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کلیه گمرکات اجرائی 

با سالم و احترام،
   پیرو بخشنامه های صادره منتهی به بخشنامه شماره ٢٦٤/١٥٣٢٥٥٠ مورخ ٩٩/١٢/١٠ این دفتر موضوع ترخیص کامیونهای 
وارده از محل بند ( ث ) ماده (٣٠) قانون احکام دائمی کشور ، به پیوست تصویر نامه شماره ١٤٠٠/٤٧٤٢٧٢ مورخ ١٤٠٠/٤/١١ 
معاون محترم امور گمرکی با عنوان قائم مقام محترم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای متضمن پیشنهادات ارائه شده به 
منظور جلوگیری از انباشت کامیونهای موصوف در گمرکات اجرایی و همچنین پاسخ واصله سازمان مزبور به شماره 

٥٣٥٧٢/٧١ مورخ ١٤٠٠/٤/١٥ مبنی بر موافقت با پیشنهادات ارائه شده گمرک ایران ارسال و اعالم میدارد : 
١-درصورت عدم ارائه گواهی اسقاط در طول فرآیند انجام تشریفات گمرکی و قبل از ترخیص کامیونهای مورد نظر به شرط 
پرداخت کامل حقوق ورودی و عدم احتساب تخفیف سودر بازرگانی ( ٢٥% ) پذیرش و ترخیص کاال با رعایت کامل سایر 
مقررات بالمانع می باشد . بدیهی است با توجه به انتقال ارائه مجوز مزبور به قبل از شماره گذاری ، در صورت ارائه مجوز 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مهلت ماده ١٣٥ قانون امور گمرکی و با رعایت سایر مقررات استرداد تفادت 

حقوق ورودی به میزان تخفیف پیش بینی شده میسر می باشد .
٢- اخذ کلیه مجوز های قانونی الزم از جمله : تاییدیه استاندارد ایمنی و کیفیت از سازمان ملی استاندارد ایران ، استاندارد 
آالیندگی از سازمان حفاظت محیط زیست و خدمات پس از فروش از شرکت که به تایید سازمان متولی فوق االشاره رسیده 

باشد و همچنین کد ساتا صادره توسط بانک عامل قبل از ترخیص کامیونهای اظهاری الزامی و تاکید می گردد.
٣-اعالم نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص برخی از مغایرت های احتمالی :

"با عنایت به اینکه طبق روال ، گمرک جمهوری اسالمی ایران برای صحت و سالمت واردات و اسناد مدارک آن ، اخذ 
استعالم های مربوط را از دستگاهها و ادرات ذیربط انجام می دهد ، لذا تصمیم این موضوع در اختیار آن دستگاه است . چنانچه 

خدشه ای به این موضوع نمی نماید و امور را تسهیل  می نماید مخالفتی وجود ندارد. " 

 

 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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رونوشت :
جناب آقای ارونقی معاون محترم امور گمرکی جهت استحضار  -

جناب آقای مداح قائم مقام محترم ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی جهت استحضار  -
جناب آقای دهقان مدیر کل محترم حوزه ریاست کل و روابط عمومی جهت استحضار  -

جناب اقای بمانا مدیر کل محترم نوسازی توسعه و برنامه ریزی ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای جهت اطالع .ضمنا خواهشمند  -
است پیرو مذاکره تلفنی دستور فرمایید  از اقدامات بعمل آمده جهت اجرای بند ۳ بخشنامه فوق و همچنین تشکیل جلسه مورد نظر 

جهت احصا دقیق مغایرت های احتمالی کاال با اسناد ارائه شده به منظور اعالم مراتب به گمرکات اجرایی در اسرع وقت این دفتر را 
مطلع نمایند. 

معاونت محترم تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری عطف به نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/٨/١٢ جهت استحضار  -
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