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کلیه واحد های ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم،
     با توجه به تصریح فرآیند صدورموقت وسایط نقلیه در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن و همچنین 

بخشنامه های ابالغی این دفتر منتهی به شماره ۳٠/١٤٠٠/٢٤۳٠١٤ مورخ ١٤٠٠/٢/٢۷ و  
۷١/٥/۹١٢/١٠٥/۳٠٥۷۹/۳۷۸۶۷/م  مورخ ١٤٠٠/١١/١۷  در خصوص خروج موقت وسایل نقلیه و پیرو مفاد صورتجلسه 
مورخ ١٤٠١/٢/١٠  دفتر صادرات، دفتر حراست، مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته و دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد، 

مجدداً  بر اجرای دقیق ضوابط مربوطه  از جمله موارد مرتبط با مفاد  ذیل قابل تاکید می باشد:
١-احراز هویت مالک خودرو با توجه به اسناد مالکیت خودرو  و مدارک شناسایی متقاضی.

 ٢-ارزیابی دقیق وسایط نقلیه (نیمه یدک کانتینربرو یخچالدار)، و درج کامل مشخصات از جمله شماره سریال،  
مشخصات فنی، شماره پلمب  الصاقی، همچنین  در صورت خارجی بودن اشاره به پروانه وارداتی مربوطه و انطباق 
دقیق  با مشخصات مندرج  در  پروانه در گمرک مبدا خروج موقت صورت پذیرد. بدیهی است الصاق پلمب  باید 
در شاسی  یا قسمت های اصلی دستگاههای مذکورصورت پذیرفته و همچنین گمرکات ورودی موظف به انطباق 
مشخصات فنی  وسایط نقلیه موصوف با  مشخصات مندرج در پروانه های خروج موقت صادره و کنترل صحت 

پلمب الصاقی میباشند.  
۳-کامل بودن اسناد بارگذاری شده در سامانه  از سوی متقاضی مطابق ضوابط مقرر در قانون امور گمرکی و آیین 

نامه اجرایی آن.
٤-اعمال دقت در معتبر بودن پروانه های صدور موقت صادره در هنگام ورود و خروج وسایط نقلیه و انجام اقدامات 
الزم مطابق قانون امورگمرکی و آیین نامه اجرایی آن  و اخذ جرایم متعلقه در صورت تأخیر در بازگشت با 

هماهنگی گمرک مبدأ صدور پروانه.
٥-ثبت ورود و خروج وسایط نقلیه در سامانه EPL.  ثبت به صورت نظر بر روی پروانه  با درج نام گمرک مرزی 

توسط گمرک مرزی.
۶-ضرورت ثبت مراتب تسویه پروانه صدور موقت بر روی اظهارنامه در سامانه جامع امور گمرکی.

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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۷-الزم است گمرکات اجرایی مبدا صدور پروانه خروج موقت ضمن احصاءآمار عدم تسویه پروانه های خروج 
موقت خودروهای سواری،کامیونها و تریلرها نسبت به پیگیری وانجام اقدامات قانونی مربوطه  از اظهار کنندگان 

اقدام و  نتیجه رابه دفتر صادرات و طی رونوشتی به  دفتر بازرسی  اعالم نمایند.
بدیهی است حسن اجرای بخشنامه های مزبور بر عهده مدیران و معاونین امور گمرکی گمرکات اجرایی مربوطه می 

باشد. 
 

 

رونوشت:
-معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ١ نامه شماره ۹٠۶٢۶ مورخ ۹۹/٠۸/١٢ آن معاونت و نیز نامه شماره ۹١/١٤۹٤۷٥ 

مورخ ۹۹/١٠/٠١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت استحضار.
-سرکار خانم باقری پور مدیرکل محترم دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی پیرو مفاد جلسه مورخ ١٤٠١/٠٢/١٠دفاتر مورد اشاره و باتوجه به عدم تکمیل فرایند سیستمی خروج موقت 

نسبت به ارتقاء سامانه ، تکمیل و هوشمند سازی خواهشمند است دستور فرمائید اقدام الزم معمول دارند.


