
شماره سریال:           ١١٤٩٤٥٩١ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/٤٢٠٥٢٦شماره:
١٤٠١/٠٣/٢٩تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه گمرکات اجرایی کشور

با سالم و احترام
       پیرو بخشنامه ١١٧٢١٠٢ مورخ ١٤٠٠/٩/٣ و در اجرای بودجه سال ١٤٠١ و ماده ١٠ قانون امور گمرکی و ماده ٧٤ آیین نامه 
اجرایی آن و تکلیف گمرک ایران جهت محاسبه ارزش تمامی کاالها بر اساس نرخ ارز ای تی اس روزانه بانک مرکزی و تعدیل 
تضامین دریافتی با محاسبه نرخ ارز اخیر الذکر(ای تی اس) ، از تاریخ صدور این بخشنامه تضامین دریافتی کلیه ماشین 
آالت معدنی و راهسازی  وخودروهای سواری  (همراه مسافرین ایرانی و غیر ایرانی مقیم خارج از کشور) و سایر کاالها 
برای رویه ورود موقت موضوع ماده ٥٠ قانون امور گمرکی ، معادل حقوق ورودی و یک برابر ارزش تعیین می 

گردد . جهت محاسبه ارزش گمرکی و حقوق ورودی به میزان واقعی اقدام بر اساس سوابق و مستندات ابالغی از سوی دفتر ارزش  
ضرورت دارد.

پذیرش درخواست، انجام تشریفات گمرکی و  صدور پروانه و حتی پیگیری  تمدید پروانه ورود موقت صادره، بنام و توسط وکیل  -١
صاحب کاال ، با توجه به عدم پیش بینی موضوع در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن به هیچ وجه موضوعیت نداشته و 

قابل پذیرش نمی باشد. 
پس از اتمام مهلت تعیین شده در پروانه ورود موقت پیگیری و اقدامات الزم به منظور اعاده خودرو و ماشین آالت مورد اشاره  به  -٢

خارج از کشور و طرح پرونده در مرجع قضایی توسط گمرک صادرکننده پروانه ورود موقت الزامی و تاکید می گردد. 

   ضمنا پذیرش  ورود موقت خودرو سواری  تحت صحابت دفترچه کارنه دوپاساژ معتبر کما فی السابق با رعایت سایر مقررات 
بالمانع می باشد .  همچنین رعایت اجرای صحیح این دستورالعمل برعهده معاونین محترم گمرکات اجرایی و نظارت بر اجرای 

آن بر عهده باالترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود.

 

 

رونوشت:
جناب آقای عسگری معاون محترم امور گمرکی گمرک ایران جهت استحضار . -

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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سرکارخانم زبیدی معاون محترم حقوقی و نظات گمرک ایران جهت استحضار .  -
معاونت محترم فنی و مهندسی و خدمات ترافیک – پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا  جهت استحضار. -

معاونت محترم تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، عطف به نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/۸/١٢ جهت استحضار.  -
مدیر کل محترم دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد جهت اطالع  -

مدیر کل محترم دفتر فناوری و امنیت فضای مجازی جهت اطالع و دستور پیگیری امکان گزارشگیری از پروانه های ورود موقت صادره و پذیرش سیستمی دفترچه های  -
        کارنه دوپاساژ در سامانه جامع گمرکی  


