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 چکیده
ز تجارت جهاني را در درصد ا 98نزدیک به  عضو 160سازمان جهاني تجارت با بیش از 

تنگناها و فشارهاي اقتصادي که ممکن  رغمعلياختیار دارد؛ با عضویت در این سازمان، 

امیدوار بود از جهات اقتصادي و حتي  توانميبراي کشور داشته باشد،  مدتکوتاهاست در 

 پيدرمنافع فراواني  بلندمدتارتقاي سطح جهاني ایران در  ویژهبهاجتماعي و  -فرهنگي

ها و آزادي تجارت، کاهش تعرفه .نمایدمي ناپذیراجتنابداشته باشد و به همین جهت امري 

، از اصول و اهداف سازمان جهاني تجارت است. در همین راستا ايتعرفهحذف موانع غیر 

که هر کشور متقاضي عضویت باید قوانین و  شدهتدوینقواعد و مقرراتي در این سازمان 

قوانین داخلي ایران که اهمیت  ازجملهود را با این قواعد تطبیق دهد. مقررات داخلي خ

تجارت خارجي دارد و نیازمند مطابقت با مقررات سازمان جهاني تجارت  درزمینهفراواني 

. در این مقاله به بررسي تطبیقي مفاد این قانون استاست قانون مقررات صادرات و واردات 

ان جهاني تجارت در سه زمینه حمایت از تولیدات داخلي، هاي متناظر سازمنامهبا موافقت

 پردازیم.وارداتي و تشویق صادرات مي هايمحدودیت
 

قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان جهاني تجاارت، اصار رفتاار     کلیدي: واژگان

 ملي، الحاق
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 . مقدمه1
حاضر توجه  هاي شگرفي است که در قرن بیستم و قرناز پدیده1«شدنيجهان»موضوع 

 هايسیاستکه نتیجه  1930بسیاري از کشورها را به خود جلب نموده است. رکود اقتصادي دهه 

حمایت گرایانه کشورهاي صنعتي جهان بود و جنگ جهاني دوم این ایده را تقویت کرد که 
خواهند آمد. نیاز به برقراري یک  نائرتري کشورها با آزادي تجاري، به رشد اقتصادي مطلوب

سیستم حقوقي براي تضمین آزادي تجاري و رد و بدل آزادانه کاال بین کشورها از نیازهاي فوري 
 پس از جنگ جهاني دوم بود.

تشکیر  زیوخافتکه تنها یادگار طرح پر  1947عمومي تعرفه و تجارت گات  نامهموافقت

رهاي عضو، فراهم المللي تجارت است با اهدافي چون ارتقاء سطح زندگي مردم کشوسازمان بین

مؤثر از منابع  برداريبهرهآوردن امکانات اشتغال کامر، افزایش درآمدهاي واقعي و سطح تقاضا، 

المللي، در حدود پنجاه سال عمر خود دستاوردهاي جهاني و گسترش تولید و تجارت بین

بر  هاي گمرکي و تنظیم روابط تجاريآزادسازي تجاري، کاهش تعرفه درزمینهي توجهقابر

 2اساس مقررات حقوقي به دست آورد.

در طول عمر گات هشت نوبت مذاکرات صورت گرفت که در دور هشتم که به دور طالیي 

( به طول انجامید تحوالت اساسي در 1994-1986اروگوئه معروف است و بیش از هشت سال )

 جهاني تجارت گردید.المللي ایجاد شد و نهایتاً منجر به تشکیر سازمان تنظیم روابط تجاري بین

یکي از اتفاقات مهم تجاري و اقتصادي اواخر  1995تشکیر سازمان جهاني تجارت در سال 
قرن بیستم بود. الحاق به این سازمان، متعهد شدن به یکسري مقررات و اصولي است که در 

 هاي سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهاني، سازمان جهانينامهموافقت
. بدین کندميهاي ملي را ایفا هاي آن، نقشي شبیه به قانون اساسي در نظامنامهتجارت و موافقت

در  شدهمطرحگذاري که حق ندارند با وضع قوانین عادي اصول معني که همانند مجالس قانون

قانون اساسي خود را نقض کنند، سیاست و تدابیر اقتصادي و تجاري یک کشور نباید در تعارض 
با اصول، تعهدات و مقررات سازمان جهاني تجارت باشد. بنابراین نقش سازمان جهاني تجارت 

ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجي کشورهاي عضو است تا کشورها نتوانند براي 

                                                                                                     
1 Globalization 

 (، اقتصاد سیاسي نظام تجارت جهاني و تجارت خارجي ایران، تهران، انتشارات میالد نور.1384اسفندیار )، یدبخشام. 2
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اتخاذ نمایند که موجب بحران اقتصادي  هایيسیاستو زودگذر خود  مدتکوتاهنیر به اهداف 

تا  دهدميمللي شود. سازمان جهاني تجارت مکانیزمي است که به کشورها امکان الدر سطح بین
اقتصادي و تجاري خود بر اساس اصول و مقررات حقوقي، به این  هايسیاست گذاريپایهضمن 

 1سازمان بپیوندند.
تأسیس سازمان جهاني تجارت، هر دولت یا قلمرو گمرکي مستقلي  نامهموافقت 12بر پایة ماده 

تأسیس سازمان و  نامهموافقتدر  شدهبینيپیشدر اداره روابط تجاري خارجي و سایر امور  که

طبق شرایطي که میان  تواندميکامر داشته باشد،  خودمختاري، چندجانبههاي تجاري نامهموافقت

 به آن ملحق شود. گیردميقرار  موردتوافقآن کشور یا قلمرو گمرکي و سازمان 

اي از هاي سازمان جهاني تجارت که مبتني بر دستهنامهکلي در موافقت عالوه بر تعهدات
، هر عضو سازمان باشدمياصول بنیادین همچون رقابت آزاد، تجارت منصفانه و عدم تبعیض 

که  هاي الحاق پذیرفتهموظف به رعایت تعهداتي است که به هنگام مذاکره با سازمان در پروتکر
عضویت در  مجردبهاین تعهدات که  جزبه. شودميتقابر را شامر جداول تعرفه و امتیازات م

هاي و رویه هانامهآیین، اعضاء ضمناً مکلفند انطباق قوانین، شودميسازمان براي هر عضو ایجاد 

را تضمین  اندپذیرفتهو پروتکر الحاق  الذکرفوقهاي نامهاداري خود با تعهداتي که طبق موافقت
 2.(تأسیس سازمان جهاني تجارت نامهموافقت 16 ماده 4بند کنند )

 درزمینهفوق، در صورت الحاق ایران به سازمان جهاني تجارت، الزاماتي  مراتببهبا توجه 

. آیدمي به وجودهاي تجاري چندجانبه و تطبیق قوانین داخلي با آنها نامهموافقت يجانبهیکرعایت 
یابد، قانون مقررات ارجي براساس آن جریان ميقوانین اصلي کشور که بازرگاني خ ازجمله

و جداول تعرفه  73اجرایي آن مصوب فروردین  نامهآیینو  1372صادرات و واردات مصوب 
قرار  موردبررسيضمیمه قانون یادشده است که هرسال ممکن است تغییر کند. پرسشي که باید 

تجارت  درزمینهترین قانون اصلي وانعنبهبگیرد آن است که آیا قانون مقررات صادرات و واردات 
هاي سازمان جهاني تجارت و اصول بنیادین آن قانوني مناسب بوده و نامهخارجي با توجه به موافقت

ها، داراي نامهنیاز به اصالح ندارد یا اینکه قانوني است که با توجه به همین اصول و موافقت
                                                                                                     

تاأثیر آن بار مقاررات داخلاي، قام، مجلاه مجتماع        ایران به سازمان تجاارت جهااني و    الحاق (،1379عبدالحسین )شیروي،  .1
 .5آموزش عالي قم، شماره 

حقوقي سازمان جهاني تجارت/نتایج مذاکرات تجاري چندجانبه دور  اسناد (،1385دیگران )ترجمه طارم سري، مسعود و  .2
 بازرگاني. يهاپژوهشاروگوئه، تهران، موسسه مطالعات و 
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 ؟نمایدمي ناپذیراجتنابهایي است و اصالح آن نارسایي

با نگاهي گذرا به مقررات صادرات و واردات و بررسي و تطبیق آن با اصول بنیادین سازمان 

رسیم که این مقررات در مواردي با اصول مذکور ناهماهنگ و جهاني تجارت به این نتیجه مي

 سازمان جهاني تجارت، اعضا سیتأس نامهموافقت 11آنکه مطابق ماده  ازجملهگاه مغایر است. 

هاي صادراتي و وارداتي یا از طرق دیگر در ، مجوزبنديسهمیهنباید هیچ محدودیتي را از طریق 

مورد ورود هر محصولي از سرزمین عضو دیگر و یا صدور هر محصولي که مقصد آن سرزمین 

 هايمحدودیتو احتماالً سایر  شدهتعیینهاي شد وضع یا حفظ کنند. البته تعرفهعضو دیگر با

اما در اجراي سیاست تحدید ؛ استاست، از این حکم مستثني  قرارگرفته موردتوافقه قبالً مجاز ک

وارداتي به صور گوناگون در قانون مقررات صادرات و واردات ایران  هايمحدودیتواردات، 

، 2ماده  به تحدید ورود برخي از کاالها در توانمي هامحدودیتاین  ازجمله، شودميمالحظه 

، 8، ثبت سفارش در ماده 6ر کاالهاي وارداتي با وسیله نقلیه ایراني در ماده اولویت حم

اجرایي  نامهآئین 42کاالهاي مستعمر بر پایه قیمت کاالهاي مشابه نو در تبصره ماده  گذاريقیمت

 این قانون اشاره کرد.

تجاري هاي نامهقانون مقررات صادرات و واردات در سه مقوله با مقررات ماهوي موافقت

 هايمحدودیتاعمال »، «حمایت از تولیدات داخلي»یابد که عبارتند از چندجانبه ارتباط مي

و  شدهبررسيکه ابتدا اصول بنیادین سازمان جهاني تجارت مختصراً « تشویق صادرات»و « وارداتي

 نهاي متناظر آن در سازمانامهبا موافقت سپس مقررات صادرات و واردات در سه زمینه فوق

 تطبیقي قرار خواهد گرفت. موردبررسي

با توجه به اینکه در این مقاله تالش بر این بوده است که موانع حقوقي الحاق ایران به سازمان 

مقررات صادرات و واردات بررسي و تحلیر شود، جز در موارد ضرورت  درزمینهجهاني تجارت 

 شود.ري ميهاي اقتصادي الحاق ایران به این سازمان خوددااز تحلیر

 

 . اصول بنیادین حاکم بر سازمان جهانی تجارت2
کشور متقاضي  موردتوجهبراي ورود یا با ورود به سازمان جهاني تجارت، اصول چندي باید 

حمایت از تولیدات »عضویت یا دولت عضو باشد که از این میان دو اصر بنیادین که عبارتند از 
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 دارند. ايویژهجایگاه « اصر رفتار ملي»و « داخلي

 حمایت از تولیدات داخلی .1 -2

، به اعضا کندميتجارت آزاد پیروي  هايسیاستمقررات سازمان جهاني تجارت از  بااینکه

که از تولیدات داخلي خود در مقابر رقابت خارجي با برقراري تعرفه حمایت کنند،  دهدمياجازه 

هایي آن، تعرفه موازاتبه 1.ها اِعمال گرددمشروط بر آنکه این قبیر اقدامات تنها از طریق تعرفه

و  یافتهکاهشباید  کنندميکه کشورها براي حمایت از تولیدات داخلي خود وضع یا حفظ 

که بدین ترتیب در مذاکرات میان دولت متقاضي الحاق  ايتعرفه يهانرخحذف گردد.  تیدرنها

ن سایر تعهداتي که کشورها تقبر و همچنی گیردميقرار  موردتوافقو سازمان جهاني تجارت 

 ايجداگانه. بنابراین هر دولت عضو سازمان جدول شوندميدر جداول امتیازات درج  کنندمي

مازاد بر میزان مندرج  هایيمالیاتبرآنکه متعهد است تعرفه یا سایر حقوق گمرکي یا دارد و عالوه

کمّي که ارزش امتیازات  هايودیتمحددر جداول خود وضع ننماید، نباید اقداماتي نظیر وضع 

تا از اتخاذ  شوندمياتخاذ کند. افزون بر آن کشورهاي عضو متعهد  دهدميرا کاهش  ايتعرفه

و کاالهاي  طرفازیککه به برخورد دوگانه کشور عضو با کاالهاي ساخت داخر  هایيسیاست

ه مالیات بر فروش کاالهاي مشابه وارداتي از طرف دیگر منجر شود، خودداري کنند؛ مانند اینک

، 1994گات  3وارداتي دو برابر مالیات بر فروش کاالهاي مشابه تولید داخر باشد. بر اساس ماده 

، نباید از کنندميکه کشورهاي عضو نسبت به کاالهاي وارداتي منظور  هایيمساعدتامتیازات و 

، اندداشتهید داخر معمول که کشورهاي عضو نسبت به کاالهاي تول هایيمساعدتامتیازات و 

که در حمایت از تولیدات  هایيسیاستیض شود. بنابراین تبعبهکه منجر  ايگونهبهکمتر باشد 

و کاالهاي تولید داخر را نسبت به کاالهاي وارداتي در شرایط بهتري قرار  شودميداخلي اتخاذ 

 2مقررات سازمان تجارت جهاني است. برخالف، دهدمي

که  هاي گمرکي و سود بازرگاني استهاي حمایت از تولیدات داخلي وضع تعرفهراه ازجمله

                                                                                                     
، تنها ابزار قانوني و مجاز براي نامه گاتموافقتچنین سازمان جهاني تجارت و هم الزم به تأکید است که تحت مقررات 1

ها از محدوده توافقي که در جریان الحاق بین کشور متقاضي و البته این تعرفه حمایت از تولیدکنندگان داخلي، تعرفه است.

 سایر کشورهاي عضو صورت گرفته و تثبیت گردیده است نباید تجاوز کند.

 ایران به سازمان تجارت جهاني و پیامادهاي آن بار مقاررات صاادرات و واردات، تهاران،      الحاق (،1384مهدي )فیروزي،  .2
 .44مجله حوزه و دانشگاه، شماره 
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کاالهاي وارداتي در کشور عضو افزایش یابد که این  يشدهتمامقیمت  شودمياین امر باعث 

 روش از گذشته مبناي تعیین میزان حقوق گمرکي و سود بازرگاني در قوانین بوده است.

بر مبناي  ازجمله، شودميشناخته  شدهتثبیتجدول که تعرفه هاي مندرج در تعرفه هاينرخ

محصول به محصول، نرخ تعرفه قبر از مذاکره و نرخي که در آن سطح، کشور مرتبط در مذاکرات 

در  تواندميها یک کشور . در مذاکرات تجاري راجع به تعرفهشودميتوافق نموده است، فهرست 

 موارد زیر توافق نماید:

 مثبت موجود هايخنرتثبیت  -

 هاآنموجود و تثبیت  هاينرخکاهش  -

هایش را در سقفي تثبیت کند که از نرخ حاصر از است که تعرفه پذیرامکانالبته براي هر کشور 

ها که در مذاکرات بر سر آن توافق نموده است، بیشتر باشد. در این صورت کشور کاهش تعرفه

از تعهداتش تا این سقف افزایش دهد.  یکهیچبدون نقض هایش را در هر زمان مخیر است تعرفه

شود. این موضوع ها، در کاهش درآمدهاي دولتي منعکس ميبیشترین اثر اقتصادي کاهش تعرفه

دهد در کشورهایي که بخش اعظمي از درآمدهاي دولت را عوارض گمرکي تشکیر مي ویژهبه

 1است. ترنمایان

هاي اقتصادي کالن از قبیر تولید ناخالص داخلي، تراز ها متغیراین کاهش تعرفه تبعبه

 تواندميو بازار کار ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد که این اثرات در بدو الحاق  هاپرداخت

فشار سنگیني بر بعضي از صنایع وارد کند. براي نمونه در صورت الحاق ایران به سازمان جهاني 

با مشکر جدي مواجه خواهد شد، چراکه در صورت ها، صنعت خودرو تجارت و کاهش تعرفه

، این صنعت توانایي رقابت خود را از ترپایینباالتر و قیمت  باکیفیتورود محصوالت مشابه 

که این صنعت به خود اختصاص داده است نیز متأثر  ايگستردهآن بازار کار  تبعبهدهد. دست مي

، کنندهمذاکره هايدولتمیان  ايتعرفهامتیازات  هرچند اصر حاکم بر مبادله روازاین خواهد شد.

                                                                                                     
 الحاق به سازمان جهاني تجارت؛ دبیرخانه آنکتاد، تهران. يچگونگ (،1384) یگراندترجمه بینات، ابوالقاسم و  .1
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و  یافتهتوسعهکشورهاي  مابینفياما بر مذاکرات  1؛اصر عمر متقابر و نفع متقابر است

خواسته  توسعهدرحالکامر حاکم نیست و از کشورهاي  طوربهقاعده عمر متقابر  توسعهدرحال

 3ا اعطا کنند.امتیازاتي ر 2که براساس عمر متقابر نسبي، شودمي

 
 4اصل رفتار ملی .2-2

دومین اصر بنیادین گات پرداخته است. بر این  عنوانبهگات به تشریح اصر رفتار ملي  3ماده 

از اعضاي سازمان جهاني تجارت نباید در قبال کاالهاي وارداتي به نسبت کاالهاي  یکهیچاساس 

 تولید داخر با مطلوبیت کمتري رفتار نمایند.

بند اول ماده مرقوم، هدف از متعهد نمودن اعضا به اصر رفتار ملي، اطمینان از عدم بر اساس 
اقدامات حمایت گرایانه از تولیدات داخلي به نسبت کاالهاي وارداتي است.  کارگیريبه

اقدامات داخلي نباید منجر به حمایت بیشتر از کاالهاي داخلي به نسبت کاالهاي  دیگربیانبه
 5.خارجي شود

                                                                                                     
هاي کمّي خواستار دسترسي بیشتر به ها یا رفع سایر موانع نظیر محدودیتي که از طریق کاهش تعرفهکشور بیترتنیابه 1

 کننديمهایي که کشورهاي دیگر سودمند تلقي ها یا در سایر زمینهبازارهاي سایر کشورهاست باید آماده باشد تا در تعرفه

 امتیازاتي را اعطا کند.

توسعه اقتصادي کشورهاي  ترنییپادهد که به خاطر سطح قرار مي مدنظرقعیت را عمر متقابر نسبي این وا قاعده 2

و نیازهاي تجاري و مالي آنها، این کشورها ممکن است قادر نباشند امتیازاتي را بر همان مبنا که کشورهاي  توسعهدرحال

در سطح یکساني قرار ندارند و  توسعهالدرح، طبق این قاعده تمام کشورهاي وجودنیباا، اعطا کنند. دهنديم افتهیتوسعه

شود در . از این کشورها خواسته مياندافتهیدستده به مراحر رشد باالتري کشورهاي تازه صنعتي ش ژهیوبهبرخي از آنها 

بیشتري تر رشد اقتصادي قرار دارند، امتیازات ها و تثبیت آنها نسبت به سایر کشورهایي که در مرتبه پایینقالب کاهش تعرفه

رشد  موازاتبهکه  کنديم، زیرا تصدیق بردارد ( را نیز درGraduationچنین این قاعده مفهوم فراغت )اعطا کنند. هم

ممکن است قادر باشند بر مبنایي مشابه با  تیدرنهاو  رسنديمبه مرتبه باالتر  جیتدربه، این کشورها توسعهدرحالکشورهاي 

 اي اعطا نمایند.تعرفه امتیازات افتهیتوسعهکشورهاي 

(، قاانون مقاررات صاادرات و واردات و الزاماات حقاوقي ساازمان جهااني تجاارت، مجموعاه          1375مسعود )طارم سري،  .3
 بازرگاني. يهاپژوهشحقوقي سازمان جهاني تجارت، تهران، مؤسسه مطالعات و  يهاجنبهمقاالت همایش بررسي 

4  National Treatment 
 ترفعالاصول رقابت بوده و افراد  کنندهنییتعفلسفه وضع این اصر آن است که در تجارت آزاد که بازار،  گریدعبارتبه  5

هاي دولت کشور میزبان، این فضاي رقابت را مخدوش کرده و دولت مزبور، با اعطاي در بازار، برنده هستند؛ نباید تبعیض
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 گیرند.يدربرم، اقدامات داخلي دو طیف از موضوعات را ادشدهیبند  در

 داخلي؛ هايهزینهو سایر  هامالیاتاول، 
دوم، قوانین، مقررات و ضوابط مؤثر بر فروش داخلي، پیشنهاد براي فروش، خرید، 

، توزیع یا استفاده از کاالها، مقررات مقداري داخلي حاکم بر میزان ترکیبات و ونقرحمر
 فرآوري یا استفاده از کاالها؛

داخلي  هايهزینههاي داخلي و سایر گات، اقدامات داخلي تنها به مالیات 3در بند دوم ماده  
در این  مدنظرمحدود بوده و از قوانین و مقررات صحبتي به میان نیامده است. اقدامات داخلي 

از اقدامات داخلي براي  ترسختمستقیم یا غیرمستقیم  طوربهبخش براي کاالهاي خارجي نباید 

 کاالهاي داخلي مشابه باشند.
گات، اقدامات داخلي منحصر به قوانین، مقررات و ضوابط داخلي مؤثر  3در بند چهارم ماده 

، توزیع یا استفاده از کاالست. ونقرحمربر فروش داخلي، پیشنهاد براي فروش داخلي، خرید، 
با مطلوبیت کمتر در قبال کاالي خارجي به نسبت کاالي داخلي چنین اقداماتي نباید منجر به رفتار 

 هايهزینهداخلي ممکن است  ونقرحمرشایان یادآوري است که مقررات مربوط به  1.مشابه شود

 گونهاین کهدرصورتيمتفاوتي را بر کاالهاي خارجي به نسبت کاالهاي داخلي مشابه وضع نماید. 
باشند، تابع اصر رفتار ملي  شدهوضع ونقرحمرتصادي وسیله تنها براساس کارکرد اق هاهزینه

متفاوت براساس محر تولید کاال(  هايهزینهصورت )وضع  غیر ایننبوده و منع نخواهد شد. در 
 2به دلیر نقض رفتار ملي ممنوع است.

اولویت حمر همه »: 1373قانون مقررات صادرات و واردات کشور مصوب  6مطابق ماده 

ارداتي کشور با وسایر نقلیه ایراني است، دستورالعمر مربوط به استفاده از وسایر نقلیه کاالهاي و

را شوراي عالي هماهنگي ترابري کشوري  آهنراهو  ايجادهخارجي اعم از دریایي، هوایي، 

                                                                                                     
 )رقباي خارجي، کفه ترازو را به نفع بخش داخلي سنگین کند. هایي برايامتیاز به بخش داخلي و یا اعمال محدودیت

 (225. ص1390صادقي، غفاري فرساني. 

، به شرطي شديمدر یک دعوا، دولت ایتالیا قانوني را به تصویب رساند که مطابق آن به کشاورزان، وام با نرخ پایین داده  1
 ساخت داخر را خریداري کنند.  آالتنیماشکه 

 3نسبت به کاالهاي وارداتي تلقي کرده و آن را خالف ماده  زیآمضیتبعالف گات این قانون را یک رفتار هیأت حر اخت

 (19. ص 1379گات دانست.)شیروي. 

 سازمان جهاني تجارت، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران. (،1390خارجه )دفتر مطالعات سیاسي وزارت امور  .2
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 1.«نمایدميمصوب هیأت وزیران تهیه  نامهآئینبراساس 

و عبور کاالهاي خارجي  ونقرحمري قانون اجرای نامهآییناز  10ماده  موجببهچنین هم

(: عبور کاالهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسالمي ایران منوط به سپردن 20/9/1377)مصوب 

 به شرح زیر خواهد بود: الضمانوجه

در مورد کاالهاي مجاز مبلغي معادل حقوق گمرکي، سود بازرگاني و عوارضي که به  )الف 

 .گیرديمواردات قطعي آن کاال تعلق 

مبلغي معادل حقوق گمرکي، سود  الورودممنوعب( در مورد کاالهاي مجاز مشروط و  

 ...« بازرگاني و سه برابر ارزش کاال 

کلیه کاالهاي (: »22/12/1374و عبور کاالي خارجي )مصوب  ونقرحمرقانون  5ماده  موجببه

ایراني داراي مجوز فعالیت از  الملليبین ونقرحمرهاي سهامي ترانزیت خارجي که توسط شرکت

تلقي در حکم کاالي مجاز  الضمانوجهسپردن  ازنظر، گردندميوزارت راه و ترابري حمر 

 ...«.شده،

سپرده نقدي و  صورتبهموضوع این ماده  الضمانوجه»این ماده:  4تبصره  موجببهچنین هم 

 ونقرحمرهاي قانون، شرکت 5 که در ادامه همین تبصره و ماده« بانکي بوده... نامهضمانت

هاي تضامني نامهبانکي از ضمانت نامهسپرده نقدي و یا ضمانت جايبه توانندميالمللي ایراني بین

استفاده  الضمانوجههاي معتبر براي سپردن نامهالمللي و یا بیمهبین ونقرحمرهاي بانکي شرکت

 2کنند.

کاالهاي وارداتي کشور را به وسایر نقلیه ایراني  اولویت حمر همه ازآنجاکه مورداشارهمواد 

                                                                                                     
 نون مقررات صادرات و واردات در ارتباط با حمر کاالهاي وارداتي و صادراتي:اجرایي قا نامهنیآئموادي از  1
براي  یيهامشوقاقتصادي  يهاروشوزارت راه و ترابري )شوراي عالي هماهنگي ترابري( با استفاده از : » 12تبصره ماده  -

 «دینمايم  ينیبشیپحمر کاالهاي صادراتي با وسایر نقلیه ایراني 

عالي هماهنگي ترابري کشور در ارتباط با اولویت حمر کاالهاي وارداتي توسط وسایر نقلیه ایراني اعم  : شوراي13ماده  -
مربوطه را با توجه به نکات زیر تصویب و جهت اجرا به کلیه  يهادستورالعمر، آهنراهو  ياجادهاز دریایي، هوایي، 

 ابالغ خواهد نمود: ربطيذ يهاترجمان

گرایش صاحبان کاال به  منظوربهناسب براي کاهش تشریفات اداري و استفاده از ابزارهاي اقتصادي م يهاروشتعیین  – 1
 استفاده بیشتر از ناوگان ایراني.

 ایجاد تسهیالت براي وسایر نقلیه ایراني. -2
 .تهران ، پژوهش و تحلیر محتوا،1390( قانون امور گمرکي مصوب 1390محمد ). خاني چهري، 2
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ایراني  ونقرحمرهاي براي شرکت ايویژهداده و براي حمر کاالهاي عبوري خارجي امتیازات 

خارجي قائر به اولویت  ونقرحمرهاي هاي ایراني نسبت به شرکتدر نظر گرفته و براي شرکت

 4بند نشده )وضع  ونقرحمرد اقتصادي وسیله و امتیاز شده است و این اولویت بر اساس کارکر

عالوه بر این اگر این  1گات( برخالف اصر رفتار ملي بوده و باید این اولویت حذف شود. 3ماده 

تلقي شود، در این صورت مغایر با  محدودکنندهنیز یک اقدام  1994گات  11مواد از دیدگاه ماده 

 آن خواهد بود.

ررات صادرات و واردات کشور به موضوع مهم حمایت مؤثر از عالوه بر موارد فوق قانون مق

از  ناچاربهبه مقدار نیاز کشور نیست و  هاآنتولید داخلي که در مورد کاالهایي که تولید داخلي 

که باید به نحوي سهم  داردمياین قانون مقرر  21، توجه نموده است. ماده گرددميخارج وارد 

مؤثري از تولید داخلي به عمر آید. این ماده هیأت وزیران را  واردات تعیین گردد که حمایت

حمایت از تولیدکنندگان داخلي و تنظیم سیاست بازرگاني کشور، ضمن  منظوربهموظف کرد تا 

، ظرف مدت دو ماه تمهیداتي نسبت به تهیه الیحه قانوني حقوق کنندگانمصرفرعایت حال 

ه هرچند به دلیر منقضي شدن مدت مذکور لغو شده گمرکي کاالهاي وارداتي بنماید. این ماد

به تصویب رسید. در این  1390سال در سال  17حدود  بافاصلهاست ولیکن قانون امور گمرکي 

قانون مقررات  صراحتبهقانون نیز هدف حمایت از تولیدات داخلي دنبال شده است، اما نه 

ه حقوق ورودي را شامر موارد ذیر این قانون ک 1بند )د( ماده  ازجملهصادرات و واردات. 

کاال، سود بازرگاني که توسط  ( ارزش گمرکي%4؛ حقوق گمرکي معادل چهار درصد )داندمي

قانون، گمرک مسئول وصول آن است. سود  موجببهو وجوهي که  گرددميوزیران تعیین  اتهی

از  ايبرههست در شود ممکن ات وزیران تعیین ميني مذکور در این ماده که توسط هیابازرگا

 41ماده  1زمان براي حمایت از تولیدات داخلي بسیار باال تعیین گردد. در همین زمینه تبصره 

نرخ حقوق ورودي عالوه بر رعایت سایر قوانین و : »داردميمقرر  افزودهارزشقانون مالیات بر 

تغال و کاالي تولید یا مقررات باید به نحوي تعیین گردد که: الف( در راستاي حمایت مؤثر از اش

 ...«ساخت داخر در برابر کاالهاي وارداتي باشد؛ 

                                                                                                     
جهااني  ریلي ایاران باا اصاول ساازمان تجاارت       ونقرحمرمقررات  هايیرت( مغا1390فارساني )حسن و غفاري . صادقي، م1
(WTO و ارائه راهکار، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دوره )3، شماره 41. 
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گات مغایرت  3بنابراین مواد فوق به دلیر صراحت در حمایت مؤثر از تولیدات داخلي با ماده  

قرار  موردتوافقدارد و باید حذف یا اصالح گردد و یا اینکه در مذاکرات ابتدایي حدود آن 

 بگیرد.

که عمر متقابر  هامحدودیتهاي تولید داخلي در قالب تعرفه و سایر بخش براي حمایت از

باید به  ویژهبهدر این راستا  است. شدهبینيپیش 1994نسبي بر آن استوار است، ترتیباتي درگات 

ممکن است براي برخي اعضا ضرورت داشته باشد  کندميگات اشاره داشت که تصریح  18ماده 

توسعه اقتصادي تنظیمي، اقدامات حمایتي یا دیگر  هايسیاستو  هارنامهباجراي  منظوربهکه 

 مندبهرهاعضاي مزبور باید از تسهیالت اضافي  روازایناقدامات مؤثر بر واردات را اتخاذ نمایند. 

براي تأسیس  ايتعرفهشوند تا بتوانند انعطاف کافي را در ساختار تعرفه خود جهت اعطاي حمایت 

از صنایع نوبنیاد با استفاده از تعرفه و سایر اقدامات  توانميفظ کنند. بدین ترتیب صنعتي خاص ح

 1.حمایت به عمر آورد

، کلیه مقررات 18بنابراین ضمن امکان حمایت از تولیدات داخلي با رعایت چارچوب مادة 

الهاي وارداتي نسبت به کا آمیزتبعیضدر قانون مقررات صادرات و واردات که رفتار  ویژهبهقانوني 

اقداماتي که در  ازجملهقابر توجیه نیست، باید اصالح شود.  1994گات  18دارند و از دیدگاه ماده 

قانون مقررات صادرات و واردات که عوارض  15ماده  که، این است گرفتهانجاماین زمینه 

 کنندگانمصرف سازمان حمایت از التفاوتمابهگوناگوني از قبیر سود بازرگاني، عوارض گمرکي، 

و تولیدکنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداري محر )تعاون(، عوارض 

و غیره را مقرر  ، عوارض آسفالت، عوارض هوایي، عوارض بندري، عوارض بهدارياحمرهالل

                                                                                                     
 دنظرمورمتعاهد  ياطرفهکنند که ممکن است براي چنین تأیید ميهاي متعاهد همطرف»  1994گات  18ماده  2 بند 1

براي ارتقاي استاندارد عمومي  شدهيطراحتوسعه اقتصادي  يهااستیسها و اجراي برنامه منظوربهضرورت داشته باشد که 

و اینکه اقدامات مزبور تا جایي  زندگي مردم خود، اقدامات حمایتي یا دیگر اقدامات مؤثر بر واردات را اتخاذ نمایند

متعاهد باید از  ياطرفهکه آن  کننديمآنها توافق  رونیازارا تسهیر کنند.  نامهتکه نیر به اهداف این موافق اندموجه

اي براي تأسیس مند شوند تا بتوانند )الف( انعطاف کافي را در ساختار تعرفه خود جهت اعطاي تعرفهتسهیالتي اضافي بهره

اعمال کنند که ادامه  ياگونهبه هاداختپرهاي مقداري را در جهت حفظ تراز صنعتي خاص حفظ کنند و )ب( محدودیت

کامر در نظر گرفته  طوربهتوسعه اقتصادي به وجود آید،  يهابرنامه براثرسطح باالي تقاضا براي واردات که احتمال دارد 

 «شود.
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صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایي را موظف نموده بود نرخ این  هايوزارتخانهنموده و 

 افزودهارزشقانون مالیات بر  41ماده  موجببهض را به گمرک اعالم نمایند تا وصول گردد. عوار

قطعي  طوربهنسخ ضمني شده است. این ماده ضمن اینکه حقوق گمرکي را  2/3/1387مصوب 

، وصول تمامي 15ارزش گمرکي کاال تعیین نموده با حذف عوارض متعدد مذکور در ماده  (4%)

تعیین  وزیرانهیاتنها تحت عنوان سود بازرگاني که طبق قوانین مربوطه توسط این عوارض را ت

ایران براي الحاق به سازمان جهاني تجارت با ایراد اخذ عوارض  ترتیباینبه 1.داندميشود مجاز مي

 هايمالیاتزیرا تمامي عوارض و  2متعدد از کاالهاي ورودي مواجه نخواهد بود. هايمالیاتو 

شود. البته این حقوق ورودي که سود دولت تحت یک عنوان )حقوق ورودي( اخذ مي موردنظر

ایران و کشورهاي عضو  موردتوافقاي بازرگاني آن متغیر است باید در چارچوب جداول تعرفه

 در این جداول تجاوز نکند. شدهتعیینصورت پذیرد و از سقف 
 

 وارداتی در گات هايمحدودیت. 3
و برپایي سازمان جهاني  نامهموافقتحصول هدف  منظوربهالش شده تا در مقررات گات ت

، اعضا نباید 1994گات  11 مادة موجببههاي وارداتي پرهیز شود. تجارت از ایجاد محدودیت
، مجوزهاي صادراتي و وارداتي یا از طرق دیگر در مورد بنديسهمیههیچ محدودیتي را از طریق 

عضو دیگر و یا صدور هر محصولي که مقصد آن سرزمین عضو ورود هر محصولي از سرزمین 
 هايمحدودیتو احتماالً سایر  شدهتعیینهاي تعرفه جزبهدیگر باشد وضع یا حفظ کنند، البته 

 هايمحدودیتاست. در اجراي سیاست تحدید واردات،  قرارگرفته موردتوافقمجاز که قبالً 

. این شودميصادرات و واردات مالحظه  وارداتي به صور گوناگون در قانون مقررات

                                                                                                     
 افزودهشارزقانون مالیات بر  41با اندک تغییري نسبت به ماده  22/8/1390قانون امور گمرکي مصوب  1بند )د( ماده  1

 اضافهبه( ارزش گمرکي کاال %4حقوق گمرکي معادل چهار درصد ): »کنديمرا بدین شرح بیان « حقوق ورودي»تعریف 

قانون، گمرک مسئول وصول آن است  موجببهوجوهي که  عالوهبه گردديمت وزیران تعیین سود  بازرگاني که توسط هیا

 «شود.انجام خدمات نمي يهانهیهزمر ولي شا ردیگيمو به واردات قطعي کاال تعلق 

( خارج از چارچوب تعرفه، براي ورود هانهیهزبر اساس الزامات سازمان جهاني تجارت، دریافت هرگونه وجهي )غیر از  2

که باید مورد مذاکره قرار گیرد،  شدهتیتثباست. این حقوق فقط براساس تعرفه  رمجازیغکاالهاي سایر کشورهاي عضو 

مقررات سازمان  ازنظرکسب درآمد مالیاتي،  باهدفد شد، اما وصول هرگونه وجهي حتي در قالب تعرفه وصول خواه

 (122.ص1376جهاني تجارت مردود است.)طارم سري. 
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بندي کاالهاي وارداتي و صادراتي، اخذ عوارض ویژه و تحدید ورود برخي به طبقه هامحدودیت

کاالهاي مستعمر بر پایه قیمت کاالهاي مشابه نو، مربوط  گذاريقیمتکاالها، ثبت سفارش و 
 .شودميکه ذیالً به آنها اشاره  شوندمي

هرگونه ممنوعیت یا  عنوانبهکمي و مقداري را  هايمحدودیتگات  11بند اول ماده 
 هايمحدودیتدانسته است.  هاهزینهمحدودیت وارداتي غیر از عوارض گمرکي و سایر عوارض و 

، مجوزهاي واردات، مجوزهاي بنديسهمیه ازجملهتوانند در اشکال مختلف کمي و مقداري مي
 هايمحدودیتصادراتي داوطلبانه اعمال شوند. در  هايتمحدودیصادرات، ممنوعیت واردات و 

ممنوع بوده و مجوز الزم صادر  شدهتعیینمقداري، ورود کاال به قلمرو سرزمیني بیش از مقدار 

 .گرددنمي
مقداري از سوي اعضاء را چه در مورد  هايمحدودیتهرگونه استفاده و اعمال  یادشدهماده 

گات بدان  17تجاري دولتي که در ماده  هايبنگاهمنوع نموده است. واردات و چه در مورد صادرات م
اند. البته در این ماده، اعمال مقداري منع گردیده هايمحدودیتنیز از وضع  شدهپرداخته

موقتي براي  هايمحدودیتمقداري را در شرایط خاص مجاز دانسته که شامر  هايمحدودیت

موقتي براي رفع مازاد کاالي داخلي  هايمحدودیت، جلوگیري از کمبود بحراني مواد غذایي
براي  شدهاعمال هايمحدودیتهستند و  جایگزینيقابرکه مستقیماً با کاالي وارداتي  تولیدشده

. عالوه بر این، شرایط استثنایي عام تشریح شده در گات باشندميمحصوالت کشاورزي و شیالت 
و اقدامات حفاظتي  هاپرداختتي، مشکالت مربوط به تراز استثناهاي عمومي، استثناهاي امنی ازجمله

مقداري را  هايمحدودیتگات درج گردیده، نیز اجازه  21تا  18و  12اضطراري که در مواد 

 1دهند.مي
است  شدهتعریف« مشروط» عنوانبهکاالهایي  2قانون مقررات صادرات و واردات 2در ماده 

وز خواهد بود. مشروط ساختن ورود کاال به اخذ مجوز که ورود و صدور آنها مستلزم کسب مج

                                                                                                     
 وزارت امور خارجه. انتشارات ،تهران جهاني تجارت، سازمان (،1390خارجه )دفتر مطالعات سیاسي وزارت امور  .1
 صادرات و واردات کشور: قانون مقررات 2 ماده 2
 کاالي مجاز: کاالیي است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد. -

 است. ریپذامکانکاالي مشروط: کاالیي است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز  -

یا مصرف ( و یا  دوفروشیخرشرع مقدس اسالم ) به اعتبار  موجببهکاالي ممنوع: کاالیي است که صدور یا ورود آن 

 قانون ممنوع گردد. موجببه
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مغایرت  1994گات  11واردات تشخیص داده شود، با ماده  محدودکنندهیک عامر  عنوانبهاگر 

گات،  20همین ماده ورود بعضي کاالها ممنوع است. طبق بند الف ماده  موجببهدارد. همچنین 

 تواننميالق عمومي است جلوگیري کرد، اما از ورود و صدور کاالهایي که خالف اخ توانمي

این  روازاینو ممنوع تقسیم نمود  و مشروط و غیر مشروط غیرمجازاصوالً کاالها را به مجاز و 

ممنوعیت اگر به دالیر امنیتي یا مسائر شرعي و عفت عمومي نباشد، هیچ توجیهي در نظام 

 حقوقي سازمان جهاني تجارت نخواهد داشت.

 165بند )ت( ماده  موجببهقانون مقررات صادرات و واردات  2ماده  3و  2، 1 مفاد بندهاي
)ع(،  دربندهايلغو و مجدداً همین مفاد با اندکي تغییر  22/8/1390قانون امور گمرکي مصوب 

 همین قانون به شرح ذیر اصالح گردیده است: 1)غ( و )ف( ماده 
 ایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.کاالي مجاز: کاالیي که صدور یا ورود آن با رع 

کاالي مجاز مشروط: کاالیي که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلي یک یا چند 
 سازمان دولتي دارد.

 موجببهکاالي ممنوع: کاالیي که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملي یا شرع مقدس اسالم 

 1قانون ممنوع است.

که  خوردميه این ماده، در تعریف )کاالي ممنوع( به چشم در اصالحی توجهقابرتفاوت 

بر این بوده است که کلیه « قانون موجببه»قبر از عبارت « یا»آن با حذف حرف ربط  موجببه
قانون تعیین نماید حتي اگر صراحتاً خالف شرع باشد. در همین  موجببهموارد ممنوعه را فقط 

کاالهاي ممنوعه براساس شرع »گمرکي ورود قطعي  قانون امور 122خصوص بند )الف( ماده 

گذار از اینکه . به نظر هدف قانوننمایدميرا ممنوع اعالم « قانون موجببهمقدس اسالم و 
در قانون نموده این است که از  تصریحبهکاالهاي ممنوعه براساس شرع مقدس اسالم را منوط 

 وگیري کند.در گمرک جل ايسلیقهو بعضاً برخورد  نظراختالف
این قانون دست  1در بند )ف( ماده « بنا به مصالح ملي»با اضافه کردن عبارت  وجودبااین

 122گذار را در ایجاد ممنوعیت بیشتر باز گذاشته است. در این خصوص بند )ب( ماده قانون
عبارت است از  استکاالهایي که ورود قطعي آن ممنوع  ازجمله داردميهمین قانون مقرر 

                                                                                                     
 .1391، 3.4.1جامع قوانین و مقررات جمهوري اسالمي ایران نسخه  لوح (،1391جمهوري ). معاونت حقوقي ریاست 1



53 
 

 ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات

 

 1تبصره  1«متکي به قانون هاينامهتصویبجدول تعرفه گمرکي یا  موجببهاالهاي ممنوع شده ک»
بنا به مقتضیات و  تواندميدولت : » داردميقانون مقررات صادرات و واردات نیز مقرر  2ماده 

 2.«شرایط خاص زماني، با رعایت قوانین مربوطه، صدور یا ورود بعضي از کاالها را ممنوع نماید
گذار که طبق بند )ب( ماده قانون موردنظر هايممنوعیتدر مواد مذکور چنانچه محدودیت و یا 

ها تعرفه شدهتثبیتقانون امور گمرکي ممکن است در آینده نیز تعیین شود، فراتر از سقف  122
ان در توافقات اولیه باشد و یا نتوان خالف نظم عمومي بودن آن را اثبات کرد با مقررات سازم

وي است قانون امور گمرکي به نح 126جهاني تجارت مغایرت دارد. البته نگارش بند الف ماده 
قانون مقررات صادرات و واردات  2الصدور ایراد وارده بر ماده که در خصوص کاالهاي ممنوع

 بر این ماده نیز وارد است.

شرع مقدس اسالم و یا  الصدور بر اساسکاالهاي ممنوع: »داردميبند الف این ماده مقرر  

الصدور را کاالهاي ممنوع 122گذار در این بند نیز همانند بند الف ماده قانون«. قانون موجببه

معیار ممنوع  الورودممنوع، ولیکن در خصوص کاالهاي داندميکاالهاي ممنوع شرعي و قانوني 

هاي ممنوع الصدور ، اما کاالگرددميقانون مشخص  موجببهشرعي بودن، آن چیزي است که 

 ذکرشدهاین قید را ندارد و نیازي نیست که خالف شرع بودن صادرات کاالیي حتماً در قانون 

شرعي ممنوع باشد، اگر در قانون ذکر نشده باشد ورود آن  ازنظرباشد. به عبارتي اگر کاالیي 

بودن و عدم نامشخص  به دلیرممنوع نیست اما صدور همان کاال ممنوع خواهد بود. امري که 

سازمان  موردایرادتصریح در قانون و امکان اعمال سلیقه در صدور مجوز صدور ممکن است 

 جهاني تجارت قرار گیرد.

 

 هاي وارداتیهاي ناظر به محدودیتنامهموافقت -4
گات آمده، دو  نامهموافقتمقرراتي که در  هاي وارداتي عالوه بردر رابطة با محدودیت

                                                                                                     
ت الف( کاالهاي ممنوعه قانوني عبار: »دارديمقانون مقررات صادرات و واردات نیز در دو بند مقرر  نامهنییآ 8ماده  1

قانون ممنوع شده است. ب( کاالهاي ممنوعه توسط دولت شامر کلیه  موجببهاست از کاالهایي که ورود یا صدور آن 

 «است. شدهاعالم رمجازیغکاالهایي است که در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر مصوبات دولت 

نیز نحوه تعیین کاالهاي قانوني و کاالهاي ممنوعه توسط دولت اجرایي قانون مقررات صادرات و واردات  نامهنیآئ 8ماده  2

 .دارديمرا بیان 
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وضع گردیده « گمرکي گذاريارزش نامهموافقت»و « هاي صدور مجوز ورودیهرو» نامهموافقت

و هم  آوردمياست که با کارکرد دوگانة خود هم امکان حمایت از تولید داخلي را فراهم 

 .نمایدميمقررات گات و اصول سازمان جهاني تجارت را رعایت 

 

 1هاي صدور مجوز ورودرویه نامهموافقت 4-1

به  ايتعرفهصدور مجوز ورود یکي از مصادیق جدي موانع غیر  هايرویهاینکه با توجه به 

در راستاي نیازهاي  توسعهدرحالي از کشورهاي توجهقابرشمار  ازآنجاکهو نیز  رودميشمار 

، براي آنکه کنندميصدور مجوز ورود استفاده  هايرویهو مالي خاص خود از  ايتوسعهتجاري، 

صورت نگیرد، تعهدات  1994مغایر با اصول تعهدات گات  ياگونهبهها هیروازایناستفاده 

هاي صدور مجوز ورود رویه نامهموافقتها در چارچوب یهروازاینعضو  کنندهاستفادهکشورهاي 

 است. شدهتعیین

 ينیبشیپحاوي این نکته است که رویه صدور مجوز باید ساده، شفاف و قابر  نامهموافقتاین 

که اطالعات کافي در مورد نحوه اعطاي  خواهدمياز کشورها  نامهموافقت، مثالعنوانبهباشد. 

باید  هادولتکه  داردميمقرر  چنینهم نامهموافقتواردات براي تجار منتشر کنند. این  پروانه

 سازمان جهاني تجارت را از تغییر رویه موجود و یا معرفي رویه جدید جواز واردات مطلع سازند.

مفاد  21/6/1386ه مورخ  37178ت /99562مصوبه شماره  موجببه وزیرانهیاتدر همین راستا 

و  هاوزارتخانه»قانون مقررات صادرات و واردات را به شرح ذیر اصالح نمود:  نامهآیین 4ماده 

مسئول تعیین ضوابط، مقررات و استاندارهاي صدور گواهي بهداشت انساني، دامي و  هايسازمان

باتي که براي ترخیص و ورود کاال رعایت آنها ضرورت دارد موظف هستند بدون در نظر گرفتن ن

موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کاال، ضوابط یادشده را به وزارت صنعت معدن و 

گروهي به اطالع  هايرسانهعام با انتشار در  صورتبهتجارت اعالم نمایند و وزارت یادشده 

وزارتخانه یا  این صورتاجرایي برساند، در غیر  هايسازمانن، صادرکنندگان و واردکنندگا

از ترخیص کاالهایي که ضوابط آن را اعالم نکرده است جلوگیري  تواندنميسازمان مسئول 

 «نماید.

                                                                                                     
1 Agreement on Import Licensing Procedures (AILP) 
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صدور  هايرژیمبراي  مورداستفادهرویه اداري  عنوانبهصدور مجوز  نامهموافقتدر این 

اداري  هايدستگاهکه مستلزم تسلیم درخواست یا سایر اسناد به  است شدهتعریفمجوز ورود 

جلوگیري از انحراف در  منظوربهکه  اندکرده، اعضاء تضمین نامهموافقت. در باشدميمربوطه 

 مورداستفادهاداري  هايرویهایجاد شود،  هارویهتجارت که ممکن است از اِعمال نامناسب این 

د را با در نظر گرفتن اهداف توسعه اقتصادي و نیازهاي مالي و تجاري براي صدور مجوز ورو

 تفسیر شده انطباق دهند. نامهموافقتعضو به ترتیبي که در  توسعهدرحالکشورهاي 

هاي صدور مجوز ورود به ، رویهنامهموافقتدر این  آمدهعمربهو براساس تعاریف  طورکليبه

 :شوندميتقسیم  دودسته

ي هستند که بر واردات هایرویه، از آن دست هارویهاین  1صدور مجوز خودکار يهارویه -1

کاالهاي مشمول مجوز، اثرات محدودکننده تجاري نداشته باشند. یعني اینکه هر شخصي که 

الزامات حقوقي مربوطه را براي فعالیت در عملیات وارداتي محصول مشمول مجوز رعایت کند، 

هاي مجوز را در و اخذ مجوز ورود باشد و همچنین درخواست واجد شرایط براي درخواست

 کاري بتوان تسلیم نمود تا مجوز ورود فوراً و حداکثر در ده روز کاري صادر شود. هرروز

صدور  هايرویههرگونه رویه خارج از دامنه تعریف  2صدور مجوز غیر خودکار: هايرویه -2

 خودکار قرار خواهد داد.غیر  هايرویهمجوز خودکار، آن را در زمره 

صدور مجوز خودکار  هايرویهدر صورت لزوم از  اندشدهکلیه اعضا تشویق و ترغیب 

روز  30. همچنین پاسخ به تقاضاهاي مجوز ورود غیر خودکار نبایستي از آورندعمراستفاده به 

، باید شودميمقداري و سهمیه اعمال  هايمحدودیتچنانچه  هارویهنیز در این  ؛ وتجاوز کند

توجه  هاسهمیهبه کشورهاي ذینفع اطالع داده شود و در تخصیص  هاسهمیهمیزان تخصیص این 

 3صورت گیرد. دوردستاقتصادي و امکان واردات از منابع  مقادیرالزم به 

اجرایي آن ورود کلیه کاالهاي  نامهآئین 5قانون مقررات صادرات و واردات و ماده  8ماده 

وکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگاني با رعایت سایر قابر ورود را م

                                                                                                     
1 Automatic Import Licensing 
2Non- Automatic Import Licensing 

 انتشاارات  اصاالح سااختار کشاور(، تهاران،     ينیازهاا یشپتجارت جهاني و الحاق ایران ) سازمان (،1387بیژن )، یدآباديب -3
 گیتي هنر.
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ثبت سفارش طبق مواد فوق الزامي است و براي چنین ثبتي ودیعه  ازآنجاکه .1مقررات نموده است

گات  11ماده  ازلحاظ تواندميصدور مجوز ورود،  نامهموافقت، این اقدام عالوه بر شودمياخذ 

 2واردات تلقي گردد. دهمحدودکنننیز اقدام 

قانون مقررات صادرات و واردات مبادرت به امر صادرات و  3عالوه بر موارد فوق مطابق ماده 

تجاري مستلزم داشتن کارت بازرگاني است. شرایط الزم براي صدور  صورتبهواردات کاال 

 10ماده  2بند  وجبمبهاست.  شدهتعییناجرایي این قانون  نامهآئین 10کارت بازرگاني در ماده 

کارت بازرگاني توسط اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران به نام متقاضیاني که  نامهآئیناین 

واجد شرایط الزم باشند براي مدت یک سال با رشته فعالیت خاص حسب درخواست متقاضي 

ز این صادر که پس از تأیید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود. برخي ا

سال سن،  23جنبه محدودکننده داشته باشد عبارت است از: داشتن حداقر  تواندميشرایط که 

تجارت با  درزمینهداشتن حداقر مدرک دیپلم یا موارد جایگزین ازجمله سه سال سابقه فعالیت 

بازرگاني، داشتن محر کسب متناسب با فعالیت، داشتن گواهي حضور و  هاياتاقتشخیص 

جهت  3اجرایي نامهآئین 41همچنین تودیع سپرده طبق ماده  توجیهي و غیره. هايدورهر موفقیت د

 واردات داشته باشد. محدودکنندهجنبه  تواندميگشایش اعتبار براي ورود کاال نیز 

. وضع مجوز باشدمي محدودکننده، شودميدر ایران غالب مجوزهایي که براي واردات برقرار 

آن است که ورود آن ردیف یا گروه از کاال به دالیر  منزلهبهه کاال، براي هر ردیف یا گرو

( مستلزم بررسي و اعمال ضوابط خاصي تا کنندهمصرفو  دکنندهیتولاقتصادي )حمایت از 

حصول اطمینان از ساخت یا عدم ساخت یا تولید در داخر، همچنین سقف و میزان معیني که باید 

جلوگیري از  منظوربهافتد که وضع مجوز اتفاق مي ندرتبه. باشدميهنگام ورود رعایت شود، 

                                                                                                     
جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید  يردولتیغواردکنندگان کاالهاي مختلف اعم از دولتي و  » قانون: 8 ماده 1

 ...«منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه نمایند. 
قانون نامیده  اختصاربه پسنیازاررات صادرات و واردات که ( قانون مق8( و )1با توجه به مفاد مواد ) » :نامهنیآئ 5ماده 

موارد زیر موکول  ياستثنابهباشد  يردولتیغشود ورود کلیه کاالهاي قابر ورود اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتي یا مي

 «.به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگاني با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود

 رژیم تجاري خارجي جمهوري اسالمي ایران، تهران. گزارش (،1387تجاري ) یاراالختتام. دفتر نمایندگي 2
 .«باشديمتجاري منوط به گشایش اعتبار در بانک  صورتبهورود کاال  » اجرایي: نامهنیآئ 41 ماده 3
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نازل صورت گیرد. در صدور مجوزهاي ورود براي کاالهاي  باکیفیتواردات کاالهاي 

 نامهآئین 2و ماده  22/8/1390قانون امور گمرکي مصوب  1طبق ماده « مشروط» اصطالحبه

هیأت وزیران  21092/ت/59174ره اجرایي قانون مقررات صادرات و واردات و مصوبه شما

است  موردنیازتقریباً در مورد تمامي کاالهاي مشروط اجازه وزارت بازرگاني  23/2/1379مورخ 

هاي دیگر نظیر وزارتخانه صنایع، کشاورزي، معادن، دفاع، بهداشت درمان و آموزش و وزارتخانه

 صدور مجوز ورود نمایند.اقدام به  توانندميپزشکي، نفت و مشابه آن در موارد مختلف 

، بیش از هر چیز به حمایت دولت از شودميمجوزهایي که براي صادرات برقرار 

عادي  کنندگانمصرفداخلي اعم از واحدهاي تولیدي صنعتي و کشاورزي و  کنندگانمصرف

وه بر . در ایران عالشودميمربوط  کنندميکه کاال را مستقیماً براي رفع نیازهاي روزمره استفاده 

وزارت صنعت، معدن و تجارت که همچون مورد واردات بیشتر مجوزها را در اختیار دارد. 

ي کشاورزي، بهداشت و درمان آموزش پزشکي نیز مرجع صدور مجوزهاي هاوزارتخانه

 1.باشندميصادرات 

براي واردات و صادرات وجود دارد که در مورد واردات  هایيگواهینامهعالوه بر مجوزها، 

 2بارتند از:ع

 مانند مواد غذایي(اقالم )براي برخي از  3گواهي استاندارهاي اجباري -

مانند اقالم بهداشتي، آرایشي، غذایي و دارو( اخذ این گواهي از بهداشت )گواهي  -

گاه صدور  ارتباطدراین. باشدمي برزمانبرخوردار است و بسیار طوالني و  ايپیچیدهبروکراسي 

 .شودميمراکز تحقیقاتي و دانشگاهي منوط  هازمایشآمجوز به اخذ پاسخ 

 گواهي قرنطینه دامي و نباتي -

 گواهي سازمان انرژي اتمي -

                                                                                                     
ي گمرکي که بنا به مالحظات بهداشتي، هاورود و ترخیص کاالها تحت هریک از رویه»قانون امور گمرکي:  127ماده  1

، موکول به اخذ باشديممربوطه  يهاسازمانآن براساس قانون مستلزم اعالم نظر  ریو نظا يطیمحستیز، ایمني و يانهیقرنط

 .«است هاسازمانگواهي از این 

ورود یا صدور کاالهایي منوط به  که یيهاسازمانو  هاوزارتخانه» قانون مقررات صادرات و واردات: نامهنیآئ 3 ماده  2

 «رعایت ضوابط استانداردها یا اخذ گواهي آنها، ...

 اجرایي قانون مقررات صادرات و واردات. نامهنیآئ 6ماده  3
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 گواهي وزارت ارشاد اسالمي -

 گواهي وزارت پست و تلگراف و تلفن -

 گواهي وزارت نیرو -

 1حسب مورد هاگواهيسایر  -

کنندگان حسب مورد در خصوص واردات کاال الزامات قانوني متعددي وجود دارد که وارد

صدور مجوز  نامهموافقتملزم به رعایت آنها هستند. مقایسه الزامات قانوني مجوز ورود در ایران با 

فاصله زیادي دارد. اوالً  نامهموافقتهاي اداري ایران با مفاد این که رویه دهدميورود نشان 

هاي متعددي در ثانیاً گواهینامهزیادي در ایران در صدور مجوز ورود دخالت دارند و  هايدستگاه

اداري را بیشتر  هايدستگاهاست و این خود تعداد  موردنیازرابطه با واردات برخي از کاالها 

. سازدميرا دچار مشکر  قرارگرفتهمورد تأکید  نامهموافقتو رعایت اصر سهولت که در  کندمي

 2اداري ایران وجود ندارد. هايرویهعالوه بر این مکانیزم صدور خودکار مجوز ورود در 
 

 3گمرکی گذاريارزش نامهموافقت 4-2

 شدهانیب 1994و در ماده مشابه در گات  1947گات  7گمرکي در ماده  گذاريارزشموضوع 

اجراي ماده هفت گات  نامهموافقت»اي تحت عنوان نامهاست که در پایان دور اروگوئه موافقت

 تمامي اعضا قرار گرفت. موردپذیرش« گمرکي گذاريرزشا نامهموافقت»یا « 1994

 گذاريارزشالمللي گمرکي اصول عمومي نظام بین گذاريارزش نامهموافقتگات و  7در ماده 

گمرکي باید براساس ارزش واقعي کاالي وارداتي و یا  گذاريارزشبیان گردیده است که بر طبق آن 

داخلي(، ارزش غیرواقعي، ملي )ناي ارزش کاالهایي با منشأ گرفته و نباید بر مب مشابه صورتکاالي 

قیمت کاال یا کاالي مشابه  عنوانبهاي انجام شود. در این ماده ارزش واقعي کاال موهوم یا سلیقه

پیشنهادي براي فروش در شرایط عادي و کامالً رقابتي و در زمان و مکاني که توسط قانون کشور 

                                                                                                     
هاي گمرکي بنا به مالحظات بهداشتي، هریک از رویه ورود و ترخیص کاالها تحت»قانون امور گمرکي:  127ماده  1

مربوط باشد، موکول به اخذ  يهاسازمانو نظایر آن بر اساس قانون مستلزم اعالم نظر  يطیمحستیز ، ایمني، ويانهیقرنط

 «است. هاسازمانگواهي از این 
 گیتي هنر. انتشارات اصالح ساختار کشور(، تهران، نیازهايیشپتجارت جهاني و الحاق ایران ) سازمان (،1387بیژن )، یدآباديب. 2

3 Customs Valuation Agreement (CVA) 
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 1.گرددميتعیین  شدهمشخصواردکننده 

اجرایي قانون مقررات صادرات و واردات کشور، گمرک ایران را  نامهآئین 42تبصره ماده 

چند مورد بر مبناي قیمت  استثنايبهموظف کرده بود که کاالهاي مستعمر موضوع این ماده را 

گذاري کاالهاي مستعمر نماید. مفاد این تبصره در خصوص قیمت گذاريقیمتکاالي نو مشابه 

است. ولیکن  شدهابطالرأي دیوان عدالت اداري  موجببهکاالي مشابه نو  بر مبناي قیمت

بیان نموده  22/8/1390قانون امور گمرکي مصوب  5گذار مجدداً مفاد این تبصره را در ماده قانون

انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمر  هايهزینهحقوق ورودي و » این ماده: موجببهاست. 

خدمت به پول رایج  دهندهارائهگمرک یا اشخاص  وسیلهبهدن کاال طبق مأخذ مقرر، به ترتیب بو

 «شود.ملي وصول مي

گات  7کاالهاي مستعمر بر مبناي قیمت کاالي مشابه نو در تعارض با ماده  گذاريقیمت

ش قانون مذکور، ارز 5مطابق مادة  چراکهگمرکي است.  گذاريارزش نامهموافقتو  1994

معامالتي کاالهاي مستعمر مالک عمر نبوده و بدیهي است قیمت یا ارزش معامالتي یک کاالي 

مستعمر با کاالي مشابه نو آن یکسان نیست تا از آن حقوق گمرکي یکسان اخذ شود. مورد 

راجع به  الذکرفوقدر تعارض با مقررات  تواندميمواردي است که  ازجملهمذکور 

هاي سازمان جهاني تجارت قرار گیرد. نامهو سایر موافقت 1994گات مقرر در  هايمحدودیت

 نامهموافقتگذار در تصویب قانون امور گمرکي جدید مفاد دور داشت که قانون ازنظرالبته نباید 

 15ماده  ویژهبهاین قانون  17الي  14قرارداده و در مواد  موردتوجهگمرکي را  يگذارارزش

گذاري گمرکي هرچه بیشتر قیمت واقعي کاال مالک قرار ه تا در ارزشمکانیزمي را مقرر داشت

 گیرد.
 

 تشویق صادرات -5
، حقوق داخلي ما امتیازات و تسهیالتي را يرنفتیغدرباره تشویق صادرات و توسعه صادرات 

 .رسدميبراي صادرکنندگان فراهم کرده است که مغایر با الزامات سازمان جهاني تجارت به نظر 
 

 1و اقدامات جبرانی هایارانه نامهموافقت 5-1
                                                                                                     

 وزارت امور خارجه. انتشارات ،تهران ،تجارت جهاني سازمان (،1390خارجه )دفتر مطالعات سیاسي وزارت امور  .1
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و اقدامات جبراني به نقش دولت در توسعه  هاارانهی نامهموافقتو  1994گات  16ماده 

. داردميرا بیان  غیرمجازممنوع و  هايیارانهصادرات پرداخته و محدوده و شرایط راجع به اعطاي 

الف تجارت مشروع بوده و زمینه را براي برخ ازآنجاکهصادراتي  يهاارانهیمطابق این ماده 

 2.، ممنوع شده استسازدميفراهم  رمنصفانهیغتجارت 

کمک مالي دولت یا هر نهاد عمومي در قلمرو  عنوانبه، یارانه نامهموافقت 1مطابق ماده 

 یارانه در عنوانبه. بنابراین آنچه شودميسرزمیني یک عضو که به اعطاي منفعتي منجر شود اطالق 

و « انجام شدن از سوي دولت»، «کمک مالي»باید داراي سه ویژگي  شدهگرفتهدر نظر  نامهموافقت

 باشد.« يمنفعت رسان»

 موجببهشرط دیگري را براي بررسي یارانه وضع نموده که  نامهموافقت 2عالوه بر این ماده 

با توجه به اهمیت موضوع،  3.گیرندميقرار  نامهموافقتخاص مشمول مقررات  يهاارانهیآن تنها 

 نماییم:گانة گفته شده تعریفي کوتاه ارائه مي 4از هر یک از شرایط 
 

 کمک مالي -1

و اقدامات جبراني، تنها اقدامات اتخاذي در قالب کمک مالي یا هر  هایارانه نامهموافقتدر 

رانه در نظر گرفته یا عنوانبهگات  16درآمدي و قیمتي به همان معناي ماده  هايحمایتشکر از 

 بیان داشته است. آیدميفهرستي از اقداماتي که کمک مالي به شمار  نامهموافقت 1. ماده شودمي
 

 دخالت دولت یا هر نهاد عمومي -2

که توسط یا به دستور دولت یا هر نهاد عمومي و  شوندميمالي زماني یارانه تلقي  هايکمک

تنها به  هایارانهسرزمیني یک عضو انجام شوند. بنابراین  یا با واگذاري از سوي آنها در قلمرو

                                                                                                     
1 Agreement on Subsidies and Countervailing Measures 

هد براي صدور هر متعا طرفکیکه اعطاي یارانه توسط  کننديممتعاهد تأیید  ياطرفه»گات: 16قسمت )ب( ماده  2

داشته باشد، در منافع عادي آنها  بارانیزمتعاهد دیگر آثاري  ياطرفهمحصولي، ممکن است براي صادرات و واردات 

 «.نامه گرددبه وجود آورد و مانع تحقق اهداف این موافقت جهتيباختاللي 

قانوني یا حتي در عمر،  ازلحاظد که پرداخت آنها هاي مزبور در صورتي ممنوع هستنعالوه بر موارد مذکور در باال یارانه 3

یارانه یا موکول به استفاده بیشتر از کاالهاي داخلي در قیاس  کنندهافتیدرطبق واقعیات موکول به عملکرد صادراتي واحد 

 (130، ص 1376(. )طارم سري، نامهموافقت 3با کاالهاي وارداتي باشند)ماده 
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 زیرمجموعهعمومي )مالي نهادهاي  هايکمکمالي مستقیم دولتي محدود نبوده بلکه  هايکمک

مالي نهادهاي خصوصي نیز  هايکمک. حتي شودميهاي دولتي را نیز شامر دولت( نظیر شرکت

از سوي دولت یا  ايویژهآنکه چنین کار  شرطبهود یارانه در نظر گرفته ش عنوانبه تواندمي

 نهادهاي عمومي به نهادهاي خصوصي واگذار شده و یا به دستور و مدیریت آنها انجام گیرد.
 

 اعطاي منفعت -3

، مگر آنکه به شوندنميمالي از سوي دولت با هر نهاد عمومي یارانه محسوب  هايکمک

برخي از موارد وجود منفعت و میزان آن بسیار روشن . در بیانجامداعطاي یک منفعت و سود 

در اکثر موارد تعیین  حالبااینبالعوض اشاره نمود.  هايکمکبه  توانمينمونه  عنوانبهاست که 

مثال،  طوربه. رسدميمالي منجر به اعطاي منفعت شده، دشوار به نظر  هايکمکاین موضوع که 

منفعتي ایجاد  تواندميه یا خرید کاال از سوي دولت چه زماني اعطاي یک وام، تزریق سرمای

دستورالعمر جامعي براي تشخیص منفعت در چنین مواردي ارائه ننموده،  نامهموافقتنماید؟ 

امارکن استیناف سازمان جهاني تجارت در دعواي کانادا و برزیر راجع به هواپیماهاي ساخت 

 موجببهبراي تعیین منفعت ارائه نموده که  برزیر در گزارش خود تا حدود زیادي رهنمودي را

اگر دولت وامي را در  مثالعنوانبهآن وجود منفعت باید از طریق مقایسه با بازار محر تعیین شود. 

هرچند  دهدميخصوصي قرار  هايبانکشرایط اخذ وام از  مانندبهبا شرایطي  دکنندهیتولاختیار 

و  گرددنمي دکنندهیتولاما منجر به اعطاي منفعت به  باشدميکمک مالي  منزلهبهچنین وامي 

 1شود.بنابراین یارانه محسوب نمي
 

 هایارانهخاص بودن  -4

مشمول  ايیارانهبه معناي آن نیست که هرگونه  هایارانهدر تعریف  گانهسه هايویژگياحراز 

 هایيیارانهتنها به  نامهموافقتو اقدامات جبراني خواهد بود، بلکه این  هایارانه نامهموافقتمقررات 

. فرض بر این کندميکه در تخصیص منابع یک نظام اقتصادي اخالل و انحراف ایجاد  پردازدمي

 يدسترسقابرگسترده در یک نظام اقتصادي  طوربهي که هایارانهیعني  خاص ریغاست که یارانه 

تابع  هایارانهبنابراین این نوع از و  نمایدنمياست، اخالل و انحرافي در تخصیص منابع ایجاد 

                                                                                                     
 وزارت امور خارجه. انتشارات ،تهران ،تجارت جهاني سازمان (،1390خارجه )مور دفتر مطالعات سیاسي وزارت ا1 
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یي که هایارانهي خاص یعني هایارانهو اقدامات جبراني نیست. در مقابر  هایارانه نامهموافقت

منجر  تواندمي گیردميیا صنایع تعلق  هابنگاهمشخص به یک بنگاه یا صنعت یا گروهي از  طوربه

ي هایارانهتنها  نامهموافقتاین اساس موضوع به اخالل و انحراف در تخصیص منابع شوند و بر 

 خاص است.

و  هایارانه نامهموافقتگات و  16با ماده  هایيمغایرتدر قانون مقررات صادرات و واردات 

 :گرددميآنها اشاره  ترینمهمکه به  خوردمياقدامات جبراني به چشم 

واردات قبر از صادرات مواد و »: داردميقانون مقررات صادرات و واردات مقرر  12ماده  -1

 صورتبهکاالهاي صادراتي  بنديبستهو  سازيآمادهکاالهاي مورد مصرف در تولید، تکمیر، 

 آنچهموقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک، از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات، جز 

قانون امور گمرکي  165د )ت( ماده بن موجببهاین ماده « دارد، معاف است. کارمزدجنبه هزینه یا 

قانون مقررات صادرات و واردات را تحت  12این قانون مفاد ماده  51اما ماده ؛ لغو شده است

ورود موقت براي »این ماده:  موجببه. داردميبا تغییراتي بیان « ورود موقت براي پردازش»عنوان 

موقت به قلمرو گمرکي  طوربه واندتميگمرکي است که بر اساس آن کاال  هايرویهپردازش، 

چنین شامر تا ساخته، تکمیر، تعمیر یا فرآوري شده و سپس صادر شود. این رویه هم وارد شود

شود و فرآوري مصرف مي ها( که در ساخت، تکمیر)کاتالیست هاکنندهتسریعمواردي از قبیر 

ت مشمول رویه ورود موقت براي و ابزارآال هاکننده. کاالهاي کمکي از قبیر روان گرددمينیز 

که از ساخت، تکمیر، فرآوري و  باشندميمحصوالتي  آمدهدستبهپردازش نیست. محصوالت 

 به دست اخذشدهتعمیر کاالهایي که براي آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت براي پردازش 

 طوربهرود کاالهایي که همین قانون که و 48گذار در این ماده برخالف ماده قانون.« آیندمي

، نمایدميانجام خدمات  هايهزینهشود را منوط به پرداخت حقوق گمرکي و قطعي وارد مي

اینکه براي پردازش در کاالهاي صادراتي استفاده شود از  شرطبهورود موقت برخي کاالها را 

 بایستميشود قطعي وارد  طوربهاما اگر همین کاال  1؛نمایدميپرداخت حقوق گمرکي معاف 

قانون  نامهآیین 27ماده  4مفاد تبصره  موجببهچنین حقوق ورودي آن پرداخت گردد. هم

 موردنیاز آالتماشینواردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و »مقررات صادرات و واردات: 
                                                                                                     

 .کنديمقانون امور گمرکي واردات موقت براي پردازش را از پرداخت حقوق گمرکي معاف  119بند )ج( ماده  1
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 «واحدهاي تولیدي در ازاي صدور محصوالت تولیدي خود بالمانع است.

فوق، دولت از دریافت وجوه متعلق به واردات کاالهایي که براي مطابق مقررات  درنتیجه

 2کرده است. امري که با صریح بند  پوشيچشمشود پردازش در کاالهاي صادراتي استفاده مي

بند اخیر، اگر  موجببهو اقدامات جبراني مغایرت آشکار دارد؛ زیرا  هایارانه نامهموافقت 1ماده 

گردد، یارانه  پوشيچشم، وصول نشود یا از آن شدميیگر وصول درآمد دولت که در شرایط د

محقق شده است؛ زیرا با عدم پرداخت وجوه متعلق به واردات از جانب  نامهموافقتدر مفهوم 

 برخي واردکنندگان عمالً مزیتي به آنان اعطا شده است.

ادرات و واردات قانون مقررات ص 14قانون امور گمرکي که جایگزین ماده  69و  66مواد  -

از عین کاالي  اخذشدهحقوق ورودي : »داردميمقرر به ترتیب  استذیر آن  هايتبصرهو 

خارجي  بنديبستهو مواد، کاالهاي مورد مصرف و لوازم  گرددميوارداتي که از کشور صادر 

این  با رعایت مقررات صادرشدهکاالي  بنديبستهدر تولید، تکمیر یا  شدهمصرفیا  کاررفتهبه

چنانچه »، «اجرایي آن با مأخذ زمان ورود کاال باید به صادرکننده مسترد گردد. نامهآئینقانون و 

کاالي تولید داخلي به اشخاصي که در واردات کاالي مشابه خارجي معافیت دارند فروخته شود، 

طبق مقررات این در تولید آن نیز  کاررفتهبهوجوه پرداختي براي ورود کاال، مواد، اجزاء و قطعات 

 .«گرددميقانون به فروشنده مسترد 

این قانون است و تنها تفاوت در نحوه  51مفاد ماده  کنندهریتکمقانون امور گمرکي  66ماده 

 طوربهشود که شامر آن دسته از کاالهاي وارداتي مي 51؛ بدین معنا که ماده باشدميواردات اولیه 

شامر واردات قطعي  66ماده  کهدرحاليشود، راتي وارد ميموقت و براي پردازش در کاالي صاد

که این کاال بعداً در جریان تولید کاالي صادراتي به مصرف رسیده است. اجتماع این  گرددميکاال 

 مورداستفاده صادرشدهدو ماده، هدف واحد حذف عوارض از داده وارداتي که در محصول 

، بر اساس ماده )الف( نامهموافقت 1ماده  2واد فوق عالوه بر بند مفاد م .کندميرا دنبال  اندقرارگرفته

که در قانون یا  هایيیارانهممنوع است. زیرا طبق ماده اخیرالذکر،  هايیارانهنیز، در زمره  3( 1)

یکي از چند ضابطه دیگر موکول به عملکرد صادراتي هستند، جزء  عنوانبهیا  یيتنهابه درواقع

 1.شوندمي، یارانه خاص محسوب نامهموافقت 3-2و مطابق ماده  قرارگرفتهع ممنو هايیارانه

                                                                                                     
تجاري چندجانباه دور  ( اسناد حقوقي سازمان جهاني تجارت: نتایج مذاکرات 1385دیگران )ترجمه طارم سري، مسعود و . 1
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وجوهي را تحت عنوان تشویق  سالههمه تواندميدولت : » یادشدهقانون  19مطابق ماده  -3

کمک سود تسهیالت پرداختي بنا به پیشنهاد وزارت  صورتبهصادرات در بودجه سنواتي منظور و 

کمک سود »در این ماده از «. پرداخت نماید صادرکنندگانوزیران به بازرگاني و تصویب هیأت 

است که  یيهاوامسخن به میان آمده است که مقصود از آن، پرداخت قسمتي از سود « تسهیالت

بند )الف(  1وجوه از مصادیق آشکار قسمت  گونهاین. اندکردهدریافت  هابانکصادرکنندگان از 

عمر دولت که » و اقدامات جبراني است که مطابق آن،  هایارانهاجع به ر نامهموافقت 1-1( ماده 1)

بالعوض، وام و تزریق سرمایه(، انتقاالت بالقوه مستقیم  هايکمکمتضمن انتقال مستقیم وجوه )مثالً 

 1385سري و دیگران.  .( طارم«گرددميوجوه یا تعهدات باشد )مثالً تضمین وام(، اعطاي یارانه تلقي 

 (94 ص

. شودمينیز یارانه ممنوع محسوب  1-3ماده براساس بند )الف(  19فزون برآن، حکم ماده ا

یکي از چند ضابطه دیگر،  عنوانبهیا  یيتنهابه درواقعیي که در قانون یا هایارانهمطابق این بند، 

ها تن 19وجوه مذکور در ماده  ازآنجاکهموکول به عملکرد صادراتي هستند، ممنوع خواهند بود. 

و آنان را در موقعیتي بهتر از دیگر تولیدکنندگان که  شدهگرفتهبراي صادرکنندگان در نظر 

ي ممنوع بوده و هایارانهاز مصادیق بارز  دهدمي، قرار رسدميمحصوالتشان در داخر به فروش 

  .در جهت همگامي با نظام سازمان جهاني تجارت باید اصالح شود

قانون معافیت صادرات کاال و  واحدهمادهز صادرات کشور عالوه بر این براي حمایت ا

از تاریخ تصویب این قانون، : »داردميمقرر  10/12/1379خدمات از پرداخت عوارض مصوب 

بند )ب(  موجببهچنین و هم« صادرات کاال و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف است.

و  يرنفتیغرگونه عوارض و مالیات از صادرات اخذ ه»قانون برنامه پنجم توسعه کشور:  104ماده 

مستقیم  هايمالیاتدر آخرین اصالحات قانون « خدمات در طول برنامه ممنوع است.

( درآمد حاصر از %100) صد درصد: »داردميمقرر  141گذار در ماده ( نیز قانون31/4/1394)

( %20درصد ) صادرات خدمات و کاالهاي غیرنفتي و محصوالت بخش کشاورزي و بیست

با توجه به اینکه  «.گرددميدرآمد حاصر از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر 

 پوشيچشمتشویق صادرات  منظوربهخود  درآمدهايمقررات مذکور دولت از برخي  موجببه

                                                                                                     
 بازرگاني. يهاپژوهشاروگوئه، تهران، موسسه مطالعات و 
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ي آن هاها و اقدامات جبراني و ضمیمهیارانه نامهموافقت، چنانچه این مقررات با مفاد نمایدمي

 1مغایرت داشته باشد نیاز به بازنگري و اصالح خواهد داشت.

دولت مکلف است که از ابتداي سال »قانون مقررات صادرات و واردات  20برپایة ماده  -4

 1، برابر نمایندميتجاري کاال وارد  صورتبهکه  يردولتیغهاي از واردکنندگان بخش 1373

بت حقوق گمرکي و سود بازرگاني کلیه کاالهاي ( از مجموع وجوه دریافتي با%1درصد )

عوارض ویژه دریافت و  عنوانبهوارداتي را عالوه بر حقوق گمرکي و سود بازرگاني مقرر 

مبالغي که از این بابت  %100معادل  سالههمهدرآمد عمومي کشور واریز نمایند.  حساببه

که به همین منظور در قانون  از محر اعتباري گرددميدرآمد عمومي کشور واریز  حساببه

 ربطذياجرایي  هايدستگاهبا تصویب هیأت وزیران در اختیار  شودمي ينیبشیپ هرسال بودجه

اجرایي این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کاالهاي  نامهآئینقرار خواهد گرفت تا براساس 

یغات بازرگاني به مصرف صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبل اندازيراهو همچنین  غیرنفتي

 «. برسانند

 1و بند )د( ماده  1387مصوب  افزودهارزشقانون مالیات بر  41ماده  موجببهمفاد این ماده 

مذکور در این ماده از  %1نسخ ضمني شده و در عمر  1390قانون امور گمرکي مصوب 

صادرات و واردات، سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر مقررات ) 2شود.واردکنندگان اخذ نمي

شود؛ عبارت از حقوق حقوق ورودي اخذ مي عنوانبه آنچهاین مواد  موجببه( 6ص ، 1394

( ارزش گمرکي کاال به همراه سود بازرگاني است که توسط %4گمرکي معادل چهار درصد )

نرخ حقوق : »داردميمقرر  افزودهارزشقانون مالیات بر  41شود. تبصره ماده تعیین مي وزیرانهیات

ورودي عالوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوي تعیین گردد که: الف( ... ب( 

خصوصي، تعاوني و  ايبخشهبین واردکنندگان دولتي با  آمیزتبعیضنرخ ترجیحي و  رندهیدربرگ

ات و قانون مقررات صادر 20بند )ب( این تبصره ایرادي که در ماده  موجببه« غیردولتي نباشد.

                                                                                                     
مستقیم و  يهااتیمالمعافیت از هاي ممنوع، ها و اقدامات جبراني یکي از موارد یارانهنامه یارانهموافقت 1ضمیمه  موجببه 1

 است. غیرمستقیم به خاطر صادرات

 ، تهران.«94مقررات صادرات و واردات سال »فتر مقررات صادرات و واردات، (، د1394) یرانا. سازمان توسعه تجارت 2
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 1شد، رفع گردیده است.یض ميتبعبهقائر  غیردولتيواردات بود که بین واردکنندگان دولتي و 

حمر کاالهاي صادراتي کشور با وسایر » قانون مورد بحث  اجرایي نامهآئین 12طبق ماده  -5

نقلیه خارجي مجاز است و نیاز به کسب مجوز شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور و وزارت راه 

 و ترابري ندارد.

اقتصادي  هايروششوراي عالي هماهنگي ترابري( با استفاده از ترابري )تبصره: وزارت راه و 

 «. نماید بینيپیشبراي حمر کاالهاي صادراتي با وسایر نقلیه ایراني  هایيمشوق

مغایرت دارد و  2و اقدامات جبراني هایارانه نامهموافقت 1توسر به این مقرره نیز صراحتاً با ضمیمه 

 (134.ص 1376طارم سري. ) 3اصالح گردد. بایستميالحاق به سازمان جهاني تجارت  منظوربه

 

 گیرينتیجه
که در مقدمه بیان شد یکي از الزامات الحاق به سازمان جهاني تجارت مطابقت  گونههمان

حقوق ایران ارزیابي  قوانین داخلي کشور با مقررات این سازمان است. تراکم قوانین و مقررات در

ها و .... را با ابهام و سختي ها، دستورالعمر، بخشنامههانامهآیینروشني از برخورد احتمالي قوانین، 

مواجه ساخته است. برخي قوانین کالن مانند قانون تجارت و اصالحات بعدي آن، چنان با 

                                                                                                     
که واقع  هرکجاشود که اگر بنگاهي دولتي را، متعاهد متعهد مي ياطرفه)الف( هریک از  » :1994گات  17ماده  1بند  1

نماید، این بنگاه باید در خریدها یا  باشد، تأسیس یا حفظ کند یا به بنگاهي رسماً یا عمالً امتیازات انحصاري یا ویژه اعطا

نامه در مقرر در این موافقت زیآمضیتبعمنطبق با اصول کلي رفتار غیر  ياگونهبهمتضمن واردات یا صادرات،  يهافروش

 «.مورد اقدامات دولتي مؤثر بر واردات یا صادرات تجار خصوصي عمر کند

 عبارتند از: يطورکلبهکه  اندشدهمشخصها و اقدامات جبراني یارانه نامهموافقت 1هاي صادراتي ممنوع در ضمیمه یارانه 2
 داشتن عملکرد صادراتي؛ شرطبهپرداخت یارانه مستقیم توسط دولت به یک بنگاه یا صنعت  -
 اعطاي جایزه صادراتي؛ -
 صادراتي؛ يهامحمولهداخلي  ونقرحمرقائر شدن تسهیالت براي هزینه  -
 ویژه در ارتباط با عملکرد صادراتي؛ يهافیتخفاجازه  -
 وارداتي؛ يهانهیهزبخشودگي یا استرداد  -
 مستقیم و غیرمستقیم به خاطر صادرات؛ يهااتیمالمعافیت از  -
 تضمین یا بیمه اعتبار صادراتي با نرخ بیمه بسیار نازل؛ يابرنامهارائه  -
 رایج. يهانرخاز  ترنییپا يهانرخاعطاي اعتبارات صادراتي با  -

مقاررات صاادرات و واردات و الزاماات حقاوقي ساازمان جهااني تجاارت، مجموعاه          قاانون  (،1375مساعود ) . طارم سري، 3
 بازرگاني. يهاپژوهشحقوقي سازمان جهاني تجارت، تهران، مؤسسه مطالعات و  يهاجنبهمقاالت همایش بررسي 
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اجتماعي  شتابندتحوالت  لهقافها و ابهامات بسیاري درگیرند که دیرزماني است که از کاستي

اقتصاد جهاني و  شتابندهاي تا چه رسد به پیشرفت اندنمودهشگرف اختیار  فاصلهایراني  جامعه

بناست در چارچوب سازمان جهاني تجارت خود در زیر یک چتر هماهنگ  کهآنمقتضیات 

 هابادهاق بهادار که توسعه، قانون بورس اور سالهپنجهاي برنامه شود. قوانین دیگر مانند قانون

پیوستن ایران به  احتمالبههمراه گردیده، بدون نگاه  نامه دیام، بخشنامه، دستورالعمر، نامهآیین

 عنوانبه. قانون مقررات صادرات و واردات گردندميسازمان جهاني تجارت وضع گردیده و 

رین ارتباط را با و بیشت کندمي یيخودنماقانون در عرصه تجارت خارجي کشور  نیترشاخص

از این قانون هم در تعارض با مقررات این  هایيبخشمقررات سازمان جهاني تجارت دارد. 

سازمان است که بیشترین تعارض آن در سه حوزه حمایت از تولیدات داخلي، اعمال 

دولت جمهوري  رسدميمشوق صادرات است که به نظر  هايسیاستوارداتي و  هايمحدودیت

مهمي  هايگامگذشته کوشیده است تا از این تعارضات بکاهد و  يهامهرومومان طي اسالمي ایر

به تصویب قانون امور گمرکي مصوب  توانمي هاتالشاین  ازجملهنیز در این راه برداشته است. 

قانون مقررات صادرات و واردات اشاره کرد که سعي زیاد  نامهآیینو اصالحات متعدد در  1390

هاي سازمان در آن دیده نامهو تعارضات موجود با موافقت هامغایرتبراي حذف  اما نه کافي

بسیاري از مقررات قانون مقررات صادرات و واردات با اصولي از سازمان  حالبااینشود. مي

جهاني تجارت و نیز مقررات گات برخورد دارد و نیاز به بازبیني و اصالح بنیادین داشته و یا 

 یابد.ت وضع قانون صادرات و واردات جایگزین ضرورت مياصوالً ممکن اس

ابعاد حقوقي الحاق ایران به سازمان جهاني تجارت عنوان و هدف این نوشتار  ازآنجاکه

تمرکز بحث بر قانون صادرات و واردات و  نیبنابرا ،استمقررات صادرات و واردات  درزمینه

، قوانین و موردبحثایران به سازمان جهاني  برخي قوانین مرتبط قرار گرفت، وگرنه براي الحاق

مورد بازبیني قرار گیرند و افزون برآن مقدمات  بایستميمقررات بسیار دیگري هستند که 

و شاید فرهنگي تمهید گردد تا بستر تحقق  ياجتماع ،ياسیس گوناگوني از جهت اقتصادي،

خود و در نوشتاري جداگانه  پیوستن به سازمان جهاني تجارت فراهم شود که هر جنبه در جاي

 .استنیازمند بحث 
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