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ناظر/ مدیرکل/ مدیر محترم گمرک ...
با سالم و احترام،

پیرو بخشنامه محرمانه شماره ۸/٤۳١٢/م مورخ ١٤٠٠/٢/١٩ معاون محترم امور گمرکی، ضمن تاکید مجدد براجرای دقیق 
بخشنامه یاد اشاره به ویژه اقدام به موقع بند ۳  آن مبنی بر عالوه بر تاخیر در اعالم مهلت منقضی کاالهای تخلیه شده از سوی 
مرجع تحویل گیرنده، تاخیر در انجام تشریفات رویه متروکه و تنظیم و ارسال اظهارنامه متروکه به سازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی نیز موجب رسوب کاال گریده است که به هیچ وجه این موضوع قابل اغماض نمی باشد. لذا به منظور 

جلوگیری از رسوب کاال و همچنین تضییع حقوق دولت و بیت المال، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رعایت موارد 
زیر اقدام نمایند.

١- اجرای به موقع تکلیف گمرک در راستای تبصره ٢ ماده ۳٤ ق.ا.گ در تنظیم اظهارنامه متروکه و ارسال به موقع اطالعات 
اظهارنامه های متروکه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

٢- جهت جلوگیری از رسوب مجدد کاالی اظهارنامه های متروکه  شده هرگونه اقدام در اجرای تبصره یک  ماده ۳۳ ق.ا.گ 
منوط به ارائه درخواست کتبی ذینفع و تعهد پرداخت یا تضمین حقوق ورودی، ارائه مجوزهای قانونی(حسب مورد) و رفع 
سایر نواقص تشریفات گمرکی بوده و رعایت بخشنامه ٢٠/١٤٠٠/١٧٠٤٠٧  مورخ ١٤٠٠/٠٢/١١ تاکید می گردد. لذا از پذیرش 

درخواست اعاده اظهارنامه هایی که فاقد شرایط کامل جهت طی تشریفات ترخیص قطعی می باشند جدا خودداری گردد.
اظهارنامه کاالهایی که پس از پایان تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی برای آنها پروانه الکترونیکی و مجوز  -۳
بارگیری صادر شده لیکن صاحبان کاال ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور مجوز بارگیری ، نسبت به خروج کاال اقدام ننموده 

اند بقید فوریت و ضمن اخطار سیستمی با مهلت  بیست روزه به صاحبان کاال اقدام و پیگیری الزم صورت پذیرد. 
پیگیری تمامی اظهارنامه های متروکه سال های قبل و تعیین تکلیف آنها مورد تاکید بوده و با توجه به حساسیت موضوع 

ضرورت دارد ناظرین و مدیران کل محترم گمرکات اجرایی بر فرآیند رویه متروکه بصورت مستمر  نظارت نمایند. 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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رونوشت به:
جناب آقای ارونقی معاون محترم امورگمرکی جهت استحضار.

جناب اقای دهقان مدیرکل محترم حوزه ریاست کل و روابط عمومی جهت آگاهی.
جناب آقای قهرودی مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد جهت اگاهی.

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


