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کلیه گمرکات اجرائی
موضوع: تآکید بر لزوم پیگیری اعالم خروج اظهارنامه های صادراتی 

با سالم،
         پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره  ١۶٤٤٠٤٣ مورخ ٩٩/١٢/٢٧ و همچنین بخشنامه های محرمانه مربوطه، 
موضوع تأکید بر لزوم پیگیری اعالم خروج کاالهای صادرات قطعی، مقتضی است موارد ذیل به صورت مستمر تحت 

پیگیری توأمان گمرکات مبدأ و مرز خروج اظهارنامه های صادراتی قرار گیرد:

١-گمرکات مبدأ موظفند نسبت به بررسی و تعیین تکلیف کلیه ردیف های صادراتی اعالم خروج نشده (ثبت خروج، ابطال 
و یا پیگیری قضایی با هماهنگی واحدهای مربوطه و با رعایت بخشنامه ۶/١٠٢/٢٢۶٠۶٧ مورخ ٩٥/١٢/٣ مرکز مبارزه با جرایم 
سازمان یافته) مربوط به سنوات قبلی(بخشنامه محرمانه منتهی به شماره ٧١/٥/٩١٢/١٠٥/٢١۶١٠/م  مورخ ٩٩/٧/٣٠ ) اقدام  و 
از نتیجه، این دفتر را مطلع نمایند. (بدیهی است عدم پاسخگویی به منزله اعالم خروج کلیه  اظهارنامه های صادراتی سنوات 

قبل در آن گمرک می باشد.).

٢- گمرکات مبدأ موظفند تا حصول نتیجه  نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف وضعیت کلیه اظهارنامه های صادراتی  (ثبت 
خروج، ابطال و یا پیگیری قضایی با هماهنگی واحدهای مربوطه و با رعایت بخشنامه ۶/١٠٢/٢٢۶٠۶٧ مورخ ٩٥/١٢/٣  مرکز 
مبارزه با جرایم سازمان یافته) مربوط به سال جاری اقدام  و از نتیجه، این دفتر را مطلع نمایند.(بدیهی است عدم پاسخگویی به 

منزله اعالم خروج کلیه  اظهارنامه های صادراتی سال جاری در آن گمرک می باشد.).

٣- الزم است گمرکات مبدأ صادرات در خصوص اظهارنامه های صادراتی، پس از انجام تشریفات صادرات،  ظرف مدت 
حداکثر یک هفته نسبت به پیگیری اعالم خروج از مرز کاالهای صادراتی در سامانه جامع امور گمرکی اقدام و در صورت 
عدم حصول نتیجه و احتمال عدم خروج کاال در اسرع وقت نسبت به استعالم از گمرک مرزی مربوطه اقدام و طی رونوشتی، 
مراتب  را جهت پیگیری به حوزه نظارت یا اداره کل گمرکات استان متبوع منعکس نمایند و در مرحله بعد در صورتیکه 
ظرف مهلت تعیین شده (یک هفته تا ده روز) نتیجه الزم حاصل نگردید، مجدداً  مراتب را با تصریح سوابق پیگیری های 

انجام شده از گمرک مرزی مربوطه پیگیری و رونوشتی از مکاتبه را نیز  به دفتر صادرات و دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد  
ارسال نمایند.

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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 ٤- گمرکات مرزی پس از وصول کاالهای صادراتی در اجرای ماده ١١٨ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و  خروج 
کاالی هر حامل از مرز،  نسبت به  ثبت اعالم وصول حامل های مربوطه در سامانه جامع امور گمرکی اقدام و پس از خروج 
کل محموله صادراتی از مرز بالفاصله نسبت به ثبت اعالم وصول نهایی پروانه در سامانه موصوف و تسریع در پاسخ به 
مکاتبات گمرکات مبدأ صادراتی (در صورت استعالم) اقدام نمایند. با عنایت به مکاتبات متعدد گمرکات مبدأ  مبنی 
بر عدم پاسخگویی سریع و صریح گمرکات مرزی در خصوص پیگیری اعالم وصول و خروج اظهارنامه های 
صادراتی، اعالم میگردد: گمرکات مرزی موظف اند در این خصوص همکاری های الزم را  با گمرکات مبدأ  

مبذول نمایند.

مقتضی است دستور فرمایید ضمن اقدام الزم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابالغ و بر حسن اجرای آن نظارت 
مستمر معمول نمایند .

 

 

رونوشت:
معاونت محترم تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماٌ در اجرای بند ١  نامه شماره ٩٠۶٢۶ مورخ ٩٩/٨/١٢ آن معاونت  و  نیز نامه شماره ٩١/١٤٩٤٧٥ 

مورخ ٩٩/١٠/١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصادی و دارایی جهت استحضار.
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