
شماره سریال:           9592700 «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

1400/429910شماره:
1400/04/02تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه گمرکات اجرایی کشور

با سالم و احترام،

    پیرو بخشنامه 11/94/٦0٣9 مورخ 94/1/22(دستورالعمل اجرایی ماده ٦٦ آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی) به پیوست نامه 
شماره 40٣512 مورخ 1400/٣/29 دفتر بازرسی گمرک ایران مبنی بر لزوم رسیدگی و ارزیابی دقیق محموله های وارداتی 
الستیک مربوط به سواری و سایر خودروها و الزام به رویت و درج صحیح تاریخ تولید در اظهارنامه های مربوطه با توجه به 
قرار گرفتن این گونه کاالها در مسیر قرمز ارسال میگردد.ضرورت دارد معاونین محترم امور گمرکی گمرکات اجرایی و 
جانشینان آنها بر نحوه صحیح ارزیابی و همچنین لزوم درج تاریخ تولید در کامنت شرح ارزیابی کاال بر روی اظهارنامه های 

مربوطه نظارت مستقیم معمول دارند.
    مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران محترم گمرکات اجرائی و مسئولیت نظارت کامل بر حسن اجرای آن 

برعهده ناظرین محترم حوزه های  نظارت گمرکات استان ها می باشد .

رونوشت:
 جناب آقای ارونقی معاون محترم امورگمرکی جهت استحضار

 جناب آقای قهرودی مدیرکل محترم بازرسی و مدیریت عملكرد جهت استحضار
 سرکار خانم باقری پور مدیرکل محترم دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی جهت استحضار و پیرو نامه شماره 99/1540578 مورخ 99/12/11

 - معاونت محترم تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، احتراما در اجرای بند 1 نامه شماره 90٦2٦  مورخ 12/8/99 آن معاونت جهت استحضار
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شماره سریال:           ٩٥۶۸٩٣۶ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٤٠٣٥١٢شماره:
١٤٠٠/٠٣/٢٩تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای وکیلی
مدیرکل محترم دفتر واردات  

۵۱/۱۰۲/۵۱۰
با سالم و دعای خیر

     مطابق بررسی های بعمل آمده در خصوص تشریفات گمرکی الستیک وارداتی بعضا" مشاهده می گردد که ارزیابان نسبت به 
درج تاریخ دقیق تولید الستیک ها اهتمام نداشته و همین امر در موارد انطباق مشخصات اسناد با کاالی توقیفی در پرونده های 
قاچاق عالوه بر اینکه موجب استیصال ارزیاب قضایی جهت اعالم نظر می گردد، گاهاً موجبات صدور حکم برائت از سوی مراجع 
رسیدگی کننده بدون توجه به تاریخ تولید کاال و تضییع حقوق دولت می گردد، شایان ذکر است پاسخ برخی از ارزیابان گمرکات 
کشور که در حین انجام تشریفات واردات کاال در این خصوص تعلل نموده اند اینست که«هیچگونه دستورالعمل الزام آوری درباره 
موضوع وجود ندارد»، لذا با عنایت به تبصره یک ماده ۳۹ قانون امورگمرکی ومواد ۶۵و۶۶ آیینامه اجرایی آن و پیگیری های 
صورت گرفته ازسوی این دفتر و پاسخ دفتر مدیریت اطالعات و برنامه ریزی طی نامه شماره  ۹۹/۱۶۳۶۰۹۷مورخ 
۱۳۹۹/۱۲/۲۶(تصویر پیوست) و جلسه اخیر کمیته انتخاب مسیر که مقرر گردید ترخیص الستیک از مسیر قرمز صورت گیرد، 
خواهشمند است ضمن بررسی در خصوص لزوم درج تاریخ  تولید الستیک ها ی اظهاری از سوی ارزیابان (انتخاب از لیست 
عدلبندی پیوست اظهارنامه) در سامانه جامع امور گمرکی، ودرصورت لزوم بمنظور تاکید  با صدور بخشنامه ایی چگونگی انجام 

تشریفات ترخیص را به کلیه گمرکات کشور ابالغ و نتیجه را نیز در اسرع وقت به این دفتر منعکس نمایند.

 

 

رونوشت:

 -جناب آقای سید احسان اله موسوی کارشناس محترم دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد جهت پیگیری پس از ١٠ رو ز از صدور نامه.  
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