ثسوِ تؼبلي
اَم يظايف دفتر تعييه ارزش
 -1ثطضسي پطًٍسُ ّبي اذتالف اضظش ٍ تْيِ گعاضضبت تحليلي ٍ ًبضضٌبسي ثبتَخِ ثِ هَاز  11 ٍ 10هبًَى اهَض گوطًي ٍ هبزُ
 121اخطايي
 -2خوغ آٍضي ٍ تدعيِ ٍ تحليل سَاثن ٍ هستٌسات اضظش ٍ پباليص آًْب ٍ اضسبل اعالػبت اضظش اظ عطين سيستن هتوطًع تؼييي
اضظش گوطًي (ستبٍ) ثِ هٌظَض يٌٌَاذتي ٍ زستطسي ّوعهبى گوطًبت
 -3هغبلؼِ – ثطضسي ٍ ضٌبذت هٌبثغ اضظضي هَضزًيبظ ٍ اهسام خْت زستيبثي ثِ اعالػبت اضظضي هٌتططُ اظ سَي آًْب ًظيط
ثَلتٌْبي اضظش – پطايس ليست – ًططيبت ٍ هدالت هؼتجط
 -4ثطضسي ٍ هغبلؼِ هستوط ثبظاض زاذلي زض ضاثغِ ثب ثٌس  3هبزُ  121آييي ًبهِ اخطايي م.ا ٍ.ثِ هٌظَض زستيبثي ثِ اضظش
ًبالّبي ٍاضزُ ٍ آگبّي اظ ضًٍس تـييطات صؼَزي يب ًعٍلي اضظش
ً -5ظبضت ثط حسي اخطاي ٍظبيق زٍايط اضظش ٍ ًويتِ ّبي كٌي اظ عطين ثطضسي پطًٍسُ ّبي اذتالف اضظش ٍ اًدبم هأهَضيتْب ٍ
ثبظزيسّبي هوغؼي اظ زٍايط اضظش گوطًبت اخطايي
 -6صسٍض ثرطٌبهِ ّب ٍ زستَضالؼولْبي ضطٍضي ٍ الظم خْت ّوبٌّگي ٍ اػوبل ضٍيِ يٌسبى زض ظهيٌِ اخطاي هوطضات
 -7اخطاي ثطًبهِ ّبي آهَظضي زض ظهيٌِ ثبظآهَظي هسئَليي زٍايط اضظش ٍ ّوٌبضاى ًبزض كٌي گوطًبت اخطايي ثب ّوٌبضي هطًع
تحويوبت ٍ آهَظش گوطى ايطاى ثِ هٌظَض آضٌبيي ثب هلبّين خْبًي اضظش ٍ ًحَُ تؼييي اضظش زض گوطى ايطاى
 -8ضطًت زض خلسبت ًويسيًَْبي گوطًي – زازگبّْب ٍ هطاخغ هضبيي ٍ سبيط سبظهبًْب زض اضتجبط ثب اضظش ٍتْيِ ٍ تٌظين لَايح
زكبػي – اثالؽ آضاء صبزضُ ٍ پيگيطي الظم تب حصَل ًتيدِ ًْبيي
 -9ثطگعاضي سويٌبضّبي ثطضسي هسبيل اضظش ثب حضَض هسئَليي زٍايط اضظش گوطًبت اخطايي ٍ ثب ّسف ثحث ٍ تجبزل ًظط ٍ اتربش
تصوين زض ضاثغِ ثب هسبيل ٍهطٌالت
مثاوي قاوًنی رسيدگي تٍ ارزش كاال
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

هبزُ  10هبًَى اهَض گوطًي
هبزُ  11هبًَى اهَض گوطًي
هبزُ  52 ٍ 51 ٍ 27 ٍ 21ٍ 12هبًَى اهَض گوطًي
هبزُ  121آييي ًبهِ اخطايي م.اٍ.
هبزُ  271 ٍ 269 ٍ. 268,97 , 96آييي ًبهِ اخطايي م.اٍ.
تجصطُ  14 ٍ 8 ٍ 6 ٍ 4هبًَى ذَزضٍ
سبيط هَاًيي هطثَط ثِ اضظش ًبالي ٍاضزُ ٍ هوطضات ٍ ثرطٌبهِ ّبي خبضي

ضرح مًاد قاوًوي فًق
مادٌ  10لاوًن امًر گمزكي  :اضظش ًبالي ٍضٍزي زض گوطى زض ّوِ هَاضز ػجبضتست اظ ثْبي سيق (ثْبي ذطيس ًبال زض
هجسأ ثِ اضبكِ ّعيٌِ ثيوِ حول ٍ ًول ٍ ثبضثٌسي) ٍ ًليِ ّعيٌِ ّبي هطثَط ثِ اكتتبح اػتجبض يب ٍاضيع ثطٍات ٍ ّوچٌيي حن استلبزُ
اظ اهتيبظ ًوطِ ،هسل ٍ ػالهت ثبظضگبًي ٍ سبيط حوَم هطبثِ هطثَط ثِ ًبال ٍ سبيط ّعيٌِ ّبيي ًِ ثِ آى ًبال تب ٍضٍز ثِ اٍليي زكتط
گوطًي تؼلن هيگيطز ًِ اظ ضٍي سيبِّ ذطيس يب سبيط اسٌبز تسليوي صبحت ًبال تؼييي ٍ ثطاسبس ًطخ اضظ ٍ ثطاثطيْبي اػالم ضسُ اظ
عطف ثبًي هطًعي ايطاى زض ضٍظ تسلين اظْبضًبهِ ذَاّس ثَز.
مادٌ  11لاوًن امًر گمزكي  :زض هَضز ًباليي ًِ ثسٍى اثطاظ سيبِّ ذطيس ثِ گوطى اظْبض ضَز ٍ يب اضظش هٌسضج زض سيبِّ
يب هطبثِ زض ًطَض هجسأ
ذطيس ثِ ًظط گوطى ًبهتٌبست ثبضس گوطى ثبيس اضظش ًبال ضا ثطاسبس اضظش ًبالي صبزضاتي هثل
ّوعهبى ثب تبضيد ذطيس يب ثطاسبس كْطست هيوتْبي كطٍش ّوبى ًبال زض ًطَض هجسأ هٌْبي ترليق يب خَايع صبزضاتي ػبزلِ تؼييي
ًٌس .زض صَضتيٌِ ثِ اعالػبت كَم زستطسي ًجبضس گوطى اضظش ػوسُ كطٍضي ّوبى ًَع ًبال يب هطبثِ آى ضا ثب تَخِ ثِ ًطَض هجسأ
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زض ثبظاض زاذلي زض ظهبى تطذيص هٌْبي حوَم گوطًي ٍ سَز ثبظضگبًي ٍ ػَاضض ٍ سبيط ّعيٌِ ّبي ثؼس اظ ٍضٍز ٍ ّوچٌيي سَز
ػبزلِ تطريص ٍ آى ضا ثؼٌَاى اضظش ًبال هأذص احتسبة حوَم گوطًي ٍ سَز ثبظضگبًي ٍ ّعيٌِ ّبي گوطًي ٍ ػَاضض هطاض ذَاّس
زاز.
مادٌ  121آييه وامٍ اجزايي لاوًن امًر گمزكي :
ّطگبُ اظ عطف اظْبضًٌٌسُ سيبِّ ذطيس  5ثِ گوطى تسلين ًطَز ٍ يب اضظش هٌسضج زض سيبِّ ذطيس هبثل هجَل تطريص ًگطزز
ضَاثظ ٍ ًحَُ تؼييي اضظش هَضَع هبزُ  11هبًَى اهَض گوطًي ثِ ضطح ظيط ذَاّس ثَز :
ثٌس  - 1زض صَضتيٌِ ًبالي هثل يب هطبثْي ثب اضظش هبثل هجَل سبثوِ تطذيص زاضتِ ثبضس اضظش ًبال ثب هوبيسِ ثب اضظش ًبالي
صبزضاتي هثل يب هطبثِ ثِ ضطط ايٌٌِ اظ ّوبى ًطَض هجسأ ٍ ّوعهبى ثب تبضيد ذطيس ًبالي هَضز اذتالف ذطيساضي ضسُ ثبضس تؼييي
هيضَز .
تجصطُ  - 1هٌظَض اظ (ّوعهبى) ظهبًي است ًِ زض آى هست ثْبي كطٍش ًبال زضًطَض هجسأ ثبثت ثَزُ است .
تجصطُ  - 2تطريص ًبهتٌبست ثَزى اضظش اظ عطف گوطى زض ّط هَضز ثبيس هجتٌي ثط زليل هَخِ ٍ يب هستٌس ثِ اسٌبز هبثل هجَل
ثبضس .
 - 2زض هَاضزي ًِ اضظش ثطاسبس كْطست هيوتْبي صبزضاتي ٍ يب اظ ضٍي كْطست هيوتْبي ًطَض هجسأ هٌْبي ترليق يب خَايع
صبزضاتي ػبزلِ يب ثبظپطزاذتْبي هبليبتي ٍ گوطى تؼييي هيضَز كْطست هَضز استٌبز ثبيس هستويوب اظ عطف سبظًسگبى ًبال صبزض ٍ
خٌجِ ػوَهي زاضتِ ٍ ّوچٌيي صحت هٌسضخبت آى ثِ ٍسيلِ هوبهبت صالحيتساض ًطَض هجسأ گَاّي ٍ اظ عطف هبهَضاى ًٌسَلي
زٍلت خوَْضي اسالهي ايطاى يب زكتط اسٌبز ضسوي هحل تصسين اهضب ضسُ ثبضس .
تجصطُ  - 1هيعاى ترليق صبزضاتي هبثل هجَل اظ ضٍي كْطست هيوتْبي ػوسُ كطٍضي زاذلي ًطَض صبزض ًٌٌسُ حساًثط ثيست
زضصس ٍ اظ ضٍي كْطست هيوتْبي ذطزُ كطٍضي آًْب حساًثط چْل زضصس ذَاّس ثَز  .زضصَضتي ًِ هؼبهالت زاذلي زض ًطَض هجسأ
هطوَل هبليبتْبي ؿيط هستوين ثبضس ايٌگًَِ هبليبتْب خعيي اظ هسوت ػوسُ كطٍضي يب ذطزُ كطٍضي هحسَة ًرَاّس ضس .
تجصطُ  - 2خَايع صبزضاتي ٍ يب ثبظپطزاذتْبي هبليبتي ٍ گوطًي ًِ هؼوَال اظ عطف زٍلتْب يب سبيط هوبهبت ضسوي ثِ صبزضًٌٌسگبى
هحلي اػغب هيگطزز ٍهتي هَضز هجَل ذَاّس ثَز ًِ يب اظ عطف ًوبيٌسگيْبي ثبظضگبًي ًطَضّبي ذبضج زض ايطاى ضسوب اػالم ٍ يب اظ
عطف ًوبيٌسگيْبي ايطاى زض ذبضج هَضز تبييس هطاض گيطز .
 - 3زض هَاضزي ًِ اضظش ػوسُ كطٍضي ًبالي ٍاضزاتي زض ايطاى هالى تؼييي اضظش هطاض هيگيطز اضظش ػوَهي كطٍضي ػجبضت اظ
هيوتي است ًِ تَسظ ذطيساض هستويوب ثِ ٍاضزًٌٌسُ آى ًبال پطزاذت هيضَز ٍ چٌبًچِ ثِ ثْبي ػوسُ كطٍضي زستطسي ًجبضس
هيوت
ذطزُ كطٍضي زض ثبظاض هٌْبي  20زضصس هجٌبي تؼييي اضظش ػوسُ كطٍضي زاذلي ذَاّس ثَز.
تجصطُ  -هيعاى سَز ػبزلِ هَضَع تجصطُ شيل هبزُ  11هبًَى اهَض گوطًي  15زضصس هيثبضس .
تز اساس تثصزُ یه لاًَى تَدجِ سال  ٍ 1386پس اس گذضت تیص اس  35سال اس تصَیة لاًَى اهَر گوزوی ٍ آئیي ًاهِ
اجزایی آى سَد خزدُ فزٍضی ٍ عوذُ فزٍضی جوعاً تِ تیست درصذ ( دٍاسدُ درصذ سَد خزدُ فزٍضی ٍ ّطت درصذ سَد عوذُ
فزٍضی ) تملیل دادُ ضذ ٍ هطاتك تٌذ ّطتن اس فصل ّطتن لاًَى تَدجِ سال  1387تزای اجزا در سال  1387هجذداً تصَیة
گزدیذ ٍ تا تَجِ تِ هتي هٌذرج در جذٍل درآهذّای دٍلت در ردیف حمَق ٍرٍدی در لاًَى تَدجِ در سال 1390 1389 ٍ 1388
ًیش السم االجزاست .
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وکات مُم در اجرای تىد  3مادٌ  121آئيه وامٍ اجرايي قاوًن امًر گمركي:
ًىات هْن در اجزای تٌذ  3هادُ  121را هیتَاى تطزح سیز فْزست ًوَد :
 -1استعالم ليمت عمدٌ فزيضي در سمان تزخيص كاال اس باسار ي در صًرت عدم دستزسي بٍ ليمت عمدٌ
فزيضي  ،ليمت خزدٌ فزيضي پس اس كسز دياسدٌ درصد بعىًان ليمت عمدٌ فزيضي مبىاي محاسبات لزار
خًاَد گزفت .
 -2كسز  %8اس ليمت عمدٌ فزيضي بعىًان سًد عادلٍ
 -3كسز َشيىٍ َاي پس اس يريد ( بيه  5تا  10درصد تًجٍ بٍ وًساوات ضديد در باسار ي تفايت ليمت اس يك ضُز
بٍ ضُز ديگز متىاسب مي باضد )
با تًجٍ بٍ دستًرالعمل احياء ديايز ارسش َشيىٍ َاي بعد اس يريد مًضًع پاراگزاف ديم مادٌ

 11لاوًن

امًرگمزكي بٍ ميشان  %7اعالم گزديد
 -4كسز ماليات بز ارسش افشيدٌ ي عًارض با تًجٍ بٍ وًع كاال (در صًرت ضمًل ) ( مأخذ پزداختي تمسيم بز 100
 +عدد يك)
 -5كسز حمًق يريدي اس طزيك تمسيم ليمت استعالمي بز ضزيب افشايص ( مأخذ پزداختي بزا ي حمًق يريدي
تمسيم بز  + 100عدد يك)
 -6تبديل وزخ ارس (تسعيز) بز اساس وزخ بزابزي
 -7ممايسٍ ليمت پايٍ استعالمي اس باسار با ارسش اظُاري كاالي مًرد اختالف

لاوًن خًدري (وحًٌ تعييه ارسش خًدري ي ماضيه آالت)
زض صَضتي ًِ اضظش سيق ذَزضٍّب ٍ هبضيي آالت ضاّسبظي ٍاضزاتي ثطاسبس سيبِّ ذطيس ٍ يب سبيط اسٌبز تسليوي صبحت ًبال
ًوتط اظ هيوت صبزضاتي ضطًت سبظًسُ ذَزضٍ هطثَعِ ثب زض ًظط گطكتي ًليِ تدْيعات ٍ لَاظم اضبكِ ًصت ضسُ ثط ضٍي آًْب ثبضس زض
هحبسجِ ٍٍصَل حوَم گوطًي  ،سَزثبظضگبًي ٍ هبليبت هَضَع ايي هبًَى هيوت اذيط الصًط هالى ػول هطاض ذَاّس گطكت.
قيمت صادراتي ماشيه آالت راَسازي ي خًدريَايي كٍ براساس تبصرٌ  14ايه قاوًن يريد آوُا بٍ كشًر مجاز ميباشد
َر سال پس از استعالم كتبي از شركتُاي مربًطٍ ي مقايسٍ با قيمتُاي جُاوي َمان خًدري ي يا ماشيه راَسازي تًسط
يزارت صىايع سىگيه ي گمرك جمًُري اسالمي ايران تعييه خًاَد شد( .تجصطُ  6هبًَى ذَزضٍ)
ٍضٍز ذَزضٍّب ٍ هبضيي آالت ضاّسبظي هستؼول ثطاسبس ضَاثغي ًِ ثِ پيطٌْبز ٍظاضت صٌبيغ سٌگيي ثِ تصَيت ّيبت ٍظيطاى
هيطسس .هدبظ هيجبضس .
سًدبازرگاوي  ،حقًق گمركي ي ماليات مربًط بٍ آوُا  ،براساس ارزش وًع(وً) سال ساخت آوُا محاسبٍ ميگردد( .تجصطُ
 8هبًَى ذَزضٍ)
ذَزضٍّب ٍ هبضيي آالت ضاّسبظي ٍاضزاتي ثبستثٌبي هَاضزي ًِ ّيبت ٍظيطاى تصَيط هيٌٌس ثبيس زاضاي ًوبيٌسگي ضسوي زض ايطاى
ثطاي ذسهبت ثؼس اظ كطٍش ثبضس  .تؼييي ضَاثظ هطثَعِ تبييس ًوبيٌسگيْب ٍ ًظبضت ثط كؼبليت آًْب ثِ ػْسُ ٍظاضت صٌبيغ سٌگيي
هيجبضس( .تجصطُ  14هبًَى ذَزضٍ)
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سهاى لطعی ضذى ارسش
اضظش تؼييي ضسُ  ،اظ عطف گوطى زضصَضتيٌِ ظطف يي هبُ اظ تبضيد اثالؽ ًتجي ًظط گوطى ثِ صبحت ًبال هَضز اػتطاض هطاض
ًگيطز هغؼي است ٍ زض صَضت اػتطاض ضسيسگي ثِ آى زض صالحيت ًويسيَى ضسيسگي ثِ اذتالكبت گوطًي ذَاّس ثَز .

(ماده 12

ق.ا.گ)

اختیار هطالثِ اسٌاد تَسط گوزن
گوطى ايطاى هيتَاًس زض صَضت لعٍم هجَل ّطيي اظ اظْبضًبهِّبي هصًَض زض هبزُ  19هبًَى اهَض گوطًي

( واردات قطعی  ،ورود موقت ،

اعاده به خارج ( مرجوعی )  ،ترانزیت خارجی  ،ترانزیت داخلی ) ضا هًََل ثِ اضايِ اسٌبز زيگطي ًِ هجالً اػالم ذَاّس ضس ثٌوبيس

 ( .مادٌ 96

آ.ا.ق.ا.گ ) هبًٌس گَاّي ثبظضسي هيوت ًبال .
تاییذ اسٌاد ٍ لیوت سیاِّ
گوطى زض ّوِ هَاضز حن زاضز اظ صبحت ًبال ثرَاّس ًِ صحت هٌسضخبت اسٌبز ٍ هساضى تسليوي ٍ صالحيت صبزضًٌٌسُ آًْب

ٍ

هغبثوت ميهت هٌسضج زض سيبِّ ضا ثب ًطخ صبزضاتي ٍ ايٌٌِ هؼبهلِ تحت ضطايظ ضهبثت آظاز ثيي ثي ػوسُ كطٍش ٍ يي ذطيساض
هستول اظ يٌسيگط اًدبم يبكتِ ثِ تصسين اتبم ثبظضگبًي ًطَض هجساء يب زكتط اسٌبز ضسوي هحل صسٍض آًْب ٍ گَاّي ًٌسَلگطي زٍلت
خوَْضي اسالهي ايطاى زض ًطَض هجساء ثطسبًس ( .ماده  97آ.ا.ق.ا.گ )
اسىاد خالف ياقع :
ى ثب ًَع خٌس ٍ ذصَصيبت ًبالي اظْبض
اسٌبز ذالف ٍاهغ  ،اسٌبز ٍ سيبِّاي است ًِ زض آى ذصَصيبت ًبالئي شًط ضسُ تاشد ُ
ضسُ تغجين ًٌوبيس  ( .ماده  268آ.ا.ق.ا.گ)

اسىاد وادرست :
هٌظَض اظ اسٌبز يب سيبِّ ًبزضست  ،اسٌبز يب سيبِّ اي است ًِ زضآى ذصَصيبت ًبال صحيحبً ٍ هٌدعاً هيس ًطسُ است ٍ صبحت ًبال
اظ ػسم تصطيح ذصَصيبت ثِ ظيبى زٍلت اهسام ٍ ًبالي زيگطي ضا ثب حوَم گوطًي ٍ سَز ثبظضگبًي ٍ ػَاضض ًوتط اظْبض
باشذ.

نموده

( مادٌ  269آ.ا.ق.ا.گ)

مرور زمان تعقيب تخلفات گمركي توأم با ابراز اسٌبز ًبزضست يي سبل اظ تبضيد ذطٍج ًبال اظ گوطى ذَاّس ثَز

(تبصره ريل

ماده  27قانون امور گمركي)

جرايم گمركي
ًباليي ًِ حوَم گوطًي يب سَز ثبظضگبًي يب ّعيٌِّبي گوطًي ٍ يب ػَاضض آى اظ ضٍي اضظش تؼييي گطزيسُ است ّطگبُ ارسش واال
در اظْارًاهِ ووتز اس ارسش گوزوی همزر در هَاد  11 ٍ 10لاًَى اهَر گوزوی اظْار ضذُ تاضذ ػالٍُ ثط أذص تلبٍت
خطيوِاي ًيع اظ زُ زضصس تب يي ثطاثط هب ثِ التلبٍت ثِ تطريص ضييس گوطى هحل ًِ ثب تَخِ ثِ اٍضبع ٍ احَال تؼييي ذَاّس ًطز
ٍصَل هيضَز ( .ماده  268آ.ا.ق.ا.گ)
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ّزگاُ تخلفات (هصًَض زض هبزُ  268ايي آييي ًبهِ ثِ استثٌبي ثٌس ة ٍ تجصطُ شيل ثٌس ج آى (ًِ زض ّط حبل هطوَل هوطضات
هبچبم هيثبضس) ) تَأم تا اتزاس اسٌاد یا صَرت حساب (فاوتَر) ًادرست تاضذ ٍ ايي ػول ثط اثط اًدبم تططيلبت گوطًي يب ثِ
ّط تطتيت زيگطي پيص اظذطٍج ًبال يب ثؼس اظذطٍج ًبال اظ گوطى ًطق ضَز ػالٍُ ثط تؼويجي ًِ هوٌي است عجن هَاز هطثَط
هبًَى هدبظات اسالهي ثِ ػول آيس اظ هطتٌت ػالٍُ ثط اصل تلبٍت اظ پٌدبُ زضصس تب يي ثطاثط آى ًيع ثِ تطريص ضئيس گوطى ثب
تَخِ ثِ اٍضبع ٍ

احَال ثؼٌَاى خطيوِ زضيبكت هيگطزز ( .ماده  269آ.ا.ق.ا.گ)

اعتراض تٍ جرايم گمركي
ضئيس
هطتٌجيي ترلق اظ هوطضات گوطًي ًِ خطيوِ اظ آًْب زضيبكت هي ضَز ّطگبُ ًسجت ثِ اصل خطيوِ يب هيعاى آى اظ عطف
گوطى هحل تؼييي گطزيسُ اػتطاض زاضتِ ثبضٌس پس اظ تَزيغ يب تبهيي آًبى زض گوطى هحل اػتطاض ًبهِ ذَز ضا ثب زاليل ٍ هساضى
اػتطاض ثِ ضئيس گوطى هحل ثوٌظَض اضخبع آى ثِ ًويسيَى ضسيسگي ثبذتالكبت گوطًي تسلين ًوبيٌس.
ضئيس گوطى هحل هَظق است آى ضا ثب پطًٍسُ ًبهل هحلي ٍ اظْبض ًظط ٍ ثب تبئيس ايٌٌِ خطيوِ تَزيغ يب تبهيي ضسُ است ضوي
گعاضش خبهؼي ثِ ازاضُ هطًعي ثب اٍليي ٍسيلِ اضسبل زاضز گوطى ايطاى هَضَع ضا ثِ ًويسيَى ضسيسگي ثِ اذتالكبت گوطًي ًِ
تٌْب هطخغ صالحيتساض ضسيسگي ثِ ايي هجيل اذتالكبت است احبلِ ذَاّس ًوَز ( .ماده  271آ.ا.ق.ا.گ)

اختالف تیي گوزن صاحة واال ٍ چگًَگی تزخیص واال
زض هَاضزيٌِ ثيي گوطى ٍ اظْبضًٌٌسُ اذتالف حبصل ضَز ٍ تطذيص ًبال هستلعم پطزاذت هجلـي ثيص اظ آًچِ اظْبضضسُ است
ثبضس اظْبضًٌٌسُ هيتَاًس هجلؾ اظْبضي ضا ثِ صَضت هغؼي ٍ تلبٍت ٍ خطيوِ احتوبلي ضا ثصَضت سپطزُ يب ضوبًت ًبهِ تَزيغ ًٍبال ضا
هطذص ًٌس  ( .ماده  21ق .ا .گ)

مراجع رسيدگي تٍ اختالفات گمركي
ووسیَى رسیذگی تِ اختالفات گوزوی
هطخغ ضسيسگي ثِ اذتالف زض تطريص ًَع ًبال ٍ تغجين هطرصبت آى ثب هٌسضخبت تؼطكِ گوطًي ٍ سبيط اذتالكبت ًبضي اظ اخطاي
هوطضات گوطًي ٍ هوطضات صبزضات ٍ ٍاضزات ًويسيَى ضسيسگي ثِ اذتالكبت گوطًي است .
ايي ًويسيَى اظ پٌح ًلط ًبضهٌس ثصيط ٍ هغلغ ثِ اهَض گوطًي ثِ اًتربة ضئيس ًل گوطى ايطاى ٍيي ًلطاظًبضهٌساى ثصيطٍهغلغ
ٍظاضت اهَض اهتصبزي ٍ زاضايي ٍ يي ًلطاظًبضهٌساىثصيط ٍ هغلغٍظاضت ثبظضگبًي ثِاًتربةٍظضايهطثَط تطٌيلهيضَز.
ضأي ًويسيَى زض هَاضزي ًِ هبثِاالذتالف هجلؾ ضأي ٍ هجلؾ هَضز هجَل هَزي يب هَضز هغبلجِ گوطى ايطاى پٌح

هيليَى

( )5000000ضيبل يب ًوتط ثبضس ثطاي عطكيي هغؼي ٍ الظماالخطاء است ٍ ظايس ثطپٌح هيليَى (  )5000000ضيبلّ،وچٌيي زضسبيط
هَاضز هصًَض زض ايي هبزُ ضأي ًويسيَى ضسيسگي ثِ اذتالكبت گوطًي هبثل تدسيسًظط است ٍ عطكيي هيتَاًٌس ظطف ثيست ضٍظ اظ
تبضيد اثالؽ ضأي ًويسيَى  ،توبضبي تدسيسًظط ًوبيٌس  ) .هبزُ  51م .ا )ٍ.وویسیَى تجذیذًظز
ًويسيَى تدسيسًظط اظ يٌي اظ صبحت هٌصجبى ػبلي ضتجِ ٍظاضت اهَض اهتصبزي ٍ زاضايي ثِ اًتربة ٍظيط هتجَػِ ٍ يٌي اظ هضبت
ػبلي ضتجِ ٍظاضت زازگستطي ثِ اًتربة ٍظيط هتجَػِ ٍ يي ًلط اظ صبحت هٌصجبى ٍظاضت ثبظضگبًي ثِ اًتربة ٍظيط هتجَػِ ٍ يي ًلط اظ
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اػضبء ّيأت ضييسِ اتبم ثبظضگبًي ٍ صٌبيغ ٍ هؼبزى ايطاى ثِ اًتربة اتبم ٍ ضييس ًل گوطى ايطاى يب ًوبيٌسُ هٌترت ٍي تطٌيل
هيضَز ً .وبيٌسُ ٍظاضت اهَض اهتصبزي ٍ زاضايي ضيبست ًويسيَى تدسيسًظط ضا ثِ ػْسُ ذَاّس زاضت رأی وویسیَى تجذیذًظز
لطعی ٍ السم االجزاست.
يفك مفد تثصرٌ  3اصالحیٍ مادٌ  52لاوًن امًر گمرکی مصًب  1359/01/20شًرای اومالب

آراء وویسیَىّای رسیذگی تِ اختالفات گوزوی ٍ تجذیذ ًظز فمط در اهز رسیذگی لاتل اجزاء خَاّذ تَد ٍ لاتل تسزی
ًوی تاضذ .
مدارك ي مستىدات الزم ترای تررسي ارزش
 هذاسن ٍ هستٌذاتي وِ دس اخشاي هَاد لاًًَي ٍ ّوچٌيي هذاسن تىويلي وِ دس اخشاي لاًَى اهَس گوشوي تشايسسيذگي تِ پشًٍذُ ّاي اختالف اسصش دس دفتش تقييي اسصش هَسد تشسسي لشاس هيگيشًذ فثاستٌذ اص :
-1

داليل ي مستىدات گمرن ترخیص کىىدٌ :

ضاهل سَاتك تشخيع هثل ٍهطاتِ

استٌثاعي دس اخشاي تٌذ  3هادُ  121آييي ًاهِ اخشايي ٍ ًحَُ هحاسثِ آى

– پشايس ليست – ليوتْاي

– ًؾشات واسضٌاسي وويتِ فٌي ّواى

گوشن ٍ سايش هذاسن لاتل استٌاد.
-2

مدارن ي مستىدات اتساری صاحة کاال :

–

ضاهل سَاتك تشخيع واالي هثل ٍ هطاتِ پشايس ليست هقتثش

هذاسن فشٍش واالي اختالفي دس داخل وطَس – تَلتي ّا ٍ هدالت هقتثش – هىاتثات لثل ٍ تقذ اص گطايص افتثاس – ٍ
ّش هذسن ديگشي وِ دس خْت اثثات غحت اسصش اؽْاس ضذُ هإثش تاضذ.
-3

اطالعات ي اتسار مًرد استفادٌ در دفتر تعییه ارزش  :ضاهل سَاتك هَخَد دس تاًه اعالفات اسصش وِ ّواى

سَاتك تشخيع واالّاي ٍاسدُ اص گوشوات وطَس هي تاضذ اؽْاسًؾشّاي لثلي ٍ لاتل استٌاد – هٌاتـ هَخَد دس دفتش
ضاهل تَلتي ّا ،هدالتً ،طشيات ٍ ،دس هَاسدي ّن وسة ًؾش هشاوض ٍ ساصهاًْاي تخػػي هشتَط ٍ دس ًْايت
استقالم ليوت اص تاصاس داخلي.
 وحًٌ ارجاع پريودٌ َای اختالف ارزش تًسط گمركات اجرايي تٍ دفتر تعييه ارزش:صهاًي وِ گوشوات اخشايي تِ استٌاد سَاتك هَضَؿ هادُ

 121آييي ًاهِ اخشايي ق.ا.ي اسصش واالي اؽْاس ضذُ سا

ًاهتٌاسة تطخيع هي دٌّذ ٍ هشاتة هَسد افتشاؼ غاحة واال لشاس هيگيشد ٍ ًؾش وويتِ فٌي ًيض لاعـ اختالف ًوي
تاضذ .گوشن ريشتظ اؽْاسًاهِ ٍ اسٌاد سا ّوشاُ تا وليِ هستٌذات فٌذاللضٍم ًوًَِ يا واتالَي حاٍي هطخػات واهل
واال ٍ ضشح الصم هثٌي تش افالم فلل ًاهتٌاسة تَدى اسصش اؽْاس ضذُ ٍ ّوچٌيي داليل افتشاؼ غاحة واال سا

تش

اساس فشم عشاحي ضذُ تِ ايي دفتش اسسال هي ًوايذ.
 وحًٌ ارجاع پريودٌ تٍ كارضىاس ارزش :صهاًي وِ گوشوات اخشايي تِ استٌاد سَاتك هَضَؿ هادُ

 121آييي ًاهِ اخشايي ق.ا.ي اسصش واالي اؽْاس ضذُ سا

ًاهتٌاسة تطخيع هي دٌّذ ٍ هشاتة هَسد افتشاؼ غاحة واال لشاس هيگيشد ٍ ًؾش وويتِ فٌي ًيض لاعـ اختالف ًوي
تاضذ .گوشن ريشتظ اؽْاسًاهِ ٍ اسٌاد سا ّوشاُ تا وليِ هستٌذات فٌذاللضٍم ًوًَِ يا واتالَي حاٍي هطخػات واهل
واال ٍ ضشح الصم هثٌي تش افالم فلل ًاهتٌاسة تَدى اسصش اؽْاس ضذُ ٍ ّوچٌيي داليل افتشاؼ غاحة واال سا
اساس فشم عشاحي ضذُ تِ ايي دفتش اسسال هي ًوايذ.
پس اص ٍغَل پشًٍذُ ٍ ثثت دس دتيشخاًِ گوشن ايشاى ٍ تطىيل پشًٍذُ دس دتيشخاًِ اسصش ٍتقييي والسِ  ،پشًٍذُ
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تش

عثك دستَس خذهت غادسُ اص عشف هذيشول تِ ٍسيلِ ٍاحذ تايگاًي تِ واسضٌاسي وِ هتػذي الذام هي تاضذ تحَيل
هيگشدد.
والسِ ّش پشًٍذُ اص سِ تخص يا وذ وِ تا هويض تفىيه گشديذُ تطىيل هيگشددّ .ش تخص يا وذ تياًگش ٍيژگي خاغي
هي تاضذ هثأل دس والسِ  24/221/2050وذ  24هقشف دفتش تقييي اسصش ٍ وذ  221هقشف واالّاي فػل 85 ٍ 84
تقشفِ ٍ ضواسُ ً 2050طاًگش سديف پشًٍذُ اختالف اسصش فػَل هزوَس است.
تٌاتشايي ّش هشاخقِ وٌٌذُ تِ دفتش اسصش تشاي سَْلت دستشسي تِ پشًٍذُ خَد ٍ تطخيع واسضٌاس الذام وٌٌذُ
الصم است وِ والسِ پشًٍذُ هتقلك تِ خَد سا يادداضت ًوايذ.
تاتًجٍ تٍ وًع اختالف ي کاال ي شمًل لاوًن امًرگمرکی يا لاوًن خًدري پريودٌ َای تشكیل شدٌ تٍ سٍ گريٌ
تمسیم می گردد کٍ شرح ريش اجرايی َر گريٌ تشرح ذيل می تاشد::
الف ) اختالف ارزش – وازل تًد ارزش :
ّش واسضٌاس تا تَخِ تِ تدشتِ ٍ تخػػي وِ دس صهيٌِ والسِ ّاي ٍاگزاسي داسد اتتذا اعالفات هَسدًياص سا اص
ٍ PQ:01

اؽْاسًاهِ ّاي اختالفي ٍاستٌادي استخشاج ٍ تِ تشتية هطخع دس فشم گضاسش واسضٌاسي

(PQ:12فشم واسضٌاسي فلضات) دسج هي ًوايذ .ايي فشم خذٍلي همايسِ اي تَدُ وِ تا هشاخقِ تِ آى تِ سَْلت هي
تَاى تشسسيْاي تغثيمي اٍليِ سا تقول آٍسد.
پس اص تىويل فشم گضاسش حسة ضشٍست تشسسيْاي ديگشي اًدام هيگيشد اص لثيل هغالقِ دليك ًاهِ گوشن هحل

–

هذاسن ٍ داليل اتشاصي غاحة واال – تشسسي سَاتك هَخَد دس تاًه اعالفات – هشاخقِ تِ تَلتي ّا – هدالت ٍ
وسة اعالؿ اص هشاخـ تخػػي ٍ يا ايٌتش ًت ٍ سايش هٌاتـ لاتل دستشسي ديگش.
واسضٌاس پشًٍذُ پس اص تىويل الذاهات الصم ٍ دسغَست لضٍم دفَت اص غاحة واال ٍاستواؿ دفافيات ٍي هثادست تِ
تْيِ گضاسش ًْايي حاٍي ًؾشيِ واسضٌاسي هثٌي تش تأييذ يا سد ٍ يا تقذيل ًؾش گوشن ًوَدُ ٍ سئيس گشٍُ يا هقاًٍت
دفتش اسصش ٍ فٌذاللضٍم هذيشول ًيض ضوي هالحؾِ ٍ تشسسي گضاسش دسغَست وفايت الذاهات واسضٌاسي دستَس
افالم ًتيدِ سا غادس هي ًوايٌذ.
دسغَست لضٍم ٍ دسغَست فذم ٍخَد سَاتك تشخيع لاتل لثَل ٍ ٍخَد ادلِ هثٌي تش ًضٍل اسصش ٍ اهىاى اخشاي
تٌذ  3هادُ  121آ.ا.ج.ق.ا.ي ليوت واال اص تاصاس داخلي دسسغح فوذُ فشٍضي ٍ تٌىذاسي تَسظ واسضٌاس استقالم ٍ
گضاسش ًْايي ٍ ًؾشيِ واسضٌاسي تش سٍي فشم

 PQ:03هثٌي تش تأييذ يا سد ٍ يا تقذيل ًؾش گوشن

تْيِ ٍ سئيس

گشٍُ يا هقاًٍت دفتش اسصش ٍ فٌذاللضٍم هذيشول ًيض ضوي هالحؾِ ٍ تشسسي گضاسش دسغَست وفايت الذاهات
واسضٌاسي دستَس افالم ًتيدِ سا غادس هي ًوايٌذ.
چٌاًچِ ًتيدِ واسضٌاسي وواواى هَسد افتشاؼ غاحة واال تاضذ سسيذگي تقذي حسة تماضا ٍ تشاتش هادُ  51ق.ا.ي
تِ وويسيَى سسيذگي تِ اختالفات گوشوي ( فشم  )PQ:07 ٍ PQ:04اسخاؿ خَاّذ ضذ.
ب ) اختالف ارزش – تيص تًد ارزش :
ّش واسضٌاس تا تَخِ تِ تدشتِ ٍ تخػػي وِ دس صهيٌِ والسِ ّاي ٍاگزاسي داسد اتتذا اعالفات هَسدًياص سا اص
اؽْاسًاهِ ّاي اختالفي ٍاستٌادي استخشاج ٍ تِ تشتية هطخع دس فشم گضاسش واسضٌاسي

(فشم )PQ:01دسج هي

ًوايذ .ايي فشم خذٍلي همايسِ اي تَدُ وِ تا هشاخقِ تِ آى تِ سَْلت هي تَاى تشسسيْاي تغثيمي اٍليِ سا تقول آٍسد.
پس اص تىويل فشم گضاسش حسة ضشٍست تشسسيْاي ديگشي اًدام هيگيشد اص لثيل هغالقِ دليك ًاهِ گوشن هحل
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هذاسن ٍ داليل اتشاصي غاحة واال – تشسسي سَاتك هَخَد دس تاًه اعالفات – هشاخقِ تِ تَلتي ّا – هدالت ٍ
وسة اعالؿ اص هشاخـ تخػػي ٍ يا ايٌتش ًت ٍ سايش هٌاتـ لاتل دستشسي ديگش.
دسسسيذگي تِ اسصش واالّايي وِ تا احتوال تيص تَد اسصش تطىيل ضذُ است دس ٍحلِ اٍل ًَؿ اسص تخػيػي فلي
الخػَظ اص هحل حساب رخيشُ ساصي ٍ يا افتثاس اسٌادي ٍ اسص سيستن تاًىي هغوـ ًؾش هيثاضٌذ  ،تا تَخِ تِ ًَؿ
واال وِ هقوَالً ضاهل تدْيضات ٍ هاضيي آالت خظ تَليذ ٍ يا تدْيضات خاظ هي تاضذ تِ هَضَؿ سسيذگي ٍ دس
غَست فذم ٍخَد سَاتك هٌغثك تا تٌذّاي سِ گاًِ هادُ  121واالي اختالفي اص لحاػ اسصش ٍصًي هَسد سسيذگي
لشاس هيگيشد وِ دس غَست ميش هٌغمي تَدى اسصش ٍصًي اص غاحة واال عثك فشم  PQ:09دسخَاست اسائِ هذاسن ٍ
هستٌذات لاًًَي دسخػَظ اثثات غحت اسصش اؽْاسي هي گشدد  .چٌاًچِ غاحة واال ًتَاًذ هستٌذات لاًًَي اسائِ
ًوايذ تيص تَد اسصش استٌثاعي تش اساس هادُ  12ق.ا.ي عثك فشم  PQ:08تِ ٍي اتالك لاًًَي هي گشدد  .چٌاًچِ دس
هْلت لاًًَي دسخَاست اسخاؿ پشًٍذُ تِ وويسيَى سسيذگي تِ اختالفات گوشوي ًوايذ پشًٍذُ تِ وويسيَى سسيذگي
تِ اختالفات گوشوي اسخاؿ هيگشدد ٍ دس ميش ايٌػَست هشاتة تيص تَد اسصش استٌثاعي عثك فشم

 PQ:10تِ تاًه

گطايص وٌٌذُ افتثاس ٍ وويتِ پَلطَيي گوشن ايشاى افالم ٍ اؽْاسًاهِ ًيض تِ گوشن هحل افادُ هيگشدد ٍ پشًٍذُ دس
ايي دفتش هختَهِ افالم هيگشدد.
تَخِ  :تش اساس همشسات تاًه هشوضي (تخص ّفتن اص هدوَفِ همشسات اسصي) هتَلي افالم تيص تَد اسصش يا گشاى
ًوايي دفتش تقييي اسصش گوشن ايشاى هي تاضذ.
 وحًٌ ارجاع پريودٌ تٍ كميتٍ ارزش :وويتِ اسصش هتطىل اص پٌح فضَ ضاهل هذيشول  ،هقاٍى هذيشول  ،سؤساي اداسُ اسصش ،واسضٌاس ريشتظ پشًٍذُ ٍ
دتيشوويتِ هي تاضذ وِ عثك دستَس خذهت غادسُ تِ پشًٍذُ ّاي اسخافي تَسظ هذيشول يا هقاٍى سسيذگي هي ًوايذ.
تشسسي ايٌگًَِ پشًٍذُ ّا تا حضَس غاحة واال يا ًوايٌذُ لاًًَي ٍي اًدام هي گيشد .اتتذا ًتيدِ سسيذگي تِ پشًٍذُ
تَسظ واسضٌاس لشائت ٍ پس اص استواؿ داليل عشفيي ٍ دس ًؾش گشفتي هذاسن ٍ هستٌذات ٍ ضَاّذ ٍ لشايي دس
هَاسدي وِ استٌثاط اص پطتَاًِ غذ دسغذ هحىوي تشخَسداس ًثَدُ ٍ يا ًتيدِ اخشاي تٌذ

 3هادُ  121آييي ًاهِ

اخشايي اص ثثات ٍ پايذاسي الصم تشخَسداس ًثاضذ افضاي وويتِ تا تمشية ًؾشات ٍ حفؼ حمَق عشفيي هثادست تِ
غذٍس ًؾشيِ اي هي ًوايذ وِ مالثأ تا توىيي غاحة واال هٌدش تِ ختن پشًٍذُ ّاي تالتىليف هي گشدد .
ج) تعييه ارزش خًدري ي ماضيه آالت راَسازی ي رسيدگي تٍ اختالفات ارزش :
خَدسٍّا ٍ هاضيي آالت ساّساصي تايذ داساي ًوايٌذگي سسوي دس ايشاى تشاي خذهات تقذ اص فشٍش تاضٌذ ٍ
هدَصّاي الصم خْت ٍسٍد ّش هذل اص خَدسٍ (هحيظ صيست  ،تْيٌِ ساصي سَخت  ،گَاّي فقاليت ًوايٌذگي اص هشوض
اغٌاف ) سا وسة ًوايٌذ لزا پس اص اسائِ هدَصّاي فَق ٍ تاييذ ٍصاست غٌايـ ٍ اتالك ٍ افالم ٍصاست تاصسگاًي ليوت
غادساتي هاضيي آالت ساّساصي ٍ خَدسٍّايي وِ تشاساس تثػشُ  14ايي لاًَى خَدسٍ ٍسٍد آًْا تِ وطَس هداص
هيثاضذ ّش سال پس اص استقالم وتثي اص ضشوتْاي هشتَعِ ٍ

همايسِ تا ليوتْاي خْاًي ّواى خَدسٍ ٍ يا هاضيي

ساّساصي دس وويتِ هطتشن هَضَؿ تثػشُ  6لاًَى خَدسٍ هتطىل اص ٍصاست غٌايـ ٍ گوشن خوَْسي اسالهي
ايشاى تقييي ٍ هػَتات وويتِ دس فشم  PQ: 13ثثت ٍ اهضاء هي گشدد ٍ عي تخطٌاهِ اي دس لالة فشم  PQ:15تِ
وليِ گوشوات وطَس اتالك هي ضَد.
دس غَست تشٍص اختالف دس تقييي اسصش

خَدسٍّا ٍ هاضيي آالت ساّساصي خْت همايسِ ٍسسيذگي گضاسش

واسضٌاسي اص فشم  PQ:11استفادُ هي ضَد.
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خَدسٍّا ٍ هاضيي آالت ساّساصي وِ فالذ ًوايٌذگي سسوي هي تاضٌذ تش اساس ليوت ّاي خْاًي خَدسٍّاي هثل يا
هطاتِ دس سَاتك  ،سايت ّاي ايٌتشًتي ٍ هدالت تخػػي خَدسٍ تشسسي ٍ ًتيدِ ٍ گضاسش واسضٌاسي دس فشم
 PQ:11دسج ٍ دس وويتِ هطتشن هَضَؿ تثػشُ  6لاًَى خَدسٍ هغشح ٍ پس اص تاييذ ٍ تػَية ًتيدِ عثك فشم
 PQ:02 ٍ PQ:14تِ گوشن هشتَعِ افالم هي گشدد.
رسيدگي تٍ اختالفات تيه صاحة كاال ي دفتر تعييه ارزش
پس اص افالم ًؾش ًْايي دفتش اسصش عثك فشم  PQ:02دس غَستيىِ ًؾشيِ اتشاصي هَسد افتشاؼ غاحة واال يا ٍويل
لاًًَي ٍي لشاس گيشد ،

 305آييي ًاهِ اخشايي لاًَى اهَس گوشوي پشًٍذُ تِ

تا تماضاي وتثي ٍ دس اخشاي هادُ

وويسيَى سسيذگي تِ اختالفات گوشوي (فشم  )PQ:04احالِ هيگشدد .وويسيَى ًيض تا تقييي ٍلت لثلي اص غاحة واال
دفَت تقول آٍسدُ ،ضوي تشسسي الصم هثادست تِ غذٍس سأي هي ًوايذ .دس غَستيىِ ها تِ التفاٍت هثلل سأي
وويسيَى سسيذگي تِ اختالفات گوشوي ٍ هَسد لثَل عشفيي تيص اص پٌح هيليَى سيال تاضذ ّش يه اص عشفيي (گوشن ٍ
غاحة واال ) هي تَاًٌذ ؽشف هذت  20سٍص پس اص اتالك (فشم  )PQ:06 ٍ PQ:05سأي دسخَاست تدذيذًؾش ًوايٌذ .دس
ايي غَست تْوشاُ تماضاي وتثي ٍ دس اخشاي هادُ  305آييي ًاهِ اخشايي لاًَى اهَس گوشوي پشًٍذُ تِ وويسيَى
تدذيذ ًؾش (فشم  )PQ:07احالِ هيگشدد.وويسيَى تدذيذًؾش ًيض تِ عشيك اٍلي اص عشفيي خْت اداي تَضيحات دفَت
تقول آٍسدُ ٍ پس اص استواؿ دفافيات الذام تِ غذٍس سأي هي ًوايذ .سأي وويسيَى تدذيذًؾش لغقي ٍ الصم
االخشاست .ساي غادسُ تِ گوشن هشتَعِ ٍ غاحة واال خْت اخشا اتالك (فشم  )PQ:16هي گشدد.
دسغَست غذٍس لشاس سسيذگي تَسظ وويسيَى ّا  ٍ ،اخشاي لشاس پاسخ ٍ ًتايح سسيذگي (فشم

 )PQ:17تِ اداسُ

اهَس وويسيًَْا افالم هي گشدد.
PQ-01

فزمُاي مًرد استفادٌ در دفتز تعييه ارسش :

PQ-30

 - 1فشم گضاسش واسضٌاسي (واالّا ٍ خَدسٍ ٍ فلضات)
 - 2فشم دفَت اص غاحة واال
 - 3فشم اتالك هادُ  12ق.ا.ي
 - 4فشمّاي اسسال پشًٍذُ ٍ اخشاي لشاس ٍ اتالك سأي وويسيَى تذٍي ٍ تدذيذًؾش
 - 5فشم استقالم ليوت اص تاصاس
 - 6فشم تيص تَد اسصش
 - 7فشم پاسخ تِ گوشوات (خَدسٍ ٍ واالّا)
 - 8سايشفشهْاي عشاحي ضذُ دس وويتِ هذيشيت ويف يت
مدت زمان رسيدگي تٍ پريودٌ اختالف ارزش :
تا تَخِ تِ هاّيت تخػػي ٍ تحميمي اسصش پشًٍذُ ّاي تذٍى ًمع ٍ داساي هذسن الصم تيي  1تا  3سٍص افالم ًتيدِ
هي گشدد ٍ دس غَست فمذاى هذاسن يا ًياص تِ دسيافت اعالفات ٍ هذاسن تىويلي هذت سسيذگي ٍ افالم ًتيدِ تاتـ
تىويل پشًٍذُ خَاّذ تَد .ليىي تاتَخِ تِ تقذاد پشًٍذُ ّاي اسسالي تِ دفتش تقييي اسصش صهاى اًتؾاس سسيذگي تِ
پشًٍذُ ّاي تقذ اص تشخيع دٍ تا سِ ّفتِ ٍ لثا اص تشخيع  48سافت تا  72سافت هي تاضذ .
دس خاتوِ اص هشاخقيي هحتشم دسخَاست هي گشدد دسغَست داضتي ّش گًَِ پيطٌْاد يا اًتماد ٍ ًؾشيِ اغالحي فشم
ًؾشسٌدي سا اص دفتش هذيشيت اسصش اخز ،تىويل ٍ اسائِ فشهايٌذ.
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مزاحل گزدش كار در دفتز تعييه ارسش

ًبهِ ّبي ٍاضزُ

ثجت زض زثيطذبًِ هطًعي

اضخبع ثِ زثيطذبًِ زكتط تؼييي اضظش
ًبهِ ّبي اثتسا ثِ سبًي

ًبهِ ّبي هسجَم ثِ سبثوِ

تطٌيل پطًٍسُ
ثبيگبًي
اضخبع ثِ سبيت خْت تْيِ پطيٌت سَاثن
اضخبع پطًٍسُ ثِ ًبضضٌبس ثط اسبس ًَثت
ثطضسي ٍتْيِ گعاضش ًبضضٌبسي (هطاخؼِ ثِ آضضيَ ،سَاثن هَخَز يب اخطاي ثٌس )3
اظْبضًظط ضئيس ازاضُ يب هؼبٍى هسيطًل (زض صَضت لعٍم اضخبع ثِ هسيطًل)
اػبزُ ثِ ًبضضٌبس ٍتْيِ پيص ًَيس هجٌي ثط اػالم ًتيدِ
اهضبء پيص ًَيس
تبيپ ًبهِ
هوبثلِ تَسظ ًبضضٌبس
اهضبء ًبهِ
ثجت ًْبيي زض زثيطذبًِ ٍ صسٍض ًبهِ
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