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نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی 
موضوع : ثبت ارزش ماشین آالت راهسازی – خودروها و موتورسیکلت های وارده(بصورت نمونه) از محل بند یک ماده ۳۸  و 

همچنین صادرات برگشتی

با سالم و احترام،
با عنایت به واردات برخی از  خودروها ، ماشین آالت راهسازی  و موتورسیکلت  از محل بند یک ماده٣٨ بصورت نمونه ، جهت تحقیق ، 
کپی برداری و تولید درداخل  توسط برخی  از شرکتهای تولید کننده داخلی و همچنین  خودروهای وارده از محل صادرات 
برگشتی ولزوم ثبت ارزش در سیستم TSC بدلیل قفل سیستمی جهت ایجاد امکان انجام تشریفات گمرکی، لذا  پس از رسیدگی و تعیین 
ارزش مراتب  بدون تلقی سابقه به گمرکات مربوطه اعالم  و پس از ثبت شناسه در سامانه  TSC ، در توضیحات شناسه های  ایجاد شده 
عبارت( واردات صرفا از محل بند یک ماده٣٨ و یا صادرات برگشتی و بدون تلقی سابقه) درج میگردد  واز نظر این دفتر شناسه 
های ایجاد شده فوق الذکر صرفا جهت اظهارنامه های مکاتباتی  بوده  و  درصورت واردات و  اظهار کاالی مشابه بصورت تجاری  شناسه های 
مذکور بعنوان سابقه قابل استنادنخواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایید کارشناسان  آن گمرک نسبت به  موضوع توجه نموده و درصورت 
اظهار کاال بصورت تجاری براساس مواد 14 و15 قانون امور گمرکی ، مفاد تبصره۶ قانون خودرو و ماشین آالت راهسازی و سایر 

منابع در دسترس رسیدگی و درصورت عدم وجود سابقه عینی در سامانه TSC مراتب را قبل از ترخیص از این دفتر  استعالم نمایند.

 

 

رونوشت:
 1- معاونت محترم تدوین، تقبیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری عطف به نامه شماره 99/90626 مورخ99/8/12 و همچنین نامه شماره 99/149475 مورخ99/10/1 

معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی رو دارایی جهت استحضار
 جناب آقای عسگری سرپرست محترم امورگمرکی جهت استحضار

 جناب آقای خسروی مشاور محترم رییس کل و مدیر کل حراست و امور انتظامی جهت استحضار
 جناب آقای قهرودی مدیرکل محترم بازرسی و مدیریت عملکرد جهت استحضار

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها


