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بسمه تعالی
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١٤٠٠/٤١٣٢٦٢شماره:
١٤٠٠/٠٣/٣٠تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه  واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی 
موضوع :نحوه ارسال اطالعات صادرات  از محل ورود موقت (موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی)

با سالم و احترام،
به پیوست تصویر نامه شماره ١٤٠٠/١٠٠/٨٠٠٣  مورخ ١٤٠٠/٠٣/١٧ رییس کل محترم سازمان توسعه تجارت منضم به تصویر یک 
برگ مصوبات سی و دومین جلسه کمیته اقدام ارزی(قابل مشاهده در قسمت تصاویر همین بخشنامه) جهت هرگونه اقدام الزم در 
ارتباط با مصوبات ١، ٢ و ٣ ، طبق مفاد مندرج در صورتجلسه موصوف  با رعایت سایر مقررات و تشریفات ارسال و مواردی به شرح 

ذیل  نیز اعالم می گردد: 
١- گمرکات مبدا ورود موقت برای پردازش موضوع ماده ٥١ قانون امور گمرکی الزم است در اسرع وقت اطالعات ارائه شده از 
سوی صادرکنندگان (مطابق  دو فایل Excel پیوست و در نظر گرفتن بازه زمانی مربوطه) را  از جهت احراز صادرات از محل پروانه 
ورود موقت وفق مفاد ماده ٨٤ ایین نامه اجرایی قانون امورگمرکی، رعایت سقف مجاز به صادرات با توجه به کیل مصرف ابالغی و 
صادرات های قبلی صورت گرفته از محل پروانه، صحیح بودن اطالعات ارایه شده از نظر نام صادرکننده، شماره کوتاژ، تاریخ، ارزش، 
قرارداشتن کوتاژهای صادراتی در بازه زمانی مربوطه (مندرج در فایل مورد اشاره) وبا رعایت سایر مقررات وتشریفات مورد بررسی 
قرار داده ونتیجه  را به همراه فایل مورد تایید آن گمرک به این دفتر در اسرع وقت ( ظرف حداکثر یک هفته و تا قبل از پایان مهلت 

های پیش بینی شده) ارسال نمایند. 
٢- با توجه به قطعی سامانه  mis اطالعات ارسالی آن گمرک عیناً به بانک مرکزی ارسال خواهد شد ، لذا مسئولیت صحت اطالعات 

ارسالی برعهده متقاضی به عنوان تکمیل کننده فرم  وآن گمرک  به عنوان بررسی و تایید کننده فرم خواهد بود.
٣- با عنایت به محدودیت زمانی پیش بینی شده در صورتجلسه صدراالشاره، چنانچه مکاتبات انجام شده قبلی توسط آن گمرک 
درخصوص ارسال اطالعات به هر دلیل به آن گمرک اعاده گردیده، الزم است در اسرع وقت موضوع بررسی واقدامات الزم 
درخصوص موضوع و اصالح و ارسال مجدد فایل صورت پذیرد. ضمن اینکه درهنگام ارسال اطالعات به بازه زمانی مورد اشاره در 
صورتجلسه توجه الزم صورت پذیرفته و از ارسال  اطالعات مشتمل بر دو بازه زمانی در قالب یک فایل و یک لوح فشرده جداً 
خودداری و در هنگام ارسال اطالعات نیز عدم ارسال قبلی اطالعات مورد بررسی قرار گیرد تا از ارسال اطالعات تکراری و بروز 

مشکالت بعدی  جلوگیری گردد.
٤- در هنگام ارسال اطالعات مربوط به بازه زمانی ١٣٩٩/٧/١ لغایت ١٣٩٩/١٢/٣٠ یا اطالعات تکمیلی مربوط به بازه زمانی قبل از 
١٣٩٩/٦/٣١ الزم است بر اساس پروانه های ورود موقت مندرج در فرم چنانچه قبالً سابقه مکاتبه برای ارسال اطالعات  پروانه های 
صادراتی از محل پروانه های ورود موقت با این دفتر وجود داشته است نسبت به درج شماره و تاریخ آخرین مکاتبه مرتبط قبلی ( و نیز 
رونوشت نامه ارسالی این دفتر به بانک مرکزی در صورت وجود)در نامه جدید اقدام و نامه مزبور به شناسه نامه جدید زنجیر تا در 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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هنگام مکاتبه با بانک مرکزی موضوع مورد بهره برداری قرار گیرد.بدیهی است این امر از اهمیت خاصی برخوردار بوده لذا توجه به 
موضوع مورد تاکید می باشد.

٥- بخشنامه حاضر صرفاً جهت اقدام در گمرکات مبدأ ورودموقت برای پردازش (پس از وصول درخواست ذینفع و با هماهنگی الزم 
با گمرکات مبدأ صادرات محصوالت تولیدی صادراتی و در صورت نیاز) بوده و برای سایر گمرکات جنبه اطالعی دارد.

٦- با عنایت به صورتجلسه مورد اشاره، مفاد بخشنامه شماره ٩٧/١٤٩٠٧٢٥ مورخ ٩٧/١٢/٤ وهمچنین ارجاع شماره ٢٩ موضوع شناسه 
٨٣٣٠٠٦٢ مورخ ٩٩/٠٧/٢٢ کان لم یکن تلقی می گردد، لذا از استناد به بخشنامه های قبلی در این خصوص در مکاتبات ویا ارسال 

اطالعات براساس فایل های موضوع بخشنامه های مزبور به جهت جلوگیری از مکاتبات زائد جداً خودداری گردد.
٧-با توجه به محدودیت های زمانی پیش بینی شده در صورتجلسه و لزوم تعیین تکلیف پرونده در مراجع ذیربط از جهت میزان 
برگشت ارز حاصل از صادرات، تسریع در بررسی درخواست های واصله  در این خصوص و ارسال اطالعات تا قبل از پایان مهلت 

های پیش بینی شده مورد انتظار می باشد.
مسئولیت حسن اجرای بخشنامه بر عهده باالترین مقام اجرایی  آن گمرک و مسئولیت حسن نظارت بر عهده ناظرین محترم گمرکات 

اجرایی و مدیران کل گمرکات اجرایی مستقل می باشد.  

رونوشت به : 
- معاونت محترم تدوین ،تنقیح وانتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراما در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/٨/١٢ آن معاونت  ونیز نامه شماره 

٩١/١٤٩٤٧٥ مورخ ٩٩/١٠/١ معاونت محترم امور حقوقی ومجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار .
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