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پشتیبانی محکم  هموارهزندگی  یاه یدشواردر  هبزرگوار کربانم و دایی هادر مم

 .باشد می ام یزندگ ارس هیاسربانش هم هایس هرم کسمهو  اند هبودو مطمئن برایم 





 همقدم 

 هیافتای  هشرایط ویژ در بخش تجاری، هژیو هب ،انهوضع اقتصادی ج ای اخیر،ه ههدر د

محرور   بی،سر ن یاهر  تیر مز ساسر و تولید و صدور کاال و خدمات برر ا  اه تیمزو خلق 

ترر و   تنگز ر روهتجارت  هرقابت در عرص هحلق .تسا های اقتصادی قرار گرفته فعالیت

برا درایرت و تردبیر     هت کر سر انی اسر از آن ک هو بدون تردیرد آینرد   شود میتر  هپیچید

در دنیرای امرروز حضرور در     هنماند ک هگفتنا .نمایند می هاین موضوع توج هبیشتری ب

 های مختلر  و تعردد انتقراا کراال در عرصر     ه از روش یریگ هرهبای تجاری و ه فعالیت

در امرر تجرارت نریرر     ربرط  ذیتلزم تبادا اطالعات بین عوامرل  سم الملل بینتجارت 

 هبر  هو با توجر  باشد می هو غیر نقل و حمل ایه شرکت ،هبیم بانک، ،هندخریدار و فروش

وب سای اصلی آن محه هزنجیر هات تجارت خارجی و از جملگمرک مجری مقرر هکاین

وزارت امرور   سیسر تثاز قرانون   مترثرر  هباید یکری از وظرای  اصرلی آن را کر     شود می

قرانون مقرررات صرادرات و واردات و مصروبات      امور گمرکی، قانون اقتصادی و دارایی،

 .ی کردسبرر دهد میدر آن رخ  احیاناً هک یجرائمی و سبرر باشد میدولت 

برر شرکوفایی    هک یریتثرا و هبازرگانی خارجی در اقتصاد کشور هنقش عمد هب هبا توج

عردم وجرود کنتررا و     ریترثر وی دیگرر  سطح زندگی اقتصادی دارد و از ساقتصادی و 

ای ملی شرود  ه نابودی صنایع داخلی و خروج رروت و هباعث صدم تواند می هنرارت ک

نحروی برر رونرد ورود و     همی و دارای قردرت قرانونی بر   سازمانی رستا  کند میایجاب 

ر هر ب با منافع ملی سای الزم متناه و اعماا قوانین و کنترا هرت داشتخروج کاال نرا

ایجراد   ربراز یدنرام گمررک از    هازمانی بر سر تا سر در ایرن را  هبگیرد ک هدهکشور را بر ع

م و هر یار مسر ب یاه هحوزکی از م گمرکی یموضوع جرائ هاینک هب هبا توج .تسا هگردید

و نررخ براالی ارتکراب ایرن جررم و آررار و        شود میم اقتصادی را شامل جرائ مبتنی بر

م برا در  ی این جرائسای الزم علت شناه شهآن و فقدان پژو بار انیزمنفی و ای هپیامد
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اصرطال    هاز بین اشخاص ب غالباًم مرتکبین این نوع از جرائ هنرر گرفتن این مطلب ک

مخرب بر رشد اقتصادی  ریتثربر  هعالو اه آنم و جرائ هبود هدارای نفوذ جامع دیفس هقی

گذارد و وضرع اقتصرادی افرراد     جا هبمنفی  ریتثر یگذار هیرماسبر روند  تواند میکشور 

قررار گررفتن    هتفادسر برای مرورد ا  هداف علمی این مجموعها .خطر اندازد هرا ب هجامع

 هتفادسررا مررورد مچنررین از لحررار کرراربردیه .تسررا واردکننرردگانو  صررادرکنندگان

 هدر این کتاب با توجر  هعی شدست همین جه هب .تسشی اهآموزشی و پژو اتسسمؤ

حجم باالی صرادرات و واردات   هب همیت نقش گمرک در تجارت خارجی و با توجها هب

در  هکر  جرائمری ی سر برر گردش کار در گمرکرات و  هنحو اجمالی در همطالع هکشور ب

مچنین ارتباط ه .باشد مینحوی مرتبط با عملیات گمرکی  هو ب شود میگمرکات واقع 

 یاهر  ازمانسر و عضرویت ایرران در    و عمرومی ای حقوق خصوصی ه هگمرک را با شاخ

 .فصل مجزا بیان نماییم در پنج انی تجارت و گمرک راهج

 .پردازیم می گمرک ه، تعاری  و تاریخچموضوعکلیات  هاوا ب در فصل 

عمرومی و مقرررات وارداتری و     ارتباط گمرک برا حقروق خصوصری و    هدر فصل دوم ب

 .پردازیم می صادراتی

انواع  هبحث دربار و و خاص گمرکی م عامموضوعی تحت عنوان جرائ هب ومسدر فصل 

در  اهر  آن هیدگی بر سر ر هو نحرو  یرمرال یغیت مرالی و  هبا ما جرائمیم اعم از این جرائ

یم هخروا  هم و قروانین مربوطر  ایرن جررائ   هیدگی بر سر گمرکات و مراجع صالح بررای ر 

 .پرداخت

تبیرین   هبر  در امور تجراری و بازرگرانی و   یگذار قانونتعدد مراجع  هارم بهدر فصل چ

جی، ، ترانزیرت خرار  یمی چرون مبرادالت مررزی   هانین و مفانرام اقتصادی و ضع  قو

انی هر ای جهر  ازمانسر و صرنعتی و عضرویت ایرران در    وری و مناطق آزاد تجاری  هپیل

انی شردن  هر ج هیم بر هایرن مفرا   هایرت مجموعر  هدر ن هک پردازیم تجارت و گمرک می

 .گردد میختم  الملل بینتجارت  هب روزافزوننیاز  اقتصاد و
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، هگردیرد  وارد کشرور مری   هو آنچ هگمرک در ایران وجود داشت هدر زمان اشکانیان ادار

تان و کراالی دیگرر در دفراتر مخصروص ربرت و از      سندوه همانند ابریشم چین و ادوی

 هبیشرتر رویر   رانیر در اای بعد ه هدر دور .هشد حقوق معینی دریافت می اه آنصاحبان 

کشور حقوق  هب های واردهبعد از کاال هب هاز زمان صفوی .تسا هوم بودستجارت آزاد مر

  جیخلر از طریرق   هواردای هعوارض گمرکی کاال .شد می هگرفت هنام فرض هو عوارضی ب

نررارت   هی چون دولت قادر بر همنت ت،سا هشد تعیین می اه آنای هت بکیفی هب سفار

 هگمرک اجار هب( .ق.ه ۵0۱۱) مانیلس هاز زمان شا هدقیق در اخذ حقوق گمرکی نبود

 .داشت هادام شد و این ترتیب بیش از دو قرن تا ورود رایزنان بلژیکی در ایران هداد

 هاین الغا این برود کر  علت اصلی  .گمرک لغو شد هی اجارسجری شمه ۵۷۲۲ هنسدر 

ترزاری فقرط    هیسر از رو های واردهبود از کاال هترکمانچای مقرر شد هنامدهع موجب هب

از مزایای مزبور  ایر دوا نیز،س اا بعد،س هسا حقوق گمرکی اخذ شود و هپنج درصد ب

 ساسر طور یکنواخت برر ا  هو در واقع حقوق گمرکی در ایران ب هکرد هتفادسا هشروع ب

 .باشد هشد هبا دولت ایران معامل هبدون اینک ،هتوار گردیدسپنج درصد ا

 یاهدرآمرد تان نمرود و  سر و انگل هیسر تقراض از روسر ا هدولت ایران مبادرت ب هک بعداً

 جلوگیری از حیر   منرور هب شد، ها قرار داده وگان این وامگمرکی شماا و جنوب گر

دولرت ایرران در    ی،سر یاس هلزوم رعایت موازنر  هب های گمرکی و با توجهو میل درآمد

تشراران بلژیکری   ستخدام مسر ا همبادرت بر  هالدول نیامو صدرات  هزمان مرفرالدین شا

برود و فرمران    هعنوان وزیر گمرکات یافتر  همزبور ک ئتیه ساد رئیهپیشن هبنا ب .نمود

 از و وصروا عروارض داخلری،    اهر  هخانگمرک هاجار (ق.ه) هحج یذ ۵۱مایونی مورخ ه

 ۱ مثخرذ  هبر  هوارد سای اجنرا هر داری و قپانداری مقرر شد از به، رادانان حقوق :قبیل

 .دریافت گرددی از مکاری هت و دو شاسمن تبریز بی 40ر بار هاز  هاضاف هدرصد و ب
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لب شرد و  ستشاران بلژیکی سم ئتیه ستقرار مشروطیت، عنوان وزارت رئیساز ا سپ

 برر گمرکی ایران  هاولین تعرف .رفتنرارت وزارت دارایی قرار گ کل گمرک تحت هادار

گردیرد   تشاران بلژیکی تنریمسم هلیسو هب (ش.ه) ۵۷۱۷اا سدر  وزن و ارزش، ساسا

میلیرون   هد ۵۷۲۲اا سدر  های گمرکی کشور کهدرآمد ،از اجرای آن ساا پس ۵0و 

 دیگرری برر   هتعرفر  (ش.ه) ۵۷۳۳اا سر در  .کررد میلیون ریاا ترقی  4۲ هب هریاا بود

مت سر ق ۳4ب و با ۱۷بر  مشتمل از لحار واردات، هوزن و تعداد وضع گردید ک ساسا

ایرن   موجرب  هبر  هباب بود، حداکثر حقروقی کر   ۵۷مشتمل بر  ،مجزا از لحار صادرات

 .میلیون ریاا بود ۳0بالغ بر  (ش.ه) ۵۶0۳اا سدر  پرداخت هتعرف

 ۵۶0۲شرت  هردیبگمرکی ایران در ا هتین قانون تعرفسیون نخساز الغای کاپیتوال سپ

الغرای   هآن دولری کر   موجب هب .اکثر حقوق گمرکی تصویب شدحداقل و حد ساسبر ا

عقرد قررارداد بازرگرانی برا ایرران       هب هو در نتیج همیت شناختسر هیون را بسکاپیتوال

ا وارد هایر کشورساز  هایی کهو کاال کردند هتفادسحداقل ا هبودند از تعرف هتوفیق یافت

 .شد مشموا پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید می

گمرکری   هچندین بار در قرانون تعرفر   (ش.ه) ۵۶۵۱،۵۶۷0،۵۶۷۳،۵۶۶۷ یاه ااسدر 

 هابق و طرحی کر سملل  هجامع اتیتجرباز  هتفادسارانجام با سو  هشد دنرریتجدایران 

تقباا و سر ان مرورد ا هر ای جهیاری از کشرور سب و در هگردید هیهگمرکی ت هبرای تعرف

 .بود هقرار گرفت هتفادسا

قرانون مزبرور    .یدسر تصویب شورای ملی ر هب ۵۶۶۲م تیر هگمرکی در د هقانون تعرف 

ایت قانون امرور گمرکری در   هدر ن و باشد میآن  هو جدوا منرم ب هماد ۶۳مشتمل بر 

مران  ه همرا  یدی بازبینی شد متن قانون جدید گمرکری در  سجری شمه ۵۶۳0اا س

 .ت اجرا ابالغ گردیدهاا جس

 سوی مجلر سر از  هقوانین و مقررات وضع شد هاجراکنند هازمانی کس عنوان هبگمرک 

یل تجرارت ایفرا   هسر ا و تهر می را در صادرات و واردات و ترانزیرت کاال هت، نقش مسا

http://elearnpars.org/course/Introduction-to-Customs-Affairs
http://elearnpars.org/course/Introduction-to-Customs-Affairs
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اب سر ح های دولرت نیرز بر   همتی از درآمرد سر ق هکننرد  نیتثم همثاب هگمرک ب .کند می

گمررک  بیان شرد   هچچنانای کشور، هدر مرز های گذشته در کشور ما از زمان .آید می

 همیرت روزافرزون گمررک بر    هتمر تجارت خارجی و اسو م هفزایند رشد .داشتوجود 

، الملررل بررینتجررارت  هم در زنجیرررهررو م مررؤرریکرری از عوامررل کلیرردی    همثابرر

ت جلررب هر ج هتردسرری گالمللر  بررینبخرش خصوصرری و رقابرت    یاهرر یگرذار  هیرماسر 

 هافتر ی ازمانسر ، افرزایش جررائم   الملل بینانی شدن و تجارت هخارجی، ج یاه هیرماس

از آخررین   هتفادسا هو باالخر یا همنطقتجاری  یاه مانیپترش روزافزون سفراملیتی، گ

یرت  هنقرش و ما در تغییرر   همر هو  همر هآوری اطالعات و ارتباطرات   ای فنهتاوردسد

 .و دارد هی داشتهبینی وظای  نوین آن تثریر قابل توج عملکرد گمرکات و پیش

 المی ایرانسوری اهگمرک جمازمان سداف و وظایف ها :دوم مبحث 

 سوی مجلر سر از  هقوانین مقررات وضرع شرد   هاجراکنند هازمانی کس عنوان هبگمرک 

 هگمررک بر   .کنرد  مری ا ایفا همی را در واردات و صادرات و ترانزیت کاالهت، نقش مسا

در کشرور مرا از    .آیرد اب میسح های دولت نیز بهمتی از درآمدسق هکنند نیتثم همثاب

 هاز دور جیتردر  هبر  هگمررک وجرود داشرت کر     رحدات کشرور، سدر  های گذشته زمان

از وجرود   هقرار گرفرت ترا جرایی کر     هبعد اطالعات امور گمرکی مورد توج هب هقاجاری

 .شد هتفادساصال  امور گمرکی کشور ا یخارجیان نیز برا

مبرادالت   هدر زمینر  هفراوانری کر  میرت  هدلیل ا هب هائل گمرکی کسگمرک و م هامروز

ی علمری و  هبرانی نررری و دانشرگا   م هب هت، نیازمند تربیت افرادی کسالمللی دارابین

 .باشند هآکادمیک آشنایی داشت

د، هر ریع انجام دس و موقع هبنقش خودش را خوب و اگر گمرک،  هداشت ک هباید توج

 دف گمررک، هاین  هیدن بسبرای ر هک د شدهتر انجام خواتر و روانریعسگردش کاال 

مچنرین انجرام تشرریفات قرانونی     ه .باشرد  مری  هجربر و برا ت  هان خبرسکارشنانیازمند 
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ناد تررخیص  سر ی اسر قرانونی وی و برر  هصراحب یرا نماینرد    هترخیص و تحویل کاال ب

 هترداد اضراف سر ر دریرافتی یرا ا  سر احراز صحت شررایط تررخیص و وصروا ک    منرور هب

دریافتی و کنترا و نرارت بر امر عبور کاال از قلمرو کشور و اجرای قروانین و مقرررات   

 هوران و اعماا مقرررات گمرکری دربرار    های مرزی، مرزنشینان و پیله همرتبط با بازارچ

ای صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، ه ا در بخشه ا و ممنوعیته معافیت

)کابوتاژ(، عبور داخلی کاال، انتقالی، معامالت پایاپای مررزی،  واردات موقت، کران بری 

الملرل از دیگرر وظرای      ت برین سر ی و پسر یاس ایه پیکا و ه هتسای آزاد، به هفروشگا

ط افرراد  سر الزم تو یاهر  آمروزش و  تعلریم  هایسو خبرگی باید در  هجربت .تسگمرک ا

ازمانی سالمی ایران سوری اهگمرک جم .انجام پذیرد همعلومات در این حرفواد و باسبا

 مرزبران اقتصرادی کشرور    عنروان  هب هت کسدولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی ا

ئوا سر را در مبادی ورودی و خروجی کشرور دارد و م  هکنند نگهماهنقش محوری و 

 هایر قوانین و مقررات مربوط بسو  یامور گمرکاعماا حاکمیت دولت در اجرای قانون 

صادرات و واردات و عبور )ترانزیت( کاال و وصوا حقروق ورودی و عروارض گمرکری و    

 .تسیل تجارت اهسو الزامات فنی و ت های مربوطه مالیات

ای هطو  واحرد سر المی ایران برای انجام وظرای  قرانونی خرود،    سوری اهگمرک جم 

( قرانون  ۶0) هیمات کشروری و مراد  سر را بدون رعایرت ضروابط و تق   اجرایی مورد نیاز

 اعمراا  .نمایرد  مری ا تعیین ه ب با حجم و نوع فعالیتسمدیریت خدمات کشوری، متنا

صادرات و واردات و عبور کاال و تشخیص و وصوا حقوق  های دولت در زمینه تسیاس

ط گمررک ایرران از وظرای  و اختیرارات     سر قابل وصوا قانونی تو هایر وجوسورودی و 

 .تسگمرک ا

و  های متروکر هر تخلفرات و قاچراق گمرکری، کاال    همقررات مربروط بر  اجرای قوانین و 

تقرار سر ای مرورد نیراز بررای اجررا و ا    هر  اختسر م نمودن زیرهبینی و فرا ضبطی پیش

ای گمرکری و  هر  واحرد در فعالیرت   همچون پنجرر هنوین  ایه روشا و ه ها، رویه هامانس
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ی و سر ت کراال و برر و تحلیل و انتشار آمرار میرزان واردات و صرادرا    هآوری، تجزی جمع

ارنرر هر مچنرین اظ ه اهر  آنت رفرع  هر ریزی در ج هشناخت موانع نرام گمرکی و برنام

و اتخراذ   یامرور گمرکر  ای مررتبط برا   هر  هنام ا، لوایح، تصویبه طر  سنوی پیش هدربار

امرور  برا   هبری دعاوی حقوقی و قضایی در رابطر هدایت و راهت هب جسمنا ایه روش

  .تسازمان اسنیز از وظای  این  یگمرک

ی اعمراا و رفترار کارکنران گمررک، کشر       سر آموزش کارکنان و نرارت و انجام بازر

ای اجرایری گمرکری و نررارت برر     هی از واحرد سر تخل  و تقصیرات اداری آنران، بازر 

یدگی و حرل  سر ی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی و رهاماندسو  اه آنعملکرد 

مابین گمرک و صاحب کاال برابر  گمرکی فی اختالفات ناشی از اجرای قانون و مقررات

و  هنامرر مهالمللری، انعقرراد تفررا  ترش ارتباطررات بررینسر و گ هقروانین و مقررررات مربوطرر 

 ایهر  ازمانسر ، عضرویت و تعامرل فعراا برا     های گمرکی دو یا چندجانبر ه هنام موافقت

ی و قروانین  سر اس( قرانون ا ۲۲فرتم ) هفتراد و  هالمللی و گمرکی برا رعایرت اصرل     بین

ای بازرگررانی و هررانی گمرررک، قراردادهررازمان جسررای هرر هو رعایررت توصرری همربوطرر

رعایرت مفراد    و هیا پایاپای در چارچوب قوانین و مقررات مربوط های منعقده هتوافقنام

 منررور  هبر ی سر اس( قرانون ا 44ارم )هر ل و چهر ای کلی اصل چه تسیاسقانون اجرای 

مچنرین  ه ،خصوصری و تعراونی  ای هر  بخرش  هگمرکری بر   یتیحاکمریغواگذاری امور 

ت هر ج های پیشررفت هر ابزار هیز اماکن گمرکری بر  هنوین و تج یاه یآور فناز  هتفادسا

دیگرر  از  .تسر ازمان اسر ایرن   هدهبود انجام تشریفات گمرکی بر عهافزایش کارایی و ب

گردشرگری   هعسدف توهای گمرکی با هیل فرایندهست هتوان ب ازمان میسوظای  این 

 ترش عبرور کراال و  سر یل امور تجاری، تشویق صرادرات و گ هسبرای تیدات الزم هو تم

ایر قروانین و مقرررات   سر یرا   یامور گمرکر قانون  موجب هبایر وظای  گمرکی سانجام 

ورود و خرروج   جرز  هبر  هکر  دهر د مینیز روی  جرائمیدر این میان  .کرد هتوان اشار می

ر نروع  هر ، شرود  مری وب سر گمرکی و قاچاق مح جرائمرز مصداق با ها کهغیرمجاز کاال
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متضمن زیان مالی دولت باشرد   هک گمرک هلیمی بسارنامۀ تهاقع در اظار خالف وهاظ

و در جریان انجام تشریفات گمرکری پریش از خرروج کراال از گمررک کشر  شرود و        

ای گمرکری و عروارض   هر  هزینه، ود بازرگانیسدریافت تفاوت حقوق گمرکی،  تلزمسم

جریمۀ اعالم ارزش کاال، کمترر   مثالً ؛شود میب مورد جریمۀ مالی دریافت سباشد برح

ود سررحقرروق گمرکرری،  هیی کرردر مررورد کرراال هارنامرره، در اظاز ارزش گمرکرری مقرررر

 هرگرا هت سر ا های گمرکی یا عوارض آن از روی ارزش تعیین گردیده هزینه، بازرگانی

قرانون امرور    ۵۵ و ۵0مرواد   کمتر از ارزش گمرکری مقررر در   هارنامهارزش کاال در اظ

درصد با یرک برابرر    های نیز از د هبر اخذ تفاوت، جریم هباشد، عالو هار شدهگمرکی اظ

اوضراع و احرواا تعیرین     هبر  هبا توجر  هگمرک محل ک ستشخیص رئی هالتفاوت ب هماب

 هار شرد هکاال برخالف واقع اظ مبدأنام کشور  هرگاه ضمناً .شود مید کرد، وصوا هخوا

جریمرۀ تخلفرات    از دیگرر مروارد  باشد و این خالف متضمن زیان مرالی دولرت باشرد    

 هنامر  ینآیر  ۷۳۱تخلفات مرذکور در مراد     هرگاه هناد خالف واقع کس، توأم با اگمرکی

ر هر در  هآن )کر  (ج)و تبصر  ذیل بند  (ب)تثناء بند سا ه، بقانون امور گمرکی اجرایی

اب )فراکتور(  سر ح ناد یرا صرورت  ستوأم با ابراز ا( باشد میحاا مشموا مقررات قاچاق 

ر ترتیب دیگری پریش  ه هت باشد و این عمل بر ارر انجام تشریفات گمرکی یا بسنادر

ممکرن   هبرر تعقیبری کر    هاز خروج کاال یا بعد از خروج کاال از گمرک کش  شود عالو

بر اصرل   هآید از مرتکب عالو عمل هبقانون مجازات عمومی  هت طبق مواد مربوط بسا

اوضراع   هب هگمرک با توج ستشخیص رئی هدرصد تا یک برابر آن نیز ب هتفاوت از پنجا

  هبر  هجریمۀ تخلفات گمرکی کر چنین مهو  گردد میدریافت  هعنوان جریم هبو احواا 

لرت  هدر م هکر  هط نقلیر ائسر جریمۀ و و تسا هتعیین نشد ه، برای آن جریمطور صریح

 .از کشور خارج نشوند هتعیین شد

تمرام یرا    هارنامر هو در اظ ه، کاالی مجاز برود ارهکاالی مورد اظ هرگاهباید گفت  ضمناً

ود سر حقروق گمرکری،    هکراالی مجراز دیگرری کر     متی از آن با نام یا مشخصرات سق
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برر   هباشرد عرالو   هار شرد هر ، اظتسر آن کمتر اای گمرکی و عوارض ه هزینه، بازرگانی

اوضراع و   هبر  هبرا توجر   هبرود کر  د هخوا هتلزم پرداخت جریمس، مالتفاوت هدریافت ماب

 هحرداقل ایرن جریمر    .گرردد  میگمرک محل تعیین و دریافت  سرئی، از طرف احواا

، تروأم  ارهر این اظ چنانچه .د بودهاوت خواالتف هدرصد و حداکثر یک برابر ماب همعادا د

مراد    ۳طبرق بنرد    .ۀ خالف واقع باشرد هیاسناد یا ساز ا هتفادسبا اعالم نام دیگر و با ا

جرررائم تخلفررات  د بررود وهررمشررموا مقررررات قاچرراق خوا، امررور گمرکرریقررانون  ۷۳

 .تسکاران نیز قابل ذکر ا العمل کاران گمرک تخلفات حق العمل حق

ازمانی دولتری ترابع   سر المی ایرران  سوری اهگمرک جم :قانون امور گمرکی 4 هماد

مرزبان اقتصادی کشور نقش محروری   عنوان هب هت کسوزارت امور اقتصادی و دارایی ا

اعماا حاکمیت  ئواسمرا در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و  هکنند نگهماهو 

صادرات و واردات و عبرور   هایر قوانین مربوط بسر گمرکی و دولت در اجرای قانون امو

و الزامرات   های مربوطه وق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتترانزیت کاال و وصوا حق

 .تسیل تجارت اهسنی و تف

ای هطو  واحرد سر  ،ران برای انجرام وظرای  قرانونی خرود    المی ایسوری اهگمرک جم

قرانون   ۶0 هادیمات کشروری و مر  سر اجرایی مورد نیراز را بردون رعایرت ضروابط و تق    

 .نمایرد  ا تعیرین مری  هر  و نروع فعالیرت   ب برا حجرم  سر متنا ،مدیریت خدمات کشروری 

ط ستو همحول ایه مثموریتب با وظای  و سمتنااجرایی  ایهتشکیالت گمرک و واحد

وزیرر امرور اقتصرادی و     دییر تثاز  سپر  و شود می هیهالمی ایران تسوری اهگمرک جم

 .دسر می وزیران یئتهتصویب  هدارایی ب

اجرایی  ایه گمرکتاد مرکزی گمرک ایران و سالمی ایران شامل سوری اهگمرک جم

 .تسا

 :تسشر  زیر ا هوظای  و اختیارات گمرک ایران ب :قانون امور گمرکی 9 هماد

 ؛صادرات و واردات و عبور کاال هدولت در زمین ایه تسیاساعماا  (الف
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ط گمررک  سر قابل وصوا قانونی تو هایر وجوستشخیص و وصوا حقوق ورودی و ( ب

 ؛ایران

قرانونی وی   هصراحب و نماینرد   هانجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کراال بر   (پ

ر دریرافتی  سر احراز صحت شرایط ترخیص و وصروا ک  منرور هبناد ترخیص سی اسبرر

 ؛دریافتی هترداد اضافسیا ا

 ؛کاال از قلمرو کشور قلمرو گمرکی کنترا و نرارت بر امر عبور(ت

 ؛ورانهو پیل نانیمرزنش ای مرزی،ه هو مقررات مرتبط با بازارچ انیناجرا قو (ث

صرادرات قطعری،    ایهر  بخرش و ممنوعیرت در   اهر  معافیرت  هاعماا مقررات دربرار  (ج

معرامالت پایاپرای    انتقالی، ،داخلی عبور موقت، واردات قطعی، واردات صادرات موقت،

 ؛یالملل بینت سی و پسیاسای ه ا و پیکه هتسب آزاد؛ ایه هفروشگا مرزی،

و  همتروکر  یاهر کاال تخلفات و قاچاق گمرکری،  هاجرای قوانین و مقررات مربوط ب (چ

 ؛ضبطی

 ،اهر  هامانستقرار سمورد نیاز برای اجرا و ا ایه اختسزیرم نمودن هو فرا بینی پیش (ح

 ؛گمرکی ایه فعالیتواحد در  همچون پنجرهنوین  ایه روشو  اه هروی

 ؛و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کاال هو تجزی آوری جمع (خ

 ؛اه آنت رفع هدر ج ریزی هبرنامی و شناخت موانع گمرکی و سبرر (د

 ؛مرتبط با امور گمرکی ایه هنام تصویب ،حیلوا ،اه طر  سنوی پیش هدربار ارنررهاظ (ذ

 هبری دعاوی حقوقی و قضایی در رابطر هدایت و راهت هب جسمنا ایه روشاتخاذ  (ر

 ؛با امور گمرکی

 کشر   ی اعماا و رفتار کارکنران گمررک،  سآموزش کارکنان و نرارت و انجام بازر (ز

 ؛اه آنتخل  و تقصیرات اداری 
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کیفری   یهد امانسو  اه آنو نرارت بر عملکرد  ای اجرایی گمرکیهی از واحدسبازر (ژ

 ؛و کمی مبادی ورودی و خروجی

 مرابین  فری یدگی و حل اختالفات ناشی از اجررای قرانون و مقرررات گمرکری     سر (س

 ؛هگمرک و صاحب کاال برابر قوانین و مقررات مربوط

 ایر گمرکری دو   ایه هنام موافقتو  هنام مهتفا انعقاد ی،الملل بینترش ارتباطات سگ (ش

ی و گمرکی با رعایت اصرل  الملل بین ایه ازمانسو تعامل فعاا با  تیعضو ،هجانب چند

 ؛هی و قوانین مربوطساسقانون ا ۲۲

بازرگرررانی و  یاهرر قرارداد انی گمرررک، هرر ازمان جسرر  ایهرر  هیتوصرر ت رعایرر  (ص

 ؛هارچوب قوانین و مقررات مربوطهیا پایاپای در چ همنعقد ایه هنام موافقت

 منررور  هبر ی سر اسقرانون ا  44کلری اصرل    ایه تسیاسرعایت مفاد قانون اجرای  (ض

 ؛خصوصی و تعاونی ایه بخش هغیر حاکمیتی گمرکی ب مؤررواگذاری 

 های پیشررفت هر ابزار هبر  یگمرکر یرزات امراکن   هتج نوین و یاه یفناوراز  هتفادسا (ط

 ؛بود انجام تشریفات گمرکیهافزایش کارایی و بت هج

 ؛گردشگری هعسدف توهیل فرآیند گمرکی با هست (ظ

 ؛ایر قوانین و مقرراتساین قانون یا  موجب هبایر وظای  گمرکی سانجام  (غ

 .وی وزیر امور اقتصادی و دارایی و نصرب وی سکل گمرک ایران از  سانتخاب رئی (ع

 .(۶م  ،۵)قوانین حقوق گمرکی،
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 تعاریف :ومسمبحث 

 تعریف گمرک -9-8

ی سر و انگلی هسر فران یاهر  زبران در  هکر  هیوم اتخاذ شرد سکومور هگمرک از ریش هکلم

 هاز ترکی گرفتر  هی این کلمسدر فار .شود می هگفت همعنای تجارت و مبادل هب سکومر

 یعثمران  هلطان محمرود خران اوا پادشرا   س هب هنادرشادات هضمن معار ت، دسا هشد

 .تسا هذکر گردید گمرک ه( نیز کلم.ق.ه ۵۵۳۱)

افری و یرک نروع گمرکرات    سر یرک نروع گمررک م    :در کل دو نوع گمرک وجود دارد

 .تجاری

و  کنند میشیفت مابین کار  هس هالبت هت کسا هاعتس ۷4 معموالًافری سگمرکات م -

 .تسنی بردار لیتعط هت کسر حاا گمرکی اه هب

ممکرن   هکر  رچنده کنند میاعات اداری کار سدر  هت کسگمرکات تجاری گمرکی ا -

خدمتشران را   مهر اعات اداری سر دالیلی مجبور باشند خرارج از   هت این گمرکات بسا

ری افرراد  سر بایرد یک  آورد یمر وجود  هحالت اضطراری ب هند مثل دارو و غذا کهد هارائ

 .ندهباشند و بتوانند این کار را انجام د

 گمرکوم تخلفات و تقلبات تجاری همف -9-4

یع سر و یا هانرداز  هبقلمرو اجرایی گمرکات ت و تقلبات تجاری گمرکی تجاری در تخلفا

 منررور  هبر ت سا هایران را مکل  نمود گمرک ،گذار قانون هک باشد میان هو ظری  و پن

لیت اجررای کامرل و   ئوسر ایت کامل جمیع مقرررات گمرکری م  حصوا اطمینان از رع

انواع مختلفری   هاین تخلفات و تقلبات ب هبا این توضیح ک .باشد دار هدهعرا  اه آندقیق 

 از .د برود هر و دارای اررات متفاوتی خوا پذیرد مید آمد انجام هتوضیح آن خوا بعداً هک

و دیگرر مروارد     یر تحر ،یازسر  هصرحن  این تقلبات نقض قانون از طریق جعرل،  هجمل

مقصود فاعرل آن عمرل    هک شوند میوب ستقلب و جعل اعماا حقوقی مح .د بودهخوا
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 یا هلیسور هدر این مورد  .تسحقوق منافع دیگران یا نقض یک قانون ا هزدن ب هلطم

واقرع رفترار و عمرل     در .نرام دارد  همتقلبانر  هیلسر کار بررود و  هبرای اجرا تقلبات ب هک

 ،شروند  مری تند باعرث  سر هدر موضروع تقلرب    مرؤرر  هابزاری ک یریکارگ هببا  همتقلبان

 طررف  یرا بررا اعتبرار جعلری،     هیا بارنام ها مانند پروانهاین ابزار هب کسبا تم مرتکب

او و تحصیل منرافع نامشرروع    هاز این طریق موجب ضرر ب و هانداخت هاشتبا هدیگر را ب

در  یازس هصحن ، یتحر ناد گمرکی،سا جعل :از اند عبارتاعماا  نیا .برای خود گردد

 هبارنامر  ،ههایسر  ،فراکتور  شیپناد خرید مثل سدر تنریم ا تقلب ترانزیت خارجی کاال،

 .گمرکی یا جعل عناوین آن یا تبانی باشد هند مثبتسمکرر از یک  هتفادسا حمل،

 تعریف اصطالحی و قانونی تقلب تجاری گمرکی -9-9

 هتجاری را بر  تقلب ی گمرکی؛الملل بینالحات طنگ اصهانی گمرک؛ در فرهازمان جس

مقرررات قرانونی یرا مقرررات      هتخل  علی هرگونه ارتکاب :تسا هاین نحو تعری  نمود

 :منرور هبت سئوا اجرای آن اسم گمرک هک یا هنام نییآ

در  اهر  اتیمالفرار کردن از پرداخت حقوق گمرکی یا عوارض یا  هب شروعفرار یا  (الف

 ؛انتقاا کاالی خارجی

 هنقدی ک یاه پرداختایر سیا  هارانی ترداد،سا هرگونهدریافت  هدریافت یا شروع ب (ب

 ؛باشند ینمدریافت آن  هاز لحار قانونی محق ب

ی اهر  هرویر برای اصوا و  هک یرقانونیغب امتیازات تجاری سک هتحصیل یا شروع ب (ج

 .تسرقابت تجاری مشروع زیا ن آور ا

 هیلسر وبردان  هت از عمروم و خصروص مطلرق کر    سر ا عبارت و اصطال  تقلب گمرکی،

و عروارض   اهر  اتیمالشخصی موجب اغفاا گمرک و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از 


