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ناظرمحترم /مدیرکل محترم/مدیر  محترم  گمرکات اجرائی 

با سالم و احترام،
با عنایت به نزدیک شدن به پایان سال ١٣٩٩ ضمن تشکر از زحمات کلیه همکاران محترم در سراسر کشور که این دفتر را در 
پیشبرد اهداف سازمان در بخش بازبینی یاری نمودند وبا آرزوی سالمتی و موفقیت برای همکاران عزیز و گرامی در سال پیش 
رو، با توجه به اینکه از تاریخ ۹۹/۱۲/۱۷ بازبینی اسناد و اظهار نامه های گمرکات از طریق سامانه و در همان 
گمرک محل صدور اظهار نامه و یا گمرکات مسئول بازبینی انجام می گیرد، لذا الزمست مدیران محترم 

گمرکات اجرایی نسبت به مدیریت و  تکمیل و بکارگیری پستهای کارشناسان بازبینی اقدام نمایند . 
بنابراین :

وظیفه بازبینی کلیه اظهارنامه ها در کلیه رویه ها بعهده پرسنل بازبینی همان گمرک خواهد بود و کارشناسان موظفند با  -۱
رعایت مهلت های قانونی و سایر الزامات کنترلی اظهار نامه ها و سایر اسناد موضوع ماده ١٣٣ ق.ا.گ. را بازبینی کنند. 

وظیفه بازبینی اسنادی که قبالً در رویه مجازی به کارتابل کارشناسان مجازی جهت بازبینی ارسال شده است ، کماکان  -۲
بعهده همان کارشناس اولیه خواهد بود و الزمست مدیران و مسئولین بازبینی جهت جلوگیری ازشمول مرور زمان این 

اظهارنامه ها تمهیدات الزم را بکار گیرند.
عالوه بر موارد پیشگفت و ضمن تأکید بر اجرای مفاد بخشنامه های شماره ٩٨/١٥٩٣٨٩٣ مورخ ٩٨/١٢/١١ و ٩٩/٥١٨۴٧٨ 
مورخ ٩٩/۰٥/۰٨ در خصوص رصد فعالیت های مرتبط با بخش بازبینی و حسابرسی  بمنظور انجام بهینه تکالیف و جلوگیری از 
تاخیر در انجام وظایف محوله ، بدینوسیله در راستای انجام وظایف قانونی ناشی از بخش یازدهم قانون امورگمرکی و آئین نامه 

اجرایی آن موارد زیر مجدداً تاکید می گردد:
نظارت بر عملکرد کمی کارشناسان بازبینی از نظر تعداد اظهارنامه های بازبینی شده . -

نظارت برعملکرد مامورین ابالغ از نظر ابالغ بموقع ابالغیه ها . -
نظارت بر عملکرد کیفی کارشناسان بازبینی از  طریق کنترل  کارتابل آنها.  -

- نظارت بر مرخصی کارشناسان بازبینی و مأمورین ابالغ .
نظارت بر بازبینی اظهارنامه های ابطالی . -

جلوگیری از رسوب اظهارنامه در کارتابل کارشناسان.  -
نظارت بر پیگیری پرونده های متشکله تاحصول نتیجه . -

جهش توليد
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بررسی مداوم کارتابل مسئولین بازبینی و مدیران مربوطه و انجام اقدامات تکمیلی اظهار نامه های اختالفی  -
پیگیری مداوم بازبینی اسناد صادره آن گمرک که در سایر گمرکات بازبینی شده و یا مراحل اجرائی بازبینی در حال انجام  -

است .
پرونده های موضوع ماده ١۴٣ قانون امور گمرکی وفق بخشنامه های  صادره (شماره ١۶١۶٨١٨ مورخ ٩٧/١٢/٢٥ و شماره  -
٥۰۰۰٨۰ مورخ ٩٩/٥/٥ ) و بر اساس شیوه رسیدگی اعالمی بررسی و گزارشهای اولیه و تکمیلی  تهیه وبرای طی مراحل 
قانونی به این دفتر ارسال تا توسط گروه حسابرسی پس از ترخیص  بررسی ها و اقدامات قانونی تکمیلی صورت پذیرد. 

     ضمناً عالوه به موارد پیشگفت الزمست اقدامات نظارتی و کنترلی درخصوص سامانه بازبینی را نیز به شرح زیر انجام دهند:
مدیران و مسئولین بازبینی ضمن نظارت بر کارتابل کارشناسان بازبینی از لحاظ تعداد اظهارنامه ها ،  کیفیت رسیدگی ،  -
رعایت موارد قانونی ، جلوگیری از انباشت اظهارنامه ها و پیگیری پرونده های متشکله اقدام ونسبت به انجام تشریفات 

بازبینی به نحو مطلوب دقت الزم را معمول دارند . 
      نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بعهده باالترین مقام آن گمرک خواهد بود.

 

 

رونوشت:
 - جناب آقای دکتر نقدی معاون محترم حقوقی و نظارت جهت استحضار.


