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« بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی کشور »

با سالم و احترام،
             پیرو بخشنامههای صادره از دفتر محترم صادرات به شماره های ٩٩/٤١٨٨٧ مورخ ٢٥/ ١٣٩٩/١ -١٦٤٠٤٨٣ مورخ ١٣٩٧/١٢/٢٨ 
-٩٧/١٦٥١٦٢ مورخ ١٣٩٧/٢/١٨ -٩٦/٣٣٨٨٠ مورخ  ١٣٩٦/٢/٣ - ٩٥/١٠٤٣٧٢ مورخ ١٣٩٥/٦/٧ و ٩٥/٤٦١٧٨ مورخ ١٣٩٥/٣/١٢ و به 
منظور ایجاد رویه واحد در انجام اقدامات قانونی از سوی گمرکات اجرایی در خصوص محمولههای صادراتی که علیرغم اظهار به 
گمرک و صدور پروانه از کشور خارج نمیشوند، ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات موضوعه و مرتبط و مفاد بخشنامههای صادره 
از جمله بخشنامه شماره ٥٤/١٠٩/١٢٥٢/١٩٠٣/٢٠٣/٧٢٨/م مورخ ١٣٨٧/١/٢٥ معاونت محترم حقوقی و نظارت وقت، منضمّ به نظریه 
معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی مکاتبه شماره ٢٣٨٨٠-٨٦/م/٣٦١٢ مورخ ١٣٨٦/١٢/٢٦ دستور فرمائید 
متناسب با هر اظهارنامه -که شرایط خاص خود را دارا میباشد- اقدامات الزم و قانونی، معمول و با امعان نظر به بخشنامههای متعدد 

صدرالذکر، منتهی به شماره ٩٩/٤١٨٨٧ مورخ ١٣٩٩/١/٢٥ در اسرع وقت پرونده را تعیین تکلیف نمایند.
         همچنین تأکید میگردد جرم جعل و استفاده از سند مجعول، صرفاً مربوط به اسناد فیزیکی نبوده؛ بلکه با استقرار سامانه جامع امور 
گمرکی و سیستمی شدن  فرایند انجام تشریفات در گمرک، امکان وقوع جعل رایانهای نیز متصور است که حسب مورد با لحاظ ماده ٣٣ 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، موضوع میتواند مشمول مواد ٥٢٣ به بعد قانون مجازات اسالمی (مصوب ١٣٧٥) و همچنین قانون 
جرائم رایانهای (مصوب ١٣٨٨) باشد. ضمناً چنانچه عمل ارتکابی با فکّ پلمب و یا امحاء اسناد دولتی و پروانه صادراتی (قبل از استقرار 
سامانه جامع امور گمرکی) همراه باشد، مشمول مواد ٥٤٣ و ٥٤٤ و٥٤٦ قانون مجازات اسالمی (مصوب١٣٧٥) بوده و در صورت اثبات 
شرایط مندرج در ماده ٢ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری (مصوب١٣٦٧) میبایست مراتب بر آن اساس و 

بصورت مستند و مستدلّ به مراجع ذیصالح قضایی منعکس شود.
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