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کلیه گمرکات اجرائی

  با سالم،
         پیرو بخشنامه شماره ٢٦٤/٩٧/٨٩١٨٥٨ مورخ ٩٧/٧/٢٤ موضوع عدم درج نام شرکت حمل و نقل و نام راننده در اظهارنامه های 
صادرات موقت وسایط نقلیه، و استعالم برخی گمرکات در خصوص الزام به اخذ تعهد از شرکت حمل و نقل به جهت تضمین برگشت 

وسیله نقلیه صدور موقت، بدینوسیله ضمن تأکید مجدد بر اجرای مفاد بخشنامه صدراالشاره، مواردی بشرح زیر یادآوری میگردد:
١ - در فیلد «صادرکننده» اظهارنامه، با رعایت سایر مقررات  صرفاً نام مالک وسیله نقلیه (حقیقی یا حقوقی)، بر اساس اسناد مالکیت 

وسیله نقلیه و پروانه شناسایی صادره از سوی نیروی انتظامی برای وسیله نقلیه (به صورت توأمان)  و مشخصات  وی درج شود. 
٢ – در فیلد «اظهارکننده» اظهارنامه،  فقط نام اظهارکننده (به استناد مفاد بند «ب» ماده ١ قانون امورگمرکی) درج شود. الزم به ذکر 

است اظهارکننده میتواند صاحب وسیله نقلیه یا وکیل قانونی ایشان باشد. 
٣-  درصورتی که متقاضی صدور موقت وسیله نقلیه، شخصی غیر از مالک وسیله نقلیه باشد، ایشان مکلف به ارائه وکالتنامه معتبر با درج 

عبارت « اجازه اظهار و اقدام به خروج موقت وسیله نقلیه» در وکالتنامه می باشد. 
٤-  در باکس شماره ٣١  اظهارنامه ( قسمت شرح کاال) فقط مشخصات وسیله نقلیه بر اساس مندرجات کارت مشخصات خودرو از قبیل 
نوع وسیله نقلیه ( سواری ، اتوبوس، کشنده و ...) ، مارک، مدل ، شماره موتور، شماره شاسی ، شماره پالک انتظامی، تعداد محور و 

چرخ ( برای کشنده ، یدک و نیمه یدک ) وتاریخ اعتبار پروانه درج گردد.
٥- گمرکات مرزی موظفند مراتب ورود و خروج وسیله نقلیه دارای پروانه خروج موقت دارای مهلت اعتبار را به صورت پیغام روی 
پروانه در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی (EPL)، با ذکر نام گمرک مرزی درج نمایند(مطابق تبصره ١ ذیل ماده ١٣٣ آیین نامه 

اجرایی قانون امورگمرکی). 
٦ – گمرکات مبدأ صادرات موقت وسیله نقلیه موظف هستند ، در صورت تأخیر در برگشت وسیله نقلیه یا احراز عدم برگشت وسیله 
نقلیه به کشور و عدم تعیین تکلیف پروانه، با رعایت ماده ٧٢ قانون امورگمرکی اقدامات قانونی الزم را بعمل آورد. ضمناً تعیین تکلیف 

پروانه خروج موقت در سامانه جامع امورگمرکی، توسط گمرک مبدأ صادرات موقت به صورت اعالم نظر روی پروانه درج گردد. 
لذا دستور فرمائید ضمن اقدام الزم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه ابالغ و در حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند. 

در پایان تاکید می گردد گمرکات اجرایی مبدأ صادرات موقت، به طریق مقتضی نسبت به پایش پروانه های صادرات موقت  و احصاء  
موارد نزدیک به انقضاء یا مهلت منقضی شده و انجام پیگیری ها و اقدامات قانونی الزم در این زمینه اقدام الزم معمول دارند. 

 

جهش توليد
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