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  باسالم ؛
کشور و جهت  در راستاي تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کاالهاي موجود در بنادر و گمرکات     

 :، بشرح ذیل ابالغ می گردد موارد مرتبط با مهلت اعتبار ثبت سفارشایجاد وحدت رویه در این خصوص ، 

داراي قبض انبار باشند، اظهار کاال به گمرك و  ،درخصوص کاالهاي وارداتی که در زمان اعتبار ثبت سفارش -1
بدون تمدید با رعایت سایر مقررات ، ...) شکی ودامپز مانند استاندارد، بهداشت ، قرنطینه،(صدور مجوزهاي قانونی 

  ثبت سفارش ، بالمانع است؛ 
جهت اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کاالهاي اساسی گروه یک ، نیازي به ارائه ثبت سفارش معتبر از  -2

 دید ندارد؛ثبت سفارش کاالهاي مذکور ، نیازي به تمبا رعایت سایر مقررات، نظر مهلت اعتبار نبوده و 

چنانچه در زمان اظهار کاالي وارداتی به گمرك، ثبت سفارش، معتبر بوده و پس از اظهار، در حین انجام تشریفات  -3
با رعایت  اتمام برسد، جهت ترخیص قطعی کاالگمرکی یا زمان خروج کاال ، مهلت اعتبار ثبت سفارش مزبور به 

 ؛نیاز به تمدید ثبت سفارش نمی باشدسایر مقررات، 

چنانچه براي ثبت سفارش کاالي واردات قطعی، کد رهگیري بانک یا اعالمیۀ تأمین ارز صادر شود، لیکن مهلت  -4
اعتبار ثبت سفارش مذکور به پایان برسد ، جهت اظهار ، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص قطعی کاال ، نیاز به 

 تمدید ثبت سفارش اشاره شده نمی باشد؛

ثبت سفارش کاالهاي ترانزیتی که به منظور واردات قطعی ، از گمرکات مرزي به گمرکات با توجه به لزوم کنترل  -5
، در تردد می باشند، چنانچه ثبت سفارش ارائه شده به گمرك مبدأ ، معتبر )عبور(داخلی، تحت رویه ترانزیت 

در الزم به گمرك مقصد توجه  ،نباشد، نیازي به تمدید ثبت سفارش در گمرك مزبور نبوده و ضمن ادامه مسیر کاال
 داده شود؛این خصوص 

مقتضی است دستور فرمائید مراتب به کلیه معاونین امورگمرکی ، کارشناسان و متصدیان محترم مرتبط با این موضوع ابالغ و 
       ،، از ایجاد هرگونه ایستائی در این زمینه با رعایت سایر مقررات موضوعه تأکید گردد ضمن اجراي دقیق مفاد بخشنامه

کاالهاي اساسی ، ضروري و مواد اولیه واحدهاي تولیدي مورد انجام تشریفات گمرکی وترخیص علی الخصوص در 
و کاالهاي  4بدیهی است مفاد بخشنامۀ فوق درخصوص ثبت سفارش هاي خودرو، کاالهاي ممنوعه گروه . ممانعت نمایند

باید توجه داشت اگر در مصوبه اي ، مهلت ترخیص همچنین داشته، قابلیت اجرا ن ،)27گروه ( داراي اولویت ارزي غیرفعال
  .مقررات مربوطه الزامی است سایر کاال تصریح شده باشد رعایت این مهلت براي ترخیص کاال با رعایت

  تولید جهش
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  اقتصاد و دارائیامور وزارت 
  گمرك جمهوري اسالمی ایران

شایان ذکر است درخصوص ثبت سفارش هایی که ردیف تعرفه اظهاري آنها با ردیف تعرفه استنباطی گمرك ، مغایر باشد 
  .الزامی است 18/8/99مورخ  978554/99بخشنامۀ شمارة  5ت مفاد بند رعای

مسئولیت حسن اجراي دقیق مفاد این بخشنامه برعهده باالترین مقام اجرایی گمرکات کشور و مسئولیت نظارت بر اجراي 
   .دقیق آن برعهده ناظرین محترم حوزه هاي نظارت و دفتر واردات گمرك ایران می باشد

 

 
 

  : رونوشت
  .جناب آقاي دکتر عمرانی معاون محترم دادستان کل کشور جهت استحضار -1 
  .جناب آقاي دکتر میراشرفی رئیس کل محترم گمرك جمهوري اسالمی ایران جهت استحضار -2 
  .جناب آقاي دکتر شیرکوند معاون محترم هماهنگی و نظارت اقتصادي و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور جهت استحضار -3 
  .جناب آقاي دکتر چهره گشا رئیس دفتر محترم معاون اول رئیس جمهور جهت استحضار -4 
  .د هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادي جهت استحضارجناب آقاي دکتر پالیزدار مشاور محترم معاون اول و مسئول دبیرخانه ستا -5 
  .جناب آقاي دکتر پناهی معاون محترم ارزي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران جهت استحضار -6 
  .جناب آقاي دکتر صادقی نیارکی معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار -7 
  .ن محترم بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت استحضارجناب آقاي دکتر قبادي، معاو -8 
  .جناب آقاي دکتر دین پرست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت جهت استحضار -9 
  .استحضارجناب آقاي دکتر راستاد معاون محترم وزیر راه و شهرسازي و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردي جهت  -10 
  .جناب آقاي دکتر سرشار حسابرس کل محترم هیأت دوازدهم حسابرسی امور اقتصادي و زیربنایی دیوان محاسبات کشور جهت استحضار -11 
  .جناب آقاي دکتر تهرانی مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادي و دارایی جهت استحضار -12 
  .ندیانی معاون محترم پیشگیري ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز جهت استحضارجناب آقاي دکتر ه -13 
  .سازمان بازرسی کل کشور مستقر در گمرك ایران جهت مالحظه ممحتر ةنمایند -14 
  .نماینده محترم دیوان محاسبات مستقر در گمرك ایران جهت مالحظه -15 
  .انتظامی جهت مالحظه مدیر کل محترم اداره کل حراست و امور -16 
  .مدیر کل محترم دفتر بازرسی جهت مالحظه -17 
  .ارزش و تعرفه جهت آگاهی و پیگیري مستمر موضوع دات،مدیران کل محترم دفاتر وار -18 
  .زونکن رسوب کاال در بنادر و گمرکات -19 

  


