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 .باشد می ...... زمان مأخذ به متروکه یکاال یها هزینه و یورود حقوق محاسبه -923

 بارنامه صدور (د       انبار قبض صدور (ج        اظهارنامه تنظيم (ب        کاال ورود (الف

 

 .است مربوط گمرکی تشریفات انجام از پس گمرکی اماکن؛ ...... ترخيص -993

 از کاال خروجد(            در گمرکی یها کنترل اتمام( ج          در پروانه صدور( ب          در کاال تحویل( الف

 

  ی ......تجار غير یكاال ترخيص یبرا -991

 .كند یم پيدا ضرورت یتجار غير پته( ب    .                         ندارد یضرورت اظهارنامه تسليم و تنظيم( الف

 موارد كليه( د                           .كند یم كفايت انبار ضقب و بارنامه نسخه يك( ج

 

 ؛ ......كه است یكاالهاي به راجع یقطع یها یبدهکاالی موجود در گمرک وثيقه  -992

  .اند نشده ترخيص هنوز( ب     .                                                    اند شده ترخيص قبلا ( الف

  كدام هيچ( د                       .باشند یم ترخيص جريان در و نشده ترخيص هنوز( ج

 

 یعلم اكتشاف و یحفار یكارها یبرا صرفاا  كه یشناس باستان ،یعلم یها هيأت به متعلق یكاال ترخيص -999

 .است پذير امكان غيره و سود و حقوق پرداخت از معافيت با صورت چه در باشد

 یبازرگان وزارت تشخيص با( ب                                       ذيربط یصنعت خانه وزارت تشخيص با( الف

 صنايع وزارت تشخيص با( د                                  یاسلم ارشاد و فرهنگ وزارت تشخيص با( ج

 

 نمايند؟ ترخيص كاال یاهداي تسهيلت با توانند یم زير موارد از يك كدام -993

 علميه یها حوزه( ب                             كشور یعال آموزش موسسات و ها دانشگاه( الف

  كشور مدارس( د                                                 المنفعه عام و خيريه موسسات( ج

 

 ترین مبنا جهت بررسی ارزش کدام سند است؟ در واردات قطعی مهم -993

 پروفرما( د          بندی ليست عدل( ج          فاکتور( ب         بارنامه( الف

 

 گذاری کاال در گمرک کدام مورد زیر است؟ ترین سند مبنای ارزش مهم -993

 راهنامه( د          ليست عدلبندی( ج          فاکتور( ب         بارنامه( الف

 

 ؛ ......از است عبارت موارد همه در یورود یکاال گمرکی ارزش -993

 بيمه و کاال خرید یبها ب(       گمرکی دفتر اولين تا ورود از بعد یها هزینه کليه و مبدا در کاال خرید یبها الف(

 سيف یبهاد(                          گمرکی دفتر اولين تا ورود از بعد یها هزینه کليه و سيف یبها (ج

 

 گانه صحيح خواهد بود. 3های  يک از گزينه عبارت زير با کدام -993
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 "CIF"ارزش کاالی ...... در همه موارد عبارت است از بهای 

 ب( ورود قطعی             ج( ورودی             د( واردات    الف( صادراتی        

 

 است؟ سيف ارزش دهنده تشكيل عوامل از زير موراد از يك كدام -993

 بازرگانی علمت و مدل / نقشه امتياز حق( ب                      بازرسی هزينه / یبند بسته هزينه / كاال قيمت( الف

 موارد همه( د                      اعتبار افتتاح هزينه / یصادرات هزينه / حمل هزينه( ج

 

 باشد؟ موضوع ق.ا.گ می (CV=Customs Value)گر ارزش گمرکی   کدام فرمول نمايان -933

  CV=FOB+   (CIF)+FRب(                                        CV=CIF+   (CIF)الف( 

 CV=CIF+U+   (CIF)+FRد(                       CV=CIF+   (CIF)+      (CFR)ج( 

 

 مبنای محاسبه بهای کاالی ورودی عبارت است از؛ -931

 ب( ارزش عمده فروشی کاال در بازار                                                     CIFالف( ارزش 

 د( ارزش خرده فروشی کاال در بازار     + حقوق ورودی + عوارض                 CIFج( ارزش 

 

 معيار ارزش کاالی ورودی؛ -932

 داخلی است.  ی خرده فروشی بازاربهاالف( بهای عمده فروشی بازار داخلی است.              ب( 

 تواند باشد. د( هر سه مورد حسب اقتضا، صحيح می  ج( ارزش پرايس ليست صادراتی است.                    

 

 شود؟ یم مشخص یچيز چه ارزش اجزاء 12 خانه در -939

 كاال خريد فاكتور در موجود اقلم( ب             لاير حسب بر فاكتور ارزش به شده اضافه اقلم جمع( الف

 .است یگمرك حقوق با كاال كل ارزش( د                                 سفارش ثبت و حمل هزينه با كاال ارزش( ج

 

 ...... اسناد طبق (Free of charge) ارزش بدون یكاال -933

 كدام هيچ( د     .باشد یغيرتجار يا و یتجار است ممكن( ج    .است یتجار غير یكاال( ب . است یتجار یكاال( الف

 

خريداری شده است و کرايه حمل  کلمبودالر بندر  933تن چای به ارزش فوب  10333اعتباری برای ورود  -933

شده گر بيمه  نزد شرکت بيمه CFRدالر توافق شده است و اين محموله با نرخ در هزار ارزش  33پرداختی هر تن 

 ش گمرکی اين محموله؛است. مطلوب است محاسبه ارز

 دالر 9330333دالر                    د(  9930333دالر                    ج(  3920333دالر                   ب(  9910923الف( 

 

وارد گمرک بندرعباس شده است. کرايه  1933دالر در شهريور ماه  120333يک محموله تجاری به ارزش فوب  -933

بيمه شده  CFRدر هزار ارزش  3کاال توافق شده است و محموله مورد معامله با نرخ  FOBارزش  %13حمل پرداختی 

موفق گرديده  المللی آلفا نقل بين و شرکت حملباشد.  روز پس از ورود به گمرک معتبر می 33است که برای مدت 
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مادر تمديد نشد حق بيمه محلی که روز کاالی خود را ترخيص و از گمرک خارج کند. در صورتی که بيمه  33پس از 

 بايد گمرک بندرعباس بپردازد چقدر است؟

 9/3330129د(                         3/3130333ج(                        3/1330392ب(                         9/330912الف( 

 

 مسئوليت تعيين ارزش کاالهای صادراتی به عهده کدام سازمان است؟ -933

 ات                  ب( گمرک ايران                  ج( وزارت بازرگانیردراتی توسعه صاگذاری کاالهای صاد لف( کميته نرخا

  د( چون پيمان ارزی لغو شده است نيازی به تعيين ارزش کاالهای صادراتی است.

 

 منبع اصلی در تعيين ارزش کاالهای صادراتی کدام است؟ -933

 سایت اتاق( د           سایت سازمان توسعه تجارت( ج           سایت وزارت بازرگانی( ب           کسایت گمر( الف

 

 منظور از ارزش سيف کاال در گمرک کدام ارزش است؟ -933

 های باربری هزینه + مبداکاال در  بهای ب(                                       کرایه حمل + بيمه + مبداکاال در  بهای الف(

 کرایه حمل + مبداکاال در  بهای د(                                                   بيمه  + )فوب( مبداکاال در  بهای ج(

 

 ؛چنانچه سندی جهت تعيين ارزش کاالی صادراتی ارائه نگردد ملک عمل گمرک -933

 است. ار عمده فروشیقيمت کاال در باز( ب                                     ه فروشی است.دقيمت کاال در بازار خر( الف

 .قيمت کاال در بورس است( د                                      قيمت کاال در کشور مقصد صادرات است.( ج

 

)نرخ ؟ دالر است در اینصورت ارزش سيف آن در گمرک مقصد چقدر است 133 مبداکاالی فرضی الف در  یبها -931

 ریال در نظر گرفته شود( 13ارز برابری دالر با ریال 

 ریال 1233( د                           ریال 1133( ج                         یالر 1133( ب                        ریال 1333( الف

 

 آن چقدر است؟ FOBلاير محاسبه شده است. ارزش  Aکااليی در گمرک  CIFارزش  -932

 A 33/3د( تقريباا يک هزارم +           A 13/3ج(          A 3/3ب(        A 32/3الف( تقريباا 

 

قابل  المللی آلفا نقل بين و شرکت حملهای زیر در شرایطی که اسناد ارائه شده از سوی  کدام یک از روش -939

 گيرد؟ به ترتيب مورد استفاده قرار میری کاالی وارداتی در گمرک نباشد گذا استفاده جهت ارزش

قيمت کاال در بازار /  مبدازمان در کشور  ارزش کاالی مشابه هم/  مبدازمان در کشور  ارزش کاالی مثل هم( الف

 اعتبار اسناد و مدارک و سایر اطلعات گذاری به  ارزش/  گذاری بر اساس اجزاء متشکله کاال ارزش/  داخلی

 قيمت کاال در بازار داخلی/  مبدازمان در کشور  ارزش کاالی مثل هم/  مبدازمان در کشور  ارزش کاالی مشابه هم (ب

 گذاری به اعتبار اسناد و مدارک و سایر اطلعات  ارزش/  گذاری بر اساس اجزاء متشکله کاال ارزش/ 

 قيمت کاال در بازار خارجی / مبدازمان در کشور  ارزش کاالی مشابه هم/  مبدازمان در کشور  ارزش کاالی مثل هم (ج

 گذاری به اعتبار اسناد و مدارک و سایر اطلعات  ارزش/  گذاری بر اساس اجزاء متشکله کاال ارزش/ 

 قيمت کاال در بازار داخلی / مبدازمان در کشور  ارزش کاالی مشابه هم/  مبدازمان در کشور  ارزش کاالی مثل هم (د

 گذاری بر اساس اجزاء متشکله کاال  ارزش/  گذاری به اعتبار اسناد و مدارک و سایر اطلعات ارزش /
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 تعيين یبرا یروش چه از گمرك نباشد یدسترس یداخل بازار در كاال یفروش عمده قيمت به كه یصورت در -933

 نمايد؟ یم استفاده كاال ارزش

 دهد. یم قرار مبنا را یصادرات قيمت( ب                              د.ده یم قرار مبنا را یفروش خرده قيمت( الف

 كند. یم كسر% 23 یفروش خرده قيمت از( د             .                  كند یم كسر% 13 یفروش خرده قيمت از( ج

 

 است؟ كدام یگمرك ارزش محاسبه یبرا فروش عمده عادالنه سود -933

 %93( د                %23( ج               %13( ب               %13( الف

 

 ...... گمرك باشد مبدا كشور یفروش خرده یبها فهرست گمرك؛ در كاال ارزش تعيين معيار و ملك چنانچه -933

 و یماليات یها بازپرداخت ی،احتمال جوايز ی،صادرات یها تخفيف سپس نمايد یم كسر را آن از% 33 نخست( الف

 .آيد بدست ارزش تعيين معيار یصادرات یبها تا كسر را یگمرك

 یتارصاد یبها به ترخيص از بعد یها هزينه و یفروش عمده سود% 13 یفروش خرده سود% 23 كسر از بعد( ب

 .آيد یم بدست كاال

 یها بازپرداخت و یاحتمال جوايز ها تخفيف ی،فروش عمده سود% 23 و یفروش خرده سود% 33 كسر از پس( ج

 .آيد یم بدست یتارصاد یبها به یگمرك

 یتارصاد یبها به یفروش خرده و یفروش عمده سود% 3 كسر و مبدا كشور یبازرگان اتاق از استعلم از پس( د

 .آيد یم بدست

 

 ؟گيرد یم قرار مدنظر تاريخ كدام به مشابه موارد با كاال يك ارزش مقايسه در -933

 ترخيص( د       ی        بانك اعتبار گشايش( ج               خريد سياهه( ب              فاكتور پيش( الف

 

 دارد؟ را (اجرا ترتيب) جابجایی قابل ارزش تعيين یها روش از یک کدام -933

 محاسباتی ارزش / (بازار از استعلم) تفریقی ارزش (الف

 مشابه یکاال ترخيص سوابق / مثل ترخيص سوابق (ب

 کدام هيچ (د                                        ب و الف (ج

 

 شد؟ نخواهد محاسبه گمرکی ارزش در زیر یها هزینه از یک کدام -933

 بانکی سود و بهره ب(                             کردن سوار داشتن، پا بر ساختن، مخارج (الف

 موارد همه (د                                              ورود از پس نقل و حمل هزینه ج(

 

 شود؟ می اضافه ارزش به ذیل یها پرداخت از یک کدام گمرکی ارزش تعيين در -933

 کشورها سایر در مهندسی و طراحی هزینه (بی                                                      معنو مالکيت حقوق (الف

 موارد همه ( د.                                         شود می اعاده فروشنده به که شده وارد یکاال مجدد فروش عواید (ج

 

 ...... ؛بایست می الزاماا  مشابه و مثل یکاال دو ارزش مقایسه در گ.ا.ق مواد اساس بر -931

 .نباشد یکسان شانمبدا کشور (ب          .نباشد یکسان شان کننده صادر کشور (الف
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 . باشد مبدا کشور همان از (د               .باشد یکسان شان کننده صادر کشور (ج

 

 ؟شود می مربوط وارداتی یکاالها ارزش تعریف به مستقيماا  زیر قانونی مواد از یک کدام -932

 مورد سه هر (د        ق.ا.گ 13 ماده (ج       .ا.گق 13 ماده (ب      ق.ا.گ 13 ماده (الف

 

 ؟شود می مربوط صادراتی یکاالها ارزش تعيين تعریف به مستقيم زیر قانونی مواد از یک کدام -939

 ب و الف (دق.ا.گ              13 ماده (جق.ا.گ             13 ماده (ب  ق.ا.گ          13 ماده (الف

 

 ؟شود نمی اضافه یورود یکاال ارزش به مورد کدام -933

 یانداز راه و نصب هزینه (ب                وارده یکاال در رفته کار به قطعات و مواد( الف

 یمعنو مالکيت حقد(               ی                 باربند و نقل و حمل یها هزینه (ج

 

 ...... ؛از است عبارت موارد همه در یورود یکاال ارزش -933

 گمرکی دفتر اولين تا ها هزینه کليه و سيف ارزش (د       صادراتی نرخ (ج       فاکتور ارزش (ب      سيف ارزش (الف

 

 ...... باید کاال ارزش نبودن پذیرش مورد -933

 .  باشد قبول قابل مدارك به مستند (ب.                                          است گمرك نظر بر مبتنی (الف

 ج و ب (د                                 .     باشد قبول قابل دالیل بر مستند (ج

 

 .شود می تعيينی ...... رو از یورود یکاال ارزش -933

 ج و الف (د            کاال صاحب تسليمی اسناد (ج            ترخيص سوابق (ب            کاال صاحب خرید اسناد (الف

 

 ؟شود نمی اضافه یورود یکاال ارزش به مورد کدام -933

 مهندسی و طراحی هزینه (د            اختراع حق (ج            یوزانس و بهره (بی            بند بسته یها هزینه (الف

 

 ؟گيرد می قرار نظر مد سوابق کدام مشابه و مثل سوابق با کاال یک ارزش مقایسه در -933

 قبلی شده ترخيص سوابق کليه (ب       مبدا کشور همان از زمان هم قبلی شده ترخيص سوابق کليه (الف

 مبدا کشور همان از ترخيص سوابق کليه (د              زمانی هم شرایط رعایت با قبلی شده ترخيص سوابق کليه (ج

 

 ها هزینه سایر علوه بهی ...... بها ارزش از است عبارت موارد همه در گ.ا.ق در گمرك در یورود یکاال ارزش -933

 ب و الف (د                             فوب (جسی اند اف                               ( ب                             سيف (الف

 

 است؟ گمرکی ارزش دهنده تشکيل عوامل از زیر درامو از یک کدام -931
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 ها محفظه و ظروف (بی             معنو مالکيت حقوق / طراحی هزینه / نقل و حمل هزینهالف( 

 .موارد همه (د     ی                                        بند بسته هزینه / کاال خرید یبها (ج

 

 شود؟ نمی اضافه گمرکی ارزش به صورت چه در گمرکی امور قانون 13 ماده 2 تبصره موضوع یها هزینه -932

 کدام هيچ (د             ب و الف( ج           پرداخت صورت در (ب            اسناد در بودن متمایز صورت در (الف

 

 مانند اطلعات حاملين یرو یا افزار نرم در شده ضبط یها دستورالعمل و اطلعات هزینه یا ارزش صورت چه در -939

 ؟شود نمی گمرکی ارزش مشمول رایانه در استفاده یبرا آن مشابه و فشرده لوح دیسکت،

 وسایل و ها هادی نيمه مجتمع، همچنين و یتجار یافزارها نرم ویدئویی، سينمایی، صدایی، یها ضبط شامل الف(

 . نباشد مشابه

 کدام هيچ (د                ب و الف( ج               اطلعات حاملين یمدارها شامل اسناد در بودن متمایز صورت در ب(

 

 ......؛ از است عبارت ،یصدور یکاال گمرکی ارزش -933

 خروج تا کاال آن به که هایی هزینه سایر و نقل و حمل و یباربر بيمه، هزینه اضافه به صدور یبرا کاال فروش قيمت الف(

 .گيرد می تعلق گمرکی قلمرو از

 نقل و حمل و یباربر بيمه، هزینه اضافه به صدور یبرا کاال فروش قيمت ب(

 ج و ب (د                            داخلی بازار در آن فروشی عمده قيمت ج(

 

 ...... های پايه و ثابت برای کاالهای وارده؛ کاربرد ارزش -933

 ب( به صورت مشروط مجاز است.                                                .الف( مجاز است

 قانونی است.د( فاقد وجاهت                   .ج( پس از انجام تعديلت الزم مجاز است

 

 ...... در صورتی که اظهار کننده سياهه خريد به گمرک تسليم نکند نحوه عمل گمرک؛ -933

 باشد. زمان خريد از يک کشور می و هم های مثل يا مشابه الف( در مقايسه با ارزش

 باشد. های مثل يا مشابه از هر کشوری می ب( در مقايسه با ارزش

 کدام د( هيچ    های از قبل تعيين شده است.                        ج( بر اساس ارزش

 

 یصدور یکاال ارزش گمرك مستند، دالیل به شده اظهار ارزش بودن نامتناسب یا و اسناد ارائه عدم صورت در -933

 شود؟ می تعيين چگونه

 تعلق آن به گمرکی قلمرو از خروج تا که هایی هزینه اضافه به داخلی بازار در آن فروشی عمده قيمت براساس الف(

 .گيرد می

 .کند می تعيين صادراتی یکاال یگذار نرخ دائمی کميته ب(

 ج و ب (د                        ربط یذ مراجع از استعلم با ج(

 

 گمرکی ارزش و باشد کاال ارزش یبرمبنا صادراتی عوارض پرداخت به منوط کاال صادرات که یموارد در -933

 شود؟ داده تشخيص نامتناسب

 .نيست کاال صدور از مانع (ب      .نماید موکول صدور از بعد به را ارزش به رسيدگی تعهد، اخذ با تواند می گمرك (الف
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 ب و الف (د                                                               .کند می یجلوگير کاال صدور از گمرك( ج

 

 است؟ کدامق.ا.گ  در ارزش تعيين روش سومين -933

 الزم یها تعدیل از پس داخلی بازار در کاال همان فروش قيمت الف(

 مبدا کشور همان از زمان هم مشابه یکاال ترخيص سوابق (ب

 مبدا کشور همان از زمان هم مثل یکاال ترخيص سوابق ج(

 متشکله عوامل برمبناء محاسباتی ارزشد( 

 

 . است ...... یمبنا بر محاسباتی ارزش -933

 متشکله عوامل ب(                 ها روش سایر یبکارگير در انعطاف با و موجود اطلعات و مدارك( الف

 ب و الف (د                      الزم یها تعدیل از پس داخلی بازار در کاال همان فروش قيمت ج(

 

 .است ...... یمبنا برق.ا.گ  در ارزش تعيين روش آخرین -931

 متشکله عوامل ب(                 ها روش سایر یبکارگير در انعطاف با و موجود اطلعات و مدارك( الف

 ب و الف (د                      الزم یها تعدیل از پس داخلی بازار در کاال همان فروش قيمت ج(

 

 اساس بر گمرك باشد نشده تسليم گمرك به خرید سياهه المللی آلفا بيننقل  و شرکت حمل طرف از هرگاه -932

 .نماید می تعيين را ارزش...... 

 13  ماده موضوع یها روشب(             مبدا کشور همان از زمان هم مشابه و مثل یکاال ترخيص سوابق (الف

 کاال صاحب تسليمی اسناد سایر د(                    الزم یها تعدیل از پس داخلی بازار در کاال همان فروش قيمت ج(

 

 .است......  ایران در مبدا گواهی صدور مرجع -939

    تجارت و معدن صنعت، وزارت (ب                                         ایران تعاون اتاق (الف

 مورد حسب ب و الف (د                   ایران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق (ج

 

 بهدر اسناد ......  چنانچه خریدار توسط معامله انجام شرایط از خارج کاال یبرا بازاریابی یها فعاليت هزینه -933

 ...... ی اضافهگمرک ارزش

 .شود نمی/ . باشد (د     . شود نمی /. باشد متمایز (ج   .   شود می /. باشد (ب   .   شود می /. باشد متمایز (الف

 

 شود؟ می تعيين المللی بين سازمان کدام ضوابط اساس بر مبدا قواعد -933

 گمرکی یهمکار یشورا تاييد مورد بازرگانی المللی بين اتاق (الف

 بازرگانی لیلمال بين اتاق تاييد مورد گمرك جهانی سازمان( ب

 بازرگانی لیلمال بين اتاق تاييد مورد جهانی تجارت سازمان (ج

 گمرکی یهمکار یشورا تاييد مورد جهانی تجارت سازمان (د
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دالر قيد شده است حال اگر  33دالر و در اظهارنامه  133در فاکتور ( کاالی وارداتی) يک دستگاه تبلتارزش  -933

 ...... دالر باشد در این صورت واحد ارزش 133ارزش در سایت گمرک ایران 

 کند. ارزش سایت گمرک ایران را لحاظ میب(                    کند. را اخذ میالتفاوت  ذیرفته و مابهارزش فاکتور را پالف( 

 .پذیرد دالر را می 33ارزش د(           پذیرد. التفاوت می را با اخذ جریمه انتظامی و مابه ارزش فاکتور ج(

 

 133یورو و در فاکتور ارائه شده  133( در سایت گمرک ایران کاالی وارداتی)يک دستگاه گوشی موبايل ارزش  -933

 باشد بنابراین کدام عدد ملک ارزش خواهد بود؟ یورو می 133یورو و در اظهارنامه نيز 

 یورو 133( ب                                           .باید با گمرک ایران مکاتبه شودالف( 

  یورو 133د(                        .شود یورو عودت می 13ولی بعداا معادل یورو  133( ج

 

اگر عين کاالی وارداتی در سيستم ارزش گمرک ایران نباشد بنابراین چه چيز دیگری در سيستم جستجو  -933

 خواهد شد؟

 بعد ب به ترتيب الف و( د                       الف و ب( ج                      مثل کاال( ب                      مشابه کاال( الف

 

 مورد المللی آلفا نقل بين و شرکت حمل به یكتب ابلغ تاريخ از مدت چه تا گمرك توسط شده تعيين ارزش -933

 گردد؟ یم محسوب یقطع نگيرد قرار اعتراض

 روز 23( د                             ماه 9( ج                             ماه 2( ب                            ماه 1( الف

 

 ...... صدور به اضافه هزينهی قيمت فروش كاال برا ارزش کاالی صادراتی عبارت است از -933

 بيمه ب(                                                 ها نقل و ساير هزينه و  و حمل یربيمه، بارب الف(

 توليد (د                                                             ها نقل و ساير هزينه و  و حمل یربارب ج(

 

 ...... ؛اگر ارزش کاالی صادراتی در وب سایت ارزش نباشد در اینصورت -931

 شود. هور و با سازمان توسعه مکاتبه میبر روی اظهارنامه مهر مشروط ممالف( 

 نماید. مکاتبه میگمرک ارزش را قبول کرده و با سازمان توسعه ب( 

 .اقدامی ميسر نيست تا تکليف ارزش مشخص شودج( 

 .کند گمرک ارزش اظهارشده را قبول مید( 

 

 باشد؟ نای محاسبات حقوق ورودی گمرکی میکدام ارزش مب -932

 ارزش ایکس ورک( د                   ارزش سی اند اف( ج                   ش سيفارز( ب                  ارزش فوب( الف

 

 شود؟ تعرفه کاال از کدام ارزش اخذ می درصد ماخذ -939

    ارزش فاکتور( د                   ارزش سی اند اف( ج                   ارزش سيف( ب                   ارزش فوب( الف

    

 باشد. ...... فقط ارزش ...... میارزش کاالی تجاری برگشتی برای محاسبه حقوق گمرکی در مورد کااليی که  -933
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  CIFب( تکميل شده /                                           FOBالف( مورد فرآوری قرار گرفته / 

 د( تکميل شده / کاال به هنگام صدور موقت   ج( فرآوری شده / کارهای انجام شده                                     

 

شده کمتر از ارزش سایت گمرک ایران باشد جریمه مربوطه از چه ضریبی  کاالی وارداتی اظهارچنانچه ارزش  -933

 شود؟ اخذ می

   حقوق ورودی متعلقه کل( ب                                                  ارزش کل فاکتور ( الف

 حقوق ورودی اظهارنامه( د                            التفاوت  ه به مابهحقوق ورودی متعلق( ج

 

 باشد در اینصورت دالر می 3333ارزش سازمان توسعه  دالر و در سایت 3333شده کاالی صادراتی  ارزش اظهار -933

...... 

 .شود دالر اعمال می 3333ارزش ( ب.                             شود دالر اعمال می 3333ارزش ( الف

 .شود دالر با اخذ جریمه اعمال می 3333ارزش ( د               .شود دالر با اخذ جریمه اعمال می 3333ارزش ( ج

 

 ؛كمتر يا بيشتر ارزش كاال اظهار گردد در اینصورت% 13چنانچه ارزش کاالی صادراتی  -933

 .گردد قاچاق میمشمول مقررات ب(         .شود یالتفاوت ارزش م مابه% 133تا % 13مشمول جریمه ( الف

 .گردد اظهارنامه به ميزان صحيح اصلح می.             د( شود یالتفاوت ارزش م مابه %33 تا %13مشمول جریمه ج( 

 

شد عوارض هلل احمر چه خواهد با bو سود بازرگانی  aو حقوق گمرکی  Aاگر ارزش گمرکی کاالی ورودی  -933

 بود؟

b)%1(aXالف(              )بb)%6(aX             )ج
4

b)(a
%6X


            )دA%1.5X  

 ...... ؛ارزش کاالی صادراتی عبارتست از -933

 کدام د( هيچ      CIFج( همواره بهای       مبداالف( بهای پرايس ليست      ب( بهای خريد کاال در 

 

 فرض کنيم ارزش گمرکی کاال ...... است. Yو دانش فنی را  Cيا ...... را  مبداارزش خريد کاال در  -333

 د( الف و ج          CIF+Y / ج( ارزش معاملتی          CIFب( بهای معاملتی /           CIF+Yالف( بهای صادراتی / 

 

هزار دالر،  1هزار دالر است کرايه حمل معادل  13مخصوص  % تخفيف33ارزش صادراتی يا ...... بعد از اعمال  -331

 دالر بنابراين ارزش گمرکی معادل ...... دالر است. 133بيمه باربری 

 د( ب و ج      Cost=C  /210133ج(       210133/  مبداب( بهای خريد در      1110333الف( بهای معاملتی کااليی / 

 

سب مجوزهای الزم وارد کشور شده باشد و برای ورود قطعی اظهار گردد ارزش چنانچه کاالی مستعملی با ک -332

 گردد؟ آن بر چه مبنا محاسبه می

 الف( بر اساس قيمت کاالهای مشابه و نو                                                 ب( بر مبنای سياهه خريداری ابرازی 

 د( استعلم از بازار      مستعمل اظهار شده                 ج( بر مبنای تفاضل نو و مشابه با کاالهای
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 کاالی مستعمل در نرخ حقوق ورودی تخفيف ...... -339

 د( ندارد.      کند.    ج( استفاده می  گيرد.        ب( دارد.        الف( می

 

 ...... ؛ارزیابی دیداری یعنی -333

 ی است.يارزیاب قابل شناسا ناس خبره توسطکاال با مشورت یک کارشالف( 

 تواند به هویت آن پی ببرد. نحوی است که با دیدن ارزیاب میه کاال بب( 

 شرایط خاص باشد تا ارزیاب آن را ارزیابی کند. ککاال باید در ی (ج

 ند را دیداری گویند.بي یمی را که ارزیاب يهر کاال ه طور کلیب( د

 

 دهد؟ در گمرک این اقدام را انجام میدر روش تعيين دستی ارزیاب چه کسی  -333

   خود ارزیاب( د               مسئول سرویس ارزیابی( ج               معاون امور گمرکی( ب               مدیر گمرک( الف

 

جهت واردات قطعی به گمرک ارائه  المللی آلفا نقل بين و سامانه کامپيوتری کشنده بنز توسط شرکت حمل -333

 ...... شناسد در اینصورت د آن را نمیارزیاب کارکر شده که

 .گيرد ها مشورت می از سایر ارزیاب( ب                           .گيرند رت رسمی نظر کارشناس متخصص را میبصوالف( 

 .کنند ارزیابی نمیکاال را  د(                                                  .کند بر اساس فرضيات خود عمل میج( 

 

 جمله زیر صحيح است؟کدام  -333

 .ارزیابی کاالها ممکن است با رویت و کمک کارشناس متخصص و نظریه آزمایشگاه باشد (الف

 باشد. دیگر با نظریه آزمایشگاه ممکن میارزیابی برخی کاالها با رویت و برخی ( ب

 .اشدب الها صرفاا با رویت آنها ميسر میارزیابی کليه کا( ج

 هر سه گزینه صحيح است.( د

 

 كه گردد محقق و باشد داشته وجود اختلف آنها شماره يا و علمت يا نوع يا ها، بسته تعداد در اگر یارزياب در -333

 ...... است صرف اشتباه از یناش مشهود اختلف

 .گردد می صورتجلسه موضوع اين( ب           .شد خواهد داده اظهارنامه متن در اختلف رفع دستور( الف

 ج و الف( د              .شد خواهد داده اظهارنامه ظهر در اختلف رفع دستور( ج

 

 بهالمللی آلفا  ونقل بين توسط نماينده شرکت حمل یبند عدل صورت ارائه بدون و بوده النوع مختلف كه یكاالي -333

 ...... در اين صورت دشو می اظهاربندرعباس  گمرك

 .شود یم یارزياب و باز كاال تمام( ب               .شود یم یارزياب و باز ارزياب توسط كاال از %3( الف

 .شود یم یارزياب و باز شود حاصل ارزياب انــــــــــــــــــــاطمين تا راندوم صورت به كاال از یدرصد( ج

 .نمايد ارائه و تهيه یبند عدل صورت است موظف كاال صاحب( د

 ها در گمرک ...... ارزيابی بسته -313

 بندی و نظر ارزياب  گيرد.                                       ب( بستگی دارد به تطبيق با عدل % صورت می3الف( با نصاب 

 های ب و ج  د( گزينه  د دارد.                         ج( حداقل معينی ندارد بستگی به مور
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% حقوق گمرکی مجدداا بایستی اخذ شود حداقل جریمه 33ها در واردات قطعی بيش از  مغایرتاگر در بررسی  -311

 ...... ؛اختصاصی

 گيرد. نمی جریمه تعلقب(                                      التفاوت باشد. % مابه33نباید کمتر از ( الف

 التفاوت باشد. هب% ما33حداکثر  د( بايد                                  .التفاوت باشد % مابه133% تا 13بين  ج( بايد

 

 ...... ؛اظهارخلف واقع جهت ترخيص کاال از گمرک که موجب زیان دولت نگردد مشمول  -312

 مقررات قاچاق خواهد بود.ب(               گردد.  ميليون ریال می 1هزار تا  333مشمول جریمه بين الف( 

 و ج الفهای  گزینه( د                                          گردد. اصلح میاظهارنامه بطور صحيح ( ج

 

 ميزان چه گ.ا.ق 133  ماده موضوع ارزش اختلف جمله از دولت مالی زیان به منجر مغایرت نوع هر جریمه -319

 ؟تاس

 .است التفاوت مابه %133 تا %3 بين (ب                                       .است التفاوت مابه %133 تا% 33 بين (الف

 التفاوت مابه ميزان به توجه با و ج و الف (د                                           .است التفاوت مابه %133 تا %13 بين (ج

 

 از؛ ...... است عبارت یورود یكاال قاچاق جريمه احتساب نحوه -313

 مربوطه عوارض% 3/3+  یبازرگان سود+  یگمرك حقوق+  سيف ارزش مجموع برابر دو( الف

 مربوطه عوارض% 3+  یبازرگان سود+  یگمرك حقوق+  سيف ارزش مجموع برابر دو( ب

 مربوطه عوارض% 3/3+  یبازرگان سود+  یگمرك حقوق مجموع برابر دو( ج

 مربوطه عوارض% 3/3+  یبازرگان سود+  یگمرك حقوق مجموع برابر دو( د

 

 اظهار مقرر، ميزان از کمتر وجوهی شود معلوم صادراتی یکاال بازرسی یا اظهارنامه به رسيدگی ضمن هرگاه -313

 دریافت مذکور التفاوت مابه......  از یا جریمه گمرك رئيس تشخيص به التفاوت مابه اخذ بر علوه است گردیده تودیع یا

 .شود می

 %133 تا %3 (د                    %133 تا %33 (ج                    %33 تا %13 (ب%                    33 تا %3 (الف

 

 و تسهيلت تا گردد اظهار واقعی غير کاال ارزش بيشتر یا کمتر %13 از بيش صادراتی اظهارنامه در هرگاه -313

 ...... نماید ایجاد اومگاالمللی  نقل بين و شرکت حمل رایب غيرقانونی یمزایا

 .شود می اخذ ارزش، التفاوت مابه %133 تا %33 بين یا جریمه (الف

 .شود می اخذ ارزش، التفاوت مابه %133 تا %13 بين یا جریمه ب(

 .شود می اخذ ارزش، التفاوت مابه %133 تا %3 بين یا جریمه ج(

 .شود می اصلح ارزش فقط و شود نمی جریمه مشمول (د

 

 یورود حقوق %33 از بيش ميزانی به یورود حقوق التفاوت هماب اخذ به منجر مغایرت کشف که صورتی در -313

 .باشدالتفاوت  مابه ...... از کمتر نباید مأخوذه جریمه حداقل التفاوت، مابه اخذ بر علوه باشد شده اظهار یکاال

  %13 (د              %   133 (ج               %33 (ب               %3 (الف
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 شده اظهار واقع برخلف کاال مشخصات شود می گمرك تسليم کاال ترخيص رایب که هایی اظهارنامه در هرگاه -313

 رئيس تشخيص به نباشد تفاوت اخذ مستلزم آن کشف و نشود دولت مالی زیان متضمن اظهار خلف این ولی باشد

 .شود می اصلح تسليمی اظهارنامه محل، گمرك رئيس کتبی اجازه با و اخذ ...... محل، گمرك

 .است ریال ميليون 1 آن حداکثر و ریال هزار 333 آن حداقل که یا جریمه (الف

 .است التفاوت مابه% 133 تا %13 از حداقل که یا جریمه (ب

 ب و الف (د.                        شود نمی وصول یا جریمه (ج

 

 ؟شود می محسوب گمرکی قاچاق مورد کدام -313

 مهلت ظرف مرجوعی و خارجی عبور پردازش، رایب موقت ورود موقت، ورود یکاال یا و نقليه وسایل نکردن خارج الف(

 مقرر مهلت ظرف شخصی داخلی عبور یکاال تحویل عدم و گمرکی قلمرو از مقرر

 کشف کشور داخل در و شود کشور وارد غيرمجاز یمسيرها از یا گمرکی تشریفات انجام بدون که کاالهایی( ب

 .گردد

  .گردد خارج آن از یا وارد گمرکی قلمرو به گمرکی تشریفات انجام بدون یا غيرمجاز مسير از که کاالیی (ج

 موارد همه (د

 

 ؟شود می محسوب گمرکی قاچاق مورد کدام -323

 یورود حقوق تأمين یا پرداخت بدون یا اظهار بدون گمرکی اماکن از یتجار یکاال بردن بيرون (الف

 .شود اظهار دیگر نام با و مشروط مجاز یا مجاز یکاال عنوان تحت است ممنوع آن صدور یا ورود که کاالیی (ب

 موارد همه (د.                                   شود برداشته آن از قسمتی یا و تعویض که خارجی عبور یکاال( ج

 

 آن یورود حقوق جمع که یدیگر مشروط مجاز یا مجاز یکاال عنوان تحت که مشروطی مجاز یا مجاز یکاال -321

 ...... شود اظهار واقع خلف اسناد از استفاده با و دیگر نام با است کمتر

 ب و الف (د.         باشد نمی قاچاق مشمول (ج.         شود می ضبط کاال فقط (ب .       است قاچاق مشمول (الف

 

 ...... است یاسناد واقع خلف اسناد از منظور -322

 جعلی یا و ننماید تطبيق شده اظهار یکاال خصوصيات و جنس با که باشد شده ذکر کاالیی خصوصيات آن در که (الف

 .باشد

 ج و ب (د.                     است نادرست اسناد( ج.                   است نشده قيد منجزاا  و صحيح کاال خصوصيات (ب

 

چه مدت زمان جهت  المللی آلفا نقل بين و شرکت حملکند  نحوی گمرک کاال را ضبط میه طی که برایدر ش -329

 اعتراض مراتب به دادگاه و سپس ارائه نتيجه رسيدگی قضائی به گمرک را خواهد داشت؟

 روز 93/  ماه 9( د                   روز 13/  ماه 2( ج                   روز 13/  ماه 9( ب                  روز 23/  ماه 9 (الف

 

 ......( گمرك طرف از) نادرست اسناد با توأم كاال، نوع به راجع خلف اظهار زمان مرور مبدا -323

 .كاالست خروج تاريخ از سال 1( ب                  .است ترخيص سند صدور تاريخ از سال 1( الف

 .كاالست خروج تاريخ از ماه 3( د                        .است ترخيص سند صدور تاريخ از ماه 3( ج
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 ؛گردد دولت مالی زیان موجب که گمرك از یورود یکاال ترخيص از قبل و اظهار از بعد مغایرت نوع هر کشف -323

...... 

 .شد خواهد دریافت التفاوت مابه %133 تا 13 معادل یا جریمه التفاوت مابه بر علوه و محسوب گمرکی تخلف (الف

 .شد خواهد دریافت التفاوت مابه %133 تا 33 معادل یا جریمه التفاوت مابه بر علوه و محسوب گمرکی تخلف (ب

 .شد خواهد دریافت التفاوت مابه معادل یا جریمه التفاوت مابه بر علوه و محسوب گمرکی تخلف (ج

 .شد خواهد اخذ نيز جریمه التفاوت مابه بر علوه نباشد، قاچاق چنانچه (د

 

 ...... ؛باشند داشته اعتراض شده معين جریمه ميزان یا اصل به گمرکی مقررات از تخلف مرتکبين چنانچه -323

 ارجاع جهت مدارك و دالیل با را خود اعتراض محل، گمرك در آن تأمين یا تودیع از پس یا ترخيص از قبل توانند می الف(

 .نمایند تسليم مربوطه گمرك به گمرکی اختلفات به رسيدگی کميسيون به

 کنند ارائه محل گمرك رئيس به مدارك و دالیل با را خود اعتراض محل، گمرك در آن تأمين یا تودیع از پس توانند می ب(

 .نماید ارجاع گمرکی اختلفات به رسيدگی مراجع به تا

 رئيس به مدارك و دالیل با را خود اعتراض محل، گمرك در آن تأمين یا تودیع از پس یا ترخيص از قبل توانند می ج(

 .نماید بررسی تا کنند ارائه محل گمرك

 .نماید بررسی تا کنند ارائه محل گمرك رئيس به مدارك و دالیل با را خود اعتراض ،ترخيص از قبل توانند می د(

 

 و ننماید تطبيق شده اظهار یکاال خصوصيات و جنس با که باشد شده ذکر کاالیی خصوصيات آن در که یاسناد -323

 است؟ سند کدام تعریف، باشد جعلی یا

 واقع خلف اسناد (د         جعلی اسناد (ج         واقعی غير اسناد (ب         خلف اسناد (الف

 

 ...... ؛کشف مجلس صورت در اصلح و حک هرگونه -323

 .گردد یم تلقی یکلهبردار عنوان بهب(         .است دولتی اسناد در تزویر و جعل حکم در عمد وجود صورت در الف(

 .است دولتی اسناد در تزویر و جعل عنوان به (د          .است دولتی اسناد در جعل عنوان به عمد وجود صورت در (ج

 

 است؟ اندازه چه الورود ممنوع یكاال جريمه -323

 كاال سيف ارزش برابر 2 اضافه به مربوطه عوارض و یبازرگان سود ،یگمرك یحقوق برابر 2( الف

 كاال سيف ارزش برابر 9 اضافه به مربوطه عوارض و یبازرگان سود ،یگمرك حقوق برابر 2( ب

 كدام هيچ( د                                                كاال سيف ارزش برابر 9 و حقوق برابر 2( ج

 

 ضبط كاال كه نيست یموارد از مورد یول گيرد یم تعلق كاال به یا جريمه واقع خلف اظهار اثر در كه یموارد در -393

 پس صورت اين در .نمايد یخوددار گمرك از كاال بودن بيرون و ترخيص از نيز اومگاالمللی  نقل بين و شرکت حمل و گردد

 ...... تاريخ از مهلت قانونی یانقضا از

 د.گرد یم متروكه كاال یآگه و اخطار رعايت بدون كاال ورود( الف

 . گردد یم متروكه كاال و یآگه اخطار رعايت بدون و اظهاركاال( ب

 .گردد یم متروكه كاال یآگه و اخطار رعايت با و كاال ورود( ج

 .گردد یم متروكه كاال یآگه و اخطار رعايت با و اظهار( د
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گيرد ولی مورد از  تعلق می المللی اومگا نقل بين و شرکت حملدر مواردی که در اثر اظهار خلف واقع جريمه به  -391

از ترخيص کاال و بيرون بردن آن از گمرک خودداری نمايد در اين  اين شرکتشود و  مواردی باشد که کاال ضبط نمی

 شود؟ صورت پس از انقضای چه مدتی کاال متروکه می

 ماه از تاريخ صدور  3ماه از تاريخ ورود                                                    ب( حداقل  2الف( حداقل 

 ماه از تاريخ ورود 3ماه از تاريخ ورود                                                        د( حداقل  9ج( حداقل 

 

 دون پرداخت حقوق ورودی ......بيرون بردن کاال از گمرک ب -392

 شود.  باشد مگر با احراز شرايطی                         ب( الزاماا قاچاق گمرکی محسوب نمی الف( قاچاق گمرکی نمی

 د( حتماا قاچاق گمرکی است.   های الف و ب                                                               ج( گزينه

 

 یبيشتر ارزش رایدا که کاالیی با است گردیده صادر پروانه آن رایب شهريار  گمرك  در که صادراتی یاالک -399

 ...... ؛شود می تعویض مسير طول در المللی اومگا نقل بين و توسط شرکت حمل است،

 .است قاچاق نباشد، مشروط یا الصدور ممنوع کاال که چند هر باشد شده پلمب فک چنانچه الف(

 .نيست قاچاق نباشد، مشروط یا الصدور ممنوع شده جایگزین یکاال چنانچه ب(

 .است قاچاق (د                                                           .ندارد اشکالی ج(

 

 گردد؟ نمی تلقی گمرکی قاچاق مصادیق از زیر موارد از یک کدام -393

 .شود کشور وارد مجاز مسير از دولت عایدات و حقوق پرداخت بدون و اظهارنامه تسليم بدون که کاالیی (الف

 .شود کشف کشور داخل در و شود گمرکی قلمرو وارد گمرکی تشریفات انجام با که کاالهاییب( 

 .گردد گمرکی قلمرو وارد گمرکی تشریفات انجام بدون مجاز مسير از که کاالیی ج(

 .شود خارج گمرکی قلمرو از مجاز غير مسير از که کاالیی د(

 

المللی  نقل بين و توسط شرکت حمل است، مجاز خارجی عبور رویه تحت آن اظهار که یالورود ممنوع یکاال -393

 ؛ ......شود می اظهار دیگر نام با و یدیگر مجازی کاال عنوان تحت اومگا

 %133 تا 33 یا %133 تا 13 از یا جریمه مورد حسب التفاوت مابه بر علوه و محسوب گمرکی تخلف الف(

 .شود می دریافت التفاوت مابه

 .گردد می ضبط دولت نفع به کاال ننماید ارائه گمرك قبول مورد اسناد ماه 9 ظرف چنانچه ب(

 .نماید اعاده کشور از خارج به را کاال مرز همان ازبايد  ج(

 .است قاچاق مقررات مشمولد( 

 

 مسئوليت تخلفات و قاچاق گمرکی به عهده ......  -393

 الف( صاحب کاال است.     ب( اظهار کننده است.     ج( صاحب کاال و اظهار کننده متضامناا     د( حق العملکار است.

 

 گردد؟ کاالی مجاز تجاری در چه شرايطی تبديل به کاالی قاچاق می -393

 ديگری که از حقوق ورودی بخشوده است با ارايه اسناد خلف واقع اظهار شود.الف( هنگامی که با نام کاالی مجاز 

 ب( هنگامی که بدون تسليم اظهارنامه و بدون پرداخت حقوق ورودی از گمرک خارج شود.

 های غير مجاز وارد کشور شود يا از کشور خارج شود. ج( هنگامی که از راه
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 د( همه موارد فوق

 

های زير  يک از گزينه ظن قاچاق ممکن است به آن استناد نمود کدام که در موارد سوءاسناد مثبته گمرکی  -393

 باشد؟ می

 الف( پروانه ورود گمرکی، پته مسافری، قبض سپرده                                        ب( قبض خريد از گمرک، پته عبور 

 قت، پروانه صدور موقت         د( همه موراد فوقج( پروانه کابوتاژ، پروانه کاالی مرجوعی، پروانه ورود مو

 

 ...... تواند به آنها استناد نمود عبارت است از؛ ظن به قاچاق گمرکی می اسناد مثبته گمرکی که در موارد سوء -393

 الف( پروانه کابوتاژ، پروانه کاالی مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه صدور موقت 

 ب( پروانه سبز گمرکی، پته مسافری، قبض خريد کاال از گمرک 

 ج( قبض سپرده، پروانه عبور داخلی، پروانه ترانزيت خارجی 

 د( همه موارد فوق

 

 ؟گردد کدام سند زیر بعنوان اسناد مثبته گمرکی تلقی می -333

 بيجک ورودی ب(                                                     و پته گمرکی  یپروانه ورود گمرك (الف

 جالف و  های گزینه د(          خروج موقت صادراتی، وتاژ،بکا ورود موقت، مرجوعی، های عبور، پروانهج( 

 

 :از عبارت نمود استناد آن به توان می قاچاق احتمالی موارد در که گمرکی مثبته اسناد اصل -331

 بلصاحب و ضبطی متروکه، یکاال خرید قبض کاال، ترخيص موجب سپرده قبض گمرکی، پته گمرکی، ورود پروانه( الف

 یبر کران پروانه عبور، پته پردازش، رایب موقت ورود پروانه موقت، ورود پروانه مرجوعی، پروانه عبور، پروانه( ب

 هوشمند کارت صنعتی، و یتجار آزاد مناطق توسط صادره یمسافر کارت موقت، صدور پروانه صادراتی، پروانه( ج

 موارد همه (د                                                                                          گمرك توسط شده تاييد و تکميل

 

 طرف از وکالت به که شخصی به قاچاق یا تخلف کشف و کاال توقيف ضبط، بر مبنی مجلس صورت نوع هر ابلغ -332

 آن به رسيدگی اثر بر مجلس صورت تنظيم و نموده تسليم گمرك به اظهارنامه المللی اومگا نقل بين و شرکت حمل

 ......به آن ابلغ منزله به است گرفته صورت اظهارنامه

 .گردد می محسوب فقط اظهارکنندهب(                                            .گردد می محسوب آن شرکت (الف

 .گردد می محسوب آن شرکت نماينده (د                                           .   گردد نمی محسوب آن شرکت ج(

 

 حداقل جريمه قاچاق گمرکی چه ميزان است؟ -339

 رزش کاال برابر ا 9الف( برابر با مجموع حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض            ب( 

 برابر ارزش کاال 2د(      برابر ارزش کاال                                                            1ج( 

 

 المللی اومگا نقل بين و شرکت حمل محموله، از بخشی گمرکی یها کنترل و مقررات رایاج در که صورتی در -333

 ...... شود، داده تشخيص گمرکی قاچاق مقررات مشمول

 رایب آنها ینگهدار گمرك تشخيص به که آن مگر باشد، نمی مجاز آن نقليه وسيله یا کاال مابقی ضبط یا ینگهدار (الف

 .باشد یضرور ها جریمه وصول یا قاچاق عمل اثبات
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 .باشد می مجاز آن نقليه وسيله یا کاال مابقی ضبط یا ینگهدار (ب

 ج و الف (د                .     باشد نمی مجاز آن نقليه وسيله یا کاال مابقی ضبط یا ینگهدار (ج

 

 چه ظرف حداكثر یقضاي مراجع ارز و كاال قاچاق به راجع یحكومت تعزيرات اعمال نحوه قانون 3 ماده حسب -333

 ؟كند اعلم ذيربط ادارات ساير يا و گمرك به را مراتب و اقدام حكم صدور به نسبت بايد مدت

 روز 23 (د                 روز 33 (ج                 روز93 (ب                 روز 13 (الف

 

 پرداخت به حاضر یادار مرحله در متهم و كند تجاوز لاير ميليون 13 از قاچاق ارز و كاال یبها كه یموارد در -333

 است؟ مال یبها برابر چند جريمه باشد، جريمه

 برابر 3( د                 برابر 9( ج                 برابر 2( ب                 برابر 1( الف

 

 ...... شود واگذار یديگر به چنانچه 93 ماده 3 بند موضوع معافيت از استفاده با شده ترخيص یكاال -333

 .گردد یم محسوب قاچاق( ب                               .گردد پرداخت آن عوارض و سود و حقوق بايد( الف

 .است بلمانع معامله( د                                            .گردد پرداخت آن یگمرك یحقوق بايد( ج

 

 در و نداشته را یديگر به یواگذار حق......  تا شوند یم ترخيص معافيت با خاص قوانين موجبه ب كه یكاالهاي -333

 .بود خواهند پاسخگو و مسئول شونده انتقال و دهنده انتقال و گردد یم محسوب......  كاال آن اقدام صورت

 قاچاق/  سال 13( د                تخلف/  سال 13( ج                تخلف/  سال 3( ب               قاچاق / سال 3( الف

 

قاچاق( چه مدت ظن قاچاق و کشف کاالهای  ه شده برای رفع سوءه بين تاريخ صدور سند گمرکی )ارائفاصل -333

 بايد باشد تا مورد قبول واقع گردد؟

 سال                  د( متناسب با نوع کاال و نحوه مصرف آن  13سال                  ج(  3سال                  ب(  1الف( 

 

قضايی تواند به مراجع  مرتکب قاچاق گمرکی ظرف چه مدت از تاريخ ابلغ صورت مجلس رسمی کشف می -333

 شکايت نمايد؟

 ماه 3ماه                د( ظرف  2روز                ج( ظرف  23ظرف  روز                ب( 13الف( ظرف 

 

 ؛ممنوعوارد کننده کاال به کشور به ترتيب  -331

الف( اگر کاال توسط گمرک کشف شود قاچاق نيست ولی اگر توسط نيروی انتظامی کشف شود قاچاق تلقی 

 گردد. یم

 ب( اگر کاال وارده ممنوع يا مجاز مشروط نبوده و از حقوق ورودی بخشوده باشد قاچاق نيست. 

 د( تخلف گمرکی                                     ج( قاچاق است.                                          

 

 گردد؟ يک از موارد زير قاچاق گمرکی تلقی می کدام -332

 الورود يا غيرمجاز تحت عنوان کاالی مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر  اظهار کاالی ممنوع الف(
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 ب( بيرون بردن کاالی تجاری از گمرک بدون تسليم اظهارنامه و بدون پرداخت حقوق ورودی 

 فوق ج( تعويض کاالی ترانزيت خارجی                                                  د( همه موارد

 

سهم نيروهای گارد انتظامی که در عمليات منجر به درگيری موفق به کشف کاالی قاچاق شوند تا سقف ......  -339

 لاير قابل پرداخت )از محل فروش و جريمه کاالی قاچاق( است.

 13303330333د(                     3303330333ج(                     1303330333ب(                    23303330333الف( 

 

سهم نيروهای وظيفه انتظامی که در عمليات منجر به درگيری موفق به کشف کاالی قاچاق شوند تا سقف  -333

 ...... لاير قابل پرداخت است.

 13303330333د(                     3303330333ج(                     1303330333ب(                    23303330333الف( 

 

 ؛ ......محکوم عليه بزه قاچاق موظف است -333

 روز از تاريخ ابلغ رای نسبت به تجديد نظرخواهی اقدام کند. 23الف( ظرف 

 روز از تاريخ ابلغ رای نسبت به تجديد نظرخواهی اقدام کند. 93ب( ظرف 

 روز از تاريخ ابلغ رای جريمه را پرداخت کند. 23ج( ظرف 

 روز از تاريخ ابلغ رای جريمه را پرداخت کند. 93د( ظرف 

 

ميليون تومان  3توسط گمرک  المللی اومگا نقل بين و شرکت حملبهای کاالی قاچاق کشف شده از يک  -333

باشد اين جريمه  محاسبه گرديده است متهم علوه بر ضبط عين مال قاجاق حاضر به پرداخت جريمه متعلقه می

 چقدر است؟

 برابر ارزش کاال 1برابر ارزش کاال            د(  2برابر ارزش کاال            ج( حداقل  2ارزش کاال           ب(  برابر 9الف( 

 

 چنانچه متهم سوال باال جريمه را پرداخت کند کدام وضعيت را خواهد داشت؟ -333

 شود.ماه به مراجع صالح قضايی شکايت کند تا تبرئه  2تواند حداکثر ظرف  الف( می

 ب( از تعقيب کيفری در اين رابطه معاف خواهد شد.

 سال محبوس خواهد شد.          د( الف و ب 2ماه تا  3ج( از 

 

 چنانچه متهم فوق حاضر به پرداخت جريمه نباشد کدام وضعيت را خواهد داشت؟ -333

 رم به حبس محکوم خواهد شد.گردد در صورت اثبات ج صلح ارسال می الف( پرونده قاچاق وی به مراجع قضايی ذی

 برابر کاالی قاچاق کمتر نباشد محکوم خواهد شد. 2ای که ار  ب( در صورت اثبات جرم در مراجع قضايی به جريمه

 گردد. ج( در صورت اثبات جرم در مراجع قضايی عين کاال قاچاق ضبط می

 د( هر سه مورد

 

 از مراجع زير است؟ يک رسيدگی به جرايم قاچاق گمرکی در صلحيت کدام -333

 های قضاييه  الف( دادگاه انقلب و تعزيرات حکومتی                                                 ب( دادسرای کيفری مجتمع

 د( دادگاه نظامی                                      رسيدگی به اختلفات گمرکی      کميسيونج( 
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 ؟شود می قاچاق مقررات مشمول طیرایش چه در شود منتقل یدیگر به که معافيتی مورد یکاال -333

 ندارد را طرایش همان با معافيت از استفاده حق که یدیگر شخص به آن ترخيص تاریخ از سال 13 انقضاء از قبل الف(

 .شود واگذار گمرك به متعلقه وجوه پرداخت بدون وکالتی یا قطعی از اعم عنوان هر به

 ندارد را طرایش همان با معافيت از استفاده حق که یدیگر شخص به آن ترخيص تاریخ از سال 13 انقضاء از قبل ب(

 .شود واگذار گمرك به متعلقه وجوه پرداخت با وکالتی یا قطعی از اعم عنوان هر به

 به ندارد را طرایش همان با معافيت از استفاده حق که یدیگر شخص به آن ترخيص تاریخ از سال 3 انقضاء از قبل ج(

 .شود واگذار وکالتی یا قطعی از اعم عنوان هر

 .شود واگذار گمرك به متعلقه وجوه پرداخت با ورود یمجوزها اخذ از پس و ترخيص تاریخ از سال 3 از قبل (د

 

 در چنانچه شود می فروخته خدمه یا مسافر به آزاد یها فروشگاه در که یورود حقوق مشمول خارجی یکاال -331

 ؛گردد کشف گمرك به اظهار بدون کشور گمرکی قلمرو به ورود هنگام

 .است قاچاق مقررات مشمولب(         .باشد می انتظامی جریمه مشمول و است گمرکی تخلف (الف

 .است صحيح ب و الف یها گزینه (د                     .شود می عودت فروشگاه به و یجلوگير آن ورود ازج( 

 

 شوند؟ یم انتخاب مدت چه رایب و نفر چند یگمرك اختلفات به یرسيدگ كميسيون یاعضا -332

 سال 9 رایب و البدل یعل عضو نفر 3 ؛یاصل عضو نفر 3( الف

 سال 2 رایب و البدل یعل عضو نفر 3 ؛یاصل عضو نفر 3( ب

 سال 9 رایب و البدل یعل عضو نفر 3 ؛یاصل عضو نفر 3( ج

 سال 2 رایب و البدل یعل عضو نفر 9 ؛یاصل عضو نفر 3( د

 

 كند؟ یم یرسيدگ لاير ميليون 33 از بيش اختلفات به ذيل مراجع از يك كدام -339

 دادگستری محاكم( ب            یگمرك اختلف حل به یرسيدگ كميسيون( الف

 اختلف حل رایشو( د                                           نظر تجديد كميسيون( ج 

 

 رسيدگی به تخلفات گمرکی در مواردی که ...... کميسيونآرای  -333

 روز از تاريخ ابلغ به طرفين مورد اعتراض قرار نگيرد قطعی است.  23الف( بعد از 

 .کندتواند در ديوان عدالت اداری مطرح  نپذيرد میرا ب( صاحب کاال آن 

 ميليون لاير باشد قطعی است.  33التفاوت بيش از  ج( مابه

 های الف و ب د( گزينه

 

 نفرند؟ چند ترتيب به گمرکی اختلفات به رسيدگی کميسيون البدل علی و اصلی اعضاء -333

  3/  3د(                           3/  3ج(                         3/  3ب(                       3/  3الف( 

 

......  از کمتر نباید مزبور کميسيون اعضاء و انتخاب......  توسط گمرکی اختلفات تجدیدنظر کميسيون رئيس -333

 .باشند داشته مرتبط یکار سابقه سال

 سال 13ی / دادگستر وزیر (ب                                                       سال 23/  یرایدا و یاقتصاد امور وزیر (الف

 سال 23ی / دادگستر وزیر (د                                                           سال 13/  یرایدا و یاقتصاد امور وزیر (ج
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 رای کميسيون رسيدگی به اختلفات گمرکی؛ -333

ن لاير يا ميليو 33االختلف مبلغ رای و مبلغ مورد قبول مودی يا مورد مطالبه گمرک ايران  الف( در مواردی که مابه

  االجراست. کمتر باشد برای طرفين قطعی و الزم

ميليون لاير يا کمتر  13االختلف مبلغ رای و مبلغ مورد قبول مودی يا مورد مطالبه گمرک ايران  ب( در مواردی که مابه

 االجراست.  باشد برای طرفين قطعی و الزم

 د( قابل تجديد نظر نيست.                                                                    ج( در هر صورت قابل تجديد نظر است.

 

بندی کاال از طرف بازرگانان يا از طرف اداره گمرک  هايی که مبنی بر استعلم تعرفه رسيدگی به درخواست -333

برای رسيدگی و اظهار نظر به کميسيون  های زير يک از گزينه رسد از طرف کدام ها به گمرک ايران می شهرستان

  گردد. احاله می

 الف( رئيس کل گمرک ايران                                                                    ب( منشی کميسيون

 شود.                   د( موارد الف و ب ج( شخصی که از طرف رئيس کل گمرک ايران کتباا تعيين می

 

های زير خواهد  يک از گزينه محل انعقاد کميسيون رسيدگی به اختلفات گمرکی کميسيون تجديد نظر کدام -333

 بود؟

 شود. الف( گمرک ايران          ب( وزارت امور اقتصادی           ج( وزارت بازرگانی           د( بر حسب مورد تعيين می

 

 مرجع گ.ا.ق طبق باشند معترض آن ميزان یا جریمه اصل به بتنس گمرکی مقررات از تخلف مرتکبين هرگاه -333

 است؟ کدام دریافتی مرایج این به رسيدگی صلحيتدار

 ب و الف (د         واردات دفتر (ج         نظر تجدید کميسيون (ب        گمرکی اختلفاته ب رسيدگی کميسيون (الف

 

 اختلفات به رسيدگی کميسيون رای صدور از پس ریال ميليون 33 از بيش اختلفات به ذیل مراجع از یک کدام -331

 کند؟ می رسيدگی گمرکی

 ب و الف( دی                دادگستر محاکم (ج               نظر تجدید کميسيون (ب     ی         ادار عدالت دیوان (الف

 

 باشد؟ عضو مینماينده قوه قضائيه در اختلفات گمرکی در کدام مرجع زير  -332

 الف( کميسيون رسيدگی به اختلفات گمرکی                                ب( کميسيون دايمی مقررات صادرات و واردات

 کاری                            د( کميسيون تجديد نظر العمل ج( کميسيون رسيدگی به تخلفات حق

 

 است؟ األجرا الزم و قطعی مبلغی چه تا گمرکی اختلفات به رسيدگی کميسيون رای -339

 جریمه با ریال ميليون 3 (د         ریال ميليون 3 (ج         ریال ميليون 33 (ب          جریمه بدون ریال ميليون 33 (الف

 

 ؛یرایاج گمرکات توسط نظر تجدید و گمرکی اختلفات به رسيدگی یها سيونيکم آرای -333

 .دارد رای متن به بستگی ب(                  .باشد نمی تعميم قابل و بود خواهد اجراء قابل رسيدگی امر در فقط (الف

 ج و الف (د.              است یتسر قابل نيز موارد سایر در طیرایش با یستاد یواحدها توسط ج(

 



] المللی کاال نقل بين و های حمل آزمون تاسيس شرکت ای نمونه سواالت چهار گزينه ] 

 

23 |Transportation| © shafizadeh.az@gmail.com| 

 

 گمرکی، قاچاق موارد از غير به ها جریمه کاال، ارزش تعرفه، تشخيص در گمرکی اختلفات به رسيدگی مرجع -333

 .است ...... گمرکی مقررات و (ماژور فورس) قهریه قوه

  ایران گمرك یستاد یواحدها (ب                                                گمرکی اختلفات به رسيدگی کميسيون (الف

 صالحه مراجع (د             ی                                                                   ادار عدالت دیوان (ج

 

 ؛ ......که یموارد در مگر است االجراء الزم گمرکی اختلفات به رسيدگی کميسيون رایآ -333

 .باشد ریال ميليون 33 از بيش است، آن صدور و ورود طرایش درخصوص اختلف که کاالیی گمرکی ارزش (الف

 .بنماید را نظر تجدید کميسيون به امر ارجاع یتقاضا رای ابلغ تاریخ از روز 23 ظرف یمؤد (ب

 موارد همه (د .       باشد ریال ميليون 33 از بيش یمؤد قبول مورد و گمرك نظر بين التفاوت مابه مبلغ (ج

 

 ...... نظر تجدید کميسيون وسيله به صادره آرای -333

 .باشد می یادار عدالت دیوان در شکایت قابل شکلی نظر از رای ابلغ تاریخ از روز 93 مدت تا فقط (الف

 .باشد می یادار عدالت دیوان در شکایت قابل شکلی نظر از رای ابلغ تاریخ از سال 1 مدت تا فقط (ب

 ج و الف (د                                                                             .است االجراء الزم و قطعی (ج

 

 ...... مشابه یها پرونده مورد در ها کميسيون رایآ -333

 به رسيدگی کميسيون آرای که ها کميسيون قطعی آرای آخرین به توانند می ایران گمرك یستاد یواحدها (الف

 آرای اینگونه آنکه بر مشروط موضوع، وحدت و مشابه موارد در باشد هم بر منطبق نظر تجدید و گمرکی اختلفات

 .نمایند استناد گيرد قرار نيز کاال صاحب پذیرش مورد

 .است یتسر قابل (د                      ب و الف (ج        .             نيست تعميم قابل (ب

 

شود هرگاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن که از  مرتکبين تخلف از مقررات گمرکی که جريمه آنها دريافت می -333

توانند پس از توديع يا تامين آن در گمرک محل نامه  طرف رئيس گمرک محل تعيين گرديده اعتراض داشته باشد می

های زير تسليم  يک از گزينه به منظور ارجاع آن به کدامخود را با داليل و مدارک اعتراض به رئيس گمرک محل اعتراض 

 نمايند؟

 الف( کميسيون رسيدگی به اختلفات گمرکی    ب( کميسيون تجديد نظر     ج( رئيس کل گمرک     د( وزير بازرگانی

 

 ؛ ......تواند مطالبه نمايد که داره گمرک وقتی میاهای مکشوفه را  کسر دريافتی -333

 هزار لاير نباشد. 133ر دريافتی مربوط به هر يک از اسناد ترخيص کاال کمتر از الف( مبلغ کس

 ماه نگذشته باشد. 12ب( از تاريخ صدور سند ترخيص کاال تا روز مطالبه کسر دريافتی 

 ماه نگذشته باشد. 3ج( از تاريخ صدور سند ترخيص کاال تا روز مطالبه کسر دريافتی 

 ماه نگذشته باشد. 3کاال تا روز مطالبه کسر دريافتی د( از تاريخ صدور سند ترخيص 

 

 ...... مبلغ جريمه کسر تخليه برای کاالهای مجازی که منظماا به گمرک وارد گرديده عبارت است از؛ -331

گيرد به شرط اين که از يک و نيم برابر بهای کاال  الف( يک برابر و نيم وجوهی که به ترخيص قطعی کاال تعلق می

 ننمايد.تجاوز 

 گيرد به شرط اين که از يک برابر بهای سيف تجاوز ننمايد. برابر وجوهی که به ترخيص قطعی کاال تعلق می 2ب( 
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 گيرد. های گمرکی که به ترخيص قطعی کاال تعلق می ج( حقوق ورودی به اضافه هزينه

 برابر بهای سيف خواهد بود. 2د( 

 

 شود؟ مرور زمان قانون جهت مطالبه کسر دريافتی يا اضافه پرداختی از چه تاريخی آغاز می مبدا -332

 ب( تاريخ صدور آخرين سند ترخيص         الف( تاريخ صدور پروانه سبز گمرکی                             

 ( تاريخ خروج کاال از گمرکد     ج( تاريخ امضا پروانه سبز گمرکی                                     

 

 باشند داشته اعتراض مطالبه مورد مبلغ به نسبت هرگاه شود می مطالبه آنها از دریافتی کسر که اشخاصی -339

 صورت این در دارند اعلم گمرك به کتبی طور به را خود اعتراض دالیل نامه مطالبه ابلغ تاریخ از......  ظرف توانند می

 یخوددار مطالبه ادامه از شود شناخته موجه اعتراض که یموارد در و کند می رسيدگی اعتراض نامه به گمرك

 باقی خود اعتراض به کاال صاحب چنانچه صورت آن در که کنند می ابلغی مؤد به را اعتراض رد دليل گرنه و نماید می

 به رسيدگی کميسيون به پرونده ارجاع درخواست سپرده، تودیع بدون ابلغ تاریخ از......  ظرف تواند می باشد

 مبلغ تأمين مستلزم و است پذیر امکان ...... تا حداکثر فوق یها مهلت از بعد پرونده ارجاع .بنماید را گمرکی اختلفات

 .باشد می مطالبه مورد

  ماه 3 / روز 3 / روز 93 (ب                                                   ماه 3 / روز 13 / ماه 1 (الف

 ماه 3 / روز 13 / روز 93 (د                                                     ماه 3 / روز 13 / روز 93 (ج

 

 آنچه از کمتر یا بيشتر است گمرك برعهده آن وصول که وجوهی گردد معلوم گمرك از کاال ترخيص از بعد گاه هر -333

 توانند می کاال صاحب و گمرك است گردیده دریافت اشتباهی یا و نشده دریافت اساساا  یا گردیده دریافت بوده مقرر

 یکدیگر از را پرداختی اضافه یا و دریافتی کسر بحث، موردی کاال گمرکی پته یا پروانه امضاء تاریخ از ماه......  ظرف

 .کنند دریافت و مطالبه

 سال 9 (د                 ماه 3 (ج                ماه 3 (ب               ماه 3 (الف

 

 ظرف قطعيت، زمان از دارد را وجه دریافت حق که او قانونی وکيل یا کاال صاحب به باید پرداختی اضافه مبلغ -333

 به را پرداختی اضافه مبلغ......  133 ماده وصولی جریمه محل از گمرك پرداخت، تأخير صورت در .شود مسترد ......

 .نماید می پرداخت کاال صاحب به جریمه عنوان

 /.%3 روز هر ازاء به / روز 13 (ب                                             %1 ماه هر ازاء به / ماه 1 (الف

  %1 روز هر ازاء به / روز 13 (د    %                                          3/3 ماه هر ازاء به / ماه 1 (ج

 

 .است ...... محل از یدريافت اضافه استرداد -333

 یجار درآمد( د       ی    گمرك حقوق( ج           ديماند( ب           متفرقه درآمد( الف

 

 گمرک پس از استرداد اضافه دريافتی بايد مراتب را؛ ...... -333

 الف( در متن يا ظهر سند ترخيص بنويسد.                      ب( در متن يا ظهر سند ترخيص و اظهارنامه گواهی کند. 

 ج( در متن يا ظهر اظهارنامه گواهی کند.                        د( روی درخواست صاحب کاال بنويسد و مهر و امضاء کند.
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بندی  بندی مواد غذايی جهت بسته آالت بسته جمعيت هلل احمر ايران اقدام به ورود يک محموله ماشين -333

رغم معافيت اين سازمان از پرداخت هر گونه حقوق و سود و عوارض  کاالهای خود در مواقع حوادث نموده است. علی

ود بازرگانی و عوارض به گمرک پرداخت کرده لاير بابت حقوق گمرکی و س 1303330333جمعيت مذکور اشتباهاا مبلغ 

 ...... شود در اين حالت؛ ماه بعد از  خروج کاال جمعيت مذکور متوجه اين اضافه پرداختی می 19است 

باشد مرور زمان در اين خصوص مجری نبوده و مطالبه  الف( چون جمعيت معاف از پرداخت حقوق و سود و عوارض می

 باشد. اضافه پرداختی بلمانع می

رسيدگی به اختلفات گمرکی نسبت به استرداد اضافه پرداختی  کميسيونتواند با اقامه دعوی در  ب( جمعيت می

 خود اقدام کند.

 تواند مبلغ اضافه پرداختی را از گمرک مسترد کند. ج( به دليل مرور زمان جمعيت مذکور نمی

 رداد خواهد بود.د( چنانچه رئيس گمرک موافقت کند اضافه پرداختی قابل است

 

 است؟ صحيح زير یها گزينه از يك كدام نمايد یم مطالبه یدريافت كسر آنها از گمرك اداره كه یاشخاص مورد در -333

 .نيست یپيگير قابل اعتراض ننمايد اعتراض نامه مطالبه صدور تاريخ از روز 93 مدت ظرف كه یصورت در( الف

 .نيستی پيگير قابل اعتراض ننمايد اعتراض نامه مطالبه صدور تاريخ از هفته 1 مدت ظرف كه یصورت در( ب

 .نيست یپيگير قابل اعتراض ننمايد اعتراض نامه مطالبه صدور تاريخ از روز 23 مدت ظرف كه یصورت در( ج

 كدام هيچ( د

 

 نبودن موجه و ابلغ تاریخ از روز 93 ظرف گمرك یسو از شده مطالبه دریافتی کسر به یمؤد اعتراض صورت در -333

 کميسيون به پرونده ارجاع درخواست تواند می یمؤد مهلتی چه ظرف آن، ابلغ و گمرك یسو از یو اعتراض

 بنماید؟ را گمرکی اختلفات به رسيدگی

 ماه 1( د                     روز 23 (ج                    روز 13 (ب                    هفته 1 (الف

 

 و تحویل وليتئمس قانون به متکی یقراردادها یا......  موجب به که حقوقی شخص؛ گيرنده تحویل مرجع -331

 این. دارد عهده بر......  در است نشده انجام آن گمرکی تشریفات که را اشخاص عموم به مربوط یکاالها ینگهدار

 .نيست تمليکی اموال فروش و یآور جمع سازمان شامل اصطلح

 گمرکی یانبارها / مقررات( د   گمرکی یانبارها / قانون( ج  گمرکی اماکن / قانون( ب  گمرکی اماکن / مقررات( الف

 

 شرایط با خاص شخص به متعلق نشده گمرك یکاال که......  از خارج استی انبار اختصاصی انبار از منظور -332

 .شود می ینگهدار آن در فصل این در مقرر

 گمرکی یانبارها( د                گمرکی یها کنترل( ج                گمرکی قلمرو( ب                 گمرکی اماکن( الف

 

 با آن دادن تحویل زمان تا گرفتن تحویل هنگام از گمرکی یانبارها در موجود یکاال ینگهدار و حفظ يتمسئول -339

 ؟است سازمان کدام

 عمومی یانبارها شرکت (د          یدریانورد و بنادر سازمان (ج        گمرك  (ب         کاال گيرنده تحویل مرجع (الف

 

 ميزان شود ارائه واردکننده توسط انبار به انتقال هنگام الزم یمجوزها یا و باشد مجاز نوع از کاال که درصورتی -333

 .است......  معادل تضمين
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    ارزش %33 اضافه به یورود حقوق( ب                                                    ها هزینه اضافه به یورود حقوق( الف

 متعلقه عوارض و یورود حقوق( د                                                                               حقوق یورود( ج

 

 را الزم هماهنگی کاال تخليه از قبل باید گيرنده تحویل مرجع .است گمرك موافقت به موکول......  در کاال تخليه -333

 .آورد عمل به گمرك با

 گمرکی اماکن( د                  گمرکی یانبارها( ج                  گمرکی قلمرو( ب                 گمرکی محوطه( الف

 

 و یورود یکاالهای نگهدار یبرا که است اماکنی محوطه، و غيرمسقف مسقف، انبار از اعم......  از منظور -333

 .شود می اداره کاال گيرنده تحویل مراجع توسط و تأسيس یصدور

 گمرك (د                      گمرکی یانبارها( ج                      گمرکی قلمرو( ب                      گمرکی اماکن( الف

 

 .باشند می......  مفاد رعایت به ملزم کاال گيرنده تحویل مراجع -333

 قرارداد (د            گمرکی مقررات( ج            نشده گمرك یکاال ینگهدار قانون( ب           گمرکی امور قانون( الف

 

 نشود خارج انبارها از است گردیده صادر فروش یا ترخيص سند آن یبرا که کاالهایی......  ظرف چنانچه -333

 .شود می متروکه مقررات مشمول

 ماه 1( د                   روز 23( ج                   ماه 9( ب                  ماه 2( الف

 

 کاالی عبور خارجی در صورت تخليه در ادارات گمرک به مدت ...... روز از پرداخت حق انبارداری معاف است. -333

 93د(                        13ج(                        13ب(                         3الف( 

 

 اظهارنامه مندرجات با آن تطبيق و گيرنده تحویل مرجع به نقليه وسيله محموالت قطعی تحویل موقع در هرگاه -333

 صورت در مراتب بلفاصله شود، مشاهده تحویلی......  حيث از اختلفاتی آن ضميمه بار کل فهرست و اجمالی

 .رسد گمركمی نظارت و گيرنده تحویل مرجع مأموران و نقل و حمل شرکت نماینده امضاء به مجلسی

 یها بسته نحوه و تعداد( دی                  ها بسته تعداد( جی                 کاال نوع( بی                 کاال تعداد( الف

 

 اختيار در مذکور مناطق قانونی ضوابط اساس بر یاقتصاد ویژه مناطق و آزاد مناطق در کاال توقف مهلت تعيين -331

 .است......  یها سازمان

 کاال گيرنده تحویل( د         گمرك هماهنگی با مناطق این ولئمس( ج         گمرك( ب        مناطق این ولئمس( الف

 

 با آن دادن تحویل زمان تا گرفتن تحویل هنگام از گمرکی یانبارها در موجود یکاال ینگهدار و حفظ وليتئمس -332

 .است...... 

 محل گمرك( د                     کاال گيرنده تحویل مرجع( ج                     گمرك انباردار( ب                    گمرك( الف

 



] المللی کاال نقل بين و های حمل آزمون تاسيس شرکت ای نمونه سواالت چهار گزينه ] 

 

24 |Transportation| © shafizadeh.az@gmail.com| 

 

......  مورد در گيرنده تحویل مرجع يتمسئول رافع آن دریافت از کاال صاحب کردن نظر صرف یا غرامت پرداخت -339

 .نماید پرداخت را رفته بين از یکاال به متعلق یورود حقوق باید تخلف احراز و تقصير ثبوت صورت در و نيست

 کاال اصل جبران( د                    خسارت جبران( جی                    ورود حقوق( ب                   دولت حقوق( الف

 

 فروش و یآور جمع سازمان توسط گمرك، به یواگذار و ضبطی یکاال و ق.ا.گ 23 ماده موضوع متروکه یکاال -333

 .رسد می فروش به مربوطه مقررات رعایت با ضبطی و متروکه یکاال......  عنوان به تمليکی اموال

 انباردار( د                            نگهدارنده( ج                            فروش مسئول( ب                          متولی( الف

 

 مفاد درج با را آن فروش یبرا اقدام و کاال شدن متروکه تاریخ......  موقع در است مکلف گيرنده تحویل مرجع -333

 .نماید مشخص......  ظهر در قانون این 23ه ماد

 تحویلی اسناد / انبار قبض( ب                                                                 انبار قبض / انبار قبض تسليم( الف

 انبار قبض / کاال تحویل( د                                                                             انبار قبض / کاال تحویل( ج

 

 .آید می عمل به......  زمان مأخذ به متروکه یکاال یها هزینه و یورود حقوق محاسبه -333

 اظهارنامه تنظيم( د                           ترخيص( ج                           کاال ورود( ب                          متروکه( الف

 

 ضبط، که این از اعم نماید خطر یا اضافی هزینه ایجاد آن ینگهدار که کاالیی و الفساد سریع شده ضبط یکاال -333

 تعيين قضائی مرجع طرف از ولی گذشته ماه......  آن ضبط تاریخ از که کاالیی همچنين و باشد نشده یا شده قطعی

 .رسد می فروش به مقررات طبق باشد نشده نهائی تکليف

 3( د                3( ج                9( ب                2( الف

 

 .است مربوطه نقل و حمل شرکت......  ارائه مستلزم کاال، صاحب به متروکه یکاال فروش حاصل مازاد پرداخت -333

 نامه( د                         حساب سویه( تج                        گواهی( ب                        ترخيصيه حواله( الف

 

 .است......  انجام مستلزم گمرکی اماکن از کاال خروج -333

 گمرکی مقررات( د               گمرکی عمليات( ج               گمرکی تشریفات( ب              گمرکی یها کنترل( الف

 

 کل رئيس اجازه با تواند می گمرك غيردولتی، یا دولتی از اعم......  نياز مورد یکاال درخصوص و استثناء موارد در -313

 مجوز حکم، صدور و متعلقه وجوه محاسبه با و مرتبط دولتی مؤسسه یا وزارتخانه مقام باالترین تعهد و ایران گمرك

 .نماید صادر را کاال خروج

 یفور( د                               صنعتی( ج                               کارخانجات( بی                              توليد( الف

 

 مهلت و نيست قانون این 23 ماده در مقرر یها مهلت به محدود اختصاصی یانبارها در کاال، توقف مجاز مدت -311

 .شود می تعيين......  طرف از آن

 قرارداد طرف اجرایی گمرك( د                 گيرنده تحویل مرجع( ج                 ایران گمرك( ب                گمرك( الف
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 شود؟ ها از چه روزی بعد از تخليه کاال محاسبه می انبارداری در فرودگاههزينه  -312

 ماه پس از تخليه 1الف( از روز سوم تخليه            ب( از روز پنچم تخليه            ج( از روز دهم تخليه             د( از 

 

 کاال صاحب به مراتب است، نشده ارائه و اخذ آن ترخيص یبرا الزم مجوز اختصاصی انبار در که کاالیی مورد در -319

 .شود می ابطال مأخوذه تضمين و گردد می اعمال آن مورد دری ...... کاال مقررات و اعلم

 مشروط مجاز( د                           قطعی واردات( جی                          ورود( ب                          متروکه( الف

 

 دهند قرار شمارش و رسيدگی مورد را اختصاصی انبار در موجود یکاال......  صورت به دارند حق گمرك مأموران -313

 .نمایند تطبيق خروج و ورود مدارك و اسناد و دفاتر مندرجات با را آنها مشخصات و

 مداوم( د                            شده یریز برنامه( ج                           تصادفی( ب                           مستمر( الف

 

 گمرکی،......  از غير رسمی، عمومی یها سردخانه و انبارها به نشده گمرك یکاال انتقال با تواند می گمرك -313

 .نماید موافقت

 یها مکان( دی                               انبارها( ج                               قلمرو( ب                              اماکن( الف

 

های زير  يک از گزينه های گمرکی کشور کدام مدت توقف قانونی کاالهای ترانزيت خارجی در اماکن و محوطه -313

 باشد؟ می

 ماه 3د(         ماه            3ج(        ماه             9ب(    ماه                 2الف( 

 

 ها چه مدت است؟ حداکثر مدت توقف کاال در انبارها و اماکن گمرکی فرودگاه -313

 ماه تمام  3د(   ماه تمام         9ماه تمام         ج(  2روز تمام         ب(  93الف( 

 

 ...... زمينی و( بندری) دريايی اماكن در كاال توقيف حداكثر -313

 .كاالست تخليه تاريخ از ماه 9( ب                        .باشد یم گمرك به كاال اظهار تاريخ از ماه 9( الف

 ج و ب( د.       است یاجمال اظهارنامه يا مانيفست تسليم تاريخ از ماه 9( ج

 

 در نقل و حملی ها شرکت یا کاال صاحبان کتبی یتقاضا صورت در گمرکی یانبارها در کاال ینگهدار مجاز مدت -313

 مدت این گمرك موافقت تاریخ تا یانباردار هزینه پرداخت با و گمرك تشخيص به موجه علل وجود و یعبور یکاال مورد

 .است تمدید قابل دیگر......  تا حداکثر

 ماه 1 (د                  ماه 2 (جماه                   3 (ب                  ماه 9 (الف

 

 مدت چه ظرف نشود خارج انبارها از است گردیده صادر فروش یا ترخيص سند آن یبرا که کاالهایی چنانچه -323

 شود؟ می متروکه مقررات مشمول

 ماه 1 (د                   ماه 2 (جماه                    3 (ب                   ماه 9 (الف
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 زمان مجاز برای توقف کااليی که پروانه آن صادر شده ...... -321

 ماه بعد از تاريخ صدور پروانه است.  1روز بعد از تاريخ صدور پروانه است.                                           ب(  23الف( 

 های ب و ج ماه بعد از تاريخ صدور پروانه است.          د( گزينه 1ج( چنانچه کاال فاسد شدنی نباشد و قابل نگهداری 

 

 مذکور یها سازمان توسط اعطائی یها مهلت انقضاء از پس یاقتصاد ویژه مناطق و آزاد ناطقم در که کاالهایی -322

 ...... متروکه یکاال مقررات مشمول شوند می اعلم منقضی، مهلت

 .گردند می گمرکی امور قانون در مندرج (ب.                               گردند می یاقتصاد ویژه مناطق و آزاد مناطق (الف

 ج و الف (د.                                                                              گردند نمی (ج

 

 باشد؟ های زير می  يک از گزينه ها کدام طبق ق.ا.گ مدت مجاز برای توقف کاال در فرودگاه -329

 ماه 3ماه                       د(  3ج(   ماه                       9ماه                        ب(  2الف( 

 

 باشد؟ های زير می يک از گزينه معافيت انبارداری در گمرکات زمينی و بنادر کدام -323

 روز 93د( حداقل        روز    23ج( حداقل   روز        13روز        ب( حداقل  3الف( 

 

 موجه علل وجود و موجود در انبار راه آهن یعبور یکاال مورد در نقل و حمل یها شرکت کتبی یتقاضا صورت در -323

 .است تمدید قابل دیگر......  تا حداکثر مدت این گمرك موافقت تاریخ تا یانباردار هزینه پرداخت با و گمرك تشخيص به

 ماه 2( د                        ماه 1( ج                        ماه 3( ب                        ماه 9( الف

 

ماه بوده که بعد از ...... ماه قابل تمدید و در مجموع ......  ماه و حداکثر تا......  مدت توقف کاالی وارده به گمرک -323

 گردد. می...... در نهایت کاال و این مدت کاال

 .شود متروکه می/  3/  2/  2( ب                                      .گردد ضبط می/  3/  9/  2( الف

 .شود متروکه می/  3/  2/  9( د                                      شود. فروخته می/  3/  2/  9( ج
 

های زير  نهيک از گزي شکستن يا باز کردن قفل و الک و مهر گمرک يا ورود غير مجاز به انبار مشمول کدام -323

 باشد؟ می

 الف( کميسيون رسيدگی به اختلفات گمرک                      ب( کميسيون تجديد نظر 

 د( ق.ا.گ             ج( کيفرهای مندرج در قانون مجازات اسلمی         

 

 ميزان صورت این در......  که نماید موافقت اختصاصی انبار در کاال ینگهدار و انتقال با تواند می صورتی در گمرك -323

 .است یورود حقوق معادل تضمين

 به انتقال هنگام الزم یمجوزها باشد مشروط مجاز انواع از کاال اگر و شود تضمين آن به متعلق یورود حقوق (الف

 .شود ارائه کننده وارد توسط انبار

 .نباشد مشروط مجاز انواع از کاال و شود تضمين آن به متعلق یورود حقوق (ب

 ج و الف (د          .باشد مجاز انواع از کاال و شود تضمين آن به متعلق یورود حقوق (ج
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کاالی مرجوعی هرگاه در گمرک مرز خروجی بيش از ...... توقف نمايد از تاريخ روز ...... تحويل کاال هزينه  -323

 گردد. میانبارداری به ماخذ کاالی وارداتی احتساب و از آن دريافت 

 3/  9د(              3/  3ج(             3/  3ب(             3/  3الف( 

 

 یانبارها در توقف مدت در یا کاال گيرنده تحویل مرجع به تحویل هنگام تا مبدا از حمل حين در کاال که یموارد در -393

 ؛ ......تواند می کاال صاحب شود فاسد یا ضایع یا دیده آسيب گمرکی

 بيشتر فساد یا دیدگی آسيب موجب آن تفکيک یا نباشد مقدور سالم قسمت تفکيک که صورتی در کند تقاضا الف(

 محاسبه را یورود حقوق آن براساس و تعيين را کاال ارزش فساد، و دیدگی آسيب با متناسب احرایی گمرك شود کاال

 .نماید وصول و

 حقوق فقط خدمات، انجام یها هزینه پرداخت با و کرده تفکيک را شده فاسد یا دیده آسيب قسمت کند تقاضا (ب

 .نماید نظر صرف دولت نفع به بقيه ترخيص از و بپردازد را سالم قسمت یورود

 را آن یا و خارج کشور از گمرکی تشریفات انجام و خدمات انجام یها هزینه تمام پرداخت با را کاال کند تقاضا ج(

 .کند واگذار دولت به بلعوض

 موارد همه (د

 

 و موم و مهر یها بارُگنج ی(ادار دستور) حکم صدور با گمرکی، یانبارها در تراکم صورت در تواند می گمرك -391

 آسيب ،یکسر يتمسئول .نماید منتقل دیگر گمرکی یانبارها به یادار داخلی عبور عنوان تحت را شده پلمب

 و حمل یها هزینه و ...... یادار داخلی عبور حين در (ماژور فورس) قهریه قوه موارد در جز به کاال فقدان و دیدگی

 ...... مربوط خدمات انجام

 .است کاال صاحب با / است حمل شرکت با (ب                                      .است گمرك با (الف

 .است کاال صاحب با / است کاال صاحب با (د              .است کاال صاحب با / است گمرك با (ج

 

 یبرا الزم مجوز کهالمللی آلفا  ونقل بين شرکت حمل اختصاصی انبار در موجود مشروط مجاز یکاال خصوص در -392

 اقدام گمرکی تشریفات انجام به نسبت کاال صاحب مقرر، مهلت پایان تا چنانچه است، نشده ارائه و اخذ آن ترخيص

 ...... ؛ننماید

 ارسال آن شرکت یبرا و صادر قطعی ورود پروانه و تأمين مأخوذه تضمين محل از کاال به متعلقه یورود حقوق (الف

 .گردد می

 تضمين و گردد می اعمال آن مورد در متروکه یکاال مقررات و اعلم المللی آلفا ونقل بين شرکت حمل به مراتب (ب

 .شود می ابطال مقررات طبق مأخوذه

 .نماید اقدام کاال ترخيص و تشریفات انجام به نسبت وقت اسرع در تا اعلمشرکت  آن به مراتب (ج

 .شود می متروکه کاال و تأمين مأخوذه تضمين محل از کاال به متعلقه یورود حقوق (د

 

 است؟ نادرست زير یها عبارت از يك كدام -399

 به توجه با ايران گمرك شود فاسد يا ضايع يا ديده آسيب یاختصاص انبار در توقيف مدت در كه يیكاالها( الف

 .دهد یم تخفيف ديده آسيب ميزان به نسبت یگمرك یها هزينه و یورود حقوق در كاال صاحب درخواست

 .گردد ینم تخفيف مشمول یشخص یداخل ترانزيت حين در كاال شدن فاسد يا ضايع( ب

 .نيست گمرك عهدهه ب ها سردخانه در كاالها رفتن بين از مسئوليت( ج

 .گردد ینم گ.ا.ق موضوع تخفيف مشمول متروكه یكاالها( د
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 مجازات قانون 3 ماده استناد به یقضاي مقامات كه یموارد یاستثنا به صالح مقامات طرف از كاال توقيف -393

 بدهند؟ را كاال توقيف دستور یعموم

 . گردد یم مقررات یاجرا مانع( ب                 .بود خواهد آن به مربوط مقررات یاجرا يا كاال شدن متروكه مانع( الف

 .گردد ینم مقررات یاجرا مانع( د                                                   .          گردد یم كاال شدن متروكه مانع( ج

 

 ...... كند یم خطر ايجاد آن ینگهدار كه یكاالي -393

 .است گ.ا.ق 93 ماده مشمول( ب                                     .است خارج گ.ا.ق 93 ماده مقررات مشمول از( الف

 ج و الف( د               .شد خواهد تعيين گمركی آ.ا.ق.ا.گ در كه است مقرراتی مشمول( ج

 

 ...... آن در كه است یاسناد نادرست استناد -393

 .است نشده قيد صحيح كاال نوع( ب                                 .است نشده قيد منجزأ و صحيح كاال تعداد و نوع( الف

 .است نشده قيد صحيح كاال تعداد( د                                      .است نشده قيد منجزأ و صحيح كاال خصوصيات( ج

 

 است؟ گمرك در كاال یقانون وزن زير موارد از يك كدام -393

 ظرف یتقريب وزن یمنها ظرف با وزن( ب                                   یدرون یها لفاف و ظرف یمنها ظرف با وزن( الف

 ظرف وزن یمنها ظرف با وزن( د                                          یدرون یها لفاف وزن یمنها ظرف با وزن( ج

 

 از بيشتر آن یورود عوارض و یگمرك حقوق نرخ و بوده مجاز كه وارده یكاال از یقسمت اظهار از یخوددار -393

 ...... نباشد اظهارشده یكاال

 .گردد می جريمه التفاوت مابه% 13 (ب      .گردد یم جريمه التفاوت مابه% 133تا 33 از محل گمرك رئيس نظر با( الف

 .گردد یم جريمه التفاوت مابه% 133 تا 13( د                                  .گردد یم جريمه التفاوت مابه% 133 تا 33 (ج

 

 یضرور زير موارد از يك كدام ارائه شود یسفارش ثبت یبانك سيستم طريق از و بوده یتجار كه یكاالهاي یبرا -393

 است؟

 موارد همه( د                       نامه بيمه( ج                      فاكتور پيش( ب                      ارز فروش اعلميه( الف

 

 بايد مدت چه ظرف كاال صاحب گمرك یكتب اراخط با شود یم اظهار گمرك به یقطع ورود یبرای غيرمجاز یكاال -333

 ؟نمايد خارج كشور از را كاال

 ماه 3( د                                  ماه 3( ج                                  ماه 9( ب                                  ماه 2( الف

 

 بابت کاال صاحب قطعی یها بدهی سایر و کاال آن به متعلقه وجوه کليه پرداخت وثيقه ،...... در موجود یکاال -331

 اجازه تواند نمی مذکور وجوه......  از قبل گمرك. است گمرك برعهده قانون موجب به آن وصول که است وجوهی

 .بدهد را کاال ترخيص و تحویل

 دریافت / گمرکی قلمرو( د    تأمين یا دریافت / گمرکی اماکن( ج   دریافت / گمرك( ب    تأمين یا دریافت / گمرك(الف
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 است؟ کاالیی چه داخلی یکاال -332

 .باشد شده قطعی ورود که خارجی یکاال یا شود ساخته یا توليد گمرکی قلمرو در که کاالیی (الف

 .باشد شده ساخته یا توليد گمرکی قلمرو در که کاالیی (ب

 هيچکدام (د                                                    .باشد شده قطعی ورود که خارجی یکاال (ج

 

 است؟ نادرست گزینه کدام دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه به متعلق یکاال ترخيص خصوص در -339

 مالی نمسئوال تعهد با باشد نداشته یتجار جنبه اینکه بر مشروط را آنها به متعلق یکاال تواند می گمرك الف(

 .نماید ترخيص مهلت تعيين با مربوطه سازمان

 مالی النئومس تعهد با باشد نداشته یتجار جنبه که شرطی به را آنها به متعلق یکاال است مکلف گمرك ب(

 .نماید ترخيص مربوطه سازمان

 .پذیرد صورت ذیربط مالی نمسئوال تعهد با نباشد بيشتر سال یک از که مهلت تعيين با کاال ترخيص ضروریست ج(

 ج و ب یها گزینه (د

 

 است؟ صحيح زیر عبارات از یک کدام -333

 آن ورود تاریخ از ماه 9 و است گردیده صادر ترخيص سند آن یبرا و شده انجام آن گمرکی تشریفات که کاالیی الف(

 ماه 2 حداکثر برای کاال توقف مهلت تمدید با تواند می تمليکی اموال فروش و یآور جمع سازمان فقط باشد گذشته

 .نماید موافقت دیگر

 خارج گمرك از کشور به آن ورود تاریخ از ماه 9 ظرف چنانچه است، گردیده صادر ترخيص سند آن یبرا که کاالیی ب(

 .شود مهلت تمدید یتقاضا آن یبرا که این مگر گردد می محسوب متروکه نشود

 نشود خارج گمرك از ماه 9 یانقضا تا سند صدور تاریخ از است گردیده صادر ترخيص سند آن یبرا که کاالیی ج(

 .شود تمدید یتقاضا آن یبرا آنکه مگر شود می محسوب متروکه

 متروکه مقررات مشمول ،است گردیده صادر ترخيص سند آن یبرا و شده انجام آن گمرکی تشریفات که کاالیی د(

 .رساند فروش به را آن توان نمی و نبوده

 

 رسد؟ می فروش به مرجعی چه توسط متروکه یکاال -333

 (ره) امام فرمان اجرایی ستادب(           .کنند اقدام توانند می ذيل مراجع از یک هر مورد حسب (الف

 ایران گمرك (د                              تمليکی اموال فروش و یآور جمع سازمان ج(

 

 باشد؟ نمی معافيت مشمول موارد جزء گزینه کدام -333

  مربوطه ضوابط رعایت با شود داده بازگشت عيناا  علت هر به که صادراتی یکاالها (الف

 اطلعات وزیر کتبی تأیيد با اطلعاتی خاص تجهيزات و اقلمب( 

 یمسافر و یبار یهواپيماها د(                          قطعی ورود و موقت ورود یکاال ج(

 

 است؟ نادرست عبارت کدام -333

 اتحادیه نماینده تجارت، و معدن صنعت، وزارت نماینده از متشکل گمرکی تخلفات به رسيدگی کميسيون( الف

 مورد حسب و (اتاق نماینده ،اتحادیه نبود درصورت) ایران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق معرفی با گمرکی کارگزاران

 .باشد می ایران گمرك نماینده و ایران تعاون اتاق
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 و مقررات یاجرا نظر از بار یک حداقل مربوطه پروانه امضاء از پس را گمرکی یها اظهارنامه فقط موظفند ها گمرکب( 

 بازبينی مورد زمان، مرور شمول از قبل است شده وصول مقررات طبق و صحيح طور به متعلقه گمرکی وجوه اینکه

 .دهند قرار

 بازبينی قانونی مهلت در دهد تشخيص یضرور که را ها گمرک یها اظهارنامه از تعداد هر تواند می ایران گمركج( 

 .نماید مجدد

 .هستند گمرك به خود شده معرفی نمایندگان و کارکنان اعمال مسئول المللی بين نقل و حمل یها شرکت د(

 

 شود؟ نمی ذیل وجوه از یک کدام شامل خدمات انجام یها هزینه -333

 گمرکی اماکن در یانباردار ،یباربر( ب                               پلمب موم، و مهر ی(ر ایکس) ایکس اشعه هزینه (الف

 ارزش بررسی هزینه (د          العاده فوق خدمات و کاال توزین بدرقه، مراقبت، ،یبند تعرفه و آزمایش( ج

 

 وصول ...... را اشخاص از گمرکی امور قانون یاجرا از ناشی خود قطعی مطالبات هرگونه است مجاز گمرك -333

 .نماید

 نامه آیين و مستقيم یها ماليات قانون براساس را آن مذکور سازمان تا نماید اعلم مالياتی امور سازمان به الف(

 گمرکی امور قانون اعمال با رأساا  ب(                                                                                    اجرائی

 ب و الف (د                                                                       قضایی اقدام با (ج

 

 .شود می داده آن توقيف دستور صلحيتدار مرجع طرف از که گمرکی اماکن در موجود یکاال -333

 توقيف دستور اسلمی مجازات قانون 13 ماده استناد به که یموارد ولی است متروکه یکاال مقررات مشمول (الف

 .است مستثنی حکم این از است شده داده

 یکاال مقررات مشمول است شده داده توقيف دستور اسلمی مجازات قانون 13 ماده استناد به که یموارد (ب

 .است متروکه

 ج و ب (د.                                                                                     است متروکه یکاال مقررات مشمول (ج

 

 جدید تشخيص براساس تعرفه، تغيير صورت در کند می تعرفه تعيين را شده اظهار یکاال گمرك، که یموارد در -331

 ...... گمرك

 .است التفاوت مابه با متناسب جریمه پرداخت مشمول و شود می اقدام التفاوت مابه اخذ به فقط الف(

 .نيست جریمه پرداخت مشمول و شود می اقدام التفاوت مابه اخذ به فقط ب(

 .است جریمه حداقل پرداخت مشمول التفاوت، مابه اخذ بر علوه ج(

 .است جریمه پرداخت مشمول التفاوت، مابه اخذ بر علوهد( 

 

 امضاء تاریخ از......  شده صادر یکاالها در رفته کار به مواد یورود عوارض و حقوق استرداد درخواست مهلت -332

 .است ...... یکاال گمرکی پته یا پروانه

 یصدور / سال 1 (د       ی    صدور / سال 9 (ج     ی    ورود / سال 9 (ب     ی    ورود / سال 1 (الف

 

 ؛ ......باید گمرکی مثبته اسناد در مذکور مشخصات -339

 .باشد متناسب آن مصرف نحوه و کاال نوع به توجه با کاال کشف تاریخ و سند صدور تاریخ بين فاصله (الف

 ب و الف (د.             نماید تطبيق کاال مشخصات با صرفاا  (ج.           نماید تطبيق کاال مشخصات با (ب
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 ...... ؛دنندار را قطعی صدور قابليت زیر یکاالها -333

 اعلمی فهرست طبق زیست محيط حفاظت یا ژنتيک ذخایر حفظ یبرا یجانور یها گونه و نباتی یا دامی اقلم( الف

 مربوطه یها سازمان یسو از

 موجب به الصدور ممنوع یکاالها سایر و قانون موجب به یا و اسلم مقدس شرع براساس الصدور ممنوع یکاالها ب(

 خاص قوانين

 دستی صنایع و یگردشگرد فرهنگی، ميراث سازمان تشخيص به فرهنگی ميراث یا عتيقه اشياء ( ج

 موارد همه (د

 

 با شود تسليم گمرك به معافيت حکم گمرکی، پته یا پروانه امضاء تاریخ از......  کاال ترخيص از پس چنانچه -333

 .است......  مربوطه پرداختی مبلغ مقررات، رعایت

 استرداد قابل غير / ماه 3 ظرف (ب                           استرداد قابل / ماه 3 ظرف (الف

 استرداد قابل غير / ماه 3 ظرف (د                              استرداد قابل / ماه 3 از بعد (ج

 

 کاال ترخيص به محدود نمایندگی یا وکالت مورد اینکه به توجه با کاال صاحب نماینده یا وکيل به نامه مطالبه ابلغ -333

 زمان مرور قاطع .باشد

 .نيست ماهه 3( د.                  است ماهه 3( ج                  .نيست ماهه 3 (ب                  .است ماهه 3 (الف

 

 است ...... ترخيص و وصول اسناد از شده گواهی تصویر یا رونوشت المثنی، صدور -333

 مجاز (ج                 ممنوع (ب                   ممنوع مطلق طور به (الف

 .شود می صادر سند مدلول از حاکی گواهينامه ،ممنوع مطلق طور به (د

 

 صدور المثنی از اسناد ...... ممنوع ولی ...... -333

 ب( وصول / گواهی مدلول صدور سند ميسر است.   گواهی شده مجاز است.            ها / تصوير  الف( و اظهارنامه

 ج( حمل و خريد / گواهی و تسجيل آن مقدور است.                د( اسناد ترخيص / کپی گواهی شده بلمانع است.

 

؛ که شود می اعمال وقتی قرارداد طرف ذینفع کشور مبدا با محصوالت درخصوص یتجار یا یا تعرفه ترجيحات -333

...... 

 .شود حمل دیگر یکشورها از (ب                           .شود حمل کشور آن از مستقيم طور به کاال (الف

 ب و الف (د                               .شود خرید کشور آن از مستقيم طور به کاال (ج

 "استرداد" همان ...... است.روش  -333

 های ب و ج ( گزينهد             های گمرک  ج( باز پرداختی              Draw Backب(             الف( رد اضافه دريافتی 

 

 استرداد يک ...... است. -331

 های ب و ج د( گزينه       (Customs Procedure)الف( نوع جريمه       ب( نوع مشوق صادراتی       ج( روش گمرکی 
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 يک ...... است. Invoiceسياهه خريد يا  -332

 د( گواهی داير به محل صدور و ساخت کاال   المللی گمرکی  ج( سند بين  ب( سند حسابداری   الف( سند گمرکی 

 

اسناد وصول شامل ...... در رابطه با يک ...... زمان معتبر است که به امضای ...... رسيده و تاريخ روزی که آن  -339

 ...... است. مبداکند  را امضا می

 ماهه  3الف( پروانه گمرکی / اظهارنامه / رئيس گمرک / مرور زمان 

 ل سا 1ب( پروانه گمرکی / اظهارنامه / رئيس گمرک / مرور زمان 

 نامه / رئيس بازبينی / مرور زمان مالی ج( پروانه گمرکی / مطالبه

 ماهه  3د( قبض انبار / محموله / رئيس انبار / مرور زمان 

 

 وزن قانونی يا ...... حاصل ...... وزن ...... از وزن ...... است. -333

 / تفريق / با ظرف / ظروف بيرونی  GWب(    / تقريبی ظرف                       GW/ تفريق /  Lg.Wالف( 

  GWد( حقيقی طبق اسناد / تفريق / کانتينر /       / ظرف                GWج( حقيقی طبق اسناد / تفريق / 

 

باشد کشور محل ساخت کاال کشور  بحمل شده اگر  الفکه از کشور  CBUکاالی وارده به صورت  مبداکشور  -333

 ...... است.

 های ب و ج د( گزينه        ل ورود کاال              ج( مح               ب      ب(                  الف    الف( 

 

 /الف در مورد کاالی ورودی به صورت ...... به شرط رعايت ضوابط مربوطه قابل اعمال است.2قاعده  -333

 CBUد( قطعات منفصله يا      ج( قطعات نيمه ساخته                      CBUب(             Full C.K.Dالف( 

 

 ضابطه يا معيار تعيين مسير تشريفات گمرکی در نظام ...... بايد ...... باشد. -333

  WCOهای  / منطبق با توصيه HS/ برای مراجعين شناخته شده                       ب(  ASYCUDAالف( 

 / ثابت ASYCUDAد(                                     رمانه                    ج( اسيکودا / مح

 

 مرور زمان ...... تاريخ ...... است. مبدا -333

  ساله / خروج کاال 1ماهه / روزی است که سند ترخيص به امضای رئيس گمرک             ب(  3الف( 

 های الف و ب د( گزينه                                                   ماهه / اظهارنامه                     3ج( 

 

 کار اين نظام ...... مستلزم ...... است. -333

 / پذيرش خطر                                                      ب( آسيکودا / مديريت خطر  HSالف( 

 بندی / مديريت خطر د( طبقه                                      WCO/ رعايت ضوابط  ASYCUDAج( 

 

 صادرات در مقابل واردات مستلزم ...... -333

 ب( انجام تشريفات گمرکی است.                                          الف( ثبت سفارش نيست.          
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 د( رعايت الزامات قانونی نيست.                 باشد.                      ج( پرداخت حقوق گمرکی نمی

 

 جزو ...... است.گمرکی عوارض  -331

 ای شبه غير تعرفه ای   د( موانع غير فنی غير تعرفهای محسوب   ج( موانع  ای   ب( موانع تعرفه الف( موانع غير تعرفه

 

 صادرات به لحاظ ...... ماليات مضاعف مشمول ...... -332

 های گمرکی است.  ب( اجتناب از / باز پرداخت   باشد.                صدوری نمی / حقوق الف( احتراز

 های الف و ب                                         د( حمايت از مصرف کنندگان داخلی از / حقوق صدوری نيست. ج( گزينه

 

 يک سيلندر گاز محتوی گاز به شرط قابليت مصرف مکرر  -339

 تواند جداگانه به عنوان کاال اظهار و ترخيص شود.  ظرف عادی محسوب و می الف(

 ب( ظرف معمولی است و مشمول واردات موقت است. 

 بندی محسوب و از حقوق ورودی ممنوع است. ج( بسته

 های الف و ب  د( گزينه

 

 استعمال ...... قبل از ورود کاال ...... -333

 پذير نيست. تعرفه / ميسر نيست.    د( ارزش / امکانج(    پذير است.  ب( ارزش / امکان   الف( تعرفه / ميسر است. 

 

 ترخيص قطعی يعنی ...... -333

 ب( خروج کاال با انجام تشريفات قطعی از گمرک            الف( خروج کاال از گمرک                   

 د( تخصيص رديف مرزی        ج( صدور کوتاژ                                     

  

تواند در صورت تقاضای وارد کننده کاال، قبل از اظهار به جای دريافت نقدی کليه حقوق و عوارض  آيا گمرک می -333

متعلقه به کاال، بخشی از کاال را در قبال حقوق و عوارض به وثيقه بگيرد و مابقی را ترخيص و تحويل صاحب کاال 

 بدهد؟

 تواند موافقت کند.  آ.ا.ق.ا.گ می 133الف( با توجه به ماده 

 تواند موافقت کند.  ق.ا.گ می 1-3( با توجه به ماده ب

 ج( گمرک مجاز به موافقت نيست. 

 کدام د( هيچ

 

 الذکر است؟ يک از مراجع آتی اخذ تصميم نهايی در مورد فروش کاالهای متروکه غير دولتی با کدام -333

 زيران بنا به پيشنهاد گمرک ايران                                          ب( دادستانی کل کشور الف( هيات و

 آوری و فروش اموال تمليکی                                           د( حاکم شرع ج( سازمان جمع

 

ن نيز انجام و مستلزم پرداخت جريمه اگر کااليی برای ورود قطعی اظهار شده باشد و کليه تشريفات گمرکی آ -333

 تواند آن را اعاده يا ترانزيت خارجی نمايد؟ انتظامی نيز نباشد تحت چه شرايط صاحب کاال می
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 الف( قسمتی از کاال در گمرک موجود باشد و در بخش خارج شده از گمرک تصرفی صورت نگرفته باشد. 

 قه نيز پرداخت شده باشد.ب( کاال کلا در گمرک موجود و جريمه انتظامی متعل

  .ج( کاال از گمرک خارج لکن تصرفی در آن نشده باشد

 د( کاال در گمرک موجود و خارج نشده باشد. 

 

های سياسی خارجی مقيم ايران پس از گذشت چند سال از تاريخ ترخيص  خودروهای متعلق به نمايندگی -333

 خودرو قابل واگذاری به غير است؟

 سال تمام 2سال تمام                د(  13سال تمام                ج(  3ب(               سال تمام   9الف( 

 

 های گمرکی است؟ يک از موارد زير جزء هزينه کدام -333

 ونقل، بيمه بندی، بدرقه و مراقبت کاال                   ب( انبارداری، حمل الف( انبارداری، تعرفه

 د( الف و ج  العاده                             دمات فوقج( تخليه و بارگيری و خ

 

تخفيف در پرداخت حقوق  تواند در صورت ضايع يا فاسد شدن کاال از يک از موارد زير صاحب کاال می در کدام -331

 ت آن قسمت از کاالی ضايع شده يا فاسد شده برخوردار گردد؟ورودی باب

 اصی باشد.               ب( هنگامی که کاال ترانزيت داخلی غير اداری شده است. الف( هنگامی که کاال در انبار اختص

 فاسد باشد. امی که کاال در داخل کشور ضايع ياد( هنگ   ج( هنگامی که کاال ترانزيت داخلی اداری شده است.    

 

لاير محاسبه شده است سود بازرگانی  102330333 بازرگانارزش گمرکی يک محموله کمک فنر در گمرک  -332

 % ارزش است حقوق گمرکی ورودی آن چقدر است؟21کمک فنر 

 لاير 1320333لاير                     د(  2320333لاير                    ج(  330333لاير                    ب(  9330333الف( 

 

دالر  133ر دستگاه ه FOBاينچ به ارزش  21دستگاه تلويزيون سونی  10333شرکت بازرگانی اقدام به خريد يک  -339

است ارزش گمرکی محموله را محاسبه  CFR% ارزش 1و حق بيمه آن  FOB% ارزش 13نموده است کرايه حمل آن 

 کنيد؟

 دالر 1330333دالر                    د(  1330333ج(         دالر            1330313دالر                    ب(  1330333الف( 

 

ارز با منشاء خارجی خود اقدام به واردات کاال به کشور بنمايد  يورو 330333قصد دارد با  بتاشرکت بازرگانی  -333

 يک از تسهيلت زير مورد اين شرکت برقرار است. کدام

که شرط آن را احراز کند( را با پرداخت حقوق  و مجاز مشروط )در صورتیتواند کليه کاالهای مجاز  الف( اين شرکت می

 داخت حق ثبت سفارش وارد کشور کند.گانی و عوارض ولی با معافيت از پرگمرکی و سود بازر

داخت حق ثبت اييد وزارت صنايع با معافيت از پرآالت توليدی و قطعات يدکی آنها را با ت تواند ماشين ب( اين شرکت می

 ارش وراد کشور کند.سف

از حقوق گمرکی و سود بازرگانی  تواند کليه کاالها را با اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با معافيت ج( اين شرکت می

 د کشور کند.راو

 تواند کليه کاالهای مجاز را با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض وارد کشور کند. د( اين شرکت می
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آالت يک شرکت صنعتی نياز به تعمير پيدا کرده است. تعمير  پيشرفته اتوماتيک مربوط به توليد ماشين سيستم -333

باشد. صاحب کاال ناچاراا آن را جهت تعمير با دريافت  پذير نمی اين سيستم با تاييد وزارت صنايع در داخل کشور امکان

دداا به ز خاتمه تعميرات در کشور آلمان مجپس ا 23/33/1933در تاريخ  امام خمينیپروانه صدور موقت از گمرک 

امام خمينی است. هزينه تعميرات انجام شده بر مبنای فاکتور فروشنده که مورد تاييد گمرک  گمرک مذکور وارد کرده

چه امام خمينی يورو شده است. اين شرکت برای ترخيص و ورود کاالی خود از گمرک  230333قرار گرفته است. 

 ا بايد به عنوان حقوق گمرکی پرداخت کند؟مبلغی ر

کی مطابق التفاوت به دست آمده حقوق گمر الف( بايد تفاوت ارزش خود کاال را با هزينه تعميرات و سپس از مابه

 دات وصول نمود. راجدول مقررات صادرات و و

 ب( چون اين کاال از ايران خارج رفته است از پرداخت حقوق گمرکی معاف است. 

 يورو 90333يورو                                                                    د(  233ج( 

 

ارتش جمهوری اسلمی ايران به منظور آمادگی دفاعی و حراست از مرزهای کشور اقدام به ورود مقداری  -333

 چه اقدامی بايد صورت گيرد؟ گمرک انزلیمهمات به کشور نموده است برای ترخيص اين محموله از 

الف( نماينده ارتش جمهوری اسلمی ايران بايد اظهارنامه گمرکی را به همراه بارنامه و ترخيصيه تسليم گمرک نمايد 

 و سود بازرگانی و عوارض ندارد. یو از ارايه ساير اسناد تجاری معاف بوده و نياز به پرداخت حقوق گمرک

تواند کاالی وارد شده را با معافيت از حقوق گمرکی و سود  صرفاا در زمان جنگ می ارتش جمهوری اسلمی ايران ب(

 بازرگانی و عوارض و بدون تسليم اظهارنامه و هر گونه اسناد ترخيص کند.

ها بايد تشريفات گمرکی را برای کاالی مزبور انجام داده و  ج( ارتش جمهوری اسلمی ايران همانند ساير سازمان

 و سود بازرگانی و عوارض را پرداخت نمايد.حقوق گمرکی 

د( ارتش جمهوری اسلمی ايران از تسليم هر گونه اظهارنامه و اسناد و پرداخت هر گونه حقوق گمرکی و سود 

 باشد. بازرگانی و عوارض به کلی معاف می

 

 پذير است؟ کانترخيص کدام مورد از موارد زير معافيت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض ام -333

 دالر يا معادل آنها در ارزهای ديگر تجاوز نکند. 130333ی تجاری که مورد نياز مردم بوده ولی ارزش آنها از االف( کااله

 شود. های مربوط به آن که به منظور توليد نرم افزار مورد نياز کشور وارد می ها و دستگاه ب( رايانه

 های رهايی بخش يا موسسات ديگر کشورها به سازمانها يا اشخاص  ج( کاالهای اهدايی دولت

 د( کليه کاالهای مسافری به شرطی که تجاری نباشد.

 

ه است در ميليون تومان اجاق گاز به کشور ترکمنستان نمود 133يک شرکت صادراتی ايرانی اقدام به صدور  -333

ت حقوق گمرکی و سود تومان باب 203330333عوارض مبلغ  ون استرداد حقوق گمرکی وهنگام صدور به موجب قان

بازرگانی و عوارض که بابت ورق به کار رفته در اين کاالی صادراتی پرداخت نموده بود از گمرک باز پس گرفت. کاالی 

ماه که در کشور ترکمنستان به معرض فروش گذاشته شده بود متاسفانه به فروش نرسيد و  3مذکور بعد از مدت 

ن به کشور عين محموله صادراتی را به گمرک مشهد وارد نموده است برای ورود قطعی اين صاحب کاال جهت اعاده آ

 کاال ذينفع چه بايد بکند؟

پذير نيست بنابراين يا بايد کاال را به کشور ديگری صادر کند و يا بعد از مدتی  ور امکانشکالف( ورود اين کاال ديگر به 

 فروش اموال تمليکی تحويل داده خواهد شد.آوری و  کاال متروکه شده و به سازمان جمع

های متعلقه  ب( ورود قطعی اين کاال به کشور با پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض و ساير هزينه

 پذير است. همانند يک کاالی وارداتی امکان

داخت حقوق و سود يت از پرا معافاز گمرک مسترد و ب ه در هنگام صدورطعی اين کاال به کشور با پرداخت کج( ورود ق

 پذير است. و عوارض امکان

 باشد. د( چون اين کاال از کشور صادر شده لذا برای ورود مجدد آن به کشور فقط مجوز مرکز توسعه صادرات الزم می
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شده است در تاريخ  بازرگانوارد گمرک  33/33/1933دالر در تاريخ  3330333يک محموله تجاری به ارزش  -333

صادر و به ذينفع تسليم شده است  33/33/1933به گمرک اظهار و پروانه سبز امضا شده از در تاريخ  33/33/1933

صاحب کاال به علل ناموجه کاال را از گمرک خارج نکرده است و اين کاال در صورت عدم خروج از گمرک در چه تاريخی 

 گردد؟ متروکه می

است و پروانه سبز آن صادر گرديده از شمول مقررات کاالی  الف( چون تشريفات گمرکی اين محموله انجام شده

 متروکه خارج است.

 گردد. های انبارداری آن از روز اول محاسبه و دريافت می شود ولی هزينه ب( کاال متروکه نمی

  33/33/1933د(             گمرک                روزه اخطار 23به علوه فرصت  33/33/1933ج( 

 

رسيدگی به اختلفات در تشخيص نوع کاال و تطبيق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و ساير مرجع  -333

 باشد؟ های زير می يک از گزينه اختلفات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات کدام

 ان بصير و مطلع وزارت امور اقتصادی و دارايی الف( رئيس کل گمرک ايران                                             ب( کارمد

 د( کارمندان بصير و مطلع با انتخاب وزارت بازرگانی  ج( کميسيون رسيدگی به اختلفات گمرکی                       

 

 شود؟ های زير دريافت می يک از گزينه طبق ق.ا.گ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مذکور از کدام -331

 واردات قطعی                     ب( واردات موقت                      ج( کاالی نو                      د( هر سه مورد الف(

 

 ؟نخواهد کرد ه گمرک غرامتی پرداختاريک از موارد مذکور زير اد در کدام -332

گمرکی قبل از تحويل شدن کاال از طرف  الف( هرگاه خسارت يا فقدان در اثنای حمل کاال از وسايل نقليه به اماکن

 متصديان حمل به گمرک يا بندر اتفاق افتاده باشد.

کاال يا نماينده او خسارتی  برداری با حضور و مباشرت صاحب برداری و نمونه ب( هرگاه هنگام ارزيابی يا توزين و صورت

 به کاال وارد شود.

 ر سوانح غير مترقبه طبيعی بوده است.ج( در مواردی که فقدان و خسارت ديدگی کاال به اث

 د( هر سه مورد فوق

 

 اگر کااليی با موافقت گمرک در اماکن غير گمرکی يا غير بندر تخليه يا تحويل شود؛ -339

% هزينه باربری ورودی يا صدوری )بر حسب 23الف( اگر قسمتی از عمليات باربری توسط گمرک يا بندر انجام شود 

 شود. مورد( دريافت می

 های الف و ب د( گزينه         شود.  ج( هزينه باربری دريافت می        . شود ب( هزينه باربری دريافت نمی

 

 شود؟ یم متروكه مقررات مشمول صورت چه در باشد؛ یم ترخيص آماده ترخيص سند صدور با یكاالي -333

 .شودن خارج گمرك از انبار قبض صدور از ماه 9 حداقل احتساب و سند روصد تاريخ از روز 13 ظرف چنانچه( الف

 .شودن خارج گمرك از انبار قبض صدور از ماه 9 انقضا تاريخ از روز 23 تا حداكثر( ب

 .شودن رجاخ گمرك از ماه 1 تا ترخيص سند صدور تاريخ از چنانچه( ج

 .شودن خارج گمرك از انبار قبض صدور تاريخ از ماه 9 چنانچه( د

 

 .باشد یم ...... گمرك از كاال صاحب و كاال صاحب از گمرك مطالبات زمان مرور -333
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 نامه مطالبه ابلغ روز از ماه 3( ب                   كاال ترخيص سند روز از ماه 3( الف

 ب و الف( د                     گمرك از كاال خروج روز از ماه 3( ج

 

 گيرد ...... واردات به کاالی ورود قطعی تعلق میمرور زمان هر نوع وجهی که در رابطه با  -333

 سال از تاريخ صدور سند ترخيص است. 13ب(         .                            سال از خروج کاال از گمرک است 1الف( 

 باشد. رخيص میماه از تاريخ صدور سند ت 3باشد.                             د(  ماه از تاريخ صدور سند ترخيص نمی 3ج( 

 

 کدام جمله زیر صحيح است؟ -333

 .کند هفرنامه از گمرک درخواست تعيين تعرتواند تا قبل از تحویل دادن اظها صاحب کاال نمی( الف

 .بندی گمرک قبل از اظهار صرفاا مشورتی و مسئوليتی برای گمرک ندارد نظریه تعرفهب( 

 کند. کاال نمی قبل از اظهاربندی  هيچ عنوان مبادرت به تعرفهه گمرک بج( 

 نظریه گمرک در خصوص تعرفه صرفاا مشورتی و اجباری است.د( 

 

 شود؟ ارائه کدام سند زیر و توسط چه ارگانی صادر می مبداملک تعيين کشور  -333

 داشتگواهی سلمت و توسط وزارت بهب(                     و توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت مبداگواهی الف( 

 و توسط اتاق بازرگانی مبداگواهی ( د                                     و توسط وزارت امور اقتصادی مبداگواهی ( ج

 

 ...... همراه ندارد در اینصورت مبدافردی جهت ترخيص قطعی کاالی خود گواهی  -333

 کاال قابل ترخيص نيست.ب(                        با اخذ سپرده مالی کاال قابل ترخيص خواهد بود.الف( 

 ممکن است هر یک از حاالت باال رخ دهد.( د                             با اخذ تعهد کتبی کاال قابل ترخيص خواهد بود.( ج

 

......  واحد شخصات کاال با محموله موجود توسطو تطبيق م......  بررسی اصالت اسناد در گمرک توسط واحد -333

 پذیرد. انجام می

 ارزیابی / احراز هویت( د       راز هویتحا / احراز هویت( ج     ارزش / بیارزیا( ب     احراز هویت / ورود اطلعات( الف

 

  .باشد می ...... منظور از سند گمرکی همان -331

 قبض باسکول( د                  قبض انبار( ج                  اظهارنامه( ب                  پروانه( الف

 

 ...... ختم انجام تشریفات گمرکی در سرویس ارزیابی با -332

 .شماره ارزیابی همراه خواهد بود( ب                                شماره کوتاژ همراه خواهد بود.( الف

 های ب و ج گزینه( د          .با مهر و امضاء اظهارنامه و پروانه همراه خواهد بود( ج

 

 ...... ؛کاالی ترخيص شده از گمرک یعنی -339

 ی که تشریفات گمرکی آن اتمام یافته و در حال خروج از گمرک است.يکاال( الف

 ی که از گمرک خارج شده اما تشریفات گمرکی آن ادامه دارد.يکاال( ب
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 ی که با اتمام تشریفات گمرکی آن از گمرک خارج شده است.يکاال( ج

 کليه کاالهای وارده به گمرک را ترخيص شده گویند.( د

 

 باشد؟ های ذیربط کدام سند زیر می مجوز کنترل کاالی خروجی از گمرک توسط ارگان -333

 قبض انبار( د      روانه گمرکیپ( ج      قبض پرداخت مالی( ب      اظهارنامه گمرکی( الف

 

 ...... ؛از است عبارت مبدا کشور از منظور -333

 .است شده توليد آن در کاال که یکشورب(                .        است شده ساخته یا توليد آن در کاال که یکشور (الف

 مورد سه هر (د                                         .است شده صادر آن از کاال که یکشور ج(

 

 باشد. اهی نشان دهنده محل ساخت کاال میاین گو -333

  د( گواهی مقصد                  مبداج( گواهی                   ب( گواهی بازرس                 بندی الف( ليست بسته

 

در صورتی که کاالیی به اشتباه به کشور وارد گردیده و یا کيفيت مورد نظر را نداشته و قرار باشد بر طبق  -333

 رويه گمرکی متناظر؛ .....  ردد.عودت گ مبداموافقت طرفين به کشور 

  د( واردات دائمی                   ج( کاالی مرجوعی                   ب( صادرات موقت                   الف( واردات موقت

 

 باشد؟ ز مدارک الزم جهت ترخيص کاال نمیکدام گزینه ا -333

 بندی د( ليست بسته                 ت سفارشج( فرم ثب                 ب( کارت بازرگانی                 الف( مدارک حمل

 

 .باشد می......  مهلت اقامت ایرانيان در خارج جهت ورود موقت وسيله نقليه شخصیحداقل  -333

 ماه 2( د                         ماه 9( ج                         ماه 13( ب                        ماه 12( الف

 

 ای است؟ در چه زمينه   CPو    CN   ،CN   ،CPهای  کاربری فرم -313

 کاالی سياسی( د        مراسلت خروجی از کشور( ج        پست سياسی( ب        مراسلت واصله به کشور( الف

 

 گيرد؟ یم قرار استفاده مورد یپست امانات یبرا يك كدام -311

 ج و الف( د              C( ج             C( ب           CP( الف

 

 گردد؟ یم تنظيم نسخه چند در یمرجوع یپست مرسوالت اظهار -312

 .دارد مرسوله به یبستگ( د             نسخه 3( ج             نسخه 9( ب             نسخه 2( الف
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شود در چه صورت  نقل می و مسافر به مقصد ايران که تحويل موسسه حملاسباب سفر و اشيا شخصی همرا  -319

 گردد؟ همراه مسافر تلقی می

 ماه بعد از ورود مسافر برسد.  1ماه قبل از ورود مسافر برسد.                                                 ب(  1الف( 

 ماه بعد از ورود برسد. 1ماه قبل و يا  1د(                                   روز بعد از ورود مسافر برسد.                  13ج( 

 

 مجاز؟ غير یمسافر یكاال مازاد -313

 .گردد خارج كشور از مسافر توسط ماه 9 مدت ظرف بايد یم( الف

 .گردد یم ضبط كاال نگردد اعاده شده گرفته نظر در زمان یط چنانچه الف بند به توجه با( ب

 .گردد یم محسوب قاچاق كاال نگردد اعاده شده گرفته نظر در زمان یط چنانچه الف بند به توجه با( ج

 .گردد یم قاچاق( د

 

 است؟ ميزان چه دارند دوپاساژ كارنه آن یبرا كه نقليه وسايط با یخارج مسافران اعتبار مدت -313

 سال 1( د                         ماه 9( ج                         ماه 3( ب                         ماه 2( الف

 

 باشد؟ يک از عبارات زير صحيح نمی کدام -313

جلسه که به  که جنبه تجاری داشته باشد گمرک با تنظيم صورت الف( کاالهای غيرمجاز همراه مسافر در صورتی

تواند  دارد که اگر مايل باشد می را به وی تفهيم و اعلم میامضاء مسافر خواهد رسيد مرابت غير مجاز بودن کاال 

 ماه از کشور خارج نمايد. 2کاالی خود را حداکثر ظرف 

ب( کاالهای مجاز و مجاز مشروط همراه مسافر در صورتی که جنبه تجاری داشته باشد ترخيص آن از گمرک منوط به 

 رگانی است.ززرگانی و انجام تشريفات مربوط به کاالی وارده بانامه مخصوص وزارت با ارائه کارت بازرگانی يا موافقت

توقف تا روز  پنچمشود از روز  ج( هزينه انبارداری کاالی مسافران خارجی که در انبار گمرک به امانت گذاشته می

 شود. خروج کاال از آنها دريافت می

آن را به گمرک  بايدهمرا خود داشته باشد الصدور  شوند هر گاه اشياء ممنوع خارج مید( مسافرانی که از کشور 

 ارائه و اظهار نمايد.

 

 ه کدام مجوز معاف نيست؟مسافری برای ورود به کشور از ارائکاالهای  -313

 ب( مجوز سازمان حمايت از توليد کننده                                                رگانی                   زالف( مجوز وزارت با

 د( مجوزهای قرنطينه                                ج( مجوز موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران 

 

 از را كاال تواند یم مدت چه ظرف یكاال صاحب باشد داشته یتجار جنبه و مجاز غير مسافر یكاال چنانچه -313

 كند؟ خارج گمرك

 ماه 3( د         ماه 3( ج       ماه 9( ب          ماه 2( الف

 

 اين كند كشف را آنها یبازرس اثر بر گمرك و باشد نكرده اظهار گمرك به را خود همراه اجناس مسافر هرگاه -313

 ؛مشمول مورد

 اعمال خواهد شد. تخلف مقررات( ب .                                       اعمال خواهد شد قاچاق مقررات( الف

 .گردد یم گ.ا.ق سوم فصل مقررات( د                         .            گردد یم گ.ا.ق.ا.آ سوم فصل مقررات( ج
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 به موقت ورود رویه طبق مربوطه مقررات رعایت با را خود شخصی نقليه وسيله توانند می خارج مقيم ایرانيان -323

 .باشند داشته اقامت خارج در......  حداقل کشور به ورود از قبل اینکه به مشروط نمایند وارد کشور گمرکی قلمرو

 سال 1 (د              ماه 3 (ج             ماه 3 (ب            ماه 9 (الف

 

 به که خارجيانی و خارج در شاغل ایرانيان حرفه یا کار به مربوط برقی غير و برقی از اعم دستی ابزار و آالت -321

  ؛ ......که این بر مشروط برخوردارند.از معافيت گمرکی  آیند می ایران

 قبلی اقامت محل کشور در ایران کنسولی مقامات تصدیق به ادعا مورد کار و پيشه و حرفه به افراد آن اشتغال (الف

 .برسد آنان

 .باشند نکرده استفاده معافيتی چنين از گذشته، سال 3 در اینکه شرط با (ب

 .برسد گمرکی قلمرو به آنان ورود از بعد ماه 3 تا ورود از قبل ماه 1 از ج(

 ج و الف (د

 

 ...... ؛انوانتر یعنی -322

 کننده قبل از تحویل اظهارنامه کنترل و فهرست برداری از کاال توسط اظهارالف( 

 کننده بعد از تسليم اظهارنامه به گمرک کنترل کاال توسط اظهارب( 

 تحویل اظهارنامه نباردار قبل ازفهرست برداری از کاال توسط اج( 

 کنترل کاال توسط گمرک قبل از تحویل گرفتن اظهارنامهد( 

 

 منظور از انوانتر چيست؟ -329

 توسط صاحب كاال و با نظارت گمرك یاز آن قبل از انجام تشريفات گمرك یبردار كنترل و بازديد كاال و فهرستالف( 

 توسط گمرك گويند. یكاال قبل از انجام تشريفات گمرك یبردار به فهرستب( 

 یكنترل و بازديد كاال توسط صاحب كاال قبل از انجام تشريفات گمركج( 

 توسط صاحب كاال یاز كاال بصورت مورد یبردار فهرست( د

 

 ؟کدام گزينه صحيح است -323

 برداری از کاال قبل از تنظيم اظهارنامه  صورتانوانتر يعنی؛ ب(            رفه توسط گمرک   تعيين تعانوانتر يعنی؛ الف( 

 های ب و ج د( گزينه  تجديد لفاف کاال قبل از اظهار           انوانتر يعنی؛ ج( 

 

 های زير است؟ يک از گزينه به عهده کدام (Inventory)مسئوليت از بين رفتن کاال در ضمن انوانتر  -323

 ب( به عهده گمرک است.         برود به عهده انباردار است.الف( در صورتی که با وسايل انبار از بين 

 د( به عهده صاحب کاال است.    ج( به عهده ارزيابی که کاال را از بين برده است.                                 

 

323- VOC چيست؟ 

امات اساسی مورد نظر موسسه های استاندارد و يا الز الف( يک روش بازرسی کاال به معنی انطباق کاال با شناسه

 استاندارد است.

ب( يک رويه جديد گمرکی است که سازمان جهانی گمرک برای ورود قطعی کاالهای کشورهای عضو طراحی نموده 

 است.
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 ای فنی فروشندگان کاال است.ه ( يک سيستم بازرسی مختص موسسه استاندارد به منظور کنترل قابليتج

 توام با بازرسی کاالهای خريداری شده توسط موسسه استاندارد است. بندی کاال د( يک سيستم طبقه

 

323- CRF چيست؟ 

الف( يک سند مورد قبول گمرک است که توسط موسسات بازرسی کاال که توسط گمرک مجاز به صدور آن هستند 

 دهد که قيمت کاال مورد تاييد شرکت بازرسی قرار گرفته است. شود و نشان می صادر می

ويه وارداتی است که در آن نيازی به ارزيابی کاال توسط ارزيابان گمرک نيست و کاال فقط با رويت اسناد ب( يک ر

 گردد. ارزيابی شده و پروانه خروجی آن صادر می

ج( يک رويه صادراتی است که در آن نيازی به ارزيابی کاال توسط ارزيابان گمرک نيست و کاال فقط با رويت اسناد 

 گردد. پروانه خروجی آن صادر می ارزيابی شده و

 يعنی ارزش کاال به علوه کرايه حمل آن است. COST+FREIGHTد( يک شرط اينکوترمز به معنی 

 

323- QQPC چيست؟ 

بندی آن توسط يک موسسه بازرسی مستقل مورد کنترل  الف( نوعی بازرسی کاالهاست که کميت، کيفيت و بسته

 گيرد. قرار می

ت که به منظور حفاظت کميت و کيفيت کاال در طول مسير حمل بايد بندی کاال اس در بسته ی استانداردب( نوع

 رعايت شود.

 گيرد. می ربندی کاال توسط ارزيابان گمرک مورد بازرسی و کنترل قرا ج( نوعی ارزيابی گمرکی است که کميت و بسته

 شود. توزا و خطرناک استفاده مید( نوعی اعتبار اسنادی است که برای گشايش اعتبار جهت کاالهای پر

 

 چيست؟ Goods put up insetts for retail sale عبارت مفهوم -323

 مصرف بار يك و یا سرمايه غير یكاالب(    یفروش خرده یبرا یا محموعه صورت به شده عرضه یكاال( الف

 یفروش خرده غير صوت به شده عرضه یكاال( د                    .شوند یبند درجه بايد كاال يك امتيازات و ها یخوب( ج

 
 تعرفه يعنی؛ ...... -393

 بندی             د( هر سه مورد الف( نرخ حقوق ورودی             ب( حقوق گمرکی             ج( کد کاال در نظام طبقه

 

 باشد. محاسبه با توجه به ...... می نرخ تعرفه برای -391

 د( بهای صادراتی                   مبداج( ارزش خريد در                    CIFالف( ارزش گمرکی                   ب( ارزش 

 

 ها، تعرفه ...... به عنوان ...... در صورت عدم کارآيی تعرفه ...... کاربرد دارد. در نظام وضع تعرفه -392

 ای / گمرکی  ب( وزنی / مانع تعرفه                                    الف( وزنی / تعرفه حداقل / ارزشی 

       ( ارزشی / حداقل تعرفه / وزنی د                                     ای / گمرکی ( ارزشی / مانع تعرفهج

                                 

لاير سود بازرگانی وضع  333حقوق گمرکی و هر کيلو يک درصد  33/13برای برنج خوراکی مشمول تعرفه  -399

 شده است. تعرفه برنج خوراکی در اين سيستم ...... است.
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 الف( ارزشی               ب( مرکب               ج( ثابت               د( مقداری

 

 الخطاب نهائی کجاست؟ خصوص تعرفه اختلف حاصل شود فصل کننده و گمرک در در شرایطی که بين اظهار -393

 دادگاه( د  کميسيون تجدید نظر رسيدگی به اختلفات گمرکی( همان گمرک محل ج( دفتر تعرفه گمرک ایران ب( الف

 

 …… بندی تعرفه هزينه -393

 .گردد یم منظور گمرك یعموم آمد در به( ب.                   گردد یم منظور یخصوص درآمد به( الف

 .گردد یم منظور یاختصاص آمد در به( د.                        گردد یم منظور متفرقه آمد در به( ج

 

 باشند؟ یكاالها در گمركات م یبند زير مرتبط با سيستم طبقهكنوانسيون م كدا -393

 ATA د(                       CMRج(                       HSب(                       TIRالف( 

 

 باشد. بندی در ايران در حال حاضر ...... با ...... فصل می نظام طبقه -393

 SITC  /33د(        HS  /33ج(        CCCN  /33ب(       BTN  /33الف( 

 

 باشد؟ ب تعرفه دارای چند قسمت و فصل میکتا -393

 کدام هيچ( د            فصل 33 - قسمت 21( ج           قسمت 33 - فصل 21( ب           قسمت 22 - فصل 33( الف

 

 های فرعی چند رقمی هستند؟ مقررات صادرات و واردات( و شماره) شماره اصلی در کتاب تعرفه -393

 .اند رقمی 3و  3های فرعی  رقمی و شماره 3شماره اصلی ( الف

 اند. رقمی 13و  3های فرعی  رقمی و شماره 3شماره اصلی ( ب

 اند. رقمی 3و  3عی های فر شمارهرقمی و  3شماره اصلی ( ج

 اند. رقمی 3اصلی و فرعی یکسان بوده و های  شماره( د

 

 ...... تعرفه گمرکی ايران در حال حاضر مبتنی بر؛ -333

 باشد. فصل می 33قسمت و  21باشد که دارای  الف( سيستم نمانکلتور هماهنگ شده می

 باشد. فصل می 33 قسمت و 21باشد که دارای  ب( سيستم هماهنگ شده می

 باشد. فصل می 33قسمت و  21باشد که دارای  ج( نمانکلتور بروکسل می

 د( نمانکلتور شورای همکاری گمرکی است.

 

 شود؛ بندی می يا چند شماره طبقه 2بندی کااليی که بدو ورود ذيل  برای طبقه -331

 از قواعد عمومی مراجعه شود.  9ها و سپس به قاعده  ها، فصول و متن شماره های قسمت الف( بدواا به يادداشت

 ها مراجعه نمود. های توضيحی قسمت ب( بدواا بايد به يادداشت

 از قواعد عمومی مراجعه کرد.  9ج( اصوالا بايد به قاعده 

 ها مراجعه کرد. به قواعد بر متن شماره بايدد( 
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 ها و فصول؛ عناوين قسمت -332

 بندی کاال معتبر نيست. قهبرای سهولت مراجعه است و برای طبالف( صرفاا 

 بندی کاال معتبر باشد.  تواند برای طبقه ب( در برخی موارد می

 بندی معتبر باشد.  تواند برای طبقه ج( می

 تواند معتبر باشد.  د( برای مواد اوليه می

 

 ...... شامل )مقررات صادرات و واردات( بندی کاال های کتاب طبقه فصل ها و تعداد قسمت -339

 باشد. فصل می 21قسمت و  33( ب                        باشد. فصل می 33قسمت و  21( الف

 باشد. فصل می 21قسمت و  23( د                            باشد. فصل می 33قسمت و  21( ج

 

% تغيير یابد 33% است اگر این ماخذ به 93ماخذ کاالی الف  تعرفه )مقررات صادرات و واردات(بر اساس کتاب  -333

 در چه صورت ماخذ کمتر شامل کاال خواهد شد؟

 کاال قبل از تغيير در گمرک بوده و قبل از تغيير برای آن بارنامه حمل صادر شده است. الف(

 .يير برای آن گشایش اعتبار شده استکاال قبل از تغيير در گمرک بوده و بعد از تغ ب(

 .برای کاال قبل از تغيير گشایش اعتبار صادر شده باشد (ج

 و ج الفهای  گزینه (د

 

 ای رابطه مستقيم با ...... يا ...... مانع تعرفه -333

 / سيستم هماهنگ شده کد گذاری کاال دارد.  HSبندی کاال / نمانکلتور گمرکی دارد.                ب( نظام  الف( طبقه

 بندی / نمانکلتور گمرکی دارد. ندارد.                 د( نوع نظام طبقه HSبندی کاال / نمانکلتور  ج( نظام طبقه

 

 ؛31/33ماشين خودکار داده پردازی مشمول تعرفه  -333

 توصيف شده است.  33)الف( فصل  3الف( در يادداشت 

 توصيف شده است.  33)ب( فصل  3در يادداشت  ب(

 در يادداشت قسمت شانزدهم آمده است.  ج(

 کدام د( هيچ

 

 ...... های فرعی تعرفه گمرکی ايران؛ شماره -333

 المللی نيستند.  اند و بين رقمی مشخص شده 3الف( با يک 

 باشد.  المللی می اند و بين رقمی مشخص شده 3با يک  ب(

 اند لکن جنبه داخلی دارند.  ی مشخص شدهرقم 3ج( با يک 

 المللی دارند. اند و جنبه بين رقمی مشخص شده 3د( با يک 

 

 تعرفه دو ستونه کدام است؟ -333

رود و کرانه حداقل  د کرانه حداکثر برای همه کشورها به کار میت که دو کرانه حداقل و حداکثر دارای اس الف( تعرفه

 داد يا پروتکل گمرکی يا اقتصادی دارد.رکشور روابط خاص يا قرابرای کشورهايی که با آن 
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به طوری که کرانه حداقل برای آن کشورها و کرانه حداکثر برای کشورهای  عضو اکوای مخصوص کشورهای  ب( تعرفه

 رود. به کار می عضوغير 

 د اين تعرفه را دو ستونه گويند.بندی در دو رديف از اين تعرفه باش قابل طبقه HSج( اگر تعرفه کااليی در سيستم 

 ای است که هم ستون حقوق گمرکی دارد و هم ستون سود بازرگانی د( تعرفه

 

 ...... ؛از است عبارت آرتيكل -333

  بار كل فهرست( ب                          مانيفست در مندرج كاالها از رديف هر موضوع( الف

 ب و الف( د                                            كاال يك یظاهر مشخصات و عليم( ج

 

 ...... بعدها بروكسل نمانكلتور ايجاد قرارداد -333

 .گرديد معروف ژنو نمانكلتور به( .           بگرديد معروف( H.S) شده هماهنگ سيستم نمانكلتور به( الف

 .گرديد معروف بروكسل نمانكلتور به( د                      .گرديد معروف یگمرك یهمكار یشورا نمانكلتور به( ج

  

تایيد  ......صادر و  ......این کارت توسط  باشد. واردات نياز به کارت بازرگانی میبرای هرگونه صادرات و  -331

 شود. می

 بانک گشایش کننده اعتبار / وزارت بازرگانیب(                                              وزارت بازرگانی / الف( بانک کارگزار

 بانک گشایش کننده اعتبار / د( اتاق بازرگانی                                               وزارت بازرگانی / ج( اتاق بازرگانی

 

 است؟ یالزام یبازرگان كارت داشتن زير موارد از يك كدام در -332

 مرزنشينی صورت به كاال مبادالت( ب                                     یصادرات ارز از استفاده با كاال مبادالت( الف

 وری پيله صورت به كاال مبادالت( د                                    مرزی یها بازارچه ساختار در كاال مبادالت( ج

 

 تراز بازرگانی تفاوت بين ...... است. -339

 ب( صادرات و واردات به لحظ وزنی                                                     واردات و صادرات  GWالف( وزن 

 ها و تراز بازرگانی د( تراز پرداختی                                              ج( صادرات و واردات به لحاظ ارزشی 

 

 ...... ؛كنوانسيون عبارت است از -333

 یاز حقوق و ايفاء تعهدات خاص یمند جهت بهره یالملل صورت بينه است بين چند كشور ب یا نامه توافق الف(

 نمايند. یرا امضاء م كشورها آن تهيه و یالملل بين یها است كه توسط سازمان یمتنب( 

 مابين كشورها جهت انجام تعهدات خاص یف یالملل نامه بين توافقج( 

 بين چند كشور یا صورت منطقهه است ب یا نامه توافقد( 

 

 اصطلح ...... است. معامله "تهاتر" يا "پاياپای" معادل -333

  Counter Purchaseد(          Buy Backج(          Switch Tradeب(          Barterالف( 
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 رود. میارز ...... به عنوان يکی از ابزار يا وسايل ...... که در مبادالت ...... به کار  -333

 ب( پول به طور کلی است / داد و ستد / خارجی            الف( طل يا پول خارجی است / معاملت / يا تجارت متقابل 

 المللی د( پول خارجی است / پرداخت / بين                                      ج( پول خارجی است / تجارت / تجاری 

 

 .... يا ...... اعتماد ...... به ...... است.اساس معاملت موسوم به .. -333

 گشايش اعتباری / فروشنده / خريدار  L/Cب(                 / خريدار / فروشنده  L/Cالف( اعتبارات اسنادی / 

 / فروشنده / خريدار Letters of Creditد( حساب باز /              / حساب باز / فروشنده / خريدار  Open Accountج( 

 

 گردد؟ یم درج زير اسناد از يك كدام در یاسناد اعتبار شماره -333

 نامه وكالت( د            اينويس پروفرما( ج            مبدا یگواه( ب            فاكتور( الف

 

 نامند. ا اصطلحاا ...... مینکی ارزهای مربوط در بازار لندن رنرخ سود بين با -333

 د( سود ريسک         ج( يوزانس         ب( ليبور          O/Bالف( سود عادی يا 

 

 نامند. نامه ...... را ...... می نامه عمومی راجع به تعرفه و تجارت را ...... و موافقت موافقت -333

  GATS/ تجارت خدمات /  GATTب(                               TRIPS/ تجارت خدمات /  GATالف( 

  GATT/ تجارت خدمات /  GATSد(                                  WTOرت خدمات / / تجا GATTج( 

 

در نظام ترجيحات عمومی يا ...... توافق شده که هر يک از کشورهای ...... طبق معيارهای معين که الزاماا با  -331

.... در نرخ ...... واردات به کشور ساير کشورهای ...... برابر نيست نسبت به واردات از کشورهای در حال توسعه ..

 نامه تحت نظر ...... منعقده شده است. خود تخفيف قايل شوند. اين موافقت

  WTO/ توسعه يافته / در حال توسعه يافته / ترجيحات / حقوق ورودی /  GSPالف( 

 های / آنکتاد  / توسعه يافته / توسعه يافته / ترجيحات معينی / تعرفه GSPب( 

  WCO/ توسعه يافته / توسعه يافته / کمتر توسعه يافته / ترجيحات /  GSPج( 

 UN/ توسعه يافته / توسعه نيافته / ترجيحات / شرايط ورود /  GSPد( 

 

 الوداد" يا ...... از اصول بنيادين ...... است. اصطلح "رفتار مبتنی بر اصل دول کاملة -332

 / تجارت MFNد(                  MFN  /GATTه متقابل / آنکتاد                 ج( ب( معامل                MFN  /WTOالف( 

 

339- Dumping چيست؟ 

 شود. الف( فروش کاال با قيمت نامناسب و تسهيلت غير عادی است که برای خارج کردن رقبا از بازار اعمال می

 شود. کاالها اعمال می ب( يک رويه گمرکی است که از طريق گمرک ايران برای ورود موقت

 شود. ارزش گمرک به کار برده می ج( يک واژه علمی است که نشانگر اهميت و

 د( نوعی صدور موقت کاال است.
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333- L/C چيست؟ 

 نامه بانکی  ب( ضمانت   آالت واحدهای توليدی است.      يا ماشين االف( اعتبار اسنادی بابت کااله

 د( محدوديت وزن در حمل کاال با کانتينر                       کند. ورود به اسکله بيان میج( وضعيت کشتی را در هنگام 

 

 برات خارجی؛ ...... -333

 گيرد.  دار است که پرداخت آن در موعد معين در خارج از کشور صورت می الف( برات مدت

 يه شود. ب( براتی است که در خارج از کشور صادر شده و در خارج از کشور هم تاد

 ج( براتی است که محل صدور و محل تاديه آن در دو کشور باشد. 

 د( براتی است که با قوانين خارج از کشور انطباق داشته باشد. 

 

 اعمال شرطیه ب شود خارجی عبور دیگر یکشورها از که محصوالتی خصوص در یتجار یا یا تعرفه ترجيحات -333

 ه؛ ......ک شود می

 . باشد توجيه قابل نقل و حمل الزامات سایر یا جغرافيایی شرایط قبيل از دالیلی به خارجی عبور این الف(

  .نماید عبور عملياتی هيچگونه انجام بدون و یعبور یکشورها نظر زیر کاال (ب

 ج و ب (د                          .شود خرید کشور آن از مستقيم ورط به کاال (ج

 

يا خدمات توسط خريدار به عنوان معوض کااليی که قبلا از طرف فروشنده برای او ارسال شده قبول ارسال کاال  -333

 شود. المللی ...... ناميده می در عرف بين

 های ب و ج د( گزينه                 Bilateralج(                  Counter Tradeب(                   Counter Purchaseالف( 

 

333- Counter Trade چيست؟ 

 توان تمام يا بخشی از قيمت کاال را با کاال جبران نمود. که در آن می استالف( نوعی از انجام معامله 

 ب( تجارت در قالب مقررات و ضوابط محدود و از پيش تعيين شده است.

 محموله تجاری است.  ج( حمل يکپارچه يا سراسری يک

 گردد. د( تجارتی است که در آن با کانتينر حمل

 

المللی وقتی که خواسته باشند به معاملت  از روش موسوم به ...... يا پرداخت ...... در معاملت تجاری بين -333

 شود. مندی و شفافيت ببخشند استفاده می رسميت و قانون

  letters of C  /Bill of Exchangeب(                                                   ديداری  L/Cالف( 

 های خاص / از حساب روش Special Termsد(                 Bill of Exchangeج( پرداخت از طريق برات / 

 

 دهد. اين رقم  نشان میرا دالر  ميليارد 233رقم  گذشتهصادرات کشور در سال  -333

 باشد.  F+FOBتواند  ج( می        باشد.        می FOBب(    است.             CIFالف( 

 امل قراردادهای فروش و يا ترکيبی از شرايط فروش طبق اينکوترمز باشد.ــــــــــد( ش

 


