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کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی 

با سالم،
    پیرو بخشنامه شماره ٢٨/١٤٠٠/٢٦٦٤٣٠ مورخ ٠٣/٠١/ ١٤٠٠ موضوع ابالغ دستورالعمل اصالحی نحوه صادرات اقالم 
مکشوفه قاچاق (موضوع تبصره ٢ ماده ٧ آیین نامه اجرایی  مواد ٥٥ و ٥٦ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز) و  نظر به اهمیت 

موضوع ولزوم اعمال توجه به محموله های صادراتی مکشوفه قاچاق مجدداً تأکید می گردد:
از آنجا که تشریفات گمرکی صادرات برخی کاالها صرفاً از طریق گمرکات تخصصی امکانپذیر است، الزم است واحدهای  .١
ذیربط سازمان اموال تملیکی هماهنگی الزم را با گمرکات ذیربط جهت تعیین گمرک محل انجام تشریفات صادرات 
محموالت اشاره شده بعمل آورند. ضمن اینکه مستفاد از ماده ٧ آیین نامه اجرایی مواد ٥٥ و ٥٦ قانون مبارزه با قاچاق کاال 

وارز و تبصره های ذیل آن، محموالت اشاره شده قابل برگشت به داخل کشور جهت فروش، توزیع و عرضه نخواهد بود
مطابق مفاد ماده ١٥ دستورالعمل اصالحی نحوه صادرات اقالم مکشوفه قاچاق (ضمیمه بخشنامه شماره ٣٧١٢١٨مورخ ٤/٤/ ١٣٩٧)  .٢

خروج  محموله های اظهاری مشمول این دستورالعمل  ازطریق بازراچه های مرزی مقدور نمی باشد.
حسب توضیحات ماده ٧ دستورالعمل اصالحی نحوه صادرات اقالم مکشوفه قاچاق «کاالهای خریداری شده تحت این  .٣
دستورالعمل لزوماً از کشور خارج شده و تبعاً مناطق آزاد تجاری –صنعتی و  ویژه اقتصادی بعنوان مقاصد صادراتی محسوب 

نمی گردد.»
ترتیبی اتخاذ گردد تا درهر مورد ضمن بررسی های دقیق اسناد ارائه شده از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی  .٤
وارزیابی کاال بارعایت سایر مقررات پس از الصاق پلمپ و  ارسال محموله به مقصد گمرک مرزی نسبت به اطالع رسانی 
الزم ومکاتبه با  گمرک مرزی وپیگیری مستمر تا هنگام خروج کاال از کشور بمنظور اعالم تسویه نهایی به سازمان متبوع اقدام 

گردد.
تصریح می دارد امکان تغییر مرز خروج محموله های اظهاری موصوف پس از تنظیم وپذیرش اظهارنامه مربوطه امکانپذیر  .٥

نبوده (مگر درشرایط خاص پس از کسب نظر این دفتر)  لذا الزم است اطالع رسانی الزم  به ذینفعان انجام گردد .
 

 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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رونوشت :
ستاد مرکزی  مبارزه با قاچاق کاال وارز احتراماً جهت استحضار . -١

٢- جناب آقای اکبری مشاورمحترم مدیرعامل و مدیرحوزه مدیرعامل ، بازرسی وپاسخگویی به شکایات سازمان جمع آوری وفروش اموال  تملیکی کشور احتراماً 
جهت آگاهی و بهره برداری الزم .


