حق العمل کار

حق العمل کار ،ترخيص کار

حق العمل کارگمرک يا ترخيصکار گمرک به شخص اعم از حقيقی يا حقوقی اطالق می شود که تشريفات گمرکی متعلق به شخص
ديگری را به وکالت از طرف وی درگمرک انجام دھد

)الزم بذکر است اين شرکت دارای حق العمل کار وترخيصکار رسمی از گمرک جمھوری اسالمی ايران می باشد (

طبق مفاد آئين نامه اجرايی قانون امور گمرکی مصوب ھيچ شخصی بعنوان حق العمل کاردرگمرک پذيرفته نمی شود مگراينکه
پروانه مخصوص آن را از گمرک تحصيل نموده باشد .پروانه حق العمل کاری در گمرک به اشخاصی داده می شود که دارای کارت
بازرگانی بوده وحائز شرايط خاص وپذيرفته شدن درآزمون مربوطه ساليانه گمرک می باشند .مدت اعتبارپروانه حق العمل کاری
يکسال از تاريخ صدور بوده و وفق شرايطی قابل تمديد برای سال ھای بعد نيز می باشد .به استناد پروانه حق العمل کاری کارتی
تحت عنوان کارت حق العمل کاری از طرف گمرک ايران صادر می گردد .کارت حق العمل کاری ھمانند کارت بازرگانی به قطع
جيبی بوده و عالوه بردارا بودن عنوان کارت حق العمل کاری و نام گمرک صادر کننده ،شماره کارت بازرگانی ،شماره پرونده،
مدت اعتبار ،نام دارنده کارت )اگربنام شرکت باشد نام شرکت و نام مديريت آن ( و با دارا بودن عکس دارنده کارت و ممھور به مھر
دفترواردات گمرک ايران و مھر و امضاء مديرکل دفتر مزبور می باشد و صفحه بعدی آن تمديدھای ساليانه تاچھارسال وجود دارد.
لذا ھرکارت حق العمل کاری اعتباری  5ساله داشته و پس از انقضاء سال اول برای چھار سال بعد بطور ساليانه و رعايت شرايط
خاص و موافقت گمرک قابل تمديد می باشد وپس از 5سال کارت حق العمل کاری بايستی تعويض وکارت جديدی جايگزين آن شود

حقالعمل كار

حق العمل در لغت به معنای »مزدكار ،كارمزد ،پولی كه بابت فروش كااليی از صاحب كاال دريافت میشود« آمده است

در اصطالح حقالعمل كار ،كسی است كه به دستور ديگری معامالتی نموده و در مقابل آن اجرت دريافت میکند .حقالعمل كاری
نوعی وكالت در امور تجاری است اما اگرحق العمل كار به نام خود انجام دھد ،عنوان وكالت بر او اطالق نمیشود ولی میتوان آن
را مصداق نيابت دانست ،زيرا نيابت مفھومی عامتر و وسيعتر از وكالت دارد

حقالعمل كاری و مقررات حاكم بر آن

طبق ماده  357قانون تجارت ،حقالعمل كار كسی است كه به اسم خود ولی به حساب ديگری )آمر( معامالتی كرده و در مقابل
حقالعملی دريافت میدارد .ماده  358قانون تجارت تصريح میكند كه» :جز در مواردی كه به موجب مواد ذيل استثناء شده،
مقررات مراجعه به وكالت در حقالعمل كاری نيز رعايت خواھد شد«؛ ولی بايد توجه داشت كه حقالعمل كاری با نمايندگی و وكالت
تفاوت زيادی دارد؛ زيرا در نمايندگی عادی يا وكالت ،نماينده يا وكيل بنام آمر يا موكل خود عمل میكند ،در صورتی كه حقالعمل
كار اغلب نام آمر خود را كتمان میكند و حتی طرف معامله حقالعمل كار نمیداند معامله برای كيست بلکه فقط حقالعمل كار را در
مقابل خود میشناسد

حقالعمل كاری عملی است تجارتی و بند  3ماده  2قانون تجارت ھر قسم حقالعمل كاری را جزء معامالت تجارتی نام برده است

قانون تجارت ھيچ گونه شرطی برای مبادرت به حقالعمل كاری در نظر نگرفته و ھر كسی كه اھليت تاجر بودن را دارا باشد،
میتواند به حقالعمل كاری مبادرت نمايد ،عالوه بر آن ھيچ گونه پروانه يا اجازه مخصوصی برای اشتغال به حقالعمل كاری الزم
نيست ،برخالف شغل داللی كه نياز به كسب پروانه ھم دارد

حقالعمل كار ھمانند دالل واسطه در معامالت است با اين تفاوت که دالل جز معرفی طرفين معامله به يكديگر وظيفهای ندارد و جز
با اجازه مخصوص نمیتواند نمايندگی يكی از طرفين را عھدهدار باشد اما حقالعمل كار خود طرف معامله بوده و عالوه بر آنكه در
مقابل طرف معامله مسئول انجام تعھداتی میباشد كه بنام خود تقبل كرده است ،در مقابل آمر نيز مسؤل است كه حاصل معامله را به
او واگذار نمايد .بنابراين حقالعمل كار دو تعھد مستقيم دارد؛ يكی در مقابل طرف معامله كه صرفنظر از اين كه آمر ،معامله را
قبول كند يا خير ،مسؤل انجام تعھداتی است كه تقبل كرده است و ديگر در مقابل آمر ،كه بايد انجام معامله را به اطالع او برساند و
حاصل معامله را در اختيار او بگذارد ولی بايد در نظر داشت که چنانچه حقالعمل كار حسن انجام معامله را ضمانت نكرده و
کوتاھی ھم نکرده باشد ،مسؤل عدم اجرای معامله از جانب طرف معامله نخواھد بود

وظايف حقالعمل كار

 1انجام دستورات آمر

 2انجام معامله بنام خود

 3ذی-نفع نبودن در معامله مگر در مورد ماده  373قانون تجارت

 4اطالع به آمر

 5وكالت از طرف آمر و رعايت امانت

 6بيمه اجناس )مادۀ  360قانون تجارت (

 7منظور كردن منافع معامله در حق آمر )ماده  365قانون تجارت (

 8قبول مسووليت در قبال انجام تعھدات در صورت انجام معامالت اعتباری )ماده  366قانون تجارت (

.............................................

قانون امور گمركي – حق العملكاري در گمرك

تعريف حق العملكار و شرايط عمومي حق العملكاري در گمرك

ماده  -376حق العمل كاردر گمرك به شخصي )اعم از حقيقي يا حقوقي( اطالق ميشود كه تشريفات گمركي كاالي متعلق به شخص
ديگري را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام بدھد كسانيكه بدون داشتن كارت حق العمل كاري تشريفات گمركي كاال را
به وكالت انجام مي دھند نمي توانند بيش از  10مرتبه در سال به اين كار اقدام نمايند .مستخدمين تجارتخانه ھا يا مستخدمين حق العمل
كاران كه منحصرأ كارھاي آن تجارتخانه يا آن حق العمل كار را در گمرك انجام مي دھند مشمول مقررات ماده  382اين آئين نامه
.خواھند بود

ماده  -377ھيچ شخصي بعنوان حق العمل كار در گمرك پذيرفته نميشود مگر اينكه پروانه مخصوص اين شغل را از اداره كل گمرك
.تحصيل نموده باشد

:پروانه حق العمل كاري در گمرك به اشخاصي داده ميشود كه داراي كارت بازرگاني بوده و حائز شرايط مذكور در زير باشند

 ‐1تابعيت ايران

 ‐ 2سن كمتر از بيست و پنج سال نباشد
 ‐ 3نداشتن محكوميت به جنحه و جنايت و عدم سابقه قاچاق در گمرك به گواھي كتبي مقامات مربوط

‐ 4حداقل داشتن ديپلم دبيرستان  ،دارندگان مدارك تحصيلي باالتر در شرائط مساوي حق تقدم خواھند داشت

 ‐5كارمند دولت نباشد.

.پذيرفته شدن در امتحان قانون امور گمركي و آئين نامه آن كه از طرف گمرك ھر سال يكبار بعمل خواھد آمد6.

تبصره – اشخاصيكه در تاريخ تصويب اين آئين نامه بيش از سه سال سابقه حق العمل كاري دارند از داشتن مدرك تحصيلي فوق و
دادن امتحان معاف خواھند بود ولي پس از يكسال تمديد كارت حق العمل كاري آنھا موكول به توفيق در امتحان موضوع اين ماده
.خواھد بود

 :ماده  -378حق العمل كاران به دو طبقه تقسيم و از آنان وجه الضمان نقدي يا تضمين بانكي به شرح زير اخذ ميشود

1كساني كه درآمد غيرخالص حق العمل كاري ساالنه آنھا تا چھارصد ھزار ﷼ باشد يكصد ھزار ﷼
 2كساني كه درآمد غيرخالص حق العمل كاري ساالنه آنھا از چھارصد ھزار ﷼ به باال باشد دويست ھزار

تبصره  -1وجوھي كه به عنوان وجه الضمان اخذ ميشود تا موقعي كه حق العمل كار در گمرك به شغل خود ادامه مي دھد بايد در
بانك به حساب سپرده ثابت گذارده شود و سود آن عايد صاحب وجه ميگردد

تبصره  -2در صورتيكه ميزان درآمد حق العمل كار در يك سال طبق دفتر مذكور در ماده  383اين آئين نامه از حد نصاب تجاوز
نمايد موظف است موقع تمديد پروانه تضمين خود را به تناسب كاركرد ساالنه افزايش دھد

ماده  -379براي تحصيل پروانه حق العمل كاري در گمرك داوطلبان اين شغل بايد كتبأ ازگمركي كه مي خواھند در آنجا حق العمل
كاري كنند درخواست صدور پروانه نمايند متقاضي بايد به درخواست خود مدارك حائز بودن شرايط مذكور در ماده  377اين آئين
نامه كه از طرف مقامات صالحيتدار بايد صادر شده باشد با سه قطعه عكس ضميمه نمايد ،رئيس گمرك مزبور درخواست و ضمائم

آن را رسيدگي و تحقيقاتي نيز درباره سوابق متقاضي بعمل آورده درصورتيكه اشكالي در قبول تقاضا به نظرش نرسد پروانه صادر
و امضاءو آن را به ضميمه درخواست و ضمائم ضمن گزارش براي تصويب و امضاء به اداره كل گمرك ارسال مي دارد  .موقع
.تسليم پروانه به ذينفع بايد به نسبت درجه بندي به ترتيب  100و  200﷼ از او اخذ و معادل آن تمبر به پروانه الصاق و ابطال شود

تبصره  -1درخواست حق العمل كاري روي اوراق چاپي طبق نمونه مخصوص تنظيم و امضاء متقاضي بايد در ذيل تقاضانامه از
طرف دفاتر اسناد رسمي گواھي شده باشد
تبصره  -2اشخاصي كه در گمركھاي مختلف مي خواھند به حق العمل كاري بپردازند در تقاضاي خود بايد اين نكته را تصريح نمايند
و درخواست خود براي صدور پروانه مستقيمأ به اداره كل گمرك تسليم دارند .اداره كل گمرك مجاز است به تناسب حجم كار و
خصوصيات ھر يك از گمرك خانه ھا تعداد حق العمل كاران را تعيين و محدود نمايد و براي تأمين اين منظور ادارات گمرك
شھرستانھا موظفند تا قبل از پايان دي ماه ھر سال عده حق العمل كاران موظفند تا قبل از پايان دي ماه ھر سال عده حق العمل كاران
را كه در سال بعد مورد احتياج خواھد بود به مركز گزارش دھند تا اداره كل گمرك براي صدور پروانه جديد با رعايت مفاد ماده
 377اين آئين نامه و حق تقدم از نظر معدل امتحانات مربوط اقدام نمايد

ماده  -380مدت اعتبار پروانه حق العمل كاري فقط يكسال از تاريخ صدور آن است درصورتيكه دارنده پروانه مايل به ادامه **1
حق العمل كاري در گمرك باشد بايد قبل از انقضاء مدت و با پرداخت بھاي تمبر پروانه و تسليم دفتر مخصوص حق العمل كاري
موضوع ماده  383اين آئين نامه درخواست تمديد آن را از گمركي كه پروانه را گرفته بكند رئيس گمرك محل درصورتيكه تخلفي كه
مستلزم محروميت دائم يا موقت از شغل حق العمل كاري باشد از متقاضي نديده و ادامه شغل او را صالح بداند مي تواند با مالحظه
دفتر حق العمل كاري سال قبل و پلمپ و امضاي دفتر حق العمل كاري سال بعد تا يكسال ديگر پروانه را در صورتيكه حق العمل كار
سابقه ترخيص ساالنه حداقل يكصد اظھارنامه در گمرك خانه ھاي درجه  1يا پنجاه اظھارنامه در گمرك خانه ھاي درجه  2يا 25
اظھارنامه در گمرك خانه ھاي درجه  3داشته باشد تمديد نمايد

تبصره – درجه بندي گمرك خانه ھاي موضوع اين ماده اول دي ماه ھر سال وسيله اداره كل گمرك تعيين و اعالم ميگردد

ماده  -381حق العمل كار موظف است اصل وكالتنامه رسمي ثبتي اشخاصي كه به حساب آنھا تشريفات گمركي را انجام مي دھد
طبق نمونه اي كه اداره كل گمرك تعيين مي نمايد تنظيم و به اداره كل گمرك تسليم و رونوشت گواھي شده آن را در ھر مورد به
اظھارنامه تسليمي ضميمه نمايد

ماده  -382براي مستخدمين تجارتخانه ھا و مستخدمين حق العمل كاران كه جھت انجام تشريفات گمركي يا كمك در انجام امورگمركي
به گمرك مراجعه و منحصرأ كارھاي مربوط به تجارتخانه يا حق العمل كار مربوط را انجام مي دھند با رعايت شرايط و تشريفات
زير كارت مخصوصي صادر ميگردد

الف – اين قبيل اشخاص عالوه بر داشتن سواد درحدود سوم دبيرستان وداشتن اطالعات مربوط به امور گمركي بايد داراي شرايط
مقرر در بندھاي  1و  3و  5ماده  377اين آئين نامه باشند و درباره اين قبيل مستخدمين حداقل سن بيست سال خواھد بود

ب – اگر فقط بعنوان كمك در انجام تشريفات گمركي دخالت نمايند بايد معرفينامه اي كه امضاي آن در دفاتر اسناد رسمي گواھي
شده باشد از طرف تجارتخانه يا حق العمل كار با تعيين حدود مداخله در امور ارائه نمايند در اين صورت حق امضاي اوراق و
اظھارنامه را نداشته و اين قبيل اوراق فقط با امضاي بازرگانان يا حق العمل كاري كه از طرف صاحب كاال وكالت دارد درگمرك
قبول ميشود

ج – اگر بخواھند اظھارنامه و اوراق را نيز امضا كنند بايد وكالتنامه رسمي و ثبتي با رعايت شرايط ماده  381اين آئين نامه از از
صاحب كاال در دست داشته و به گمرك تسليم و رونوشت گواھي شده آن را در ھر مورد به اظھارنامه تسليمي ضميمه نمايند.در
صورتيكه چنين اختياري از طرف حق العملكار به مستخدم خود داده شود به شرطي پذيرفته ميشود كه آن حق العمل كار طبق
وكالتنامه صاحب كاال كه به گمرك تسليم نموده وكالت در توكيل ھم داشته باشد .در ھر دو حال دھنده معرفي نامه يا وكالتنامه بايد
نسبت به اعمال شخص معرفي شده به گمرك به شرح زير ضمانت كتبي بسپارد

اينجانب ………… .داراي كارت بازرگاني  /پروانه حق العمل كاري شماره صادره اتاق بازرگاني و صناع ايران  /گمرك تعھد مي
نمايم ھر گاه در اثر اعمال آقاي ……… .به اداره كل گمرك جمھوري اسالمي ايران ضرر و زياني وارد شود و يا در اثر تخلف از
.مقررات گمركي جريمه به او تعلق بگيرد ضرر و زيان وارده را جبران و جريمه متعلق را طبق نظر گمرك پرداخت نمايم

د – براي ھر يك از اين اشخاص پس از تسليم معرفينامه يا وكالتنامه )اصل يا رونوشت گواھي شده ( و اسناد و مدارك مقرر رئيس
اداره در صورتيكه آن را حائز شرايط تشخيص داد كارت مخصوصي مبني بر حدود اختياراتيكه از طرف معرف يا موكل به دارنده
آن داده شده است براي مدتي كه از يكسال تجاوز نخواھد كرد صادر مي نمايد .كارتھاي مزبور در دو نسخه صادر و به ھر دو نسخه
بايد عكس دارنده آن الصاق و با دريافت پنجاه ﷼ به نسخه اول تمبر الصاق و ابطال شود

نسخه اول كارت به ذينفع تسليم نسخه دوم در پرونده مربوط به حق العمل كار معرف يا موكل ضبط ميشود و اگر دارنده كارت
مستخدم تجارتخانه باشد براي او پرونده مخصوصي باز و نگھداري ميشود

تبصره  -حق العمل كاران مي توانند با توجه به حجم كار خود در گمرك عده الزم نماينده را با تشخيص رئيس گمرك و رعايت
مقررات مربوط معرفي نمايند

ماده  -383حق العمل كار موظف است تمام عملياتي را كه در گمرك به وكالت اشخاص انجام مي دھد در دفتر مخصوص ثبت نمايد
اين دفتر به ھزينه حق العمل كار طبق نمونه و دستوري كه گمرك مل مي دھد نگاھداري ميشود و قبل از شروع به ثبت بايد برگھاي
آن از طرف گمرك محل شماره گذاري و دفتر پلمپ شود و در اولين برگ دفتر مزبور نام و نشاني حق العمل كار و شماره و تاريخ
پروانه صادره از اداره كل گمرك و ھمچنين تعداد برگھاي آن قيد و به امضاي رئيس گمرك برسد و سپس در مقابل رسيد حق العمل
كار تسليم شود

ماده  -384رئيس گمرك حق دارد ھر موقعي كه بخواھد دفتر حق العمل كار را رسيدگي كند و حق العمل كار موظف است به محض
اخطار كتبي رئيس گمرك دفتر خود را بالفاصله جھت رسيدگي به اختيار او بگذارد رئيس گمرك يا نماينده او در ھر دفعه كه دفتر را
رسيدگي مي كنند بايد رويت خود را با قيد تاريخ در زير آخرين ثبت يادداشت و امضا نمايد

ماده  -385حق العمل كار مكلف است دفتر مزبور را ھميشه مرتب و بدون حك و خدشه نگھدارد

بخش دوم – تخلفات حق العملكاران و مجازات آنھا

ماده  -386ھرگاه حق العمل كاردر ضمن اشتغال به شغل حق العمل كاري درگمرك عمدأ اظھارنامه خالف واقع تنظيم و يا اقدامي
برخالف قانون و آئين نامه گمركي مرتكب شود كه متضمن زيان مالي دولت باشد تخلف او به پيشنھاد گمرك در كميسيوني مركب از
نمايندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اداره كل گمرك جمھوري اسالمي ايران رسيدگي و در صورت
ثبوت تخلف طبق رأي قطعي كميسيون مزبور پروانه حق العمل كار متخلف به صورت موقت يا دائم باطل خواھد شد ) .ماده 36
قانون امور گمركي( چنانچه حق العمل كار در ارتكاب قاچاق گمركي دخالت داشته باشد عالوه بر اجراي مقررات باال مشمول
مقررات مرتكبين قاچاق نيز خواھد بود

تبصره – ھرگاه حق العمل كار متخلف از اشخاص حقوقي باشد مقررات اين ماده ھم شامل شخص حقوقي مزبور و ھم شامل كساني
كه در آن شخصيت حقوقي داراي حق امضاء بوده و اظھارنامه خالف را امضا كرده و يا در آن اقدام خالف مداخله داشته اند مي
باشد و ھر گاه حق العمل كار مزبور از اشخاص حقيقي باشد در مدت ممنوعيت نمي تواند بعنوان شخصي كه داراي امضاء در يك
شخصيت حقوقي حق العمل كاري است در امور حق العمل كاري گمركي مداخله نمايند

ماده  -387گمرك ھر محل بايد براي ھر يك از حق العمل كاراني كه با تحصيل پروانه مشغول حق العمل كاري در گمرك آن محل
باشند پرونده مستقلي مركب از سه پوشه نگاھدارد .اوراقيكه در اين پرونده ھا ھميشه بايد موجود باشد به شرح زير است

پوشه اول – درخواست متقاضي براي تحصيل پروانه

رونوشت يا فتوكپي گواھي شده پروانه حق العملكاري

فتوكپي گواھي شده كارت بازرگاني موضوع ماده  377اين آئين نامه ورقه رسيد دفتر حق العمل كاري موضوع ماده  383اين آئين
نامه

پوشه دوم – يك نسخه از ھر صورتمجلس تخلف يا صورتمجلس قاچاق كه بر عليه او در گمرك تنظيم ميشود

پوشه سوم – ھر نوع مكاتبات و مراسالت ديگري كه در مورد شخص حق العمل كار مبادله ميشود

قانون اصالح ماده  380آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي كه در تاريخ سيزدھم ارديبھشت ماه سال  1362به تصويب مجلس ‐1
شوراي اسالمي رسيده است

ماده واحده **

مقررات قسمت اخير ماده  380آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي راجع به تعيين حد نصاب اظھارنامه ترخيص توسط حق العمل
كاران گمرك در سال و تبصره ذيل آن لغو و بصورت زير اصالح ميگردد

ماده  380اصالحي – مدت اعتبار پروانه حق العمل كاري فقط يكسال از تاريخ صدور آن است در صورتيكه دارنده پروانه مايل به
ادامه حق العمل كاري در گمرك باشد بايد قبل از انقضاء مدت و با پرداخت بھاي تمبر پروانه و تسليم دفتر مخصوص حق العمل
كاري موضوع ماده  383اين آئين نامه و درخواست تمديد آن را از گمركي كه پروانه را گرفته بكند ،رئيس گمرك محل در صورتيكه
تخلفي كه مستلزم محروميت دائم يا موقت از شغل حق العمل كاري باشد از متقاضي نديده و ادامه شغل او را صالح بداند ،مي تواند با
مالحظه دفتر حق العمل كاري سال قبل پلمپ و امضاي دفتر حق العمل كاري سال بعد تا يكسال ديگر پروانه را تمديد نمايد

