
شماره سریال:           ١٠٢٩٦٠٩٣ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٠٩٢٤٦٠شماره:
١٤٠٠/٠٨/١٩تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

ناظر/مدیرکل/مدیرمحترم گمرک...

با سالم و احترام،
به پیوست تصویر نامه شماره ١٤٠٠/١٠١٠٠٨٩ مورخ ١٤٠٠/٨/٤ دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد در خصوص 
اقدام برخی از گمرکات اجرایی کشور در تنظیم و صدور اظهارنامه جهت کاالی ضبطی ارسال می گردد، با توجه به 
اینکه چنین اقدامی در قانون امور گمرکی و ایین نامه اجرایی آن تکلیف نشده است ضمن نظارت بر موضوع خواهشمند 
است دستور فرمایید به منظور ارسال کاالی ضبطی به نهاد ذیربط صرفا نسبت به تنظیم صورتمجلس(ماده ٣٥ ق.ا.گ) 

اقدام و از تنظیم اظهارنامه در این خصوص خودداری  نمایند. 

 

 

جناب آقای قهرودی مدیرکل محترم دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد بازگشت به نامه مورد اشاره جهت آگاهی.

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



شماره سریال:           ١٠١٢۶٥٤٧ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٠١٠٠٨٩شماره:
١٤٠٠/٠٨/٠٤تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای وکیلی
مدیرکل محترم دفتر واردات

۵۱/۶/۱۰۸
با سالم و دعای خیر

پیرو نامه شماره ١٤٠٠/٥٢٧٠٨٢ مورخ ١٤٠٠/٤/٢٢ وبازگشت به نامه شماره ١٤٠٠/٥١٣٤٤٩ مورخ ١٤٠٠/٤/١٩ ، همانگونه که 
در مفاد نامه شماره ٩٩/١٣٣٤١١ مورخ ٩٩/١١/٢ گمرک منطقه آزاد انزلی-حسن رود عنوان سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی گیالن مشهود است و همچنین باتوجه به  بررسیهای  این دفتر در خصوص عملکرد  سایر گمرکات، به نظر می رسد 
برخی  از گمرکات اجرایی در ارسال کاالهای واجد شرایط به سازمان صدراالشاره علیرغم صدور بخشنامه هایی از سوی آن 
دفتر تفاوتی در انجام تشریفات کاالی ضبطی و متروکه قائل نشده و برای کاالی ضبطی نیز نسبت به تنظیم اظهارنامه متروکه اقدام می 
نمایند، لذا خواهشمند است  باتوجه به مراتب فوق دستور فرماییدبررسی الزم معمول  وجهت جلوگیری از تضییع  احتمالی حقوق 
دولت و اجرای  صحیح مقررات اقدام الزم معمول و عنداللزوم با صدور بخشنامه ایی گمرکات اجرایی را ارشاد و از نتیجه این دفتر 

را نیز مطلع نمایند. 

 

 

رونوشت:

-جناب آقای ارونقی معاون محترم امور گمرکی جهت استحضار.

-جناب آقای سید احسان موسوی کارشناس محترم دفتر بازرسی  جهت پیگیری ٢٠روز  پس از تاریخ نامه. 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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