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کلیه گمرکات اجرایی

با سالم ،
       با توجه به نامه شماره ٩٩/٣٠٥٢١٥ مورخ ٩٩/٠٣/٢٦ دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات مبنی بر اجرایی شدن آزمایشی قفل سیستمی 
ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش (موضوع ماده ٥١ قانون امورگمرکی) و اظهارنامه صادرات برای محموله های صادراتی آرد 

از محل ورودموقت گندم، مراتب ذیل جهت اجرا و صدور مجوز صادرات مربوطه ابالغ میگردد:
از این پس تنظیم اظهارنامه های صادرات آرد از محل ورودموقت گندم که نوع صادرات آنها «صادرات از محل مواد اولیه ورود  -١
موقت»،  «صادرات از محل مواد اولیه واردات قطعی و ورود موقت» و  «صادرات از محل مواد اولیه ورود موقت و عین کاالی ورود 
قطعی» انتخاب شود ، مستلزم ارائه «مجوز سیستمی صادرات آرد» خواهد بود که توسط گمرک ورودموقت کننده گندم با رعایت 

کلیه مقررات مربوطه صادر و در سامانه EPL درج می گردد.
پس از ترخیص گندم ورودموقت از محل مجوز ورودموقت مربوطه و تسلیم درخواست کتبی صاحب کاال یا نماینده قانونی به  -٢
گمرک ورودموقت کننده که در آن صرفاً نام یک گمرک به عنوان گمرک مبدأ صادرات تصریح شده باشد، گمرک ورود موقت 
کننده موظف به بررسی دقیق موضوع بر اساس کلیه قوانین، ضوابط، مقررات و بخشنامه های ابالغ شده مربوطه (از جمله بند ٩-١ 
بخشنامه شماره ١٦٩/٩٧/٤٣٠٨٥٨ مورخ ٩٧/٠٤/١٦) و توجه ویژه به وزن خالص کاالی ترخیص شده ورودموقت و آخرین کیل 
مصرف و ضایعات تأیید شده محصول تولیدی مرتبط (که صرفاً از سوی دفتر صادرات ابالغ میگردد) و ... بوده و در نهایت نسبت به 
صدور مجوز «صادرات آرد از محل ورودموقت گندم»  بدواً در سیستم اتوماسیون اداری (مطابق قالب و متن فایل ضمیمه) اقدام و 
سپس مجوز موصوف را مطابق روش اجرایی ذیل در سامانه EPL بارگذاری نماید.  لذا در صورتی که دسترسی به آیتم «صدور و 
ویرایش مجوز»  و «نوع مجوز» (شامل «صادرات از محل مواد اولیه ورود موقت»، «صادرات از محل مواد اولیه واردات قطعی و ورود 
موقت»،  «صادرات از محل مواداولیه ورود موقت و عین کاالی ورود قطعی») در گمرک مربوطه  وجود ندارد، پیگیری الزم را از 

دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات جهت ایجاد دسترسی بعمل آورند. 
٣- در مجوز صادره (در سیستم اتوماسیون) میبایست نام گمرک ورود موقت کننده (به عنوان سازمان مجوز دهنده)، نام صاحب کاالی 
ورود موقت کننده و شناسه ملی، نام صاحب کاالی صادراتی و شناسه ملی،  شماره کوتاژ  اظهارنامه ورود موقت (صرفاً یک فقره)و 
تاریخ آن، کدطبقه بندی کاالی مندرج در اظهارنامه های ورود موقت، نام گمرک مبدأ صادرات، میزان وزن خالص مجاز به 
صادرات کاالی صادراتی، نام و کدطبقه بندی کاالی صادراتی و  کد گمرک مجوز دهنده، تاریخ انقضاء مجوز، شماره و تاریخ 

ثبت درخواست صاحب کاالی ورودموقت در سیستم اتوماسیون (که بر اساس آن مجوز صادرشده است) درج گردد. 
تأکید میگردد بدواً مجوز صادرات در سیستم اتوماسیون به عنوان گمرک مبدأ صادرات تنظیم گردد تا پس از امضاء و ثبت، مستند  -٤
صدور مجوز سیستمی قرار گیرد. همچنین رونوشتی از مجوز اتوماسیونی نیز جهت آگاهی ذینفع به ایشان ارائه نمایند. لیکن از ارسال 

جهش توليد
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مجوز اتوماسیونی اشاره شده به گمرک مبدأ صادرات خودداری گردد. همچنین گمرکات مبدأ صادرات صرفاً بر اساس مجوزهای 
سیستمی صادرشده اقدام نموده و از پذیرش هرگونه مجوز اتوماسیونی، کاغذی، رونوشت و ... خودداری نمایند. 

تأکید میگردد: -٥
چنانچه درخواست صاحب کاال برای پروانه ورودموقتی باشدکه قبالً مطابق بند ٩-١ بخشنامه شماره ١٦٩/٩٧/٤٣٠٨٥٨ مورخ  -٥-١
٩٧/٠٤/١٦، میزان سقف صادرات از محل آن به گمرک مبدأ صادرات اعالم شده و یا بخشی از محصوالت تولید شده از 
محل آن صادرات شده است، میبایست پس از اخذ گزارشهای صادرات مربوطه (کلیه انواع صادرات اعم از صادرات عام، 
صادرات از محل ورودموقت و ...) از سامانه و استعالم از گمرک مبدأ صادرات، مجوز سیستمی صادرات صرفاً به میزان 

باقیمانده سقف مجاز صادرات از محل ورودموقت، صادر گردد.  
با امعان نظر به تبصره ٣ ماده ٨٦ آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی، شخص ورودموقت کننده میتواند در درخواست  -٥-٢
تسلیمی به گمرک ورودموقت کننده، تقاضای صدور مجوز صادرات توسط شخص دیگری را نماید. در اینگونه موارد 
الزم است اصل درخواست فیزیکی صاحب کاالی ورودموقت (دارای گواهی امضاء) که در آن نام و شناسه ملی شخص 
صادرکننده تصریح شده است، به گمرک ورودموقت کننده ارائه گردد تا پس از بررسی و احراز هویت متقاضی، نسبت به 

ثبت آن اقدام گردد.  
مهلت انقضاء و تمدید مجوز سیستمی صادرات باید منطبق بر مهلت انقضاء پروانه ورودموقت و تمدید های بعدی آن باشد.  -٥-٣
بدیهی است گمرکات ورودموقت کننده پس از انجام تشریفات تمدید پروانه های ورودموقت (بر اساس مصوبات 
کارگروه موضوع ماده ٨٢ آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی ابالغی از سوی این دفتر)، الزم است مجوز سیستمی 

صادرات مربوطه را نیز به همان مهلت تمدید نمایند. 
با توجه به اینکه مهلت مجوز سیستمی صادرات در هنگام تنظیم اظهارنامه و نیز در زمان ثبت بیجک خروج محموله صادراتی  -٥-٤
به صورت سیستمی کنترل خواهد گردید، الزم است مراتب به نحو مقتضی به ذینفع  اطالع رسانی گردد تا اظهار محموله 

صادراتی خود را به ایام پایانی مهلت اعتبار مجوز موکول ننماید. 
با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، الزم است صدور و تمدید مجوزهای موضوع این دستورالعمل صرفاً توسط مدیر یا  -٥-٥

مدیرکل گمرک ورودموقت کننده صورت پذیرد. 
پس از صدور مجوز در سیستم اتوماسیون اداری و قبل از بارگذاری مجوز در سامانه، الزم است مراتب به صورت پیام بر  -٥-٦
روی اظهارنامه ورودموقت مربوطه با ذکر مشخصات کامل مجوز (شماره و تاریخ مجوز، کدسازمان مجوزدهنده، گمرک 
مبدأ صادرات، نام و کدطبقه بندی و وزن خالص کاالی صادراتی و تاریخ انقضاء مجوز) درج گردد و متعاقباً نسبت به 

بارگذاری مجوز بر روی سامانه اقدام گردد.
در بخش «نامه های مرتبط» مجوز صادرات که در سیستم اتوماسیون صادر میگردد، الزاماً درخواست شخص ورودموقت  -٥-٧

کننده، ضمیمه گردد.
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گمرکات ورودموقت کننده  و گمرکات مبدأ صادرات میبایست در مقاطع زمانی مناسب نسبت به پایش مجوزهای سیستمی  -٥-٨
صادرات و کنترل کلیه فرآیندهای مربوطه اقدام نمایند. 

مدیران و مدیران کل محترم کلیه گمرکات ورودموقت کننده، در صورت عدم دسترسی های مورد نیاز جهت صدور مجوز  -٥-٩
سیستمی اشاره شده، الزم است رأساً مراتب را از دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات اقدام نمایند.

٥-١٠- در صورت نیاز به هرگونه اصالح مجوز ناشی از اشتباهات احتمالی گمرکات اجرایی، الزم است کارشناس ذیربط در 
ارجاعات مجوز درج شده در سیستم اتوماسیون اداری، نسبت به گزارش موضوع اقدام تا پس از تأیید مراتب از سوی مدیر 
یا مدیرکل محترم، نسبت به اصالح مجوز سیستمی صادر شده توسط مدیر یا مدیرکل با درج در آیتم «پیام اختیاری» اقدام 
گردد. توضیح اینکه امکان حذف و تغییر تصویر مجوز اتوماسیونی که در زمان بارگذاری مجوز، بر روی سیستم قرار 
گرفته است وجود نداشته و اعمال اصالحات صرفاً در فیلدهای مجوز سیستمی و درج مستندات تغییرات در آیتم «پیام 

اختیاری» میسر خواهدبود.
٥-١١- در صورت نیاز به هرگونه اصالح مجوز ناشی از تغییر مفاد درخواست صاحب کاالی ورودموقت،  الزم است پس از تسلیم 
درخواست اصالح مجوز از سوی ایشان، مراتب بررسی و در صورت احراز عدم استفاده از مجوز سیستمی صادرات با 

استعالم از گمرک مبدأ صادرات مندرج در مجوز قبلی، مطابق بند قبل اقدام گردد. 
با عنایت به اینکه می بایست کنترل و انطباق فیلدهای مندرج در مجوز سیستمی صادرات با فیلدهای مندرج در اظهارنامه  -٥-١٢
صادراتی و همچنین کسر مجوز توسط سیستم صورت پذیرد، لیکن به جهت اطمینان خاطر،کارشناسان گمرک مبدأ 
صادرات نسبت به کنترل فیلدهای مذکور در مجوز سیستمی صادرات، اظهارنامه صادراتی و مندرجات تصویر مجوز 

سیستمی مذکور (که بایستی برای کارشناس قابل رؤیت باشد) اقدام  نمایند.
نحوه بارگذاری مجوز «صادرات از محل مواد اولیه ورود موقت»،  «صادرات از محل مواد اولیه واردات قطعی و ورود موقت»،   -٦

:(Epl)صادرات از محل مواداولیه ورود موقت و عین کاالی ورود قطعی» در پنجره واحد تجارت فرامرزی»
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فیلدهای مجوز: -٦-١
سازمان مجوز دهنده: «گمرک ورودموقت کننده» که مجوز «صادرات از محل ورودموقت» را صادر و در  -٦-١-١

سامانه ثبت می نماید.
نوع مجوز:  «صادرات از محل مواد اولیه ورود موقت» ،  «صادرات از محل مواد اولیه واردات قطعی و ورود  -٦-١-٢

موقت»،  «صادرات از محل مواداولیه ورود موقت و عین کاالی ورود قطعی» 
شماره مجوز: شماره نامه اتوماسیون که مجوزصادرات از محل مواد اولیه  براساس آن نامه صادر شده است،  -٦-١-٣
(به عنوان مثال: ٩٩/١٢٣٤٥٦) بعد از ثبت شماره مجوز، در انتهای مجوز آیتم های «لیست قوانین، ایجاد 

قانون، لیست مجموعه های نمونه و ایجاد مجموعه نمونه»  قابل رویت خواهد بود. 
شماره اظهارنامه های استفاده شده در مجوز: شماره کوتاژهای پروانه ورود موقت در این قسمت ثبت می  -٦-١-٤

گردد. (برای هر پروانه ورود موقت صرفاً یک مجوز برای صادرات از یک گمرک صادر گردد.) 
تاریخ انقضاء مجوز:  مدتی که صادرات از محل این مجوز مجاز می باشد. -٦-١-٥
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نکته: در صورت نیاز به تمدید مجوز: تاریخ مندرج در این آیتم ویرایش گردد. همچنین  موضوع تمدید در آیتم «پیام اختیاری» با ذکر 
مستندات تمدید، ثبت گردد.

گمرکات مجاز به استفاده از مجوز: صرفاً  گمرکی که قرار است صادرات در آن صورت گیرد( گمرک  -٦-١-٦
مبدأ صادراتی)، انتخاب گردد.

دقت شود این گمرک براساس درخواست کتبی صاحب کاال باشد و هم چنین صرفاً   یک گمرک، براساس درخواست صاحب کاال 
انتخاب گردد.

٦-١-٧- اضافه کردن فایل: اسکن تصویر نامه اتوماسیونی مجوز صادرات در این قسمت اسکن گردد، گمرکات 
مجاز به استفاده از مجوز (صرفاً یک گمرک) و فیلدهای قوانین (شامل تعداد، وزن خالص، کدطبقه بندی) 

درج می گردد.
٦-١-٨- پیام اختیاری: در این قسمت توضیحات تکمیلی که قابل درج در فیلدهای مجوز سیستمی نمیباشد، درج 

گردد. هم چنین در صورت تمدید مجوز، موضوع در این آیتم با ذکر مستندات ثبت گردد.
٦-١-٩- فیلد فعال تیک خورده باشد. 

نکته: در صورتی که قبل از استفاده از مجوز، صاحب کاال طی درخواستی، تقاضای ابطال مجوز را داشته باشد، جهت ابطال این تیک باید 
برداشته شود و در آیتم «پیام اختیاری» نیز علت ابطال با ذکر مستندات درج گردد.

٦-١-١٠- ایجاد مجموعه نمونه: نام مجموعه نمونه نام کاالی صادراتی در این قسمت درج گردد.



شماره سریال:           ٧٧٣٥٤٢٨ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٩/٣١١٨٢٧شماره:
١٣٩٩/٠٣/٢٧تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

٦-١-١١- افزودن نمونه های جدید: شماره تعرفه( یا تعرفه ها) که مربوط به کاالی صادراتی می باشد درج گردد و در 
انتها آیتم ذخیره انتخاب شود. بعد از ذخیره، شماره تعرفه های درج شده ذیل نام نمونه رویت می گردد.

٦-١-١٢- در آیتم ایجاد قانون:  ابتدا نام قانون درج گردد (نام قانون مجوز صادرات از محل ورودموقت باشد).
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در ذیل ایجاد قانون: فیلدهای کد اچ اس کاالها: مجموعه نمونه ای که در مرحله قبل ایجاد نمودیم، در این  -٦-١-١٣
قسمت انتخاب می شود.

٦-١-١٤- وزن خالص: میزان وزن کاالی صادراتی که در ابتدا براساس کیل مصرف ورودموقت ، محاسبه گردیده 
است در این آیتم درج گردد. دقت شود در قسمت پیش فرض: عالمت کوچکترمساوی «=> » انتخاب 

گردد.
٦-١-١٥- تعداد واحد کاال: در صورتی که کاالی صادراتی، به صورت تعدادی می باشد، تعداد کاال در این قسمت 
درج و در قسمت پیش فرض: عالمت کوچکترمساوی «=> » انتخاب گردد. (که در خصوص صادرات آرد 

مصداق ندارد).
بعد از کنترل موارد درج شده و صحت آن، گزینه ذخیره و سپس صدور مجوز انتخاب گردد. -٦-١-١٦

نکته مهم: با توجه به اینکه کنترل و کسر مجوز به صورت سیستمی و براساس اطالعات مندرج در مجوز صادر شده می باشد، لذا دقت 
شود  تمامی فیلدهای بند ٦-١ ، می بایست در زمان صدور مجوز لحاظ گردد.

٦-٢- در اظهارنامه های «صادرات از محل مواد اولیه ورود موقت»، «صادرات از محل مواد اولیه واردات قطعی و ورود موقت»،  
«صادرات از محل مواداولیه ورود موقت و عین کاالی ورود قطعی»، صاحب کاال موظف است  فیلد « نوع صادرات» را به 

صورت صحیح انتخاب نماید.  همچنین در فیلد «شرح کاال»، شماره کوتاژ پروانه ورود موقت مربوطه درج گردد.  در گام بعدی  
شماره مجوز و کد سازمان مجوزدهنده را نیز در فیلدهای مربوطه درج نماید.

نکته مهم: در این حالت، صرفاً یک ردیف کاال برای هر اظهارنامه صادراتی قابل پذیرش می باشد.

در گمرک مبدأ صادرات: -٦-٣
کارشناس عالوه برکنترل دقیق تمامی موارد ثبت شده روی اظهارنامه صادرات شامل نوع صادرات، شماره کوتاژ ورودموقت 
ثبت شده در شرح کاال، کدتعرفه کاال و.... ، در قسمت اسناد ضمیمه شده، آیتم مجوز: شماره مجوز رؤیت میگردد و با انتخاب 

شماره مجوز، فایل اسکن شده مجوز و همچنین پیام اختیاری قابل رؤیت می باشد.
در صورتی که مجوزی در این قسمت وجود نداشته باشد، مجوز روی این صادرات لینک نشده است، لذا اظهارنامه قابل 
پذیرش نمی باشد. لیکن چنانچه صادرات از محل ورودموقت بوده، لیکن صاحب کاال نوع صادرات را اشتباه انتخاب کرده 
باشد، الزم است کارشناس ضمن بررسی موضوع و با رعایت کلیه مقررات مربوطه، ضمن اصالح فیلد «نوع صادرات» مراتب را 



شماره سریال:           ٧٧٣٥٤٢٨ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»
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به ذینفع اعالم و اطالعات مجوز سیستمی مربوطه را جهت درج در اظهارنامه از ایشان اخذ نماید. همچنین کارشناس گمرک 
مبدا صادرات الزم است پس از تایید اظهارنامه نسبت به درج پیام بر روی اظهارنامه ورود موقت مربوطه مبنی بر شماره و تاریخ 

کوتاژ، نوع کاال و وزن خالص کاالی صادراتی اقدام نماید.   
 

 

رونوشت: 
- جناب آقای ارونقی معاون محترم امورگمرکی احتراماً جهت استحضار.

- جناب آقای دهقان  مدیرکل محترم حوزه ریاست کل و  روابط عمومی احتراماً جهت استحضار.
- سرکار خانم باقری پور مدیرکل محترم دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات احتراماً پیرو نامه شماره ٩٩/٣٠٦٩١٩ مورخ ٩٩/٠٣/٢٧ خواهشمند است دستور فرمایید:

١- فیلدهای مجوز سیستمی بارگذاری شده از سوی گمرک ورودموقت کننده با فیلدهای مرتبط با اظهارنامه صادراتی قفل گردد.
٢- امکان کسر سیستمی از مجوز و استفاده از باقیمانده مجوز فراهم گردد.

٣- قفل سیستمی ایجاد شده عالوه بر نوع صادرات از محل ورودموقت، در سایر انواع صادرات قطعی (از جمله صادرات عام، صادرات از محل واردات قطعی و موقت، صادرات از محل عین کاالی 
وارداتی و ورودموقت و ...) نیز اعمال گردد.

٤- با عنایت به حساسیت موضوع، امکان گزارش گیری مجوزهای سیستمی صادرات برای گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی ذیربط بر اساس کلیه فیلدهای مربوطه و نیز میزان استفاده شده و بافیمانده از 
مجوزهای موصوف و فهرست اظهارنامه های صادراتی مربوطه فراهم گردد.

٥-برای هر پروانه ورودموقت، صرفاً یک مجوز سیستمی صادرات قابل ایجاد و بارگذاری باشد.
٦- ترتیبی اتخاذ نمایند تا مهلت مجوز سیستمی صادرات در هنگام تنظیم اظهارنامه و نیز در زمان ثبت بیجک خروج محموله صادراتی به صورت سیستمی کنترل گردد.

در پایان با توجه به اینکه قفل موصوف به منظور اعمال کنترلهای سیستمی و نگهداری سقف مجوز صادرات اجرایی گردیده است، انتظار میرود اقدامات و کنترلهای سیستمی مریوطه به نحو مؤثر و قابل 
اتکا اعمال گردد.



 بسمه تعالی

 (----)کد----- گمرک

 ------گمرک  -------مورخ  -------کوتاژ صادرات از محل پروانه ورود موقت  مجوز موضوع:

 

 باسالم و احترام

مبنی بر لزوم کنترل سقف مجاز به صادرات از محل  16/4/97مورخ  430858/97/169دستور العمل شماره  1-9در اجرای بند 

 با عنایت به اینکه وممنوعیت ویا عوارض صادراتی میباشد ، که صادرات عام آنها مشمول محدودیت کاالهایی برای پردازش ورودموقت

--مورخ  --------وقت شماره از محل مجوز ورود م  ----------شناسه ملی   کدملی/ به ----------شرکت آقای/خانم/

              ء به تاریخ انقضا ------گمرک  ------مورخ  -------ورودموقت کوتاژ  و طی اظهار نامه ------صادره از سوی 

 جهت تولید و -----تحت کدطبقه بندی  -------کاالی ----کیلو گرم  --------اقدام به ورودموقت مقدار  --/--/-- مورخ

تقاضای  در سیستم اتوماسیون اداری، -----خ مور ------شماره  کتبی ثبت شده بهو طی در خواست  اقدام نموده ------صدور 

تولید شده از محل  محصول است، مجوز صادرات نموده رابه آن  گمرک  تعیین و اعالم میزان سقف مجاز صادرات محصول تولیدی

 ایفاد میگردد:به شرح ذیل  ورودموقت فوق الذکر

 شناسه ملی صادرکننده نام صادرکننده مجوزتاریخ انقضاء  کاالی قابل صدور سقفوزن  کدطبقه بندی محصول صادراتی محصول صادراتی کامل نام ردیف

       

گردیده  الصاقEPLصادراتی در سامانه  به اظهارنامهمیبایست که مجوز دستور فرمایید هنگام بررسی اظهار نامه صادراتی به مفاد این لذا 

و  را معمول داشتهاقدامات الزم وفق دستورالعمل های ابالغی  کلیهو  توجه نموده درج مشخصات کامل کاالی اظهاریبه باشد و نیز 

صادراتی مربوطه را الزم است صادر کننده اظهارنامه  ضمناً. گردد اعالمبه این گمرک  انجام کامل صادرات تعیین شدهپس از را نتیجه 

 .باشد خروج داشته و مرز صادرات أرکات مبدگمخروج از و به نحوی تنظیم نماید که فرصت کافی جهت انجام تشریفات صادراتی 

  .عهده صادر کننده خواهد بودعدم رعایت این امر بربدیهی است مسئولیت 

 ----به شرح شماره و تاریخ ثبت این نامه بوده و کد سازمان مجوز دهنده نیز « مجوز سیستمی صادرات»در پایان یاد آور میگردد شماره 

 میباشد.

 اء مدیر / مدیرکلنام و امض           

 

 :رو نوشت

آگاهی و اقدام الزم.  جهت  ---------مورخ  -----عطف به در خواست ثبت شده به شماره  -------آدرس -----به شناسه ملی  -----شرکت آقای/خانم/  -
 .صورت پذیردمرتبط و مفاد این نامه مقررات ضوابط و چارچوب  بدیهی است، الزم است ضمن توجه به مفاد این مجوز، کلیه اقدامات الزم در
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