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بررسی مسائل و مشکالت امور گمرکی و ارائه راهکارهای مربوطه

عنوان موضوع
مرجع طرح موضوع

اتحادیه صادرکنندگان استان
گمرک به عنوان سازمانی که اجرا کننده قوانین و مقررات وضع شده از سوی مجلس است ،نقش مهمیی را در صیادرات و
واردات و ترانزیت کاالها و تسهیل تجارت ایفا میکند.
اگر گمرک ،نقش خودش را خوب و به موقع و سریع انجام دهد ،گردش کاال روانتر و سریعتر انجام خواهید شید .امیروزه
«گمرک» به عنوان اولین و مهمت رین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سایر عوامل ذیمدخل در عرصه تجارت بیین
المللی اعم از بانکها ،شرکت های بیمه و مؤسسات حمل و نقل و …  ..نقشی مهم و کلیدی در توسیهه تجیارت قیانونی و
اعمال سیاست های بازرگانی کشور ایفا می نماید گمرکات جهان موظف به اعمال مجموعه ای از مقررات و سیاست هیای

شرح موضوع

تجاری ،اقتصادی ،صنهتی ،امنیتی و بهداشتی هستند که صرفنظر از اولویت های کاری خود و علی رغم مسی ولیت هیای
سازمانی نسبتاً مشابه ،رویکرد و روشی که در اعمال این قبیل سیاست ها بکیار میی برنید بیه شیدت متفیاوت است.رشید
فزاینده و مستمر تجارت خارجی و اهمیت روزافزون گمرک به مثابه یکی از عوامل کلیدی موثر و مهم در زنجیره تجیارت
بین الملل ،سرمایه گذاری های بخش خصوصی و رقابت بین المللی گسترده جهت جلب سیرمایه هیای خیارجی ،جهیانی
شدن و تجارت بین الملل ،افزایش جرائم سازمان یافته فراملیتی ،گسیترش روزافیزون میمیان هیای تجیاری منطقیه ای و
باالخره استفاده رو به تزاید از آخرین دستاوردهای فن آوری اطالعات و ارتباطات همه و همیه در تيیییر نقیش و ماهییت
عملکرد گمرکات و میش بینی وظایف نوین آن تأثیر قابل توجهی داشته و دارد.
نظر به اهمیت جایگاه گمرک در این جلسه به بررسی مشکالت صادرکنندگان در حوزه گمرک در استان مرداخته شد.
 -1اشییتباه غیرعمیید صییادرکنندگان در اعییالم ارزش صییادراتی در اظهارنامییه صییادراتی کییه واحییدهای صییادراتی
را مشمول هزینه باالی جرایم میکند.
 -2طوالنی بیودن فراینیدهای کارشناسیی در واردات بجهیت ارجیای ارزییابی هیا بیه کارشناسیان مجیازی و عیدم
آگاهی کارشناسان سایر استانها از تولیدات استان
 -3کم بودن زمان مذیرش حقوق ورودی و عوارض مرداختی بصورت ضمانتنامه بانکی
 -4عدم بروزبودن ارزش کاالهای صادراتی

ایرادات و مشکالت
مطروحه

جمعبندی جلسه
کارشناسی به تاریخ

مشکالت فوق در جلسه ای با حضور رئیس گمرک ،رئیس اتحادیه صادرکنندگان مطرح و میشنهادات ذیل مصوب گردید:
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باتوجه به تبصره ماده  107قانون امور گمرکی " هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد کمتر یا بیشتر
ارزش کاال غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیالت و مزایای غیرقانونی برای صاحب کاال ایجاد نمایدد جریمده ای

پیشنهادات

بین ده تا صد درصد مابه التفاوت ارزش ،اخذ میشود " .لذا به جهت اشتباه سدهوی بعیدی از صدادرکگگدگان
ارزش اظهارنامه صادراتی واحدهای تولیدی مشمول جریمه های سگگین بصورت ضمانتگامه و سدررده جهدت
ارجاع به کمیسیون حل اختالف میگردد ،لذا پیشگهاد میگردد تبصره ماده  107قانون امور گمرکی حذف و یدا
ماده مذکور برای واحدهای تولیدی در صورت عدم سوءنیت با جریمه حداقلی اظهارنامه اصالح گردد.
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در راستای حمایت از تولید و بهبود فیای کسب وکار به مگظور تسهیل و تسریع در ترخیص کاالهدا و جبدران
کمبود نقدیگگی برای واحدهای تولیدی ،حقوق ورودی و عوارض پرداختی بصدورت ضدمانتگامه بانکیامداده 6
قانون امور گمرکی) با سررسید  15بهمن میباشد ،لذا پیشگهاد میگردد سررسید ضمانتگامه بدانکی واحددهای
تولیدی تا مورخ  5اسفگد ماه تمدید شود.



همانطور که مستحیرید بررسی کاالهای وارداتی مسیر زرد و قرمدز توسدک کارشگاسدان مجدازی در سدایر
گمرکات صورت می گیرد و گاها بعیی از کارشگاسان مجازی بعلت عدم آشگایی با کاالهدای وارداتدی باعد
طوالنی شدن روند تشریفات گمرکی میگردند ،لذا پیشگهاد میگردد برای اظهارنامه های وارداتی واحددهای
تولیدی مستقر در هر استان در همان گمرک محل بررسی و اقدام الزم بعمل آید.

قانون امور گمرکی
فهرست مستندات و
مدارک پشتوانه
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