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  مقدمه 

   وزارت کشور -  وزارت امور اقتصادي و دارايي -وزارت راه ترابري 
 وزارتخانه 5/3/1377 مورخ 11/3021نھاد مشترک شماره  بنا به پيش18/5/1377ھيات وزيران در جلسه مورخ 

قانون حمل و نقل و عبور کاالھاي خارجي ) 26(ھاي راه و ترابري امور اقتصادي و دارايي و کشور به استناد ماده 
  :  آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرط زير تصويب نمود - 1374 مصوب -از قلمرو جمھوري اسالمي ايران 

  ين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور کاالھاي خارجي از قلمرو جمھوري اسالمي ايران آي
  

  تعاريف و کليات : فصل اول 
   1 ماده

 که از -اصطالحات به کاربرده شده در قانون حمل و نقل و عبور کاالھاي خارجي از قلمرو جمھوري اسالمي ايران 
  :  و اين آيين نامه به شرط زير تعريف مي گردند-ي شود اين پس در اين آيين نامه قانون ناميده م

  :  اظھارنامه عبور خارجي -الف 
چاپي که توسط گمرک جمھور اسالمي ايران چاپ شده و جھت اظھار کاالھاي ) فرمي(عبارت است از برگه اي 

  . عبوري خارجي مورد استفاده قرار ميگيرد
  :  اظھارنامه اجمالي کاالي عبوري - ب 

چاپي جھت اظھار اجمالي کاال که در بدو ورود آن توسط ھدايت کننده وسيله ) فرمي(است از برگه اي عبارت 
حمل يا نماينده شرکت حمل و نقل و يا نماينده راه آھن به گمرک يا بندر يا فرودگاه حسب مورد تسليم مي 

  . گردد
  :  اظھار کاالي عبوري - پ 

اال در اظھارنامه تسليمي که جھت عبور خارجي کاال به گمرک عبارت است از ذکر اوصاف و مشخصات کامل ک
  . ارايه مي گردد

  :  اظھار اجمالي کاالي عبوري - ت 
  . عبارت است از ذکر مشخصات کلي کاال که در اظھارنامه اجمالي به گمرک يا بندر ارايه مي گردد

  :  ترخيصيه کاالي عبوري - ث 
احب آن يا عبور دھنده که از سوي متصدي حمل و يا نماينده وي به عبارت است از سند حواله تحويل کاال به ص

  . عنوان گمرک با رعايت ضوابط و مقررات مربوط صادر ميگردد
  :  پروانه عبور خارجي - ج 

  .عبارت است از نسخه دوم اظھارنامه عبور خارجي که توسط ادارات گمرک تاييد و صادر ميگردد
   بارنامه -چ

يت کاال که حمل کننده يا نماينده وي پس از وصول کاال صادر مينمايد و حاکي از حمل عبارتست از مبين مالک
, کاميون , کشتي (با وسيله حمل مورد توافق ) مقصد حمل(به نقطه ديگر ) مبدا حمل(کاالي معيني از يک نقطه 

  . در مقابل کرايه حمل معين مي باشد) ھواپيما و يا ترکيبي از آنھا, قطار 
  : ھاي الکترونيکي  داده -ئ 

اطالعاتي که از طريق شبکه رايانه اي با ديسک نوري يا فالپي به منظور ) فايل(عبارت است از متن يا پرونجاي 
شناخته شده بين المللي ھمراه با اعمال ) فرمت(تسريع در امور جاري عبور کاال تحت استاندارد و نمونه 

  . و امکان احراز ھويت فرستنده و گيرنده تبادل مي گردد) ھافايل(سيستم امنيتي بر روي اينگونه پرونجاھا 
  :  وجه اضمان - خ 

عبارت است از وديعه نقدي يا ضمانت نامه بانکي به صورت فردي يا جمعي تضامني با بيمه نامه که به منظور 
  . تضمين انجام تعھدات گمرکي کاالي عبوري از طرف عبور دھنده به گمرک توديع مي شود

  . تعريف ساير اصطالحاتي که در اين ماده ذکر نشده است تابع مقررات مربوط مي باشد -تبصره 
   - 2ماده 

حمل و نقل کاالي عبوري از قلمرو گمرکي جمھوري اسالمي ايران منحصر به يک وسيله خاص نبوده و حمل آنھا 
تحت ضوابط ) حمل مرکب(ي از آنھا ھواپيما و لوله ترکيب, قطا ر , کاميون , با وسايط نقليه گوناگون اعم از کشتي 

  . اين آيين نامه مجاز باشد
   - 3ماده 

دستگاھھاي ذيربط مي توانند اوراق واسناد اشاره شده در متن اين آيين نامه که مي تواند بطور الکترونيکي 
  . شدمبادله شود را بپذيرند و اينگونه اسناد الکترونيکي داراي ارزش و اعتبار اسناد کاغذي مشابه مي با

 گمرک موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ اعالم شورايعالي ھماھنگي ترابري کشور در پايانه - 4ماده 
ھاي باربري و ايستگاھھاي راه آھن و فرودگاھھايي که اماکن گمرکي شناخته مي شوند در صورت اماده شدن 



رک و تصويب شورايعالي ھماھنيگي ترابري امکانات تخليه بارگيري و منازل سازماني در حد نياز به پيشنھاد گم
  . کشور نسبت به استقرار پرسنل موردنياز در اين اماکن اقدام نمايد

  .  تامين امکانات به شرط فوق برعھده سازمان متقاضي ايجاد محوطه گمرکي خواھد بود-1تبصره 
 تخليه و بارگيري و نگھداري  گمرک مي تواند به اشخاص حقيقي و حقوقي که داراي امکانات الزم جھت-2تبصره 

محوز الزم جھت تخليه و بارگيري و انبارداري کاالي . کاالي عبوري در ادارات گمرک ورودي و خروجي مي باشند
  . عبوري صادر نمايد

   - 5ماده 
عبور کاال از قلمرو کشور جمھوري اسالمي ايران در حدود قرادادھا و موافقتنامه ھاي منعقده شده بين دولتھا 

فين تابع ھمان مقرراتي خواھد بود که در قرادادھاي منعقد شده آمده است مگر آنکه بنابر علل امنيتي و طر
  . مذھبي ورود آن به کشور ممنوع باشد

 عبور کاالھاي عبوري ساير کشورھايي که با کشور جمھوري اسالمي ايران قرارداد کاال ندارند و يا -تبصره 
  . فين ديده نشده باشد تابع قانون و اين آيين نامه خواھد بودمواردي که در توافقنامه ھاي طر

   - 6ماده 
فھرست کاالھاي ممنوعه حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از تصويب اين آيين نامه توسط شوراي امنيت کشور 

  . تھيه و به تصويب ھيات وزيران خواھد رسيد
پيشنھاد شوراي امنيت و تصويب ھيات وزيران خواھد ھرگونه کاھش يا افزايش در اقالم اعالم شده به : 1تبصره 
  . بود

  . ممنوعيت عبور اقالم افزايشي سه ماه پس از ابالغ قابل اجرا مي باشد : 2تبصره 
   - 7ماده 

عبور دام و نبات و مواد و محصوالت خام دامي و نباتي که به موجب قانون نياز به اخذ قرنطينه دامي و نباتي دارد 
فھرست کاالھايي که نياز به اخذ مجوز قرنطينه دامي و نباتي دارد توسط . وز ياد شده استمنوط به اخذ مج

سازمانھاي ذيربط تنظيم و ضمن اعالم به سازمان حمل و نقل و پايانه ھاي کشور جھت اطالع عبور دھندگان کاال 
  . منتشر مي گردد

   - 8ماده 
  : اخذ مجوز از دستگاھھاي نام برده شده ذيل مي باشدبراي عبور مواد شيميايي منفجره و مخدر زير نياز به 

  :  عناصر شيميايي راديو اکتيو -الف 
آمريسيوم و ساير , نيپتونيوم , پروتاکتي نيوم , اکتينيوم , راديوم , فرانسيوم , رادون , استات , پولونيوم , پرومتيوم 

ي اتمي ايران اعالم ÷ فھرستي که سازمان انرعناصر با شماره اتمي باالتر ھمچنين ساير مواد راديو اکتيو طبق
  .مي نمايد از سازمان ياد شده

کپسولھاي قابل انفجار و آتش زا از وزارت دفاع و , چاشني ,  ديناميت و سيار مواد قابل انفجار مانند فتيله - ب 
  . پشتيباني نيروھاي مسلح 

لودومتيلن که مصرف پزشکي داشته باشد از  مواد مخدر و مواد سمي و ساکارين و مواد ساکارين دارد و ب- ج 
  ). اداره کل نظارت بر مواد مخدر(درمان و آموزش پزشکي , وزارت بھداشت 

   - 9ماده 
وزارتخانه ھاي کشاورزي و جھاد سازندگي موظفند جھت عبور کاالھاي خارجي که نياز به قرنطينه و صدور مجوز 

 مجاز کشور در کوتاھترين زمان ممکن نسبت به صدور مجوز الزم دارند با استقرار امکانات مورد لزوم در مرزھاي
  . اقدام نمايند

   - 10ماده 
  : عبور کاالي خارجي از قلمرو جمھوري اسالمي ايران منوط به سپردن وجه الضمان به شرط زير خواھد بود

واردات قطعي آن کاال سود بازرگاني و عوارضي که به ,  در مورد کاالھاي مجاز مبلغي معادل حقوق گمرکي -الف 
  . تعلق مي گيرد

عوارض و سه برابر , سود بازرگاني ,  در مورد کاالي مجاز مشروط و ممنوالورود مبلغي معادل حقوق گمرکي - ب 
  . ارزش کاال

صرف نظر از ميزان وجه الضمان توديع شده ,  در صورت عدم خروج کاال و انطباق مورد با موازين قاچاق -1تبصره 
  . مل و نقل يا اشخاص مشمول مجازاتھاي مندرج در قوانين مربوط خواھند بودشرکتھاي ح

 ميزان وجه الضمان توديعي توسط شرکتھاي حمل و نقل بين المللي ايراني داراي مجوز فعاليت از وزارت -2تبصره 
  . سود بازرگاين و عوارض کاالي عبوري مي باشد, معادل حقوق گمرکي , راه و ترابري 

در مواردي که کاالي عبوري توسط راه آھن جمھوري اسالمي ايران تا مرز خروجي با بارنامه بين المللي  -3تبصره 
  . نياز به سپردن وجه الضمان نمي باشد, حمل و با تنظيم اظھارنامه و تعھد کتبي توسط راه آھن انجام مي شود 

نامه بانکي بوده و براي شرکتھاي حمل ضمانت ,  وجه الضمان موضوع اين ماده به صورت سپرده نقدي -4تبصره 
اين ماده عالوه بر موارد فوق ضمانت نامه ھاي تضامني بانکي يا بيمه نامه ) 2(و نقل بين المللي موضوع تبصره 

  . ھاي معتبر به جاي وجه الضمان عبور کاال پذيرفته مي شود
قوق دولت وفق مقررات مربوط در صورت  اخذ وجه الضمان به ميزان فوق مانع از وصول جرايم و بقيه ح-5تبصره 

  . بروز تخلف و قاچاق نخواھد بود
   - 11ماده 

لکوموتيو و وسايط نقليه ريلي بدون بار و مسافر و , ميني بوس , اتوبوس , وسايط نقليه خارجي اعم از کاميون 
مي نمايند و فاقد سواري و سواري که به عنوان يک محموله عبوري با نيروي محرکه خود قلمرو کشور را عبور 



مدارک معتبر بين المللي عبور ميباشد در صورتي که توسط يکي از شرکتھاي حمل و نقل بين المللي ايران مجاز 
  . اظھار گردند از لحاظ سپردن وجه الضمان تابع مقررات کاالھاي عبوري مي باشند

   - 12ماده 
, الھاي خارجي ھستند از قبيل ادارات گمرک کليه سازمانھايي که مسئول انجام عمليات يا تشريفات عبور کا

فرودگاھھا و بانکھا موظفند امور مربوط را در يک بخش يا دايره اي جدا از , ايستگاھھاي راه آھن , پايانه ھا , بنادر 
ساير بخشھا و دواير ديگر متمرکز نموده به طوري که انجام تشريفات عبور خارجي کاال در ھمان بخش يا دايره در 

  .  وقت و بدون وقفه امکان پذير باشداسرع
   - 13ماده 

تکميل يا تغيير بسته بندي در مورد کاالھاي عبور خارجي و ھمچنين نمونه برداري از آن بنا به درخواست کتبي 
صاحب کاال يا عبور دھنده بدون آنکه ماھيت کاال تغيير نمايد در محوطه ھاي گمرکي با نظارت مستمر گمرک و 

  . ب مورد مي رسد وقع امر به طور تفصيلي قيد و ضميمه اسناد عبور مي شودعبور دھنده حس
در صورتي که کاال تحويل سازمان بنادر کشتيراني يا شرکت ملي انبارھاي عمومي و خدمات گمرکي : تبصره 

نيز ) حسب مورد(ايران شده باشد صورت مجلس موضوع اين ماده بايد به امضاي نماينده سازمان يا شرکت 
  . سدبر

   - 14ماده 
 ادارات گمرک و سازمانھاي ذيربط درخواست کتبي صاحب کاال يا عبور دھنده را مبني بر تخليه کاال در اماکن و -

  . محوطه ھاي گمرکي يا انتقال کاال از کانتينر به کاميون يا واگن يا ھواپيما و بلعکس را قبول مي نمايند
   - 15ماده 

سازمان حمل و نقل و پايانه ھاي کشور ,  بر کاالھاي عبوري خارجي در صورت ضرورت وضع ھرگونه عوارض
موضوع را بررسي و با توجه به شرايط زماني و مکاني و عمل متقابل ساير کشورھا نسبت به کاالھاي عبوري 

پيشنھاد الزم را درخصوص وضع عوارض شورايعالي ھماھنگي ترابري کشور به , مربوط به جمھوري اسالمي ايران
  . ر تصويب به ھيات وزيران ارايه مي نمايندمنظو
   -  16ماده 

کليه سازمانھايي که در امر عبور کاال وظيفه اي برعھده آنھا مقرر است از جمله پستھاي قرنطينه دامي و نباتي 
نيروي انتظامي و غيره موظفند ضمن فراھم نمودن امکانات الزم ساعت کاري خود را با ساعات ادارات گمرک , 

  . مربوط ھماھنگ کنند و در صورت ضرورت به صورت شبانه روزي فعاليت نمايندمرزي 
   -  17ماده 

اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجي مربوط به رانندگان ايراني متقاضي فعاليت درخطوط بين 
نه ھاي کشور به آن المللي را پس از درخواست شرکت حمل و نقل بين الملي که قبال سازمان حمل و نقل و پايا

  . اداره معرفي شده است حداکثر ھفت روز کاري صادر نمايند
 وزارت اطالعات موظف است پاسخ استعالم اداره گذرنامه پيرامون وضعيت رانندگان را حداکثر ظرف چھل -تبصره 

  . و ھشت ساعت به آن اداره اعالم نمايند
   -  18ماده 

خارجي موظفند در مسيرھاي عبور کاال که توسط سازمان حمل و نقل و رانندگان کاميونھاي حامل کاالي عبوري 
  . پايانه ھاي کشور با ھماھنگي وزارت کشور تعيين و اعالم مي گردد تردد نمايند

 نيروي انتظامي موظف است کاميونھاي حال کاالي عبور را در طول مسير نظارت نموده و در صورت -تبصره 
  . ين شده ھدايت نمايندآنھا را به مسير تعي, انحراف 

   - 19ماده 
چنانچه براي نيروي انتظامي مستقر در پاسگاھھاي طول مسير عبور کاال ظن قوي قاچاق نسبت به محموله 

کاميون يا کانتينر يا ھرگونه دخل و تصرف در کاالي عبوري ) پلمپ(عبوري وجود داشته باشد يا با فک مھروموم 
ازرسي محموله صرفا يا حضور نماينده گمرکو تنظيم صورت مجلس امکان و ب) پلمپ(مواجه گردد فک مھروموم 

  . پذير مي باشد
و بازرسي کاال و تنظيم صورت مجلس در نزديکترين گمرکانجام مي پذيرد و در ) پلمپ( فک مھر و موم -1تبصره 

ضمن حراست از صورتي که امکان انتقال وسيله حامل کاال به نزديکترين گمرک ميسر نباشد نيروي انتظامي 
پس از . محموله عبوري تقاضاي اعزام نماينده از نزديکترين گمرک را به محل توقف وسيله حمل مي نمايد

بررسي در صورتي که مورد مشکوکي مشاھده نشود کانتينر يا وسيله حمل و در صورت نياز به تعويض وسيله 
) پلمپ( و با درج مشخصات مھروموم )پلمپ(حمل وسيله جديد برحسب مورد دوباره توسط گمرک مھروموم 

اين آيين نامه ) 44(و ) 43(جديد در صورتمجلس اجازه ادامه مسير داده مي شود در غير اين صورت طبق مواد 
  . عمل خواھد شد

مجدد که در نھايت منجر به ادامه سير مي گردد نبايد از ) پلمپ( انجام عمليات بازرسي و مھروموم -2تبصره 
  . عت تجاوز نمايدبيست و چھار سا

   -  20ماده 
چنانچه کاالي عبوري خارجي بصورت مستقيم از مرزھاي زميني وبدون انجام عمليات تخليه و بارگيري از گمرک 

يط حمل ديگر عبور نمايد يا توسط وساي حمل به يکي از بنادر يا ادارات گمرک وارد و به صورت يکسره به وسا
در اين گونه موارد در صورت ورود خسارت به .بارگيري و خارج گردد مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي باشد

  . کاال مسئوليتي برعھده گمرک نمي باشد
   - 21ماده 



در صورتي که کاالي عبوري خارجي در اماکن و محوطه ھاي گمرکي و بندري تخليه و براي آن انبار صادر گردد 
  .  پرداخت حق بيمه مقرر براي کاالھاي وارداتي به گمرک مي باشدمشمول

اداري اعتبار زماني کاالي عبوري خارجي از سوي عبور دھنده کتبا با ذکر تعھد ,  چنانچه تصوير بيمه نامه -تبصره 
  . و تاييد اصالت بيمه نامه به گمرک ارايه گردد آن کاال مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي گردد

   -  22ه ماد
ھاي تخليه و بارگيري و انبارداري محموالت عبوري طبق تعرفه اي که بنا به پيشنھاد شورايعالي ترابري  ھزينه

قانون ) 30(کشور و تصويب ھيات وزيران يا شورايعالي سازمان بنادر و کشتيراني حسب مورد با رعايت ماده 
  .  وضع خواھد شد دريافت مي گردد- 1373 مصوب -وصول برخي از درآمدھاي دولت و مصرف آن در موارد معين 

  .  تا تعيين تعرفه مذکور ھزينه ھا طبق تعرفه کاالھاي وارداتي محاسبه و دريافت خواھد شد-تبصره 
   - 23ماده 

کاالھاي عبوري خارجي در صورت تخليه در ادارات گمرک ورودي به مدت پنج روز از پرداخت ھزينه انبارداري معاف 
  . مي باشند

  .  در صورت تجاز از پنج روز براي تمام مدت توقف ھزينه انبارداري دريافت مي شود-تبصره 
   - 24ماده 

مدت توقف قانوني کاالھاي عبوري خارجي در اماکن و محوطه ھاي گمرکي کشور چھار ماه تمام مي باشد که 
يا تاريخ صدور قبض انبار ) مانيفست(ابتداي آن از تاريخ تسليم اظھارنامه اجمالي کاالي عبوري و فھرست کل بار 

  . مربوط ميباشد
 در صورت وجود داليل مورد قبول گمرک و تقاضاي صاحب کاال يا عبور دھنده با پرداخت ھزينه ھاي مربوط -1تبصره 

  . به مدت چھار ماه ديگر قابل تمديد مي باشد
ز بوده و براي سي روز ديگر قابل  مدت مذکور در فرودگاھھاي و ايستگاھھاي راه آھن کشور سي رو-2تبصره 

  . تمديد ميباشد
 پس از گذشت مھلت توقف قانوني يا تمديد شده آن با اخطار کتبي بيست روزه توسط گمرک کاالي -3تبصره 

  . عبوري متروکه و طبق قانون مربوط عمل خواھد شد
   - 25ماده 

دي به طور معمول ضايع يا فاسد مي کاالي فاسد شدني که پس از تخليه در مجاورت ھواي آزاد و شرايط عا
شود يا عرفا شروع به فساد يا تغيير شکل مي دھد و کااليي که نگھداريش ايجاد خطر مي کند و ھمچنين 

حيوانات زنده بايد بالفاصله از گمرک عبور داده شود در غير اين صورت گمرک يا بندر ھيچگونه مسئوليتي در قبال 
  . نھا نداشته و حسب مورد با اخطار قبلي کاال مترکه تلقي ميگرددضايع يا فاسد شدن يا نگھداري آ

 در صورتي که اماکن و محوطه ھاي گمرکي براي نگھداري کاالھايي که طبعا بايد در سردخانه نگھداري -1تبصره 
 شود تجھيز نشده باشند گمرک مي تواند از پذيرفتن اين قبيل کاالھا در اماکن و محوطه ھاي گمرکي خودداري

نمايد که در اين صورت عبور دھنده مکلف است کاال را سريعا عبور دھد يا با مسئوليت خود و رعايت ساير مقررات 
  . تحت مقراقبت گمرک به سردخانه انتقال دھد

 در صورتي که شرايط نگھداري ھر يک از کاالھاي موضوع اين ماده در اماکن و محوطه ھاي گمرکي -2تبصره 
  .  موصوف از شمول اين ماده خارج مي باشدفراھم باشد کاالھاي

  
  شرايط عمومي : فصل دوم 

   - 26ماده 
  : کاالي عبوري خارجي مي تواند به طريق زير از قلمرو کشور عبور داده شود

  .  عبور مستقيم از قلمرو جمھوري اسالمي ايران به خارج از کشور -الف 
  . ارج از کشور حمل ترکيبي از قلمرو جمھوري اسالمي ايران به خ- ب 
  .  نگھداري در مناطق حراست شده يا اماکن گمرکي و ترتيب حمل تدريجي يا کلي آنھا به خارج از کشور- پ 

اين ) 31(ماده ) 3(و ) 2(اين ماده با رعايت مفاد تبصره ھاي ) پ(و ) ب( انجام عمليات مروبط به بندھاي -تبصره 
  . آيين نامه ميسر خواھد بود

   -  27ماده 
دھنده بايد اظھار نامه کاالي عبوري را در سه نسخه تنظيم و به ھمراه اسناد مورد لزوم به گمرک ارايه عبور 
  . نمايد
 گمرک پس از اخذ اظھارنامه و انجام تشريفات مربوط ھمزمان پروانه عبور را امضا و مھر نموده و به عبور -  28ماده 

  . دھنده ارايه مي کند
   -  29ماده 

  :  الصاق به اظھارنامه عبور کاال عبارتند از مدارک الزم براي
  :  کاالي وارد شده از طريق جاده -الف 

  .) رد صورت تسليم تصوير ارايه اصل به گمرک عبور دھنده جھت تطبيق و تاييد الزامي است(آر . ام .  سي -1
  ) فاکتور( تصوير سياھه خريد - 2 -2
  . ن کاال تصوير فھرست عدل بندي در صورت يکنواخت نبود-3

  
  :  کاالھاي وارد شده از طريق دريا - ب 
  .  يک نسخه رونوشت از بارنامه-1



  .  در خصيصه کاالي عبوري-2
  ). فاکتور( تصوير سياھه خريد -3
  .  تصوير فھرست عدل بندي در صورت يکنواخت نبودن کاال-4

  
  :  کاالھاي وارد شده از طريق راه آھن - پ 
  . که به تاييد شرکت راه آھن جمھوري اسالمي ايران رسيده باشد بارنامه يا تصويري از آن -1
  .  تصوير سياھه خريد-2
  .  تصوير فھرست عدلي بنيد در صورت نياز-3

  
  :  کاالھاي وارد شده از طريق ھوا - ت 
  . بارنامه ھوايي يا تصوير تاييد شده آن شرکت ھواپيمايي مربوط يا کارگزاران آن-1
  .  تصوير سياھه خريد-2
  .  تصوير فھرست عدل بندي در صورت نياز-3

 در مواردي که عبور خارجي کاال منوط به اخذ مجوز مي باشد ارايه آن به ھنگام اظھار جھت عبور -1تبصره 
  . خارجي ضروري است

  .  مانيفست محموالت عبوري خارجي که با لنج يا دويه وارد مي گردد به جاي بارنامه پذيرفته ميشود-2تبصره 
ام آر بدون نياز به .  کاميونھاي حامل کاالھاي عبوري تحت صحابت کارنه تير با ارايه کارنه تيرو و سي -3ه تبصر

  . تنظيم اظھار نامه وسپردن وجه الضمان عبور داده مي شوند
   -  30ماده 

 يک پذيرش يک اظھارنامه براي عبور محصوالت يک بارنامه در صورت گوناگون بودن نوع کاال ھمچنين پذيرش
  . اظھارنامه براي عبور محموالت يک وسيله حمل موضوع چندبارنامه بالمانع است

   -  31ماده 
  . انجام تشريفات عبور کاالھاي خارجي از قلمرو کشور در اولين گمرک مجاز ورودي صورت ميگيرد

 اظھارنامه از  به منظور دستيابي به مشخصات کاال جھت اظھار عبور دھنده مي تواند قبل از تسليم-1تبصره 
گمرک با اين . گمرک درخواست نمايد اجازه دھد محموله با نظارت گمرک بازديد و مشخصات الزم يادداشت شود

  . درخواست موافقت خواھد نمود
 کاالي عبوري خارجي چنانچه قبل از حمل به خارج از کشور بنا به تقاضاي عبور دھنده به يکي از اماکن -2تبصره 

کي داخل کشور که به اين امر اختصاص يافته است حمل و تخليه شود پروانه عبور صادر يا محوطه ھاي گمر
شده طبق مقررات تصفيه مي گردد و به ھنگام ادامه مسير مجددا تشريفات عبور از ھمان گمرک داخلي انجام 

  . مي پذيرد
ورت انتقال مستقيم  در صورتي که در ادارات گمرک مقصد داخلي وسيله حمل کاالي عبوري به ص-3تبصره 

محموله تعويض گردد نياز به تصفيه پروانه نبوده و اعتبار آن تا خروج کاال از کشور به قوت خود باقي خواھد ماند و 
  . يک نسخه از صورت مجلس انجام انتقال مستقيم توسط حامل کاال به گمرک مقصد تسليم يا ارسال مي گردد

انجام تشريفات عبور کاالي خارجي از قلمرو کشور توسط گمرک  فھرست ادارات گمرک مجاز براي -4تبصره 
  . جمھوري اسالمي ايران اعالم مي گردد

   - 32ماده 
در مواردي که محموالت عبوري خارجي در اماکن و محوطه ھاي گمرکي تخليه مي شود ارايه قبض انبار و اسناد 

  . ات عبوري کاالي خارجي ضروري استاين آيين نامه برحسب مورد جھت انجام تشريف) 29(مندرج در مده 
   - 33ماده 

  . محموالت عبوري خارجي نياز به اخذ نظر آزمايشگاه و مجوز استاندارد ندارد
  .  در موارد سوء ظن قوي بنا به تشخيص گمرک استعالم نظر آزمايشگاه بالمانع است-تبصره 
   - 34ماده 

 محسوب و نيازي به اظھار جداگانه ندارد ولي کانتينرھاي حامل کاالي عبوري خارجي به عنوان ظرف کاال
ورود و خروج (شرکتھاي حمل و نقل بين المللي مي توانند در بدو ورود به منظور تسھيل گردش اين کانتينرھا 

  . براي کانتينر درخواست صدور پروانھورود موقت بنمايند و گمرک مکلف به پذيرش آن ميباشد) مکرر
   - 35ماده 

کنواختي که تخليه آنھا به علت باال بودن مقدار و حجم محموله به طول مي انجامد قبول درخصوص محموالت ي
اظھارنامه موکول به خاتمه عمليات نمي باشد و عبور دھنده مي تواند براي اين گونه محموالت به محض ورود 

  . اظھارنامه تسليم و نسبت به انجام تشريفات گمرکي اقدام نمايد
د شده توسط لنج و دوبه که فاقد بارنامه ميباشند ھر يک از اقالم مندرج در مانيفست آنھا  محموالت وار-تبصره 

  . مشمول تسھيالت اين ماده خواھد بود
   -  36ماده 

ھرگاه مشاھده شود که کاالھايي که به منظور عبور از قلمرو کشور به گمرک ورودي اظھار گرديده است وجود 
 تنظيم و اظھار نامه تسليمي و پروانه عبور برآن اساس تصحيح و کاال نداشته يا کسر مي باشد صورت مجلس

  . عبور داده مي شود
   -  37ماده 

گمرک ورودي با ھماھنگي و کسب نظر سازمان حمل و نقل و پايانه ھاي کشور با توجه به طور مسافت 



  . روانه عبور قيد مي نمايدچگونگي راه فصول سال و نوع وسيله مھلتي را براي حمل کاالي عبوري تعيين و در پ
 مھلت تعيين شده در پروانه عبور خارجي از زمان خروج کاال از درب خروج اماکن يا محوطه ھاي گمرکي -1تبصره 

  . محاسبه مي گردد
 چنانچه وسيله نقليه حامل کاالي عبوري در طول مسير به علت نقص فني يا داليل موجه ديگر به -2تبصره 

اين توقف باعث اتمام مھلت زمان تعيين شده در پروانه گردد ھدايت کننده وسيله حمل تشخيص گمرک متوقف و 
يا عبور دھنده بايد قبل از اتمام مھلت موردنظر مراتب را به نزديکترين گمرک محل توقف کاميون يا گمرک مقصد 

  . تعيين شده در قلمرو کشور اعالم نمايد
در صورت اطالع موظف است موضوع را بررسي نموده بالفاصله  نزديکترين گمرک محل توقف کاميون -3تبصره 

  . مراتب را به گمرک ورودي و خروجي اعالم کند
 عبور دھنده يا ھدايت کننده وسيله حمل در ھر حال موظف است پس از رفع مشکل بالفاصله وسيله -4تبصره 

  . حمل را راھي مقصد نمايد
   - 38ماده 

  . ور ھمراه وسيله نقليه حامل کاالي عبوري خارجي باشدپروانه عبور بايد در طول مسير عب
 در مواردي که کاالي عبوري خارجي مندرج در يک پروانه با بيش از يک وسيله نقليه حمل مي گردد -تبصره 

گمرک عبور دھنده ملزم است مشخصات محموله عبوري و ھمچنين مشخصات وسيله حمل و شماره مھروموم 
 تصوير پروانه عبور قيد و گواھي نموده و تسليم عبور دھنده نمايد تا در طول مسيربه الصاقي را در ظھر) پلمپ(

در اين گونه موارد اصل پروانه ھمراه آخرين وسيله نقليه حمل و به گمرک مقصد يا . ھمراه وسيله حمل باشد
  . خروجي تسليم خواھد شد

ه اصل و براي گمرک مقصد داخلي گمرک خروجي تصوير پروانه مذکور در طول مسير براي نيروي انتظامي به منزل
  . جھت انجام عمليات معتبر خواھد بود

   - 39ماده 
به ھنگام ورود کاال عبوري خارجي به گمرک خروجي يا مقصد در داخل کشور عبور دھنده يا نماينده وي بايد 

گواھي شده است ھمراه با وسيله اين آيين نامه ) 38(پروانه عبور يا تصويري از آن را که به ترتيب مقرر در ماده 
  . حامل کاال به گمرک مقصد در داخل کشور يا خروجي تسليم نمايد

   -  40ماده 
و عنداللزوم تطبيق ) پلمپ(گمرک خروجي يا مقصد پس از بررسي اجمالي و اطمينان از صحت مھروموم 

  . از مرز يا تخليه را صادر مي نمايدمشخصات ظاھري کاال با مندرجات پروانه يا تصوير گواھي شده آن اجازه خروج 
   -  41ماده 

پس از خروج يا تخليه بار در گمرک مقصد در داخل کشور يا خروجي گمرک مزبور بالفاصله مراتب را در ظھر پروانه 
عبور يا تصوير گواھي شده آن تاييد امضاء و ممھور نموده پس از ثبت در دفاتر مربوط و نگھداري آن در ماتب را از 

ق دورنگار يا ساير وسايل مخابراتي الکترونيکي ماھواره اي و رايانه اي به گمرک ورودي اعالم و رونوشت آنرا طري
در ھر حال تصفيه نھايي منوط به ارايه اصل پروانه عبور خارجي . به عبور دھنده يا نماينده وي تسليم مي نمايد

  . مي باشد
   - 42ماده 

 بايد به محض دريافت تاييديه نھايي گمرک مقصد در داخل کشور يا گمرک گمرک صادر کننده پروانه عبور خارجي
خروجي مبني بر ورود و تحويل يا خروج کاالي عبوري تعھدات عبور دھنده را خاتمه يافته تلقي و وجه الضمان 

  . مربوط را مسترد يا تصفيه نمايد
   -  43ماده 

يا احتمال دخل و تصرف مواجه ) پلمپ(فک مھروموم در مواقعي که گمرک مقصد داخلي يا گمرک مرز خروجي را 
و نماينده عبور دھنده به بازرسي کاال پرداخته و آن را با ) راننده(ميشود بايد با حضور ھدايت کننده وسيله حمل 

پروانه عبور تطبيق دھد و در صورتي که سوء نيست و مغايرتي احراز نشود اجازه خروج کاال يا تخليه صادر و در 
  . ين صورت رسيدگي و وفق مقررات عمل خواھد شدغير ا
   -  44ماده

گمرکي عمدا شکسته شده باشد و دخل و تصرف در کاالي عبوري خارجي شده باشد ) پلمپ(ھرگاه مھروموم 
بعالوه چنانچه اين عمل مستوجب کيفر . يا مرتکب يا مرتکبي طبق قانون راجع به مجازات قاچاق رفتار مي شود

  . رات قانوني باشد مرتکب به ھمان کيفرنيز خواھند رسيدديگري برطبق مقر
   - 45ماده 

چنانچه محکوميت اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف دادگاه ذيصالح قطعيت يابد به موجب قوانين و مقررات 
جاري کشور مرتکب يا مرتکبين مستوجب محدوديدت و يا محروميتھاي ديگري ھم باشند با آنان طبق مقررات 

  . رفتار خواھد شداخير نيز 
 در مواردي که عبور دھنده با تشخيص مراجع قضايي در امر قاچاق يا تخلف دخالتي نداشته باشد از -تبصره 

  . ھرگونه محدوديت يا پرداخت جريمه مبري مي باشد
   - 46ماده 

خل و تصرفي رانندگان وسايط نقليه حامل کاالي عبوري خارجي موظفند کاالي مورد حمل را عينا بدون ھرگونه د
  . در مھلت مقرر در پروانه عبور به گمرک مقصد داخلي يا گمرک خروجي حمل نمايد

 


