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بسمه تعالي
“با صلوات بر محمد و آل محمد”
وزارت صنعت ،معدن و تجارت -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
وزارت امور اقتصادی و دارایي – وزارت نفت -وزارت جهادکشاورزی -وزارت دادگستری
وزارت کشور  -وزارت دفاع و پشتیباني نیروهای مسلح -سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان ملي استاندارد ایران -سازمان میراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسالمي ایران
دبیرخانه شورایعالي مناطق آزاد تجاری – صنعتي و ویژه اقتصادی
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
هيئت وزيران در جلسههای  1395/4/6و  1395/4/30به پيشنهاد ستاد مرکزی مباارز باا چاقاا
کاال و ارز و به استناد مواد ( )55و ( )56چانون مبارز با چاقا کاال و ارز – مصوب  – 1392آيينناماه
اجرايی مواد يادشد را به شرح زير تصويب کرد:
آییننامه اجرایي مواد ( )55و ( )56قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
ماده  -1در اين آييننامه اصطالحات زير در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف  -قانون :چانون مبارز با چاقا کاال و ارز  -مصوب  - 1392با اصالحات بعدی.
ب  -ستاد :ستاد مرکزی مبارز با چاقا کاال و ارز موضوع ماد ( )3چانون.
پ  -نهاد :نهاد مأذون از طرف ولی فقيه (ستاد اجرايی فرمان حضرت امام (ر )).
ت  -کاشف :دستگا ها و ضابطان موضوع ماد ( )36چانون.
ث  -سازمان :سازمان جمعآوری و فروش اموال تمليکی.
ج  -تبادل اطالعات :تبادل الکترونيکی اطالعات بر روی بستر ارتباطی امن.
چ  -وزارت بهداشــت :وزارت بهداشااتد درمااان و آمااوزش پزشااکی و سااازمانهااای تابعااه آن
(سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونتهای غذا و داروی دانشگا های
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  -درمانی سراسر کشور).
ح -گمرک :گمرک جمهوری اسالمی ايران.
خ– امحاء :معدوم يا منهدم کردن کاالهای چاقا مکشوفه.
ماده  -2کاالهای چاقا مکشوفه در صورت امکان به شارط صاادرات و باا اخاذ تضامين الزم باه
فروش میرسند و در غير اين صورتد مطابق مقررات اين آييننامه امحاء خواهند شد.
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ماده  -3فروش و توزيع کاالهای چاقا مکشوفه در داخل کشاور باه اساتینای ماوارد زيار م ااز
نمیباشد:
الف -کاالهايی که در بازار داخلی نياز جدی وجود دارد و به توليد داخلی و ت ارت خارجی لطماه
وارد نمیسازدد به پيشانهاد وزارتااناههاای صانعتد معادن و ت اارتد جهادکشااورزی و بهداشات و
تصويب هيئت وزيران.
ب -کاالهای موضوع مواد ()11د ()12د ( )13و ( )14اين آييننامه.
تبصره  -عرضه داخلی کاالهای مشمول اين ماد صرفاً مطابق ترتيباات مقارر در ايان آياينناماه
خواهد بود.
ماده  -4کاالهای چاقا خروجی توليد داخل کشور از چبيل سوخت و مشاتقات نفتاید دارو و دام
از شمول اين آييننامه خارج بود و درخصوص آنها مطابق مقررات مربوط اچدام خواهد شد.
ماده  -5سازمان موظف است درخصوص کاالهای موضوع تبصر ( )1ماد ( )53چانون با هماهنگی
نهاد نسبت به فروش به شرط صادرات و يا امحای آنها اچدام و وجو حاصل از فروش را به حساب نهاد
واريز نمايد.
ماده  -6سازمان بالفاصله پس از تحويل کاالهای چاقا مکشوفه و صدور چاب انباارد نسابت باه
ثبت مشاصات آنها اچدام نمود و اطالعات کاالها را از طريق سامانه شناساه کااال باه من اور تعياين
ارزش با سامانه پن ر واحد ت ارت فرامرزی در امور گمرکی تبادل مینماياد .ساازمان باا اساتفاد از
اطالعات مذکورد چيمت ت اری روز کاال را به عنوان چيمت پايه فروش تعيين میکند.
تبصــره  -1گماارک موظااف اسات ضاامن بااهروزرسااانی سااامانه پن اار واحااد ت ااارت فراماارزی
در امور گمرکید امکان دسترسی سامانهای (سيستمی) به آن را برای سازمان فراهم نمايد.
تبصره  -2فروش هرگونه کاالی چاقاا مکشاوفه پاايينتار از چيمات ماذکور ممناوع مایباشاد.
در صورت عدم فروش آنها با چيمت يادشد د مطابق ساير مقررات اين آييننامه عمل خواهد شد.
ماده  -7فروش کاالهای چاقا مکشوفه به شرط صادرات مطابق چوانين و مقررات مربوط و با اخذ
تضمين معتبر وجه نقدد ضمانتنامههای بانکی و وثيقه ملکی مبنی بر عادم فاروش و توزياع و عرضاه
در داخل کشور اين کاالها در چالب شرط ضمن عقد به شرح زير ان ام میشود:
الف -در خصوص کاالهای م از دو برابر ارزش کاال.
ب -در خصوص کاالهای م از مشروط سه برابر ارزش کاال.
پ -در خصوص کاالهای يارانهای قهار برابر ارزش کاال.
ت -در خصوص کاالهای ممنوعه از قهار تا د برابر ارزش کاال .
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تبصره  -1در صورت عدم ان ام تعهد فو در موعد مقررد وثايق سپرد شد به نفع دولات ضاب
میشود .در اين صورت کاال مطابق مقررات اين آييننامه م دداً در فرايند فاروش باه شارط صاادرات
چرار میگيرد.
تبصره  -2کاالهای موضوع اين ماد پس از فروشد با ن ارت سازمان و توس خريدار مستقيماً به
گمرک معرفی و جهت صادرات منتقل میگاردد .جزيياات قگاونگی اجارای ايان تبصار باه موجاب
دستورالعملی است که توس سازمان با همکاری گمرک تهيه و به تصويب ستاد خواهد رسيد.
تبصره  -3تضامين سپرد شد توس خريداران کاالد پس از اراياه رسايد چاب

انباار مبنای بار

تحويل کاال به انبارهای گمرکی يا مناطق آزاد ت اری  -صنعتی و وياه اچتصاادی و اساتعالم صاحت
اسناد ارايه شد از مراجع صادرکنند آنهاد به صاحب آن مسترد خواهد شد.
تبصره  -4درج عبارت "فروش باه شارط صاادرات" در اساناد فاروش صاادر از ساوی ساازمان
درخصوص کاالهای موضوع اين ماد الزامی است.
تبصره  -5صادرات کاالهای موضوع اين ماد لزوماً بايد باه خاارج از کشاور باشاد و منااطق آزاد
ت اری  -صنعتی و ويه اچتصادی به عنوان مقصد صادراتی محسوب نمیگردند.
ماده  -8در مورد کاالهای موضوع بندهای ماد ( )3اين آييننامهد ساازمان موظاف اسات پاس از
صدور حکم چطعی از مرجع صالح رسيدگیکنند و چبل از اچدام به فروش يا واگذاری کاالهای چاقاا
ضب چطعی:
الف  -در خصوص کاالهای مشمول استاندارد اجباری نسابت باه اخاذ م وزهاای فناید ايمنای و
بهداشتی از سازمان ملی استاندارد ايران اچدام نمايد .در مورد کاالهای موضوع ماد ( )27چاانوند ابتادا
چابليت مصرف انسانی از وزارت بهداشت استعالم خواهد شد.
ب  -در خصوص کاالهای مشمول چرنطيناه و سااير کاالهاايی کاه نيازمناد اخاذ م اوز از وزارت
جهادکشاورزی میباشند مطابق چوانين و مقررات مربوط اچدام خواهد شد.
پ -نسبت به دريافت شناسه کاال و شناساه رهگياری موضاوع مااد ( )13چاانون بارای کاالهاای
مشمول اچدام نمايد.
تبصره  -1سازمان موظف است پس از دريافت کاالهای موضوع بند (الف) ماد ( )27چانوند مراتب
را طی گزارشی به همرا نمونه به وزارت بهداشات ارساال نماياد .وزارت يادشاد باه محا دريافات
گزارشد نسبت به ان ام بررسیهای فنی مربوط اچادام و يان نسااه از صورت لساه نتاايل حاصاله را
بايگانی و ين نساه را به سازماند کاشف و مرجع صالح رسيدگیکنند ارسال مینمايد.
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تبصره  -2پاسخ استعالم ها و ن ريه کارشناسان به صورت کامالً شافافد بادون ابهاام و اجماال و
چابل اجرا در کاربرگ (فرم)های فيزيکی يا الکترونيکی يکنواخت حسب مورد به امضای مقاام م ااز از
سوی وزارتاانههای بهداشت و جهادکشاورزی و سازمان ملی استاندارد ايران حوز کشف کاالی چاقا
میرسد.
ماده  -9فروش کاالهايی که به سرعت فاسد يا مشتعل میشوندد حيوانات و پرندگان و يا کاالهايی
که مرور زمان سبب اي اد تغييرات کمی و کيفی در آنها میشاودد بالفاصاله پاس از اخاذ م وزهاای
بهداشتید ايمنی و چرنطينهای الزم و اخذ دستور از مرجع صالح رسيدگیکنند ان ام میشود.
تبصره  -فروش کاالهايی که به سرعت فاسد يا مشتعل میشوند منوط به نگهداری نموناه شااهد
خواهد بود .در مواردی که امکان نگهداری نمونه شاهد وجود نداشته باشدد مراتاب باا ذکار جزييااتد
خصوصيات و اوصاف کاال صورت لسه شد و به امضای نمايند سازمان و مرجع صالح رسيدگیکنند و
دستگا مرتب با موضوع حسب مورد از چبيل وزارتااناههاای صانعتد معادن و ت اارتد بهداشات و
جهادکشاورزی و سازمان ملی استاندارد ايران خواهد رسيد.
ماده  -10درخصوص امحای کاالهای چاقا مکشوفه:
الف -سازمان مکلف است نسبت باه امحاای آنهاا باا حضاور نماينادگان ساتادد دادسارای محالد
سازمان تعزيرات حکومتید نيروی انت امی جمهوری اسالمی ايراند سازمان حفاظات محاي زيسات و
حسب مورد نمايندگان وزارتاانههای بهداشت و جهادکشاورزی اچدام کند .مراتب صورت لساه شاد و
توس آنان امضا خواهد شد.
ب -دستگا های کاشف و ضابطين پس از صدور حکم چطعی مبنی بر چاقا بودن کاالی مکشوفهد
نسبت به امحای کاالهای ممنوعه (مشروبات الکلید آالت و وسايل چمارد آثار سمعی و بصری مسته ن
و مبتذل) با حضور اشااص مذکور در بند (الف) اين مااد و نمايناد حفاظات اطالعاات ياا حراسات
(برای دستگا های غيرن امی)د يگان يا واحد کاشف اچدام مینمايند.
تبصره  -1مسئوليت امحای کاالهای چاقا مکشوفه به عهد سازمان میباشد .دستورالعمل امحااء
توس سازمان و با همکاری دستگا های موضوع بند (الف) اين ماد و حسب مورد دستگا های ذیرب
به تصويب میرسد.
تبصره  -2ضايعات حاصل از امحای کاالهايی ن ير خودرود موتورسيکلت و وساايل نقلياهد مطاابق
ضواب چانونی به فروش میرسد.
مــاده  -11ارزهااای مکشااوفه چاقااا بااه حساااب تعيااين شااد از سااوی باناان مرکاازی
جمهوری اسالمی ايران واريز خواهد شد .بانن مذکور موظف است پس از صدور رأی چطعی و ابالغ آن
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بااه بانااند معااادل ارزش ريااالی ارز مکشااوفه بااه ناارب رساامی را بااه حساااب تعيااين شااد از سااوی
خزانهداری کل کشور واريز کند.
ماده  -12کليه مسکوکات طال و نقر و شمش طال و جواهرات مکشاوفه چاقاا بالفاصاله تحويال
سازمان میگردد .پس از صدور رأی چطعی:
الف -شمش طال و جواهرات با صدور حواله فروش تحويل بانن مرکزی جمهاوری اساالمی اياران
شد تا نسبت باه فاروش آنهاا باه نارب روز و وارياز وجاو حاصال از آن طباق مقاررات باه حسااب
خزانهداریکل کشور اچدام کند.
ب -در مورد مسکوکات و جواهرات بدواً نسبت به فروش باه شارط صاادرات آنهاا اچادام نماود و
در صورت عدم امکان صدور از حالت استفاد خارج و جهت تبديل به شمش باا صادور حوالاه فاروش
تحويل بانن مرکزی جمهوری اسالمی خواهد شد تا مطابق بند (الف) اين ماد اچدام شود.
ماده  -13اموالی که به تشايص سازمان ميراث فرهنگید صنايع دستی و گردشاگری دارای ارزش
تاريای و ميراث فرهنگی باشندد تحويل اين سازمان خواهد شد.
ماده  -14در صورت کشف فرآورد های نفتی به ظن چاقا د کاالی مکشوفه توس دستگا کاشف
به نزديکترين شعبه شرکت ملی پاش فرآورد های نفتی ايران تحويال خواهاد شاد .شارکت ماذکور
نسبت به تعيين ماهيت کاالی مکشوفه اچدام و پاس از فاروشد خاالص درآماد حاصال را باه حسااب
خزانهداری کل کشور واريز مینمايد .در صورتی که کااال فارآورد نفتای تشاايص داد نشاودد بارای
اجرای مقررات مربوط به سازمان تحويل داد میشود.
تبصره  -شرکت ملی پاش فرآورد های نفتی ايران موظف است پس از اعاالم مراجاع ذیصاالح
مبنی بر بالصاحبد صاحب متواری و م هولالمالن بودن فرآورد های نفتی مکشوفه چاقا و مشتقات
آند نسبت به درخواست واريز وجو حاصل از فروش اين فرآورد ها با ذکر مبالغ واريزی و ارساال رأی
چطعی صادر به خزانهداری کل کشور اچدام نمود و خزانهداری کل کشور نيز وجو مزبور را بالفاصاله
به حساب نهاد واريز میکند.
ماده  -15سازمان مکلف است با توجه به ماهيت هر کاال نسابت باه نگهاداری مناساب آن اچادام
نمايد.
ماده  -16در صورت صدور رأی استرداد و موجود بودن عاين کااالد ساازمان موظاف اسات اماوال
مربوط را بالفاصله تحويل مالن آن نمايد و مراتب را به دستگا هاای مرباوط اطاالع دهاد .در صاورت
موجود نبودن عين کاالد سازمان موظف است بر اساس تقاضای مستحق نسبت به تحويل میال آن باه
مالن اچدام نمود و در صورت نبودن میلد طبق مقررات مربوط از خزانهداری کال کشاور باه انضامام
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حکم صادر د پرداخت چيمت روز فروش را مطابق رأی صادر درخواست نمايد .خزانهداری کال کشاور
مبلغ مذکور را از محل درآمد عمومی مربوط برگشت و به حساب ساازمان وارياز نماود و ايان مبلاغ
بالفاصله توس سازمان به ذیحق مسترد میشود.
تبصره  -1تحويل و استرداد کاالهای م نون به چاقا که از سوی مراجع ذیصالح من ر به صدور
رأی برائت و استرداد کاال میشودد مشمول پرداخت هزينه نگهاداری (انباارداری)د تالياه و باارگيری
نمیباشد.
تبصره  -2در صورتی که صاحب کاال ظرف د روز از تاريخ ابالغ رأی برائت بارای تحويال کااالی
خود به سازمان مراجعه ننمايد از آن تاريخ مکلف به پرداخت هزينههای نگهاداری (انباارداری) و ادار
کاال مطابق مقررات مربوط خواهد بود.
ماده  -17کاالهايی که به ظن چاقا در اماکن گمرکی چبل از ترخيص چطعی کشف و به ساازمان
تحويل شد و رأی برائت در مورد آنها صادر شد است و کاالهای موضوع رويههای بندهای (ب) تا (ج)
ماد ( )47چانون امور گمرکی  -مصوب  -1390که چبل از اتماام تساويه پرواناههاای گمرکای کشاف
میشوندد با رعايت تشريفات گمرکی مربوط به مالن تحويل خواهند شد.
ماده  -18جارايم وصاولی و وجاو حاصال از فاروش کاالهاای چاقاا مکشاوفه کاه باه موجاب
چاوانين و مقاررات مرباوط از ساوی ساازمان باه فاروش مایرساد اعام از کاالهاايی کاه باه موجااب
چوانين و مقررات متولی خاص فاروش دارنادد باه حسااب وياه اعالمای نازد خزاناهداری کال کشاور
واريز میشود.
ماده  -19به من ور مستندسازی الکترونين اطالعات اموال ناشی از چاقا د سازمان موظف است با
همکااااری وزارت صااانعتد معااادن و ت اااارتد ساااازمان تعزيااارات حکاااومتید گمااارکد کاشااافد
سازمانهای م وزدهند در فرايند ت ارتد سازمان امور مالياتی و سااير دساتگا هاايی کاه از مرحلاه
کشف کاالی چاقا تا بازگشت م دد آن به اچتصاد رسمی يا صاادرات ياا امحااء نقاش دارنادد ظارف
شش ما پس از تااريخ الزم االجراشادن ايان آياينناماه ساامانه يکپارقاه اماوال تمليکای را تهياه و
اجرا نمود و مورد بهر برداری چرار دهد.
تبصره  -سامانه يکپارقه اموال تمليکی بايد به گونهای طراحی و اجرا گردد که فراينادهای ثباتد
بررسااید ارزيااابید ارزشگااذاری کاااال و عرضااهد فااروش بااه شاارط صاادورد امحاااء و اسااترداد امااوال و
نتي ه نهايی مراجع رسيدگی کنند را شامل گردد.
ماده  -20تمام اطالعات مربوط به کاالهای چاقا مکشاوفه باه صاورت ساامانهای (سيساتمی) از
طريق سامانه شناسايی و مبارز با کاالی چاقا در اختيار سامانه يکپارقه اموال تمليکی چرار میگيرد
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و سازمان نيز موظف است نتي ه اچدامات خود در اين زمينه را به صورت سامانهای (سيساتمی) بارای
سامانه شناسايی و مبارز با چاقا تبادل نمايد.
مــاده  -21سااازماند شاارکت ملاای پاااش فاارآورد هااای نفتاای ايااران و باناان مرکاازی
جمهوری اسالمی ايران موظفند درخواسات م اوز فاروش کاالهاای موضاوع تبصار ( )2مااد ()53
چانون را از طريق سامانه پروند های چاقا کاال و ارز به مرجع رسيدگیکنند ارسال نمايناد و مرجاع
رسيدگیکنند نيز ن ر خود را از طريق اين سامانه به سازمان مبادله مینمايد.
ماده  -22سازمان موظف است در اجرای ماد ( )55چانوند پس از اخذ م وز از مراجع ذیربا و
نصب رمزينه موضوع ماد ( )13چانون نسبت به فروش کاالهای مکشوفه و اموال توچيفی اچدام نمايد و
شناسه يکتای م وز فروش را به صورت سامانهای (سيستمی) با سامانه شناساايی و مباارز باا چاقاا
تبادل نمايد.
ماده  -23سازمان مکلف است حسب مورد نتي ه فروشد استردادد فاروش باه شارط صاادرات ياا
امحای کاالهای چاقا مکشوفه را در هر مورد با ذکر جزييات بالفاصله پس از اچادام از طرياق ساامانه
يکپارقه اموال تمليکی جهت درج در پروند مربوط به مرجع رسيدگیکنند اعالم نمايد.
تبصره  -بانن مرکزی جمهوری اسالمی ايران و شارکت ملای پااش فارآورد هاای نفتای اياران
به ترتيب در خصوص ارز و فرآورد های نفتی چاقا مکشاوفه نياز مکلاف باه اچادام باه طرياق فاو
میباشند.
ماده  -24ن ارت بر اجرای اين آييننامه بر عهد ستاد و مسئوليت پاساگويی برعهد وزير مربوط
يا باالترين مقام دستگا اجرايی ذیرب است.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییسجمهور
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