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با سالم و احترام،
       پیرو بخشنامه شماره ٩٩/١٥٠٠٨٨٨ مورخ ٩٨/١١/٢٠ موضوع بررسی اظهارنامه های صادراتی از محل پروانه های ورود 
موقت و با توجه به اجرایی شدن آزمایشی قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش موضوع ماده ٥١ 
ق.ا.گ، بدینوسیله اعالم می دارد، با توجه به مفاد بخشنامه های شماره ٣١/٩٩/٣١١٨٢٧ مورخ ٩٩/٣/٢٧ و ٧٧/٩٩/٥٩٧٧٣١ 
مورخ ٩٩/٥/٢٦ دفترمحترم صادرات، گمرکات ورود موقت کننده و گمرکات مبدأ صادرات از محل ورود موقت، قبل از 
ترخیص کاال، مکلف به پایش مجوزهای سیستمی صادرات و کنترل کلیه فرآیندهای مربوطه بوده و موظفند عالوه بر کنترل 
فیلدهای مجوز «صادرات از محل ورود موقت در سامانه EPL» هرگونه ابهامات استفاده از مجوز مذکور، از جمله اطمینان از 
کسر سیستمی از مجوز را مورد بررسی قرار داده و پیگیری و کنترل مقدار و حجم کاالی صادر شده از محل ورود موقت را 

با توجه به کیل مصرف و مقدار صادرات انجام دهند. 

متعاقباً با توجه به اینکه وفق مفاد ماده ١٣٣ ق.ا.گ، بازبینی اظهارنامه ها و اسناد گمرکی پس از ترخیص کاال بعهده واحدهای 
بازبینی بوده و این مهم از طریق کارشناسان بازبینی در سراسر کشور بصورت مجازی صورت می پذیرد، و در حال حاضر 
امکان تجمیع وکنترل کاالی صادراتی از محل ورود موقت توسط کارشناسان مجازی بازبینی میسر نمی باشد. با اینحال با 
عنایت به ضرورت کنترل سقف صادرات از محل ورود موقت و الزام در اجرای دقیق بخش یازدهم قانون امور گمرکی در 
مرحله رسیدگی های پس از ترخیص و حصول اطمینان از صحت انجام تشریفات گمرکی، از آنجایی که وفق مفاد 
بخشنامه های صدراالشاره، صادرات از محل هر اظهارنامه ورود موقت محدود به گمرک تعیین شده بوده و صدور و 
بارگذاری مجوز ورود موقت صرفاً توسط گمرک ورود موقت کننده مجاز می باشد، لذا تأکید می گردد واحدهای بازبینی 
گمرکات، ضمن بازبینی اظهارنامه ورود موقت مطابق با قوانین و دستور العمل های صادره و توجه و دقت بر کنترل محتوائی 

مرتبط به بازبینی، روند تشریفات گمرکی صادرات،  سقف مجاز صادرات، بویژه در اقالم صادراتـی مشمول محدودیـت، 

جهش توليد
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ممنوعیت و یا عوارض صادراتی(نظیر آرد، روغن خوراکی... ) منعکس در مجوزهای صادره را کنترل و در صورت کشف 
مغایرت و یا تخلف در سقف صادرات تجمیعی به تفکیک هراظهارنامه ورود موقت، سریعاً  مراتب را  به مقامات مافوق بطور 

مشروح گزارش تا وفق مقررات اقدامات تکمیلی انجام گردد.

نظارت برحسن اجرای این بخشنامه بر عهده باالترین مقام گمرکات خواهد بود.

 

 

رونوشت:
 - جناب آقای دکتر نقدی معاون محترم حقوقی و نظارت در اجرای مصوبات جلسه مورخ 8/7/99 جهت استحضار.
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