سؤاالت متداول گمرکی
 -1مسافران خروجی تا چه میسان کاال را میتواننذ همراه خود ته خارج از کشور تثرنذ؟
ٔؼبفشاٖ خشٚری اػٓ اص ایٙى ٝایشا٘ی ثبشٙذ یب خبسریٔ ،یتٛا٘ٙذ ػال ٜٚثش ٚػبیُ ػفش ِٛ ٚاصْ شخظی ،وبالٞبی
ایشا٘ی ثٞ ٝش ٔیضاٖ  ٚوبالی غیشایشا٘ی تب ػمف ٔمشس دس آییٗ٘بٔٔ ٝؼبفشاٖ ٚسٚدی سا ٕٞشا ٜثجش٘ذٔ .ششٚط ثش آ٘ىٝ
ٞش دٌ ٚش ٜٚوبال رٙج ٝتزبسی پیذا ٘ىٙذ.
ٔؼبفشاٖ خشٚری اص لّٕشٌٕ ٚشوی ثٔ ٝمبطذ ٔٙبطك آصاد ٚ ٚیظ ٜالتظبدی ٔشٕٔ َٛمشسات ایٗ ٔبد٘ ٜیؼتٙذ  ٚدس
طٛستی و ٝاص طشیك ٔٙبطك ٔزوٛس اص وشٛس خبسد ش٘ٛذٛٔ ،ظفٙذ وبالی ٕٞشا ٜخٛد سا ثٌٕ ٝشن اظٟبس ٕ٘بیٙذ.
 -2شرایط خروج اشیاء عتیقه و کتة خطی چگونه است؟
اشیبء ػتیم ٝیب ٔیشاث فشٍٙٞی ث ٝتشخیض ػبصٔبٖ ٔیشاث فشٍٙٞیٌ ،شدشٍشی  ٚطٙبیغ دػتی ،لبثّیت طذٚس
لطؼی ٘ذاس٘ذ.
خشٚد اشیبء ػتیم ٚ ٝوتت خطی ٕٔٛٙع اػت.
خشٚد اشیبء ػتیم ،ٝآحبس ٙٞشی اطیُ ،وتبةٞبی خطی  ٚػٍٙی ،لطؼبت خٛشٛٙیغ شذ ،ٜاٚساق ٔیٙیبتٛس ا٘ٛاع
ػىٞٝبی ٌشا٘جٟب  ٚا٘ٛاع اشیبء تبسیخی ٔ ٚیشاث فشٍٙٞی ٕٔٛٙع اػت.
 -3خروج وسایل اتثاع خارجی که ته طور رسمی در ایران ته کار یا تحصیل اشتغال دارنذ ،ته
چه ترتیة است؟
خبسریب٘ی و ٝثطٛس سػٕی دس ایشاٖ وبس یب تحظیالت حٛصٚی یب دا٘شٍبٞی اشتغبَ داس٘ذ دس پبیبٖ وبس یب تحظیُ
ٔیتٛا٘ٙذ ِٛاصْ ٔٙضَ خٛد سا دس حذ ٔتؼبسف ثذ ٖٚاسائٔ ٝزٛص یب وبست ثبصسٌب٘ی اص وشٛس خبسد ٕ٘بیٙذ.
 -4خروج خشکثار همراه مسافر تا چه میسان است؟
خشٚد ا٘ٛاع خشىجبس ثٕٞ ٝشأ ٜؼبفش ثٔ ٝمذاسی و ٝرٙج ٝتزبسی ٘ذاشت ٝثبشٙذ ثالٔب٘غ خٛاٞذ ثٛد .حذاوخش ٔمذاس
ٔزبص پؼت ٝثشای خشٚد ث ٝاصای ٞش ٌزس٘بٔ 10 ٝویٌّٛشْ ٔیثبشذ .ایٗ ٔحذٚدیت شبُٔ رٟبٍ٘شدا٘ی و ٝداسای
ٌزس٘بٔ ٝخبسری ٔیثبشٙذٕ٘ ،یشٛد.
 -5خروج خاویار ته همراه مسافر تا چه میسان مجاز است؟
ٔیضاٖ ٚسٚد  ٚخشٚد خبٚیبس تٛػط ٔؼبفشاٖ (ٌ 125شْ) ٔیثبشذ.
 -6خروج زیورآالت شخصی همراه مسافر تا چه میسان مجاز است؟
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خشٚد صیٛسآالت شخظی ٕٞشأ ٜؼبفش حذاوخش تب ٔیضاٖ ٌ 150شْ اص ا٘ٛاع ٔظٛٙػبت طال ٔزبص خٛاٞذ ثٛد.
چٙب٘چ ٝصیٛسآالت ٔٛسد ثحج ٔضیٗ ث ٝػًٞٙبی ٌشا٘جٟب اص لجیُ إِبع ،صٔشد  ٚثشِیبٖ ثبشذ ٘جبیؼتی ٚصٖ
ٔٙظٛة ث ٝآٟ٘ب اص ارضاء لیشاط (وٕتش اص یه لیشاط) تزبٚص ٕ٘بیذ.
 -7خروج مصنوعات و ظروف نقره ته عنوان هذیه و سوغات تا چه میسان مجاز است؟
خشٚد ٔظٛٙػبت  ٚظشٚف ٘مش ٜث ٝػٛٙاٖ ٞذی ٚ ٝػٛغبت تٛػط ٔؼبفش حذاوخش ثٔ ٝیضاٖ
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ٔیثبشذٔ .ششٚط ثش ایٙىٛٔ ٝاسد ٔزوٛس اص صٔش ٜآحبس فشٍٙٞی  ٚتبسیخی ٔحؼٛة ٍ٘شدد.
 -8شرایط خروج آثار صوتی و آالت موسیقی چگونه است؟
اسػبَ وّی ٝآحبس طٛتی (اػٓ اص ٛ٘ ٚ CDاس) و ٝداسای ٔزٛص تىخیش اص ٔشوض ٔٛػیمی ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسشبد
اػالٔی ٔیثبشٙذ ث ٝخبسد اص وشٛس  ٚاص وّیٔ ٝجبدی خشٚری ،ثب سػبیت وّیٔ ٝمشسات  ٚضٛاثط ٌٕشوی ثٞ ٝش
ٔیضاٖ ٔزبص ٔیثبشذ.
 -9خروج آثار صوتی تصویری و رایانهای از طریق واحذهای پستی ته خارج از کشور ته چه
ترتیة است؟
خشٚد آحبس طٛتی ،تظٛیشی  ٚسایب٘ٝای اص طشیك ٚاحذٞبی پؼتی ث ٝخبسد اص وشٛس ثذ ٖٚاظٟبس٘ظش ٚصاست
فش ٚ ًٙٞاسشبد اػالٔی ثالٔب٘غ اػت.
 -10ارسال آثار مکتوب از طریق واحذهای پستی ته خارج از کشور ته چه طریق است؟
خشٚد آحبس ٔىتٛة شبُٔ وتبة ٔ ٚطجٛػبت ثب سػبیت ػبیش ٔمشسات (تزبسی ٘جٛدٖ) اص طشیك ٚاحذٞبی پؼتی ثٝ
خبسد اص وشٛس ثذ ٖٚاظٟبس٘ظش ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسشبد اػالٔی ثالٔب٘غ اػت.
 -11آیا خروج کلیه آثار فرهنگی ته خارج از کشور مجاز است؟
خشٚد وّی ٝآحبس اص وشٛس ث ٝطٛست ٔحٕ ِٝٛپؼتیٕٞ ،شأ ٜؼبفش یب تزبسی ته استثناء موارد ریل

آصاد

ٔیثبشذ:
اِف) لشآٖ ٔزیذ و ٝداسای ٟٔش تأییذ شٛسای ٘ظبست ثش چبح ٘ ٚشش لشآٖ (ٚاثؼت ٝث ٝػبصٔبٖ تجّیغبت اػالٔی)
٘جبشذ.
ة) فیّٓٞبی ػیٕٙبیی ٔ 35یّیٕتشی.
د) اطُ وّی ٝوتت خطی  ٚػٍٙی  ٚچبح ػٍٙی.
د) آحبس ٙٞشی  ٚادٚات ٔٛػیمی و ٝرضٔ ٚیشاث فشٍٙٞی وشٛس ٔحؼٛة ٔیشٛد.
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 -12کاالهای ممنوعه ترای واردات و صادرات کذامنذ؟
ٔ -1ششٚثبت اِىّی ٚ -2ػبیُ لٕبس  -3اػّح ٝػشد ٌ ٚشْ ٛٔ ٚاد ٔحتشلٙٔ ٚ ٝفزشٛٔ -4 ٜاد ٔخذس ٘ -5ششیبت،
تظبٚیش ،فیّٓ ،ػىغ ٞ ٚش وبالیی ؤ ٝغبیش شئ٘ٛبت ٔزٞجی ّٔ ٚی وشٛس ثبشذٞ -6 .ش ٘ٛع ٘ٛشتٔ ٝخبِف ٔزٞت
سػٕی وشٛس  ٚیب ٔخُ ٘ظٓ  ٚػفت ػٕٔٛی  ٚشئّٔ ٖٛی  -7ػبیش وبالٞبیی وٙٔ ٝغ ششػی  ٚلب٘٘ٛی داس٘ذ  ٚیب
ٚسٚد  ٚطذٚس آٟ٘ب ثٛٔ ٝرت رذ َٚتؼشفٌٕ ٝشوی یب دػتٛساِؼُٕٞبی خبص ٕٔٛٙع شٙبخت ٝشذ ٜاػت.
اشیبء ػتیم ٝیب ٔیشاث فشٍٙٞی ث ٝتشخیض ػبصٔبٖ ٔیشاث فشٍٙٞیٌ ،شدشٍشی  ٚطٙبیغ دػتی ،لبثّیت طذٚس
لطؼی ٘ذاس٘ذ.
خشٚد اشیبء ػتیم ،ٝآحبس ٙٞشی اطیُ ،وتبةٞبی خطی  ٚػٍٙی ،لطؼبت خٛشٛٙیغ شذ ،ٜاٚساق ٔیٙیبتٛس ا٘ٛاع
ػىٞٝبی ٌشا٘جٟب ٞ ٚش ٘ٛع اشیبء تبسیخی ٔ ٚیشاث فشٍٙٞی ٕٔٛٙع اػت.
 -13مقررات خروج فرش و گلیم دستثاف از کشور چگونه است؟
 )1خشٚد فشؽ دػتجبف ثٕٞ ٝشأ ٜؼبفش تب ػمف ٔ 20تشٔشثغ ٔزبص ثٛدٔ ٚ ٜحذٚدیتی اص ٘ظش تؼذاد لطؼبت فشؽ
ٕٞشأ ٜؼبفش دس ػمف ٔتشاط یبد شذٚ ٜرٛد ٘ذاسد .ثذیٟی اػت خشٚد فشؽٞبی ٘فیغ و ٝداسای اسصؽٞبی
تبسیخی ٔ ٚیشاث فشٍٙٞی ٞؼتٙذٕٛٙٔ ،ع اػت.
 )2خشٚد فشؽ دػتجبف ثٕٞ ٝشأ ٜؼبفش ث ٝوشٛس أبسات ٔتحذ ٜػشثی  ٚػبیش وشٛسٞبی حٛص ٜخّیذ فبسع دس
ػمف ٔٙذسد دس ثٙذ ( )1ثالٔب٘غ اػت.
تجظش – ٜخشٚد فشؽ دػتجبف ٕٞشأ ٜؼبفش ثٔ ٝمظذ وشٛسٞبی صیبستی ػشاق ،ػٛسی ٚ ٝػشثؼتبٖ ػؼٛدی ثٝ
ٔٙظٛس رٌّٛیشی اص ٔشىالت  ٚتجؼبت ثؼذی وٕبوبٖ ٕٔٛٙع ٔیثبشذ.
 )3خشٚد فشؽ ٕٞشأ ٜؼبفش ػال ٜٚثش ٔشصٞبی ٛٞایی اص ٔشصٞبی صٔیٙی  ٚدسیبیی ٘یض ٔزبص ٔیثبشذ.
 -14ورود زیورآالت طالی همراه مسافر تا چه میسان مجاز است؟
ٚسٚد صیٛسآالت طالی ٕٞشأ ٜؼبفش اص لجیُ ٌشد٘جٙذ ،دػتجٙذٌٛ ،شٛاس ،ٜاٍ٘شتشی ،اِ ،ٍٛٙػبػت  ٚغیش ٜدس حذ
ٔتؼبسف  ٚثشای ٔظبسف شخظی ثظٛست ٚاحذ ٔزبص ثٛدٚ ٚ ٜسٚد ٔبصاد ثش آٖ ٔٛٙط ث ٝوؼت اربص ٜلجّی اص
ثب٘ه ٔشوضی ٔیثبشذ.
 -15شرایط ورود و صذور حیوانات و پرنذگان اهلی چگونه است؟
ٚسٚد حیٛا٘بت  ٚپش٘ذٌبٖ اّٞی ٔٛٙط ث ٝاسائٌٛ ٝاٞی ثٟذاشت اص وشٛس ٔجذأ  ٚتأییذ ػبصٔبٖ دأپضشىی
وشٛسٔبٖ ٔیثبشذ ِٚیىٗ دس طٛستی و ٝث ٝطٛست تزبسی ثبشذ پغ اص حجت ػفبسؽ دس ٚصاست طٙؼتٔ ،ؼذٖ ٚ
تزبست  ٚپشداخت حمٛق ٚسٚدی أىبٖپزیش اػت  ٚطذٚس آٟ٘ب ٘یض ٔٛٙط ث ٝاسائٌٛ ٝاٞی ثٟذاشت اص ػبصٔبٖ
دأپضشىی وشٛسٔبٖ خٛاٞذ ثٛد.
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الالْ دأی یب ٘جبتی ٌٞٝ٘ٛ ٚبی رب٘ٛسی ثشای حفظ رخبیش ط٘تیه یب حفبظت ٔحیط صیؼت طجك فٟشػت اػالٔی
اص ػٛی ػبصٔبٖٞبی ٔشثٛط ،ٝلبثّیت طذٚس لطؼی ٘ذاس٘ذ.
 -16ورود دارو ته داخل کشور چگونه است؟
ٚسٚد داس ٚفمط دس حذ ٔظشف شخظی  ٚوٓ لبثُ تشخیض اػت ،ثیشتش اص آٖ دس طٛستی و ٝرٙج ٝتزبسی پیذا
وٙذ ٔشٕ َٛاخز حجت ػفبسؽ ٔ ٚزٛصٞبی لب٘٘ٛی اص لجیُ ٚصاست ثٟذاشت  ٚ ...ٚپشداخت حمٛق ٚسٚدی
ٔیٌشدد.
 -17ورود سیگار ترای هر مسافر ته چه میسان مجاز است؟
ٚسٚد ػیٍبس ثشای ٞش ٔؼبفش ثٔ ٝیضاٖ یه ثبوغ ٔؼبدَ ٘ 200خ یب  50ػذد ػیٍبس ثشي ٔزبص ٔیثبشذٕٞ .چٙیٗ
ٔیضاٖ ٔزبص تٙجبو ٛثشای ٞش ٔؼبفش ٌ 250شْ اػت.
 -18مذت مجاز تردد خودروهایی که ته صورت ورود موقت ته کشور وارد میشونذ چگونه
است؟
* ٔذت ٔزبص تشدد خٛدسٞٚبیی و ٝث ٝطٛست ٚسٚد ٔٛلت ث ٝوشٛس ٚاسد ٔیش٘ٛذ ثب دفتشچ ٝوبس٘ ٝدٚپبػبط ،ثٝ
داخُ وشٛس ثب سػبیت ٔبد 78 ٜلب٘ ٖٛأٛسٌٕشوی  142 ٚتب  144آییٗ٘بٌٕٔ ٝشوی ٔ 3ب ٜخٛاٞذ ثٛد وٝ
دسخظٛص خٛدسٞٚبی ٚاسد ٜاص حٛص ٜخّیذ فبسع غیشلبثُ تٕذیذ  ٚاص ػبیش ٔجبدی ثب ثشسػی اػٙبد  ٚداشتٗ
ششایط خبص اػٓ اص ػذْ ٚسٚد  ٚخشٚد  ٚغیش ٜتب ػٔ ٝب ٜدیٍش تٕذیذ أىبٖپزیش اػت.
* خٛدسٞٚبی شخظی و ٝث ٝطٛست ٔٛلت  ٚثشای تشدد ٚاسد وشٛس ٔیش٘ٛذ رٟت اخز پالن ٔٛلت پغ اص
اخز ٌٛاٞی ٔشثٛط ٝاص ٌٕشن ٔشص ٚسٚد ثبیذ ث ٝاِٚیٗ ٚاحذ شٕبسٌٜزاسی سإٙٞبیی  ٚسا٘ٙذٌی و ٝدس ٌٛاٞی
طبدس ٜاص ٌٕشن ٔشص ٚسٚد ٔشخض شذٔ ،ٜشارؼٕ٘ ٝبیٙذ.
 -19شرایط کلی واردات قطعی خودرو ته چه شکل است؟
ٚاسدات لطؼی خٛدس ٚپغ اص حجت ػفبسؽ ٚصاست طٙؼتٔ ،ؼذٖ  ٚتزبست ث ٝاػتٙبد ٔبد 8 ٜلب٘ ٖٛطبدسات ٚ
ٚاسدات  ٚاخز ضٛاثط فٙی (ٕ٘بیٙذٌی خذٔبت پغ اص فشٚؽ ،اػتب٘ذاسد ،ػبصٔبٖ ٔحیط صیؼت  ٚثٟیٝٙػبصی
ػٛخت دس طٛست ٘ ٛثٛد ثب پشداخت حمٛق ٚسٚدی أىبٖپزیش اػت.
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