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 09/09/1399 تاریخ تهیه گزارش مقررات شناسه

 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 190بررسی ایرادات و اشکالت وارده به ماده  موضوع عنوان

 گفتگوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس دبیرخانه شورایاتحادیه کارگزاران گمرکی و  مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

وکالت از صاحبان کاال،  به که شود می اطالق شخصی به قانون امور گمرکی ، کارگزار  128بر اساس ماده 

فعاالن عرصه تجارت خارجی خصوصا کارگزاران گمرکی به  .دهد می انجام تشریفات گمرکی آنها را در گمرک 

اهمیت  کشور برای عنوان حلقه واسط این حوزه از اقتصاد با سایر بخش های اقتصادی و صنایع مختلف تولیدی 

کارگزاران گمرکی از مهمترین ارکان ارتباطی گمرک با سایر بخش های اقتصادی خصوصی کشور  .بسیاری دارد

با دانش تخصصی خود در جهت کاهش مدت زمان ترخیص کاال و هزینه های مرتبط  محسوب می شوند که

با این حال یکی از مشکالت به وجود آمده در خصوص تبیین جایگاه ترخیص کار و کارگزار  .تأثیر گذارند

کمرکی می باشد، اشخاص ترخیص کار که عموما کارمندان کارگزارن گمرکی هستن با توجه به روابط فردی و 

واقع فرایند گمرکی را پیش میبرند این در حالی است که اسامی این ها در هیج جایی ثبت فوظ در گمرک درن

اظهار می دارد که کارگزاران گمرکی می توانند نماینده خود را معرفی نمایند یا با  190در ماده نمی گردد. 

  .که این خالف محیط کسب و کار هست وکالتنامه این امر انجام شود

به جناب آقای قاسمی معاون محترم مرکز پژوهشکده  26/06/98مورخ  273/256/98مه نگاری به شماره نا

 مجلس شورای اسالمی که از طریق اتحادیه کارگزاران گمرکی صورت گرفته است.

به مدیرکل پیشگیری و نظات بر قاچاق کاال و ارز  13/9/1399مورخ  4740/256/99گاری به شماره نامه ن  

 که هیچ نتیجه ای در برنداشته است. استان

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

آیین نامه  190که باعث دامن زدن به این مشکل میشود تناقص بین ماده  ایجاد شدهیکی از مشکالتی  -1

این قانون می باشد و سبب شده است قانون بهبود فضای کسب و کار آیین نامه در  128امور گمرکی با ماده 

انطور حد شعار بماند زیرا با وجود آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی عمال مانع از اجرای آن گردیده است. هم

که مستحضرید در قانون آمده فقط کارگزارانی که دارای پروانه گمرکی هستند می توانند اظهار کنند. ) ماده 

بیان شده افرادی که اصال قانون امورگمرکی کمترین  190قانون امور گمرکی( آما در آیین نامه ماده  128

کارمندی می توانند با نامه ف، کارمند شرکت ها ااطالعاتی ندارند مثل دارندگان کارت های بازرگانی یکبار مصر

 .جهت ترخیص به گمرک مراجعه نمایند

اغلب تخلفات  گمرکی اعم از قاچاق، فرار مالیاتی، اظهار خالف و کم مشکل دوم که به این ماده وارد هست  -2

اظهاری توسط این نوع شرکت ها و کارمنداشان صورت میگیرد که موجب تضییع حقوق دولت و کارگزاران می 

 گردد. 
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رفته است، و ورود افراد غیر متخصص و سوری اظهار کاال در گمرک را از کارگزاران گمرکی گ  مشکل سوم-3

 بعضا باعث بیکاری بسیاری از مشاغل این امر شده.

جلسه بندی جمع

به تاریخ  کارشناسی

09/09/99  

سی در روز  شنا ست کارگروه کار ش ضوع ن شنبه مو شورای گفتگوی دولت  09/09/99مورخ .یک و  در محل دبیرخانه 

ضور اتحادیه کارگزاران گمرکی و نماینده ای از گمرک و قاچاق کاال ب صی اتاق بازرگانی با ح صو رگزار گردید. بخش خ

  قانون امور گمرکی در جلسه آذر ماه شورای گفتگو مطرح گردد. 190مقرر شد ایرادات وارده به ماده 

صی  صو شورای گفتگوی دولت و بخش خ صفا، دبیر محترم  ساس ماده  :جناب آقای  آیین نامه اجرایی  190برا

قان.ن گمرکی انجام تشریفات گمرکی مستلزم داشتن پروانه کارگزاری می باشند. لذا مدتی است در مبحث مربوط به 

ین با افراد متخصص طرح و بررسی می شود قاچاق کاال و عدم پرداخت مالیات و شناسایی مودیان واقعی توسط مسئول

شده  صی امور گمرکی یعنی کارگزارن گمرکی ن شاره ای به مهمترین و متخصص ترین بخش خصو سفانه هیچ ا اما متا

 تاکید بر این است که جایگاه واقعی کارگزاران گمرکی مشخص گردد.است. 

شورهای جهان کارگزاران گمرکی با مجوز در اک :  جناب آقای کالهی نایب رییس اتحادیه کارگزاران گمرکی ثر ک

ستند از آنجاییکه هئیت محترم دولت در ماده  صادرات ه سهیل کنندگان فرایند واردات و  سمی یکی از ت آیین  190ر

شریفات گمرکی  سوری ترخیص کاال داده و برای انجام ت شرکت های  سیس  شخاص حقوقی امکان تا نامه اجرایی به ا

آیین نامه مذکور ) مصتتوب هیت دولت (  128خود استتتفاده کنند لذا این ماده در تعارب با ماده بتوانند از کارمندان 

می باشد. و از سویی افرادی که به این امر می پردازند فاقد تخصص کافی می باشند. لذا خواشهمند است تدبیری برای 

 حفظ جایگاه کارگزار گمرک اندیشیده شود. 

با عنایت به اینکه ترخیص کاال از گمرک جمهوری استتالمی  استتتان هرمزگان محترم ناظر گمرکات نماینده 

ایران، مستتتلزم اظهار و انجام تشتتریفات گمرکی با رعایت مقررات مربوطه می باشتتد، تنوع مقررات و افزایش 

سالمی ایر سیون های بین المللی که دولت جمهوری ا ان پیوسته آنها )اعم از مقررات داخلی یا مربوط به کنوان

به آنها پیوستتته استتت( اظهار کاال و انجام تشتتریفات گمرکی را تاحدودی پیریده کرده و دارا بودن اطالعات 

کامل توستتط صتتاحبان کاال و اظهار کنندگان ضتتروری می باشتتد. چنین الزامی به ویژه گستتتر  تجارت 

شریفات را  شورها، انجام این ت شخص یا الکترونیک باعث گردیده تا قوانین گمرکی اکثر ک سط خود  صرفاً تو

ولی وجود افرادی که با نمایندگی ار صاحبان کاال کار اظهار را انجام می  .امکان پذیر بدانند کارگزاران گمرکی

 دهند باعث به وجود آوردن مشکالتی در تشریفات گمرکی گردیده است.

 پیشنهادات

 در نحوه دریافت کارت کار گزاری  

 آن استان  کارگزاری و سپس امتحان دریافت توسط گمرگ موز  افراد توسط اتحادیه هایآ .1

  ابقه فعالیت در امور گمرکی در کنار مدرک تحصیلیسلحاظ کردن  .2
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لبته برای ) برای جلوگیری از رانت حذف چهل در صد سهمیه پذیر  برای بازنشستگان .3

ردن ککار بازنشستگان میتونند بصورت تشویقی برای اونایی که در دوران خدمت پاک و درست 

 (بدون سهمیه و کسر از میزان ان احدا کنند

  اضافه شدن اشخاص حقیقی به ماده مذکور 

 مام وقت تصحیح ماده قانونی و حذف وکالت برای اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای کارمندان ت

 می باشند.

  

 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 به معاون محترم وزیر اقتصادی و داریی و رییس کل گمرک  29/11/97مورخ  614/256/97نامه نگاری  به شماره 

 به معاون محترم پژوهشکده مجلس شورای اسالمی 26/03/98مورخ  126/256/98نامه نگاری به شماره 

حترم مرکز پژوهشکده به جناب آقای قاسمی معاون م 26/06/98مورخ  273/256/98نامه نگاری به شماره 

 مجلس شورای اسالمی

 به مدیرکل پیشگیری و نظات بر قاچاق کاال و ارز 9/1399/ 13 مورخ 4740/256/99گاری به شماره نامه ن

 ) تاریخ در ثبت نامه به اشتباه بیست و سوم خورده است(استان

 آیین نامه اجرایی امور گمرکی  190ماده 

 گمرکی آیین نامه اجرایی امور  128ماده 

 
 


