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  :ست مطالبرفه

  هدف - ١
  دامنه كاربرد - ٢
  تعاريف - ٣
 شرح اجرا - ٤

 مسئوليتها  - ٥

 مراجع - ٦

  سوابق  - ٧
  ها پيوست - ٨

  
  
  
  
  
  
  

  :وضعيت بازنگري
  

  تصويب كننده   گانتاييد كنند  دگانتهيه كنن   شرح خالصه تغييرات  تاريخ  ديفر

  عليرضا عامري  شهرام مسعودي پور/ مسعود آقاباقري  علي ابراهيمي/ دق جالليصا  تصويب اوليه و توزيع  ٠٥/١٠/٩١  صفر
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  :هدف -۱
بـه اسـتناد   منطقـه آزاد كـيش و    ركـي تعيين مدت زمان نگهداري و توقف كاالها در امـاكن گم ، به منظور شيوه نامه اين

 -تجـاري ررات صـادرات، واردات و امـور گمركـي منـاطق آزاد     همچنـين مقـ   وگمركي قانون امور  ٢٤ذيل ماده  ٤تبصره 
 .تدوين شده استصنعتي جمهوري اسالمي ايران 

  

  :دامنه كاربرد - ۲
  .باشد مي منطقه آزاد كيش، شامل نامه شيوهدامنه كاربرد اين 

  

 :تعاريف -۳
  

مجـري   باشـد كـه   گمرك سازمان واحدي از زير مجموعه سـازمان منطقـه آزاد كـيش مـي     :گمرك سازمان -١-٣
  . در منطقه آزاد كيش است و ترانزيت واردات ،مقررات صادرات

  

واحدي از زير مجموعه گمرك ايران است كه مجري مقررات صـادرات و واردات  : گمرك مستقر در منطقه -٢-٣
  .مي باشد

  

يـا مكـاني كـه     ها و هر محل ها، محوطه انبارها، باراندازها، اسكله ها، فرودگاه عبارت است از: يگمركاماكن  -٣-٣
تحت نظارت گمرك سازمان است و براي انباشتن و نگهداري كاالها بـه منظـور انجـام تشـريفات گمركـي اسـتفاده       

  . هاي عمومي يا اختصاصي باشد تواند انبارهاي گمركي، انبارها و سردخانه اين اماكن مي. شود مي
  

گمركي تا تعيين تكليف نهـايي، بـا احتسـاب     مدت زمان توقف كاال در اماكن عبارت است از :مهلت قانوني -٤-٣
  . هاي قابل تمديد دوره

  

نامـه در مـورد آنهـا     هاي اعطايي ايـن شـيوه   اطالق مي شود كه مهلت كاالهاييبه  :كاالهاي مهلت منقضي -٥-٣
  . سپري شده باشد

  

 :شرح اجراء - ۴

م تحويل گرفتن تا زمـان تحويـل   مسئوليت حفظ و نگهداري كاالي موجود در انبارهاي گمرك سازمان از هنگا -۴-۱
يـا هـر    و كـيش گذاري  مرجع تحويل گيرنده شركت توسعه و سرمايه. دادن آن با مرجع تحويل گيرنده كاال مي باشد

  . كه مسئوليت انبارها و اماكن گمركي را بر عهده داشته باشد است شركتي
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در صـورت   .تحويل كاال به اين اماكن شش ماه است مدت مجاز نگهداري كاال در انبار هاي گمرك سازمان، از تاريخ -۴-۲

ماهـه نگهـداري كـاال، بـه شـرط پرداخـت        تقاضاي كتبي صاحب كاال يا نماينده قانوني وي، پيش از پايان مدت مجاز شـش 
  .باشد هاي انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك سازمان، اين مدت حداكثر تا سه دوره شش ماهه قابل تمديد مي هزينه

  

مهلت تعيين شـده   ماه شش خاتمهاز قبل  صاحب كاال يا نماينده قانوني وي از طرف دتمدي تقاضاي كتبي اگر -۴-۳
متعلقـه كمتـر نباشـد بـه تشـخيص      هـاي   به گمرك سازمان تسليم نشود به شرط اينكه ارزش كاالي موجود از هزينه

   .باشد ماهه قابل تمديد مي گمرك سازمان مدت مجاز نگهداري يك دوره شش
  

كـاال بنـا بـه تشـخيص مـدير گمـرك       ، ۳-۴و  ۲-۴هاي هاي تعيـين شـده در بنـد    پس از سپري شدن مهلت  -۴-۴
  . گردد مهلت منقضي اعالم مي ،سازمان

  

  .پذيرد اعالم مهلت منقضي كاال صرفا توسط گمرك سازمان انجام مي -۴-۵
  

پايان هر ماه، گمرك سـازمان را بـا تسـليم    مكلف است در ) مسئول مجتمع انبارها(گيرنده كاال  مرجع تحويل  -۴-۶
اين گـزارش بايـد شـامل    . گزارش از مقدار و نوع كاالهايي كه مدت توقف مجاز آنها سپري گرديده است، مطلع نمايد

  :مشخصات ذيل باشد
 شماره قبض انبار - 

 ها تعداد و نوع بسته - 

 عالمت و شماره آنها - 

 گمركشماره مانيفست يا بارنامه و تاريخ تسليم آن به  - 

 .كه كاال به نام او تحويل شده است) يا حقوقي ياعم از حقيق(نام و نشاني شخصي  - 

 .نام و نشاني محلي كه كاال در آن قرار دارد - 

 هاي انجام خدمات مربوطه تا تاريخ تنظيم گزارش محاسبه هزينه - 
 

ي كاال، شرايط منـدرج  مرجع تحويل گيرنده كاال مكلف است جهت اطالع صاحبان كاال از مدت مجاز نگهدار -۴-۷
  . نمايد) چاپ(را در ظهر قبض انبارهاي تسليمي مشخص  ۴-۴و  ۳-۴، ۲-۴در بندهاي 

  

در صورتي كه امكانات الزم براي نگهداري كاالي فاسد شدني و كااليي كه نگهداري آن هزينه اضـافي ايجـاد    -۴-۸
ز تخليه و تحويـل، تـرخيص و يـا بـا مسـئوليت      بايست بالفاصله پس ا كند در انبار هاي منطقه موجود نباشد، مي مي
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در غير اينصورت گمرك سـازمان بالفاصـله كـاال را مهلـت     . صاحب كاال و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود
  .منقضي اعالم خواهد نمود

  

مراتب را طي نامه اي به گمـرك مسـتقر در منطقـه     ،مهلت منقضيكاالهاي گمرك سازمان پس از تشخيص  -۴-۹
  .نمايد قانون امور گمركي اعالم مي ۳۳و ماده  ۲۴ذيل ماده  ۴براي اجراي مفاد تبصره ) مرك كيشگ(

  

نسـخه كاالهـاي    ۴اي در  پس از انجام تشريفات توسط گمرك مستقر در منطقـه، طـي تنظـيم صورتجلسـه     -۴-۱۰
  .گردد يكي ميآوري و فروش اموال تمل تحويل سازمان جمع ۹-۴مهلت منقضي اعالم شده در بند 

  
 ها ئوليتمس - ۵

 .باشد با مديريت گمرك سازمان مي نامه شيوهمسئوليت اجراي اين  -۱- ۵

 .باشد گذاري مي با معاونت اقتصادي و سرمايه نامه شيوهمسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين  -۲- ۵

به عهده  نامه شيوهتبيين نحوه اجراي مفاد اين هاي مورد نياز به منظور  نامه شيوهمسئوليت تهيه و تدوين ساير  -۳- ۵
 .باشد مي برنامه و بودجهمديريت بازرگاني، با هماهنگي مديريت 

 .باشد مي برنامه و بودجهبر عهده مديريت  نامه شيوهمسئوليت بازنگري اين  -۴- ۵
  
  

 مراجع -۶

  .ندارد
  

 سوابق -۷

  .ندارد
 
  ها پيوست -۸

  .ندارد




