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 حائز اهمیت - فوري              ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه هاي نظارت و گمرکات اجرائی 

  با سالم ؛

. است قانون امور گمرکی، خروج کاال از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی  39و  38وفق مفاد مواد        
تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در قانون مذکور، منوط به اظهار کاال با تسلیم اظهارنامه توسط صاحب کاال یا 

  . نمایندة قانونی وي انجام می شود
 18/8/1399مورخ  978554/99پیرو تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادي دولت که مراتب طی بخشنامۀ شمارة 

یۀ حوزه هاي نظارت و گمرکات اجرایی کشور ابالغ گردیده است، بدینوسیله ضمن تأکید بر اجراي دقیق مصوبات به کل
ابالغی و در راستاي کاهش رسوب کاال و تعیین تکلیف کاالهاي موجود در بنادر و گمرکات کشور، اعم از مناطق ویژه 

اقدامات ذیل در سه محور با رعایت مقررات ) طق دپو شده اندکه به جهت واردات قطعی در این منا(اقتصادي و آزاد تجاري 
  : مربوطه مورد تأکید است

  اظهار نشده اند کاالهایی که هنوز به گمرك، )1
، مهلت توقف کاالهاي وارده به کلیۀ مبادي ورودي کشور، اعم از از جمله مصوبه شعام وفق مصوبات ابالغی 

که به منظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد ( سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژة اقتصادي
درصورت تأیید بانک مرکزي مبنی بر عدم تبادل اسناد خرید و انتقال وجه به . دو ماه تعیین گردیده است) می شود

ید فروشنده، مهلت توقف، حداکثر تا دو ماه توسط گمرك، و در مناطق، توسط سازمان مسئول منطقه قابل تمد
مراجع تحویل گیرنده کاالها مکلف اند پس از پایان مهلت توقف، مراتب را با رعایت سایر مقررات جهت . است

بنابراین گمرکات کشور ضمن پیگیري و تأکید مراتب فوق به . انجام تشریفات متروکه به گمرك اعالم نمایند
عنوان کاالهاي متروکه اعالم شده است،  مراجع تحویل گیرنده، درخصوص کاالهایی که از سوي مراجع مذکور به

           با رعایت کلیۀ قوانین و مقررات مربوطه، فهرست این کاالها را به همراه اظهارنامه هاي مربوطه به سازمان 
 . جمع آوري و فروش اموال تملیکی ارسال نمایند

  اظهار و در حین انجام تشریفات گمرکی می باشند کاالهایی که به گمرك، )2
مرکات اجرایی کشور نسبت به احصاء و استخراج کلیۀ اظهارنامه هاي درجریان مربوط به گمرك مربوطه اقدام و گ

در هر مورد بررسی نمایند چرا صاحب کاال یا نمایندة قانونی وي نسبت به ادامه تشریفات گمرکی و ترخیص قطعی 

  تولید جهش
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جهت پرداخت قانونی صاحب کاال معاذیروجود عدم نانچه رسیدگی هاي معموله حاکی ازچکاال اقدام ننموده است؟
مادة  3در اجراي مفاد تبصرة حقوق ورودي و ترخیص قطعی کاال باشد ضمن ابالغ اخطار سیستمی به صاحب کاال 

روز و اعالم اینکه چنانچه  20جهت ترخیص کاالي اظهاري ظرف حداکثر آیین نامۀ اجرایی قانون امور گمرکی  54
تشریفات گمرکی مراجعه ننماید کاالي موضوع اظهارنامه مشمول  ادامهمی جهت صاحب کاال در مهلت اعال

 . مقررات متروکه خواهد شد ، درصورت عدم اقدام ظرف موعد مقرر، نسبت به انجام تشریفات متروکه اقدام نمایند

              الکترونیکی وبراي آنها پروانه  ، کاالهایی که به گمرك اظهار و پس از انجام تشریفات گمرکی )3
  صادر شده استمجوز بارگیري 

درخصوص اظهارنامه کاالهایی که پس از پایان تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودي براي آنها پروانه 
، صدور مجوز بارگیري صادر شده لیکن صاحبان کاال ظرف مدت یک ماه از تاریخ الکترونیکی و مجوز بارگیري 

روزه  به صاحبان کاال جهت خروج فوري  7ده اند بقید فوریت و با اخطار سیستمی نسبت به خروج کاال اقدام ننمو
کاال ، در صورت عدم اقدام در این خصوص، مقررات متروکه اعمال و نتیجه به دفاتر ستادي گمرك ایران جهت 

بدیهی است با توجه به اینکه اقدام به عدم . جلوگیري از اعمال هرگونه تسهیالت به این صاحبان کاال اعالم گردد
می تواند از مصادیق احتکار به شمار آید ، دستور مجوز بارگیري خروج کاال پس از یک ماه از تاریخ صدور 

جهت صدور هرگونه دستور مقتضی به مراجع ذیصالح از جمله دادستان محترم بقید فوریت فرمایید اسامی این افراد 
اقدام فوري درخصوص صاحبان کاالهایی که نسبت به اخذ همچنین،  .رتی مرتبط اعالم شودشهرستان و مراجع نظا

 .نیز به شرح فوق مورد تأکید است  -لیکن اقدام به ترخیص قطعی کاال ننموده اند  -کد رهگیري بانک عامل اقدام 

بوده و مسئولیت نظارت بر  مسئولیت حسن اجراي مفاد این بخشنامه برعهده باالترین مقام اجرایی گمرکات کشور 
  . اجراي دقیق آن برعهدة ناظرین محترم حوزه هاي نظارتی خواهد بود
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