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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتردانش،  مؤسسه ی آموزش عالی 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون امور گمرکی مصوب 1390/09/22
بخش اول: تعاریف، سازمان و کلیات

فصل اول: تعاریف
این قانون، طبق  مفاهیم اصطالحات گمرکی به کار برده شده در  ماده 1- 
برای  مجموعه  به صورت  گمرکی  همکاری  شورای  طرف  از  که  است  تعریفی 
کشور  های عضو منتشر شده و یا می شود مگر این که در بند  های ذیل یا در سایر 

مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد:
این  مقررات  اساس  بر  که  است  یا شفاهی  بیانیه ای کتبی  کاال:  ا ظهار  الف- 
قانون اظهارکننده، رویه گمرکی موردنظر خود را درباره کاال مشخص می کند و 

اطالعات موردنیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می دهد.
ب- اظهارکننده: صاحب کاال یا نماینده قانونی او است که کاال را برابر مقررات 
این قانون به گمرک اظهار می کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کاال یا نماینده 
قانونی وی به استناد گواهی رقومی )دیجیتالی( تأییدشده از مراکز مجاز صدور 
گواهی مذکور به عنوان صاحب کاال یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته می شود.

حمل ونقل،  شرکت  آن  به موجب  که  است  سندی  اجمالی:  اظهارنامه  پ- 
یا  بارگیری شود را هنگام ورود و  یا  باید تخلیه و  فهرست کلی محموالتی که 

خروج وسیله نقلیه از کشور اعالم می نماید.
ایستگاه  های  فرودگاه  ها،  اسکله   ها،  بارانداز  ها،  انبار  ها،  گمرکی:  اماکن  ت- 
را  ه آهن، محوطه  ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای 
انباشتن و نگهداری کاال  ها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می شود. این 
عمومی  سردخانه  های  و  اختصاصی  انبار  های  گمرکی،  انبار  های  می تواند  اماکن 

باشد.
تشریفات گمرکی  انجام  از  اماکن گمرکی پس  از  کاال  ترخیص: خروج  ث- 

مربوط است.
و  )کریر  حمل ونقل  شرکت  آن  به موجب  که  است  سندی  ترخیصیه:  ج- 
فورواردر( پس از احراز هویت، بالمانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده 

کاال را به گمرک اعالم می نماید.
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چ- تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام 
می شود.

ح- تضمین: وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای 
اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می شود.

خ- تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای 
انجام یا عدم انجام عملی ملزم می کند.

د- حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد )4%( ارزش گمرکی کاال 
به اضافه سود بازرگانی که توسط هیئت وزیران تعیین می گردد به عالوه وجوهی 
که به موجب قانون، گمرک مسئول  وصول آن است و به واردات قطعی کاال تعلق 

می گیرد ولی شامل هزینه  های انجام خدمات نمی شود.
ذ- حمل یکسره: ورود کاال به اماکن گمرکی و خروج کاال از اماکن مذکور 

بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است.
ر- روز اظهار: زمانی که اظهارنامه امضاشده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط 
ارائه می شود و شماره دفتر  به گمرک  رایانه ای  یا  اظهارکننده به صورت دستی 

ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می یابد.
بین المللی  سازمان  گمرکی(:  همکاری  )شورای  گمرک  سازمان  جهانی  ز- 
اساس کنوانسیون مورخ 1329/9/24 هجری شمسی مطابق  بر  بین الدولی که 
با 5ا دسامبر1950 میالدی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفندماه سال 

1337 هجری شمسی به آن پیوسته است.
اساس  بر  کاال  کدگذاری  و  توصیف  هماهنگ شده:  )سیستم(  سامانه  ژ- 
کنوانسیون بین المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه گذاری )کدگذاری( 
کاال مورخ 14ژوئن1983 میالدی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده 
جمهوری  دولت  الحاق  قانون  واحده  ماده  اساس  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  و 
اسالمی ایران به کنوانسیون یادشده مصوب 1373/6/20 هجری شمسی، به آن 

پیوسته است.
مقررات  به موجب  که  حقوقی  شخص  بین المللی:  حمل ونقل  شرکت  س- 

قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل ونقل بین المللی است.
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ش- صاحب کاالی تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل 
به نام او صادر شده )و در مورد کاالی خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن 
اسناد از طرف بانک مهر شده( و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به 
نام وی ظهرنویسی و صحت امضای واگذارنده از طرف مقام صالحیت دار گواهی 

شده باشد.
امور  قانون  قلمرو کشور است که در آن  از  قلمرو گمرکی: آن قسمت  ص- 

گمرکی اعمال می شود.
ض- کاالی تجاری: کاالیی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا 
وارد می گردد اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، 

تفکیک و بسته بندی به فروش برسد.
ط- کاالی داخلی: کاالیی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا 

کاالی خارجی است که ورود قطعی شده است.
ظ- کاالی گمرک نشده: کاالیی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی 

تشریفات گمرکی آن به طور کامل انجام نشده است.
ع- کاالی مجاز: کاالیی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب 

مجوز ندارد.
غ- کاالی مجاز مشروط: کاالیی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت 

قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.
یا شرع  بنا به مصالح ملی  یا ورود آن  ف- کاالی ممنوع: کاالیی که صدور 

مقدس اسالم به موجب قانون ممنوع است.
ق- کنترل  های گمرکی: اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان 

از رعایت مقررات گمرکی انجام می شود.
ک- مرجع تحویل گیرنده: شخص حقوقی که به موجب قانون یا قرارداد  های 
متکی به قانون مسئولیت تحویل و نگهداری کاال  های مربوط به عموم اشخاص 
را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی برعهده دارد. این 

اصطالح شامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیست.
اجرایی،  آیین نامه  های  از  اعم  مقررات  و  قوانین  گمرکی:  مقررات  گ- 
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دستورالعمل   ها و بخشنامه هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده 
است.

قبیل  از  خدماتی  انجام  قبال  در  که  وجوهی  خدمات:  انجام  هزینه  های  ل- 
اماکن  در  انبارداری  باربری،  پلمب،  مهروموم،  )ایکس ری(،  ایکس  اشعه  هزینه 
گمرکی، آزمایش و تعرفه بندی، مراقبت، بدرقه، توزین کاال و خدمات فوق العاده 
دریافت می شود و شرایط، ضوابط و مصادیق آن متناسب با خدمات انجام شده 

تعیین می گردد.

فصل دوم: اهداف، وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسالمی 
ایران

امور  وزارت  تابع  دولتی  سازمانی  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  ماده 2- 
و  محوری  نقش  کشور  اقتصادی  مرزبان  به عنوان  که  است  دارایی  و  اقتصادی 
اعمال  مسئول  و  دارد  کشور  خروجی  و  ورودی  مبادی  در  را  هماهنگ کننده 
حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به 
صادرات و واردات و عبور )ترانزیت( کاال و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی 
الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرک جمهوری  و مالیات   های مربوطه و 
اسالمی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحد  های اجرایی مورد نیاز 
را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده )30( قانون مدیریت خدمات 
تعیین می نماید. تشکیالت گمرک  فعالیت   ها  نوع  و  با حجم  متناسب  کشوری، 
گمرک  توسط  محوله  مأموریت   های  و  وظایف  با  متناسب  اجرایی  واحد  های  و 
جمهوری اسالمی ایران تهیه می شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی 

به تصویب هیئت وزیران می رسد.
گمرک جمهوری اسالمی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرک  های 

اجرایی است.
ماده 3- وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح ذیل است:

الف- اعمال سیاست  های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کاال
ب- تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط 
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گمرک ایران.
پ- انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کاال به صاحب یا نماینده قانونی 
وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر 

دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی.
ت- کنترل و نظارت بر امر عبور کاال از قلمرو کشور.

و  مرزنشینان  مرزی،  بازارچه  های  با  مرتبط  مقررات  و  قوانین  اجرای  ث- 
پیله وران.

بخش  های  در  ممنوعیت  ها  و  معافیت  ها  درباره  گمرکی  مقررات  اعمال  ج- 
صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری )کابوتاژ(، 
عبور داخلی کاال، انتقالی، معامالت پایاپای مرزی، فروشگاه  های آزاد، بسته  ها و 

پیک های سیاسی و پست بین الملل.
کاال  های  گمرکی،  قاچاق  و  تخلفات  به  مربوط  مقررات  و  قوانین  اجرای  چ- 

متروکه و ضبطی.
برای اجرا و استقرار  نیاز  ح- پیش بینی و فراهم نمودن زیرساخت  های مورد 
سامانه  ها، رویه  ها و روش  های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت  های گمرکی.

خ- جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کاال.
د- بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه ریزی در جهت رفع آن  ها.

با  مرتبط  تصویب نامه   های  لوایح،  طرح   ها،  پیش نویس  درباره  اظهارنظر  ذ- 
امورگمرکی.

ر- اتخاذ روش   های مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضایی 
در رابطه با امور گمرکی.

ز- آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، 
کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان.

ژ- بازرسی از واحد  های اجرایی گمرکی و نظارت بر عملکرد آن ها و ساماندهی 
کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی.

گمرکی  مقررات  و  قانون  اجرای  از  ناشی  اختالفات  حل  و  رسیدگی  س- 
فی مابین گمرک و صاحب کاال برابر قوانین و مقررات مربوطه.
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موافقت نامه  های  و  تفاهم نامه  انعقاد  المللی،  بین  ارتباطات  گسترش  ش- 
و  بین المللی  سازمان   های  با  فعال  تعامل  و  عضویت  چندجانبه،  یا  دو  گمرکی 

گمرکی با رعایت اصل هفتادوهفتم )77( قانون اساسی و قوانین مربوطه.
و  بازرگانی  قرارداد  های  گمرک،  جهانی  سازمان  توصیه   های  رعایت  ص- 

توافق نامه   های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
ض- رعایت مفاد قانون اجرای سیاست  های کلی اصل چهل وچهارم )44( قانون 
اساسی به منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخش   های خصوصی و 

تعاونی
ط- استفاده از فناوری   های نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزار  های پیشرفته 

جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی
گسترش  و  صادرات  تشویق  تجاری،  امور  تسهیل  برای  الزم  تمهیدات  ظ- 

عبور کاال
ع- تسهیل فرایند  های گمرکی با هدف توسعه گردشگری

غ- انجام سایر وظایف گمرکی به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات
ماده 4-

الف- رئیس کل گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب 
می شود و به عنوان باالترین مقام اجرایی گمرک در چهارچوب قوانین و مقررات 
قانونی مربوطه، اداره امور گمرک، پیشنهاد تشکیالت و بودجه، استخدام، عزل 
و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر، نمایندگی گمرک 
در کلیه مراجع قانونی و حقوقی با حق توکیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد 
لزوم و اعمال نظارت برحسن اجرای وظایف محوله به گمرک را زیر نظر وزیر امور 
اقتصادی و دارایی بر عهده دارد. همچنین وی هم تراز مقام  های موضوع بند )د( 

ماده )71( قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ب- معاونان گمرک بنا به پیشنهاد رئیس کل گمرک ایران و تأیید وزیر امور 

اقتصادی و دارایی با حکم رئیس کل گمرک ایران منصوب می شوند.
مدیریت  قانون  مشمول  استخدامی  مقررات  نظر  از  گمرک  کارکنان  پ- 
خدمات کشوری و اصالحات بعدی آن می باشند و با عنایت به ویژگی  های خاص 
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و اهمیت و مسئولیت  های مشاغل گمرک و تأثیر آن بر وصول درآمد  ها، از امتیاز 
جداول حق شغل موضوع ماده )65( قانون مذکور با ضریب )1/2( برخوردارند. 
گمرک می تواند برای تأمین نیروی انسانی واحد  های اجرایی نسبت به جابه جایی 
نیرو  های انسانی با توجه به مدارک تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی 

پست   های سازمانی اقدام نماید.
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمد  های حاصل از این 

قانون تأمین می گردد.

فصل سوم: کلیات
مبحث اول: حقوق ورودی و هزینه  های خدمات

یا  نو  به  توجه  بدون  خدمات  انجام  هزینه  های  و  ورودی  حقوق   -۵ ماده 
اشخاص  یا  گمرک  به وسیله  ترتیب  به  مقرر،  مأخذ  طبق  کاال  مستعمل بودن 

ارائه دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می شود.
تبصره 1- در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی 
ریال   )1000( هزار  یک  معادل  ریال،   )1000( هزار  یک  کسر  می کند  وصول 

محسوب می شود.
انجام  هزینه  های  ورودی،  حقوق  پرداخت  مسئول  کاال  صاحب   -2 تبصره 

خدمات و جریمه  های متعلق به ترخیص است.
تبصره 3- مصادیق و نحوه اخذ هزینه خدمات با رعایت مقررات قانونی در 

آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می گردد.
است.  متعلقه  ورودی  پرداخت حقوق  کاال مستلزم  واردات قطعی  ماده 6- 
بر  را مشروط  وزارتخانه  ها و مؤسسات دولتی  به  گمرک می تواند کاالی متعلق 
اینکه جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسئوالن مالی سازمان مربوطه با تعیین 
تعیین  و  بانکی  با اخذ ضمانت نامه   را  به سایر اشخاص  مهلت و کاالی متعلق 
مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور 

قطعی ترخیص کند.
گمرکی  اماکن  در  موجود  کاالی  شامل  ورودی  حقوق  افزایش   -1 تبصره 
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نیست.
به   )160( ماده  حکم  رعایت  با  قانون  این  موضوع  درآمد  های   -2 تبصره 
اعالم  ایران  توسط گمرک  و  تعیین  از سوی خزانه داری کل کشور  حسابی که 
می شود واریز می گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید 

آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید.
به  متعلقه  وجوه  کلیه  پرداخت  وثیقه  گمرک،  در  موجود  کاالی   -7 ماده 
آن کاال و سایر بدهی   های قطعی صاحب کاال بابت وجوهی است که وصول آن 
به موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور 

نمی تواند اجازه تحویل و ترخیص کاال را بدهد.
ماده 8- گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این 
قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی اعالم نماید تا سازمان مذکور آن را 
بر اساس قانون مالیات   های مستقیم و آیین نامه اجرایی و اصالحیه   های بعدی آن 

وصول کند.

مبحث دوم: فناوری اطالعات و ارتباطات
ماده 9- گمرک موظف است امکانات به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات 
اجرای  در  کشوری  خدمات  مدیریت  و  الکترونیک  تجارت  قوانین  رعایت  با  را 

وظایف خود فراهم آورد.
تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ 
تصویب این قانون آیین نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.

مبحث سوم: تضمین
ماده 10- به استثنای هزینه انجام خدمات که بالفاصله وصول می شود، میزان 
تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کاال  های مجاز معادل حقوق 
ورودی متعلقه و برای سایر کاال  ها معادل حقوق ورودی متعلقه به عالوه نصف تا 

سه برابر ارزش کاال است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می شود.
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مبحث  چهارم: تشریفات و کنترل  های گمرکی
ماده 11- به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کاال  هایی 
که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود، مشمول تشریفات و کنترل  های 
گمرکی با استفاده از شیوه   هایی مانند مدیریت خطر، بازرسی  های منظم یا اتفاقی، 
به کارگیری تجهیزات و شیوه  های نوین بازرسی، روش   های مبتنی بر حسابرسی و 

در موارد استثنایی بدرقه یا مراقبت است.
ماده 12- به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی 
ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه  ها و سازمان  های مسئول سایر کنترل  ها 
بازرسی   های  مانند  کنترل  ها  سایر  نمایند.  اقدام  گمرک  نظارت  تحت  موظفند 
پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استاندارد  های فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ 
و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترل  ها به منظور تسهیل 
تجارت بین المللی می تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان 

دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد.
وزارتخانه  ها و سازمان  های مسئول  این کنترل  ها باید به منظور انجام سریع 

وظایفشان امکانات و تسهیالت الزم را فراهم نمایند.

مبحث پنجم: الزامات سامانه )سیستم( هماهنگ شده
به  اقتصادی و دارایی موظف است اصالحات مربوط  امور  ماده 13- وزارت 
و  آن  توضیحی  یادداشت   های  کاال،  کدگذاری  و  توصیف  هماهنگ شده  سامانه 
اصالحات بعدی را در قالب آیین نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیئت وزیران 
برساند و اصالحات مزبور را در روزنامه  های کثیراالنتشار آگهی و در تارنمای )وب 

سایت( اختصاصی گمرک درج کند.
تبصره- در صورتی که اصالحات مزبور در مأخذ حقوق ورودی مؤثر باشد، 
کاالی موجود در گمرک و کاالیی که قبل از اعالم آگهی برای آن گشایش اعتبار 

شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است مشمول مأخذ کمتر می شود.
مدت زمان رسیدن کاالی بارنامه در آیین نامه این قانون تعیین می گردد.
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بخش دوم: ارزش گذاری و قواعد مبدأ
فصل اول: ارزش کاال

مبحث اول: ارزش کاالی ورودی )وارداتی(
ماده 14- ارزش گمرکی کاالی ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش 
بهای خرید کاال در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل ونقل )سیف( به اضافه سایر 
هزینه  هایی که به آن کاال تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی 
سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کاال تعیین می شود و بر اساس برابری 

نرخ ارز اعالم شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.
تبصره 1- در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل، در صورت پرداخت افزوده 

می شود:
الف- حقوق مالکیت معنوی

ب- هزینه  های طراحی و مهندسی در سایر کشور  ها
پ- ظروف و محفظه  ها

ت- مواد، قطعات و تجهیزات به کار رفته در تولید کاالی وارده و تأمین شده 
توسط خریدار

ث- هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق گرفته به فروشنده 
به طور مستقیم یا غیرمستقیم

تبصره 2- چنانچه ارزش گمرکی کاالی ورودی از قیمت مندرج در اسناد 
ارائه شده متمایز باشد، شامل هزینه  ها یا موارد زیر نمی شود:

الف- هزینه ساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد 
کاال  هایی مانند دستگاه  ها، ماشین آالت و تجهیزات صنعتی پس از ورود آن  ها

ب- هزینه حمل ونقل پس از ورود کاال
توسط  وارده  کاالی  خرید  مالی  تأمین  از  ناشی  متداول  سود  هزینه  پ- 

فروشنده یا شخص ثالث
فعالیت  های  مانند  معامله،  انجام  ازشرایط  اقدامات خریدار خارج  ت- هزینه 

بازاریابی برای کاال
ث- حق تکثیر و تولید داخلی کاالی وارده
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