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باسالم و احترام،
به منظور حمایت از تولید؛دانش بنیان ، اشتغال آفرین ،  بهبود فضای کسب و کار ، تسهیل در تشریفات گمرکی و 
وحدت عمل در رویه عبور (ترانزیت) داخلی و با اختیارات حاصله از قانون امورگمرکی و آیین نامه اجرایی آن ، قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، قانون جهش تولید دانش بنیان و بند ۳-٥ کنوانسیون کیوتو تجدیدنظر 

شده، دستورالعمل زیر جهت اقدام الزم ابالغ و از تاریخ این دستورالعمل ، کلیه بخشنامههای مغایر لغو میگردد:
الف: تضمین :

- به استناد ماده ١٠ قانون امورگمرکی ، ماده ١١٢ آیین نامه اجرایی آن ، بند الف ماده ٤ قانون جهش تولید دانش بنیان (مبنی 
بر اصالح بند ح ماده ١ قانون امورگمرکی) و بند ب ماده ۳٨ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، 

میزان تضمین جهت عبور داخلی کاالها به شرح ذیل تعیین میگردد:
الف-١: برای کلیه کاالهای متعلق به واحدهای تولیدی و شرکتهای دانش بنیان تولیدی مطابق با زمینه فعالیت مندرج 
درپروانه بهرهبرداری و یا گواهی مرتبط با فعالیت آنها که توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی اظهار و حمل میشود، 

معادل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده ، به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی یا بیمه نامه معتبر. 
الف-٢: برای کاالهای متعلق به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی اظهار و 
حمل میشود معادل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده به عالوه یک برابر ارزش به صورت سپرده نقدی یا 

ضمانتنامه بانکی یا بیمه نامه معتبر.
الف-٣: برای کاالهای گروه ٤ و٢٧( مشروط به لغوممنوعیت ، محدودیت واردات قطعی یا ارایه مجوز معتبر از سوی مراجع 
ذیصالح قانونی )  متعلق به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (به استثناء واحدهای تولیدی و شرکتهای دانش بنیانی که 
کاالی وارده مطابق با زمینه فعالیت مندرج درپروانه بهرهبرداری و یا گواهی مرتبط با فعالیت آنها به عنوان کاالی واسطهای در 
خط تولید و یا مهندسی معکوس به کار میبرند ) که توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی اظهار و حمل میشود، معادل 
حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده به عالوه ١/٥ برابر ارزش کاال، به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی یا بیمه 

نامه.(در صورت تغییر در سیاستهای ارزی و رفع محدودیت ها)
تبصره : مطابق بند الف ماده ٤ قانون جهش تولید دانش بنیان ، بند ح ماده یک قانون امور گمرکی اصالح و بعد از عبارت" 

ضمانت نامه بانکی "  متن زیر صرفاً برای شرکت های دانش بنیان حائز شرایط اضافه گردیده است: 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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"ضمانت نامه صندوق نوآوری و شکوفایی ، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری با رعایت 

اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری "

الف-۴: با عنایت به تبصره ٢ ماده ١١٢ آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی و به منظور استفاده از ظرفیتهای ریلی ،عبور 
داخلی محموله های حمل شده بوسیله راه آهن ، در صورت ارائه تعهدکتبی از سوی شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران، 

به جای تضمین اخذ تعهد بالمانع است.
ب: عبور داخلی به گمرک مقصد:

عبور داخلی کاالها به مقصد گمرکات مرزی و گمرک مرز هوایی فرودگاه امام خمینی(ره) امکانپذیر نبوده و صاحبان کاال 
موظف به ترخیص کاالی خود درگمرک ورودی و یا سایر گمرک خانههای مجاز داخلی (با رعایت تبصره ۳ ماده ٦٠ قانون 

امور گمرکی ) میباشند. 
موارد استثناء به شرح ذیل است:

ب-١:  کاال های متعلق به شرکتهای تعاونی مرزنشینان پس از احراز مالکیت کاال و در صورت داشتن میزان سهمیه مجاز قابل 
استفاده مشروط به قید گمرک مقصد در اسناد حمل.

ب-٢: کاالی وارده به نام واحدهای تولیدی و یا شرکتهای دانش بنیان به مقاصد مورد درخواست یا انبار اختصاصی ایشان 
در صورت وجود پروانه تأسیس یا بهره برداری معتبر مرتبط با کاالی وارده.

ب-٣: کاالهای وارده جهت شرکت در نمایشگاههای بین المللی.عبور داخلی این کاال ها  منوط به ارائه نامه مشارکت و تعیین 
غرفه در نمایشگاه مربوطه می باشد ، بدیهی است پس از وصول کاال به گمرک مقصد و تسویه پروانه ترانزیتی ، انتقال کاال به 

غرفه منوط به انجام تشریفات قانونی مربوطه خواهد بود.
ب-۴ : با توجه به بند ۳ دستورالعمل شماره ٢٤٨/٩٦/١٠٧٢٨٢٥ مورخ ١۳٩٦/١٠/۳ دفتر واردات کلیه کاالهای مجاز برای 
عرضه در فروشگاههای آزاد از گمرکات مرزی (مبدأ ورود) صرفاً تحت رویه ترانزیت داخلی به انبار اختصاصی مربوطه 
ارسال  می گردد ، تأکید می شود انتقال کاال از انبار اختصاصی به محل فروشگاه آزاد (انبار فروشگاه) با تشریفات رویه ورود 
موقت انجام خواهد شد. کلیه گمرکات موظفند با رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوطه ، ضمن خودداری از ورود موقت 
کاالهای مربوط به فروشگاههای مورد اشاره نسبت به انتقال کاال با رویه ترانزیت داخلی صرفاً به مقصد انبار اختصاصی شهر 

محل قرارداد (موضوع بند١ دستورالعمل موصوف) اقدام و اعالم وصول کاال را پیگیری نمایند. 
ب-۵: پذیرش درخواست تغییر مقصد گمرک داخلی به یک گمرک مقصد داخلی دیگر قبل از اظهار کاال با رعایت سایر 
مفاد بندهای این دستورالعمل منوط به ارائه اسناد اصالحی موضوع بند پ ماده ١١١ آئین نامه اجرایی  قانون امور گمرکی ، 
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تعهد کتبی مبنی بر عدم هرگونه ادعا به لحاظ مقصد مندرج در ثبت سفارش و موافقت بانک (برای مواردی که معامله از طریق 
سیستم بانکی است و پذیرش آن از سوی گمرک مبدأ می باشد) ضمناً در صورت صدور پروانه و خروج کاال از گمرک 

مبدأ، هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر مقصد کاال ، منوط به موافقت دفتر ترانزیت می باشد.
ج: مجوزها :

ج-١: مطابق مفاد بخشنامه شماره ٢٦٧ مورخ ١۳٩٦/١٠/١٦ دفتر واردات ، عالوه بر  اخذ مجوز ثبت سفارش معتبر یا مجوز 
موضوع ماده٥١ قانون امور گمرکی برای ورود موقت ، اخذ مجوزهای ضروری از جمله قرنطینه دامی، قرنیطنه نباتی، 
مجوزهای زیست محیطی، انرژی اتمی،وزارت دفاع ،وزارت اطالعات و...(حسب مورد) جهت ترانزیت داخلی در بدو ورود 
توسط گمرکات مبدأ ضروری بوده و ارائه سایر مجوزها با توجه به زمانبر بودن و نیاز به بررسی بیشتر توسط سازمانهای 

ذیربط (از جمله استاندارد و...) به گمرکات مقصد محول میگردد.
تبصره ١ :گمرکات مبداء ترانزیت داخلی مکلفند ضمن رعایت دستورالعمل ها و بخشنامه های دفتر واردات در خصوص ثبت 
سفارش، در صورت لزوم نسخه ای از تصویر ثبت سفارش یا تاییدیه سیستمی آن را اخذ و اطالعات آن را در سامانه جهت 

گمرک مقصد داخلی ارسال نمایند.
تبصره ٢ : با توجه به عدم وجود زیرساختهای مناسب در بازارچههای موضوع مصوبه شماره ٥٤٢۳١/ت٥۳٢٤٢ مورخ 
١۳٩٨/٥/٧ هیات محترم وزیران ، برای کاالهای عبوری به مقصد بازارچههای مرزی موضوع مصوبه مذکور، بدون در نظر 
گرفتن مفاد بند ج – ١ ، کلیه مجوزهای قانونی در گمرک مبدأ و قبل از صدور پروانه ترانزیت داخلی اخذ و مراتب ضمن 

تصریح در پروانه صادره به گمرک مقصد اعالم گردد.
ج-٢: گمرکات مجهز به دستگاه X-RAY کامیونی باید با رعایت ماده ١١ قانون امور گمرکی نسبت به کنترل محمولههای 

عبور داخلی براساس مدیریت ریسک اقدام مقتضی را معمول نمایند.
ج-۳:  با رعایت ماده٦٦ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی،  ارزیابی محمولههای عبور داخلی در گمرک مبدأ و اخذ نظریه 
آزمایشگاه برای کاالهایی که تعیین ماهیت آنها در فرآیند انجام تشریفات ضروری می باشد در چارچوب دستورالعمل های 
حوزه فنی و امور گمرکی مورد تأکید بوده باید نسبت به بارگذاری تصویر کاال و کاتالوگ در سامانه جامع امور گمرکی 
مبادرت گردد. بدیهی است پس از اظهار با درخواست ارزیاب یا کارشناس ذیربط و در صورت تأیید، مستندات تکمیلی 

مربوط به کاال با توجه به دسترسی های تعریف شده ضمن رعایت مقررات مربوطه قابل بارگذاری خواهد بود.
د : سایر موارد :

د-١: ضمن تأکید بر پیگیری اعالم وصول به موقع محمولههای واصل شده به مقصد و تسویه نهایی پروانه ، براساس مهلت 
زمان تصریح شده در بخشنامه شماره ١٤٠٠/١٢٤٢٥٢٠ مورخ ١٤٠٠/٩/١٥ دفتر ترانزیت ، در صورت عدم وصول محموله در 
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مهلت مقرر ، وفق  تبصره ذیل ماده ٦٢ قانون امورگمرکی، ماده  ١٠٩ آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی و تبصره ذیل آن و 
ماده ١١۳ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اقدام گردد.بدیهی است پذیرش موارد خاص مورد اشاره در تبصره ذیل ماده 

٦٢ قانون امورگمرکی از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف ، پیشامد های ناگوار منوط به ارائه اسناد معتبر خواهد بود . 
د-٢: بارگیری و حمل کاالهای عبور داخلی به وسیله محفظه های حائز شرایط و اطمینان از الصاق صحیح پلمب  مورد تأکید 

است. 
د-٣: گمرکات مقصد موظفند پس از وصول کامل محموله ، در صورت بروز هرگونه مشکل سیستمی که منجر به عدم اعالم 
وصول نهایی پروانه گردد نسبت به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی و رفع مشکل ،  مراتب را با هماهنگی گمرک مبدأ 
صرفاً از طریق واحد فناوری آن گمرک و عنداللزوم دفتر فناوری  همراه با ارسال تصویر خطا و  مستندات مربوطه پیگیری 

نمایند.
د-۴: الزم است گمرکات مرزی مجاز به انجام رویه کارنه تیر، ضمن کنترل اطالعات پیش اظهاری تیر(epd) به تعداد 
گمرکات مقصد مندرج در اسناد در مقایسه با دفترچه کارنه تیر توجه نموده و از پذیرش تعداد گمرک مقصد بیش از سقف 

مندرج در دفترچه کارنه تیر جهت یک محموله خودداری نمایند.
د-۵: به منظور جلوگیری از توقف کامیونهای ترانزیتی در گمرکات مقصد ، بروز خطا در ثبت اطالعات در مقصد و انجام به 
موقع تشریفات( ارزیابی ، صدور قبض انبار و ... ) ، گمرکات مبداء مکلفند ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره ٩٩/١١٧٥٧٥ 
مورخ ١۳٩٩/٢/١۳ دفتر ترانزیت در اخذ اسناد و مطابقت اطالعات مندرج در اظهار با اسناد موضوع ماده ١١١ آیین نامه اجرایی 

قانون امور گمرکی  قبل از صدور پروانه عبوری دقت الزم معمول و از پذیرش اسناد مخدوش و ناقص پرهیز نمایند.
د-۶: در تخلیه کاالی چند محمولهای LCL  که تحت صحابت کارنه تیر حمل میشوند،گمرکات مقصد هرمحموله موظف به 
دقت و انجام کنترلهای الزم هنگام ارزیابی کاال به منظور جلوگیری از تخلیه اشتباه محمولهی مربوط به مقاصد بعدی 
میباشند.ضمناً مسئولیت تخلیه جابجا یا اشتباه کاال در گمرک مقصدی به غیر از مقصد مندرج در اسناد، با گمرک 
تحویلگیرنده و  شرکت حمل و نقل بین المللی مربوطه بوده و تشریفات کاال با ارائه اسناد اصالحی در همان گمرک انجام 

خواهد گرفت. (در خصوص موارد استثناء با مجوز دفتر ستادی مربوطه).
د-۷: گمرکات مبدأ ترانزیت داخلی باید هنگام انجام تشریفات ترانزیت داخلی به مقصدگمرکات داخلی ، به فهرست 

گمرکات تخصصی مجاز به ترخیص کاالهای مورد نظر ، ابالغی از سوی دفتر واردات توجه نمایند.
تبصره١: از آنجا که واردات کاالهای مربوط به جدول گمرکات تخصصی، از محل مبادالت مرزی از شمول این بخشنامه 

استثنا میگردد، به بند ب-١ توجه گردد.
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تبصره ٢: ارسال کاالهای متعلق به واحدهای تولیدی یا شرکتهای دانش بنیان جهت انتقال به انبار اختصاصی یا گمرکات 
خارج از شمول گمرکات تخصصی منوط به اخذ مجوز دفتر واردات می باشد.

تبصره ۳: جهت ترانزیت داخلی لوازم خانگی، انواع رایانه و نوت بوک، دوربینهای عکاسی و مدار بسته و سایر کاالهایی از 
این قبیل، بارگذاری شمارههای سریال وکد(IMEI) جهت تلفن همراه در سامانه و قبل از خروج کاال از گمرک مبدأ الزامی 

می باشد.
د-٨:  در خصوص ممنوعیت های عبور داخلی ، مفاد ماده ١٢۳ قانون امور گمرکی و کاالهای ممنوع الورود ابالغی از سوی 

دفتر واردات مد نظر قرار گیرد. 
عالوه بر موارد فوق ، رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه الزامی است. 

  

رونوشت:
 - جناب آقای عسگری- معاون محترم امورگمرکی جهت آگاهی و صدور دستور اقدام الزم.

 - جناب آقای حسینی لر–معاون محترم برنامه ریزی و اموربین الملل جهت آگاهی و صدور دستور اقدام الزم.
 - جناب آقای محمدی- مشاور محترم رئیس کل و سرپرست دفتر مرکزی حراست جهت آگاهی و صدور دستور اقدام الزم.

 - جناب آقای خدرویسی- مدیرکل محترم دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد جهت آگاهی و صدور دستور اقدام الزم.
 - معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت آگاهی.

 - انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران جهت آگاهی و اطالع رسانی.
 - اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت آگاهی و اطالع رسانی.


