ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎد ﮔﻤـﺮک ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎم ﻗﻀـﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﮐﺎﻫﺶ رﺳﻮب
ﮐﺎﻻ

ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از اراﺋﻪ  ۱۳ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﮐﺎﻫﺶ رﺳﻮب ﮐﺎﻻ در ﺑﻨﺎدر و ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر
ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻓﺎرس ،ﻣﻬﺮداد ﺟﻤﺎل اروﻧﻘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﻻ،
ﻧﻬﺎدهﻫـﺎی داﻣـﯽ ،ﻣـﻮارد ﻏﺬاﯾـﯽ ،دارو ،ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﭘﺰﺷﮑـﯽ ،ﮐﺎﻻﻫـﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای رﺳﻮب ﺷﺪه در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺒﻞ از اﻇﻬﺎر ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺮک ،اﻗﺪاﻣﺎت
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ در راﺳﺘﺎی اﻇﻬﺎر ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻤﺮک و ﺗﺮﺧﯿﺺ آن ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر در ﻣﯿﺰان
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺑﻨﺎدر ،ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋۀ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک اﻓﺰود :در راﺳﺘﺎی ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ رﺳﻮب ﮐﺎﻻ در ﺑﻨﺎدر و
ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در
اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و
ﮔﻤﺮک ﺑﺮﮔﺰار و در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎی

اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻨﺎدر و ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺳﻮب و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮐﺎﻻ در ﺑﻨﺎدر،
ﮔﻤﺮﮐﺎت و اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ
ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ در روﻧﺪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ و
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﻄﻊ ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اروﻧﻘﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﻠﻞ و دﻻﯾﻞ رﺳﻮب ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺑﻨﺎدر و ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ۱۳ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﺼﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک درﺑﺎره اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ
ﻣﺼﻮﺑﻪ ای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
ﮐﺎﻻﻫﺎی وارده ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر واردات ﻗﻄﻌﯽ ﻗﺒﻞ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪ ﻏﯿﺮاز ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء( و
ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﻣﻬﻠﺖ ﻻزم ﺑﺮای اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺠﻮز ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش وزارت ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت ﮐﺎﻻﻫـﺎی وارداﺗـﯽ ﭘـﺲ از اراﺋـﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺠﺎری ،دو ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
ﻗﻀﺎﺋﯽ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرشﻫﺎی وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
در ﺻﻒ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﮔﻤﺮک ﺟﻬﺖ
اﻇﻬﺎر و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ در ﮔﻤﺮک ،ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺧﺬ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﺎﻻﻫﺎی در ﺻﻒ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارده ﺑﺼﻮرت
اﻋﺘﺒﺎری )ﮐﻪ دارای ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺎﻻ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺎﻻﻫﺎی دﭘﻮ ﺷﺪه در ﺑﻨﺎدر ،ﻣﻨﺎﻃﻖ
وﯾﮋه و آزاد و ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎر ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻘﻀﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﻗﻼم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای و ﻣﻮاد اوﻟﯿۀ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﯾﻦﺑﺎره اﺳﺖ.
اروﻧﻘﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻋﻼم ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺮک ﭘﺲ از  ۴ﻣﺎه از
ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه و آزاد
را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮارد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻟﺰام ﻫﻤﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در
ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ )ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﺪت زﻣﺎن آزﻣﻮن ﮐﺎﻻﻫﺎ( و ارﺳﺎل ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
ﺑﻪ ﮔﻤﺮک و اﻣﮑﺎن ﺗﻮدﯾﻊ ﺣﻘﻮق ورودی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وارداﺗﯽ

ﺑﺼﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ذﯾﺤﺴﺎﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﯾﺎ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﯿﻪ ،از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻗﻼم ﺿﺮوری
در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺒﺰ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻓﻮری از ﮔﻤﺮک ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ،ارﺗﻘﺎء ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش
ﮔﻤﺮک  TSCو اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻣﻨۀ ﺣﺪاﻗﻠﯽ و
ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﺮای ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ و ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ رﮐﻮردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
در ﺳﺎﻣﺎﻧۀ ارزش ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ و اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را از دﯾﮕﺮ
ﻣﻮارد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :اﻋﻤﺎل ﻓﻮری ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ ﺳﻨﺪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺑﺎوﺟﻮد ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ،ﻇﺮف
ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧۀ ﮔﻤﺮﮐﯽ ،از اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﺎرج
ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد در اﯾﻦﺑﺎره اﺳﺖ.
اروﻧﻘﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮدن ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ از ﻧﻈﺮ اﻋﻼم ﺑﯿﺶ ﺑﻮد ارزش و ﮐﺴﺮﺗﺨﻠﯿﻪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل
اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ،اﻇﻬﺎر و اﻋﻼﻣﯿۀ ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ﺑﺎ ﻗﻔﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در
ﻣﺮاﺣﻞ اﻇﻬﺎر ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻤﺮک و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوازدﻫﻢ
در اﯾﻦﺑﺎره داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻫﻢ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻓﻮری ﮐﺎﻻﻫﺎی در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺴﺎد در ﺑﻨﺎدر و ﮔﻤﺮﮐﺎت
ﮐﺸﻮر ،ﻣﯿﺰان ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻗﻼم ﻣﺸﻤﻮل ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ
اﺣﺼﺎء و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :ﻓﺎرس

