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با سالم و احترام
        به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در رویه عبور کاال و قاچاق آن  خواهشمند  است دستور فرمائید ضمن 

نظارت بر عملکرد واحد های ذیربط و رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل های ابالغی بر رعایت موارد ذیل تاکید گردد:
١-گمرکات مبدأ عبور کاال ضمن کنترل کامل محفظه های حامل کاال و اطمینان از الصاق مطمئن و صحیح پلمب، از پذیرش و 
اجازه بارگیری کاال به محفظه های غیر واجد شرایط که امکان سوء استفاده و دخل و تصرف در کاال وجود دارد جداً 

خودداری نمایند. 
٢- پیرو بخشنامه های ٩٧/٩٢٨٣٥٢ مورخ ٩٧/٨/١ و ٩٥/٥٨٦٧١ مورخ ٩٥/٣/٣١   ،گمرکات ورودی با  ارزیابی دقیق کاالهای 
هدف ( از جمله، مبلمان،سیگار ،  چای ، لوازم خانگی،پوشاک،پارچه ، کفش  ،دارو ،میوه ، لوازم یدکی ،خشکبار  ظروف 
کریستال ، لوازم آرایشی )،  همچنین کاالهای کم ارزش که صرفه اقتصادی  درترانزیت آن وجود ندارد مانند خاک ، گچ و... 
، مشخصات کامل کاالی ارزیابی شده  را در سامانه جامع امور گمرکی درج نموده  به گونه ای که امکان ارزیابی ومطابقت 
کاال با اظهار واسناد مربوطه در گمرک خروجی  به راحتی فراهم گردیده  و از سوء استفاده احتمالی جلوگیری گردد ودر 

موارد لزوم نسبت به تهیه عکس از کاالها و ارسال برای گمرک مقصد اقدام گردد .
٣-پیرو بخشنامه  شماره ٩٩/٤١٥٣١٥ مورخ ١٣٩٩/٤/١٨ گمرکات ورودی و خروجی  در خصوص وصول کاال وتسویه به موقع 
حامل ها و پروانه های ترانزیتی مراتب را  بصورت مستمر پیگیری نموده و در صورت اطمینان از عدم وصول کاال ، با قید 
فوریت نسبت به انجام اقدامات قانونی ( پیگیری موضوع از مراجع قضایی  ، وصول حقوق دولت از محل تضامین تودیعی و..) 

مبادرت  نموده و نتیجه را  به این دفتر اعالم و مراتب  تا حصول نتیجه نهایی پیگیری گردد.

٤-پس از وصول کامیون های  حامل کاالهای عبوری به گمرک مقصد، با رعایت کامل قوانین و مقررات نسبت به انجام 
تشریفات قانونی ( کنترل دقیق محفظه حامل کاال و پلمب الصاقی ، مقایسه توزین صورت گرفته در گمرک مبدأ و مقصد و....) 
اقدام  و در خصوص کاالهای موضوع بند دو  نسبت به ارزیابی دقیق آنها  با حضور ارزیاب و کارشناس مربوطه  مبادرت گردد.

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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رونوشت :
معاونت محترم تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت استحضار


