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ناظرین ، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات مستقل اجرایی

با سالم و احترام
به پیوست تصویرنامه شماره ١٤٠٠/٨٤٥١٥٧مورخ ١٤٠٠/٦/٣٠ این حوزه معاونت عنوان مدیر محترم نوسازی توسعه و 
برنامه ریزی ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای ، متضمن تصمیمات اتخاذ شده در راستای بازدید میدانی معاونین 
محترم دادستان تهران و جلسه مشترک با نمایندگان سازمانها و دستگاههای همجوار، همچنین دوفقره گزارش معاونت 
امور گمرکی گمرک ایران به شماره های ١٤٠٠/٨٥١٧٩٩ مورخ ١٤٠٠/٦/٣١ و ١٤٠٠/٨٦٢٠٣١ مورخ ١٤٠٠/٧/٣ با 

عنوان دادستان محترم عمومی و انقالب تهران، ارسال می گردد. 

مقتضی است باتوجه به اینکه مقرر است تا پایان مهرماه سالجاری و بنا به دستور دادستانی محترم کل کشور و 
دادستانی محترم عمومی و انقالب تهران ،کلیه کامیونهای وارده زیرسه سال ساخت دارای ثبت سفارش، پس از انجام 
تشریفات گمرکی ، با رعایت مقررات مربوطه ترخیص و ازگمرکات اجرایی خارج گردد، دستور فرمایید به قید 

فوریت اقدامات ذیل با رعایت سایر مقررات صورت پذیرد:

گمرکات مرزی علی الخصوص گمرک بازرگان مکلفند نسبت به پذیرش حمل یکسره و ترانزیت کامیونهای  -١
وارده بدون تخلیه آنها، صرفاً با رویت ثبت سفارش مربوطه اقدام نمایند. عدم اعتبار ثبت سفارش مانع ترانزیت 
کامیونهای وارداتی نبوده و اعمال کلیه قوانین ومقررات موضوعه، پس از اظهار کاال به گمرک در گمرکات 
مقصد صورت می پذیرد. تأکید می گردد با رویت ثبت سفارش منعی جهت ترانزیت کاال وجود 

ندارد.
در صورت عدم بررسی و اعالم نظر توسط کارشناس مجازی درخصوص کامیونهای وارداتی ظرف مدت چهار  -٢
روز کاری، گمرکات اجرایی محل دپوی کامیون ها، موظف و مکلف می باشند ضمن بررسی فوری اظهارنامه و 

حصول اطمینان از رعایت مقررات مربوطه، نسبت به صدور پروانه الکترونیکی و ترخیص کاال اقدام نمایند.

در صورت نیاز به استعالم از نمایندگی های خدمات پس از فروش برای مدل یا سایر مشخصات  -٣
کامیونها، گمرکات اجرایی موظف به اقدام حداکثر ظرف دو روز کاری بوده و رونوشت مکاتبات صورت 
پذیرفته به کلیۀ دستگاه های مرتبط ازجمله استاندارد، محیط زیست، راهداری و ... داده شود تا نیاز به استعالم 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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مجدد نباشد. بدیهی است تحویل نامۀ استعالم بصورت الک و مهر شده به نماینده قانونی صاحب کاال جهت 
تسریع دراقدام بالمانع بوده وگمرکات اجرایی موظفند نسبت به ارسال نامه ها به طریق اشاره شده به موازات 

ارسال از طریق سیستم اقدام نمایند. 

در اجرای ماده ٦٩ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در صورتیکه حقوق ورودی بیش از میزان واقعی  -٤
اظهارگردیده باشد، به منظور اجتناب از تشکیل پرونده های استرداد اضافه پرداختی، قبل از ترخیص کاال، 
مراتب به اظهار کننده ابالغ تا اقدامات الزم جهت اصالح وکاهش حقوق ورودی صورت پذیرد. در 
غیراینصورت، صاحب کاال طی کامنت سیستمی، عدم پیگیری استرداد تفاوت حقوق ورودی بعد از ترخیص 
کاال را اعالم نماید. بدیهی است پس از ترخیص کاال و مطابق کامنت فوق االشاره، امکان استرداد تفاوت حقوق 

ورودی میسر نخواهد بود.

بر اساس مصوبات جلسه ١٤٠٠/٧/٣ در محل دادستانی عمومی و انقالب تهران و با حضور دستگاههای مرتبط، به  -٥
محض ابالغ کلی سازمان حفاظت محیط زیست، اخذ مجوز محیط زیست درمرحله انجام تشریفات گمرکی 
حذف و موکول به پس از ترخیص و در مرحله شماره گذاری خواهد گردید که مراتب ظرف هفتۀ جاری به 
گمرکات ابالغ خواهد گردید. همچنین زمان تمدید ثبت سفارش نیز به سه روز تقلیل یافته و سازمان ملی 
استاندارد مکلف به استقرار نماینده خود در گمرکات اجرایی به منظور پاسخگویی و صدور مجوز ترخیص در 
حداقل زمان گردیده است که الزم است مراتب به جد توسط گمرکات مربوطه پیگیری شود. در صورت عدم 
پیگیری توسط مدیران گمرکات اجرایی و عدم اعالم نتیجه به صورت نامه رسمی، مسئولین و متصدیان ذیربط 
بایستی پاسخگوی دادستانی محترم عمومی و انقالب تهران و سایر مراجع ذیربط باشند و هیچ عذری در این 

خصوص مسموع  نمی باشد. 

با توجه به نامه شماره ٩٢٩٣٨/٧١ مورخ ١٤٠٠/٦/٢٩(تصویر پیوست) سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای  -٦
دستور فرمائید کلیه کامیونهای موجود در آن گمرک که دارای ثبت سفارش بوده و در اجرای مواد ٣٨  و٣٩ 
قانون امور گمرکی، به گمرک مزبور اظهار گردیده است، در اسرع وقت مورد ارزیابی قرار گرفته و فهرست و 
مشخصات کامل کامیونهای ترخیص شده را به دفتر نوسازی توسعه و برنامه ریزی ناوگان عمومی حمل و نقل 
جاده ای و این دفتر ارسال نمایند. مدیران محترم گمرکات بایستی به نحوی برنامه ریزی نمایند که ضمن بازدید 
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میدانی روزانه، تا پایان مهرماه سالجاری کلیۀ کامیون های دارای ثبت سفارش، از گمرکات مزبور ترخیص 
شوند. 

پیرو بخشنامه شماره ١٤٦/١٤٠٠/٨٦٢٦٤٠ مورخ ١٤٠٠/٧/٣ دفتر واردات (تصویر پیوست) مبالغ دریافتی جهت  -٧
یک دستگاه کامیون وارداتی بعنوان نمونه به شرح جدول ذیل ، از سوی دفتر واردات محاسبه و اعالم می گردد:

1867647 عوارض پسماند 149411769 حقوق گمرکی ٤ درصد RENAULT 
T460 مدل کامیون

5000000 عوارض قانون بودجه 597647077 سود بازرگانی ١٦ درصد 2017
سال ساخت

149411769 مالیات علی الحساب 7470588
یک درصد 

هالل احمر
75480

ارزش ارزی به یورو 
(CFR)

403411777 مالیات بر ارزش افزوده
(٩ درصد)

3735294333
ارزش گمرکی به ریال 

(CIF)

صدو چهارده میلیون و 
نهصد و هشتاد و شش 

هزار و هفتصد و 
شصت و هشت تومان 

١.١٤٩.٨٦٧.٦٨٣

ریال  
جمع حقوق ورودی 

با احتساب اسقاط

صدو سی و یک میلیون 
و چهارصد و بیست و دو 

هزار و شصت و دو 
تومان  

١.٣١٤.٢٢٠.٦٢٩

ریال 
جمع حقوق ورودی 
بدون احتساب اسقاط

ضمناً در صورت ارائه گواهی اسقاط خودرو طبق جدول فوق ، مبلغ ١٦٤.٣٥٢.٩٤٦ریال در مهلت ٦ ماهه قابل 
استرداد خواهد بود و هیچ مبلغ دیگری توسط گمرک اجرایی وصول نمی گردد. بدیهی است در صورت 
تایید سیستمی سازمان امور مالیاتی مبنی بر اخذ چهار درصد مالیات علی الحساب ، مبلغ مربوطه از جدول فوق 

کسر و در گمرک، پرداخت نمی گردد. 

باید توجه داشت وفق مادۀ ٦٠٠ قانون مجازات اسالمی ، " هریک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور 
تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخالف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا 
مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از ٢ ماه تا ١ سال محکوم خواهد شد." که با توجه به طرح موضوع کامیونهای 

وارداتی در دادستانی عمومی و انقالب تهران، مفاد این نامه بایستی توسط کلیۀ متصدیان ذیربط ملحوظ نظر قرار گیرد. 
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در خصوص بررسی ارزش کامیون های وارده برای محاسبۀ حقوق ورودی ، بخشنامۀ شمارۀ ١٤٠٠/٨١٥٢٩٤ مورخ  -٨
١٤٠٠/٦/٢٤ دفتر ارزش گمرک ایران ، مالک عمل قرار گرفته و هیچگونه ایستایی درخصوص بررسی ارزش معامالتی 
کامیون ها – که صرفاً در صورت مغایرت ، جریمه ای اخذ می شود و تأثیری در اخذ حقوق ورودی کامیون ها براساس 
ارزش نو کامیون ها ندارد- ایجاد نشده و اینگونه بررسی ها به طرح در کمیته و یا مکاتبات زاید با دفاتر ستادی منتهی 

نشود. 

چنانچه درخصوص محاسبۀ ارزش کامیون های وارداتی ، برای برخی از واردکنندگان جریمۀ مابه التفاوت درنظر گرفته 
شده و وصول شده است، این شرکت ها می توانند در مهلت ٦ ماهه از تاریخ امضای پروانه درخواست بخشودگی 
جریمه را به آن گمرک ارائه تا اقدامات الزم در راستای بخشش جریمه در مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی 

صورت پذیرد و جریمه مأخوذه به صاحب کاال عودت داده شود؛ 

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه و پیگیری مصوبات ابالغی با ناظرین، مدیران کل و مدیران مستقل گمرکات اجرایی        
می باشد و الزم است مفاد این بخشنامه به تمامی متصدیان ذیربط ابالغ و مورد نظارت مستمر قرار گیرد. بدیهی است در پایان 
مهرماه سالجاری، هیچگونه عذری درخصوص عدم ترخیص کامیون های رسوبی در گمرکات اجرایی مسموع نبوده و وفق 

مقررات درخصوص مورد، گزارش الزم به مراجع ذیربط از جمله دادستانی محترم ارائه خواهد گردید. 

 

 

رونوشت: 
جناب آقای دکتر عمرانی، معاون محترم قضایی دادستان کل کشور جهت استحضار   -

جناب آقای دکتر القاصی مهر، دادستان محترم عمومی و انقالب تهران جهت استحضار -
جناب آقای دکتر میراشرفی ، معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار  -

جناب آقای دکتر صاحبی پسندیده ، معاون محترم قضایی دادستان تهران جهت استحضار  -
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جناب آقای دکتر تورک، معاون محترم دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه جهت استحضار  -
معاونت محترم اقتصادی سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی جهت استحضار  -

جناب آقای پناهی معاون محترم ارزی بانک مرکزی جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی براساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسۀ  -
مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ موضوع دعوتنامه شمارۀ ۱۴۰۰/۸۴۵۰۵۵

جناب آقای بمانا مدیر محترم نوسازی توسعه و برنامه ریزی ناوگان عمومی و حمل و نقل جاده ای جهت مالحظه و دستور اقدامات الزم  -
رئیس محترم شرکت انبارهای عمومی گمرکات تهران و غرب تهران جهت مالحظه و دستور اقدام الزم براساس تصمیمات اتخاذ شده در  -

جلسۀ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ موضوع دعوتنامه شمارۀ ۱۴۰۰/۸۴۵۰۵۵
جناب آقای دکتر دین پرست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور جهت استحضار  -

جناب آقای دکتر اسماعیلی، مشاور محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل دفتر وزارتی جهت استحضار  -
معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری عطف به نامه شماره ۹۰۶۲۶/۹۹ مورخ  -
۱۲/۸/۹۹ و همچنین نامه شماره ۱۴۹۴۷۵/۹۹ مورخ ۱/۱۰/۹۹ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت 

استحضار و صدور دستور مقتضی 
جناب آقای میرزایی قمی رییس محترم مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست جهت مالحظه و صدور دستور اقدام مقتضی  -

براساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسۀ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ موضوع دعوتنامه شمارۀ ۱۴۰۰/۸۴۵۰۵۵
جناب آقای علی پور سرپرست محترم دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد جهت مالحظه و صدور دستور  -

اقدام مقتضی براساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسۀ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ موضوع دعوتنامه شمارۀ ۱۴۰۰/۸۴۵۰۵۵
جناب آقای کریمی دبیر محترم انجمن کامیون داران کشور جهت مالحظه و صدور دستور اقدام مقتضی -

جناب آقای محمدزاده ، مدیریت محترم شرکت سایپادیزل، جهت مالحظه و اقدام براساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسۀ مورخ  -
۱۴۰۰/۷/۰۳ موضوع دعوتنامه شمارۀ ۸۵۱۲۰۲ /۱۴۰۰ به شرح فوق و اعالم نتیجه 

جناب آقای جناب زاده، مدیریت محترم شرکت آریا دیزل، جهت مالحظه و اقدام براساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسۀ مورخ  -
۱۴۰۰/۷/۰۳ موضوع دعوتنامه شمارۀ ۸۵۱۲۰۲ /۱۴۰۰ به شرح فوق و اعالم نتیجه 

جناب آقای حضرتی، مدیریت محترم شرکت توسعه صادرات ارگ پارس، جهت مالحظه و اقدام براساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسۀ  -
مورخ ۱۴۰۰/۷/۰۳ موضوع دعوتنامه شمارۀ ۸۵۱۲۰۲ /۱۴۰۰ به شرح فوق و اعالم نتیجه 

جناب آقای منصوری، مدیریت محترم شرکت داتیس فرادیزل آریا، جهت مالحظه و اقدام براساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسۀ مورخ  -
۱۴۰۰/۷/۰۳ موضوع دعوتنامه شمارۀ ۸۵۱۲۰۲ /۱۴۰۰ به شرح فوق و اعالم نتیجه 

جناب آقای توسلی مهر، مدیریت محترم شرکت ایران خودرو دیزل، جهت مالحظه و اقدام براساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسۀ مورخ  -
۱۴۰۰/۷/۰۳ موضوع دعوتنامه شمارۀ ۸۵۱۲۰۲ /۱۴۰۰ به شرح فوق و اعالم نتیجه 

مدیران کل محترم دفاتر واردات، صادرات، تعرفه و ارزش گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت آگاهی   -
نمایندۀ محترم سازمان بازرسی کل کشور مستقر در گمرک ایران جهت مالحظه  -

مدیرکل محترم دفتر بازرسی گمرک ایران جهت مالحظه  -
مدیرکل محترم دفتر حراست گمرک ایران جهت مالحظه  -
زونکن موضوعی (رسوب کاالها در بنادر و گمرکات کشور -


