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  مدیریتیخالصه 

نهایتا  ،ه مجلسآن بالیحه  میسال از تقد 5 گذشت حدود قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز پس از

انجام  یا برادارد که کار ر ینکات مثبت یقانون اصالح نیاجرا به دولت ابالغ شد. ا یبرا 1401 نیدر فرورد

های تجاری به صورت سیستمی و از طریق سامانه خشنامهتکلیف دستگاهها برای ابالغ ب». کندیدشوار م قاچاق

 یمجاز یدر فضا قاچاقعرضه  یجرم انگار»، «قاچاق یارائه خدمات به کاال یجرم انگار»، «مقررات تجاری

 هایالکا یتجار عیتجم یجرم انگار» و «تعیین تکلیف مبادالت ارزی غیررسمی»، «یقیحق یفضا شدیدتر از

 .توان به عنوان مزایای این قانون برشمرداز جمله مواردی است که می «ینیمرزنشیت معافدارای 

سهولت ع در مان جادیتواند با ا یاست که م ینکات مثبت، شامل مواد نیدر کنار ا قانون مذکور ،با این حال

و  شته باشد، عملکرد معکوسی دادر این زمینهو تضعیف حکمرانی و ارزی ابهام در فرایندهای گمرکی  ،تجارت

نسبت به دار ارائه هش ،گزارش نیا هیته یهدف اصل دهد. شیرا افزاو فعالیت های مخرب قاچاق و آمار  زهیانگ

به منظور  ییهاراهکارارائه و سپس چالش های موجود در قانون و آثار ناشی از آن بر تجارت رسمی و بازار ارز 

یری در زمینه در مجموع به نظر می رسد هرگونه سخت گ در مبارزه با قاچاق کاال و ارز است. کارآمدیافزایش 

ری، تا جای ممکن شود و فرآیندهای تجا متمرکزمبارزه با قاچاق، باید بر فرآیندهای ارزی و تامین مالی قاچاق 

 با خلل مواجه نشود.رسمی سهل شود تا تجارت 

های چالش نیترمهمکی از یاز جمله قاچاق ارز،  در این بازار هاینابسامانو برخورد با التهابات و  ارز بازار مدیریت

تدوین و تصویب  قاچاق ارز و مجازات آن مصادیقدر همین راستا، قوانینی جهت تعیین  و هاستدولتاقتصادی 

مصادیق یان و ب 1392سال خالل قانون مبارزه با قاچاق زمینه در این در  گذاریقانونتجربه . اولین شودیم

جلس با مبا طرح نمایندگان  1394این قانون در سال  در خالل اصالح که شکل گرفتمحدودی از قاچاق ارز 

ی، بندهایی با توجه به آغاز التهاب در بازار ارز و وقوع شوک ارز 1396در سال  روبرو شد.تغییرات جزئی 

چاق کاال و همکاری ستاد مبارزه با قا قاچاق ارز و مجازات آن توسط کمیسیون اقتصادی مجلس و با پیرامون

 . به الیحه اصالحات این قانون افزوده شد ،ارز

ی بسیاری با قانون پیشین دارد. در قانون جدید، دایره مصادیق قاچاق هاتفاوت ،قانون جدید از منظر قاچاق ارز

هرگونه »، «معامالت فردایی لهاز جمانواع معامالت مخرب و مخل بازار ارز » است. به این ترتیبارز گسترده شده 

خرید یا صدور صورتحساب مخدوش توسط  حسابصورتعدم صدور »، «معامله از طریقی غیر از مراکز مجاز

 اشخاص خارج از کشور یدر داخل کشور براعدم ثبت معامالت ارزی و انجام کارگزاری ارزی » و« مراکز مجاز

به مصادیق  ،«ی اخیر شناسایی شده استهاسالمانی بازار ارز در ی مربوط به نابساهاپروندهکه با مشاهده و رصد 

نیز تخلف ارزی شناخته و وظایفی در زمینه  «عدم بازگشت ارز صادراتی»قاچاق ارز افزوده شد. عالوه بر این، 
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ی مجاز بر عهده هایصرافو مؤسسات مالی مجاز به سامانه ارزی و انتشار لیست  هایصرافایجاد دسترسی برخط 

 بانک مرکزی گذاشته شد. 

ز چرخه تبادالت اکشور و انحراف آن  یاز هدررفت منابع ارز یریجلوگی هدف از تصویب این قانون، طورکلبه

رای قاچاق این کار از طریق شفافیت و رصد معامالت، ایجاد ابزارهای قانونی ب کشور است. یو قانون یرسم

. این تغییرات اگرچه در شودیمانگاری معامالت مخرب بازار ارز و توسعه معامالت قانونی در بازار رسمی محقق 

 منظوربهپیشنهاد شد، اما مختص آن شرایط نیست، بلکه  1397-1396شرایط کمبود منابع ارزی در سال 

 مدیریت منابع و مصارف ارزی ضرورت دارد. 

 یقانون بستر جادیا ،مخرب یهاتیفعال یقاچاق انگار یبرا یو قانون یفریخاص ک یهاتیابزارها و ظرف جادیا

 یخش ارزباز جمله نقاط قوت  یررسمیغ بازار در یارز معامالت از یعیوس بخش یانگار قاچاق ،تیشفاف جهت

که می تواند  دارد ی خود، معایب و نقاط ابهامی نیزهاتیمزدر کنار  جدید قانون این حال،با  قانون است. نیا

 خالصه به شرح زیر است: طوربه بازار ارز را دچار چالش کند. این موارد

کرر این م 2ماده  7در تبصره  «خود یارز واردات کاال نیتأم»عبارت ارزی:  ابهام در تعیین مصداق تخلف

 .کندیماست و تطبیق آن بر مصداق واقعی تخلف را با چالش مواجه  ریرپذیتفسقانون دارای ابهام و 

تالش کرده تا  در این قانون گذارقانون: عدم شمولیت نسبت به برخی از تبادالت ارزی مخل در بازار ارز

معامالت  اردی که در قانون ذکر شده، شامل همه عناویناشکال مختلف معامالت ارزی را مشخص کند. اما مو

ادله و جایگزین پول ملی ارز وسیله مب هاآن، از جمله معامالتی که در شودینمی مخرب در بازار ارز هاتیفعالو 

 است. 

یش از در این قانون، نگهداری ارز ب: معامالت طال و منسوجات آن ینسبت به قاچاق انگار تیعدم شمول

یب نشده است. ه مجاز قانونی قاچاق انگاری شده، اما قانون مشابهی برای بازار طال و منسوجات آن تصوانداز

گران ها به معاملهاین مسئله از یکسو موجب انتقال نقدینگی از ارز به طال و از سوی دیگر به علت فروش این ارز

 ین قانون در تعارض است.بازار غیررسمی، موجب افزایش حجم بازار غیررسمی شده که با روح ا

، تشخیص در این قانون: یارز یهاتیفعال یقاچاق انگار یپول و اعتبار برا ینبودن مصوبات شورا یکاف

ا مرجع مصادیق ورود و خروج ارز به مصوبات شورای پول و اعتبار موکول شده است. در حالی که این شور

ی فراتر از امقوله« جرم انگاری»و « قاچاق انگاری معامالت مخرب» .ی پولی و ارزی کشور استگذاراستیس

این شورا  ی است و ماهیت جزایی و کیفری دارد و منوط شدن تشخیص مصداق قاچاق به مصوباتگذاراستیس

 صحیح نیست. 
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ز به بازگشت ار در این قانون الزام :یارز صادرات مقرراتتخلف از  یشده برانبودن مجازات وضع یدائم

زهای از آن محدود به زمان خاصی شده است، در حالی که مدیریت ار تخلفصادراتی و وضع مجازات برای 

و تخصیص ارز  ی دقیق بر فرایند تحصیلگذاراستیسصادراتی کشور با هدف شفافیت در جریان منابع ارزی و 

 یک ضرورت همیشگی ولو در شرایط وفور منابع ارزی است.  ،در کشور

ی هاوشرمسئله رصد جریان ریالی معامالت که یکی از : یمعامالت ارزدر  یالیر رصد جریان هب توجهعدم 

 شفافیت و رصد معامالت در کشور است، در این قانون مغفول واقع شده است. 

عدم  در این قانون: خرید ارز از اشخاص حقیقی و حقوقی حسابصورتبه صدور  هایصرافعدم الزام 

چاق انگاری قا« خرید ارز توسط مشتری»معتبر توسط صرافی به مشتری صرفاً در هنگام  حسابصورتارائه 

 ت.  مشمول این قانون قرار نگرفته اس« هایصراففروش ارز توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به »شده و 

قتصادی ژه ااز آنجا که مناطق آزاد و وی: عدم توجه به مقررات قاچاق ارز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

ی هاتیفعالدارای مقررات خاص و متفاوت نسبت به سرزمین اصلی هستند، الزم است برای قاچاق انگاری 

 خاصی تدوین شود که در این قانون مغفول واقع شده است.  قواعدمخرب ارزی در این مناطق 

عمل و  میان شدت: تفاوت قائل نشدن میان شدت جرم انگاری عوامل مؤثر در معامالت مخرب ارزی

تفاوت  ،ی مخربهاتیفعالی در بازار ارز و حجم ارز مورد معامله در ارحرفهیغی و احرفهمیزان تأثیر عوامل 

ز سایر عوامل باشد ای و اثرگذار باید بیشتر احرفهوجود دارد. بنابراین شدت جرم انگاری و مجازات برای عوامل 

 که این مسئله در این قانون مغفول واقع شده است.

بسترهای انجام  نیترمهمیکی از : و مجازات آن رمجازیغ یهایضوابط برخورد با صراف نییعدم تع

ی غیرمجاز است که تأمین بسیاری از تقاضاهای ناسالم در بازار ارز از جمله هایصرافی مخرب ارزی، هاتیفعال

ی افتگیسازمان. به دلیل شودیمی، خروج سرمایه و ... از این طریق انجام بازسفتهتقاضای ارز برای قاچاق کاال، 

در بازار غیررسمی ارز، شناسایی و برخورد با این نهادها نیاز به سازوکار قانونی و  رمجازیغی هایصرافو تأثیر 

نین سازوکار و دارد، اما در این قانون چ هاتیفعالمجازات مخصوص برای بازدارندگی باالتر نسبت به سایر 

 در سایر قوانین نیز برای مقابله با این نهادها کافی نیست. شدهنییتعمجازاتی در نظر گرفته نشده و مجازات 

تعریف نحوه »یی جهت رفع نواقص این قانون و کارایی بهتر آن ارائه شده است. هاشنهادیپ ،این بخشدر پایان 

ی ارزی هاتیفعالافزایش شمولیت قانون به کلیه »، «انه مؤدیانی فروشگاهی و سامهاانهیپاهماهنگی با قانون 

الزام »، «بودن مجازات تخلف از بازگشت ارز صادراتی و دائمی کردن آن دارزمانپیشنهاد حذف »، «مخرب بازار

افزایش شمولیت قانون به »و  «خرید و فروش در کلیه معامالت ارزی حسابصورتبه صدور  هایصراف

 .استاین موارد از جمله  «ی تأمین ارز وارداتهاروشانگاری تخلف از رفع تعهد ارزی در کلیه جرم
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 7 بازار ارز با قاچاق کاال و ارز بربررسی آثار قانون مبارزه 
 

 مقدمه

ییر و نوسان در نرخ در اقتصاد کشور است و هرگونه تغ هامقوله نیترحساسمقوله ارز و تبادالت ارزی یکی از 

 هادولت. بنابراین گذاردیمبر متغیرهای اقتصادی و سطح معیشت جامعه تأثیر  سرعتبهو عناصر مبادالت ارزی 

رفته در این بازارها را گبا اتخاذ تدابیر ویژه و استفاده از ابزارهای قانونی، معامالت صورت  انددهیکوشهمواره 

، جلوگیری نمایند. یکی از شودیمیی که موجب اخالل در بازار ارز هاتیفعالو  هاینابسامانساماندهی کرده و از 

در شرایط کمبود منابع  ژهیوبهقاچاق ارز است. این پدیده  دهیپدی مخل در مبادالت ارزی، هاتیفعال نیترمهم

. بنابراین قانون شودیمی سالم اقتصادی و کمبود منابع ارزی هاتیفعالارزی موجب انحراف منابع ارزی از 

 تصویب شد.  هاآناری تعیین مصادیق قاچاق ارز و جرم انگ منظوربه 1392مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سال 

د ی بعهاسالنون در ی قاچاق ارز و تغییر شرایط اقتصادی، نیاز به اصالح این قاهاپروندهو  هاسوژهبا رصد 

این  شدهاصالحاصالح گردید. در نسخه  1400و  1394ی هاسالاحساس شد و قانون مزبور در دو نوبت در 

به مصادیق قاچاق  ی ارزی از جمله ناظر به معامالت در بازار غیررسمی ارزهاتیفعالقانون، عناوین جدیدی از 

رچه این اصالحات در در نظر گرفته شد. اگ هاآنی برای برخورد با تریقوی اجرایی هاضمانتارز افزوده شد و 

، اما برخی از مواد و معامالت مخرب در بازار ارز در شرایط بحران ارزی بوده است هاتیفعالراستای برخورد با 

حظات حقوقی دارای از نظر میزان تحقق اهداف این قانون، نحوه اثرگذاری در بازار ارز و برخی مال شدهاصالح

 . طلبدیمررسی و تدقیق بیشتری را ابهاماتی است که ب

 نیترمهمرزی، در این گزارش ضمن بررسی سیر تغییرات قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز از منظر مبادالت ا

 شد. یی جهت اصالح آن ارائه خواهدشنهادهایپنقاط قوت و ضعف این قانون مورد بررسی قرار گرفته و 

 

  



 

 

 8 بازار ارز با قاچاق کاال و ارز بربررسی آثار قانون مبارزه 
 

 قوانین کشور و جایگاه آن در  پدیده قاچاق ارز . 1 فصل

 مفهوم قاچاق ارز -1-1

 :تعریف قاچاق ارز در کشورهای مختلف بر اساس قوانین موجود در آن متفاوت است. بر اساس قانون

هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز قاچاق کاال و ارز 

شده باشد، در مبادی قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین  و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، شود

 1ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

 قاچاق ارزمبارزه با سیر تغییرات قانونی  -1-2

 .شودیمان اد شده، بیدر این قسمت، تغییراتی که در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز از زمان تصویب تاکنون ایج

 1392قانون مصوب  -1-2-1

، جامعه تیسالمت و امن ،یمل دیصنعت و تول ،کشور یقاچاق در استقالل اقتصاد دهیبا توجه به اثرات مخرب پد

 ی،گذارهیسرما یمناسب برا یاز فضا تیحما با هدف 09/03/1390الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز در تاریخ 

از سوی دولت تقدیم  به گردش شفاف کاال و ارز یابیدستو  یسالم اقتصاد یهاتیفعالو  یمل دیتول ،اشتغال

ی کیفری مبارزه با قاچاق هارساختیزبه تصویب رسید، برای اولین بار  3/10/1392و در تاریخ  2مجلس شد

 عناصر این قانون به شرح زیر است: نیترمهمکاال و ارز ایجاد شده است. 

 مصداق قاچاق ارز -1-2-1-1

 :شودیمبر اساس این قانون، موارد زیر جزو مصادیق قاچاق ارز محسوب 

شود، قاچاق ارز یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج ارز هر فعل  -1

اخذ مجوزهای الزم و ارائه به  اقداماتی از قبیل تشریفات بانکی،منظور از تشریفات قانونی،  3. شودیمتلقی 

منظور اند طبق قوانین و مقررات بهاست که اشخاص موظف )در اینجا دولت و بانک مرکزی( ربطمراجع ذی

بنابراین در این قانون، تشخیص مصداق قاچاق به مقررات موضوعه از  4وارد یا خارج کردن ارز انجام دهند.

 سوی دولت و بانک مرکزی ارجاع شده است.

                                                                                                                                                                      
 ، بند الف1، ماده 1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، مصوب  1
 9/3/1390، مبارزه با قاچاق کاال و ارز حهیال 2

 ، بند الف1، ماده 1392کاال و ارز، مصوب قانون مبارزه با قاچاق  3
 ، بند ت1همان، ماده  4



 

 

 9 بازار ارز با قاچاق کاال و ارز بربررسی آثار قانون مبارزه 
 

ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای الزم از  ورود، خروج، خرید، فروش و حواله -2

 5بانک مرکزی 

 تخلفات ارزی مصداق -1-2-1-2

اشخاص و واحدهای  لهیوسبهتوسط دولت  شدهنییتععرضه و فروش ارز خارج از واحدهای مجاز »طبق قانون، 

 6نیز تخلف و ممنوع اعالم شده است.« صنفی

 وظایف نهادهای مسئول -1-2-1-3

ف به انجام ون برخی از نهادهای مرجع مقررات گذاری در این حوزه نظیر بانک مرکزی و دولت موظدر این قان

 :اندشدهبرخی از وظایف 

 ه عمل آورد:را ب ریارز اقدامات ز رمجازیو کنترل بازار مبادالت غ یریشگیموظف است در جهت پ یبانک مرکز

 یانندگان عبوررو مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه  یارز قابل نگهدار زانیو اعالم م نییتع -1

 لیقب نیاز ا یو موارد

  7هاآن تیفعال یابیو رصد و ارز هایصراف یسامانه اطالعات مال جادیا -2

 دولت موظف به انجام امور زیر است:

ایجاد  یاگونهبهآن، بازارهای مبادله آزاد ارز را  تیکفاعدماشخاص را تأمین و در صورت  ازیموردنارز  -1

 8.نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد

 9و مقررات استفاده از ارز حدود -2

 مجازات  -1-2-1-4

 زیر است: برخورد با قاچاق ارز در نظر گرفته شده است که به شرح منظوربهدر این قانون مجازاتی 

 ضبط ارز قاچاق -

 ریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آنج -

                                                                                                                                                                      
 ، بند خ2همان، ماده  5

 2، بند ب، تبصره 7همان، ماده  6
 7همان، ماده  7

 1همان، تبصره  8
 3همان، تبصره  9
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 10 ریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آنج -

 1394قانون در سال  اصالح -1-2-2

از اجرای این  یی را برای فرارهاروشن اپس از گذشت بیش از یک سال از تصویب این قانون، مجرمان و متخلف

روندهای رسیدگی  ی این قانون درهاضعفکردند. همچنین برخی از  فراهمدر آن  شدهینیبشیپقانون و مجازات 

ی اجرایی برخورد هانتضمانیاز به اصالح این قانون و تقویت  وی مربوط به قاچاق کاال و ارز پدیدار هاپروندهبه 

رفع اشکاالت مذکور، در  منظوربهبا پدیده قاچاق ارز احساس شد. بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

لس قرار دادند که طرح اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز را در دستور کار مج 9/4/1393تاریخ 

 ه قانون تبدیل شد.ب 4/5/1394این طرح با تصویب مجلس در تاریخ 

ه شرح زیر و اصالحاتی که در بحث قاچاق ارز نسبت به آن ایجاد شد، ب 1392 مصوباشکاالت وارد به قانون 

 است:

ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت »عبارت  1392قانون مصوب سال ( 2بند )خ( ماده )در  -1

به علت وجود واو عطف بین کلمات « بانک مرکزی ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای الزم از

ممکن است قاضی چنین برداشت کند که همه این اقداماتی که « حواله»و « ورود، خروج، خرید، فروش»

از واو عطف استفاده شده، باید باهم اتفاق بیفتند تا عنوان جرم صدق کند. برای رفع این ابهام، در  هاآنبین 

استفاده شد بدین معنا که عنوان مجرمانه بر هرکدام از « یا»ی واو عطف از کلمه جابهاصالحیه این قانون 

 11. کندیماین کلمات به صورت جداگانه صدق 

 بنابراین بند مذکور به این شکل اصالح شد:

ورود،  یبرا یالزم از بانک مرکز ینداشتن مجوزها ایدولت  یاز سو شدهنییضوابط تع تیـ عدم رعا خ»

 12«حواله ارز ایفروش  د،یخروج، خر

قاچاق انگاری  گذارقانوناز سوی « ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز»پنج اقدام  1392در قانون مصوب  -2

خرید، »ه برای نین شده است، یمجازات تع« ورود و خروج ارز»، صرفاً برای این قانون 18شده، اما در ماده 

ل به انتهای بند عنوان اخیر نیز در اصالحیه این قانون بدین شکمجازات مربوط به سه «. فروش یا حواله ارز

 اضافه شده است: 18ت ماده 

 «جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن»

                                                                                                                                                                      
 ، بند ت18همان، ماده  10

 24/4/1394، 338چهارم، جلسه  هیدوره نهم، اجالس ،یاسالم یمشروح مذاکرات مجلس شورا 11
 2قانون اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ماده  12



 

 

 11 بازار ارز با قاچاق کاال و ارز بربررسی آثار قانون مبارزه 
 

رای پس از تعیین مصادیق قاچاق ارز، عنوان جرم یا تخلف و مجازات مربوط ب 1392در قانون مصوب  -3

، صهینقاین  زی که مصداق قاچاق ارز است، تعین نشده است. بنابراین برای رفعنگهداری، عرضه یا فروش ار

 :شودیممکرر به این صورت اضافه  18در اصالحیه این قانون، ماده 

های صنفی ( این قانون حسب مورد توسط واحد18نگهداری، عرضه یا فروش کاال و ارز قاچاق موضوع ماده )»

 :شودیمتخلف محسوب و مرتکب عالوه بر ضبط کاال و ارز به ترتیب زیر جریمه  هایصرافیا 

 الف ـ مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق 

 ب ـ مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق 

دل شش برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر ج ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی معا

 13«متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه عنوانبهسردر محل کسب 

 1400مصوب  قانون -1-2-3

 ابالغیهبا توجه به تغییرات قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز صرفاً به طرح نمایندگان منحصر نشد، بلکه دولت نیز 

موانع و  1392نسبت به سال  یو اقتصاد یاسیس طیشرا رییتغ، یدر خصوص اقتصاد مقاومت یمقام معظم رهبر

ایجاد  ییاجرا یهاو دستگاه فعاالن اقتصادی یبرا ونقلحملصنعت  یدر حوزه تجارت خارج یی کههاچالشو 

اصالح  منظوربه 29/6/1394را در تاریخ ی احهیالشد، اصالحات ایجاد شده در طرح مجلس را کافی ندانست و 

اعالم وصول شد. این الیحه در  13/4/1395که در تاریخ  14قانون مزبور به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد

 1396ابتدا شامل اصالحاتی درباره قاچاق ارز و مجازات آن نبود، اما به دلیل وقوع شوک ارزی از نیمه دوم سال 

، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گزارش یک شوری در تاریخ 1397ی آن در سال ریگاوجو 

با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز  27/5/1397و گزارش شور دوم خود در تاریخ  27/12/1396

 اصالحاتی را بر الیحه دولت اعمال نمود و مواردی را ناظر به قاچاق ارز به این الیحه اضافه کرد.

ر نهایت در تاریخ ی مکرر با شورای نگهبان، دهاوبرگشترفتات پس از طی مراحل قانونی و این تغییر

 می رسید.به تصویب مجلس شورای اسال «اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارزقانون »با عنوان  10/11/1400

 تغییرات این قانون نسبت به قانون قبل به شرح زیر است:

                                                                                                                                                                      
 مکرر 18همان، ماده  13
 29/6/1394، الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 14
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 مصداق قاچاق ارز -1-2-3-1

ادیق افزایش یافت و مص 1394و اصالحیه  1392در این قانون مصادیق قاچاق ارز نسبت به قانون مصوب 

دید قاچاق ارز جی مخرب و مخل در بازار ارز به مصادیق قاچاق ارز افزوده شد. مصادیق هاتیفعالبیشتری از 

 از: اندعبارتمصرح در این قانون 

ت قانونی ، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیاراورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور -

بط از سوی )تفاوت این مصداق با قوانین قبل، تعیین ضوا .شودتوسط شورای پول و اعتبار تعیین می

 شورای پول و اعتبار است.(

ونی توسط هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قان -

 .شودرای پول و اعتبار تعیین میشو

گر آنکه صلح، م ایفروش، حواله، معاوضه  د،یخر ریدر کشور، تحت هر عنوان نظ یانجام معامله ارز -

ز بانک مجوز ا یدارا یو اعتبار یمؤسسه مال ایمجاز، بانک  یمعامله، صراف نیاز طرف یکیحداقل 

در  نیفاز طر یکیاست که در زمان انجام معامله، حداقل  یبند شامل موارد نیباشد. حکم ا یمرکز

بلی بیشتر )شمول این بند در مورد معامالت مخرب و مخل بازار ارز نسبت به قوانین ق کشور باشند.

 است(

آن  یارز و ما به ازا لیکه تحوآن ریغ ای یهرگونه معامله ارز توسط صرافمعامالت فردایی ارز، یعنی  -

ارز وجود  لیصد تحواز ابتدا ق ای شودیارز نم لیمنجر به تحو یموکول شده ول ندهیآ یروزها ایروز به

 ارز بوده است. متیتفاوت ق هیتنها تسو نینداشته است و قصد طرف

انجام  اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز یدر داخل کشور برا یخدمات ارز یانجام کارگزار -

 .یاز بانک مرکز یصراف اتیعمل

عامالت مذکور ت معامالت ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خالف واقع اطالعات مربوط به معدم ثب -

 در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

ای اطالعات ناقص به خرید خالف واقع یا دار حسابصورتخرید معتبر یا ارائه  حسابصورتعدم ارائه  -

 مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

غیر از  عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی -

کشور تا سقف  ورود ارز به جزبهرکزی صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک م

 تعیینی توسط بانک مرکزی 
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( یورو 3.000.000عدم بازگشت ارز صادراتی در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون ) -

 تلقی شود. افتهیسازمانی و احرفهمصداق قاچاق  تواندیمیا معادل آن به سایر ارزها باشد، 

 مصداق تخلفات ارزی -1-2-3-2

 عنوانبهنیز  هاتیالفعی مخل در بازار ارز، برخی از هاتیفعالن قانون عالوه بر قاچاق انگاری بسیاری از در ای

 تخلفات ارزی شناخته شده است:

ادرکنندگان صارز صادراتی مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها توسط عدم فروش  -

 به بانک مرکزی یا سایر واردکنندگان

ارز واردات کاالی  تأمین»ی که تأمین ارز او از طریق ارز صادراتی یا اواردکنندهعدم واردات کاال توسط  -

 « خود

ه است و فاقد تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرد -

 ت.رای آن ذکر نشده اسوصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی ب

 وظایف اشخاص حقیقی و حقوقی -1-2-3-3

 یر است:زدر این اصالحیه، برای برخی از نهادها و اشخاص حقیقی نیز وظایفی تعریف شده است که به شرح 

 بانک مرکزی موظف است: -1

ها و مؤسسات ، بانکهایمستمر و برخط صراف یحداکثر سه ماه پس از الزم االجراء  شدن قانون دسترس -

رج در تبصره واردکردن اطالعات مند تیرا جهت ثبت معامالت با قابل یبه سامانه ارز یـ اعتبار یمال

 .دیماده فراهم نما نی( ا2)

نسبت  ،یمل تیامن یعال یمالحظات شورا تیقانون با رعا نیالزم االجراء شدن ا خیظرف سه ماه از تار -

ر روزنامه دمجاز ورود و خروج ارز  یرهایو مس یقانون فاتیمجاز و تشر یهایبه انتشار فهرست صراف

 . دیاقدام نما یبانک مرکز ینترنتیکشور و درگاه ا یرسم

 اند.فوراً به اطالع عموم برس روزنامه رسمیطرق  را از یبعد راتییهرگونه تغ -

الفساد،  عیسر ی، بالفاصله و در خصوص کاالهااز سوی واردکنندگان اطالعات منشأ ارز افتیپس از در -

قدام نموده و اآن  یساعت نسبت به بررس وچهارستیحداکثر ظرف ب یفور ازیموردن ایاالشتعال  عیسر

 معتبر به اطالعات مذکور اختصاص دهد. یریشناسه رهگ ،یدر صورت صحت اطالعات ابراز
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 زانمی بر مازاد واند داشته اریقانون در اخت نای االجراءشدن که قبل از الزم ییمالکان ارز درخصوص ارزها -2

( 2معتبر موضوع تبصره) و فاقد صورتحساب یبانک مرکز یاز سو یاعالم یحمل و نگهدارارز قابل تیمعاف

ماده  نی( ا3در تبصره) ورسبت به ثبت اطالعات در سامانه مذکناند ظرف سه ماه ماده است، مکلف نیا

 اقدام کنند.

 ریآن به سا یمعادل ارز ای یندرج در پروانه گمرکاند ارز مصادرکنندگان کاال به خارج از کشور موظف هیکل -3

 ایاص اقدام اشخ رینسبت به فروش آن به سا یبانک مرکز دییبا تأ ایبفروشند و  یارزها را به بانک مرکز

 .ندینما فادهاست یارز التیتسه یبازپرداخت بده ایخود  یارز واردات کاال نیجهت تأم

 ص،یز ثبت سفارش و قبل از ترخخود را پس ا یواردات یاند منشأ ارز کاالواردکنندگان کاال موظف هیکل -4

 .ندیقانون اظهار نما نی( ا6ماده )« الف»در سامانه موضوع بند 

 مجازات -1-2-3-4

به شرح زیر  برخی تغییرات نسبت به مجازات قاچاق ارز و یا تخلف ارزی در قانون مزبور صورت گرفته است که

  است:

مجازات مصادیق جدید  عنوانبهبه مصادیق قاچاق ارز، موارد زیر  هاتیفعالبا توجه به اضافه شدن برخی از  -1

 اضافه شد: 1392قانون مصوب  18به ماده 

رز انجام نشده و اموارد ضبط  ریآن و در سا یالیر یاقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بها ینقد مهیجر»

 یالیر یبها نییتع یز برامحاسبه ار اری. معگرددیاخذ م ینقد مهیعنوان جرارز به یالیر یتنها معادل بها

چاق ارز و اصل وقوع قا کهیقانون است و درصورت نی( ا1ماده)« د»ارز موضوع بند یقانون، بها نیدر ا

ور مقد موضوع قاچاق یارزها زانینوع و م کیکل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفک یالیمعادل ر

 «مجازات است. نییتع یکل ارز موضوع قاچاق مبنا یالینباشد، همان معادل ر

ب و مجازات عدم بازگشت ارز صادراتی و عدم واردات کاال پس از تأمین ارز در قانون مزبور تخلف محسو -2

 زیر تعیین شده است:

 تعهد موضوع تخلف یفایالزام به ا -

 موضوع تخلف  پنجمکیمعادل  ینقد مهیجر -
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  15قانون نیا 69موضوع ماده  یهاتیچند مورد از محروم ایدو  -

به  کمحدر زمان صدور  یزبانک مرک ینرخ اعالم نیمعادل ارزش تعهد بر اساس باالترافزوده شدن  -

 قطعی حکم ابالغ زمان از ماه تعهد ظرف سه یفایمرتکب در صورت عدم ا ینقد مهیجر

ت مخرب و مخل ویژگی این قانون در زمینه ارزی این است که مصادیق جدیدتری از معامال نیترمهمبنابراین 

 با درجه بازدارندگی مطلوب مصوب شده است. هاآنبازار ارز به همراه مجازات متناسب با 

  

                                                                                                                                                                      
 5کاری العملبرداری یا حقیس، بهرهـ پروانه کسب، تأس4ـ کارت ملوانی 3ـ کارت مبادالت مرزی 2ـ کارت بازرگانی 1لف ـ تعلیق موقت یا ابطال دائم: ا 15

ت از ـ گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی ب ـ تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت پ ـ محرومی 6ونقل ـ پروانه حمل

ت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا حرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیأم -اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال ت 

 سال ممنوعیت خروج از کشور تا پنج -پنج سال ث 
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 مبارزه با قاچاق کاال و ارز جدید قانون ارزیابی  . 2 فصل

 ضرورت و هدف اصالح قانون پیشین -2-1

بحران در  وز این اشاره شد، اضافه شدن مصادیق جدید قاچاق ارز به دلیل شوک ارزی که پیش ا طورهمان

 یهاگنالیرسال سسرگردان در طرف تقاضا، ا ینگینقدبود. در این شرایط به دلیل  1396بازار ارز در اواخر سال 

 یطیز برجام در شرااج بر خرو یمبن کایآمر جمهورسیمکرر رئ یدهایورود ارز و تهد یاز مباد یکاهش منابع ارز

سئله موجب شد ماقتصاد کشور با کمبود منابع ارزی روبرو شد. این بازنگشته بود،  تیدر واقع یمیکه هنوز تحر

هجوم آورند. عالوه بر این،  کسب سود از معامالت سوداگرانه برای خرید ارز به بازار منظوربهارز  بازانسفته

قاضا در بازار تتقاضای ارز برای خروج ارز به علت افت ارزش پول ملی نیز افزایش یافت. این اقدامات به جهش 

 ارز، نشت و کمبود بیشتر منابع ارزی دامن زد.  

ی مخربی که در آن شرایط منجر به نابسامانی و نوسان قیمت در هاتیفعالو  1397-1396شوک ارزی سال 

ی مخل بازار نمایان کرد. در نتیجه هاتیفعالبا  دبرخوربرای مدیریت بازار و  هاضرورتبازار ارز شد، برخی از 

خورد با ی این قانون جهت برخألهاستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز پس از رصد تبادالت ارزی مخل بازار ارز، 

ی مخرب در بازار ارز را شناسایی کرده با هماهنگی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی هاتیفعال

قاچاق انگاری پیشنهاد داد. بنابراین هدف اصلی اصالح قانون و اضافه شدن مصادیق  منظوربهمصادیق جدیدی را 

راف آن از چرخه تبادالت رسمی و قانونی جدید به قاچاق ارز، جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور و انح

 کشور است.

 :شودیمحقق م قیهدف از چند طر نیا

 یدر مبادالت ارز تیشفاف -1

 ژهیوبهعامالت ارزی می مخرب در بازار ارز، عدم شفافیت در هاتیفعالی توسعه هانهیزم نیتراز مهم یکی

له، بستر و نحوه معامله، نوع ارز مورد معام در بازار غیررسمی است. عدم شفافیت عناصر معامله نظیر طرفین

توسط مراجع قانونی،  هاتیفعالمعامله گران بدون نگرانی از شناسایی و رصد  شودیمپرداخت وجه موجب 

انونی، زمینه را اقدام به فعالیت نمایند. بنابراین تالش برای تعیین ابزارهای شفافیت معامالت در بستر ق

 .کندیمفراهم  هاآنمحدودتر شدن معامالت مخرب و برخورد با برای رصد معامالت ارزی، 

 یمعامالت ارز قیرصد دق -2
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. با رصد شودیمپس از ایجاد شفافیت در معامالت ارزی، زمینه برای رصد دقیق معامالت ارزی فراهم 

 با قانون را شناسایی و با آن برخورد کرد. منطبق ریغموارد  توانیممعامالت ارزی، 

 مخرب یهاتیخاص جهت مقابله با فعال یو ابزار حقوق تیظرف جادیا -3

زارهای قانونی خاص ی مخرب در بازار ارز این است که ابهاتیفعالی مبارزه با معامالت و هاچالشیکی از 

دیق قاچاق ارز و برای قاچاق انگاری و برخورد با معامالت مخرب در بازار ارز وجود ندارد. تعریف دقیق مصا

با  تریقوای برخورد این خأل قانونی را جبران نماید و زمینه را بر تواندیمبرای برخورد با آن  مجازات الزم

 معامالت ناسالم در بازار ارز فراهم کند.

 یررسمیمعامله در بازار غ نهیهز شیو افزا یتوسعه بازار رسم -4

ر میزان دامنه هالم است، به با توجه به اینکه بازار غیررسمی ارز بستر اصلی تخلفات و معامالت ارزی ناس

 شفاف ریغرسمی، معامالت مجاز در بازار رسمی و شفاف ارز گسترش یابد، به همان میزان از دامنه بازار غیر

 و غیرقانونی ارز کاسته خواهد شد. 

 بخش ارزی قانونقاط قوت ن -2-2

 :شودیم ی این قانون به شرح زیر بیانهاتیمزنقاط قوت و  نیترمهمدر این قسمت، برخی از 

 ی مخربهاتیفعالی خاص کیفری و قانونی برای قاچاق انگاری هاتیظرفایجاد ابزارها و  -2-2-1

در شرایط بحران ارزی، فقدان ابزار  ژهیوبهمخرب در بازار ارز  یهاتیفعالدر مقابله با  هاچالش نیترمهمیکی از 

 یهادادگاهقضات  شدیممزبور بود. این مسئله موجب  یهاتیفعالکیفری خاص در قانون جهت مقابله با 

ی مخرب در بازار ارز با مشکل مواجه هاتیفعالقوانین جزایی موجود بر رسیدگی به جرائم اقتصادی در تطبیق 

)اخالل  کشور یقانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصاد 2ی مزبور غالباً بر ماده هاتیفعالشوند. در این شرایط، 

( تطبیق داده االرضیفقانون مجازات اسالمی )افساد  286ظام اقتصادی با قصد ضربه زدن به نظام( یا ماده در ن

کامل  طوربهدر قوانین مزبور نبود و  شدهنییتعدر سطح مجازات  هاتیفعالبسیاری از این  کهیدرحال. شدیم

ی مخرب در بازار ارز هاتیفعالتطبیق نداشت. اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و قاچاق انگاری  هاآنبر 

 16 ی مذکور را تسهیل نماید.هاتیفعالتوانست این خأل قانونی را پر کند و روند برخورد با 

                                                                                                                                                                      
 1398کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با ارز با ارائه دکتر حمید قنبری، مؤسسه حقوقی شهر دانش،  16
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 ایجاد بستر قانونی جهت شفافیت -2-2-2

در بازار ارز فراهم کرده  هاتیفعالرای شفافیت و رشد بیشتر برخی از مواد این قانون، زمینه قانونی الزم را ب

 است. برخی از این مواد به شرح زیر است:

 . بستر قانونی شفافیت بازار ارز در اصالحات قانون1جدول 

 مفاد ماده قانونی

مکرر  2ماده 

  یالحاق

بندهای 

 ج،چ،ح

 :شودیمقاچاق ارز محسوب  ریموارد ز

ـ عدم ثبت معامالت ارز عامالت مذکور مخالف واقع اطالعات مربوط به  ایثبت ناقص  ای یدر سامانه ارز یج 

 یمجوز از بانک مرکز یدارا یـ اعتبار یمؤسسه  مال ایبانک  ،یسامانه توسط صراف نیدر ا

اطالعات  یدارا ایع خالف واق دیخر حسابصورتارائه  ایفروش معتبر  ای دیخر حسابصورتـ عدم ارائه  چ

 یمجوز از بانک مرکز یدارا یـ اعتبار یمؤسسه مال ایبانک  ،یتوسط صراف یناقص به مشتر

از  ریغ یفاقد مجوز ورود توسط اشخاص ایمعتبر  دیارز فاقد صورتحساب خر ینگهدار ایـ عرضه، حمل  ح

 .یمجوز از بانک مرکز یدارا یـ اعتبار یمؤسسه  مال ایبانک  ،یصراف

 

رائه یا ارائه و قاچاق انگاری عدم ا هایصرافدر معامالت ارزی توسط  حسابصورتتوجه به صدور و ارائه 

محدودتر شدن  به شفافیت بیشتر معامالت در بازار رسمی ارز و تواندیممخدوش در متن قانون  حسابصورت

 بازار غیررسمی و غیر قانونی کمک کند.

 قاچاق انگاری عدم ارائه صورتحساب معتبر در اصالحات قانون. 2جدول 

 مفاد ماده قانونی

مکرر  2ماده 

،  یالحاق

 3تبصره 

رخط بمستمر و  یمکلف است حداکثر سه ماه پس از الزم االجراء شدن قانون، دسترس یبانک مرکز

واردکردن  تیا قابلبرا جهت ثبت معامالت  یبه سامانه ارز یـ اعتبار یو مؤسسات مال هابانک، هایصراف

 .دیماده فراهم نما نی( ا2اطالعات مندرج در تبصره )

مکرر  2ماده 

،  یالحاق

 4تبصره 

 یحظات شورامال تیقانون با رعا نیالزم االجراء شدن ا خیمکلف است ظرف سه ماه از تار یبانک مرکز

جاز ورود و م یرهایو مس یقانون فاتیمجاز و تشر یهایصرافنسبت به انتشار فهرست  ،یمل تیامن یعال

 زین یبعد راتییغت نه. هرگودیاقدام نما یبانک مرکز ینترنتیکشور و درگاه ا یخروج ارز در روزنامه رسم

 از طرق مزبور فوراً به اطالع عموم برسد. یتوسط بانک مرکز دیبا

 

و مؤسسات مالی و اعتباری به سامانه ارزی و ثبت برخط معامالت ارزی، گام  هابانک، هایصرافدسترسی برخط 

ی مجاز، هایصرافی معامالت ارز برای حاکمیت است. همچنین انتشار فهرست سازشفافمهمی در راستای 
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ی غیرمجاز هایصرافاز  هاآنی مجاز و تفکیک هایصرافامکان شناسایی و اعتماد فعاالن اقتصادی و مشتریان به 

 .کندیمرا فراهم 

 قاچاق انگاری بخش وسیعی از معامالت ارزی در بازار غیررسمی -2-2-3

 . قاچاق انگاری معامالت ارزی در بازار غیررسمی3جدول 

 مفاد ماده قانونی

مکرر  2ماده 

،  یالحاق

بندهای 

 الف،ب،پ،ت،ح

 ضوابط مربوط  تیخروج ارز از کشور، بدون رعا ایالف ـ ورود ارز به کشور 

 ضوابط مربوط  تیـ هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعا ب

لح، مگر آنکه ص ایفروش، حواله، معاوضه  د،یخر ریدر کشور، تحت هر عنوان نظ یـ انجام معامله ارز پ

 یاز بانک مرکز مجوز یدارا یاعتبارو  یمؤسسه مال ایمجاز، بانک  یمعامله، صراف نیاز طرف یکیحداقل 

 باشد. 

یا روزهای آینده  روزبهتحویل ارز و ما به ازای آن  کهآنت ـ هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر 

است و قصد  یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته شودینمموکول شده ولی منجر به تحویل ارز 

 .وده استطرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز ب

شخاصی غیر از اح ـ عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط 

 صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

 

ی فوق در این دهابنی مخرب ارزی است، هاتیفعالاز آنجا که بازار غیررسمی ارز، بستر اصلی نوسانات ارزی و 

وسط متخلفین ی مذکور و افزایش هزینه و ریسک انجام آن تهاتیفعالقانون کمک شایانی به قاچاق انگاری 

 .کندیم

ز کشور مؤثر ابندهای الف و ب در ایجاد محدودیت در ورود غیر قانونی ارز به کشور و خروج غیرقانونی ارز 

 است. 

از  شدهانجامه توسط مراکز مجاز، هرگونه معامل شدهانجامرزی بند پ نیز با رسمیت بخشیدن به معامالت ا

ت در بازار طرقی غیر از آن را مصداق قاچاق داشته و این به معنای ممنوعیت و قاچاق انگاری کلیه معامال

ه معامالت در کاهش حجم معامالت ارزی در بازار غیررسمی از جمل تواندیمغیررسمی ارز است. این مسئله 

 ی ایفا نماید.اژهیوه و برخورد با متخلفین نقش سوداگران

بند ت به ممنوعیت معامالت فردایی اشاره دارد. اگرچه برخی از کارشناسان اقتصادی، مداخله بانک مرکزی در 

، اما از آنجا که معامالت دانندیمی بازار فردایی را راهی برای کنترل نوسانات در بازار غیررسمی گذارمتیق

آن را یکی از عوامل  توانیملت ماهیت قمارگونه خود، تأثیرگذاری باالیی بر هیجانات بازار ارز دارد، فردایی به ع
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البته این معامالت پیش از این توسط بانک مرکزی ممنوع اعالم شده  17نوسانات و التهابات نرخ ارز دانست.

الت فردایی کافی نیست و اعتبار جزایی اما از آنجا که دستورالعمل بانک مرکزی برای قاچاق انگاری معام 18بود،

 19کافی برای برخورد کیفری را ندارد، الزم بود قاچاق انگاری این معامالت در یک قانون مجزا صورت پذیرد.

 جلوگیری از خالی فروشی  -2-2-4

 . جلوگیری از خالی فروشی در تبادالت ارزی بازرگانان4جدول 

ی بازگشت ارز صادراتی، خالی فروشی است، بدان معنا که با تبانی میان برخی از صادرکنندگان هاچالشیکی از 

منبع تأمین ارز  عنوانبهو واردکنندگان صوری، ثبت سفارش صوری انجام شده و ارز صادراتی صادرکننده 
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 13، ماده هایصرّاف یارز اتیملمقررات ناظر بر عدستورالعمل بانک مرکزی در مورد  18
 1398شهر دانش،  یمؤسسه حقوق ،یقنبر دیو مقررات مرتبط با ارز با ارائه دکتر حم نیبا قوان ییکارگاه آشنا 19

 مفاد ماده قانونی

مکرر  2ماده 

،  یالحاق

 7تبصره 

 تا مبلغ صد کهیدرصورت یحکومت راتی( قانون تعز10موضوع ماده) یعدم رفع تعهد ارز در خصوص

ارز باشد،  افتیدر زمان در یبانک مرکز ینرخ اعالم نیباالتر بر اساس الی( ر100.000.000.000)اردیلیم

 کسال،ی تا اهم از شش یرگانباز تیاز فعال تیمحروم رفع تعهد نشده و زانیمرتکب عالوه بر اعاده ارز به م

از زمان  یرکزمبانک  ینرخ اعالم نیباالتر بر اساسعدم رفع تعهد  ای یکسر دو برابرمعادل  ینقد مهیبه جر

 . شودیمارز، محکوم  افتیدر

بر آن  از شیب ای الی( ر100.000.000.000) اردیلیمعادل صد م یمبلغ عدم رفع تعهد ارز کهیدرصورت

رفع  زانیرز به ماارز باشد، مرتکب عالوه بر اعاده  افتیدر زمان در یبانک مرکز یعالمنرخ ا نیباالتر اساس

( 19وع ماده)درجه پنج موض یریتا ده سال، به حبس تعز کیاز  یبازرگان تیاز فعال تیتعهد نشده و محروم

تعهد  فععدم ر ای یکسر دو برابرمعادل  زانیبه م ینقد یو جزا 1392/2/1مصوب  یقانون مجازات اسالم

 . شودیمارز، محکوم  افتیاز زمان در یبانک مرکز ینرخ اعالم نیباالتر بر اساس

خالف واقع باشد  ای یمنظور، با استفاده از اسناد جعل نیهرگونه اقدام به ا ایو  یرفع تعهد ارز کهیدرصورت

 رتیمغا ایمرک و گبه  مقدار کاال ایدر تعداد  اظهاری شیب ایکاال و  یارزش اظهار بودشیب قیاز طر ایو 

تعهد رفع  زانیمموضوع تعهد باشد، مرتکب عالوه بر اعاده ارز به  یمکشوفه با کاال ایاظهارشده  یدر کاال

 یات اسالم( قانون مجاز19درجه چهار موضوع ماده) یریبه حبس تعز ،یو ابطال دائم کارت بازرگان نشده

 یبانک مرکز ینرخ اعالم نیباالتر بر اساسرفع تعهد  معد ای یمعادل سه برابر کسر زانیبه م ینقد یو جزا

صره جمع تب نیشمول ا ی. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، مالک براشودیمارز، محکوم  افتیاز زمان در

 .ستیمحسوب شدن مرتکب ن یاحرفهمبالغ است و تعدد جرم مانع از 

ارز  نیأمت»از روش  ایکرده و  افتیماده را در نی( ا6که جهت واردات کاال، ارز موضوع تبصره ) یشخص

 .باشدیمتبصره  نیمشمول احکام ا زیاستفاده نموده است ن« خود یواردات کاال
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، در شودیمانجام  . در این حالت، رفع تعهد ارزی صادرکننده در سامانه جامع تجارتشودیمواردات معرفی 

 . دهدینمحالی که در واقعیت ارز صادرکننده منتقل نشده و واردکننده نیز بقیه فرایند واردات را ادامه 

یا دیگران تأمین  وخود را از طریق ارز صادراتی خود  ازیموردنواردکننده ارز  کهیدرصورتبا تصویب این قانون، 

. این شودیمنون این قا 7انجام نشده باشد، مشمول مجازات تبصره کامل  طوربهکرده باشد و فرایند واردات 

 .دهدیممسئله با افزایش هزینه خالی فروشی برای واردکننده، زمینه انجام آن را کاهش 

 و نواقص قانونعایب م -2-3

د را با چالش خو موردنظراین قانون در کنار مزایای خود، دارای معایب و نواقصی است که دستیابی آن به هدف 

 معایب آن به شرح زیر است: نیترمهم. سازدیممواجه 

 ابهام در تعیین مصداق تخلف -2-3-1

ه تطبیق آن کمکرر این قانون دارای ابهامی است  2ماده  7در تبصره  «خود یارز واردات کاال نیتأم»عبارت 

 .کندیمبر مصداق واقعی تخلف را با چالش مواجه 

 . ابهام در تعیین مصداق تخلف تامین ارز واردات کاالی خود5جدول 

 تفسیر کرد:  توانیماین عبارت را به دو شکل 

را  هاروشی تأمین ارز واردات باشد که شمولیت قانون بر همه هاروشدر مقام بیان  گذارقانوناگر  -

استفاده « ی تأمین ارز واردات کاالی خودهاروشسایر »ی این عبارت، از عبارت جابهنشان دهد، باید 

 کند.

باشد )که یکی از « واردات در مقابل صادرات خود»صرفاً به دنبال تأکید بر روش  گذارقانوناگر  -

تأمین ارز از طریق صادرات »ی این عبارت، از عبارت جابهی تأمین ارز واردات است(، باید هاروش

 استفاده کند. « خود

باشد. در این صورت،  ترحیصحاحتمال دوم  رسدیم، به نظر با توجه به قرائن موجود از جمله استفاده از گیومه

ی تأمین ارز واردات نیست. هاروش، این است که این بند شامل همه شودیماشکال دیگری که بر این بند وارد 

یی نظیر ارز صادراتی دیگران و واردات در مقابل صادرات خود، هاروشدر حال حاضر تأمین ارز واردات عالوه بر 

 مفاد ماده قانونی

مکرر  2ماده 

،  یالحاق

 7تبصره 

 نیتأم»از روش  ایکرده و  افتیماده را در نی( ا6که جهت واردات کاال، ارز موضوع تبصره ) یشخص..... 

 .باشدیمتبصره  نیمشمول احکام ا زیاستفاده نموده است ن« خود یارز واردات کاال
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به واردات غذا و  ETSطریق بانک مرکزی )ارز حاصل از صادرات نفت که پس از حذف ارز ترجیحی، با نرخ از 

به بعد مربوط  1397ی مربوط به تخلفات ارزی از سال هاپرونده. اکثر ردیگیم( نیز انجام ابدییمدارو اختصاص 

اما در این قانون،  20ردت کاال بوده است.به دریافت ارز از بانک مرکزی برای واردات کاالهای اساسی و عدم وا

 این روش خاص تأمین ارز واردات مغفول واقع شده است. در هر صورت، این عبارت نیاز به اصالح دارد. 

 عدم شمولیت نسبت به برخی از تبادالت ارزی مخل در بازار ارز -2-3-2

 خص کند.ت ارزی را مشمکرر تالش کرده است تا اشکال مختلف معامال 2در بند الف ماده  گذارقانون

 . شمولیت ناقص تبدالت ارزی مخل بازار ارز6جدول 

. در شودینمی مخرب در بازار ارز هاتیفعالاما مواردی که در قانون ذکر شده، شامل همه عناوین معامالت و 

ی هایژگیوهمان کاالی مورد معامله است، در حالی که امروزه به علت برخی از « ارز»عناوین ذکر شده در قانون، 

، ارز خود وسیله مبادله و جایگزین ردیگیمخاص ارز، در برخی از معامالتی که در اقتصاد زیرزمینی صورت 

بند فوق شامل  21.شودیمسایر کاالها استفاده  دوفروشیخروجه معامله برای  عنوانبهپول ملی شده است و 

 این دسته از معامالت نیست.

 معامالت طال و منسوجات آن ینسبت به قاچاق انگار تیعدم شمول -2-3-3

آن در  شتریو انتظار کاهش ب ندهیدر آ یارزش پول مل تیمردم از وضع ینانینا اطم لیبه دلهنگام بروز تورم، 

ارز،  طال و مسکن، اقدام به حفظ و  رینظ یاهیسرما یهاییدارا دیبا خر یمردم و فعاالن اقتصاد ،یتورم طیشرا

ی خاص خود نظیر هایژگیوبه دلیل « طال»و « ارز»در این میان دو دارایی  .کنندیم ندهیآ یارزش برا رهیذخ

 مورداستفادهی باال و جابجایی آسان، بیشتر از سایر کاالها برای هدف ذخیره ارزش نقد شوندگعدم نیاز به ثبت، 

 و روند تغییرات بازار این دو دارایی قرابت و همسویی زیادی با یکدیگر دارد. رندیگیمقرار 

نون مشابهی این قانون، نگهداری ارز )بیش از اندازه قانونی( قاچاق انگاری شده است، اما قا 2در بند ح ماده مکرر

ی از افرادی که اعده شودیمبرای بازار طال و منسوجات آن )نظیر سکه( تصویب نشده است. این مسئله باعث 

، با فروش ارزهای خود در بازار غیررسمی در مهلتی اندکردهحفظ ارزش دارایی خود اقدام به خرید ارز  منظوربه
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 مفاد ماده قانونی

مکرر  2ماده 

، بند  یالحاق

 پ

نکه حداقل آصلح، مگر  ایفروش، حواله، معاوضه  د،یخر ریدر کشور، تحت هر عنوان نظ یانجام معامله ارز

باشد.  یرکزمجوز از بانک م یدارا یو اعتبار یمؤسسه مال ایمجاز، بانک  یمعامله، صراف نیاز طرف یکی

 ند.در کشور باش نیاز طرف یکیاست که در زمان انجام معامله، حداقل  یبند شامل موارد نیحکم ا
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ی مجاز تعیین کرده است، اقدام به خرید طال کرده و هایافصرو  هابانککه قانون برای اظهار ارزهای خود به 

از این طریق اقدام به ذخیره ارزش نمایند. در حقیقت، وضع محدودیت بر نگهداری ارز بدون وضع محدودیت 

بر نگهداری طال از یکسو موجب انتقال نقدینگی از ارز به طال شده و از سوی دیگر به علت فروش این ارزها به 

ران بازار غیررسمی )برای فرار از شفافیت( موجب افزایش حجم بازار غیررسمی شده است. چیزی که معامله گ

 با روح این قانون )تقویت بازار رسمی و مقابله با معامالت غیررسمی( در تعارض است.

 یارز یهاتیفعال یقاچاق انگار یپول و اعتبار برا ینبودن مصوبات شورا یکاف -2-3-4

ول و اعتبار مکرر این قانون، تشخیص مصادیق ورود و خروج ارز به مصوبات شورای پ 2در بند الف و ب ماده 

 موکول شده است.

 . موکول شدن تشخیص مصادیق قانونی ورود و خروج ارز به مصوبات شورای پول و اعتبار7جدول 

ی پولی و ارزی کشور است و متناسب با وضعیت گذاراستیسشورای پول و اعتبار بر اساس قانون، مرجع 

« قاچاق انگاری معامالت مخرب». اما کندیماقتصادی کشور، راهبردهای اصلی پولی و ارزی کشور را تصویب 

ی دارد و باید در قالب قانون ی است و ماهیت جزایی و کیفرگذاراستیسی فراتر از امقوله« جرم انگاری»و 

موضوعات به فراخور شرایط  گونهنیامصوب مجلس معین شود. از سوی دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار در 

، در حالی که تعیین مصداق قاچاق ارز و رسیدگی به آن در محاکم قضایی شودیممختلف دستخوش تغییر 

ر مکرر مصداق قاچاق موجب تذبذب و سستی در احکام نیازمند ثبات نسبی در مبنای قانونی است و تغیی

خاص در قانون مجلس شورای اسالمی  طوربه. بنابراین مصداق جرم ارزی و قاچاق ارز باید شودیمقضایی 

 تعیین شود.

 یارز صادراتبازگشت عدم  یشده برانبودن مجازات وضع یدائم -2-3-5

دار بودن مجازات تخلف از بازگشت زمان هنشان دهندشده که  دیق یعبارتمکرر این قانون  2ماده  6تبصره  در

 است. یارز صادرات

 

 مفاد ماده قانونی

مکرر  2ماده 

، بند  یالحاق

 الف و ب

 یقانون راتایضوابط مربوط که در حدود اخت تیخروج ارز از کشور، بدون رعا ایالف ـ ورود ارز به کشور 

 .شودیم نییپول و اعتبار تع یتوسط شورا

توسط  یونقان اراتیضوابط مربوط که در حدود اخت تیـ هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعا ب

 .شودیم نییپول و اعتبار تع یشورا
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 . دائمی نبودن مجازات عدم بازگشت ارز صادراتی در متن قانون8جدول 

ی اصلی مدیریت منابع ارزی در کشور این است که مسئله بازگشت ارزهای صادراتی صرفاً در هاچالشیکی از 

و با بهبود نسبی وضعیت منابع ارزی، از اهمیت  ردیگیمقرار  موردتوجهزمان تنگنا و محدودیت منابع ارزی 

بر الزام صادرکنندگان  در این قانون با وجود اینکه 22. شودیمکشور کاسته  گذاراناستیساین مسئله در نگاه 

یک امر موقت  مثابهبهتأکید شده و مجازاتی برای آن منظور شده است، اما به این پدیده  صادراتبر بازگشت ارز 

که فقط مخصوص شرایط تنگنای ارزی است، رفتار شده است. در حالی که اصل مدیریت ارزهای  مدتکوتاهو 

ی دقیق بر فرایند تحصیل و تخصیص ارز گذاراستیسع ارزی و صادراتی کشور با هدف شفافیت در جریان مناب

در کشور یک ضرورت همیشگی ولو در شرایط وفور منابع ارزی است. از سوی دیگر روند منابع و مصارف ارزی 

با این پدیده موجب ایجاد بروز خسارات و  مدتکوتاهبرخورد موقت و  دهدیمی اخیر نشان هادههکشور در 

 23وان برای کشور در بلندمدت شده است.ی فراهانهیهز

 یمعامالت ارزدر رصد  یالیر رصد جریان به توجهعدم  -2-3-6

ویژه  طوربهی شفافیت و رصد معامالت در کشور، رصد جریان ریالی معامالت است. این مسئله هاروشیکی از 

قرار گرفته و سازوکار دقیقی برای ثبت و رصد  موردتوجه انیو سامانه مؤد یفروشگاه یهاانهیپاقانون در 

در سیستم بانکی و سازمان امور مالیاتی جهت  هاآنی ریالی و اعتبارسنجی هاتراکنشمعامالت و تطبیق آن بر 

بهره برد و با رصد  توانیمی شده است. از این مسئله در مبارزه با قاچاق ارز نیز نیبشیپثبت در پرونده مالیاتی 

ارزی را شناسایی کرد. متأسفانه این مسئله در این  ی غیرمجازهاتیفعالالی، معامالت مشکوک و جریان ری

 قانون مغفول واقع شده است.

 خرید ارز از اشخاص حقیقی و حقوقی حسابصورتبه صدور  هایصرافعدم الزام  -2-3-7

به مشتری جزو مصادیق خرید معتبر توسط صرافی  حسابصورتمکرر این قانون، عدم ارائه  2در بند چ ماده 

 قاچاق ارز شناسایی شده است. 

 

                                                                                                                                                                      
 135311گزارش سایت مسیر اقتصاد با شناسه  22
 127881گزارش سایت مسیر اقتصاد با شناسه  23

 مفاد ماده قانونی

مکرر  2ماده 

،  یالحاق

 6تبصره 

 یرنفتیرات غکه ارزش ساالنه صاد یسالِ بعد از زمان یتبصره تا ابتدا نیموضوع ا یهاتیمحدوداعمال 

ردات نه وا( برابر ارزش ساال1.8هشت دهم ) زیمم کیاز  شیطبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، به ب

 .کشور برسد، قابل اجراء است
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 . شمولیت ناقص عنوان قاچاق بر مصادیق خرید ارز بدون صورتحساب معتبر9جدول 

بخشی از معامالت در بازار ارز  کهیدرحال. شودیماین بند صرفاً شامل خرید ارز توسط مشتری از صرافی 

د شامل آن دسته از معامالت فروش ارز توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به صرافی است که این بن صورتبه

 .شودینم

 عدم توجه به مقررات قاچاق ارز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی -2-3-8

از آنجا که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای مقررات خاص و متفاوت نسبت به سرزمین اصلی هستند، 

تدوین شود که در این ی مخرب ارزی در این مناطق قوانین خاصی هاتیفعالالزم است برای قاچاق انگاری 

 قانون مغفول واقع شده است. 

 تفاوت قائل نشدن میان شدت جرم انگاری عوامل مؤثر در معامالت مخرب ارزی -2-3-9

اگرچه در این قانون مصادیق قاچاق ارز و مجازات آن به صورت عام بیان شده است، اما بررسی تحوالت 

وامل مختلف در بازار ارز و حجم ارز مورد معامله میان شدت عمل و میزان تأثیر ع دهدیمبازار ارز نشان 

و  هاتیفعالبه  افتهیسازمانی و احرفهی مخرب تفاوت وجود دارد. برخی از عوامل به صورت هاتیفعالدر 

ی کالن ارز است. میزان هاحجمشامل  هاآنو معامالت  کنندیممعامالت مخرب در بازار ارز اقدام 

ی ارز که معموالً برای انگیزه حفظ ارزش پول ارحرفهیغی این عوامل در مقابل برخی از خریداران رگذاریتأث

، متفاوت است. بنابراین شدت جرم کنندیمدر برابر تورم و به اندازه محدود اقدام به خرید و نگهداری ارز 

باشد که این مسئله در این قانون  ی و اثرگذار باید بیشتر از سایر عواملاحرفهانگاری و مجازات برای عوامل 

 مغفول واقع شده است.

 ی غیرمجاز و مجازات آنهایصرافعدم تعیین ضوابط برخورد با  -2-3-10

که در توضیح قسمت قبل بیان شد، شدت عمل و میزان اثرگذاری عوامل مختلف در بازار ارز  طورهمان

ی غیرمجاز است. در هایصرافارزی، ی مخرب هاتیفعالبسترهای انجام  نیترمهممتفاوت است و یکی از 

ی، بازسفتهحال حاضر تأمین بسیاری از تقاضاهای ناسالم در بازار ارز از جمله تقاضای ارز برای قاچاق کاال، 

مکرر این قانون مصادیق  2. اگرچه در ماده شودیمی غیررسمی انجام هایصرافخروج سرمایه و ... از طریق 

در بازار  رمجازیغی هایصرافی و تأثیر افتگیسازمانه است، اما به دلیل قاچاق ارز به طور عام ذکر شد

 مفاد ماده قانونی

مکرر  2ماده 

 ، بند چ یالحاق
اطالعات ناقص به  یدارا ایخالف واقع  دیخر حسابصورتارائه  ایمعتبر  دیخر حسابصورتعدم ارائه 

 یمجوز از بانک مرکز یدارا یـ اعتبار یمؤسسه مال ایبانک  ،یتوسط صراف یمشتر
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غیررسمی ارز، شناسایی و برخورد با این نهادها نیاز به سازوکار قانونی مخصوص و مجازات شدیدتری برای 

 بازدارندگی بیشتر دارد. 

ی صرافی غیرمجاز تأکید هاتیفعالقانون برنامه ششم توسعه نیز بر ممنوعیت  14در قانون بند ب ماده 

ماده  6تعزیری درجه  یک یا چند مورد از مجازاتشده است، اما مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شده، 

که این سطح از مجازات فاقد بازدارندگی الزم نسبت  24جز حبس و شالق استقانون مجازات اسالمی به 19

در قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و  جاز است.ی غیرمهایصرافی ارزی مخرب توسط هاتیفعالبه 

 ارز نیز چنین سازوکار و مجازاتی در نظر گرفته نشده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                      
و اشخاص  یشارکت بانکها و مؤسسات اعتبارو م یو حقوق یقیتوسط اشخاص حق ی(، صرافنگیزی)لیواسپار ،یبانک اتیانجام هرگونه عمل -، ب14ماده  24

و  یگذارهیسرما یهاقصندو سیآنها مؤثرند در تأس رهیمد أتیه نییدر تع ایسهام آنها را دارند و ( %50از پنجاه درصد ) شیکه بانکها ب یتابع یحقوق

درجه شش ماده  یریتعز یهاچند مورد از مجازات ای کیممنوع است و مرتکب حسب مورد به  یبدون اخذ مجوز از بانک مرکز هیسرما نیتأم یهاشرکت

 .شودیجز حبس و شالق محکوم مبه 1392/2/1مصوب  یقانون مجازات اسالم( 19)
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 پیشنهادهای و بندجمع . 3 فصل

صویب شده است، تاین قانون که با هدف مدیریت منابع و مصارف ارزی و برخورد با معامالت مخرب در بازار ارز 

در این قانون  خود را تأمین کند. آنچه موردنظرتوانسته تا حد قابل قبولی ابزارهای الزم برای تأمین هدف 

نابع ارزی نیست، مزمان تنگنا و کمبود  مصداق قاچاق ارز یا تخلف ارزی شناسایی شده است، مختص عنوانبه

ی بازار ارز در همه هاینابسامانبلکه برای مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور و مقابله با هدررفت منابع ارزی و 

نون بیان شد، شرایط ضرورتی است. اما با توجه به نکاتی که در قسمت قبل در مورد ابهامات و نواقص این قا

 :شودیممطرح  موردنظردستیابی به هدف  منظوربهپیشنهادهایی جهت اصالح این قانون و تقویت آن 

 2بند پ ماده  شودیمنهاد مخرب بازار ارز، پیش یهاتیفعالگسترش شمول قانون نسبت به کلیه  منظوربه -1

 اصالح شود: صورتنیبدمکرر 

 مکرر 2. پیشنهاد اصالح بند پ ماده 10جدول 

در »عبارت  شودیمبا توجه به عدم صالحیت شورای پول و اعتبار در تعیین مصداق قاچاق ارز، پیشنهاد  -2

مکرر حذف شود و ضوابط مربوط  2از بند الف و ب ماده « پول و اعتبار یتوسط شورا یقانون اراتیحدود اخت

 مشخص در قانون مجزایی تصویب شود. طوربهبه ورود و خروج ارز 

  

 پیشنهاد قانون فعلی ماده قانونی

مکرر  2ماده 

، بند  یالحاق

 پ

 ریدر کشور، تحت هر عنوان نظ یانجام معامله ارز

صلح، مگر آنکه  ایفروش، حواله، معاوضه  د،یخر

مجاز، بانک  یمعامله، صراف نیاز طرف یکیحداقل 

مجوز از بانک  یدارا یو اعتبار یمؤسسه مال ای

است که  یبند شامل موارد نیباشد. حکم ا یمرکز

در  نیاز طرف یکیدر زمان انجام معامله، حداقل 

 کشور باشند.

 معامله که یکی از عوضین معامله )ثمن هرگونه انجام

، تحت هر عنوان یا مثمن( یا هردو ارز خارجی باشد

 صلح، مگر آنکه ایفروش، حواله، معاوضه  د،یخر رینظ

 ایمجاز، بانک  یمعامله، صراف نیاز طرف یکیحداقل 

 یمجوز از بانک مرکز یدارا یو اعتبار یمؤسسه مال

که در زمان  است یبند شامل موارد نیباشد. حکم ا

 در کشور باشند. نیاز طرف یکیانجام معامله، حداقل 
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 مکرر 2. پیشنهاد اصالح بند الف و ب ماده 11جدول 

خرید ارز از  حسابصورتبه صدور  هایصرافمکرر نسبت به الزام  2با توجه به عدم شمولیت بند چ ماده  -3

 اصالح شود: صورتنیبدبند فوق  شودیماشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهاد 

 مکرر 2. پیشنهاد اصالح بند چ ماده 12جدول 

خرید و فروش ارز شناخته  حسابصورتمرجع صدور  عنوانبهو مؤسسات مالی مجاز  هایصرافبا اصالح این بند، 

 ی بیشتر و رصد بهتر معامالت ارزی کمک کند. سازشفافبه  تواندیم. این مسئله شوندیم

و اهمیت رصد جریان ریالی در  هایصرافو فروش توسط  دیخر حسابصورتضرورت الزام صدور  بهبا توجه  -4

، پیشنهاد انیو سامانه مؤد یفروشگاه یهاانهیپاقانون شناسایی و رصد معامالت ارزی و هماهنگی بیشتر با 

 زیر به قانون اضافه شود:ماده  شودیم

 های فروشگاهی و سامانه مودیانافزودن ماده در خصوص هماهنگی با قانون پایانه. پیشنهاد 13جدول 

با توجه به ضرورت بازگشت ارز صادراتی در همه شرایط و دائمی شدن مجازات تخلف از آن، پیشنهاد  -5

 مکرر قانون حذف شود. 2ماده  7عبارت زیر از تبصره  شودیم

 پیشنهاد قانون فعلی ماده قانونی

مکرر  2ماده 

، بند  یالحاق

 الف و ب

ـ ورود ارز به کشور  دون خروج ارز از کشور، ب ایالف 

 یقانون اراتیضوابط مربوط که در حدود اخت تیرعا

 .شودیم نییپول و اعتبار تع یتوسط شورا

ـ هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون  ب

 یقانون اراتیضوابط مربوط که در حدود اخت تیرعا

 .شودیم نییپول و اعتبار تع یتوسط شورا

ن خروج ارز از کشور، بدو ایالف ـ ورود ارز به کشور 

 .شودیم نییتع توسط قانونضوابط مربوط که  تیرعا

 تیـ هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعا ب

 .شودیم نییتع توسط قانونضوابط مربوط که 

 پیشنهاد قانون فعلی ماده قانونی

مکرر  2ماده 

، بند  یالحاق

 چ

ارائه  ایمعتبر  دیخر حسابصورتعدم ارائه 

اطالعات  یدارا ایخالف واقع  دیخر حسابصورت

مؤسسه  ایبانک  ،یتوسط صراف یناقص به مشتر

 یمجوز از بانک مرکز یدارا یـ اعتبار یمال

ائه ار ایمعتبر  یا فروش دیخر حسابصورتعدم ارائه 

 یدارا ایخالف واقع  یا فروش دیخر حسابصورت

 ایبانک  ،یتوسط صراف یاطالعات ناقص به مشتر

 یمجوز از بانک مرکز یدارا یـ اعتبار یمؤسسه مال

 پیشنهاد

، و فروش ارز دیخر در ازای هرگونه اندموظف یمجوز از بانک مرکز یدارا یاعتبار -یو مؤسسات مال هابانک، هایصراف هیکل

و سامانه  یفروشگاه یهاانهیپادر قانون  مقرر یبرخط و بر اساس سازوکارها صورتبهرا الکترونیکی مربوط  حسابصورت

در  یمرکز سازمان و بانک نیا انی. تعامل مندینماارسال  یاتیبه سازمان امور مالصادر و  21/7/1398مصوب  انیمؤد

 .شودیمبر اساس قانون مذکور انجام  هاحسابصورت دییو تأ یاعتبارسنج
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 مکرر 2ماده  7. پیشنهاد حذف تبصره 14جدول 

مکرر  2ماده  7در تبصره  «خود یارز واردات کاال نیتأم»که در بخش قبلی بیان شد، عبارت  طورهمان -6

 زیر اصالح شود: صورتبهبند مذکور  شودیمرفع این ابهام، پیشنهاد  منظوربهقانون دارای ابهام است. 

 مکرر 2ماده  7. پیشنهاد اصالح تبصره 15جدول 

 بندهای مجزایی برای موضوعات زیر تصویب یا مواد مرتبط با آن به قانون اضافه شود: شودیمپیشنهاد  -7

 صادیق قاچاق مرتبط با آن تعیین مقررات ورود و خروج ارز و م -

 ( شدهآبتعیین ضوابط قاچاق طال )به صورت سکه، شمش یا  -

ی کالن معامله مخرب هاحجمو  افتهیسازمانی و احرفهی هاتیفعالتعیین سطوح باالتر مجازات برای  -

 ارز

 ی غیرمجاز و مجازات آنهایصرافتعیین ضوابط برخورد با  -

 تعیین مصادیق قاچاق در مناطق آزاد -

 

  

 حذف پیشنهاد

طبق اعالم وزارت  یترنفیکه ارزش ساالنه صادرات غ یسالِ بعد از زمان یتبصره تا ابتدا نیموضوع ا یهاتیمحدوداعمال 

 بل اجراء است .( برابر ارزش ساالنه واردات کشور برسد، قا1.8هشت دهم ) زیمم کیاز  شیصنعت، معدن و تجارت، به ب

 پیشنهاد قانون فعلی ماده قانونی

مکرر  2ماده 

،  یالحاق

 7تبصره 

که جهت واردات کاال، ارز موضوع تبصره  یشخص... 

 نیتأم»از روش  ایکرده و  افتیماده را در نی( ا6)

 زیاستفاده نموده است ن« خود یارز واردات کاال

 .باشدیمتبصره  نیمشمول احکام ا

که جهت واردات کاال، ارز موضوع تبصره  یشخص... 

 یهاروشسایر از  ایکرده و  افتیماده را در نی( ا6)

تأمین ارز نظیر ارز دولتی از طریق بانک مرکزی یا 

 زیاستفاده نموده است ن واردات در مقابل صادرات خود

 .باشدیمتبصره  نیمشمول احکام ا



 

 

 30 بازار ارز با قاچاق کاال و ارز بربررسی آثار قانون مبارزه 
 

 منابع

سلسل م، اندیشکده اقتصاد مقاومتی، شماره مبارزه با قاچاق کاال در کشور یشناس بیآسگزارش پژوهشی  -1

 1396، خرداد 139603301

شهای مجلس ، مرکز پژوهالیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز گزارش اظهارنظر کارشناسی درباره -2

 1397هر م، 15563-1شورای اسالمی، شماره مسلسل 

وق کیفری تحلیل شکلی و ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، شهرام ابراهیمی، نشریه مطالعات حق -3

 1398دانشگاه تهران، زمستان 

وق قضایی، چالش های تعریف جرم قاچاق در نظام حقوقی ایران، امیرمحمد پرهام فر، فصلنامه دیدگاههای حق -4

 1393، زمستان 68شماره 

 ا، کد خبر، مهرداد جمال ارونقی، خبرگزاری ایسنون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارزابعاد قان -5

1401020401319 

 10/11/1400و  21/7/1394با اصالحات  3/10/1392، مصوب قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز -6

 18/4/1351 کشور مصوب بانکی و پولی قانون -7

 19/9/1369، مصوب کشور یاقتصادقانون مجازات اخاللگران در نظام  -8

 9/3/1390با قاچاق کاال و ارز، مبارزه  حهیال -9

 1/2/1392قانون مجازات اسالمی، مصوب  -10

 21/7/1398، انیو سامانه مؤد یفروشگاه یها انهیقانون پا -11

 29/6/1394الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز،  -12

، (1396ـ 1400) رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد -13

16/1/1396 

 11/5/1395، بانک مرکزی، هایصرّاف یارز اتیمقررات ناظر بر عمل -14

اچاق گزارش یک شوری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در مورد الیحه اصالح قانون مبارزه با ق -15

 27/12/1396کاال و ارز، 

اچاق کاال اقتصادی مجلس شورای اسالمی در مورد الیحه اصالح قانون مبارزه با ق گزارش شور دوم کمیسیون -16

 16/5/1397و ارز، 

 .شهر دانش یمؤسسه حقوق ،و مقررات مرتبط با ارز نیبا قوان ییکارگاه آشنا، 1398قنبری، حمید،  -17

 1401 مرداد دکتر محمدرضا یزدی زاده، کارشناس مسائل اقتصادی، مصاحبه، -18

 1401 مرداد بی زاده، مدیر صرافی بانک ملی ایران، مصاحبه،دکتر حسین ن -19

 1401 مرداد دکتر مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی، مصاحبه، -20

 1401 خرداد دکتر احسان قمری، کارشناس سازمان توسعه تجارت، مصاحبه، -21

 1401 ردادم مصاحبه،، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز یریشگیدفتر پ رکلیپرهام فر، مد رمحمدیدکتر ام -22
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مرداد ، مصاحبه، و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز یمعاون حقوق سته،یپورکاظم شا یمصطفدکتر  -23

1401 

 1401 تیر ، مصاحبه،قاسمی، کارشناس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی محمد -24

 1401 مهر ، مصاحبه،ق کاال و ارزاداره مقابله با قاچاق ستاد مبارزه با قاچا سیرئعلیرضا دهقانی نیا،  -25

ی، قابل دسترسی از طریق سایت روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران اسالم یمشروح مذاکرات مجلس شورا -26
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