باسمهتعالی

ضوابط اختصاصی گروه کاالیی فلزات گرانبها و گوهرسنگها
در اجرای ماده موضوووم ماده  )۲دسوورورامل ت صرهووره  )۴امحاقی ماده  )1۸قانون مرارزه با قاچاق کاال و ارز ،موضوووم
ص هویبنامه ش اره /1۳۸۸۶۴ت ۵۲۹۷1هوووو مورخ  1۳۹۵/11/0۹و ا صالحیه ش اره  /10۶۶۸۹ت۵۵۶۷۹هوووو مورخ
 ۹۷/۸/1۴هیأت وزیران ،در خهووو

گروه کاالیی فلزات گرانبها و گوهرسوو

ها ،بهع وان یکی از مهووادیک کاالی

موضوم قاچاق ،به پی ش هاد وزارت ص لت ،ملدن و صجارت و صأیید دسرگاههای مرصرط عضو سراد و به اسر اد مواد مذکور
و نیز به اسوور اد ماده  )۳قانون مرارزه با قاچاق کاال و ارز ،ضوووابط اخرهوواصووی الز امرعایه برای فروش ،خرید ،ح ت و
نگهداری بهشکت صجاری فلزات گرانبها و گوهرس

ها بهشرح مواد ذیت صلیین میگردد.

فصل اول -تعاریف
ماده  -1عرارات موجود در این مهوبه در ملانی مشروح زیر بهکار میرود:

الف) قانون :قانون مرارزه با قاچاق کاال و ارز مهوب  1۳۹۲/10/0۳با اصالحات بلدی.
ب) ستاد :سراد مرکزی مرارزه با قاچاق کاال و ارز.
پ) فلزات گرانبها :طال ،نقره و پالصین.
صرهره -اصطالح پالصین شامت پالصین ،ایریدیو  ،اوس یو  ،پاالدیو  ،رودیو و روص یو میشود.
ت) م صنوعات فلزات گرانبها :مه و وعاصی که با صغییر در شووکت و خهوووص ویات فلزات گرانبهای خا و ایجاد ارزش
افزوده در آن به م ظور اسوورداده به ع وان زیورآالت ،ظروف  ،صزیی ات و ص و ایع ه ری یا بهرهبرداری صجاری و ص و لری
ساخره می شود.
ث) گوهرسنگها :ام اس ،یاقوت سرخ ،یاقوت کرود و زمرد
ج) جواهرات :گوهرسوو

هایی که روی آنها پرداخت صووورت میگیرد و با فلزات گرانرها به صووورت صرکیری مج وعه

قی ری و زی ری را شکت میده د.
چ) اع ضای زنجیره تأمین :کلیه ا شخا صی که از مرحله صومید ،ساخت یا واردات صا صحویت آن به م هرفک ده نهایی یا
صادرات ،در امر خرید ،فروش ح ت یا نگهداری کاالی مش ول فلامیت مین ای د.
ح) کاالی مشمول :کاالی مش ول به شرح ذیت است:
عنوان کاال

گروه
امف

هر نوم سکه طال در ضربها ،قطعها و طرحهای مخرلف

ب

هر نوم ش ش طال و طالی آب شده در ابلاد ،انوام ،اوزان و عیارهای مخرلف و طالی شکسره

ج

انوام مه وعات طال و جواهرات

د

طالی اسرخراج شده از ملادن کشور
ها

هو

گوهرس

و

سایر فلزات گرانبها نظیر نقره و پالصین و مه وعات آنها

1

خ) خرید یا فروش فردایی :ملامالصی که خرید یا فروش واقلی و مرادمه بین طرفین انجا ن ی شود و صرفاً ن سرت به
پرداخت مابهامرداوت قی ت احر امی در روزهای آصی صوافک میشود.

فصل دوم -ضوابط فروش
ماده  -2فروش دگان کاالی مش ول ملز به ثرت اطالعات فروش در سامانه جامع صجارت میباش د.
تب صره -فروش به م هرفک ده نهایی صرفاً با ثرت اطالعات صو سط فرو ش ده صجاری بوده و نیازم د صأیید اطالعات
خرید از سوی مهرفک ده نهایی نیست.
ماده  -3فروش کاالی م ش ول به اع ضای زنجیرهصأمی ی که م شخ هات آنها در سامانه جامع صجارت مورد صأیید قرار
نگرفره ،صخلف است.
ماده  –4فروش فردایی هرنوم طال یا سکه صخلف است.
تبصره -فروش آصی در بورس کاالی ایران مش ول این م وعیت ن یباشد.
فصل سوم – ضوابط خرید
ماده  -5خریداران کاالی مشوو ول به اسوورا ای مهوورفک دگان نهایی ،ملز به صأیید خرید در سووامانه جامع صجارت
میباش د .صا زمانیکه خریدار ،فروش ثرت شده به خود را در سامانه مذکور صأیید ن اید ،فروش ثرت شده صوسط فروش ده
از حیث مقررات این مهوبه بالاثر خواهد شد.
تبصره  -1خرید کاالی مش ول که فروش آن در سامانه جامع صجارت به نا خریدار ثرت نشده است ،صخلف است.
تب صره  -2خرید از مهوورفک ده نهایی صوورفاً با ثرت اطالعات صوسووط خریدار صجاری بوده و نیازم د ثرت اطالعات
فروش از سوی مهرفک ده نهایی نیست.
ماده  -6صورصحساب فاکرور) موضوم ماده  )۶دسرورامل ت صرهره  )۴امحاقی ماده  )1۸قانون مرارزه با قاچاق کاال و
ارز موضوم صهویب نامه ش اره /1۳۸۸۶۴ت ۵۲۹۷1هو مورخ  1۳۹۵/11/۹هیات وزیران با اصالحات بلدی ،برای کاالی
مش ول ،س د امکررونیکی صأیید شده ماده  )۲است.
ماده  –7خرید فردایی هرنوم طال یا سکه صخلف است.
تبصره -خرید آصی در بورس کاالی ایران مش ول این م وعیت ن یباشد.
فصل چهارم -ضوابط نگهداری
ماده  –8مامکان و نگهداریک دگان کاالی مش ول ملز به ثرت اطالعات موجودی بر اساس ش اسه کاال و اطالعات
مامکیت در سامانه جامع صجارت میبا ش د .اطالعات ثرت شده در سامانه باید با موجودی نگهداریک ده ،در هر محظه
مطابقت کامت داشره باشد.

۲

ماده  –9مامک و نگهداریک ده ملز ا ست در صورت حذف کاالی م ش ول ،مرادرت به ثرت اطالعات آن در سامانه
جامع صجارت ن اید .صأیید نهایی اطالعات حذف کاال صو سط وزارت ص لت ،ملدن و صجارت م وط به ارائه شواهد ،قرائن،
اس اد یا مدارک مربوطه صوسط مامک یا نگهدارنده است.
تبصره– م ظور از حذف رخدادی است که مانع دسررسی به کاالی مش ول شود :مان د سرقت ،مدقود شدن ،صوقیف یا
ضرط به موجب حکم مراجع قضایی.
فصل پنجم – ضوابط حمل
ماده  –10درصورت ح ت بین شهری کاالی مش ول ،مامک یا نگهداری ک ده ملز است اطالعات الز را در سامانه
جامع صجارت ثرت ن اید.
ماده  – 11ح تک ده کاالی مشوو ول میبایسووت پیش از ح ت بینشووهری از ثرت اطالعات الز صوسووط مامک یا
نگهدارنده کاال در سامانه جامع صجارت اط ی ان حاصت ک د .ح ت کاالی مش ول درصورت عد ثرت اطالعات موضوم
ماده  10یا با اطالعات ثرت شده مغایر با مح ومه ،صخلف است.
فصل ششم -مقررات عمومی
ماده  - 12رفرارهایی که به موجب مواد این م هوبه صخلف مح سوب شده ا ست ،م ش ول ض انت اجراهای مقرر در
صرهره  )۴ماده  )1۸قانون مرارزه با قاچاق کاال و ارز خواهد بود و مرجع صامح برای رسیدگی به صخلدات ناشی از نقض
این ضوابط ،شلب ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق کاال و ارز سازمان صلزیرات حکومری است.
ماده  -13در کلیه موارد صخلف از ضوابط مو ضوم این م هوبه ،در صورت صحقک قاچاق ،ح ت ،نگهداری و یا فروش
کاالی قاچاق ،امکان اسر اد به صخلف موضوم صرهره  )۴ماده  )1۸قانون وجود نخواهد داشت.
ماده  - 14ضوابط م درج در این مهوبه در خهو

خرید ،فروش ،ح ت و نگهداری و ض انت اجرای صخلف از آنها

صرفاً در مواردی که این اع ال به صورت صجاری باشد ،اجراء خواهد شد.
ماده  -15اشخاصی که خرید ،فروش ،ح ت یا نگهداری کاالی مش ول را به قهد صجاری انجا ده د ،خواه میزان آن
کم باشد یا زیاد ،در یک مرصره باشد یا مراصب مرلدد و یا از موارد ب دهای ماده  )1۶باشد یا نراشد ،ملز به رعایت ضوابط
این دسرورامل ت هسر د.
تب صره -قهوود صجاری مطابک با ماده  )۳دسوورورامل ت صرهووره  )۴امحاقی ماده  )1۸قانون مرارزه با قاچاق کاال و ارز
موضوم صهویب نامه ش اره /1۳۸۸۶۴ت ۵۲۹۷1هو مورخ  1۳۹۵/11/۹هیات وزیران با اصالحات بلدی ،احراز می شود.
ماده  -16در این مهوووبه هر یک از رفرارهای زیر در خهووو

هر یک از کاالهای مش و ول ،در هر صووورت صجاری

محسوب میشود.
امف) خرید ،فروش ،ح ت و یا نگهداری کاالی م ش ول ،صو سط ا شخا صی که یکی از رفرارهای مذکور را در خ هو
کاالی مش ول حرفه خود قراردادهاند.

۳

ب) مج وم کاالی مو ضوم رفرار یا رفرارهای خرید ،فروش ،ح ت و یا نگهداری ،در طول یک هدره یا ک رر از آن ،برای
کاالی مشو ول گروه امف به میزان حداقت  100عدد ص ا سووکه امامی یا ملادل ارزش آن در خهووو

سووایر کاالهای

مش ول گروه امف باشد.
ج) مج وم کاالی موضوووم رفرار یا رفرارهای خرید ،فروش ،ح ت و یا نگهداری ،در طول یک هدره یا ک رر از آن ،برای
کاالهای گروه ب و ج ،به میزان حداقت یک کیلوگر طالی با عیار  1۸باشد.
د) خرید ،فروش ،ح ت یا نگهداری برای کاالی مش ول گروه د به هر میزان باشد.
هو) مج وم کاالی موضوم رفرار یا رفرارهای خرید ،فروش ،ح ت و یا نگهداری ،در طول یک هدره یا ک رر از آن ،برای
کاالی مش ول گروه هو به میزان ده قیراط باشد.
و) مج وم کاالی موضوووم رفرار یا رفرارهای خرید ،فروش ،ح ت و یا نگهداری ،در طول یک هدره یا ک رر از آن ،برای
نقره بهمیزان حداقت ارزش  ۵کیلوگر نقره با عیار  ۹۲۵و برای پالصین بهمیزان حداقت یک کیلوگر پالصین با عیار ۹۲۵
باشد.
ماده  -17در صورت عد رعایت ضوابط این م هوبه در مورد بخ شی از کاالی م ش ولِ مو ضوم رفرار انجا شده،
ض انت اجرای قانونی ،صرفاً در خهو

ه ان بخش که نسرت به آن صخلف واقع شده است ،اع ال خواهد شد.

ماده  -18ثرت کلیه اطالعات موضوم این مهوبه صوسط اعضای زنجیرهصأمین میبایست به صورت آنی انجا گیرد.
ماده  -19کلیه ضوابط مذکور در این مهوبه در م اطک آزاد صجاری -ص لری و ویژه اقرهادی نیز الز االجراء است.
ماده  -20خرید یا فروش کاالی م ش ول از طریک ف ضای مجازی نیز م ش ول رعایت ضوابط صلیین شده این م هوبه
میباشد.
ماده  -21رعایت مداد این مهوووبه در خهووو
سوی ومی فقیه و کلیه اشخا

کاالهای سووازمان ج عآوری و فروش اموال ص لیکی و نهاد مأذون از

حقیقی و حقوقی امزامی است.

ماده  -22بانک مرکزی ج.ا .ایران از ثرت اطالعات صومید و موجودی سوکه مسورا ی بوده و جهت ثرت خرید و فروش
سکه میبایست از طریک صدویض اخریار به کارگزار در سامانه جامع صجارت اقدا ن اید.
تبصره  -درصورت خرید و فروش بی واسطه نیز بانک موظف به ثرت اطالعات در سامانه می باشد.
ماده  - 23در کلیه موارد صخلف از ضوابط مو ضوم این م هوبه ،اگر کاال به م هرفک ده نهایی صحویت شده با شد،
مرصکب به جای ضووورط کاال ،حسوووب مورد عالوه بر محکومیت به جری ه های مقرر ،به پرداخت ملادل ارزش کاال نیز
محکو میشود.
ماده  -24در کلیه موارد صخلف از ضوابط موضوم این مهوبه ،در صورت حهول شرایط مقرر در ماده  ۷۲قانون ،حکم
ماده مذکور جاری خواهد شد.
ماده  -25مرجع پاسخگویی به اسرلالمات در خهو

صخلدات موضوم این مهوبه ،سامانه جامع صجارت است .شلب

رسویدگی به پروندههای موضووم این مهووبه مکلد د برای احراز صخلف از ضووابط موضووم این مهووبه و صلیین ارزش
کاالی مش ول ،اطالعات الز را از سامانه جامع صجارت اسرلال ک د.

۴

ماده  -26کاالهای مش ول این دسرورامل ت صرفاً در حوزه خرید و فروش ،کاالی موضوم قاچاق محسوب شده و در
حوزه ح ت و نگهداری از شوو ول ماده  )۲دسوورورامل ت صرهووره  )۴امحاقی ماده  )1۸قانون مرارزه با قاچاق کاال و ارز
موضوم صهویب نامه ش اره /1۳۸۸۶۴ت ۵۲۹۷1هو مورخ  1۳۹۵/11/۹هیات وزیران با اصالحات بلدی ،خارج است.
ماده  -27ضوابط صلیینشده در این مهوبه ،برای گروه "امف" ؛  ۲ماه ،گروه "ب"؛  ۴ماه و گروه "ج" و "د" ؛  ۶ماه
پس از ابالغ این مهوبه و گروه "هو" و "و" ؛ با صشخیص و اعال وزارت ص لت ،ملدن و صجارت الز االجرا خواهد بود.
ضوابط فوق در شش فهت و  ۲۷ماده ،در صاریخ  1۴01/0۴/۳0به صأیید رییس ج هور محرر رسید.

۵

