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ها و دکتر مجتبی شیشه چیمهدی بخشنده دکتر  انبا حضور آقای (TFAامه تسهیل تجارت )نتخصصی بررسی موافقت نشست

محل سالن کنفرانس  در 10الی  11ساعت از  11/90/1901به عنوان سخنران و جمعی از کارشناسان برجسته این حوزه در تاریخ 

 .موسسه برگزار گردید

 آغاز را جلسه حضار به مدگوییآخوش و خیرمقدم ضمن مؤسسه های پژوهشیمدیرکل دفتر طرح ،جناب آقای مهرداد علیمرادی

و مزایای آن، چگونگی کمک به حل مشکالت گمرکی و امور ترانزیت  TFAتوضیح که در ادامه نشست به و اظهار کردند  نمودند

واهد خ پرداخته ها در راستای اقتصاد مقاومتیکاهش هزینه چگونگی ی دیگر کشورها و همینطورتجربه ،در شرایط تحریم کشور

 شد.

 دکتر مهدی بخشنده

سازوکارهای  بوده و در صورت عدم اصالحنقل و ترانزیت و گمرک وهای بسیاری در حوزه حملزیان همواره شاهد کشور ما

ها با تغییر شرایط تغییر کرده است، امروزه در گمرک گمرک ایران در این سال این روند همچنان ادامه خواهد داشت. ناکارآمد

هستند. کارشناسان بیشتر به صورت غیرحضوری و با استفاده از  ی واحد، مسیرهای سبز و زرد و قرمز فعالایران سیستم پنجره

د با این حال تغییرات در جهان امروز با سرعت زیادی در حال وقوع هستند و تصمیمات کننولوژی روز مسائل را بررسی میتک

روز شدن را به ما به درر نیاز مستم موضوع دهند و اینی دو ساله قابلیت اجرایی خود را از دست میگرفته شده حتی در بازه

 دهد.نشان می

که قابلیت بومی   TFAی اقتصاد مقاومتی با الگو گرفتن از بسیاری از بندهای موجود در سند ما بر این باور هستیم که در حوزه

در نوشتن این سند توسعه در   WTOاز تالش چندین ساله  . اینگونهخواهیم کرد عبور ز این گردنه سخت تاریخیسازی دارند، ا

. عمده مطالب عنوان شده در این سند به آسان سازی ترانزیت پرداخته خواهیم گرفتهای مرزی ایران کمک هده و پیمانمعا

تواند ارتباطی بین دریای خزر از شمال و خلیج فارس از جنوب برقرار می هه موقعیت مناسب ایران در منطقاست که با توجه ب

 های خودبی در بین همسایههای ترانزیت از موقعیت خوان با برخورداری از زیرساخت مناسب در خطوط ریلی و جادهکند. ایر

 برخوردار است.

سازی الگوهای توسعه با است تا با بومی مناسبیشود و امروزه زمان محسوب نمی WTOایران تا به اینجا هنوز عضو رسمی 

را شامل   TFAکه اکثر مباحث موجود در  رسیممی بحث آزادی ترانزیت به در نهایت یرد.المللی ارتباط بیشتری بگینفضای ب

شود، این که ایران بتواند در این راستا ترانزیت را با حداقل تشریفات چه در داخل کشور و چه در مراودات با خارج از کشور می

کمیته  . اینارائه شده است ری تسهیل تجارت در کشوهکمیت ی داشتنایدهیکی از بندهای مهم این سند  به سرانجام برساند. در

 در کنار آن قبول و و طلبدکشور را می داخلی هایو همراهی بهتر سازمان هماهنگی در امورد تجاری و ترانزیت، جهت تسهیل

 نماید.می پیشنهاد ددر راستای سازوکارهای موجو را هناماجرای مقررات موافقت

ی واحد گیرد. به عنوان مثال پنجرهشرایطی که درگیر آن هستیم شدت می ه دلیلی تسهیل تجارت بمیتهما به ک احساس نیاز

تواند به هر دلیلی کار را متوقف کند و در این صورت حتی از را در گمرک ایران به صورت فعال داریم ولی سازمان استاندارد می

انک باوتی ایجاد محدودیت کند و حتی تواند به دالیل متفت میآید، سازمان محیط زیسکاری برنمی دست رئیس گمرک هم

اند تود و مانع از ترخیص کاال بشود. کمیته تسهیل تجارت میی روند امور تجاری دست اندازی کنتواند در طمی نیز مرکزی

 هایونقل، اتاقحمل متشکل از راهداری، انبارهای عمومی، صنایع مهم، بخش خصوصی، صاحبان کاال و ترخیص کنندگان کاال،

 عملیاتی پیشنهاد کند. هایو راهکار شدهتواند با مشکالت روبرو ع میها و بنادر باشد. این جمبازرگانی و بانک

 دکتر مجتبی شیشه چی ها
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سخنان خود انتخاب کرده  عگمرک را به عنوان نقطه شروبین دو سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی  در ابتدای بحث تفاوت

یک سازمان مستقل بین المللی، بین دولتی است  1. سازمان جهانی گمرکخواهم پرداختهای این دو سازمان ویژگی به بیان و

کاری گمرکی تأسیس تحت عنوان شورای هم 1091 بود کارایی و اثربخشی گمرکات است. این سازمان در سالکه مأموریت آن به

درصد از تجارت جهانی را انجام می  00تقریبا  ک در سراسر جهان است کهگمر اداره 111ده در بر گیرن WCO گردید و امروزه

اتحادیه گمرکی به این شرح است: موضوعات گمرکی مانند  1سرزمین گمرکی و  1کشور،  111دهند. حوزه فعالیت آن در 

ات گمرکی ره تامین، مقابله با تخلفیکسان سازی رویه ها و تشریفات  گمرکی، تعیین تعرفه ،تعیین ارزش، قواعد مبدا، امنیت زنجی

 به ویژه قاچاق مواد مخدر، اصالح و مدرنیزه کردن گمرکات.

های سازمان جهانی گمرک در راستای تسهیل تجارت جهانی اقدام به تدوین کنوانسیونی برای ساده و هماهنگ کردن رویه

هر یک از کشورهای متعهد، ملزم به  RKC. بر اساس کنوانسیون نمود 1« کیوتوشده  تجدید نظرکنوانسیون  »گمرکی موسوم به 

ها و استانداردهای توصیه شده رعایت اصولی شدند تا هماهنگ کردن روشهای گمرکی را افزایش دهند و به این منظور از ضابطه

 در ضمائم آن پیروی کنند. 

نین جهانی تجارت را تنظیم و اختالفات بین اعضا را که قوا المللی استیک سازمان بین 9تجارت جهانی طرف دیگر سازمان زا

نامه( این سازمان موافقت 99های )حدود نامهکند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقتحل و فصل می

ناظر داشته  19کشور عضو و  1۲1تعداد  191۲تا سال و  . مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو سوئیس قرار دارداندرا امضا کرده

است. کشورهایی چون ایران، الجزایر، عراق، قزاقستان، لبنان، لیبی، سودان، سوریه، ازبکستان و... به عنوان عضو ناظر در این 

 اند.به این سازمان نپیوسته تاکنونزرگترین اقتصادهایی هستند که اند. ایران و الجزایر بسازمان پذیرفته شده

 رسیدگی به اختالفات تجاری، نامه ها وائه چارچوب برای مذاکرات، موافقتی فعالیت خود در جهت ارهااین سازمان در طی سال

منسوجات و پوشاک، موانع  ،اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی کشاورزی، های چند جانبه زیادی از جملهامهبه تدوین موافقت ن

پیش از حمل، قواعد مبدا، های تعیین ارزش گمرکی، بازرسیمپینگ، گذاری، اقدامات ضد دامات سرمایهفنی تجارت، اقدا

 کرده است.اقدام ها، تجارت الکترونیک و... مجوزهای وارداتی، یارانه

کرد تا بتواند به آن مسلط شده و  RKCبه آنالیز و بررسی کنوانسیون  اقدامان تجارت جهانی با دقت های گذشته سازمدر سال

لعات د. این مطاهای موجود در آن اطالع داشته باشمشکالت و کمبود .از نادیده گرفته شد تایزترین جزئیات آن را بررسی کرده ر

 شد. TFA 1فته در نهایت منجر به تنظیم سند صورت گر

ک بشود از اعضای جای این که دست به دامن سازمان جهانی گمرنامه بهسازمان تجارت جهانی برای اجرای جهانی این موافقت

را در سطح جهانی  TFAنامه کنند و این چنین توانست برنامه خود خواست که گمرکات خود را ملزم به رعایت مفاد این موافقت

 9راقدام به تدوین برنامه مرکاتو جهانی بود که سازمان جهانی گمرک به مرحله عملیاتی برساند. پس از این اقدامات سازمان تجارت

 .کرد TFAبر اساس 

 پردازیم:هایی را برای گمرک نوین در نظر گرفته است که در ادامه به بررسی آنان میسازمان جهانی گمرک همچنین شاخص

                                                           
1 World Customs Organization 
2 Revised Kyoto Convention 
3 World Trade Organization 
4 Trade Facilitation Agreement 
5 Mercator Programme 
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 المللی کاالها اعم ازانتقال بینولیستی از اشخاص مورد اعتماد و معتبر دخیل در نقل : AEO 6 - فعاالن اقتصادی مجاز

ویژه  کنندگان برای اعطای امتیازاتداران و توزیعکنندگان، انبارکاران، حملصادرکنندگان، ترخیصواردکنندگان، تولیدکنندگان، 

 و تسهیالتی همچون کانال سبز، ترخیص نسیه، ترخیص از کارخانه و کفایت حداقل مدارک برای ترخیص کاال.

زمان  سنجش زمان متوسط ترخیص ازهای گمرکی از طریق افزایش اثر بخشی رویه: TRS 7 – زمان سنجی ترخیص کاالها

 .ت تاخیر در ترخیصهای احتمالی از بابزیان از راه کاهش مدت زمان انتظار و کاهش ورود کاال تا ترخیص آن

مجرای واحد و پرداخت  از طریق (رنامه، مجوز، گواهی و اسناد خریداظها)اطالعات و اسناد استاندارد شده  تسلیم: 8 پنجره واحد

 سایر وجوه متعلقه. حقوق گمرکی و

 .های کم خطرهای پرخطر به سمت گروهگروه و هدایت اشخاص ،های پرخطر بصورت سیستماتیکتعیین حوزه: 9مدیریت خطر

ها در چهار طبقه مختلف های اطالعاتی جامع است. در این قسمت اشخاص و گروههای آنالیز و بانکسیستم در این زمینه نیازمند

 شوند:بندی میدسته از لحاظ ریسک محتمل

 (هاسازی رویهساده)تمهید مورد نیاز:  و تابع قانون موفق اشخاص معتبر 

 (های فنی)تمهید مورد نیاز: کمک و تابع قانون دارای اشتباه اشخاص معتبر 

 (های دستوریشیوه )تمهید مورد نیاز: گریز اشخاص قانون 

 (و برخورد مقابله )تمهید مورد نیاز: اشخاص قانون شکن و متخلف 

 خطرتر هدایت شوند.طبقه کم های پرخطرتر به سویگروهشود که اشخاص از در این حوزه تالش می

سوابق مالی  های بازرگانی، قراردادهای فروش،های سازماندهی شده سیستمرسیدگی:  PCA 10 – حسابرسی پس از ترخیص

  که یکی از اقدامات متاخره در سیستم گمرکی ایران است. های اشخاصسایر دارایی و غیرمالی، موجودی انبار، و

کنند های فرامرزی با هم همکاری مینهادهای مختلفی برای رسیدگی به امور تجارت:  CBM  11- مدیریت هماهنگ مرزی

 شود.میها در مواجهه با مسائل مرتبط با واردات، صادرات و ترانزیت اشاره هماهنگی آنکه در این قسمت به ضرورت 

 یهارسیدگی برای مانیفست مانند اطالعات سایر و ورودی اسناد تسلیم:  12(ACI, API, PNR) های پیش از ورودپردازش

 جویی در زمان.از ورود برای صرفه پیش

دامه ابرای آشنایی بیشتر با استانداردهای بین المللی حاکم بر سازمان جهانی گمرک در :  کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو

. سازمان جهانی گمرک به منظور مشارکت بیشتر گمرکات در پردازیممی( RKCبه تشریح کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو )

برای ساده و هماهنگ کردن  « کیوتو»موسوم به  توسعه تجارت جهانی و ارائه تسهیالت تجاری، اقدام به تدوین کنوانسیونی

کردن روشهای هماهنگ  فرآیندهد، تعهد کردند تا کنوانسیون هر یک از کشورهای متع های گمرکی کرد. بر اساس اینرویه

 ها و استانداردهای توصیه شده در ضمائم آن پیروی کنند. کنوانسیون کیوتو درو به این منظور از ضابطه پیاده سازندگمرکی را 

                                                           
6 Authorized Economic Operator 
7 Time Release Study 
8 Single Window 
9 Risk Management 
10 Post-Clearance Audit 
11 Coordinated Border Management 
12 Pre-arrival Processing 
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 رراتمق ،یر الزام آوربه دلیل ماهیت غتاد میالدی نوشته شد و در دهه هش با پیشنهاد کمیته فنی دائمی در توکیو 1019 سال

 نهایی به تصویب 1911در سال  و الزم االجرا (199۲) سال در، تصویب (1000) آن مورد بازنگری قرار گرفت. نهایتا در سال

 خالصه به شرح زیر است: طور پیوست ویژه است. که به 19 پیوست کلی و 19. این سند شامل رسید

 اصول کلی-1فصل 

 تعاریف-1فصل 

 ترخیص و سایر تشریفات گمرکی-9فصل 

حقوق گمرکی و  پرداخت-های متعلقهیابی و وصول حقوق گمرکی و مالیاتارزش) های متعلقهحقوق گمرکی و مالیات–1فصل 

 استرداد حقوق گمرکی و مالیات ( مالیات بصورت نسیه

 تضمین–9فصل 

 های گمرکیکنترل–۲فصل 

 العاتکاربرد فناوری اط–1فصل 

 های ثالثارتباط بین گمرک و طرف-1فصل 

 اطالعات، تصمیمات و آرای صادره گمرک-0فصل 

 اطالعات کلی -

 اطالعات خاص -

 آراء و تصمیمات صادره -

 اعتراض در موضوعات گمرکی–19فصل 

 حق اعتراض -

 نوع و دالیل اعتراض -

 رسیدگی به اعتراضات -

ها نشده است. به پیوست ویژه هم هست که ایران هنوز متعهد به رعایت آن 19همانطور که گفته شد کنوانسیون کیوتو دارای 

 اند از: ها تشکیل شدهخالصه آن طور

 کیگمر قلمرو به کاالها ورود(A) 

 واردات(B) 

 تصادرا(C) 

 انبارهای گمرکی و مناطق آزاد(D) 

 تترانزی(E) 

 پردازش(F)  

 تورود موق(G) 

 تتخلفا(H) 
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 های خاصرویه(J)  

 مبدا(K) 

ت انگاشته شده بود، بحث ترانزیت در گمرکات کم اهمی امابه خوبی به آن پرداخته شده   TFAترین مواردی که در یکی از مهم

دیدنظر شده کیوتو انواع کنوانسیون تج(E) ست لی و داخلی باشد. مطابق با پیوالملتواند در دو سطح بین. ترانزیت میاست

  به شرح زیر تعریف شده است: ترانزیت

 المللی()بین گمرک ورودی به یک گمرک خروجیاز یک  -

 از یک گمرک ورودی به یک گمرک داخلی   -

 از یک گمرک داخلی به یک گمرک خروجی -

 از یک گمرک داخلی به یک گمرک داخلی دیگر -

رک گمرک به گم شود که براساس آن کاالها تحت کنترل گمرکی از یکترانزیت گمرکی، به رویه گمرکی گفته میهمچنین 

شود. کاالهای حمل شده تحت رویه ترانزیت با رعایت شرایط تعیین شده توسط گمرک و تودیع تضامین الزم دیگر حمل می

 مشمول پرداخت حقوق و عوارض نخواهند شد.

ی هتجدید نظر شدبرای درک امور گمرکی و موارد بیان شده در کنوانسیون  زمینه نظری مناسببیان پیشادامه بحث بعد از  در

 موافقت نامه تسهیل تجارتبوده است، به بررسی پیشینه، اهداف و مفاد موجود در  TFAاساسی برای نوشتن کیوتو که پایه و 

(TFA) شود.پرداخته می 

در نشست  ،گمرکی یهاسازی رویهدر مورد ساده سنگاپور 100۲ سال نشستدر  ،های کارشناسیکرات و بررسیپس از انجام مذا

ای نامهنهایتا تصمیم به تدوین موافقت در ژنو 1991 شورای عمومی و  دوحه در مورد تسریع جابجایی و ترخیص کاالها 1991 سال

نامه مورد نظر در دسامبر سال سال تالش و پیگیری مستمر، سرانجام موافقت 0پس از  . نهایت امرجامع در این زمینه گرفته شد

فرانس وزارتی سازمان تجارت جهانی متشکل از وزرای بازرگانی تمام کشورهای عضو، در شهر بالی اندونزی میالدی، در کن 1919

درخصوص  نامهاین موافقتعمده مفاد و مطالب  .در قالب بسته بالی، نهایی شد «نامه تسهیل تجارتموافقت»تحت عنوان 

 .های سریع و کارآمدتر گمرکی استرویه

مشتمل بر شرایط و مفادی است که سرعت عبور کاالها از مرز و فرآیند ترخیص کاال را افزایش « جارتنامه تسهیل تموافقت»

نامه برای کشورهای عضو و غیرعضو سازمان تجارت جهانی حائز دهد. در عصر اقتصاد رقابتی کنونی، اجرای مفاد این موافقتمی

همکاری نزدیک و  جهانی تجارتجهانی گمرک و سازمان  زماننامه، ساتوجه به ماهیت گمرکی این موافقت با. اهمیت است

اند. در این راستا، در سازمان جهانی گمرک یک گروه کاری درباره این تنگاتنگی را برای اجرایی کردن این سند مهم آغاز کرده

 ه، از طریق تشکیلنامسند تشکیل شده و همچنین این سازمان ضمن صدور قطعنامه دوبلین در حمایت و تایید این موافقت

، تدوین استانداردها و همچنین گسترش شبکه گمرکی، سازی و برنامه مرکاتوآیند ظرفیتمجموعه کارشناسان معتبر، توسعه فر

االجرا شدن این کند. سازمان تجارت جهانی مدعی است با الزمنامه به گمرکات کشورها کمک میدر اجرای این موافقت

های نامه منوط به تصویب دو سوم دولتیابد. الزم االجرا شدن این موافقتمیدرصد کاهش  11کشورها نامه هزینه تجارت موافقت

نامه دارای سه بخش است؛ بخش اول که متن این موافقتنهایی شد.  1911که در فوریه  بود تجارت عضو سازمان جهانی

. بخش دوم مربوط به شرایط ویژه و متفاوت برای کشورهای در حال توسعه و کمتر باشدمیماده  11نامه است مشتمل بر قتمواف

بحث  جارتت که در مورد ایجاد کمیته تسهیل تجارت توسط سازمان جهانیاست یافته است و بخش سوم ترتیبات قانونی توسعه
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وطه بنامه، به تفکیک مواد مراول موافقتای از بخش کند. با توجه به ارتباط موضوعی این سند مهم با وظایف گمرک، خالصهمی

 یر آمده است.زدر 

 : انتشار و دسترسی به اطالعات1ماده 

های مربوط به صادرات، واردات و رسانی و در دسترس عموم قرار دادن اطالعات در مورد رویه: انتشــار اطالعات: اطالع1بند 

 هایها، رویهها، جریمهها و محدودیتبندی و تعیین ارزش و مبدأ، ممنوعیتها، قوانین و مقررات تعرفهها و هزینهترانزیت، تعرفه

 .ایهای تعرفهها و سهمیهنامهاعتراض و دادخواهی، موافقت

 از اههای الزم و اطالعات تماس برای پاسخگویی به استعالم: انتشــار اطالعات از طریق اینترنت: قوانین و مقررات و فرم1بند 

 .های رسمی سازمان جهانی تجارتبانزاز به یکی  نخدمت گیرندگا

 .: مراکز پاسخگویی به سواالت: پاسخگویی و ارائه مشورت به تجار در مهلت زمانی مناسب9بند 

 .های تماس جهت پاسخگویی به سواالتسایت و شمارهوب : اعالنابالغ قوانین و مقررات تجاری به کمیته تسهیل تجارت: 1بند 

 االجرا شدن و مشورتدر مورد مقررات، اطالعات قبل از الزم به فعاالن اقتصادی: فرصت اظهار نظر 2ماده 

االجرا شدن: فرصت دادن به تجار برای اظهار نظر در مورد قوانین و مقررات الزم اصالحیه آنها پیش از: فرصت اظهارنظر و 1بند 

 .جدید

 .های مرزی و تجــارسازمانها: جلسات مشورتی بین : مشورت1بند 

کشورهای عضو در مورد تعرفه و مبدأ کاال، قبل از ورود و بر حسب درخواست تجار رای  ورود کاال: استعالم پیش از: 3ماده 

 .ها و مقررات نیز رای قبل از ورود صادر کنندشوند تا در مورد ارزش، سهمیهصادر خواهند کرد و ترغیب می

 ی به اعتراضاتروش های رسیدگ: 4ماده 

 های مرتبط با تجارت: حق استیناف یا تجدیدنظر: نه تنها در مورد تصمیمات و رای گمرک بلکه در مورد آرای سایر سازمان1بند 

 مقام و یا در پیشگاه باالتر اداری مقام توانند اعتراض خود را نزداشخاص می .نیز باید امکان تجدید نظرخواهی وجود داشته باشد

 مطرح کنند. (دادگاه) قضایی

 افزایش اقدامات احتیاطی: 5ماده 

 .ها در مرز درخصوص مواد غذایی اعالم شودها: سطح کنترلها یا بازرسی: اعالن برای کنترل1بند 

 .کننده یا واردکننده در مواقع توقیف کاالی اظهارشدهبرای بازرسی: اعالم سریع به حمل کاالها : توقیف1بند 

 .ها منتشر شود و امکان تست دوم نیز فراهم شود: نام و آدرس آزمایشگاهاالآزمایش ک: 9بند 

 (صادرات و واردات)ها ، جرایم اعالم ضوابط هزینه: 6ماده 

ها و عوارض غیر از حقوق گمرکی ها و عوارض وضع شده مربوط به واردات و صادرات: هزینه: شرایط کلی در مورد هزینه1بند 

 .منتشر شود
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ها و عوارض نباید بیش از خدمات ها و عوارض وضع شده مربوط به واردات و صادرات: هزینهشرایط ویژه در مورد هزینه: 1بند

 .ارائه شده باشد

ها فقط برای شخص مرتکب اعمال شود. چنانچه شخص مرتکب در مورد تخلف : جریمه(جرایم اعمالی): شرایط تنبیهی9بند 

 .جریمه تخفیف اعمال شودرسانی کند در قبل از کشف اطالع

 : خروج و ترخیص کاال7ماده 

های مربوط به ترخیص سریع و قبل از ورود کاال و ارائه اسناد الکترونیکی قبل از ورود کاال از ورود: رویه پیش: پردازش 1بند 

 .تعریف شود

 .الکترونیکی شود هاخت حقوق گمرکی، عوارض و هزینههای پردا: پرداخت الکترونیکی: تا حد امکان روش1بند 

 .های الزم را از واردکننده اخذ کندتواند تضمین: به این منظور گمرک میی اختالفیهاجداسازی ترخیص کاال از پرونده: 9بند 

 تامین شده باشند. نامه ضمانتو  نقدی سپرده، الزم تضامینتواند به صورت این اسناد می

 های ساده سازیروشگردد. اطالق می های پرخطرالزم برای شناسایی اشخاص و حوزه استفاده از فنونبه : خطر: مدیریت 1بند 

برای آن دسته از اشخاص شود. کنند، به کار گرفته میرعایت می بصورت داوطلبانه را قوانین و مقررات امور برای اشخاصی که

 عدم رعایت را به کار گرفت. در نهایت برای دستوریهای شیوه دارند، باید از رعایت قوانین و مقررات رفتن طفرهکه سعی در 

 در پیش گرفت.را  تخلفات با مقابلههای سیاستبه صورت جدی ، باید عمدی قوانین و مقررات

 .رسانی شودصاحب کاال در مورد حسابرسی پس از ترخیص و نتایج و دالیل آن اطالعبه : حسابرسی پس از ترخیص: 9بند 

دی موجو، سوابق غیر مالی، سوابق مالی، های فروشقرارداد، سیستمهای بازرگانی: سازماندهی شده بهرسیدگی همچنین شامل 

 خواهد بود. هاسایر دارایی، انبار

شود. برای این گیری و منتشر میصورت ادواری اندازه: متوسط زمان الزم برای ترخیص بهزمان سنجی ترخیص کاال ها: ۲بند 

 .توان استفاده کردمی WCO منظور از راهنمای

 .ودمدار ارائه شهای معتبر و قانونکننده: تسهیالت بیشتری برای تجار و حملارائه تسهیالت به فعاالن اقتصادی مجاز: 1بند 

مالی  قدرتپیشینه خوبی داشته باشند، حسن پیشینه خود را حفظ کنند و از  اشخاصی واجد شرایط شناخته خواهند شد که:

در ی های فیزیکی کمارزیابیبصورت حداقلی باشد، الزامات اسنادی شامل:  تواندمی تسهیالت تجاری باشند. ی برخوردارمناسب

های گمرگ را در طی مدت و بصورت نسیه در نظر گرفته شود، هزینهکانال سبز  ترخیصآنها برای ، دصورت بگیرخصوص آنها 

ا در محل هترخیص کاالبه طور واحد انجام پذیرد، اظهار نامه گمرکی  صورت بگیرد، پذیرش تضامین کلی یا کمترکنند، پرداخت 

 باشد. کار یا انبار

 به شرح زیر خواهد بود: ارائه تسهیالت تجاری به اشخاص واجد شرایط

 ترخیص کاال با حداقل اطالعات الزم 

 ترخیص کاال در انبار اظهارکننده 

  برای دوره مشخص (واردات/ صادرات)اظهارنامه واحد 

 استفاده از سوابق تجاری شخص برای ارزیابی 

 تسلیم اظهارنامه واحد و اجازه اصالح آن 
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های فوری: اطالعات و اسناد مربوطه باید قبل از ورود کاال به گمرک ارائه شود. کنترل بیشتری روی این محموله ترخیص: 1بند 

 .کننده باید سوابق خوبی داشته باشدها انجام شود. درخواستمحموله

کاالهای فاسدشدنی: تسریع در ترخیص و حتی خارج از ساعات اداری انجام شود. دالیل تاخیر احتمالی در  ترخیص :0بند 

 .ترخیص باید کتبا به واردکننده ارائه شود

 های مرزی: همکاری سازمان8ماده 

از نظر روزها و ساعات کاری، تشریفات مرز های کنترلی را با کشورهای همهای ملی، گمرک باید رویهعالوه بر همکاری سازمان

 .و امکانات مشترک و کنترل مشترک و کنترل یکبار توقف هماهنگ کند

 .جایی کاال از گمرک مرزی به گمرکات داخلی فراهم شودتسهیالت الزم برای جابه :ترانزیت داخلی: 9ماده 

 

 تشریفات مربوط به واردات، صادرات و ترانزیت :10ماده 

 .ات و الزامات اسنادی: الزامات اسنادی و تشریفات، بازنگری و تسهیل شود: تشریف1بند 

های : پذیرش کپی اسناد: نسخه الکترونیکی یا تصویر اسناد تا حد امکان پذیرفته شود، چنانچه اصل اسناد به یکی از سازمان1بند 

ر اردکننده نباید اظهارنامه صادراتی که به کشوملی ارائه شده باشد، کپی اسناد توسط دیگر سازمان ملی پذیرفته شود. گمرک و

 .صادرکننده ارائه شده را مطالبه کند

 .ها بازنگری شودالمللی در رویهالمللی: کاربرد استانداردهای بین: استفاده از استانداردهای بین9بند 

 مسئوالن ذیربط: واحد به تسلیم یکبار اطالعات و اسناد استاندارد شده زیر از طریق مجرایواحد:  : پنجره1بند 

 اظهارنامه گمرکی 

 مجوزهای ورودی 

 مجوزهای صدوری 

 فاکتورهای تجاری 

 گواهی مبدا 

 سایر اسناد 

: در بازرسی قبل از حمل در کشور مبدأ، تعیین تعرفه و ارزش الزامی های پیش از حملعدم استفاده اجباری از بازرسی: 9بند 

 .نباشد

 .: استفاده از کارگزار گمرکی الزامی نخواهد بودکارانترخیصعدم استفاده اجباری از : ۲بند 

 .ها متحدالشکل باشد: در سراسر کشور الزامات و رویهمرزی یکسانهای مشترک مرزی و الزامات : رویه1بند 

 .شود: مهلت مناسب برای عودت کاال به کشور صادرکننده درنظر گرفته میکاالهای غیر قابل ترخیص: 1بند 

 هب مربوطه مقررات رعایت با فنی یا بهداشتی دلیل عدم رعایت مقرراته مودن کاالهای غیر قابل ترخیص بمرجوع ن 

 وی نماینده یا کاال صادرکننده
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 اتخاذ تدابیر دیگر در صورت مرجوع نشدن کاالها ظرف مهلت مقرر 

 .باشدمی کاال طبق قوانین و مقررات داخلی مجاز ورود موقت و پردازش داخلی و خارجی: 0بند 

و اعاده به خارج  متعلقه برای یک دوره زمانی مشخص هایط و معاف از حقوق گمرکی و مالیاتورود به صورت مشرو ورود موقت:

 .طبیعی هرگونه تغییرات به جز استهالک بدون انجام

افزایش تواند عاملی در جهت ی برخوردار است که میهای محصور در خشکبرای کشور ایاهمیت ویژهاز  آزادی ترانزیت: 11ماده 

 کند.ایجاد می برای کشور عبوری که درآمد زاییکشورها باشد به عالوه  رشد و توسعه اقتصادی

الزامات اسنادی و تشریفات برای ترانزیت، بیشتر از شناسایی کاال و اطمینان از اجرای الزامات ترانزیت نخواهد بود. ارائه اسناد و  

توانند در مورد ترانزیت درخواست تضمین موردی یا کلی کنند. در مورد طالعات قبل از ورود کاال میسر شود. کشورها میا

 .کننده ملی برای پاسخگویی و مشورت تعیین شودبینی کرد. هماهنگتوان مأمور بدرقه یا اسکورت را پیشکاالهای پرخطر می

 رار زیر احتیاج دارد:ای از قآزادی ترانزیت به تمهیدات ویژه

 حذف مقررات اضافی 

 عدم وضع عوارض ترانزیتی 

 های اختیاریعدم ایجاد محدودیت 

 اعمال رفتار تبعیض آمیز خودداری از 

 زیر ساختارهای فیزیکی جداگانه ایجاد 

 رعایت الزامات ترانزیتیو  تشخیص کاالها الزامات اسنادی و تشریفات گمرکی صرفا برای 

  یگمرکی و تاخیرهای غیر ضرورپرهیز از عوارض 

 پرهیز از ارزیابی انطباقی 

 پردازش اطالعات ترانزیتی پیش از ورود 

 ختم سریع عملیات ترانزیتی پس از رسیدن به مقصد 

 صرفا برای ترانزیت (ضمانت، سپرده) مطالبه تضمین 

 آزادسازی سریع تضامین پس از ایفای تعهدات 

 استفاده از تضامین کلی 

  کلی مربوط به تضامینانتشار اطالعات 

 ماموران بدرقه صرفا برای محموالت پر خطر 

 ها و تشریفات و الزامات قانونیدر مورد هزینه همکاری کشورهای عضو 

 تعیین هماهنگ کننده ملی ترانزیت 

بیمه، های مالی، شرکتت ها، موسساگمرک، مهاجرت، پلیس، بانک)ها و نهادهای متعدد دولتی و غیردولتیوجود سازمانبا 

ایجاد انحرافات  ،عدم توجهات کافیتوان به ها می. از قرار این چالشهای متعددی وجود دارد( با چالشونقلشرکت های حمل

 اشاره کرد. درآمدها کاهش تجاری و

 : همکاری گمرکی12ماده 

 .العات خواهند کردهای خوب سایر کشورها تبادل اطمداری و همکاری: گمرکات در مورد شیوهارتقای قانون :1بند 
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 .تبادل اطالعات خواهند کرد ارد کشورها برای بازبینی و کنترل: تبادل اطالعات: در مواردی که سوءظن وجود د1بند 

 .توانند برای بازبینی از یکدیگر درخواست اطالعات کنند: کشورها میرسیدگی: 9بند 

و اطالعات مورد  بدهند ها پاسخ کتبی یا الکترونیکیبه درخواست: کشورها درخواست اظهارنامه های صادراتی و وارداتی: 1بند 

 .درخواست از جمله شماره اظهارنامه صادراتی و اسناد الزم را ارائه دهند

 .کننده محافظت شودتوسط کشور دریافت : اطالعات و اسناد ارائه شدهحفظ اطالعات محرمانه: 9بند 

ی بندی، گواهتواند شامل فاکتور، عدلها سریعا پاسخ داده شود. اطالعات درخواستی میدرخواست: به ارائه اطالعات: شرایط ۲بند 

 .ندککننده اسناد و اطالعات سطح محرمانگی را نیز تعیین میصورت کاغذی یا الکترونیکی باشد و ارائهمبدأ، بارنامه به

 .عویق و عدم امکان ارائه اطالعات توضیح داده شودها: دالیل ت: به تعویق انداختن یا عدم پاسخ به درخواست1بند 

تواند مشابه اطالعات مورد درخواست را خود ارائه کند، باید این نمی کننده اطالعاتاگر کشور درخواست : مقابله به مثل:1بند 

 .شونده برساندموضوع را به اطالع کشور درخواست

 .کننده مورد توجه قرار گیردها توسط درخواستدرخواستهای مربوط به : موانع اداری: منابع و هزینه0بند 

تواند کشور درخواست شونده را ملزم به ترجمه اسناد یا تغییر فرمت اسناد و کننده نمیها: کشور درخواست: محدودیت19بند 

 .غیره کند

اید ب شود این کشورنقض شده افتاطالعات دری محرمانگی کننده: استفاده غیرمجاز یا افشاگری: اگر در کشور درخواست11بند 

 .فورا کشور درخواست شونده را مطلع و اقدامات اصالحی را انجام دهد

 ای منافاتی ندارد.های دوجانبه یا منطقهنامه با سایر توافقای: این موافقتهای دوجانبه و منطقهنامه: موافقت11بند 

ی ی اصلی قابلیت اجرا به سه دستهبا توجه به سختبندی مناسب اشاره دارد و جهت اولویت بندی مقرراتطبقه: به 14ماده 

اجرا ی انتقالی )گروه دوم( و در نهایت گره سوم؛ )گروه اول(، اجرا پس از مرحله اجرا به محض الزم االجرا شدن :شودتقسیم می

 .سازیهای فنی و ظرفیتپس از دوره انتقالی و دریافت کمک

:مباحث بندیجمع

 شد. گذاشتهدر مورد چگونگی تشکیل کمیته ملی تسهیل تجارت به بحث و بررسی TFA 19ماده  1در انتهای جلسه بند 

های فنی خارجی به کشورهایی که خواستار تاسیس همانطور که در این سند آمده است، استفاده از ساز و کار موجود و کمک

این کمیته هستند، پیشنهاد شده است. در این بند آمده است که اعضا کمیته ملی تسهیل تجارت بهتر است با ترکیبی از میان 

عضو در مورد کمیته ملی تسهیل  کشور 00تی و بخش خصوصی تشکیل شود. تحقیقات از های نهادها و سازمانهای دولشخصیت

 درصد 11 و کمیته تشکیل نهایی مرحله در درصد 11 اند،داده تشکیل را کمیته این آنان از درصد ۲9  دهد کهتجارت نشان می

 .هستند آن تشکیل صدد در

های حمل و اتحادیه کارگزاران حمل، وارد کنندگان و صادر کنندگان، شرکتمنظور از بخش خصوصی در اینجا اتاق بازرگانی، 

ی بیان شد. همچنین وظایف اصلی دبیر خانه کمیته، تشکیل جلسات و ارائه کمرگالمللی، صنایع مهم و کارگزاران نقل بین

آوری و ها و جمعتفسیر سیاست ها، هماهنگی و همکاری با ذینفعان، بازنگری وخدمات الزم، نگهداری سوابق و تهیه گزارش

 گردید. عنوانتجزیه تحلیل اطالعات 
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 با ماست ها،پیشرفت سنجش وظایف، شرح تعریف  تواند به صورت پشتیبانی مالی،های الزم برای تشکیل کمیته میکمک

 ها صورت پذیرد.اولویت تعیین و راه نقشه تدوین حامی، کشورهای و هاسازمان

 


