بسمه تعالی

تاريخچه كنوانسيون تير :تجديد حيات اقتصاد اروپا ،پس از جنگ جاگانی دو  ،جوجگش رتگد تجگارت جاگانی و
در نتيجه ،تيوههای حمل و نقل ،به ويژه حمل و نقل جادهای تد و اين روش نقش قابل جالحظهای در بگه هگ
پيوستن كشورها  -البته ،بيشتر به نفع اروپاييان كه جصنوعاتشان به سگاولت بگه بازارهگای كشگورهای ع گو
سرازير جیتد ،ايفا كرده و به همين جات اقدا عملی برای ايجاد ((سيست )) جتناسش بگا ايگن رتگد ز گاز و بگه
اين ترتيش سيست ترانزيت ((تير)) به فاصله كمی بعد از جن به وسيله دسگت انگدركاران حمگل و نقگل جگادهای
چند كشور اروپايی ايجاد گرديد.
از اين رو ((كنوانسيون تير)) در سال  9191بين تمار كمی از كشورهای اروپايی به اجرا درزجد .
توفيق طرح جحدود ياد تده جنجر به جذاكره تحت نظر  UN/ECEبرای انعقاد كنوانسيون در پگانزده اانويگه
 9191توسگگك كميتگگه حمگگل و نقگگل زجينگگی  ،UN/ECEتحگگت عنگگوان ((كميسگگيون گمركگگی راجگگع بگگه حمگگل و نقگگل
بينالمللگگی كگگا در جگگاده تحگگت پوتگگش كارنگگه تيگگر)) در انگگو (سگگو يس) تگگده و از سگگال  9191بگگه اجگگرا درزجگگده
است.
كنوانسيون جذكور پانزده سال بعد و پس از دوبار اصالح ،در سال  9199جای خگود را بگه كنوانسگيون گمركگی
راجگگع بگگه حمگگل و نقگگل بينالمللگگی كگگا تحگگت پوتگگش كارنگگه تيگگر (كنوانسگگيون تيگگر  )99داده كگگه در واقگگع ،حاصگگل
عملكرد كنوانسيون قبلی بوده و از پيشرفتاای صنعتی و ترايك در حگال تيييگر حمگل و نقلگی و گمركگی جعاصگر
بگگه جنظگگور افگگزايش كارزجگگدی سيسگگت و كگگاهش پيچيگگدگياای زن و در عگگين حگگال ايجگگاد ايمنگگی گمركگگی بيشگگتر و
تسايل اجكان استفاده از كانتينر ،كه در دهه  91جيالدی پا به عرصه وجود گذاتته بود.
كنوانسيون اصالح تده از سال  9199جانشين كنوانسيون تير  9191تده و ز ا جرا گرديده است.

كارنه تير
سند گمركی است برای ترانزيگت بينالمللگی كگا در چاگارچوو قگوانين ((تيگر)) ايگن سگند در كشگور جبگد صگادر
تده و حاوی جشخصات كاجيون و كا جیباتد و به جوجگش زن وسگيله نقليگه جگادهای از كشگور جبگد از طريگق
قلمگگرو كشگگورهای بگگين راهگگی بگگدون بازرسگگی گمركگگی عبگگور جینمايگگد البتگگه ايگگن عبگگور بگگدون بازرسگگی نيگگاز بگگه
اقداجات تعيين تده از قبل به ترح زير دارد:

 _9پلمش وسيله نقليه حاجل كا در گمرك جبد
 _2اجرای دستورالعمل حفاظتی برای انواع جحفظه و يا كانتينر ،به جنظور جلوگيری از هرگونه قاچاق
 _3تاجين پوتش هرگونه ريسكی در حقوق و عوارض گمركی در طول سفر توسك جوسسه ضاجن

دفترچه تير
دفترجگه تيگر توسگك سگازجان ايگرو ( )Internationl Road transport Unionاتحاديگه بينالملگل حمگل و
نقل زجينی كه جركز زن در انو است چاپ و به جوسسات ضاجن واگذار جیگگردد .جلگد ايگن دفترچگه جنقگوش بگه
عالجت ايرو ( )IRUكه بر روی زن تعداد وله تماره كارنگه تيگر ،كشگور جبگدا ،كشگور جقصگد ،اج گان سگازجان
ايگگرو ،تگگاريت اعتبگگار كارنگگه تيگگر ،تگگماره كگگاجيون ،تگگماره فتگگوگرافی ،و جشخصگگات تگگركت حمگگل كننگگده كگگا و
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راه های ججاز عبور كا ی ترانزيتگی (كگه بگه جگز از طريگق زناگا ورود و خگروع و يگا عبگور كگا و وسگيله حمگل
تحت عنوان ترانزيت خارجی جيسر نمیباتد) قيد جیگردد هر كارنه تيگر بگرای يگف سگفر از جيگد تگا جقصگد قابگل
استفاده جیباتد پس از پايان سفر و پس از تأييد سوش وله توسك تركت جقصد تگه كارنگه بگه تگركت حمگل
كننده كا تحويل تا به جوسسه ضاجن كارنه تير جسترد گردد دفترچه كارنه تيگر بگرای جگرز ورود و خگروع هگر
كشور دو برگ وله كه وله های سفيد رن با تماره فرد در گمركات جبد و جرزهگای ورودی و ولگههای سگبز
رن با تمارههای زوع در جرزهای خروجی و گمركات جقصد جگدا جیگردد.كارنگه تيگر بگه زبگان فرانسگه چگاپ
جیتود ولی جمكن است صفحات اضافی به زبان كشور صادر كننده كارنه ضميمه گردد.

جوسسه ضاجن
به جنظور تاجين پوتگش هرگونگه ريسگكی درحقگوق و عگوارض گمركگی در طگول سگفر يگف سلسگله ضگمانتهای
بينالملگگی تحگگت پوتگگش كنوانسگگيون تيگگر ايجگگاد گرديگگده اسگگت كگگه جامتگگرين و جعتبرتگگرين ايگگن ضگگمانتها توسگگك
سازجان ايرو  IRUدر انو ترتيش داده تده است .در جماوری اسالجی ايران جوسسه ضگاجن ،اتگاق بازرگگانی
و صگنايع و جعگگادن اسگت كگگه تگگركت هگای حمگگل و نقگل بگگا سگ ردن ت گمينات ز بگگه زن از تسگايالت كارنگگه تيگگر
برخوردار جیتوند.
اتگاق بازرگگگانی و صگگنايع و جعگادن ايگگران بگگه اسگگتناد جگاده  9كنوانسگگيون تيگگر بگگه عنگوان تناگگا جوسسگگه ضگگاجن و
صادر كننده كارنه تير در ايران تگناخته تگده اسگت و طبگق تعاگدی كگه در جقابگل گمگرك دارد بگه ازای هگر فقگره
كارنه تير تا سقف  91هزار د ر يا جعادل ريالی زن ضاجن پرداخت حقوق گمركی ،سگود بازرگگانی ،عگوارض و
جرا ناتی از هرگونه تخلف و تأخير خواهگد بگود .اتگاق جكلگف اسگت وجگوه جگذكور را ظگر جگدت سگه جگاه از
تاريت جطالبه ب ردازد.
جسئوليت جوسسات ضاجن در يف كشور فقك جحگدود بگه كارنگههای تيگر صگادره بگه وسگيله زن جوسسگه نخواهگد
بود بلكه تاجل جسئوليتهای ناتی از كارنههای تير صادره توسگك جوسسگات ت گمين كننگده ديرگر در جحگدوده
زن كشور نيز جیتود.
جسگگئوليت جوسسگگات ضگگاجن در صگگورتيكه كارنگگه بگگدون قيگگد و تگگرط تسگگويه تگگود و يگگا ظگگر يكسگگال از تگگاريت
كارنگگه .گمگگرك جراتگگش عگگد تسگگويه ي گا تسگگويه جشگگروط را بگگه جوسسگگه ضگگاجن اعگگال ننمايگگد .خاتمگگه يافتگگه تلقگگی
جیگردد.
اجرای قرارداد تير و صدور گواهی قبولی بگرای وسگايك نقليگه زجينگی جگورد اسگتفاده در حمگل و نقگل بينالمللگی
جاده ای بر عاده گمرك ايران اسگت و از طريگق اداره كگل نظگارت بگر ترانزيگت بگر اجگرای دقيگق قگرارداد تيگر در
گمركات كشور نظارت جیتود.

اهدا

و فوايد سيت تير

درسيست تير ،اين اجکان ديده تده که کا تحت پوتش دفترچگه تير(کارنگه تيگر) از طريگق جگاده حمگل و بگدون
ارايه ت مينات اضافی نزد گمرکات بين راهی از يک گمرک خانه درجبد تا يک گمرک خانه جقصد اداجه يابد.
اجکانات باتر برای حمل ونقل و تجارت
کاهش هزينههای جادهای و همينطور کاهش تاخير درعمليات سيست ترانزيت تير.
اجکانات حرکت کا طبق روشهای يک تکل و استاندارد تده در کنترل و نظارت.
کنترل و نظارت گمرکی جشابه تحت جفاد کنوانسيون تير
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ارتقا و توسعه حمل و نقل بينالمللی جادهای وهمينطورتجارت بينالملل
برای صنعت حمل ونقل
کا با حداقل دخالت جقاجات ذيصالح درجرزها عبور جیکند.
کاهش در تاخير و هزينه ترانزيت کا
اسناد ساده و استاندارد تده
نياز به ارا ه ت مينات گمرکی درجرزهای ورودی برای گمرک
حقوق وعوارض گمرکی تا سقف 910111د ر در سيست تير ت مين تده.
فقك ترکت های حمل و نقل واجگد تگرايك ججگاز بگه اسگتفاده از سيسگت تيگر جیباتگد کگه ايگن کگار سگبش افگزايش
اجنيت سيست جیتود.
نياز کنترل فيزيکی کا در جسير ترانزيت کاهش جیيابد.
ارا ه اجکانات باتر جات کنترل اسناد و جدارک توسك گمرک.

سيست ترانزيـــت تيــــر
اصول سيست تير
سيست تير درواقع يک سيست ترانزيت گمرکگی بگرای حمگل کگا از طريگق جگاده جیباتگد .سيسگت جگذکور بگر 9
پايه اصلی استواراست.

اجنيت کانتينر  /يا کاجيون
کا وقتی قابل حرکت دادن جیتود که درجحفظه بار کاجيون  /يا کانتينر به پلمش گمرک رسيده باتگد و گگواهی
تا يديه  /يا گواهی قبولی (فتوگرافی) از قبل برای کاجيون صادرگشته باتد.

سلسله ت مينات بين المللی
حقگگوق و عگگوارض گمرکگگی کگگه در اهگگر هرگونگگه عمليگگات نگگاقم و خگگال
سلسله ت مينات بينالمللی پوتش داده جیتود.

از سگگوی گمگگرک ادعگگا تگگود از طريگگق

کارنه تير
کارنگگگگه تيگگگگر يگگگگک سنـگگگگـد ترانزيتـگگگگـی گمگگگگرک کگگگگه در عمليگگگگـات حمگگگگل و نقگگگگـل بينالمللـگگگگـی جگگگگادهای اسگگگگتفاده
جی تگگود.هرکارنه تيگگر دارای يگگک تمگگـاره خگگاب بگگـوده و بگگا اسگگتفاده از اسگگتانداردهای بسگگيار بگگا (هماننگگد
اسکناس) چاپ و اجکان تقلش درزن وجود ندارد .چاارنوع کارنه تيگر وجگود دارد  21،99،9،9برگگی و کگا ی
که درکارنه تير قيد گردد بعنوان يگک سگند گمرکگی جگورد قبگول گمگرک جبدا/سگرراهی  /جقصگد نيگز قگرار خواهگد
گرفت.
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همکاری يک تکل درکنترل های گمرکی
هر گونه اقداجات و کنترل توسك گمــرک جبدا جگورد قبـگـول گمگرک کشگور ترانزيگت و جقصگد نيگز جیباتگد .ايگن
يکنواختی باعث جیگردد که عمليات به ساولت انجا و از اتال وقت و سرجايه جلوگيری بعمل زيد.

کنترل های افزوده (سيف تير)
بگگه جنظگگور بارهگيگگری هرچـگگـه باتـگگـر ج سسگگـات جلگگـی ( ج سسگگه ضاجگگـن  /ج سسگگه صگگادرکننده کارنگگه تيگگر) و
گمرکگگات از سيسگگت تيگگر و در راسگگتای کنتگگرل و کگگاهش ريسگگک عملياتـگگـی ،سيستـگگـ ايمگگن سگگازی تيگگر( safe
) TIRطراحی تده است .سيست ايمن سازی تير يک رويه انتقگال اطالعگات بصگورت رايانگه ای اسگت کگه کليگه
گمرکات و ج سسات صادرکننده را از طريق ايرو به ه جتصل کرده است.

اصطالحات کارنه تير:
اصطالح حمل و نقل تير:
به حمل و نقل کا ها از يک اداره گمگرک جبگدا بگه يگک اداره گمگرک جقصگد تحگت رويگهای بگه نگا رويگه تيگر بگه
ترح اين کنوانسيون اطالق جیتود.

اصطالح عمليات تير:
به قسمتی از حمل و نقل تير اطالق جیتود که در يک کشور ع و کنوانسيون از يک اداره گمگرک جبگدا يگا از
يک اداره گمرک ورودی (بين راهی) به يک اداره گمرک جقصد يگا بگه يگک اداره گمگرک خروجگی (بگين راهگی)
انجا گيرد.

اصگگطالح تگگروع عمليگگات تيگگر :عبارتسگگت از ارا گگه وسگگيله نقليگگه جگگاده ای ،ترکيبگگی از وسگگا ك نقليگگه يگگا کگگانتينر
همراه با بار و کارنه تير جربوط به گمگرک جبگدا يگا بگين راهگی ورودی جاگت کنتگرل و پذيرفتگه تگدن کارنگه تيگر
توسك گمرک.

اصطالح پايان عمليات تير:
عبارتست از ارا ه وسيله نقليه جگادهای ،ترکيگش وسگا ك نقليگه يگا کگانتينر همگراه بگا بگار و کارنگه تيگر بگه گمگرک
جقصد يا بين راهی خروجی جات کنترل.

اصطالح تصفيه عمليات تير:
عبارت خواهد بود از تصديق خت صحيح عمليگات تيگر در يگک کشگور جتعاهگد توسگك جقاجگات گمرکگی .ايگن اجگر
توسك جقاجات گمرکی بر اساس جقايسه دادهها يگا اطالعگات جوجگود در گمگرک جقصگد يگا خروجگی بگين راهگی و
اداره گمرک جبدا يا ورودی بين راهی صورت جیگيرد.
4

اصطالح حقوق و جالياتاای ورودی يا صدوری:
عبارتست از حقوق گمرکی و ساير حقوق ،جالياتاا ،عگوارض و وجگوهی کگه در ارتبگاط بگا واردات يگا صگادرات
کا ها وصول جی تود به استثنان وجوه و هزينه ها ی که بابت باای تقريبی خدجات پرداخت جی تود.

اصطالح وسيله نقليه جاده ای:
نه فقك به هر گونه وسيله نقليه جاده ای جوتوردار بلکه همچنين به هگر نگوع تريلگر يگا نيمگه تريلگری کگه جاگت
اتصال به وسيله نقليه جاده ای جوتوردار جزبور طراحی تده باتد اطالق جی تود.

اصطالح ترکيش وسا ك نقليه:
به وسايك نقليه جتصل به ه که به صورت يک واحد در جاده حرکت جی کند اطالق جی تود.

اصطالح کانتينر:
به واحد ججزا ی از تجايزات حمل و نقل (يخدان ،جخزن جتحرک يا ساير سگازه هگای جشگابه) اطگالق جگی تگود
که:
الف -تما يا قسمتی از زن جحصور باتد به نحوی که جحفظهای را جات جا دادن کا ها تشکيل دهد.
و -با دوا بودن و برای استفادههای جکرر کافی داتته باتد.
پ -به طور ويژه برای تسايل حمل و نقل کا ها به صورت تک وجای يا چند وجای بگدون بگارگيری ججگدد در
بين راه طراحی تده باتد.
ت -با هد

قابليت بکارگيری سريع به ويژه زجانيکه از يک نوع وسيله حمل به نوع ديرر جنتقل جیگردد.

ث -طوری طراحی تده باتد که به کارگيری يا تخليه کا به زن يا از زن زسان باتد.
ع -گنجايش داخلی زن يک جتر جکعش يا بيشتر باتد.
چ -جحفظه قابل پياده تدن بار نيز در حک کانتينرها تلقی جی تود.

اصطالح اداره گمرک جبدا:
عبارتست از گمرکحانهای در يک کشور جتعاهد که حمل و نقل تيگر يگک جحمولگه يگا بخشگی از يگک جحمولگه از
زن تروع جی تود.

اصطالح اداره گمرک جقصد:
عبارتست از گمرکحانهای در يک کشور جتعاهد که حمل و نقل تيگر يگک جحمولگه يگا بخشگی از يگک جحمولگه از
زن خاتمه جیيابد.
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اصطالح اداره گمرک بين راهی:
عبارتست از گمرکخانهای در يک کشور جتعاهد که از طريگق زن يگک وسگيله نقليگه جگادهای ،ترکيبگی از وسگا ك
نقليه يا کانتينر در طول يک حمل و نقل تير به کشور جزبور وارد يا از زن خارع جی تود.

اصطالح تخم:
اع است از تخم حقيقی و حقوقی.

اصطالح دارنده کارنه تير:
عبگگارت خواهگگد بگگود از تخصگگی کگگه کارنگگه تيگگر جطگگابق جقگگررات کنوانسگگيون بگگرای او صگگادر جیتگگود و اظاگگار
گمرکی که در ضمن نشان دهنده تمايلی جات قرار دادن کا تحت رويه تير است .در کارنه تير از طگر او در
گمرک جبدا به عمل اجده باتد ،تخم جزبور جسئول ارا ه وسگيله نقليگه جگادهای ،ترکيبگی از وسگا ك نقليگه يگا
کگانتينر همگراه بگگا بگار و دفترچگگه تيگر جربگگوط در گمرکخانگههای جبگدا ،بگگين راهگی و جقصگگد بگوده و همچنگگين وی
جسئوليت رعايت ساير جقررات جربوط به کنوانسيون خواهد بود.

اصطالح کا ی سنرين يا حجي :
به هر گونه تئ اطگالق جی تگود کگه بگه جاگت وزن يگا انگدازه يگا نگوع زن جعمگو در يگک وسگيله نقليگه بسگته يگا
جحفظه بسته حمل نمیتود.

جواد کنوانسيون تير
جاده  2کنوانسيون:
اين کنوانسيون تاجل حمل و نقگل کا هگايی اسگت کگه توسگك وسگا ك نقليگه جگادهای ،ترکيبگی از وسگا ك نقليگه يگا
کگگانتينر بگگدون بگگارگيری ججگگدد در بگگين راه از يگگک اداره گمگگرک جبگگدا واقگگع در يگگک کشگگور جتعاهگگد تگگا يگگک اداره
گمرک جقصد در کشور جتعاهد ديرر يا همان کشور از يک يا چند جرز عبور جیکند جشگروط بگر اينکگه قسگمتی
از سفر بين ا از تا پايان حمل و نقل تير از طريق جاده صورت گرفته باتد.

جاده  3کنوانسيون:
برای اينکه جقررات اين کنوانسيون جاری تود:
الف -عمليات حمل و نقل بايد توسك وسا ك نقليه جادهای ،ترکيبی از وسا ك نقليه يا کانتينرها که تحگت تگرايك
قبولی وسا ك نقليگه و کانتينرهگا بودهانگد يگا وسگايك نقليگه جگادهای يگا خودروهگای جخصگوب جاننگد اتوبوسهگا،
جرهقيلها ،جاتينهای جاروو ،بتونيرها و اجثالا حمل تود و بگه ايگن جاگت بگه عنگوان کگا يی کگه سگفر را از
گمرک جبدا تا گمرک جقصد تحت ترايك جورد نيگاز حمگل جگی گگردد اطگالق جگی تگود .در صگورتی کگه ايگن نگوع
خودروها کا های ديرری را حمل جی کنند بايستی ترايك ز را داتته باتند.
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و -عمليات حمل و نقل بايستی توسك جوسساتی کگه جطگابق جقگررات جگاده  9پذيرفتگه تگده انگد ت گمين تگود و
تحت پوتش دفترچه تير که جطابق جدل ارا ه تده اين کنوانسيون خواهد بود صورت گيرد.

جاده  9کنوانسيون:
کا هايی که تحت رويه تيگر حمگل جیتگوند در گمرکگات بگين راهگی جشگمول پرداخگت يگا توديگع حقگوق و جاليگات
های ورودی يا صدوری نمیباتند.

جاده  9کنوانسيون:
کا هگگايی کگگه تحگگت رويگگه تيگگر در وسگگا ك نقليگگه جگگادهای ،ترکيبگگی از وسگگا ك نقليگگه يگگا کانتينرهگگای جماگگور حمگگل
جیتگگود علیالقاعگگده جشگگمول بازرسگگی در گمرکخانگگههای بگگين راهگگی نمیگگگردد .جعاگگذا بگگه جنظگگور جلگگوگيری از
سون استفاده در جوارد استثنا ی و جشخصا ً در جواقعی که ظن تخلف وجگود دارد جمکگن اسگت جقاجگات گمرکگی
در اينرونه گمرکخانه ها کا ها را بازرسی نمايند.

جسئوليت جوسسات ضاجن در صدور دفترچه کارنه تير
جاده  9کنوانسيون:
الف -هر طر جتعاهد به جوسساتی اجازه داده خواهد داد تا زجانی کگه حگداقل تگرايك و ضگروريات جنگدرع در
کنوانسيون را دارا هستند جستقيما يا توسك جوسسات وابسته دفترچگه تيگر را صگادر و بگه عنگوان ضگاجن عمگل
کنند .اين اجازه در صورتيکه حداقل ترايك و ضروريات جندرع در اين کنوانسيون زا ل تود ليو خواهد تد.
و -يک جوسسه در هگي کشگوری پذيرفتگه نخواهگد تگد جرگر اينکگه ضگمانت وی خسگارات وارده در زن کشگور
ناتی از عمليات تحت پوتش کارنه تير صادره از جوسسات خارجی وابسته به سازجان بينالمللی که خود نيگز
وابسته به زن است را نيز پوتش دهد.
و -يک سازجان بين المللی از سوی کميته اداری اجازه خواهد يافگت جسگئوليت سگازجان ججگری و عمگل کننگده
سيست ت مين بينالمللی را بعاده بريرد در صورتيکه وی نيز چنين جسئوليتی را ب ذيرد.
پ -يک جوسسه دفتر چه تير را فقك برای تخصی صادر خواهد کرد که جقاجگات ذيصگالح کشگور جتعاهگدی کگه
تخم جزبور در زن جقي بوده يا در زن تاسيس تده او را از دسترسی به رويه تير جحکو نکرده باتند.
ت -اجازه بارهجندی از رويه تير صرفا به اتخاصی داده خواهد تد که ترايك و ضگروريات حگداقل جنگدرع در
کنوانسيون را داتته باتند ،اجازه جزبور هر زجان که ترايك جورد نظر زا ل گردد ليو خواهد تد.
ث -اجازه باره جندی از رويه تير جطابق روش جندرع در کنوانسيون اعطا جی گردد.

جاده  9کنوانسيون:
فرجاای کارنه تير ارسالی بگه جوسسگات ضگاجن از سگوی جوسسگات جشگابه خگارجی يگا از سگوی سگازجان هگای
بينالمللی جشمول حقوق و جالياتهگا و عگوارض ورودی و صگدوری نبگوده و از جمنوعيگت هگا و جحگدوديتاای
ورود و صدور جعا خواهد بود.
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جاده  8کنوانسيون:
الف -جوسسه ضاجن جتعاد خواهد بود که حقوق و عواض ورودی يا صدوری همگراه بگا خسگارت تگاخير تأديگه
را وفگگق قگگوانين و جقگگررات گمرکگگی کشگگوری کگگه تخلفگگی در ارتبگگاط بگگا عمليگگات تيگگر در زن بگگه وقگگوع پيوسگگته
ب ردازد.جوسسه ضاجن ججتمعا ً و جنفردا با اتخاصی که جبگال فگوق الگذکر را بايگد ب ردازنگد جسگئوليت پرداخگت
اين قبيل وجوه جیباتد.
و -در جواردی که قوانين و جقررات يگک طگر جتعاگد پرداخگت حقگوق و عگوارض ورودی يگا صگدوری را بگه
نحگگو جقگگرر در جگگورد الگگف پگگيش بينگگی نکگگرده باتگگد جوسسگگه ضگگاجن جتعاگگد خواهگگد بگگود جبليگگی جعگگادل حقگگوق و
عوارض ورودی يا صدوری به اضافه خسارت تاخير تاديه را تحت همان ترايك ب ردازد.
پ -هر کشور جتعاهد حداکثر جبليی را که در جورد هر دفترچگه تيگر جمکگن اسگت از جوسسگه ضگاجن بگر اسگاس
جقررات الف و و جطالبه کند تعيين خواهد کرد.
ت -جسئوليت جوسسه ضاجن در جقابل جقاجات کشوری کگه گمگرک جبگدان (خروجگی) در زن قگرار دارد از زجگان
پذيرش کارنگه تيگر از سگوی گمگرک ز گاز جیتگود .در کشگورهای بعگدی کگه کگا تحگت رويگه تيگر از زناگا عبگور
جیکند اين جسئوليت از زجانی ز از خواهد تد که کا به اين کشورها وارد جیتود ،يا در جا يکه حمگل و نقگل
تير وفق جفاد جوارد الف و و جاده  29به حالت تعليق در جیايد زجگان تگروع عبگارت خواهگد بگود از وقتگی کگه
کارنه تير توسك گمرکخانهای که حمل و نقل تير ججددا از زنجا ز از جیتود پذيرفته جیتود.
ث -جسئوليت جوسسه ضاجن نه تناا کا هگای ذکگر تگده در کارنگه تيگر را چوتگش جیدهگد بلکگه ايگن جسگئوليت
همچنين تاجل هر کا ی ديرری که جمکن است در قسمت جار و جو تده وسيله نقليگه جگادهای يگا در کگانتينر
جار و جو تده جوجود بوده باتد نيز جیگردد اگر چه اين کا ها در کارنه تير ذکر نشده باتند .اين جسگئوليت
کا ی ديرری را تاجل نمیتود.
ع -بگگه جنظگگور تعيگگين حقگگوق و عگگوارض جوضگگوع پاراگرا هگگای الگگف و و جشخصگگات کگگا در کارنگگه تيگگر ذکگگر
گرديده صحيح تلقی جیتود جرر اينکه جدرکی دال بر خال زن وجود داتته باتد.
چ -در سر رسيد پرداخت جبال جذکور در جوارد الف و و ،جقاجات ذيصالح قبل از جطالبه از جوسسات ضگاجن
حتیا جکان جطالبه را از تخم يا اتخاصی که جستقيما جسئول هستند به عمل خواهند اورد.

جاده  1کنواسيون:
الف -جوسسه ضاجن جدت اعتبار دفترچه تير را با تعيين تاريت ناايی اعتبار که پگس از زن دفترچگه قابگل ارا گه
به گمرک جبدا جات پذيرش نخواهد بود جشخم خواهد کرد.
و -در صورتی که کارنه تيری در زخر تاريت اعتبار يا قبل از زن طبق جورد الف ايگن جگاده توسگك اداره گمگرک
جبدا پذيرفته تد کارنه تا پايان عمليات تير در گمرک جقصد جعتبر خواهد جاند.

جاده  91کنوانسيون:
الف -تصفيه عمليات تير بايستی بدون تاخير انجا گيرد.
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و -زجانيکگه جقاجگگات گمرکگی کشگگوری عمليگات تيگگری را تصگگفيه کگرده باتگگند ديرگر نمگگی تواننگد پرداخگگت وجگگوه
جوضوع الف و و جاده  8را از جوسسه ضاجن بخواهند جرر اينکه گواهی پايان عمليات تير بگه نحگو نادرسگت
يا جتقلبانه تايه تده باتد يا اساسا پايان عمليات تير جحقق نشده باتد.

جاده  99کنوانسيون
الف -در صورت عد تصفيه عمليات تير ،جقاجات ذيصالح حق جطالبه وجوه جوارد الگف و و از جگاده  8را از
جوسس ه ضاجن نخواهند داتت جرر اينکه ظر جالت يک ساله ای از تاريت پذيرش کارنه تير توسك جقاجگات
جزبور زنان ،جوسه ضاجن را از عد تصفيه کتبا زگاه نمگوده باتگند .همگين جقگررات در جگواردی هگ کگه گگواهی
پايان عمليات تير به نحو نادرست يا جتقلبانه تايه تده باتد ،جاری است با اين تفاوت که جالگت جقگرر در ايگن
جوارد دو سال خواهد بود.
و -جطالبگگه وجگگوه جوضگگوع الگگف و و جگگاده  8از جوسسگگه ضگگاجن بايسگگتی حگگداقل سگگه جگگاه بعگگد از تگگاريت ابگگال
جراتش عد تصفيه و با تايگه نادرسگت يگا جتقلبانگه گگواهی تصگفيه بگه جوسسگه و حگداکثر دو سگال بعگد از تگاريت
جزبور صورت پذيرد .به هر حال در جواردی که ظر جالت دو ساله فوق جوضوع جنجگر بگه اقگداجات ق گا ی
گرديد ،هر گونه جطالبه بايستی ظر يک سال از تاريت ز ا جرا تدن تصمي دادگاه انجا بريرد.
ع -جوسسگگه ضگگاجن جگگدت  3جگگاه از تگگاريت جطالبگگه ،جالگگت خواهنگگد داتگگت تگگا جبلگ جگگورد جطالبگگه را ب گگردازد.در
صورتيکه ظر دو سال از تاريت جطالبه د ل قانع کننگدهای دا گر بگر اينکگه در ارتبگاط بگا عمليگات حمگل و نقگل
جورد نظر هيچرونه تخلف و عمل خال قانونی صورت نررفته ،به جقاجات گمرکی ارا ه تود .جبال پرداخگت
تده در حق جوسسه جسترد خواهد تد.

ترايك کانتينرها در کارنه تير
جاده  92کنوانسيون تير:
برای اينکه وسيله نقليهای در دايره تمول جقررات بخش های الف و و اين فصل قگرار گيگرد بايسگتی از لحگاظ
ساخت و تجايزات ترايك جندرع در ضميمه تماره  2اين کنوانسيون را دارا بگوده و جطگابق روش جنگدرع در
ضميمه تماره  3اين کنوانسيون جورد قبول واقع تده باتد.

جاده  93کنوانسيون تير:
الف -برای اينکه کانتينرها جشمول جقررات باتند بايد دارای سگاختار جشگخم تگده در ضگميمه  9کنوانسگيون
باتند.
و -کانتينرهگگايی کگگه بگگه جوجگگش کنوانسگگيون گمرکگگی  9199راجگگع بگگه کانتينرهگگا ،جوافقتناجگگههای جنعقگگده تحگگت
توجاات سازجان جلل جتحد ،کنوانسيون گمرکی راجع به کانتينرها جنعقده در سال  9192يا هر سگند بينالمللگی
جوخری که جانشين کنوانسگيون جقگد باتگد يگا زن را اصگالح نمايگد جگورد پگذيرش قگرار جیگيرنگد بايسگتی واجگد
ترايك جندرع در قسمت الف فرض توند و جات حمل و نقل تحت رويگه تيگر بگدون نيگاز بگه تاييگد ججگدد جگورد
قبول قرار گيرند.

جاده  99کنوانسيون تير:
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الگگف -هگگر کگگدا از طرفاگگای جتعاهگگد حگگق رد اعتبگگار قبگگولی وسگگا ك نقليگگه جگگادهای يگگا کانتينرهگگا ی را کگگه تگگرا ك
جنگگدرع در جگگاده هگگای  92و  93فگگوق را دارا نيسگگتند بگگرای خگگود جحفگگوظ جگگی دارد .جعاگگذا طرفاگگای جتعاهگگد در
جواردی که نقگا م جشگاود کگ اهميگت بگوده و هيچرونگه خطگر قاچگاق و تخلفگی را در بگر نداتگته باتگند از بگه
تاخير انداختن حمل و نقل خودداری خواهند نمود.
و -هگگر کگگانتينر يگگا وسگگيله نقليگگه جگگادهای کگگه تگگرايك جنجگگر بگگه قبگگولی خگگود را از دسگگت بدهگگد بايسگگتی قبگگل از
بکارگيری ججدد جات حمل کا تحت جار و جو گمرکی بگه حالگت اوليگه برگگردد و يگا بگرای اخگذ ججگدد گگواهی
قبولی اظاار تود.

روش حمل و نقل در کارنه تير
جاده  99کنوانسيون تير:
الف -جات ورود جوقت وسا ك نقليه جادهای ،ترکيبگی از وسگا ك نقليگه يگا کگانتينر حاجگل کا هگای تحگت پوتگش
رويه تير هيچرونه سند خاب گمرکی ضرورت نخواهد داتت .هيچرونه ت مينی بگرای وسگا ك نقليگه جگادهای
يا ترکيبی از وسا ك نقليه يا کانتينر جورد نياز نخواهد بود.
و -جقررات جورد الف اين جاده جانع از اين نخواهد بود که طر جتعاهدی در گمرک جقصد بعد از کاجگل تگدن
عمليات تير انجگا تشگريفات جقگرر بگر اسگاس جقگررات جلگی خگود جاگت اطمينگان از خگروع ججگدد وسگا ك نقليگه
جادهای ،ترکيبی از وسا ك نقليه يا کانتينر را بخواهد.

جاده  99کنوانسيون تير:
زجانيکه يک وسيله نقليه جادهای يا ترکيبی از وسا ك نقليه حمل و نقل تير انجگا جگی دهنگد بايسگتی يگک پگالک
جستطيل تکل با نوتته <> بر روی زن و جطابق فرجگی کگه در ضگميمه تگماره  9ايگن کنوانسگيون نشگان داده
تده است به قسمت جلو و پالک ديرری از همان نوع به قسمت عقش وسيله نقليگه يگا ترکيبگی از وسگا ك نقليگه
نصش گردد.

جاده  99کنوانسيون تير:
الف -برای هر وسيله نقليه جگادهای يگا هگر کگانتينر بايسگتی يگک دفترچگه تيگر جداگانگه تنظگي تگود .بگه هگر حگال
جمکن است يک دفترچه تير جداگانه برای ترکيبی از وسا ك نقليه يا بگرای هگر کانتينرهگای جتعگددی کگه بگر وی
يک وسيله نقليه يا بر روی ترکيبی از وسا ك نقليه بارگيری تده اند تنظي تود .در ايگن حالگت بايسگتی در تيگر
جانيفست کا های تحت پوتش دفترچگه تيگر جحتويگات هگر وسگيله نقليگه ،ترکيگش وسگا ك نقليگه يگا جحتويگات هگر
کانتينر جداگانه فارست توند.
و -دفترچه تير فقك برای يک سفر جعتبر خواهد بود .دفترچه جزبور بايستی حداقل بگه تعگدادی کگه جاگت حمگل
و نقل تير جورد نظر ضروری است صفحات قابل جدا تدن داتته باتد.

جاده  98کنوانسيون تير:
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يک حمل و نقل تير جمکگن اسگت گمرکگات جبگدا و جقصگد جتعگدد داتگته باتگدولی ججمگوع تعگداد گمرکگات جبگدا و
جقصد نبايستی از چاار تجگاوز کنگد .چنانچگه تمگاجی گمرکگات جبگدا کارنگه تيگر را پذيرفتگه باتگند دفترچگه جمکگن
است فقك به گمرکات جقصد ارا ه تود.

جاده  91کنوانسيون تير:
کا ها و وسيله نقليه ،ترکيبی از وسا ك نقليه يا کانتينر بايستی همراه با کارنه تير به گمرک جبدا ارا گه تگوند.
جقاجات گمرکی کشور جبد بررسياا و اقداجات ز را به جنظور اطمينگان از صگحت جانيفسگت کا هگا و الصگاق
جار و جو يا کنترل جار و جو ها ی که تحت جسئوليت جقاجات گمرکی جزبور به وسيله ساير اتگخاب ججگاز
الصاق تدهاند به عمل خواهند زورد.

جاده  21کنوانسيون تير:
جقاجات گمرکی جمکن است برای طی نمودن قلمگرو کشورتگان جحگدوده زجگانی جشخصگی را تعيگين و بخواهنگد
که وسا ك نقليه جادهای ،ترکيبی از وسا ك نقليه يا کانتينر جسيری را طی نمايند که از قبل اعال تده است.

جاده  29کنوانسيون تير:
در ادارات گمرک بين راهی و در ادارات گمرک جقصد ،بايستی وسگا ك نقليگه جگاده ای ترکيبگی از وسگا ك نقليگه
يا کانتينر همراه با بار و دفترچه تير جربوطه جات کنترل به جقاجات گمرکی ارا ه توند.

جاده  22کنوانسيون تير:
بگگه عنگگوان يگگک قاعگگده کلگگی بگگه جگگز در جگگواردی کگگه کا هگگا بگگر اسگگاس جگگورد و جگگاده  9کنوانسگگيون بازرسگگی
جی تگگوند ،جقاجگگات گمرکگگی در ادارات گمگگرک بگگين راهگگی هگگر کشگگور جتعاهگگدی جاگگرو جگگو هگگای گمرکگگی سگگاير
طرفاای جتعاهد را قبول خواهند نمود جشروط بر اينکه جار و جو های جزبور سال بوده و فاقد دسگتخوردگی
باتند .جقاجات گمرکی ياد تده در صورتيکه ضروريات کنترل ايجگاو کنگد جاگر و جگو خودتگان را نيگز اضگافه
خواهند نمود.

جاده  23کنوانسيون تير:
به جز در جوارد خاب ،جقاجات گمرکی نخواهند خواست که:
وسا ك نقليه جاده ای ،ترکيبی از وسا ك نقليه يا کانتينرها در قلمرو کشورتگان بگه هزينگه حمگل کننگده
اسکورت توند.
توند.

وسگگا ك نقليگگه جگگاده ای ،ترکيبگگی از وسگگا ك نقليگگه يگگا کانتينرهگگا و جحصگگو ت زناگگا در بگگين راه بازرسگگی

جاده  29کنوانسيون تير:
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در صورتيکه جقاجات گمرکی جحموله يک وسيله نقليه جادهای ،ترکيبی از وسا ك نقليگه يگا کگانتينر را در طگول
سفر و يا در يک اداره گمرک بين راهی جورد بازرسی قرار دهند ز است جشخصات جار و جوجاای جديدی
که الصگاق جی کننگد و همچنگين جشخصگات کنترلاگای انجگا يافتگه را بگر روی برگگه هگا ی از دفترچگه تيگر کگه در
کشورتان جورد استفاده قرار جیگيرد ،بر روی سوتاای جربگوط و بگر روی برگگه هگا ی کگه در دفترچگه بگاقی
جیجانند هبت کنند.

جاده  29کنوانسيون تير:
در صورتيکه جار و جوجاای گمرکی به نحوی ير از زنچه که در جاده  29و جاده  39ذکر تده تکسگته تگده
باتگد و يگا چنانچگه کگا ی بگدون تکسگتن ايگن جاگر و جگگو هگا از بگين رفتگه يگا زسگيش ديگده باتگد بايسگگتی روش
جندرع در ضميمه تماره يک اين کنوانسيون بدون وارد نمودن لطمه به قوانين جلی رعايت و گگزارش گگواهی
تده در دفترچه تير تکميل گردد.

جاده  29کنوانسيون تير:
الف -در صورتيکه بخشی از حمل و نقل تحت پوتش دفترچه تير در قلمرو کشوری انجا پذيرد که ع و ايگن
کنوانسيون نيست ،حمل و نقل تير در زن بخش از سفر به حالت تعليق در خواهند زجگد در ايگن صگورت جقاجگات
گمرکی کشور جتعاهدی که سفر در کشور زناا اداجه جیيابد دفترچه تيگر را جاگت از سگرگيری حمگل و نقگل تيگر
جورد قبول قرار خواهنگد داد جشگروط بگر اينکگه جاگر و جوجاگای گمرکگی و  /يگا عال گ جشخصگه دسگت نخگورده
باقی جانده باتند.
و -روش فوق در جواردی ه که دارنده کارنه تير در بخشی از سفر به دليل وجود رويه سگاده تگر از ترانزيگت
و يگگا ضگگروری نبگگودن اسگگتفاده از رويگگه ترانزيگگت گمرکگگی در قلمگگرو يگگک کشگگور جتعاهگگد از بگگه کگگارگيری کارنگگه
صرفنظر جی کند ،جاری خواهند بود.
ع -از جگگوارد فگگوق گمرکخانگگه هگگايی کگگه حمگگل و نقگگل تيگگر در زنجگگا بگگه حالگگت تعليگگق در جیايگگد و يگگا از سگگر گرفتگگه
جی تود حسش جورد گمرکخانه بين راهی خروجی و گمرکخانه بين راهی ورودی تلقی خواهد تد.

جاده  29کنوانسيون تير:
با رعايت جقررات ايگن کنوانسگيون و جشخصگا جگاده  98زن جمکگن اسگت اداره گمگرک جقصگد ديرگری جگايرزين
اداره گمرک جقصدی که ابتدا جعين گرديده بشود.

جاده  28کنوانسيون تير:
الف -پايان يک عمليات تير بايستی توسك جقاجات گمرکگی بگدون تگاخير گگواهی تگود پايگان عمليگات تيگر جمکگن
است بدون قيد و ترط و يا با قيد و ترط گواهی تود :در جواقعی که پايان عمليات تيگر بگا قيگد و تگرط گگواهی
جی تود اين کار بايستی به خاطر واقعيات جرتبك با خود عمليات تير باتد .اين واقعيگات بايسگتی بگه وضگوح در
دفترچه تير قيد توند.
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و -در جواردی که کا ها تحت رويه گمرکی ديرری و يا نظا کنترل گمرکی ديرری قرار جیگيرند تخلفگاتی کگه
جمکن است تحت رويه يا نظا کنترل گمرکی جزبور به وقوع ب يوندد نبايسگتی بگه تگخم دارنگده کارنگه تيگر يگا
هر تخم ديرری که از طر او عمل جیکند نسبت داده تود.

جقررات حمل كا ی سنرين در كنوانسيون تير
جاده  21کنوانسيون تير:
الف -جقررات اين بخش تناا در خصوب حمل و نقل کا هگای سگنرين و حجگي کگه در بنگد (س) جگاده يگک ايگن
کنوانسيون تعريف تده اند جاری جی تود.
و -در جواردی که جقررات اين بخش جاريست در صورتيکه جقاجات گمرک جبدا نيز جوافق باتند جمکن است
کا های سنرين يا حجي بوسيله وسا ك نقليه يا کانتينرهای بدون ک و جار حمل گردند.
ع -جقررات اين بخگش فقگك در جگواردی جگاری خواهنگد بگود کگه بگه نظگر جقاجگات گمگرک جبگدا کگا ی سگنرين يگا
حجي جورد حمل همچنين لواز و جتفرعات جورد حمل با زناا به ساولت بگا جراجعگه بگه تگرح بيگان تگده قابگل
تناسگگايی باتگگند يگگا بگگه نحگگوی قابگگل الصگگاق جاگگر و جگگو گمرکگگی يگگا درع عال گ تناسگگايی باتگگند کگگه تعگگوي يگگا
برداتتن زناا جمکن نرردد يا اينکه اين اجر جعلو و جشاود باتد.

جاده  31کنوانسيون تير:
کليه جقررات اين کنوانسيون با حفظ جستثنايی که جقررات خاب ايگن بخگش ايجگاد جیکنگد در خصگوب حمگل و
نقل کا های سنرين و حجي تحت رويه تير نافذ خواهد بود.

جاده  39کنوانسيون تير:
جسئوليت جوسسه ضاجن نه تناا کا های جذکور در دفترچه تير بلکه هرگونه کا ی جوجود در جحل بگار يگا در
جيان کا های ذکر تده در کارنه تير را نيز پوتش خواهگد داد اگگر چگه کا هگای اخيگر در کارنگه تيگر ذکگر نشگده
باتند.

جاده  32کنوانسيون تير:
عبارت کا ی سنرين يا حجي با حرو
کارنه تير بايد قيد تود.

بزرگ به زبگان انرليسگی يگا فرانسگه بگر روی جلگد و بگر روی صگفحات

جاده  33کنوانسيون تير:
جقاجات گمرک جبدا در صورت لزو جی توانند بخواهند که جدارکی از قبيل صورت عدلبنگدی ،عکگس ،نقشگه و
اجثالا به دفترچه تير جن تود .در اين حالگت زنگان جگدارک جزبگور را تصگديق خواهنگد نمگود ،يگک نسگخه از
جدارک ياد تده به قسمت داخلی جلد کارنه تير پيوست خواهد تد و در کليگه جانفيسگت هگای کارنگه تيگر بگه ايگن
جدارک اتاره خواهد گرديد.
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جاده  39کنوانسيون تير:
جقاجات گمرکی گمرکات بين راهی هر طر جتعاهدی سي و سرو ها و عال تناسايی الصاقی توسك جقاجگات
ذيربك ساير طر های جتعاهد را جحتر خواهند تمرد .زنان به هگر حگال جمکگن اسگت نسگبت بگه الصگاق سگي و
سروها و يا عال تناسا ی اضافی اقدا نمايد .ز است جقاجات جزبور جشخصات سي و سروها و يا عال گ
جديد را بر روی برگه ها ی از کارنه تير که در کشورتان جصر جیگردند ،بر روی سوشهای جربگوط و بگر
روی برگهها ی که در کارنه تير جیجانند قيد نمايند.

جاده  39کنوانسيون تير:
در صورتی که جقاجات گمرکی جات بازرسی جحموله در يک گمرکخانه بين راهی ججبور باتند نسبت بگه فگک
جار و جو ها و يا عال تناسا ی اقدا نمايد .جار و جو هگا و عال گ تناسگا ی جديگد را بگر روی برگگهها ی از
کارنه تير که در کشور زنان جصگر جیتگود ،بگر روی سگوشهای جربگوط و بگر روی برگگهها ی کگه در کارنگه
تير جیجانند هبت خواهند کرد.

تخلفات در كنوانسون كارنه تير
جاده  39کنوانسيون تير:
هر گونه تخلف از جقررات اين کنوانسيون جتخلف را جسئول جرا جعينه در قانون کشوری خواهد سگاخت کگه
تخلف در زن کشور رخ داده باتد.

جاده  39کنوانسيون تير:
در جواقعی که تعيين قلمرو جحل تخلف اجکانپذير نباتد ،فرض بر ايگن خواهگد بگود کگه تخلگف در قلمگرو طگر
جتعاهدی اتفاق افتاده که تخلف جزبور در زنجا کشف گرديده است.

جاده  38کنوانسيون تير:
الف -هر کدا از طر های جتعاهد حق خواهند داتگت تخصگی را کگه جرتکگش تخلفگی جگدی بگر عليگه قگوانين و
جقگگررات گمرکگگی جگگرتبك بگگا حمگگل و نقگگل بينالمللگگی کگگا جیتگگود بگگه طگگور جوقگگت يگگا دا گگ از بکگگارگيری ايگگن
کنوانسيون جحرو نمايد.
و -ايگگن تحگگري بايسگگتی ظگگر يگگک هفتگگه بگگه جقاجگگات ذيگگربك طگگر جتعاهگگدی کگگه تگگخم جربگگوط در قلمگگرو ان
تاسيس تده يا در زنجا جقي است ،به جوسسه (يگا جوسسگات) ضگاجن کشگور يگا قلمگروی گمرکگی کگه تخلگف در
زنجا به وقوع پيوسته و به هيئت اجرا ی تير اطالع داده تود.

جاده  31کنوانسيون تير:
در جواردی که عمليات تير از ساير جاات پذيرفته باتد:
14

الگگف -طر هگگای جتعاهگگد تخلفگگات کوچگگک جگگرتبك بگگا جحگگدوديتهای زجگگانی و جسگگيرهای تعيگگين تگگده را ناديگگده
خواهند گرفت.
و -همچنين ،اختال های بين جشخصات جندرع در جانيفست کا ها در کارنه تير و جشخصات جحتويات واقعگی
يگگک وسگگيله نقليگگه حگگادهای ،ترکيبگگی از وسگگا ك نقليگگه يگگا کگگانتينر در صگگورت ارا گگه جگگدارک جتقاعگگد کننگگدهای بگگه
جقاجات ذيربك جبنی بر اينکه اختال های جزبور ناتگی از خطگای عمگدی يگا قصگور در زجگان بگارگيری يگا حمگل
کا ها و يا تنظي جانيفست نبوده به عنوان نق کنوانسيون تلقی نخواهد تد.

جاده  91کنوانسيون تير:
ادارات گمرک کشورهای جبدا و جقصد دارنده کارنه تير را در خصوب تخلفاتی که جمکن اسگت در کشورتگان
کشف تود ولی تخلفات جزبور در واقع جربوط به رويگه و اقگداجات گمرکگی جقگد يگا جگوخر بگر حمگل و نقگل تيگر
بوده و دارنده کارنه تير دخالتی در زناا نداتته باتد ،جسئول تلقی نخواهند نمود.

جاده  99کنوانسيون تير:
در صورتيکه برای جقاجات گمرکی جحرز تود که کا های جذکور در جانيفست يک دفترچه تير تلف تگدهاند يگا
بواسطه حادهه يا قوه قاريه بطور قطعی از دست رفتهاند يا بعلگت طبيعگت خگود دچگار کسگری و نقصگان تگدهاند
از دريافت حقوق و عوارضی که جعمو تعلق جیگيرد صر نظر خواهد تد.

جاده  92کنوانسيون تير:
طرفاای جتعاهد جرتبك بگا يگک حمگل و نقگل تيگر در صگورت دريافگت تقاضگای جگدللی از يگک طگر جتعاهگد کليگه
اطالعات قابل دسترسی جورد نياز جات اجرای جقررات جواد سی و نه ،چال و چال و يک فگوق را در اختيگار
او خواهند گذاتت.

جاده  93کنوانسيون تير:
جقاجات ذيربك با همکاری نزديک جوسسات (ضاجن) کليه جعيارهای ز را برای حصگول اطمينگان از اسگتفاده
صحيح از کارنه تير بکار خواهند برد .بدين جنظور زنان جمکن است جعيارهای کنترل جناسش جلی و بينالمللگی
را به کار برند .جعيارهگای کنتگرل جلگی بکگار رفتگه توسگك جقاجگات ذيگربك در ايگن زجينگه بايسگتی فگوراً بگه هيئگت
اجرا گگی تيگگر کگگه تگگکل کگگار زناگگا را بگگا جقگگررات کنوانسگگيون خواهنگگد سگگنجيد جگگنعکس تگگود .جعيارهگگای کنتگگرل
بينالمللی بايستی توسك كميته اداری به تصويش برسد.

جقررات جتفرقه
جاده  99کنوانسيون تير:
هر يک از طرفاای جتعاهگد تسگايالت ز را بگرای جنظورهگای ذيگل در اختيگار جوسسگه ضگاجن جربگوط خواهگد
گذتت:
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الگگف -انتقگگال وجگگه ز جاگگت جبگگال جطالبگگه تگگده از سگگوی جقاجگگات طر هگگای جتعاهگگد بموجگگش جگگاده  8ايگگن
کنوانسيون
و -انتقگگال وجگگه جاگگت پرداخگگت بابگگت فرجاگگای کارنگگه تيگگر کگگه توسگگك جوسسگگات ضگگاجن خگگارجی يگگا سگگازجانهای
بينالمللی به جوسسه ضاجن ارسال جیتود.

جاده  99کنوانسيون تير:
هر يک از طر های جتعاهد ترتيبی فراه خواهد ساخت تا فارست اساجی گمرکات جبدا ،گمرکات بين راهگی و
گمرکات جقصدی که جات انجا عمليات تير جورد قبول قرار داده است جنتشگر تگود .طر هگای جتعاهگد دارای
قلمروهگای همجگوار جاگگت حصگول توافگق در خصگگوب گمرکگات جگرزی جگگرتبك و سگاعات کگار زناگگا بگا همگگديرر
جشورت خواهند کرد.

جاده  99کنوانسيون تير:
الف -ح ور گمرک جات انجا عمليات گمرکی جذکور در اين کنوانسيون جستلز دريافت هزينگه نخواهگد بگود.
جرر در جواردی که عمليات جزبور در ايا يا اوقات يا جکانهايی جدا از زنچه که برای چنگين عمليگاتی در نظگر
گرفته تده صورت پذيرد.
و -طرفاگگگای جتعاهگگگد تگگگا سگگگر حگگگد اجکگگگان در خصگگگوب عمليگگگات گمرکگگگی جربگگگوط بگگگه کا هگگگای فسگگگاد پگگگذير در
گمرکخانهها تسايالت ايجاد خواهند نمود.

جاده  99کنوانسيون تير:
جقررات اين کنوانسيون جانع اجرای جحدوديتها و کنترلها ی کگه بموجگش جقگررات جلگی در زجينگههای اخگالق
عمگگوجی ،اجنيگگت جلگگی ،باداتگگت و سگگالجت عمگگوجی يگگا بگگه د گگل قرنطينگگههای داجگگی و نبگگاتی وضگگع جیگردنگگد
نخواهند بوده و وصول هزينههای جرتبك با اينرونه جقررات را جنتفی نخواهد ساخت.

جاده  98کنوانسيون تير:
هگي کگدا از جفگگاد ايگن کنوانسگيون طر هگگای جتعاهگدی را کگه بگگين خودتگان يگک اتحاديگگه گمرکگی يگا اقتصگگادی
تشکيل جی دهند از عمل به جقررات خاب جرتبك با عمليات حمل و نقلی که از قلمروهای زنان تگروع جیگگردد
يا قلمروهای جزبور را طی جینمايد و يا در زناا خاتمه جیيابگد بگاز نخواهگد داتگت جشگروط بگر اينکگه جقگررات
خاب ياد تده تسايالت ناتی از اين کنوانسيون را کاهش ندهد.

جاده  91کنوانسيون تير:
ايگن کنوانسگيون جگانع اعمگگال تسگايالت بيشگتری کگه طرفاگگای جتعاهگد از طريگق جقگررات يگگک جانبگه يگا بموجگگش
جوافقتناجه های دو جانبه يا چند جانبه برقرار جینمايند يا جیخواهند برقرار نمايند نمیباتد جشروط بر اينکگه
اينرونه تسايالت جانع اجرای جقررات اين کنوانسيون و جشخصا عمليات حمل و نقل تير نرردند.
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جاده  91کنوانسيون تير:
طر هگای جتعاهگد اطالعگات ز جاگت اجگرای جقگررات ايگن کنوانسگيون بگه ويگژه اطالعگات جربگوط بگه قبگولی
وسا ك نقليه زجينی يا کگانتينر هگا و جشخصگات فنگی سگاخت زناگا را در صگورت در خواسگت در اختيگار همگديرر
قرار خواهند داد.

جاده  99کنوانسيون تير:
ضما اين کنوانسيون بخش جکملی برای کنوانسيون جحسوو جیتوند.

جقررات ناايی
جاده  -92اج ان ،تصويش ،تاييد ،قبولی و الحاق
الگگف -کليگگه کشگگورهای ع گگو جلگگل جتحگگد يگگا اع گگان هرگونگگه سگگازجان تخصصگگی يگگا اع گگان سگگازجان بينالمللگگی
انرای اتمی يا جلحق توندگان به اساسناجه ديوان بينالمللی دادگستری و هر کشگور ديرگری کگه توسگك ججمگع
عموجی جلل جتحد دعوت تده باتد جیتوانند طر جتعاهد اين کنوانسيون توند:

-

با اج ان کنوانسيون بدون ترط تصويش ،تاييد يا قبولی

-

با توديع سند تصويش ،تاييد يا قبولی جتعاقش اج ان بشرط تصويش ،تاييد يا قبولی

-

با توديع سند الحاق

و -اين کنوانسيون از تاريت اول اانويه  9199تا اول دساجبر  9199در دفتر جلگل جتحگد در انگو جاگت اج گان
توسك کشورهای جوضوع پاراگرا اول اين جاده و پس از زن جات الحاق زنان جفتوح خواهد بود.
ع -اتحاديه گمرکی يا اقتصادی نيز جیتوانند همراه با کليه اع ايشان يا هر زجانی که کليه اع ايشگان بگه ايگن
کنوانسيون پيوستند بر اساس جقررات پاراگرا های  9و  2اين جاده طر جتعاهد کنوانسيون حاضگر بشگوند.
بار حال اين اتحاديه حق رای نخواهند داتت.
د -اسناد تصويش ،تاييد ،قبولی يا الحاق نزد دبير کل جلل جتحد توديع خواهد تد.

جاده  -93اجرا ی تدن کنوانسيون:
الف -کنوانسيون حاضر تش جاه بعد از اين که پگن کشگور از کشگورهای جوضگوع پگاراگرا اول جگاده  91زن
را بدون ترط تصويش اج ان نمايند و يا اسناد جربوط بگه تصگويش ،تاييگد ،قبگولی يگا الحگاق خودتگان را توديگع
کنند وارد جرحله اجرا خواهد تد.
و -پس از اينکه  9کشور از کشورهای جوضوع پاراگرا  9از جاده  92کنوانسگيون را بگدون تگرط تصگويش،
تاييد يا قبگول اج گان نمودنگد و يگا اسگناد تصگويش تاييگد قبگولی يگا الحگاق خودتگان را توديگع کردنگد کنوانسگيون
بگرای اع گان جديگد تگش جگاه بعگد از اينکگه اسگناد تصگويش ،تاييگد  ،قبگولی يگا الحاقشگان را توديگع نمودنگد وارد
جرحله اجرا خواهد تد.
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ع -هر سند تصويش ،تاييد ،قبولی يا الحاق که پس از ز ا جگرا تگدن اصگالحيهای بگر ايگن کنوانسگيون توديگع
تود به جنزله پيوستن به کنوانسيون اصالح تلقی خواهد گرديد.
د -هر سندی از انواع فوق که بعد از انجا اصالحيه ولی قبل از ز ا جرا تدن اصالحيه جزبگور تسگلي تگود
به جنزله پيوستن به کنوانسيون اصالح تده از تاريت ز ا جرا تدن اصالحيه تلقی خواهد گرديد.

جاده  -99کناره گيری(فست)
الف -هر کدا از اع ان جیتوانند با اطالع دبير کل جلل جتحد ع ويت خود را در کنوانسيون ليو کنند.
و -ليو ع ويت پانزده جاه پس از وصول اعالن ليو به دبير کل جلل جتحد تحقق پيدا خواهد کرد.
ع -اعتبار کارنه تيرها ی که قبل از تاريت تحقق کنگارهگيری توسگك گمگرک جبگدا پذيرفتگه تگدهاند همچنگان بگاقی
بوده و کا ی جربوط وفق جقررات اين کنوانسيون همچنان تحت پوتش ت مين جوسسه خواهد بود.

جاده  -99خت کنوانسيون:
در صورتيکه پس از اجرا ی تدن کنوانسيون حاضر تعداد کشورهای ع و برای جگدت دوازده جگاه جتگوالی بگه
کمتر از پن تقليل پيدا کند کنوانسيون پس از پايان دوازده جاه جوقو ا هر خواهد گرديد.

جاده  99کنوانسيون:
الف -کنوانسگيون حاضگراز تگاريت ز ا جگرا تگدن در جناسگبات بگين خگود و طرفاگای جتعاهگد کنوانسگيون تيگر
 9191را جختوجه و جايرزين ان خواهد گرديد.
و -گواهی قبولیهای صادر تده تحت ترايك کنوانسگيون تيگر  9191بگرای وسگا ك نقليگه و کانتينرهگا در جگدت
اعتبارتان و در صورت تمديد جدت جزبور تا پايان جدت تمديد تگده ،جاگت حمگل و نقگل کگا تحگت جاگر و جگو
گمرکی توسك طرفاای جتعاهد اين کنوانسيون پذيرفته خواهنگد تگد جشگروط بگر اينکگه اينرونگه وسگا ك نقليگه و
کانتينرها ترايطی را که گواهی قبولی را با توجه به زناا کسش نموده اند کاجال حفظ کرده باتند.

جاده  -99حل و فصل اختالفات:
الف -هر گونه اختالفی بين دو يا چند طر جتعاهد در رابطه با تفسير يا اجرای ايگن کنوانسگيون حتگی ا جکگان
بايستی از طريق جذاکره بين زناا و يا از طرق ديرر حل و فصل دعاوی رفع گردد.
و -هرگونه اختالفی بين دو يا چند طر جتعاهد در رابطه با تفسير يا اجگرای ايگن کنوانسگيون کگه نتگوان زن را
بگه روش جگگذکور در پگگاراگرا  9ايگگن جگگاده حگگل و فصگگل نمگگود بنگا بگگه درخواسگگت يکگگی از طرفاگگا بگگه يگگک هيئگگت
داوری ارجاع خواهد گرديد .ترکيش هيئت داوری بشرح ذيل خواهد بود:
هگگر يگگک از طرفاگگای اخگگتال يگگک نفگگر داور تعيگگين خواهنگگد نمگگود .داوران تعيگگين تگگده داور ديرگگری را انتخگگاو
خواهند کرد که سمت رياست هيئت را خواهد داتت.
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چنانچه تا سه جاه بعد از وصول درخواست ،يکی از طرفاا جوفق به تعيين داور نشود و يگا از داورهگای تعيگين
تده جوفق به انتخاو ر يس نشوند هر کدا از طر ها جی توانند از دبير کگل جلگل جتحگد درخواسگت نماينگد کگه
يک نفر داور و يا ر يس هيئت داوران را تعيين کند.
پ -تصمي هيئت داوری کگه بگر اسگاس جقگررات پگاراگرا
ا جرا خواهد بود.

 2تشگکيل جگی تگود بگرای طگر

هگای اخگتال

ز

ت -هيئت داوری قواعد داوری خودش را جشخم خواهد ساخت.
ث -تصمي های هيئت داوری با رای اکثريت اتخاذ خواهد تد.
ع -هرگونه اختال نظری بين طرفاای دعوی در رابطه با تفسير يا اجگرای رای صگادره جمکگن اسگت توسگك
يکی از طر ها جات ق اوت به همان هيئت داوری که رای را صادر کرده احاله تود.

جاده  -98قيد و ترط:
الف -هر کشوری جیتواند در جوقع اج ان ،تصويش يا الحاق به اين کنوانسيون اعگال نمايگد کگه خگود را جلگز
بگگه رعايگگت پگگاراگرا هگگای  2تگگا  9جگگاده  99نمیدانگگد در ايگگن صگگورت سگگاير طرفاگگای جتعاهگگد جلگگز بگگه رعايگگت
پاراگرا های جزبور در قبال طرفی که چنين قيد و ترطی قا ل تده نخواهند بود.
و -هر طر جتعاهدی که قيد و ترطی به ترح پاراگرا  9اين جگاده قا گل تگده باتگد در هگر زجگانی جیتوانگد
قيد ترط جزبور را از طريق اطالع به دبير کل جلل جتحد پس بريرد.
پ -به جز قيد و ترط جوضوع پاراگرا
ججاز نخواهد بود.

 9اين جگاده هيچرونگه قيگد و تگرط ديرگری در جگورد ايگن کنوانسگيون

جاده  98دو  -کميته اداری:
ز است يک کميته اداری جتشکل از کليه طر های جتعاهد تاسيس گردد .ترکيش ،وظا ف و ا گين ناجگه زن در
ضميمه تماره  8زجده است.
جاده  98سو  -هيئت اجرا ی تير :ز است کميتگه اداری هيئگت اجرا گی تيگر را بگه عنگوان بخگش کمکگی کگه از
طر زن وظا ف جحوله بر اساس کنوانسيون و يا از سوی کميته را انجا خواهد داد تاسيس نمايد.

نحوه تكميل كارنه تير
تكميل صحيح و دقيق كارنه بر اساس كنوانسيون تير و ضما زن اسگاس ز گاز حمگل كگا تحگت صگحابت تيگر و
پذيرش زن از سوی گمرك جبد خواهد بود.

هر كارنه تير از چاار جزن تشكيل تده است:
-9روی جلد -2صفحه جانيفست -3ولهها -9صفحه حوادث
-9روی جلد كارنه تير:
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اطالعگگگگات جنگگگگدرع بگگگگر روی جلگگگگد كارنگگگگه تيگگگگر در دوازده بنگگگگد تعريگگگگف گرديگگگگده كگگگگه بگگگگه ترتيگگگگش از سگگگگوی
صادركننده(جوسسه ضاجن كشور جربوطه) و دارنده ( )holderكارنه كه همان تگركت حمگل و نقگل بينالمللگی
ججاز به فعاليت در اجر كرير و فورواردری تير جیباتد ،خواهد بود.
در رديف تماره يف اعتبار كارنه تير برای برای پگذيرش كگا بوسگيله گمگرك جبگد بگه جگيالدی درع جیتگود كگه
عمدتا ً ايگن تگاريت دوجاهگه جیباتگد كگه بگه اسگتناد جگاده  1كنوانسگيون تيگر در صگورتی كگه كارنگه تيگری در زخگر
تاريت اعتبار يا قبل از زن توسك گمرك جبد پذيرفتگه تگود ،كارنگه تگا پايگان عمليگات تيگر در گمگرك جقصگد جعتبگر
خواهد بود.
جشخصگگگات صگگگادركننده جوضگگگوعی اسگگگت كگگگه در رديگگگف تگگگماره دو روی جلگگگد درع جیتگگگود كگگگه از اطالعگگگات
ج سسات ضاجن از طريق گمرك ايران در اختيار گمركات ججاز به فعاليت در اجر تير قرار داده جیتود.
دارنده كارنه تيگر كگه همگان تگركت حمگل و نقگل بينالمللگی ججگاز جیباتگد و طبگق سيسگت هبگت تگركتها هريگف
دارای كد خاب صادره از  IRUجیباتند در رديف تماره  3اطالعات زن درع جیتود.
جار و اج ان ج سسگه ضگاجن صگادر كننگده كارنگه در هگر كشگور در رديگف تگماره  9و اج گان چگاپی ج سسگه
ضاجن و بينالمللی در خانه تماره  9حف تده است.
اطالعات كشور و يا كشورهای جبد و جقصد بگه ترتيگش در رديفاگای تگماره  9و  9قيگد جیگگردد كگه بگرای ايگن
جوضوع رعايت جاده  98كنوانسيون تير الزاجی است.
جشخصات وسيله نقليه حاجل كا تحت صحابت تير و نيز گواهی قبولی صادره برای جحفظه بار اين وسگيله در
رديفهای تماره  8و  1قيد خواهد تد.
جشخصات كانتينر در رديف  91درع جیتود(.در صورت حمل كا با كانتينر)
رديف تماره  99جحل قيد جالحظات بوده و در ناايت دارنده كارنه اطالعات جندرع در خانههای تگماره  9الگی
 99را با جار و اج ان برای پذيرش گمرك تأييد جینمايد.

-2صفحه جانيفست
اين صفحه كه به عنوان صفحه تاهد بوده و همواره از كارنه جگدا نمیگگردد و اطالعگات جنگدرع در زن هماننگد
ولههاست و تناا فرق زن اين است كه اين صفحه قابل برش نبوده ولی ولگهها حسگش جگورد در گمركگات جبگد و
جقصد پس از تشريفات گمركی از كارنه جدا تده و به عنوان سوابق نراداری جیگردد و بر روی ايگن صگفحه
هي گونه عمليات گمركی نيز صورت نمیپگذيرد و بگر ايگن اسگاس جملگه NOT FOR CUSTOMS USE
بر روی زن به صورت اوريش چاپ تده است.

-3ولههای كارنه تير
ولگگه كلمگگهای فرانسگگوی و بگگه جعنگگی بگگرگ جیباتگگد و كارنگگهها بگگر اسگگاس تعگگداد ولگگهها بگگه  9و  99و  21ولگگهای
عمدتا ً جورد استفاده قرار جیگيرند.
ولهها به دو رن سبز و سفيد جیباتد كه وله سفيد بگرای انجگا تشگريفات در گمگرك جبگد و يگا ورودی و ولگه
سبز جات انجا تشريفات در گمرك جقصد و يا خروجی جیباتد.
در خانه تماره يف ولهها تماره كارنه تير قيد جیگردد كه تركيبی از هشت رقگ و دو حگر
در ناايت كارنههای صادره دارای يف تماره ده رقمی خواهند بود.
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تگين جیباتگد كگه

خانه تماره دو در جحل درع نا گمگرك و يگا گمركگات جبگد جیباتگد و بگه اسگتناد جگاده  98كنوانسگيون ججمگوع
گمركات جبد و جقصد نبايستی بيش از چاار گمرك باتد لذا حداكثر گمرك جبد كگه جیتگوان پگذيرفت سگه گمگرك
جیباتد پس در نتيجه يف گمرك جقصد نيز خواهي داتت و بالعكس.
جشخصات تركت حمل و نقل بينالمللی در خانه تماره چاار وله درع جیگردد .كشور جبد و جقصد به ترتيگش
در خانگههای تگگماره  9و  9قيگگد تگده و جشخصگگات وسگگيله نقليگه در خانگگه تگگماره هشگت درع جیگگگردد .ز بگگه
توضيح است كه تايسته است در خصوب كا هايی كه جختلف جیباتند و يا اطالعات زن در قسگمت كگا قابگل
درع نيست به پيوست هريف از ولهها و با ذكر دقيق تماره اسناد در اين خانه جشخم گگردد و درصگورتی كگه
كا به چند جقصد باتد تفكيف كا ی هريف از جقاصد در اين خانه ضروری است.
خانه تماره  91به دليل درع جشخصات كا از اهميت زيادی برخوردار است.
وزن كا های هر كارنه در خانه تماره يازده جیبايست قيد تود.
در جقابگگل خانگگه تگگماره دو خانگگه تگگماره دوازده كگگه جیبايسگگت جشخصگگات گمگگرك يگگا گمركگگات جقصگگد بگگا جگگدنظر
قراردادن جاده  98كنوانسيون درع تود.
تركت حمل و نقل جربوطه كليه اطالعگات قيگد تگده در خانگههای فوقالگذكر را بگا اج گان و جاگر خگود در خانگه
تم اره سيزده تأييد خواهد نمود .كه در ناايگت گمگرك جبگد پگذيرش كارنگه ،ضگمن كنتگرل كليگه جگوارد فوقالگذكر
خانه تماره هفده تماجی ولههای جورد نياز (اع از سبز و سفيد) جار و اج ان خواهد كرد.
گواهی كنترل گمرك جبد و يا عبگوری (ورودی) ،جاگر و عالجگت جشخصگه تأييگد ،جالگت حمگل ،تگماره پلمگش و
نيز جسير ججاز حمل جواردی است كه در خانههای تماره هجده الی بيستودو توسك گمرك جبد و يگا عبگوری
(ورودی) در ولههای سبز و سفيد جربوطه قيد و در خانه تماره بيستوسه تأييد جیگردد .تفگاوت ولگه سگبز و
سفيد ذر اين قسمت جشاهده جیگردد كه ولههای سگبز جاگت انجگا تشگريفات گمركگات عبگوری (خروجگی) و يگا
جقصد اطالعاتی در خانههای تماره  29الی  28قيد تده كه در ولههای سفيد بدليل ارتبگاط جوضگوع بگه گمگرك
جبگگدز و يگگا ورودی عبگگوری وجگگود نگگدارد .در ايگگن خانگگهها اطالعگگات گگگواهی كنتگگرل گمگگرك جقصگگد و يگگا عبگگوری
(خروجی) ،سالجت پلمش ،تعداد بستههای تخليه تده و نوع تسويه و در ناايت جاگر و اج گان گمگرك يگاد تگده
جدنظر جیباتد.
همين تفاوت در سوش ولههای سفيد و سبز نيز جشاهده جیگردد چرا كه در سوش ولههای سفيد جراتگش تأييگد
توسك گمرك ...تماره هبت ،تماره پلمش و جشخصات زن در ناايت اطالعات تأييگد ديرگر همچگون جسگير تعيگين
تده جنظور جیگردد و در خانه تماره  9سوش وله سفيد توسك گمرك جربوطه تأييد جیتود.
در سوش ولههای سبز اطالعات گمگرك تأييگد كننگده ورود ،پلمگش گمركگی ،تعگداد بسگتههای تخليگه تگده و پلمگش
گمركگی جديگگد و نگوع تسگگويه قيگد تگگده كگه در ناايگگت اطالعگات يگگاد تگده بگگا جاگر و اج گگان خانگه تگگماره  9تأييگگد
جیگردد.

-9صفحه حوادث
وقگوع اتفگگاق و سگگانحه در طگول جسگگير بگگرای كگاجيون حاجگگل كگگا تحگت صگگحابت تيگگر بعيگد نبگگوده و بگگدين جنظگگور
صگگفحهای همرن گ جلگگد كارنگگه كگگه تگگاجل اطالعگگات جشگگخم تگگده در  98خانگگه جیباتگگد بگگه اسگگتناد جگگاده 29
كنوانسيون تير تعيين و در صورت هرگونه اتفگاقی جراتگش تكميگل و از سگوی گمگرك جاگر و اج گان جیگگردد تگا
بدين طريق اجكان اداجه جسير وسيله نقليه ياد تده و يا جايرزين تده به جنظور رساندن كا بگه جقصگد ناگايی
بدون تأخير در حمل كا صورت جیپذيرد.
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جواردی كه در اين صفحه جیتوان به زن اتاره كرد ،سالجت و يا جعيوو بودن جحفظه بگار يگا كگانتينر در خانگه
تماره  ،9جشخصات جقادير جفقگود تگده يگا خگراو تگده در خانگه تگماره  ،93تگاريت ،جحگل و كيفيگت حادهگه در
خانه تماره  99و اقداجات انجا تده جات اداجه جسير (پلمش جديگد ،انتقگال بگار و  )....در خانگه تگماره  99و
جشخصات وسيله نقليه و كانتينر جايرزين در خانه تماره  99جیباتد.
همان گونه كه اتاره تد كارنه جات حمل كا به جنظور تسايل در عبور و تحت پلمگش گمگرك از قلمگرو يگف يگا
چند كشور جیباتد كگه در ناايگت كگا جیبايسگت بگه گمگرك يگا گمركگات جقصگد جنگدرع در خانگه تگماره  92ولگه
كارنه تحويل گردد در اين صگورت گمگرك يگا گمركگات جقصگد پگس از وصگول ضگمن جطابقگت كگا بگا اسگناد و در
صورت عد احراز هرگونه جيايرت و سوننيتی به استناد بند يف جاده ذه كنوانسيون هرچگه سگريعتر نسگبت بگه
تسويه زن اقدا نمايند و زجه اين عمل تأييد جراتش تسويه قطعی در خانگه تگماره  28ولگه سگبز كارنگه خواهگد
بود.
عمليات تسويه در سيست رايانهای نيز بايد همزجان صورت پذيرد اين در حالی است كه ا لش به ايگن جوضگوع
توجه نمیتگود و عمگده جشگكل گمگرك ايگران در بحگث طگرح ايمگن سگازی ( )safe TIRجيگايرت تگاريت جگيالدی
تسويه بر روی كارنه و تاريت ورود اطالعات تسويه در سيست رايانهای جیباتد.

نحوه صدور اخطاريه و جطالبه ناجه
يكی از نكات جا در صورت جشاهده هرگونه جيايرت كا با اسناد كه جنجر به پيريگری جطالبگات جوضگوع بنگد
يف جاده هشت كنوانسيون از ج سسه ضاجن جیگردد ،حا ز اهميت جیباتد نحوه صگدور اخطاريگه و در ناايگت
اجر نحوه تنظي جطالبه ناجه و ارسال به جوقع زن به جوسسه ضاجن و دارنده كارنه جیباتد.
همگگان گونگگه كگگه در بنگگد يگگف جگگاده يگگازده كنوانسگگيون بگگرای صگگدور و اعگگال جراتگگش جطالبگگات از جحگگل هگگر يگگف از
كارنهها جدت جحدود يكساله تعيين گرديده ،لگذا گمگرك ايگران بگر صگدور اخطاريگه قبگل از جالگت سگه جاهگه تأكيگد
دارد .حال س ال جا اين است كه اين جالت از چه زجانی ز گاز جیتگود بگا توجگه بگه ارسگال تصگوير ولگه اول
(همان وله سفيد كه گمرك ورودی و يا جبد در زجان ز از عمليات تير در كشورجان تأييد و پگس از جگدا كگردن
نزد خگود نرگه جگیدارد) پيوسگت اخطاريگه الزاجگی اسگت جشگخم جیگگردد كگه تگاريت پگذيرش و يگا همگان تگاريت
جندرع در همين وله جبد ز از جالت قانونی پيريری قانونی جطالبات جیباتد.

تشريفات کارنه تير
اسناد جورد نياز كارنه تير
كا ي صادراتی تحت صحابت كارنه تير:
۱ـ اصل دفترچه كارنه تير
۲ـ اصل پروانه صادراتی
۳ـ گواهی قبول كاجيون
۴ـ فر احراز ترايك كاجيون
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تخليه كا های وارداتی:
۱ـ وكالت ناجه رسمی از تركت حمل و نقل
۲ـ جعرفی ناجه
۳ـ اصل دفترچه كارنه تير
۴ـ كارت تناسايی

تشريفات تخليه كا های صادراتی تحت صحابت:
۱ـ جراجعه نماينده تركت حمل و نقل و تحويل جدارك جورد نياز
۲ـ هبت جشخصات كارنه تير و اختصاب ردين جرزی جات گمرك جرزی
۳ـ جامور نمودن كارنه تير و تا يد ز از عمليات تير
۴ـ تسويه كارنه تير و رديف جرزی پس از اعال وصول گمرك جقصد

تشريفات تخليه كا های وارداتی تحت صحابت (يف جقصد):
۱ـ جراجعه نماينده تركت حمل و نقل به دايره كارنه تير جات ارا ه اسناد و جدارك
۲ـ صدور اجازه تخليه كاجيون و تنظي تالی
۳ـ كنترل پلمش توسك بار تمار دفف زن و توزين و تخليه كاجيون توسك انبارهای عموجی
۴ـ اج ان تالی توسك انباردار و بار تمار گمرك و ارا ه زن به دايره كارنه تير.
۵ـ تسويه كارنه تير و جدا نمودن وله از نسخه سبز رن

و اج ان و جار و ارسال به گمرك جبدا

تشريفات اعزا كاجيون در جقصده تحت صحابت كارنه تير به گمركات جقصد دو :
 ۱ـ دستور تمارش كا ی جقصگد دو و احگراز تگرايك تيگر كگاجيون جاگت اداجگه جسگير در ظاگر ولگه كارنگه تيگر
توسك جتصدی جربوطه.
۲ـ هبت دفترچه كارنه تير و اختصاب رديف جرزی جات گمرك جقصد دو توسك جتصدی جربوطه.
۳ـ پلمش كاجيون و اعزا زن به جقصد بعدی
۴ـ تسويه كارنه تير و رديف جرزی پس از اعال وصول جقصد دو
۵ـ ارسال ولههای تاييد تده به گمرك جرزی جات تسويه دفاتر

جراحل انجا کار
الف ) کاجيوناای ورودی
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ورود کاجيون به گمرک
ارا ه تقاضای هبت تده و دفترچه تير و ساير اسناد
بازديد از کاجيون و بررسی پلمش
صدور قب

انبار

تسويه کارنه تير بصورت قطعی يا جشروط
صدور اخطاريه و جطالبه ناجه در صورت جشروط بودن
خت رسيدگی
اعال به گمرک ورودی

و ) جات خروع کاجيون
درخواست هبت کارنه تير
انطباق اسناد با دفترچه تير
هبت کارنه تير
تعيين جالت خروع کا و کاجيون
تعيين جسير
پيريری اعال وصول از جرز خروع
جدارک جورد نياز و فرجاای جورد عمل
درخواست توسك ترکت حمل و نقل
CMR
جانيفست
بارناجه
فاکتور
دفترچة تير
گواهی قبولی
پروانه صادراتی
برگه اجازه خروع کاجيون
صورتجلسه بارگيری
کارت بازرگانی
پروانه فعاليت ترکت حمل ونقل
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ناجه گمرک ايران جبنی بر فعاليت ترکت
جقررات جورد عمل
جقررات صادرات و واردات
قانون اجور گمرکی
ا ين ناجه های اجرايی
کنوانسيون تير
بخشناجه های گمرک ايران

جنابع:
حوزه نظارت گمركات خراسان رضوی
صفحه خبری تين نيوز
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