فروش گذارده شده و متکی به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهایخروج کاالی متروکه و ضبطی -ت
.است

ردیده که به گمرک تحویل ولی مظنونیت آن مرتفع گخروج کاالی ضبطی توقیف شده در داخل کشو ر به ظن قاچاق -ث 
.است

.استصادر کننده از صدور آن منصرف شده کاالیی که -ج 
73ارائه رضا گرزین
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یله پست و امثال آنها که به وس( کاتالوگ)نامه، روزنامه، مجله، کاالنما 

ات در وارد شود و کیسه های حاوی نامه های پستی و بسته های مطبوع

ن صورتی که از طرف مأموران پست کشورهای دیگر مهر و به مأمورا

االحتی به پست ایران تسلیم شود و کیسه های مزبور حاوی بسته های ک

.استاز تسلیم اظهارنامه و ارزیابی معاف عنوان نمونه نباشد 

74ارائه رضا گرزین

(گ .ق۴1ماده )عدم نیاز به تسلیم اظهارنامه

ارائه رضا گرزین



(۴بند -و.ص.م1۰ماده )عدم نیاز به کارت بازرگانی

وط و در برای ورود کاالهای مورد نیاز خانوارهای مرز نشین طبق فهرست مربشرکت های تعاونی مرزنشینان -۱/۴

.حد تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کاالهای مابازای کاالهای وارداتی

د که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند برای وروملوانان ایرانی شاغل در شناورها -۲/۴

.کاالهای مورد نیاز خانواده خود در حد تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده

یله ، برای ورود کاال های قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پپیله وران ۳/۴

.وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط

عی در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماکارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور -۴/۴

.طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ارزش تعیین شده

.برای فروش نمی باشدآنها به تشخیص گمرکورود و صدور کاالهایی که -۵/۴
75ارائه رضا گرزین
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عدم پرداخت قطعی مابه التفاوت حقوق ورودی -5

در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده جز درموارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کاال
یش از اختالف حاصل شود و ترخیص کاال براساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی ب

آنچه اظهار شده است گردد،اظهارکننده می تواند حقوق ورودی را براساس اظهار خود، 

ه تفاوت و جریمه احتمالی را به صورت سپردنقدی و به طورقطع پرداخت و 

.تودیع و کاال را ترخیص کندنقدی یا ضمانتنامه بانکی

76ارائه رضا گرزین
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عدم نیاز به پرداخت حقوق ورودی-6

گ.ا.ق119موارد معافیت مشمول ماده 

ی مجلسمعافیتهای به موجب قوانین، تصویبنامه ها، موافقتنامه ها و قراردادها

معافیتهای مذکور در جدول تعرفه

77ارائه رضا گرزین
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راهنمای اخذ معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود 

بازرگانی

برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان

ارائه رضا گرزین



شمول معافیتها

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات 22دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۴براساس ماده 

ن ایدانش بنیان، که به امضای وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و امور اقتصادی و دارایی رسیده است،

.می شودکاالهای غیر تجاریمعافیت ها تنها شامل

ین که به وارد می گردد، اعم از ابرای فروش کاالیی است که به تشخیص گمرک ایران کاالی تجاری منظور از 

مواد، ارت دیگر، به عب. به فروش برسد( اعم از تولیدی، تفکیک و بسته بندی)همان شکل یا پس از انجام عملیات 

عافیت ها ، مشمول این مقطعات و کاالهایی که با هدف استفاده در محصول نهایی وارد شده و به فروش می رسند

.نمی باشند

ارائه رضا گرزینمدرس رضا گرزین



زیابی با توجه به دستورالعمل فوق الذکر و بر اساس مصوبات کارگروه ار

:ازشرکت های دانش بنیان، انواع معافیت های قابل اعطا عبارت است

کاالی دانش بنیان برای مهندسی معکوس-1

ه و حد نمونه اولیکاال و قطعات برای ساخت کاالی دانش بنیان تا -2

پایلوت

تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل کیفیت-3

ماشین آالت خط تولید برای کاالهای دانش بنیان-۴
مدرس رضا گرزین

ارائه رضا گرزین



شروط اعمال معافیت

ثبت سفارش و اخذ مجوزهای برای واردات ماشین آالت خط تولید،( الف

.  استالزامی قانونی

یس، باشد و شرکت دانش بنیان دارای جواز تاسماشین آالت خط تولیداگر کاالی وارداتی،( ب

ایر مجوزهای پروانه بهره برداری، کارت شناسایی، گواهی فعالیت صنعتی، و پروانه اکتشاف یا س

وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، برای استفاده از معافیت ها باید به سامانه بهین 

الزم به ذکر است این شرکت ها با رجوع به این . رجوع نمایدwww.behinyab.irیاب

.برخوردار خواهند بودنیز از معافیت مالیات بر ارزش افزوده سامانه 

مدرس رضا گرزین
ارائه رضا گرزین
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در خصوص موارد تسهیالت جدید گمرکی 

برای مهلت اعتبار ثبت سفارشمرتبط با 

تسریع در انجام تشریفات گمرکی و 

:ترخیص کاالهای موجود در بنادر

ارائه رضا گرزین



درخصوص کاالهای وارداتی که در زمان اعتبار -1

ه ثبت سفارش، دارای قبض انبار باشند، اظهار کاال ب

گمرک و صدور مجوزهای قانونی با رعایت سایر 

.، بالمانع استبدون تمدید ثبت سفارشمقررات، 

ارائه رضا گرزین



کاالهای جهت اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص -2

نیازی به ارائه ثبت سفارش معتبر از نظر، اساسی گروه یک

نبوده و با رعایت سایر مقررات، ثبت سفارش مهلت اعتبار 

.دکاالهای مذکور، نیازی به تمدید ندار

ارائه رضا گرزین



به گمرک، ثبت در زمان اظهار کاالی وارداتی چنانچه -3

در حین انجام تشریفات سفارش معتبر بوده و پس از اظهار، 

، مهلت اعتبار ثبت سفارش مزبور به گمرکی یا زمان خروج کاال

اتمام برسد، جهت ترخیص قطعی کاال با رعایت سایر مقررات، 

.نیاز به تمدید ثبت سفارش نیست

ارائه رضا گرزین



کد چنانچه برای ثبت سفارش کاالی واردات قطعی، -۴

اما مهلت اعتبار رهگیری بانک یا اعالمیۀ تأمین ارز صادر شود 

انجام تشریفاتثبت سفارش مذکور به پایان برسد، جهت اظهار

ره نیاز به تمدید ثبت سفارش اشاگمرکی و ترخیص قطعی کاال، 

.شده نیست

ارائه رضا گرزین



با توجه به لزوم کنترل ثبت سفارش کاالهای ترانزیتی که به منظور-5

واردات قطعی، از گمرکات مرزی به گمرکات داخلی، تحت رویه ترانزیت 

چنانچه ثبت سفارش ارائه شده به گمرک مبدأ ، در تردد هستند، (عبور)

ن و ضمنیازی به تمدید ثبت سفارش در گمرک مزبور نبوده ، معتبر نباشد

.ادامه مسیر کاال، توجه الزم به گمرک مقصد در این خصوص داده شود

ارائه رضا گرزین



:موارد استثنا

خودرو،هایسفارشثبتدرخصوصشدهابالغبخشنامۀمفاد

غیرفعالارزیاولویتدارایکاالهایو۴گروهممنوعهکاالهای

دراگرداشتتوجهبایدهمچنین،ندارداجراقابلیت،(27گروه)

مهلتاینرعایتباشدشدهتصریحکاالترخیصمهلت،ایمصوبه

.استالزامیمربوطهمقرراتسایررعایتباترخیصبرای

ارائه رضا گرزین



تخفیف یا عدم پرداخت هزینه انبار داری -8

در مواردی که صاحب کاال به انتظار اعالم نظر قطعی گمرک از ترخیص کاال خودداری

ب کاال نظر قطعی گمرک مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحکند، درصورتی که 

، از اال، کاال از تاریخ اظهار تا تاریخ اعالم نظر قطعی و نهائی گمرک به صاحب کنباشد

ورهای تشخیص گمرک، مقررات یادستبرای مدتی که با . پرداخت انبارداری معاف است

داری صاحب کاال ازپرداخت هزینه انباردولتی به ناحق مانع از ترخیص کاال می شود 
.معاف است و مراتب نیز به مرجع مسؤول تحویل گیرنده کاال اعالم می شود
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تخفیف در حقوق ورودی-9

گ.ق121تسهیالت ماده ( الف

.و.ص.م.ق38ماده ۴معافیت سود بازرگانی بند ( ب

. و15۰اده م)ترجیحات تعرفه ایی یا تجاری ضمن موافقتنامه های بازرگانی دولت با سایر کشورها( پ

(گ.ق151

(و.ص.م.ق۴6مصوبات تنفیذی ماده )معافیتهای اعمال شده از سوی دولت برای کاالهای خاص( ت
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حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا 
مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می گردد

ط به ماخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده مربو

.وصول می شود
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121ماده 
گ.ق
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عدم شمول حقوق -1۰

ورودی جدید یا 

عوارض برای کاالی 

ورودی یا صدوری کاال

حقوق مکتسبه
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و.ص.م.ق.آ38صورتجلسه کمیته ماده یک در خصوص بند یک ماده 
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و.ص.م.ق.آ38صورتجلسه کمیته ماده یک در خصوص بند یک ماده 
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و.ص.م.ق.آ38صورتجلسه کمیته ماده یک در خصوص بند یک ماده 
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عدم عدم نیاز به مجوز سازمان همجوار-2

اعالم موافقت كلي از سوي وزارت صمت-1

تفاهم نامه استاندارد-2

واردات از طریق پست-3

كاتالوگ، بروشور، تقویم، كتابچه، دیسكت، نوار و میكروفیلم حاوي مشخصات فني و تجاري -4
كاال، اسناد مربوط به حمل كاال، نقشه هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي

96ارائه رضا گرزین



1۴۰۰بررسی دستورالعملهای سال

ارائه رضا گرزین



.مناطق آزاد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند-۱

.بجای کل حقوق ورودیبا وصول بخشی از حقوق ورودی ترخیص درصدی کاال -۲

.یکسال از زمان صادراتمهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات اقالم دارویی -۳

گان پرداخت مابه التفاوت به سازمان حمایت از مصرف کنندتومانی مشمول ۴۲۰۰برنج های وارداتی با ارز -۴
.هستند نه با نرخ نیمایی

دور صو تمدید مصوبه ترخیص با شرط اقدام وزارت صمت در خصوص امکان ترخیص خودروهای دپو شده -۵

تایید منشائ ارز از سوی بانک مرکزی+ ثبت سفارش 
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1۴۰۰دستورالعملهای سال 

صادرات مواد معدنی کل کشور، درآمد حاصل  از ۱400قانون بودجه سال ۶برابر تبصره 

ر تمام دبه صورت خام و نیمه خامغیر فلزی، محصوالت نفتی، گازی و پتروشیمی-فلزی

.مشمول مالیات می شودنقاط کشور 

99و 9۸، 97از محل ارز صادراتی سالهای پیله ورانبه واردات کاالهای اساسیاجازه 

خود و دیگران
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آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ( ۱۱) مشمول ماده افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده 
.نمی گرددقانون امور گمرکی ۶ماده ( ۱) تبصره 

وارداتی ( موبایل)حقوق ورودی واردات گوشی های همراه۱۴۰۰قانون بودجه ۷از تبصره (ح )بند ۲بر اساس جزء 
قانون بودجه ۵جدول شماره ۱۱04۱0تعیین و منابع حاصله به ردیف %( ۱۲) برابر دوازده درصد ششصد دالر باالی

.واریز می شود

کارگروه تنظیم بازار مبنی بر حذف ۵۱درواردات تلفن همراه مسافری کما کان اجرای تصمیمات جلسه : توجه
.قانون امورگمرکی مورد تاکید می باشد۱۳۸واقدام ضمن رعایت ماده دالری۸۰معافیت 
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1۴۰۰دستورالعملهای سال 
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اسالمیجمهوریگمرک،کشورکل۱۴۰۰سالبودجهقانون(۷)تبصره(ب)بنداساسبر-٧

طعاتقوموادورودیحقوقاستردادبهنسبت،مربوطهتاییداسنادازپساستمکلفایران

قانون(۶۸)تا(۶۶)مواد،موضوعاندگرفتهقراراستفادهموردصادراتیکاالهایدرکهوارداتی

۱۳۹۰مصوبگمرکیامورقانون(۴۵)ماده(۲)تبصرهموضوعانبارداریهزینهوگمرکیامور

اقدام،نمایدمیتسویهسالپایانتاکلازخزانهدریافتیتنخواهمحلاز،روزپانزدهمدتظرف

.نمایند
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1۴۰۰دستورالعملهای سال 
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حقوق ورودی واردات گوشی های ۱۴۰۰قانون بودجه ۷از تبصره (ح )بند ۲بر اساس جزء 
تعیین و منابع حاصله به ردیف %( ۱۲) ششصد دالر برابر دوازده درصد باالیوارداتی ( موبایل)همراه

.قانون بودجه واریز می شود۵جدول شماره ۱۱04۱0

کارگروه تنظیم بازار ۵۱درواردات تلفن همراه مسافری کما کان اجرای تصمیمات جلسه : توجه
قانون امورگمرکی مورد تاکید می ۱۳۸واقدام ضمن رعایت ماده دالری۸۰مبنی بر حذف معافیت 

.باشد

102ارائه رضا گرزین

1۴۰۰دستورالعملهای سال 
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حقوق ورودی خودروهای ۱۴۰۰قانون بودجه ۷از تبصره (و)بند۴بر اساس جزء 
داقل حسواری که در مهلت قانونی ثبت سفارش شده و مراحل آن طی شده باشد،

.تعیین می گرددارزش گمرکی آن %( ۸۶) به میزان هشتاد و شش درصد

مناطق آزاد ۱۴۰۰در سال ۱۴۰۰قانون بودجه ۶از تبصره ( ت)بر اساس بند 
زوده مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افصنعتی مشابه سرزمین اصلی –تجاری 

.خواهند بود
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1۴۰۰دستورالعملهای سال 
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:۴و 27دستورالعمل مربوط به ترخیص گروه های 

پس از اخذ کد رهگیری بانک(= 27)اولویت ارزی غیر فعال-الف•

+  با شرط تایید منشائ ارز آنها توسط بانک ، قبل و بعداز ممنوعیت= ۴گروه -ب•

با اخذ کد ساتا+ دارای ثبت سفارش بانکی 

در گمرک موجود 9۸اردیبهشت سال 3۱قبل از = رویه غیر بانکی۴گروه -پ•

===  باشد باشند یا برای آنها ثبت سفارش، بارنامه یا قبض انبار قبل از آن تاریخ صادر شده

4اطالع به معاونت فنی جهت تمدید مهلت مصوبه قبلی گروه 
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-1۴۰۰بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های 

مصوب شورای عالی هماهنگی ( ۲)در جلسه کمیته ماده 1۳9۷

.اقتصادی به تصویب رسید
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فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما-( 1

واردات در مقابل صادرات خود-( 2

واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر-(3

وسعه ملی، بازپرداخت بدهی تسهیالت ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق ت-(۴

حساب ذخیره ارزی و فاینانس

رات فروش ارز به صورت اسکناس به بانک ها و صرافی های مجاز با رعایت مقر-( 5

مربوطه
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فروش ارز به بانکها و صرافی ها

107ارائه رضا گرزین

: فروش ارز در سامانه جامع تجارت 
ت اسسامانه جامع تجارتخرید ارز قابلیتی در

دهد که که به بازرگانان این امکان را می
خود را به ( حواله ) درخواست خرید ارز 

ی مجازصورت سیستمی به تمام صرافی ها
ها های آنارائه دهند و پس از دریافت پیشنهاد

را تا ، بهترین پیشنهاد را انتخاب و معامله خود
.ند ، پیگیری نمایوصول حواله مرحله تأیید 

ارائه رضا گرزین
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:1۳9۷ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال  ( الف•

نی صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کاالهای صادراتی در بازه زما-1•

ت اقدام کرده و در موعد مقرر نسبعراق و افغانستان به 1397.05.16لغایت 1397.01.22

اند، حداکثر تا به ثبت اطالعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام نکرده

جارت، خود در سامانه جامع تثبت اطالعات فروش ریالی فرصت دارند تا با 1400.03.31

.نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه اقدام کنند
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:تبصره

درسایرکشورهابهخودصادراتیکاالهایریالیفروشبهنسبتکهصادرکنندگانی

درارزی،اقدامکمیتهدبیرخانهبهمستنداتارائهازپساند،کردهاقدامفوقزمانیبازه

ریالیفروشاتاطالعثبتبهنسبتارزی،اقدامکمیتهتوسطمهلتتعیینوتاییدصورت

اهدخورفعصادرکنندگانازگروهاینارزیتعهداتواقدامتجارتجامعسامانهدرخود

.شد
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سالصادراتیپروانهدارایصادرکنندگانکاال،صادراتازحاصلارزوجوداحرازصورتدر-۲•

بهارارزیاقدامکمیتهتاییدوشدهتعیینشروطرعایتبامربوطهارزیتعهدرفعامکان۱۳۹۷

:شکل

،نیماسامانهدرارزیحوالهفروش•
،گروههمشرکت هایوخودصادراتمقابلدرواردات•
ارزیبدهی هایبازپرداخت•
سناسامانهدرارزفروشو•
.داشتخواهندارزوروداظهارنامهارائهشرطبه•
به۱400.04.3۱تاحداکثرمربوطهمستنداتباهمراهصادرکنندهمکتوبدرخواستارائهامراینبرای•

باتعهدرفعامکانکمیته،تاییدبامتعاقباضروریست،تجارتتوسعهسازماندرمستقرارزیاقدامکمیته
.شدخواهدفراهمشدهتعیینشروطرعایت
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سقف مجاز ورود و خروج ارز مسافر•
هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی۱۰ورود به ازای هر مسافر•
هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی ۵خروج به ازای هر مسافر •
هزار یورو یا معادل به سایر ارزها از طریق مرزهای زمینی، ریلی ۲خروج به ازای هر مسافر تا سقف •

.و دریایی خارج کند
ت به در صورت ورود بیش از سقف تعیین شده ارز اسکناسی، مسافر باید در مبادی ورودی نسب•

(به صورت کتبی یا شفاهی)اظهار ارز همراه خود 
به گمرک ایران اقدام و اطالعات موردنیاز را به صورت •

.سیستمی از طریق درگاه گمرک ثبت کند•
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1۳9۸-1۴۰۰ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال های ( ب

صادرکنندگان سال و ۱۴۰۰تا پایان تیرماه ۱۳۹۸صادرکنندگان سال -۱
مهلت خواهند داشت تا با ایفای ۱۴۰۰تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹

این. تعهدات ارزی صادراتی خود از معافیت های مربوطه بهره مند شوند
ارتباطی به مهلت صرفا برای تعیین تکلیف مالیاتی صادرکنندگان است و

۱۷۷مصوبه ( ۴)مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مندرج در بند 
.ستاد هماهنگی اقتصادی ندارد
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9۰مکلفند 1399و 1398صادرکنندگان سالهای -2

اعالمی توسط درصد ارزش پروانه های صادراتی 

.ا را به چرخه اقتصادی برگردانند.ا.جگمرک
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:د  ـ سایر موارد 

جامانواردات،مرزنشینهایتعاونیوورانپیلهبرایشدهتعیینوارداتسهمیهبهتوجهبا-1

وردمارزیتعهدرفععنوانبهصمت،وزارتاعالمیفهرستوفقشدهتعیینسقفتامذکورشده

ارزیدتعهرفعمشمولیادشده،سقفبهنسبتشدهانجامصادراتمازادگیرد،میقرارپذیرش

.باشدمیصادراتی

و(۱۹مادهکمیته)تجارتومعدنصنعت،وزارتتاییدبامهندسیوفنیخدماتصادرکنندگان-۲

وزارتتوسطشدهتعیینسقفدروسنجیاعتباراهلیت،احرازازپسصرفاًاشخاصسایر

خواهندرانیماسامانهدرارزعرضهامکانتجارت،جامعسامانهدرتجارتومعدنصنعت،

.داشت
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به سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلفتاییدموردصادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی -۳
میته مورد تایید کارفرما و ک)برتاییداساس صورت وضعیت درصد مبلغ کل قرارداد ۱0بازگشت 

.مطابق بسته می باشند( ۱۹ماده 

هایی و یا کاالبرای آزمون به خارج از کشور صادر و برگشت داده نمی شوند کاالهایی که -۴
ک به منظور عرضه در نمایشگاههای خارجی ارسال می شوند با تایید وزارت صمت و بر اساس 

.نمی باشندا، مشمول ایفای تعهدات ارزی صادراتی .ا.اطالعات دریافتی از گمرک ج

در صورت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات در مهلت های مقرر، عدم ارائه خدمات توسط -۵
.دستگاه های دولتی به شرح مندرج در بسته سیاستی اعمال خواهد شد
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