
شماره سریال:           ٩٨٢٦٧٠٢ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٧٣٧٨٨٣شماره:
١٤٠٠/٠٦/١٠تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه گمرکات اجرایی کشور

با سالم و احترام،
پیرو ابالغ سیستمی  نامه شماره ٩٩/٣٢٠١٤/ص مورخ ١٣٩٩/٦/١ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ریاست جمهوری 
منضم به مصوبات جلسه ١٣٠ اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز به شماره ٩٩/٣١٤٦/ص مورخ ١٣٩٩/٤/٢٥ 
طی ارجاع١٠و١١شناسه ٨٠٨٢٧٥٥-٩٩/٦/٣ و پیرو  بخشنامه شماره ٦٧٩١٤٤ مورخ ٩٩/٦/١٥ مدیرکل محترم مرکز مبارزه با 
جرایم سازمان یافته  به پیوست تصویر نامه یادشده و منضمات آن  جهت مزید آگاهی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور 
فرمائید در راستای اجرای ماده (٢) از دستورالعمل تبصره (٤) الحاقی ماده (١٨) قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز (با موضوع 
تصویبنامه شماره ١٣٨٨٦٤/ت٥٢٩٧١ مورخ ٩٥/١٠/٩ و اصالحیه شماره ١٠٦٦٨٩/ت٥٥٦٧٩ مورخ ٩٧/٨/١٤ هیأت محترم 
وزیران) و رعایت بدون قید و شرط ضوابط اختصاصی تعیین شده برای گروه کاالیی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک در 
جلسه مزبور اقدامات الزم را معمول نمایند. ضمن اینکه رعایت مفاد ماده ٢٤دستورالعمل مذکور وتبصره (١) آن بشرح ذیل 

مورد تاکید می باشد . 
ماده ٢٤-گمرک جمهوری اسالمی موظف است  اطالعات  شماره سریال کاالهای موضوع دستورالعمل را  مطابق بند (الف ) 
ماده ١٦آئین نامه اجرایی ماده ١٣ قانون مبارزه با قاچاق کاال وارز   از سامانه جامع تجارت دریافت  و مطابقت آن با کاالها را 

بررسی و در صورت وجود مغایرت تا رفع مغایرت از ترخیص کاال خودداری نماید . 
تبصره ١- حکم این ماده  درخصوص  کاالهایی که با استفاده  از هرگونه معافیت یا تسهیالت قانونی از قبیل مرزنشینی و یا 

ملوانی وارد کشور میشود الزم االجرا می باشد. 
 ضمناً مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با باالترین مقام اجرایی آن گمرک خواهد بود.     

 

 

رونوشت:
 ١- جناب آقای گلی مدیرکل محترم مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته جهت آگاهی

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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