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نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
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ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی 

با سالم 
پیرو بخشنامه های مربوط به ورود موقت خودروهای سواری  منتهی به بخشنامه شماره١٤٠٠/١٢٧٤١٤ مورخ ١٤٠٠/٢/٣ معاون 

محترم امور گمرکی و بخشنامه شماره  ٧٠٢٢١٠/ ٩٨ مورخ ٩٩/٦/١٩ این دفتر ، مقتضی است دستور فرمایید بصورت مستمر نسبت به    
پیگیری های الزم و قانونی تا حصول نتیجه در خصوص خودروهای سواری گذرموقت وارده تحت صحابت کارنه دوپاساژ و یا پروانه ورود 
موقت اقدام الزم معمول نمایند. ضمناً هنگام پذیرش ورود موقت خودرو طبق مفاد تبصره ذیل بند ٢ ماده ١٤٣  آیین نامه اجرایی قانون امور 
گمرکی، ضمن احراز هویت مالک خودرو بصورت حضوری، مرز خروجی، از دارنده جواز عبور (یا شخصی که پروانه ورود موقت بنام 
ایشان صادر می گردد) استعالم و به منظور پیگیری آتی، در جواز عبور یا اظهارنامه ورود موقت مربوطه درج گردد. همچنین عواقب 
واگذاری یا فروش خودروی ورود موقت شده قبل از انجام تشریفات قطعی گمرکی خودروی مورد نظر با رعایت 
کلیۀ مقررات مربوطه و شمول مقررات قاچاق، به ذینفع اعالم گردد. شایان ذکر است حضور شخص مالک خودرو یا دارندۀ 

جواز که نام وی در جواز عبور درج گردیده است در هنگام ارائه درخواست تمدید مهلت تردد خودرو نیز الزامی است. 

ضمنا با توجه به اهمیت موضوع، دستور فرمایید آمار و آخرین وضعیت خودروهای ورود موقت شده و اقدام قانونی صورت پذیرفته 
در خصوص خودروهایی که در موعد مقرر تحویل یا از کشور خارج نشده اند را صرفا" در قالب فایل اکسل و به شرح جداول ذیل 
تهیه و حداکثر ظرف ٥ روز اداری ، به این دفتر ارسال نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال آمار مربوطه پس از مهلت تعیین شده به 

منزله عدم ورود موقت خودرو توسط آن گمرک بوده و هیچگونه توضیحی مسموع نمی باشد. 
١- خودروهایی که بدلیل عدم تمدید مهلت تردد توسط صاحبان کاال یا عدم تحویل خودروها، گزارش وقوع جرم 

قاچاق تنظیم و در مراجع رسیدگی کننده تحت رسیدگی و پیگیری است. 
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٢- خودروهایی که با اخذ پروانۀ ورود موقت یا تحت صحابت کارنه دوپاساژ و یا تمدید مهلت تردد خودرو، درحال تردد 
قانونی در کشور می باشند.

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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٣-  خودروهایی که بدلیل اتمام مهلت تردد آنها و بسته بودن مرزهای خروجی بدلیل شرایط کرونا، درحال حاضر 
تحویل گمرک شده و برای آنها قبض انبار صادر شده است. 

مالح
ظات 

تاریخ تحویل 
خودرو به 

گمرک 

کشور 
مبدأ

مدت تردد 
در کشور

مشخصات 
خودرو

مالک 
خودرو

شماره پروانه /
دفترچه کارنه 

دوپاساژ

ردیف

همچنین در صورت بازگشایی مرزها  و امکان خروج خودروها از کشور به نحو مقتضی به مالکان خودروهای 
قبض انبار شده  اطالع رسانی نموده تا نسبت به خروج خودرو خودروهای مورد نظر از کشور اقدام نمایند. با توجه به 
لزوم ارائه آمار مربوطه به مراجع محترم نظارتی خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال دقیق اطالعات طبق جداول فوق االشاره و در قالب 

فایل اکسل اهتمام الزم مبذول فرمایند.
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رونوشت: 
جناب اقای ارونقی معاون محترم امور گمرکی جهت استحضار   -

نمایندۀ محترم سازمان بازرسی کل کشور مستقر در گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار  -
نمایندۀ محترم دیوان محاسبات کشور کشور مستقر در گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار  -

مدیرکل محترم دفتر بازرسی گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار  -
مدیرکل محترم حراست و امور انتظامی گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار  -

دبیرخانه دفتر واردات جهت پیگیری مستمر .   -


