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 رح کنند.های اندیشکده، مطو پیشنهادهای خود را در خصوص این گزارش و همچنین سایر فعالیت
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  خالصه مدیریتی

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 تکلیف دستگاهها برای ابالغ بخشنامه». 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  ،رتتجا

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 متمرکزلی قاچاق مبارزه با قاچاق، باید بر فرآیندهای ارزی و تامین ما

 با خلل مواجه نشود.رسمی سهل شود تا تجارت 

 یرسم تجارت: اول بخش

ترین انتقادات وارد بر مهماختصاص دارد. در بخش کاالیی بخش اول گزارش به آثار قانون بر تجارت رسمی 

 به شرح زیر است: این منظراز قانون جدید 

ارائه داده،  1ده بر اساس تعریفی که قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در ما: قاچاق فیتعر محدوده در ابهام

رخی مواد باست، حال آنکه در « نقض تشریفات مربوط به ورود و خروج کاال»محدوده مفهوم قاچاق منحصر در 

ر به عنوان به نقاط دیگر کشو این قانون، مصادیقی همچون خرید و فروش غیررسمی ارز و انتقال چوب درختان

ی داخلی فروش کاال»است. همچنین مجریان قانون، اقداماتی همچون  1قاچاق ذکر شده که ناقض تعریف ماده 

کنند که را نیز قاچاق محسوب می« انتقال کاالهای اساسی خارج از شبکه رسمی»و « بدون شناسه رهگیری

 .ازمند تعیین تکلیف اصطالح در متن قانون استو نی بیانگر عدم تفاهم در تعریف مفهوم قاچاق

برای تمامی مصادیق قاچاق مجازات در نظر گرفته شده  ،قانون 18طبق ماده : ابهام در جرم انگاری قاچاق

بر اساس قانون مجازات اسالمی تمامی مصادیق قاچاق به لحاظ حقوقی جرم محسوب  ،است و به همین دلیل

بین دو گروه از انواع قاچاق تمایز قائل شده و برخی از مصادیق قاچاق را به  44ماده این، شود. با وجود می
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عنوان تخلف و مرجع رسیدگی به آنها را سازمان تعزیرات در نظر گرفته است. این در حالی است که طبق قانون 

عهده گمرک جمهوری اسالمی است.  بر ،شودمحسوب می« تخلف گمرکی»رسیدگی به آنچه  ،امور گمرکی

ابهام مذکور همچنین در تضاد با معاهدات بین المللی پذیرفته شده کشور است که برای قانون شکنی گمرکی 

 گیرند.و نحوه مبارزه با آن درجات مختلفی در نظر می

اچاق موارد پرتکراری از تخلفات گمرکی بر اساس این قانون به عنوان ق: توسعه مصادیق قاچاق گمرکی

ر کاهش نقش گمرک در مدیریت اجرای قوانین تجارت و د»وسعه مصادیق باعث شناخته شده است. این ت

تشدید »و « های تعزیرات و اطاله دادرسی بیشترافزایش روزافزون پرونده»، «نتیجه تضعیف حکمرانی گمرکی

خواهد شد. ضمن آنکه با دشوارسازی تجارت رسمی، انگیزه « های انبارداری در سازمان اموال تملیکیچالش

دور کد منشا ارز توسط صبه دلیل تاخیر در به عنوان نمونه،  دهد.ازرگانان برای اقدام به قاچاق را افزایش میب

گمرک  با افزایش مواجه شد. به همین دلیل 1399تا  1397بانک مرکزی، دپو کاال در بنادر طی سالهای 

در را کاهش این دپو کاال در بنا ،با استفاده از رویه ترخیص درصدی کاالهای ضروری ایران جمهوری اسالمی

ه ترخیص درصدی عمال استفاده از مصوب ،داد. با این حال بر اساس قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 شود.ناممکن می

کارت  گونه بهره برداری از منافعهر: عدم تفکیک بین استفاده سالم و ناسالم از کارت بازرگانی غیر

ی و حقوقی بازرگانی دیگری، طبق این قانون ممنوع و مشمول مجازات اعالم شده است. جدای از ایرادات شکل

حق »م عملیات قانونی این ماده قانونی، قانونگذار تمایزی بین استفاده سالم از کارت بازرگانی غیر به منظور انجا

 ه از این کارت به منظور فرار مالیاتی قائل نشده است.با سوء استفاد« العمل کاری

به صورت  1392ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز طبق قانون مصوب : عه جایگاه ستاد مبارزه با قاچاقتوس

برای کاهش  یک شورای دربرگیرنده نهادهای دخیل در مبارزه با قاچاق و به منظور هماهنگی اقدامات اجرایی

تاد مبارزه گرفت. پس از گذشت نزدیک به یک دهه از تصویب قانون مذکور و با وجود آنکه س آمار قاچاق شکل

ورت رسمی صنیز به « دبیرخانه»با قاچاق در کاهش آمار قاچاق ناموفق بوده است، حال طی قانون جدید رکن 

ادهای اصلی مبارزه رهای نهبه این نهاد افزوده شده است. به عبارت دیگر ستاد مبارزه با قاچاق به جای آنکه ابزا

، اهنگی نمایدو بین آنها ایجاد هم با قاچاق شامل گمرک، نیروی انتظامی و نهادهای اطالعاتی را تقویت کند

 خود تبدیل به یک نهاد موازی شده است.

پیش از تصویب  گمرک: در پیگیری امور مربوط به قاچاق یف حکمرانی گمرکی و جایگاه گمرکتضع

بازیگر اصلی تشکیل پرونده و نگهداری کاالی قاچاق بود. به دلیل ضعف  1392 در سال ا قاچاققانون مبارزه ب

های گمرک را سلب و به سایر بسیاری از مسئولیت 1392جدی گمرک در ساختار و عملکرد، قانون مصوب 
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قاچاق بر اساس  نهادها واگذار کرد. این در حالی است که مرزبانی اقتصادی کشور و اجرای قوانین مبارزه با

شود. قانون جدید، جایگاه گمرک را بیش از پیش قانون امور گمرکی از وظایف ذاتی این نهاد محسوب می

در حالیکه تجربه دهه گذشته نشان داده است تقسیم وظایف گمرک بین نهادهای مختلف راه ، تضعیف کرده

از نبود یک دستگاه متولی  ،زه با قاچاقحل موفقی برای مبارزه با قاچاق نبوده است و در حال حاضر مبار

 برد.تخصصی در حوزه اجرا رنج می

صوص با خبه  ،آن ییضمانت اجرا عدم توجه به تامین قانون، بخش از نیاز نکات قابل تأمل در ا گرید یکی

 یها تیفعال یاتیعمل فیبه ظرا توجه این، با وجود است. حذف ماده مربوط به تدوین آیین نامه اجرایی قانون

 ندیفرا یسازاز دشوار یریجلوگ یبرااز طریق تصویب یک آیین نامه اجرایی مناسب قانون  نیا اجرایدر  یتجار

 رسد. یبه نظر م یضرور ،یگمرک صیترخ

ارائه شده  چاق کاالمبارزه با قایی بهتر آاین قانون و کار تغییر رویکردیی جهت هاشنهادیپاین بخش، در پایان 

، «ای و کاالیی مبارزه با قاچاقیندهای پروندهآاحیای جایگاه گمرک در فر»توان به از جمله این موارد می است.

اجرای  وحذف کارت بازرگانی »، «تکمیل جعبه ابزارهای نظارت گمرکی مبتنی بر نظام جامع مدیریت ریسک»

، «های تجارتنظور کاهش هزینهساماندهی ترخیص تعهدی به م»، «مالیاتی شناسههای تجاری از طریق فعالیت

سه بخش  هبتفکیک قانون مبارزه با قاچاق » همچنینو « توجه به الزامات عملیاتی و ضمانت اجرایی قانون»

 .اشاره کرد« یقاچاق کاال، ساماندهی نظام توزیع داخلی و قاچاق ارز و انتقال بخش اول به قانون امور گمرک

 ارز بازار :دوم بخش

ا التهابات و بو برخورد  این بازارمدیریت بخش دوم گزارش به بررسی آثار قانون بر بازار ارز اختصاص دارد. 

در همین  و هاستدولتهای اقتصادی چالش نیترمهمدر این بازار از جمله قاچاق ارز، یکی از  هاینابسامان

 گذاریقانونه تجرب. اولین شودیمزات آن تدوین و تصویب قاچاق ارز و مجا مصادیقراستا، قوانینی جهت تعیین 

 شکل گرفت مصادیق محدودی از قاچاق ارزو بیان  1392سال خالل قانون مبارزه با قاچاق زمینه در این در 

در سال  روبرو شد.با طرح نمایندگان مجلس با تغییرات جزئی  1394این قانون در سال  در خالل اصالح که

مجازات آن توسط  قاچاق ارز و پیرامونبا توجه به آغاز التهاب در بازار ارز و وقوع شوک ارزی، بندهایی  1396

ن قانون افزوده به الیحه اصالحات ای ،کمیسیون اقتصادی مجلس و با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 . شد

یاری با قانون پیشین دارد. در قانون جدید، دایره مصادیق قاچاق ی بسهاتفاوت ،قانون جدید از منظر قاچاق ارز

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

به مصادیق  ،«ی اخیر شناسایی شده استهاسالی مربوط به نابسامانی بازار ارز در هاپروندهکه با مشاهده و رصد 

تخلف ارزی شناخته و وظایفی در زمینه  نیز «عدم بازگشت ارز صادراتی»قاچاق ارز افزوده شد. عالوه بر این، 

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 

 منظوربهشرایط نیست، بلکه  پیشنهاد شد، اما مختص آن 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 با این حال، 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

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

مصادیق ورود و خروج ارز به مصوبات شورای پول و اعتبار موکول شده است. در حالی که این شورا مرجع 
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ی فراتر از امقوله« جرم انگاری»و « عامالت مخربقاچاق انگاری م» .ی پولی و ارزی کشور استگذاراستیس

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

 صحیح نیست. 

به بازگشت ارز  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 

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

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

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

عدم  ین قانوندر ا: 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 

ژه اقتصادی از 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 

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

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 

 این قانون مغفول واقع شده است.که این مسئله در 

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

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

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

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

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

 نهادها کافی نیست. در سایر قوانین نیز برای مقابله با این شدهنییتعمجازاتی در نظر گرفته نشده و مجازات 
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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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 مبارزه با قاچاق کاال و آثار آن بر تجارت رسمی .1 بخش

 مقدمه

هوری انتقال ، از زیرمجموعه وزارت کشور به نهاد ریاست جم1383ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سال 

های خود را ساماندهی راهبردی ملی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، فعالیتبا انتشار سند  1387داده شد و در سال 

های اجرایی مرتبط با تجارت و نیروهای انتظامی و کرد. با همکاری نهادهای حاضر در این ستاد شامل دستگاه

یب ه تصوبدر مجلس شورای اسالمی  1392امنیتی، الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز تدوین شد و در سال 

 رسید.

تی و کنترلی تنظیم شد. این قانون از ابتدا و به تصریح مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، با رویکرد نظار

کردن فرایندهای جابجایی کاال، اسناد و جریان مالی ایکنندگان قانون برای مبارزه با قاچاق، سامانهمدل تنظیم

اق و جریان قاچ از طریق تولید و چه از طریق واردات( در کشور شفاف، بود تا از این طریق، زنجیره تامین )چه

های اطالعاتی های مختلف این قانون سامانهدر کشور رصد پذیر و پرریسک شود. بنابراین پایه و اساس بخش

 هایجاد آنااین قانون دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است از طریق  6و  5است که مواد 

ات بیش از و با به اشتراک گذاری اطالع« تجارتیکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند  سامانه جامع»به خصوص 

 مند قاچاق اقدام و از ارتکاب آن پیشگیری کند.سامانه مرتبط، به شناسایی نظام 20

گرفت. علی  های اجرایی و کارشناسان قراردر زمان تصویب مورد انتقاد دستگاه 1392هایی از قانون بخش

 هامیتحر اتیمقتض باعدم تناسب احکام مقرر در قانون »ای به رئیس جمهور نیا وزیر وقت اقتصاد، در نامهطیب

توسعه مصادیق »، «مبارزه با قاچاق یمتول یدستگاه اصلگمرک به عنوان حذف »، «و اصول اقتصاد جهانی

در  1394برخی از اصالحات الزم در سال  1ح کرد.و مواردی دیگر را به عنوان مشکالت این قانون مطر« قاچاق

ای به تصویب رسید. با این وجود از همان سال اصالحات دیگری در دستور کار قرار گرفت و قالب اصالحیه

قانون مذکور در سال  صی، به منظور بهبود و رفع نقا«اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز» یاماده 33 حهیال

مجلس  بیبه تصو 1399سال  یدر ابتدااین الیحه  بررسی مجلس،سال  4پس از  .لس شدمج میتقد 1395

اصالح قانون  نونقا» 1400در اسفند  تایو ابهام، نها رتیمرحله اعالم مغا 5پس از نیز نگهبان  ی. شورادیرس

 و برای ابالغ به مجلس ارسال کرد. دییماده تا 47را با « مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 

                                                                                                                                                                      
  /https://kayhan.ir/fa/news33481/، 1393روزنامه کیهان، دی  1

https://kayhan.ir/fa/news/33481/
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 در قانون مبارزه با قاچاق« مدیریت تجارت داخلی»وریت مح . 1 فصل

تواند زیرساخت مناسبی را برای مدیریت با توجه به مفاد آن، می 1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 

از  یریگبا بهره یاسامانهکند این قانون دولت را موظف می 13تجارت داخلی کشور ایجاد نماید. ماده 

 ند تاک جادیا ،در طول زنجیره تامینکاال  یریو رهگ ییشناسا یبرا «بارکد»از جمله  نینو یهایفناور

اده از شناسه کاال و استفاز طرفی  .برای نظارت بر جریان کاال استفاده نمایندسامانه این مرتبط از  یهادستگاه

و به  گیردقرار یز نهای مالیاتی تواند مبنای اجرای سامانهنون، میبینی شده در این قاشناسه رهگیری پیش

 پیشبرد قانون مالیات بر ارزش افزوده کمک کند.

شود. با اهمیت دیگر سیستم شناسه کاال و شناسه رهگیری، در شفاف سازی تولیدات زیرزمینی نمایان می

چاق، این قانون مبارزه با قا 13فراگیرشدن استفاده از شناسه رهگیری برای کاالهای وارداتی بر اساس ماده 

شود تا تولیدات های مرتبط با تولید همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم میامکان برای وزارتخانه

داخلی را نیز با استفاده از این دو شناسه ساماندهی کنند. از طرفی این ساماندهی تولیدات داخلی و تبدیل 

برای مبارزه با کاالی قاچاق در سطح عرضه واحدهای غیررسمی تولید به واحدهای رسمی، خود یک پیشنیاز 

است؛ چراکه برای احراز قطعی وارداتی بودن کاالی مشکوک به قاچاق، باید اطمینان داشت که این کاال توسط 

های هاست از وزارتخانهتولید نشده است. بنابراین ستاد مبارزه با قاچاق سال 2ایواحدهای اصطالحا زیرپله

تا کاالهای تولید داخل را نیز مکلف به اخذ شناسه کاال از سامانه جامع تجارت و نصب کند ربط مطالبه میذی

 شناسه رهگیری کنند تا بتوان کاالی قاچاق را از کاالی تولیدی غیررسمی و یا تقلبی داخلی تفکیک کرد.

تاد مبارزه با قاچاق نتقاد از رویکرد قانون و ستواند به یک نقطه اای است که میهمین نکته، همچون تیغ دولبه

 ست:شود به شرح زیر اتبدیل شود. سه نکته انتقادی که در این باره مطرح می

های تولیدی و ممانعت از تولید غیررسمی کاال در کشور، مستلزم ایجاد شفافیت برای فعالیت .1

کشور د از اقتصاد ها، حذف یا محدودسازی بخش غیرمولترین آننیازهایی است که از جمله مهمپیش

های مالیاتی برای مقابله با سوداگری همچون قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. پیش از آنکه سیاست

تر کردن اقتصاد های مولد و غیرشفاف به معنای نحیفاجرایی شود، هرگونه ایجاد محدودیت برای بخش

دهد و یا با می کشور است و اگر قانون اجرایی شود، فعاالن را به سوی اقتصاد غیرمولد سوق

 شود.نشدن قانون، موجب وهن قانون میاجرایی

ستاد مبارزه با قاچاق رویکردی را به عنوان محور مبارزه با قاچاق انتخاب کرده است که بسیار فراتر   .2

سازی اقتصاد از حوزه تجارت خارجی بوده و با توسعه مفهومی قاچاق، به ساماندهی تولید داخلی، شفاف

                                                                                                                                                                      
 تولیدی غیرمجاز و بدون مجوز واحدهای 2
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پردازد. به طور مثال یکی از های صنعتی، ارزی و مالیاتی کشور میت در سایر سیاستپنهان و دخال

های شناسه کاال و شناسه رهگیری پیشنهاد شدن سامانهراهکارهایی که مسئوالن ستاد برای اجرایی

 دهند، اعطای معافیت مالیاتی به واحدهای غیررسمی است تا از این طریق به ثبت واحد صنفیمی

تواند مناسب باشد، اما با ماموریت ستاد مبارزه با شوند. این رویکرد هرچند در جای خود میترغیب 

تری با این ها و شوراهای دیگری است که جایگاه متناسبقاچاق همخوانی ندارد و در شأن دستگاه

 ساماندهی کالن داشته باشند.

بودن ظرفیت ستاد مبارزه با قاچاق، دودحمبر و کالن، با توجه به اولویت قرار دادن این رویکرد زمان .3

را  رویکردهای دیگر همچون تقویت ابزارهای گمرکی برای پیشگیری از ورود کاال به سطح عرضه

 برد. الشعاع قرار داده و به حاشیه میتحت

شناسه رهگیری  قانون مبارزه با قاچاق، صرفا کاالهای وارداتی را ملزم به نصب شناسه کاال و 13ماده  .4

شناسه بر  ده است. به عبارت دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای الزام آور کردن نصب این دوکر

ای ضروری برای کارآمد شدن کاالهای تولیدی پشتوانه محکم قانونی ندارد و صرفا به عنوان مقدمه

است.  های تولیدی الزامی کردهها در کاالهای وارداتی نصب شناسه را برای مجموعهسیستم شناسه

این موضوع در شرایطی که معاونت مربوطه وزارت صنعت، معدن و تجارت اراده جدی برای 

تواند منجر به از کار افتادن سامانه شود؛ همانطور که ها نداشته باشد، میکردن سیستم شناسهعملیاتی

 موفقی در این زمینه محقق نشد. فراگیر واقدام  1401تا پیش از فروردین سال 

ای و ساماندهی های سامانهدیگری که درباره مداخله ستاد مبارزه با قاچاق در سطح اجرای طرحانتقاد  .5

ایر نهادهای ستولید وارد است، تداخل مجری و ناظر است. ستاد مبارزه با قاچاق موظف است بر فعالیت 

شود ق میهای اقتصادی نظارت کرده و از اقداماتی که موجب ازدیاد قاچامتولی ساماندهی فعالیت

اند که اصل تفکیک ناظر و جلوگیری کند، اما در عمل ستاد و دبیرخانه آن به سطح اجرا ورود کرده

 انجامد.را زیر پا گذاشته و نهایتا به ایجاد یک موقعیت تعارض منافع می مجری

 برخی از نقاط مثبت قانون اصالح مبارزه با قاچاق -1-1

بود که  1392های قانون مبارزه با قاچاق مصوب داخلی از ویژگیفراهم سازی زیرساخت برای مدیریت تجارت 

ح قانون مبارزه در عنوان قبل به جزئیات و مالحظات مربوط به آن پرداخته شد. گذشته از این مورد، قانون اصال

 نقاط مثبت دیگری دارد که به شرح زیر است. 1400با قاچاق مصوب 
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 سامانه مقررات تجاری -1-1-1

 ه کارشناسانگفتاز موارد اخاللگر در سهولت تجارت است. طبق  یکیتجارت،  یبرا یارفهتع ریموانع غ جادیا

 یارتعرفهیموانع غ توانندیم یتیو حاکم یمختلف دولت یهااداره کل در دستگاه 86از  شیدر حال حاضر ب

 یو همخوان یغابال یهااستیس نیاز ا کیمنطق هر کهی. در حالکننداجرا ابالغ  یوضع کرده و به گمرک برا

ها از طریق یک کانال متمرکز به این بخشنامهمنظور ضرورت دارد  نیبه هم .ستیشفاف ن گریکدیها با آن

 .گمرک ابالغ شود

الغ مقررات به منظور اب صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده استوزارت  ی این قانون،الحاق 1مکرر  6ماده 

سامانه »آن،  میماضمقررات صادرات و واردات و  نامهنییمقررات مذکور در آ ریتجارت نظ یندهایدر فرآ یتجار

. دینما یبردارو بهره یدازانراه جاد،یقانون، ا نیالزم االجراء شدن ا خیرا ظرف سه ماه از تار «یمقررات تجار

ه برخط و ب یکیساعت به صورت الکترون 24را حداکثر ظرف  یمقررات تجار نیوزارت موظف است آخر نیا

 یهامله سازماننظارت بر آن را بر عهده دارند از ج ای یاعمال مقررات تجار تیکه مسئول ییهادستگاه هیکل

ه محض ابالغ، بمزبور موظفند  یهاو دستگاه دیابالغ نما رانیا یماسال یو گمرک جمهور رانیتوسعه تجارت ا

 .ندیاعمال نما یابه صورت سامانهمقررات مذکور را 

سامانه و  نیبالغ در امنوط به ا ی، الزم االجراء شدن مقررات تجارمذکوراز سامانه  یبردارپس از بهره همچنین

 .ها الزم االجرا نیستدر غیر این صورت بخشنامهآن است و  یانتشار عموم

 های اخاللگر در سهولت تجارت، توسط نکته: به تصریح مسئوالن گمرک بخش قابل توجهی از بخشنامه

و موارد  ی غیر وزارتی همچون شورای سران قوا، شورای عالی امنیت ملی، ستاد تنظیم بازارنهادها

توان آنها را ملزم به ابالغ بخشنامه شود. با توجه به ماهیت این نهادها نه میمشابه مصوب و ابالغ می

یچی کند که ها سرپتواند از اجرای این بخشنامهاز طریق سامانه مقررات تجاری کرد و نه گمرک می

 ست رفتن کارایی سامانه مذکور شود.دتواند منجر به از این چالش می

 توجه ویژه به فروش قاچاق در فضای مجازی -1-1-2

ش کاالهای فرومثال  به عنوانشود. مبارزه با قاچاق در سطح عرضه باعث انتقال جرم به سطح فضای مجازی می

انتقال  .تفضای مجازی مشهود اسدر سطح  «و بهداشتی لوازم آرایشی» و« پوشاک»قاچاق در دو گروه کاالیی 

پذیری قاچاق را آسان تر و امکان کشف مخرب فرهنگی را بیشتر، دسترسیعرضه کاال به فضای مجازی آثار 

 کند.جرم را نیز دشوارتر می
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 درجه جریمه نقدی فروش کاالی قاچاق در فضای مجازی را بیش از 1400به همین منظور قانون اصالحی 

 ایچنانچه عرضه »قانون اصالح شده،  18ماده  1قرار داده است. بر اساس تبصره  3حداقل جریمه فروش عادی

به دو برابر مرتکب عالوه بر ضبط کاال  رد،یصورت پذ یمجاز یفضا ایها رسانه قیقاچاق از طر یفروش کاال

 «.شودیمحکوم م قاچاق یارزش کاال

 ممنوعیت ارائه خدمات به قاچاق -1-1-3

در رتکاب قاچاق امبارزه با کاالی قاچاق پس از امر به منظور افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق الزم است که 

ه هرگونه خدمات نظیر خدمات بانکی، جلوگیری از ارائ .امتداد پیدا کندنیز های بعدی زنجیره تامین حلقه

ی ورود به بازار را ق نتواند امکانات الزم براکاالی قاچا شودموجب میونقل، نگهداری و گارانتی ملحای، بیمه

 شود.کننده ایجاد  رسیدن آن به دست مصرف موانعی برایالاقل داشته باشد یا 

 ،اچاقق یبه کاالها مذکورهرگونه خدمات  یعمدئه رااالحاقی به قانون،  2مکرر  6بر اساس تبصره ماده 

 عادلمحداقل  ینقد مهیتخلف محسوب و مستوجب جرصورت گرفته،  تخلف ایعلم به وقوع جرم با  درصورتیکه

 موضوع تخلف است. یارزش کاال

  :و ننده، عمدا تخلف است که ارائه ک یشده است ارائه خدمات تنها زمان حیقانون تصر نیدر متن انکته

الش مواجه چماده را با  نیشدن ا ییخدمات را ارائه دهد که اجرا نیاز قاچاق بودن کاال ا یبا آگاه

 کند.یم

 سازی کاالهای دارای معافیت مرزنشینیممنوعیت تجاری -1-1-4

های مرزی بدون شده مشمول تسهیالت مرزنشینی از استان، خروج کاالهای تجمیع1392در قانون مصوب 

استفاده از توانست مانع سوءرعایت تشریفات قانونی ممنوع شناخته شده بود. با این حال این ماده قانونی نمی

ریداران یا رزنشینی باشد، چرا که این کاالها در مناطق مرزی تجمیع شده و بعد توسط خهای ممعافیت

 شد.خودروهای شوتی از منطقه خارج می

نین نفس تجمیع تجاری این کاالها را ممنوع کرده است. همچ 1400قانون اصالحی مصوب  2بند ح ماده 

 ع اعالم شده است.تجمیع تجاری کاالهای مسافری نیز در این بند قانونی ممنو

                                                                                                                                                                      
 حداقل جریمه نقدی فروش کاالی قاچاق، عالوه بر ضبط کاالی قاچاق معادل یک برابر ارزش کاال وضع شده است. 3
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 احیای یگان حفاظت گمرکی -1-1-5

اما پس از تفکیک گارد دو سازمان بنادر و گمرک از  4یگان حفاظت گمرکی در گذشته واجد قانون مستقل بود

قوای این یگان به محدوده بنادر منتقل شده و عمال یگان حفاظت گمرکی به حال  1358،5یکدیگر در سال 

از گمرکات کشور از  یادیدر تعداد ز یانتظام یرویاستقرار ن 1396از سال ل تعلیق درآمده بود. به همین دلی

و  یحضور در ابتدا آموزش نیااز آغاز شد. هدف ها برای حفاظت از این محدوده ییرجا دیجمله گمرک شه

 نیا مسئوالن گمرک معتقدند حال آنکه .شد عنوان یجهت حفاظت از محوطه گمرک یهمکار نیسپس با عناو

گان حفاظت گمرک به شکل مستقل عمل یاز کشورها  یاریدر بس و گمرک است یحضور مخل استقالل سازمان

 است. یبه موضوعات تجار ییآشنا ازمندیو ن یامر تخصص کیچرا که امر حفاظت از گمرک  کند،یم

 سیبا نظر رئ روین نیکند که کادر ا یمهم اشاره م نیبه ا 1336در سال  رانیگمرک ا سیپل سیقانون تأس

همچنین قانون تشکیل گارد بنادر و گمرکات تاکید دارد . نندیبیم میگمرک انتخاب و با روش مورد نظر او تعل

اما قانون که این گارد در وزارت دارایی مستقر و سازماندهی وظایف و اختیارات آن به عهده این وزارت باشد. 

 37امر موجب شد در ماده  نیهم است. یخالیگان حفاظت گمرکی از اشاره به موضوع  1390 یامور گمرک

کل گمرک مورد  سینظر رئ ریز یحفاظت گمرک «گانی» لیمبارزه با قاچاق کاال و ارز، تشک شده قانون اصالح

  .ردیقرار بگ دیتاک

                                                                                                                                                                      
وب مص و گمرکات گارد بنادر لیتشکو  یرانیسازمان بنادر و کشت یو استخدام یمال اراتیاختو  قانون  1336مصوب  رانیگمرک ا سیپل سیقانون تأس 4

1348 

ت وابسته به وزارت امور قانون گارد بنادر و گمرکا نیا بیتصو خیاز تارب: انقال یشورامصوبه  14/9/1358انحالل گارد بنادر و گمرکات قانون  1 ماده 5

 هیشده است منحل و کل لیتشک یرانیسازمان بنادر و کشت یو استخدام یمال اراتیقانون اخت 4ماده  ییاجرا نامهنییکه به موجب آ ییو دارا یاقتصاد

 یرانیو بنادر و کشت رانیاگمرک  یو تعهدات گارد مزبور به سازمانها ییبودجه و اعتبارات، دارا نیکارکنان، همچن ت،یصالح تها،یمسوول ارات،یاخت ف،یوظا

 .گرددیمنتقل م کیبه تفک
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 جایگاه حقوقی اصطالح قاچاق . 2 فصل

 1400و قانون اصالح آن مصوب  1392قاچاق مصوب  های مثبت قانون مبارزه بادر بخش قبل به ویژگی

 شود.پرداخته شد. در این بخش با نگاهی انتقادی به برخی از نقاط ابهام این قانون پرداخته می

 ابهام در محدوده تعریف قاچاق -2-1

شود. قاچاق به معنای عام، معامله در قوانین داخلی ایران اصطالح قاچاق در دو مفهوم عام و خاص استعمال می

ست که موجب تضییع انواع حقوق دولتی بشود. به طور مثال قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ای امتخلفانه

را قاچاق در « کاالی موضوع عایدات دولت»قاچاق را در معنای عام آن تعریف کرده و هرگونه انتقال  1312

حقوق دولتی اعم از  را شامل همهمقررات قاچاق کاالی موضوع  این قانون صراحتا 11ماده نظر گرفته است. 

داند و قاچاق را به چند دسته مانند قاچاق ی میگمرکی و حقوق انحصارات دولت رسومات )عوارض و مالیات(،

 کند.، قاچاق تریاک زرع شده و... تقسیم می7، قاچاق عوارض بلدی6گمرکی

 مختلف نیمفهوم قاچاق در قوان سهیمقا. 1جدول 

 مفهوم مربوطه ماده مصوب قانون

قانون قاچاق 

 عوارض بلدی
1311 

 مرتکب... است بلدی وارضع موضوع که مالی مورد در کسهر  - 1ماده 

 ضوعمو که مالی قاچاق به مربوط قوانین مشمول مجازات حیث از شود قاچاق

 .بود خواهد است دولت عایدات

 مفهوم

 عام

قانون مجازات 

 مرتکبین قاچاق 
1312 

مرتکب قاچاق  الی که موضوع درآمد دولت بودهمهر کس در مورد  - 1ماده 

خواهد شد. تولید  شود عالوه بر رد مال... به حبس تعزیری تا دو سال محکوم

حسوب الکل... بنحو غیر مجاز از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت م

 گردد. می

 مفهوم

 عام

انحصار  قانون

  یتجارت خارج
1311 

 قانون وارد مملکت بشود اجناسی که برخالف مقررات اینکلیه  -11 ماده

ت اسعار شود ... کلیه معامالنفع دولت ضبط و فروخته می هقاچاق محسوب و ب

 ... شودیخارجی که برخالف مقررات این قانون بعمل آید قاچاق محسوب م

 مفهوم

 خاص

مبارزه با  قانون

 قاچاق کاال و ارز 
1392 

موجب نقض است که  یترک فعل ایاچاق کاال و ارز هر فعل ق - 1 ماده

قانون و  نیو براساس ا مربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد یقانون فاتیتشر

د، در شده باش نییتع آن مجازات یقاچاق محسوب و برا ن،یقوان ریسا ای

 فکش یمحل عرضه آن در بازار داخل یهر نقطه از کشور حت ای  یورود یمباد

 شود.

 مفهوم

 خاص

                                                                                                                                                                      
ارد. در مقابل، قاچاق شده و به معنای قاچاقی است که با مرزها سروکار ددر مقابل قاچاق عوارض بلدی استعمال  1312اصطالح قاچاق گمرکی در قانون  6

 عوارض بلدی انتقال کاالیی است که حقوق قانونی دولت را در سایر انحصارات و مالیات داخلی ضایع می کند.

است که مطابق  یعوارض یقصود از عوارض بلدم -ماده چهارم کند: ، عوارض بلدی را این طور تعریف می1311قانون راجع به قاچاق عوارض بلدی مصوب  7

 باشد. دهیرس وزراء أتیه بیقانون به تصو
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است و  شوراز محل عبور کاال از مرزهای کدر طرف مقابل قاچاق به معنای خاص، مقید به نقض عایدات دولت 

رج از حوزه بنابر این تعریف، در صورتی که فرد متخلف آن دسته از حقوق دولتی را که به موجب قوانینی خا

شود. قانون انحصار تجارت خارجی مصوب سوب نمیتجارت فرامرزی وضع شده تضییع کند، قاچاقچی مح

رخالف بکه  کلیه اجناسیاین قانون،  11قاچاق را در معنای خاص آن در نظر گرفته است. طبق ماده  1311

 ون معامله شود،و کلیه اسعار خارجی )ارزها( که بر خالف مقررات این قان« شود کشوروارد »مقررات این قانون 

 شود.می قاچاق محسوب

 1کند. طبق ماده آن تعریف می نیز قاچاق را در معنای خاص 1392مصوب قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

کاال و  روجمربوط به ورود و خ یقانون فاتیکه موجب نقض تشراست  یترک فعل ایهر فعل »این قانون، قاچاق 

به این « .شده باشد نییتع آن مجازات یقاچاق محسوب و برا ن،یقوان ریسا ایقانون و  نیگردد و براساس ا ارز

رد و مفهوم قاچاق ترتیب بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، قاچاق بخشی یا قاچاق استانی معنایی ندا

نوان عبا  1390کاال طبق تعریف این قانون، معادل با همان چیزی است که در قانون امور گمرکی مصوب 

 ت.معرفی شده اس« قاچاق گمرکی»

در مواردی،  1400با این حال و در رویکردی متناقض، قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 

ق محسوب نمی معامالت و انتقاالتی را به عنوان قاچاق ممنوع می شمارد که از نظر تعریف همین قانون، قاچا

 شود. به طور مثال:

 قانون نیقاچاق در هم فیخارج از تعر یبه موارد مبارزه با قاچاق کاال و ارزاطالق عنوان قاچاق در قانون . 2جدول 

 حاتیتوض مفاد ماده قانونی

مکرر  25ماده 

و  یالحاق

 آن 1تبصره 

قاچاق » گر،یبه نقاط د یهرگونه حمل، عرضه و انتقال چوب درختان جنگل

مجازِ  یقاچاق کاال یمشمول مجازات و احکام مقرر برا»و « محسوب شده

 .«شودیمشروط م

 نامرتبط با تعریف

مکرر  2ماده 

 یالحاق
ارز،  ییداو هرگونه معامله فر یمجاز مال یخارج از نهادها یهرگونه معامله ارز

 .«شودیقاچاق ارز محسوب م»
 نامرتبط با تعریف

 جرم است؟کدام نوع قاچاق  -2-2

دیقی از یکی دیگر از نقاط ابهام این قانون که در اصالحیه برطرف نشده، آن است که مشخص نیست چه مصا

ازات اسالمی، شده است. به طور کلی از نظر حقوقی و بر اساس قانون مج« جرم انگاری»قاچاق توسط این قانون 

 شده باشد.جرم عبارت است از تخلفی که برای آن در قانون مجازات تعیین 
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 و تفاوت آن با تخلف یجرم در قانون مجازات اسالم فیتعر.3جدول 

 حاتیتوض مفاد ماده قانونی

 یقانون مجازات اسالم 2اده م

 1392مصوب 

ترک فعل که  ایاعم از فعل  یهر رفتار

شده  نییآن مجازات تع یدر قانون برا

 شود. یاست جرم محسوب م

 از تخلفجرم اخص 

 

این قانون  81ماده  برای همه انواع قاچاق، مجازات تعیین کرده است. بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 یهامهیه جربارز،  ایآن شود، عالوه بر ضبط کاال  ینگهدار ایهر شخص که مرتکب قاچاق کاال و ارز و حمل و 

 .دشویمحکوم م برابر ارزش کاال 4از یک تا  ینقد

های جهانی که جمهوری اسالمی ایران آنها را پذیرفته و به لحاظ حقوقی قانون از طرفی معاهدات و کنوانسیون

ترین معاهده گیرند. معروفشکنی گمرکی درجات مختلفی را در نظر میشوند، برای قانونباالدستی محسوب می

تخلفات  مبارزه باو  بازرسی ،یریگشیبه منظور پ یمتقابل ادار یهاکمک یالملل نیب ونیکنوانس»در این زمینه، 

که توسط مجلس شورای اسالمی  است یروبیدر کشور نا یگمرک یهمکار یشورا 1977مصوب اکتبر  8«یگمرک

، 9«تخلف گمرکی»شکنی گمرکی در سه سطح نیز به تصویب رسیده است. بر اساس این کنوانسیون، قانون

 شود.دی میتقسیم بن 11«قاچاق»و  10«تقلب گمرکی»

شوند. با این حال قانون سه عبارت اخیر در قوانین وضع شده داخلی مرتبط با تجارت و قاچاق نیز استفاده می

انگاری آنان ابهام آمیز عمل کرده مبارزه با قاچاق کاال و ارز و اصالحیه آن در مواردی بین این سه عبارت و جرم

 سطوح قاچاق، جرم و کدام یک، تخلف عادی است؟ است و به طور روشن مشخص نیست که کدام یک از

از  .شودیمحسوب م «یجرائم اقتصاد قیقاچاق کاال و ارز از مصاد»این قانون، به طور کلی  57بر اساس ماده 

بین دو گروه از انواع  این قانون و در توضیح مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق، 44ماده طرفی دیگر در 

و  افتهیجرائم قاچاق کاال و ارز سازمان »یک. به  یدگیرسده است. بر اساس این ماده قاچاق تمایز برقرار ش

انفصال از خدمات  ایمستلزم حبس و  ی کهقاچاق کاال و ارز»سه. و  «ممنوع یقاچاق کاالها»دو.  ،«یاحرفه

در  قاچاق کاال و ارز یهاپرونده ریبه سا یدگیرس، اما دادسرا و دادگاه انقالب است تیدر صالح، «باشد یدولت

                                                                                                                                                                      
8 International Convention on Mutual Administrative Assistance for the Prevention, Investigation and Repression 

of Customs Offences. Done at: Nairobi. 
 است یگمرک نینقض قوان یتالش برا ایهرگونه نقض  یبه معنا «یگمرکتخلف »اصطالح : 1بند ب ماده  9

از  یجزئ ایامل داده و به طور ک بیگمرک را فر یکه به موجب آن شخص است یتخلف گمرکمعنای شکلی از به  «یتقلب گمرک»اصطالح : 1بند ج ماده  10

به ی گمرک نیرخالف قوانب یتیمز ای رودیمقرر در قانون گمرک طفره م یهاتیمحدود و هاتیاعمال ممنوع ایصادرات  ایپرداخت حقوق و عوارض واردات 

 .آوردیدست م
 .باشد هانیبه هر شکل مخف یگمرک یکاال از مرزها گذراندناست که شامل  یتقلب گمرکشکلی از  یبه معنا «قاچاق»اصطالح : 1بند د ماده  11
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چراکه به جز سه نوع مذکور، بقیه موارد قاچاق به تصریح این ماده  ؛است یحکومت راتیسازمان تعز تیصالح

 . «شودمیتخلف محسوب »

لحاقی بند ز ا 1به عبارت دیگر و به طور خالصه، در برخی از بندهای قانون مبارزه با قاچاق همچون تبصره 

برای آن  ودرصد عنوان قاچاق استفاده شده  15چون اظهار کاال با مغایرت بیش از برای افعالی هم 1ماده 

ای و... سایر موارد قاچاق یافته، حرفهگفته شده به جز موارد سازمان 57مجازات تعیین شده است، اما در ماده 

الحیه قانون برطرف رفت در اصتخلف است که نشانگر تناقض و ابهام در این قانون است، تناقضی که انتظار می

  شود اما تشدید نیز شد.

بنابراین با توجه به اینکه تعریف قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، شامل مواردی است که ناقض 

، اساسا تفکیک قاچاق در این «برای آن مجازات تعیین شده باشد»تشریفات قانونی ورود و خروج کاال بوده و 

  معنا خواهد بود.و تخلف، بی قانون به دو نوع جرم
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 توسعه مصادیق قاچاق گمرکی و تضعیف گمرک . 3 فصل

 یاچاق گمرکو مقررات مربوط به تخلفات و ق نیقوان یاجرا» ،1390ی مصوب قانون امور گمرک 3بر اساس ماده 

، 1392 ز در سال، اما با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کاال و اراست بوده« گمرک اراتیو اخت فیاز جمله وظا

های کاشف در محدوده اماکن گمرکی شناخته و یگان حفاظت گمرک، گمرک، تنها به عنوان یکی از دستگاه

همچنان به عهده « تخلف گمرکی»شود. هرچند مسئولیت رسیدگی به موارد ضابط دادگستری محسوب می

 ماند.گمرک باقی می

. بر کندیتر ممحدود زین نیرا از ا گمرک لکردمحدوده عم 1400 مصوباصالح قانون مبارزه با قاچاق  قانون

شود یشناخته م «قاچاق»به مثابه از این پس  یگمرکمذکور در قانون امور تخلفات  ی ازقانون، انواع نیاساس ا

 خواهد بود.یا قوه قضائیه  راتیسازمان تعزحسب مورد و دستگاه مسئول مبارزه با آن 

پردازد. یم -شوندوب نمیکه قاچاق محس-بیان انواع تخلفات گمرکی قانون امور گمرکی به  112تا  102مواد 

 مواد مرتبط از این قرار است:

 1390مصوب  ی( قانون امور گمرکیدر بخش هشتم )تخلفات و قاچاق گمرک یموارد تخلف گمرک. 4جدول 

ماده 

 قانونی
 مفاد

 مسئول

 یدگیرس
 مجازات

اده م

103 

نجام اقبل از و  ردیمجاز پهلو بگ یدر اسکله ها دیبا یآب هینقل لیوسا

 ایاسکله ها  از ای دینما یریبارگ ای هیرا تخل ییکاال دیمربوطه نبا فاتیتشر

 لنگرگاهها خارج شود.

 جریمه نقدی گمرک

اده م

104 

و  یجمالمشاهده شود که در اظهارنامه ا ییبسته ها به همراه کاالهرگاه 

بسته  ای و از آن نشده باشد یذکر ه،ینقل لهیبارنامه وس ایفهرست کل بار 

. کر شودذبارنامه  ایو فهرست کل بار  یدر اظهارنامه اجمال ییبسته ها ای

 ]کاالی همنوع[

 های اضافیضبط بسته گمرک

اده م

106 

سناد امجاز و بدون استفاده از  یکاال یکه به جا ممنوع الورود یکاال

 باشد. شده صیاز گمرک ترخ خالف واقع
 توقیف گمرک

ماده 

107 

شود  معلوم یصادرات یکاال یبازرس ایبه اظهارنامه  یدگیهرگاه ضمن رس

 .تاس دهیگرد عیتـود ایمقرر، اظهار  زانیکمتر از م یوجوه
 گمرک

اخذ ما به التفاوت و 

 درصد 50تا  5جریمه 

ماده 

108 

شف کقانون به عنوان قاچاق ذکر شده است  نیکه در ا یقیاز مصاد ریغ

رک که از گم یورود یکاال صیبعد از اظهار و قبل از ترخ رتیهر نوع مغا

 .اشددولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه ب یمال انیموجب ز

 گمرک

اخذ ما به التفاوت و 

 100تا  10جریمه 

 درصد
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 ین قرار است:اپردازد که از قانون امور گمرکی نیز به بیان انواع قاچاق گمرکی می 113ماده 

 1390مصوب  یقانون امور گمرک 113در ماده  یموارد قاچاق گمرک. 5جدول 

 یدگیرس وهیش قاچاق انواع ردیف

 الف
از آن خارج  ایوارد  یبه قلمرو گمرک یگمرک فاتیبدون انجام تشر ای رمجازیغ ریمسکه از  ییکاال

 .شوددر داخل کشور کشف اگر  حتی گردد

رسیدگی طبق 

قوانین مرتبط با 
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 ب

ت مقرر ظرف مهل یو مرجوع ترانزیتپردازش،  ی، ورود موقت براورود موقت یارج نکردن کاالخ

ئه ارا و همچنینظرف مهلت مقرر  یشخص یعبور داخل یکاال لیو عدم تحو یاز قلمرو گمرک

 کند. یاسناد خالف واقع که داللت بر خروج کاال از قلمرو گمرک

 پ
 ،یوق ورودحق نیتأم ایبدون پرداخت  ای بدون اظهار یاز اماکن گمرک یتجار یبردن کاال رونیب

 بعد از خروج کشف شود. ای یخروج از اماکن گمرک نیخواه عمل در ح

 .از آن برداشته شود یقسمت ایو  ضیکه تعو)ترانزیت(  یعبور خارج یکاال ت

 ث
 گریا نام دمجاز مشروط و ب ای مجاز یممنوع است تحت عنوان کاالصدور آن  ایکه ورود  ییکاال

 اظهار شود.

 ج
ن نشده از آ یبه گمرک ذکر یمیکه در اسناد تسل اظهار شده یهمراه کاال یاضاف یکاالوجود 

 .اظهار شده نباشد یاز نوع کاال یاضاف یکاال نکهیاست، مشروط بر ا

 ح

ع که جم یگریمجاز مشروط د ایمجاز  یتحت عنوان کاالکه  یمجاز مشروط ایمجاز  یکاال

د، منظور از اظهار شو و با استفاده از اسناد خالف واقع گریآن کمتر است با نام د یحقوق ورود

 وذکر شده باشد که با جنس  ییکاال اتیوصاست که در آن خص یاسناد خالف واقع اسناد

 باشد. یجعل ایو  دیننما قیاظهار شده تطب یکاال اتیخصوص

مواردی را به فهرست قاچاق مندرج در ماده فوق اضافه کرد که به شرح  1390قانون مبارزه با قاچاق مصوب 

 زیر است:

 1392با قاچاق مصوب موارد قاچاق افزوده شده در قانون مبارزه . 6جدول 

ماده 

 قانونی

 توضیحات مفاد

بند پ 

 2 ادهم

 نیابخشی از  یجعل یمجوزها ایاظهار کاال به گمرک با ارائه اسناد و 

مورد قبال تحت 

 بوده عنوان تخلف

ماده 

110 

د شو یگمرک م میکاال تسل صیترخ یکه برا ییهرگاه در اظهارنامه ها

خالف اظهار  نیا یمشخصات کاال برخالف واقع اظهار شده باشد ول

 .و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد دولت نشود یمال انیمتضمن ز

 گمرک
جریمه نقدی و اصالح 

 اظهارنامه
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 ثبند 

 2 ادهم

لحه و : کاالهای ممنوعه شرعی، اسیقانون امور گمرک 122 ر ماده موضوع بند یورود کاال

ن مجوز دستگاه فرستنده بدون مجوز وزارت مربوطه، دستگاه عکاسی هوایی بدو مواد مخدر و

 وزارت دفاع، اقالم دومنظوره بدون مجوز و...

 

رج کردن مورد: برنگرداندن کاالی خروج موقت، اقدام به خا 8سایر بندهای این ماده شامل  

ت تجاری کاال با عالمکاال بدون تشریفات، کاهش یا افزایش در محموله ترانزیتی، واردات 

ائات تجاری و ایرانی بدون اخذ مجوز و با قصد تقلب، واردات تجاری کاال با استفاده از استثن

شینی از بدون اظهار تجاری، خروج تجمیع شده کاالی وارداتی با استثنائات مسافری و مرزن

شناسه  بدون منطقه، عرضه کاالی اموال تملیکی با اسناد غیر مطابق، عرضه کاالی وارداتی

 رهگیری

 

خص نیست چه مصادیق قاچاق دچار ابهام است و مش یانگارجرمپیشتر بیان شد که قانون مبارزه با قاچاق در 

استفاده »این قانون بدون هیچ گونه ابهامی برای  33شود. اما ماده مواردی از قاچاق جرم حقوقی محسوب می

هرگونه  2 نظر گرفته است. بنابراین بر اساس بند پ ماده ، مجازات حبس در«از سند جعلی در اظهار گمرکی

دگاه انقالب )و نه از مصادیق جرائمی است که پرونده آن به دا ،یمجوز جعل ایاظهار کاال به گمرک با ارائه سند 

شود. از طرفی بند مذکور )درباره اظهار با هرگونه سند جعلی( اطالق دارد و حتی مواردی تعزیرات( ارجاع می

ه گیرد، در حالیککند نیز در بر میرا که هیچ ضرری به دولت از حیث اختالف تعرفه یا کم اظهاری وارد نمی

ه تا پیش از این ک. به عبارت دیگر موردی آمداین گونه موارد صرفا تخلف به شمار میقانون امور گمرکی،  در

است که بسیاری  خواهد بود. نکته مهم در این مورد آن جرم از نوع قضایییک تخلف گمرکی بوده، از این به بعد 

ور زدن تی و با دالیل موجه همچون داز اسناد از جمله گواهی مبدا، ثبت سفارش و... ممکن است به راح

 ها دارای مغایرت باشد.تحریم

ل را برطرف نکرده نه تنها مشک 1400به دلیل باال نیاز به اصالح داشته اما اصالحیه قانون مصوب  2بند پ ماده 

رکی امور گم بلکه دوچندان کرده است. در این اصالحیه موارد جدیدی به فهرست قاچاق اضافه شد که در قانون

 در زمره تخلفات گمرکی و مسئول رسیدگی به آن رئیس گمرک بوده است.

 1400موارد قاچاق افزوده شده در اصالح قانون مبارزه با قاچاق مصوب . 7جدول 

ماده 

 قانونی

 حاتیتوض مفاد

بند ز 

 1ماده 

س، نوع، جن ثیحذکرشده از  یکاال اتیاست که در آن خصوص یاسناد خالف واقع: اسناد

 یاالک ای( یسند ای یکیزی)اعم از ف محموله مکشوفهبا  اتیخصوص ریسا ایتعداد، وزن 

 باشد. یجعل ایو  دیننما قیمندرج در اظهارنامه تطب

سند »توسعه مفهوم 

در بند « خالف واقع

قانون  113ح م.

 گمرکی
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 1تب.

بند ز 

 1ماده 

اال از در واحد ک درصد 15از  شیب زانیهمنوع به م ایام نهم یاضاف یکاالوجود هرگونه 

کمتر  رتیمغا. شودیقاچاق محسوب م اظهار شده یحجم همراه کاال ایوزن  ایتعداد  لیقب

حسوب کاال ممنوع نبوده و به موجب قانون قاچاق م کهیدرصورت ص،ین قبل از ترخایاز 

 .است یقانون امور گمرکدر  108مشمول تخلف ماده نشود، 

مورد قبال تحت این 

 104عنوان تخلف م.

 بوده

 اصالح

پ ماده 

2 

 ای ید جعلاسنا ایبا ارائه مجوزها  یخروج کاال از اماکن گمرک ای صیترخ ای یاظهار گمرک

ه از شد لیتحص ای ریمتعلق به غ ایخالف واقع  ای یتکرار ای یمنقض ای باطلی مجوزها

 تقلب ای یتبان قیطر

این مورد قبال تحت 

 108تخلف م.عنوان 

 بوده 110و 

اصالح 

ث ماده 

2 

ل داخبه  1390/8/22مصوب  یقانون امور گمرک( 122موضوع بند)ر( ماده) یورود کاال

 نقاط کشور ریو سا یصنعت -یکشور، اعم از مناطق آزاد تجار

قبال پیش از اظهار، 

ماه  3متخلف 

فرصت مرجوعی 

 داشت

وجود بیش از »و « اظهار با مجوز خالف واقع»تخلفات گمرکی یعنی مطابق با جدول فوق، دو مورد پرتکرار از 

ی به آن که پیشتر رسیدگ« درصد تفاوت اظهارنامه با کاالی هم نوع در محموله مکشوفه قبل از ترخیص 15

 برعهده گمرک بود نیز، بر اساس اصالحیه جدید قانون به عنوان قاچاق شناسایی شده است.

جنس  باذکر شده  ییکاال اتیکه در آن خصوص سندی»که در قانون گمرکی به  نیزخالف واقع  همچنین سند

. هرچند تعریف شده بود، توسعه یافته است« باشد یجعل ایو  دیننما قیتطب اظهار شده یکاال اتیو خصوص

 توان به عنوان یک نقطه قوت در جهت تبیین قانون گمرکی در نظر گرفت؛ اما به لحاظ حقوقیاین مورد را می

ود بند ز ندارد و خارتباطی با  1در تدوین این بند نابسامانی وجود دارد چرا که تبصره الحاقی ذیل بند ز ماده 

 در هیچ جای آن از مفهوم سند خالف واقع استفاده نشده است.

 122ند )ر( ماده مورد دیگر، الحاق همه نقاط کشور از جمله مناطق آزاد و... به محدوده ممنوعیت ورود کاالی ب

 اینام  ای یشانن یدارا یکاالهاپیش از ابالغ قانون جدید، با متخلف بند ر ) قانون امور گمرکی به کشور است.

و  داریال خرلفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغف یرو ایخود کاال  یبر رو یگریمشخصات د ایعالمت 

از  ( در صورتی که پیشآن کاال یت اصلمشخصا ایخواص  ایمحل ساخت  ایمصرف کننده نسبت به سازنده 

هرگاه شد. براساس این ماده قانون امور گمرکی رفتار می 105شد، بر اساس ماده اظهار توسط گمرک کشف می

از  دیبا اظهار شود گمرک حیبا نام و مشخصات کامل و صح یورود قطع یبرا)از جمله بند ر( ممنوع  یکاال

ظرف سه  به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر یو یقانون ندهینما ایو به صاحب کاال  یآن خوددار صیترخ

ون جدید، صرفا اما بر اساس قان .دینماضوابط اقدام  تیبا رعا مرجوع کردن کاال ای یماه نسبت به عبور خارج

عه مصداق، مشخص شود که عالوه بر توسورود این کاال به مناطق بندری و تخلیه آن، موجب عنوان قاچاق می

 نیست در آن مناطق چه نهادی مسئول رسیدگی به این نوع قاچاق است.
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 آثار توسعه جرم انگاری در قانون جدید -3-1

شود که د میدر اثر توسعه عنوان قاچاق و شمول آن بر عناوین پرتکرار تخلفات گمرکی مذکور، مشکالتی ایجا

 اهم آنها به شرح زیر است:

 گمرکیتضعیف بیشتر حکمرانی  -3-1-1

در  یتجارت کشور داشته و عملکرد درخشان تیریدر مد یمتعدد یهاییقطعا نارسا ریاخ یهاگمرک در دهه

 میو تقس یرکگم یحکمران فیها، تضعیینارسا نیمختلف از خود نشان نداده است؛ اما راه برخورد با ا یهادوره

بر  تیریگمرک را در اعمال مد دخو ییهااستیس یبا اجرا دیبلکه با ؛ستیمختلف ن ینهادها نیآن ب فیوظا

 کرد. تیمرزها تقو

رگزار ساده با این حال بر اساس قانون جدید، حکمرانی گمرکی تضعیف شده و این نهاد بیش از پیش به یک کا

مرزبانی »شود که نوعی عدم تناسب اختیارات با وظیفه سازمان تعزیرات در امر مبارزه با قاچاق تبدیل می

کند. درحالیکه شیوه درست مواجهه با این دست از تخلفات تجاری، نه جرم را تداعی می« راقتصادی کشو

رخیص و انگاری و مبارزه قضایی بلکه حمایت از گمرک برای توسعه ابزارهای نظارتی و حسابرسی پس از ت

 است.« کاهش صرفه تخلف و قاچاق»

 های تعزیرات و اطاله دادرسیافزایش پرونده -3-1-2

، پرونده های انبوه قاچاق به سازمان تعزیرات وارد شد به 1392قانون مبارزه با قاچاق در سال در پی تصویب 

افزودن موارد جدید  12ها رخ داد.درصدی در حجم پرونده 90نحوی که طبق آمارهای این سازمان، افزایش 

 شود.های تعزیراتی قطعا منجر به اطاله بیشتر دادرسی میتخلف به پرونده

 یرأ پرونده لیاز زمان تحو ماه کیظرف  موظفند یحکومت راتیتعز شعب قانون مذکور، 45اده مبر اساس 

ها، این زمان در موارد شدن مراحل استعالم و تعدد پرونده، در حالیکه به دلیل طوالنیرا صادر کنند ینهائ

گمرک و  تیتقو ،رکیگماز تخلفات  یریوگراه درست جل گریبه عبارت دانجامد. زیادی تا چند ماه به طول می

صدد  داده و در رییغرا ت ریمس نیا دینهاد است، اما قانون جد نیبه ا شتریب یظارتنو  یامقابله یابزارها یاعطا

 به جنگ فساد برود. ،ییو قضا یراتیانبوه تعز یپرونده ها جادیو ا یفریاست با مجازات ک

                                                                                                                                                                      
 https://www.tazirat.gov.irپایگاه سازمان تعزیرات حکومتی،  12
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 تملیکیافزایش چالش انبارداری در سازمان اموال  -3-1-3

قاچاق  یهاموظفند کاال نیکاشف و ضابط یقانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، دستگاهها 59بر اساس ماده 

سازمان  لیحوتبالفاصله پس از کشف،  شوند،یم فیمبارزه با قاچاق توق ندیکه در فرا یاموال هیمکشوفه و کل

 .ندینما یکیو فروش اموال تمل یجمع آور

نسبتا کافی را  ابالغ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز برعهده گمرک بود که زیرساخت این وظیفه تا پیش از

 ینگهدار یبرا یچندان رساختیاساسا ز یکیاز آنجا که سازمان اموال تملبرای این منظور در اختیار داشت، اما 

 ینگهدار ینامناسب وهیکاالها شامل اقالم مختلف را به ش یمظنون به قاچاق ندارد، تمام یحجم انبوه کاال

به موارد قاچاق،  با افزودن موارد تخلف گمرکی .شودیآن م یموارد منجر به فساد و نابود یاریکه در بس کندیم

 شود.شده به مراکز دپو سازمان اموال تملیکی بیش از پیش شده و معضل دوچندان میحجم کاالی روانه
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 های ایجاد شده در تجارتدشواری . 4 فصل

انگاری و نحوه رسیدگی به تخلفات در قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق ایراداتی که به توسعه جرمگذشته از 

تواند در مسیر تجارت رسمی زده است که میکاال و ارز وارد است، این قانون در مواردی دیگر به تغییراتی دست

واقعی تجارت و نگاه کنترلی و امنیتی به  توجهی نویسندگان قانون با جریانرسد بیخلل ایجاد کند. به نظر می

ر ادامه بررسی موضوع قاچاق، موجب بروز چنین مشکالتی در مواد قانون مذکور شده باشد. برخی از این موارد د

 شود.می

 شدن ترخیص درصدی کاالهای ضروریغیرممکن -4-1

شود.  یصادر م یوسط پرتال ارزمنشأ ارز )کد ساتا( است که ت هیکاال، اعالم صیترخ یبرا یاز مدارک الزام یکی

د نخریده و هدف بانک مرکزی از صدور این کد، آن بوده که مطمئن شود واردکننده ارز خود را از بازار آزا

 یدپو طوالن الزام بارها موجب نیاهمچنین از طریق معامالت غیرقانونی به دست نیاورده باشد. با این حال 

د، چرا شده بو یکیآن به سازمان اموال تمل لیتحو ایرک و فساد همچون گندم و سرم در گم ییمدت کاالها

اقدام به  یرواردکننده بصورت اعتبا اینداشت  اریواردات را در اخت یراالزم ب یحیارز ترج یکه بانک مرکز

 واردات کرده بود.

 1400 سال یدولت در ابتدا یاقتصاد یبا درخواست گمرک و طبق مصوبه ستاد هماهنگ برای رفع مشکل دپو،

 یرصد از کاالد 90مجاز شدند تا  یضرور ازیو مورد ن ی، تولیدیاساس یاز اقالم کاالها یاریواردکنندگان بس

ائه کد ساتا تا ار قهیدرصد کاال در گمرک بعنوان وث 10کنند و  صیارز ترخ نیکد تأم افتیاز در شیرا پ ودخ

 بماند. یباق

صرفا » یدرصد صیرخافزوده شده، ت 7مبارزه با قاچاق به ماده  قانون که در قانون اصالح یابر اساس تبصره اما

نیت کشور ی و یا شورای اممل تیامن یعال یماده فقط با حکم شورا نیو ا «پس از صدور کد ساتا ممکن است

 ییکارا را از یدرصد صیمصوبه ترخ ،دیجد طیرسد شرایقابل استثناست. به نظر م )مستقر در وزارت کشور(

 .انجامدمیدر بنادر  یو فاسدشدن یاساس یکاالها یدپو دیتشد بهمجددا و  اندازدیم

  



 

 

 28 بررسی آثار قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز بر تجارت رسمی و بازار ارز
 

 1400در اصالح قانون مبارزه با قاچاق مصوب  یضرور یکاالها یدرصد صیترخ یدشوار. 8جدول 

ماده 

 قانونی
 حاتیتوض مفاد

 3تبصره

 7ماده

که به  یجز در موارد یمنابع و مصارف ارز تیریبه منظور مقابله با قاچاق ارز و مد

مصالح کشور اقتضاء  ایضرورت  یمل تیامن یعال یشورا ایکشور  تیامن یشورا صیتشخ

خود را پس از ثبت سفارش  یواردات یارز کاال منشأواردکنندگان کاال موظفند  هیکل د،ینما

 ی. بانک مرکزندیاظهار نما قانون نیا 6در سامانه موضوع بند الف ماده  ص،یو قبل از ترخ

 عیسر یاطالعات منشأ ارز، بالفاصله و در خصوص کاالها افتیموظف است پس از در

ساعت نسبت به  ستوچهاریحداکثر ظرف ب یفور ازیمورد ن ایاالشتعال  عیالفساد، سر

معتبر به  یریشناسه رهگ ،یدر صورت صحت اطالعات ابراز وآن اقدام نموده  یبررس

 یریشناسه رهگ افتیقبل از در تااطالعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش 

از  مانعماده  نیا . حکمستیدر گمرک ن صیتبصره قابل استناد جهت ترخ نیموضوع ا

 .ستین 13یقانون امور گمرک 42مقررات ماده  یاجرا

علی رغم بند پایانی 

این تبصره مانع 

اجرای ترخیص 

 است.درصدی شده 

این در حالی است که در تشریفات گمرکی برخی از کشورها، از جمله بر اساس قانون گمرک کشورهای حاشیه 

رویه مشابه ترخیص درصدی با ضمانت سپاری صاحب کاال و ترخیص کاالهای ضروری یا  (GCCخلیج فارس )

سبی برای تسهیل قانونی ترخیص تواند به عنوان الگوی مناشود که میمورد نیاز برای خط تولید اجرایی می

 14.گمرکی در نظر گرفته شود

 غیرممکن شدن استفاده سالم از کارت بازرگانی غیر -4-2

 ایفروش  د،یرکه عرفا اجاره، خ یهرگونه معامله کارت بازرگان ،یقانون اصالح نیا 2مکرر  33بر اساس ماده 

ر عنوان ممنوع هتحت  «یگرید یاز منافع کارت بازرگان یبرداربهره»هرگونه  زیآن محسوب شود و ن یواگذار

 .شوندیمشمول مجازات م نیمرتکب ایاست و مرتکب 

مختلف قانونی، از جمله خرید اشتراکی از  لیکه بازرگانان به دال دیآیم شیپ اریدر حال حاضر، بس یطرف از

کارت »با  یتفاوت آشکار اتیعمل نیند. اکنیاستفاده م گریافراد د یاز کارت بازرگان یک تأمین کننده خارجی،

در معامله با کارت بازرگانی یک بار مصرف، از اطالعات افرادی استفاده دارد؛ چراکه  «مصرفبارکی یبازرگان

                                                                                                                                                                      
 نیو تعهد باالتر رانیمرک اگکل  سیتواند با اجازه رئ یگمرک م ،یردولتیغ ای یاعم از دولت یفور ازیمورد ن یـ در موارد استثناء و درخصوص کاال42ماده   13

 یست ظرف هفت روز ادارا لفمک ی. متقاضدیرا صادر نما مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کاال یمؤسسه دولت ایمقام وزارتخانه 

 .دیاقدام نما یکامل گمرک فاتینسبت به انجام تشر
مدیر  رت ضرورت، اما در صواصل فاکتور همراه باشد اتیبا جزئ دیبا یاظهارنامه گمرک هرچند GCCقانون گمرک مشترک کشورهای  27بر اساس ماده  14

در مدت متعهد الزم است  وبدهند را  صیشدن مراحل ترخ ییاجازه نها ازیمعتبر و مدارک مورد ن یبدون ارائه اصل فاکتورها توانندیاو م ندهینما ای گمرک

 لیورد ارزش کاال به دلگمرک و صاحب کاال در م نیدر صورت بروز اختالف بنیز   62ماده بر اساس  ارائه دهد. مدارک را تعهد خیروز از تار 90حداکثر 

پس از وصول  تیمورد اختالف را در صورت عدم ممنوع یتواند کاال یمگمرک  ریمدموضوع تا حل و فصل  ،یگرید لیهر دل ایدر وصف، مبدأ  رتیمغا

 کند. صیشده ترخ نییتع ورودیمعادل حقوق  عهیود
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تواند حقوق ضایع رویه با این کارت، دولت نمیشود که فعالیت تجاری چندانی ندارند و پس از واردات بیمی

دار و خوش حساب افراد سابقه یاستفاده از کارت بازرگانشده خود )خصوصا مالیات بر درآمد( را استیفا کند، اما 

 .شودمنجر  یتواند به قاچاق و فرار از پرداخت حقوق دولتینم

مصرف را  کباری یهااز کارت گانکننداستفاده سوء تیفعال نکهیماده مذکور عالوه بر ا تیرسد شمول ینظر م به

موضوع  نیا صیخآنکه تش ژهیکند؛ به ویچالش م جادیا زیکاران نصیبازرگانان و ترخ ریسا یبرا رد،یگیدر بر م

به نظر . نویسی یک خطای آشکار استقانونکه از نظر اصول  شدهگذاشته« عرف»در متن قانون به عهده 

کاهش بستری برای  یف تخلفات مرتبط با کارت بازرگانحذ رسد این ماده با وجود آنکه در تالش است بامی

 ،یه لنجت یها هیرو قیقاچاق را از طر ،یتجارت رسم نهیهز و سکیر شیبا افزا در عمل، فراهم کندقاچاق 

 کند. یم دیموارد تشد ریمناطق آزاد و سا

 1400در اصالح قانون مبارزه با قاچاق مصوب  گرانید یبا کارت بازرگان سالم تیفعال تیممنوع. 9جدول 

ماده 

 قانونی

 حاتیتوض مفاد

 33ماده 

 2مکرر 

آن  یرواگذا ایفروش  د،یعرفا اجاره، خرکه  یهرگونه معامله راجع به کارت بازرگان

حت هر عنوان ت یگرید یاز منافع کارت بازرگان یبرداربهرههرگونه  زیو ن محسوب شود

 شوندیمجازات م ریبه شرح ز نیمرتکب ایممنوع است و مرتکب 

عدم امکان تفکیک 

فعالیت سالم و 

 ناسالم

 به شرح زیر است: 2مکرر  33سایر ابهامات درباره ماده 

 استفاده از کارت دیگرانهای مستقیم نسبت به سوء بینی قانون مالیاتپیش -4-2-1

فرار از پرداخت مالیات »و « فرار از رفع تعهد ارز حاصل از صادرات»تواند در زمینه های یک بار مصرف میکارت

ترین سوء استفاده از کارت بازرگانی یک بار مصرف، فرار مورد سوء استفاده قرار گیرد؛ اما مهم« بر درآمد ساالنه

ها یا اشخاص است، چرا که از محل این کارتها برای پرداخت حقوق ساالنه شرکتاز پرداخت مالیات بر درآمد 

توان شود، سوء استفاده قابل توجهی نمیهایی که تسویه آن به هنگام ترخیص کاال انجام میورودی و مالیات

 انجام داد.

ازرگانی دیگری به منظور استفاده از کارت ب 1395های مستقیم مصوب قانونگذار نیز در اصالحیه قانون مالیات

 انگاری کرده و راه سوء استفاده از این مسیر را به لحاظ قانونی بسته است:فرار مالیاتی را جرم
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 1395مصوب  میمستق یهااتیدر اصالح قانون مال گرانید یاستفاده از کارت بازرگان یجرم انگار. 10جدول 

 حاتیتوض مفاد ماده قانونی

جازات مرتکبان حسب مورد، به م ایشود و مرتکب  یمحسوب م یاتیجرم مال ریموارد ز 274ماده 

 ... گردند: یدرجه شش محکوم م یها

 یاتیبه منظور فرار مال گریاشخاص د یـ استفاده از کارت بازرگان7

زائد بودن وضع 

 قانون جدید

کاال به صورت  مبادرت به امر صادرات و وارداتقانون مقررات صادرات و واردات نیز،  3همچنین بر اساس ماده 

ا قاچاق، با . بنابراین مشخص نیست قانون اصالح قانون مبارزه باست «یبازرگان داشتن کارت»مستلزم  یتجار

 ی را متصور بوده است.اتکرار ممنوعیت استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر چه فایده

 ناهماهنگی مجازات استفاده از کارت دیگران بدون حصول نتیجه -4-2-2

یگران تجارت متن این ماده دچار یک سردرگمی است که در آن مجازات کسی که با استفاده از کارت بازرگانی د

ت مرتکبین جازاانجام دهد، از کسی که هنوز موفق به انجام تجارت نشده کمتر است. بر اساس قانون جدید، م

 استفاده از کارت بازرگانی دیگری به شرح زیر است:

 2مکرر  33در ماده  یمجازات استفاده کنندگان از کارت بازرگان انیب. 11جدول 

 هامجازاتسرفصل  و مفاد ماده قانونی فرد نقش ردیف

نصف ارزش کاال عالوه  معادل ینقد مهیجربردار: پرداخت بهره ایکارت  رندهیگ الف

 وارده به دولت. خسارت یپرداخت تضامنو  ضبط کاالبر 

 ،ضبط کاال ،جریمه نقدی

 جبران خسارت دولت

 لینافع تحصمتا دو برابر  کیمعادل  ینقد مهیجر: پرداخت کارت دهندهانتقال ب

 ولت.دوارده به  خسارت یپرداخت تضامنو  یابطال کارت بازرگانشده عالوه بر 

ابطال کارت،  ،جریمه نقدی

 جبران خسارت دولت

عالوه : نگرددصدور کاال  ایورود  یبه اقدام برا یمنتهاعمال فوق  کهیدرصورت پ

از  کی هر ،تومان ونیلیم 50تا  20از  ینقد مهیجرو  یابطال کارت بازرگانبر 

 نانوق نیا (69موضوع ماده ) یهاتیچند مورد از محروم ایدو به  نیمرتکب

 .شوندیمحکوم م

ابطال کارت، جریمه نقدی، 

بعالوه محرومیت از کسب، 

اشتغال، تاسیس شرکت، 

 خروج از کشور

 تیمحروم

ماده  یها

69 

کارت  ،یارت مبادالت مرزک ،یکارت بازرگان) ابطال دائم: ایموقت  قیتعل -الف

پروانه حمل و  ،یکارالعملحق ای یبرداربهره س،یپروانه کسب، تأس ،یملوان

 (یورلهیکارت پ ،هینقل لیوسا یرانندگ نامهیگواه ،نقل

 و تجارت شهیدائم محل کسب و پ ایموقت  لیتعط -ب

 تا پنج سال کیحرف خاص از  ایاز اشتغال به حرفه  تیمحروم -پ

 یاملرعیو مد رهیمد ئتیدر ه تیعضو ایشرکت و  سیاز تأس تیمحروم -ت

 تا پنج سال کیاز  یاشخاص حقوق

 خروج از کشور تا پنج سال تیممنوع -ث
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برداری او از کارت دیگران )که بر اساس ماده فوق، اگر کسی با کارت بازرگانی دیگران تجارت نکند و صرفا بهره

تری در انتظار دارد مشخص نیست به جز انجام تجارت چه چیز دیگری است( احراز شود، مجازات بسیار سنگین

ه شده، به عالوه بر ابطال کارت و مجازات نقدی که برای استفاده موفق از کارت بازرگانی در نظر گرفتو 

سال و... نیز محکوم می شود. این عدم تناسب  5هایی همچون محرومیت از اشتغال به حرفه خاص تا مجازات

 نون مبارزه با قاچاق است.دهنده ناپختگی قانون اصالح قانشان

 «العمل کاریحق»ملیات تجاری قانونی انطباق با ع -4-2-3

لیات به رسمیت شناخته شده است، عم 1311یکی از انواع عملیات تجاری که از نظر قانون تجارت مصوب 

به  یبه نام خود ول شودیموظف م افت کمیسیون،با دری است که یکار کسالعملحقاست. « العمل کاریحق»

از جمله عدم  یدمتعد لیقرارداد ممکن است دال نیرا به انجام رساند. انعقاد ا ی)آمر( معامالت گریحساب فرد د

ه خود تخصص آمر، عدم دسترسی آمر به مشتری و عدم توانایی مالی حق العمل کار برای تجارت با سرمای

پرده ست را به او کار( انجام معامالالعمل)با عنوان حق گرید یبا انعقاد قرارداد با تاجر آمر جهنتی در .داشته باشد

 .کندنمیو خودش در معامله شرکت 

 1311در قانون تجارت مصوب  یحق العمل کار فیتعر. 12جدول 

 حاتیتوض مفاد ماده قانونی

کرده و  یمعامالت آمر() یگریبه حساب د یاست که به اسم خود ول یکار کسالعملقح 357ماده 

 .داردیم افتیدر یالعملدر مقابل حق

قانونی بودن حق 

 العمل کاری

ونی به نام ، عینا مشابه یک فعالیت مجاز شرعی و قان«کارت بازرگانی غیر»در استفاده از « صورت معامله»

کاری است؛ چرا که در هر دو یک فرد به عنوان واسطه با استفاده از سرمایه فرد یا افراد دیگری تجارت العملحق

ار است که اراده کدهد. مسأله اصلی در سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگران، نیت فرد حق العمل را انجام می 

 کرده نسبت به پرداخت مالیات و حقوق دولت از این طریق سرپیچی کند.

ور ای از تجارت کشکردن بخش عمدهبنابراین ممنوعیت اساسی استفاده از کارت بازرگانی دیگران به معنای قفل

 تواند در درازمدت به کنار گذاشتن قانون یا تضعیف تجارت رسمی بینجامد.که میاست 
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 های اجراییضمانت . 5 فصل

نفعان قدرتمندی نفع اطمینان حاصل کردن از اجرای یک قانون، مستلزم آن است که شبکه مرتبطین و ذی

د که اجرای دوین شده باشخود را در اجرای قانون ببینند. به عبارت دیگر درصورتی که یک قانون به نحوی ت

شدن آن قانون امید داشت. در غیر این توان به اجراییهای دخیل در موضوع را تأمین کند، میآن منافع شبکه

 صورت، قانون مذکور با وجود در نظر گرفتن جوانب مختلف، ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

کنندگان کاال و مرزنشینان ، توزیعالن گمرکمدخل در پدیده قاچاق، کارکنان و مسئوهای ذیترین گروهمهم

کرد نامناسب این هستند. قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با توجه به تضعیف جایگاه کلیدی گمرک در اثر عمل

مبارزه با قاچاق کرده « ریزیستاد مرکزی برای هماهنگی و برنامه»دستگاه طی چند دهه، اقدام به ایجاد یک 

 است.

تی در تشکیل شد اما درباره تشکیالت آن و همچنین دبیرخانه صحب 1392اساس قانون مصوب  این ستاد بر

ه بتواند به تدریج کقانون نبود. به طور طبیعی ستاد مبارزه با قاچاق باید دارای یک ساختار چابک و موقتی باشد 

ود پایان دهد. با خرده و به کار با کاهش دادن آمار قاچاق، مساله قاچاق کاال و ارز را از حالت بحرانی خارج ک

گر ه تداعیکبه ارتقای جایگاه ستاد و تشکیالت دبیرخانه آن پرداخته شده  1400این حال در قانون اصالحی 

 نیافتن این پدیده شوم است.بودن جریان قاچاق و پایاندائمی

 1400ق در قانون مصوب ستاد مبارزه با قاچا رخانهیافزوده شدن دب. 13جدول 

ماده 

 قانونی

 حاتیتوض مفاد

 3ماده 

 2تبصره

 فیظاوو شرح  یو مال یادار التیو تشک یساختار سازمان ...مربوط به  آیین نامه

زم ال خیو ظرف سه ماه از تار شودیم هیستاد، توسط ستاد ته رخانهیدب یلیتفص

 .رسدیم رانیوزئتیه بیوقانون به تص نیاالجراء شدن ا

ایجاد یک نهاد 

دائمی درکنار 

 هادستگاه

شود که با ارائه این در حالی است که ضمانت اجرایی قانون مبارزه با قاچاق زمانی به طور واقعی افزون می

ترین دستگاه با فرایند عبور و ترخیص کاال از مرزها، بتوان از قاچاق امکانات کافی به گمرک به عنوان مرتبط

اماکن گمرکی، اختصاص حق الکشف، ارائه  جلوگیری کرد. تقویت ابزار حسابرسی پس از ترخیص، انبارگردانی

)تنظیم مسیرهای  15یریپذنشیگزهای همجوار برای ارتقای عملکرد اطالعات کافی به گمرک توسط سازمان
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ای از ابزارهای مورد نیاز گمرک ( بستهCBM) 16سبز و قرمز( و تقویت جایگاه گمرک در مدیریت هماهنگ مرزی

 برای جلوگیری از قاچاق است. شدن به نهاد قویبرای تبدیل

ون های اجرایی برای تحقق اهداف قانون مبارزه با قاچاق، ایجاد شبکه ذی نفعان برای اجرای قانیکی از ضمانت

ورت میدانی به صکه در کشور  ییافراد و نهادهاو افزایش کشف منجر به محکومیت است. به اعتقاد کارشناسان 

أله به بروز فساد مس نیرا دارند و ا ایحقوق و مزا افتیسطح در نیدارند، کمترنقش مبارزه با قاچاق را بر عهده 

 یعملکرد سازمان یبه ارتقا تواندیمالحظات آن م تیبا رعا «ابزار حق الکشف»استفاده از  نی. بنابراانجامدیم

 کنند.ستفاده میاچاق برخی از کشورها همچون ترکیه و امارات نیز از این ابزار در مبارزه با قا .نجامدیگمرک ب

 در نظر گرفته شده بود و بنا بود 1392قانون مبارزه با قاچاق سال  نسخهنویس الکشف در پیشحقاختصاص 

 .براساس تورم افزایش پیدا کندبرای این امر در نظر بگیرد که این مبلغ میلیارد تومان  20 ساالنه ستاد مبلغ

می در کنار بسیاری از مصادیق دیگر تامین مالی اجرای مبارزه در جریان تصویب آن در مجلس شورای اسالاما 

توسط مجریان قانون  استفاده از آناز دالیل ذکر شده برای حذف این موضوع، امکان سوء . شدحذف با قاچاق 

 .است

 تقلیل جایگاه گمرک از یک بازیگر رسمی به اظهارنظرکننده مشورتی -5-1

 یکاال نایجر» و «پرونده قاچاق لیتشک انیجر» طور کلی با تغییربه  1392قانون مبارزه با قاچاق مصوب 

سازمان »جایگاه گمرک را در امر مرزبانی اقتصادی کشور تضعیف کرد و باعث جایگزینی « مظنون به قاچاق

 شد. هاندیفرا نیا به جای گمرک در« سازمان تعزیرات حکومتی»و  «یکیو فروش اموال تمل یآورجمع

 ین اقتصادمرزبا»در قبال کنترل مرزها، بعنوان  اشیذات فهیبر اساس وظگمرک  1392ون پیش از تصویب قان

 تیا شکابپرونده  لیقاچاق، تشک یکشف کاال تیهمزمان مامور« دولت یاداره مامور وصول درآمدها»و « کشور

 اتهام قاچاق را برعهده داشت. افتنی تیموضوع دعوا تا زمان قطع یاز متهم، و ضبط کاال

گمرک، مراتب  هیاول یاز بررس شیبه محض کشف محموله مظنون به قاچاق و پ 1392از تصویب قانون  پس

به  17.شودیم لیسازمان تشک نیدر ا یاپرونده مایاعالم شده و مستق راتیتوسط دستگاه کاشف به سازمان تعز

به سازوکار گزارش تخلف  ،یپس از بررسدستگاه کاشف  تیپرونده قاچاق از سازوکار شکا لیتشک گریعبارت د

 شده است. لیتبد
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 .شودیم لیقالب تشکان یدر دادسرا مایممنوع باشد، پرونده مستق یکاال ای یاحرفه افته،یاتهام قاچاق جزو موارد خاص همچون سازمان  کهیدرصورت 17
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به  لیتبد برد،یرا به دادگاه م یاز قاچاقچ تیقاچاق که شکا یگمرک از دستگاه شاک 1392بنابراین از سال 

 وظف بودماین قانون، شعبه رسیدگی کننده به پرونده قاچاق  47. با این حال طبق ماده شد عادیکاشف  کی

م کند و نظر استعال احراز جرم یبرا یاسناد ابراز یمکشوفه و بررسی رزش کاالا نییدر مورد تعرا نظر گمرک 

که در حکم بود  مامور دولتی ینظر کارشناس ،آن یگذارمکشوفه و ارزش ینسبت به تطابق اسناد با کاالگمرک 

تنها  ینهدر این زم گفته شده نظر گمرک 1400مصوب  قمبارزه با قاچااصالح اما در قانون سند رسمی است. 

 نداده شیها افزانه تن جیمبارزه با قاچاق را به تدر یگمرک برا زهیانگقانون  نیاست، بنابرا «ینظر مشورت کی»

 است.نیز داده که کاهش 

 یبه نظر مشورت 1400کاال در قانون اصالح  یگمرک درخصوص اسناد و ارزشگذار ینظر کارشناس لیتقل. 14جدول 

ماده 

 قانونی
 حاتیتوض مفاد

 47ماده 

 ینهاسازما ریسا ایاز مدارک پرونده به گمرک  یکننده ضمن ارسال رونوشت یدگیشعبه رس

ه و ارز مکشوف ایارزش کاال و  نییدولت حسب مورد، در مورد تع یدرآمدهامأمور وصول 

 .دینمای استعالم م قاچاقاحراز جرم  یبرا یاسناد ابراز یبررس

تکلیف شعبه به 

اخذ نظر 

 گمرک

 47ماده 

 اصالحی

حمل،  ایدرباره احراز قاچاق و  میمکلف است جهت اتخاذ تصم کننده یدگیشعبه رس

حسب  یتمشور ینظر کارشناسارز قاچاق نسبت به استعالم  ایکاال  فروش ایعرضه  ،ینگهدار

 نییتع در مورد یگمرک و بانک مرکز ریدولت نظ یدرآمدهامأمور وصول  یمورد از سازمانها

کشوفه اقدام م یو تعلق به کاال انطباقجهت  یاسناد ابراز یارز مکشوفه و بررس ایارزش کاال 

 .دینما

مشورتی بودن 

نظر اعالمی 

 گمرک

 

 دخالت در آیین دادرسی به بهانه ضمانت اجرایی -5-1-1-1

های مبارزه با قاچاق و پیشگیری از آن باید در زمینه مسائل مرتبط با قاچاق و راه قانون مبارزه با قاچاق طبیعتا

هایی نیز در این سخن بگوید. این در حالی است که قانون فعلی در مواردی وارد فرایند دادرسی شده و دخالت

 زمینه انجام داده است.
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 ییقضا فاتیو تخف یدادرس نییدر آ 1400و اصالح  1392قاچاق دخالت قانون مبارزه با . 15جدول 

 حاتیتوض مفاد ماده قانونی

 63ماده 

 اصالحی

 رازیغقانون به نیمربوط به جرائم و تخلفات موضوع ا یاحکام و قواعد عموم یتمام

 قیعلتمقررات مربوط به است.  یشده، مطابق قانون مجازات اسالم ینیبشیموارد پ

، توبه و مجازات، مرور زمان یاجرا قیتعل فر،یاز ک تیصدور حکم، معاف قیتعو ب،یتعق

 .گرددیقانون اعمال نم نیدر مورد جرائم و تخلفات موضوع ا روندهکردن پ یگانیبا

دخالت در 

استقالل دستگاه 

 قضایی

 71ماده 

 فیو تخف قیقابل تعلکننده  یدگیمرجع رس یقانون از سو نیمقرر در ا ینقد یجزا

و  یاممنوعه، حرفه یحبس و شالق در جرائم قاچاق کاالها یهاو مجازات ستین

 .باشدینم قیقابل تعل زیقانون ن نیموضوع ا افتهیسازمان 

دخالت در 

استقالل دستگاه 

 قضایی

گذار در مجازات قاچاق به جهت باالبردن ضمانت اجرایی مشهود است، گیری قانوندر مواد فوق تاکید بر سخت

 1392مجازات اسالمی مصوب قانون گری حاکم بر روح تسهیل های کلی نظام قضایی وین میان سیاستاما در ا

 نادیده گرفته شده است. 1399ی مصوب ریکاهش مجازات حبس تعزقانون و 

 1399 یریها در قانون کاهش مجازات حبس تعزدر مجازات لیتسه. 16جدول 

 حاتیتوض مفاد ماده قانونی

 7ماده 

کشور  یجو خار یداخل تیامن هیدر جرائم علمجازات اسالمی:  47الحاق تبصره به ماده 

 یبخش قیمتهمان، تعل ریسا ییمؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسا یدر صورت همکار

 و...  یعفت عموم هیمجازات جرائم عل قیتعل نیاز مجازات بالمانع است. همچن

 یارو جرائمی که مجازات کالهبرد یجرائم در حکم کالهبردار هیو کل یکالهبردار

این تبصره  ( این قانون در خصوص46درباره آنها مقرر شده، بالمانع است. رعایت ماده )

 الزامی است.

امکان تعلیق در 

جرایم باالتر از 

 قاچاق

 حذف بند مربوط به آیین نامه اجرایی در اصالح قانون -5-2

سازی نامه اجرایی مطلوب در جهت شفافبرای ضمانت اجرای هر قانون، تدوین آیینیکی از مهمترین ابزارها 

هاست. قانون مبارزه با قاچاق ترک فعل آن های مختلف دخیل در قانون و گنجاندن مجازاتوظایف دستگاه

 خیقانون ظرف سه ماه از تار نیا یاجرائ یهانامهنتکلیف کرده بود که آیی 76در ماده  1392مصوب 

و  «ییدارا و یامور اقتصاد»، «کشور»شامل وزرات  ،هاوزارتخانه یتوسط ستاد و با همکار آنشدن االجراءالزم

 رانیوز أتیه بیبه تصو هیقوه قضائ دییشود و پس از تأ هیته «ستاد عضو یدستگاهها ریسا»و  «یدادگستر»

 برسد.
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و  73، 56، 55، 27، 24، 13، 11، 6، 5ز در ماده قاچاق جنامه اجرایی قانون مبارزه با با این حال هیچگاه آیین

نامه و مشخص نیست آیین حذف شدبه کلی  76نیز ماده  1400صالحی تدوین نشد. نهایتا در قانون ا 77

 اجرایی این قانون بناست با چه سازکاری تدوین شود.
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 پیشنهادهاو  یریگنتیجه . 6 فصل

ولبه عمل کند د ریتواند مانند شمشیمبارزه با قاچاق م الح قانوناصاز مواد قانون  یشد برخ انیهمانطور که ب

 فیبه ظرا توجه نیبازرگانان به صرفه کند. بنابرا یقاچاق را برا ،یتجارت رسم سکیر شیو در عمل با افزا

 صیترخ ندیراف یاز دشوارساز یریجلوگ یقانون برا نیا یینامه اجرانییآ نیدر تدو یتجار یهاتیفعال یاتیعمل

 رسد.یبه نظر م یضرور یگمرک

 شود:برخی از نکات برای بهبود عملکرد مبارزه با قاچاق در ادامه بیان می

 ر حال حاضر د وخود کنار گذاشته شده  یذات یهاتیمسئول یاز اجرا جیگمرک به تدر ریر دو دهه اخد

ه ستاد مبارز کهچرا؛ مبارزه با قاچاق در سطح اجراست یتخصص یمتول یچه دستگاه ستیمشخص ن

 ییهاسازمان و هبود نهیزم نیدر ا هااستیس یو هماهنگ یزیربا قاچاق طبق قانون صرفا مسئول برنامه

در  یررنگپنقش  جیکه به تدر فرماندهی انتظامی و بازرسی وزارت صمت ،یکیاموال تمل رات،یتعز رینظ

از  یریجلوگ به جز یگرید یتخصصو  یذات یهاتیند، مسئولاهکرد دایمبارزه با قاچاق پ یندهایفرا

تجارت  ندیکه در فرا یاست که افراد نیقاچاق ابازدارنده عامل  نیمهمتردر حالی که  قاچاق دارند.

 آنان یقاچاق برایا ندادن دادن رخ نکهیچاق باشد، نه اشان در جهت مبارزه با قادخالت دارند، منفعت

نون به قاچاق بنابراین نقش گمرک در فرایند تشکیل پرونده و نگهداری از کاالی مظ باشد. هیالسویعل

 تر از سابق شود.باید پررنگ

 توان ابزارهای مبارزه با قاچاق را به سه دسته ابزارهای اقتصادی )بهبود فضای به طور کلی می

. قانون مبارزه با قاچاق با ای گمرکی و ابزارهای مدیریت زنجیره تامین تقسیم کردوکار(، ابزارهکسب

گذاری کردن تجارت داخلی و شناسهایتاکید بیش از اندازه بر دسته سوم ابزارها )به عنوان مثال سامانه

تر از پیش کرده کاال( از توجه به ابزارهای گمرکی غافل شده و در عمل این مرزبان اقتصادی را ضعیف

 است.

ت تجاری ن قابلیت این سازمان در جهت جلوگیری از تخلفاابزارهای گمرکی پیشنهادی برای باالبرد

 عبارتند از: 

o ؛پرونده قاچاق انیگمرک در جر گاهیجا یایحا 

o ؛یگمرک یگمرک بر اماکن و انبارها یتوان نظارت یایحا 

o ؛یهماهنگ مرز تیریمد 

o ؛یتجار نیقوان یاجرا یبه عنوان بازو یکارگزاران گمرک تیاستفاده از ظرف 

o ؛سکیر تیرینظام مد یکارآمدساز 

o ؛حق الکشف یایاح 
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o ؛صیپس از ترخ یحسابرس 

o یاسناد گمرک قیتطب یواردات برا یدر مباد یگمرک ستهاستقرار واب. 

 ز کارت بازرگانی برای جلوگیری از سوء استفاده از کارت بازرگانی، بهتر است به جای ممنوعیت استفاده ا

ز همچون تجارت از اساس برچیده شود و بازرگانی نیغیر، ایده تخصیص کارت بازرگانی برای انجام 

 ناسه اقتصادی انجام گیرد.شهای مالیاتی و های اقتصادی بر اساس پروندهسایر فعالیت

 های مرتبط با آن، یک قانون شود با تجمیع قوانین مرتبط با ترخیص گمرکی و آسیبپیشنهاد می

گذاری کند. همچنین بخش ر یکپارچه قاعدهجامع و کامل تدوین شود که فرایند تجارت را به طو

مبارزه با قاچاق ارز به قوانین مرتبط با بانک مرکزی منتقل شود؛ چراکه ارتباطی با ترخیص و قاچاق 

  ندارد.
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 مبارزه با قاچاق ارز و آثار آن بر بازار ارز .2 بخش

 مقدمه

ییر و نوسان در نرخ و هرگونه تغ در اقتصاد کشور است 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 شودیمرزی ی سالم اقتصادی و کمبود منابع اهاتیفعالارزی موجب انحراف منابع ارزی از 

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

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

این  شدهاصالحاصالح گردید. در نسخه  1400و  1394ی هاسالنوبت در  احساس شد و قانون مزبور در دو

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

حات در رچه این اصالدر 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

 . طلبدیمابهاماتی است که بررسی و تدقیق بیشتری را 

 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 
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 و جایگاه آن در قوانین کشور  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 تعیین  و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات شود

 18ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

 قاچاق ارزمبارزه با سیر تغییرات قانونی  -1-2

 .شودیماد شده، بیان در 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 دهیتوجه به اثرات مخرب پد با

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

از سوی دولت تقدیم  ش شفاف کاال و ارزبه گرد یابیدستو  یسالم اقتصاد یهاتیفعالو  یمل دیتول ،اشتغال

ی کیفری مبارزه با قاچاق هارساختیزبه تصویب رسید، برای اولین بار  3/10/1392و در تاریخ  19مجلس 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  اقداماتی از قبیل تشریفات بانکی،منظور از تشریفات قانونی،  20. شودیمتلقی 

اند طبق قوانین و مقررات است که اشخاص موظف )در اینجا دولت و بانک مرکزی( ربطراجع ذیبه م

بنابراین در این قانون، تشخیص مصداق قاچاق به مقررات  21منظور وارد یا خارج کردن ارز انجام دهند.به

 موضوعه از سوی دولت و بانک مرکزی ارجاع شده است.

                                                                                                                                                                      
 ، بند الف1، ماده 1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، مصوب  18
 9/3/1390، مبارزه با قاچاق کاال و ارز حهیال 19

 ، بند الف1، ماده 1392کاال و ارز، مصوب قانون مبارزه با قاچاق  20
 ، بند ت1همان، ماده  21
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ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای الزم از ورود، خروج، خرید، فروش و حواله  -2

 22بانک مرکزی 

 تخلفات ارزی مصداق -1-2-1-2

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

 23نیز تخلف و ممنوع اعالم شده است.« صنفی

 وظایف نهادهای مسئول -1-2-1-3

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

 :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

  24هاآن 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

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

 26و 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  22

 2، بند ب، تبصره 7همان، ماده  23
 7همان، ماده  24

 1همان، تبصره  25
 3همان، تبصره  26
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 27 ریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آنج -

 1394قانون در سال  اصالح -1-2-2

ی این از اجرا 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 

 28. 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»

 29«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  27

 24/4/1394، 338چهارم، جلسه  هیدوره نهم، اجالس ،یاسالم یمشروح مذاکرات مجلس شورا 28
 2قانون اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ماده  29
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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 )»

 :شودیمعالوه بر ضبط کاال و ارز به ترتیب زیر جریمه تخلف محسوب و مرتکب  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 

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

 30«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  منظورهب 29/6/1394ی را در تاریخ احهیالشد، اصالحات ایجاد شده در طرح مجلس را کافی ندانست و 

اعالم وصول شد. این الیحه در  13/4/1395که در تاریخ  31قانون 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 

س شورای اسالمی در گزارش یک شوری در تاریخ ، کمیسیون اقتصادی مجل1397ی 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، دهاوبرگشترفتی و این تغییرات پس از طی مراحل قانون

 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  30
 29/6/1394، الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 31
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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 اواردکنندهواردات کاال توسط  عدم -

 « خود

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

 ت.آن ذکر نشده اس وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای

 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 یرکدر پروانه گماند ارز مندرج صادرکنندگان 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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  32قانون 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 حقتأسیس، بهرهـ پروانه کسب، 4ـ کارت ملوانی 3ـ کارت مبادالت مرزی 2ـ کارت بازرگانی 1لف ـ تعلیق موقت یا ابطال دائم: ا 32

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

هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا حرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در م -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  وکه پیش از این اشاره شد، اضافه شدن مصادیق جدید قاچاق ارز به دلیل شوک ارزی  طورهمان

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

 یطیز برجام در شراابر خروج  ینمب 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 

 33 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،  33
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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 قانون17جدول 

 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 .18جدول 

 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

 

به سامانه ارزی و ثبت برخط معامالت ارزی، گام و مؤسسات مالی و اعتباری  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 غیررسمی19جدول 

 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 یو اعتبار یمؤسسه مال ایمجاز، بانک  یمعامله، صراف نیاز طرف یکیحداقل 

 باشد. 

یا روزهای آینده  روزبهتحویل ارز و ما به ازای آن  کهآنـ هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر ت 

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

 .طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است

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

 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  شدهنجاماه توسط مراکز مجاز، هرگونه معامل شدهانجامبند پ نیز با رسمیت بخشیدن به معامالت ارزی 

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.اژهیوسوداگرانه و برخورد با متخلفین نقش 

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  توانیمجانات بازار ارز دارد، فردایی به علت ماهیت قمارگونه خود، تأثیرگذاری باالیی بر هی
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البته این معامالت پیش از این توسط بانک مرکزی ممنوع اعالم شده  34نوسانات و التهابات نرخ ارز دانست.

اما از آنجا که دستورالعمل بانک مرکزی برای قاچاق انگاری معامالت فردایی کافی نیست و اعتبار جزایی  35بود،

 36برخورد کیفری را ندارد، الزم بود قاچاق انگاری این معامالت در یک قانون مجزا صورت پذیرد.کافی برای 

 جلوگیری از خالی فروشی  -2-2-4

 . جلوگیری از خالی فروشی در تبادالت ارزی بازرگانان20جدول 

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 اتیر عملمقررات ناظر بدستورالعمل بانک مرکزی در مورد  35
 1398شهر دانش،  یمؤسسه حقوق ،یقنبر دیو مقررات مرتبط با ارز با ارائه دکتر حم نیبا قوان ییکارگاه آشنا 36

 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 تیرفع تعهد نشده و محروم 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 یک مرکزبان 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 خود21جدول 

 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،  37ردت 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 ارز22جدول 

. 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  38.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



 

 

 55 بررسی آثار قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز بر تجارت رسمی و بازار ارز
 

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 اعتبار23جدول 

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

 . دائمی نبودن مجازات عدم بازگشت ارز صادراتی در متن قانون24جدول 

 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

 مفاد ماده قانونی
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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 39. 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 

 40وان 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. 

 . شمولیت ناقص عنوان قاچاق بر مصادیق خرید ارز بدون صورتحساب معتبر25جدول 

                                                                                                                                                                      
 135311گزارش سایت مسیر اقتصاد با شناسه  39
 881127گزارش سایت مسیر اقتصاد با شناسه  40

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

 مفاد ماده قانونی
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ر بازار ارز دبخشی از معامالت  کهیدرحال. شودیماین بند صرفاً شامل خرید ارز توسط مشتری از صرافی 

ه از معامالت د شامل آن دستفروش 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

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  41جز 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  41

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 26جدول 

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 27جدول 

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 28جدول 

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 29جدول 

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 30جدول 

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 31جدول 

 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
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