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کلیه گمرکات اجرایی کشور

با سالم و احترام
        با توجه به ورود حجم باالیی از خودروهای سواری همراه مسافر از طریق مبادی ورودی کشور تحت رویه های ورود موقت 
موضوع بند (چ) ماده ٧٢ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و جواز عبور بین المللی (کارنه دوپاساژ ، تریپتیک و دیپتیک ) موضوع 
ماده ١٤٢ آیین نامه مزبور و نظر به اینکه برابر گزارشات واصله ، ساالنه تعداد قابل توجهی از این خودروها بنا به دالیل متعدد  پس از 
اتمام مهلت اعطایی از سوی گمرک ، از کشور خارج نمی گردند و تخلفاتی در حوزه واگذاری این خودروها در داخل کشور به افراد 

غیر، گزارش شده است  لذا بمنظور جلوگیری از بروز تخلفات در حوزه خودروهای خارجی که تحت رویه        
گذر موقت وارد کشور می شوند  و نیز در جهت افزایش اثر بخشی و اطمینان در تضمین بازگشت و خروج این 
خودروها از کشور در مهلت های قانونی تعیین شده و همچنین در جهت  افزایش بازدارندگی در تخلف های 
احتمالی ، در اجرای ماده ١٠ قانون امور گمرکی و ماده ٧٤ آیین نامه اجرایی آن ، از تاریخ صدور این بخشنامه تضامین 

دریافتی جهت خودروهای سواری به شرح ذیل تعیین و رعایت موارد اعالم شده تاکید می گردد :
١-  اخذ تضمین جهت خودروی سواری همراه مسافرین ایرانی و غیر ایرانی  مقیم خارج برای رویه ورود موقت معادل 
حقوق ورودی و سه برابر ارزش تعیین می گردد . جهت محاسبه ارزش گمرکی و حقوق ورودی به میزان واقعی اقدام بر 

اساس سوابق و مستندات ابالغی از سوی دفتر ارزش  ضرورت دارد.
هر گونه واگذاری و خرید و فروش خودروهای ورود موقت شده غیر قانونی بوده و مشمول مصادیق قاچاق می باشد . -٢

خودروهای ورود موقت شده در مهلت تردد صرفا در اختیار مالک خودرو قرار گرفته و تردد و استفاده از آن توسط دارنده پروانه  -٣
گمرکی امکانپذیر خواهد بود. 

پذیرش درخواست، انجام تشریفات گمرکی و  صدور پروانه و حتی پیگیری  تمدید پروانه ورود موقت صادره، بنام و توسط وکیل  -٤
صاحب کاال ، با توجه به عدم پیش بینی موضوع در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن به هیچ وجه موضوعیت نداشته و 

قابل پذیرش نمی باشد. 
پس از اتمام مهلت تعیین شده در پروانه ورود موقت پیگیری و اقدامات الزم به منظور اعاده خودرو به خارج از کشور و طرح  -٥

پرونده در مرجع قضایی توسط گمرک صادرکننده پروانه ورود موقت الزامی و تاکید می گردد. 
اقدام جهت ورود موقت خودروهای سواری همراه مسافرین ایرانی و غیر ایرانی مقیم خارج که تحت جواز عبور بین المللی  -٦

وارد کشور می شوند کمافی السابق اعمال خواهد شد.

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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  بدیهی است انجام تشریفات خودروهای سواری تحت رویه های اعالمی ، ضمن رعایت سایر مقررات ابالغی از سوی این دفتر 
مجاز خواهد بود.  رعایت اجرای صحیح این دستورالعمل برعهده معاونین محترم گمرکات اجرایی و نظارت بر اجرای آن بر 

عهده باالترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود.

 

 

رونوشت:
جناب آقای ارونقی معاون محترم امور گمرکی گمرک ایران جهت استحضار . -

جناب آقای نقدی معاون محترم حقوقی و نظات گمرک ایران جهت استحضار .  -
معاونت محترم فنی و مهندسی و خدمات ترافیک – پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا  بازگشت به نامه شماره ١٤٠٠٢١۸= ٩- ٢۸- ١٢٠۸- ١٣/٤  مورخ ١٤٠٠/٠٣/١۸  جهت  -

استحضار.
معاونت محترم تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، عطف به نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/۸/١٢ جهت استحضار.  -

مدیر کل محترم دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد جهت اطالع  -
مدیر کل محترم دفتر فناوری و امنیت فضای مجازی جهت اطالع و دستور پیگیری امکان گزارشگیری از پروانه های ورود موقت صادره و پذیرش سیستمی دفترچه های  -

        کارنه دوپاساساژ در سامانه جامع گمرکی  


