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جناب آقای دکتر تهرانی 
مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر  وزارتی  وزارت امور اقتصادی ودارائی

با سالم و احترام،
          بازگشت به نامه شماره ٧٥١٠ مورخ ١٤٠٠/١/٢٨ رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری درخصوص           

" اعالم آمادگی برای تبدیل روش بازرسی فیزیکی با فرآیند تایید نوع خودرو در ارزیابی انطباق 
خودروهای دپو شده در گمرکات اجرایی کشور و سازمان اموال تملیکی " باستحضار میرساند:

     پیگیری های گمرک جمهوری اسالمی ایران درخصوص کاالهای دپو شده و رسوبی در بنادر و گمرکات کشور از جمله 
خودرو ، منجر به صدور مصوبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨ هیات محترم وزیران گردید که بدلیل شرایط کرونا و... مهلت ترخیص 

خودروهای مذکور تا تاریخ ٩٩/٦/٢٦ تمدید گردید. در همان اثنا نیز اعالم گردید که اگر وزارت صمت نسبت به صدور      
ثبت سفارش برای خودروهایی که فاقد ثبت سفارش می باشند یا ثبت سفارش آنها بدالیل مختلف باطل شده است اقدام 
ننماید، عمالً تمدید مصوبه خالی از فایده خواهد بود. وزارت صمت نیز بدالیل مختلف از جمله نداشتن تأییدیه استاندارد 
کاال یا نداشتن نمایندگی و... از صدور ثبت سفارش خودداری نمود. علی ایحال چنانچه مراجع ذیصالح از جمله وزارت 

صنعت، معدن و تجارت نسبت به اخذ موافقت های الزم درخصوص تمدید مجدد مصوبه ترخیص خودروها و صدور              
ثبت سفارش مبادرت نموده و بانک مرکزی نیز اقدام به تأیید منشأ ارز این خودروها اقدام نماید، گمرک ایران نیز با رعایت 
مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای قانونی الزم نسبت به ترخیص این خودروها اقدام خواهد نمود. با عنایت به اینکه 
خودروهای دپو شده در بنادر و گمرکات کشور مدت مدیدی است که در این اماکن دپو شده اند به نظر می رسد بازرسی 
فیزیکی این خودروها جهت صدور مجوزهای قانونی اجتناب ناپذیر می باشد؛ لیکن ترخیص هرخودرو منوط به اخذ و ارائه 
مجوزهای قانونی و مقرراتی مربوطه بوده و باید توجه داشت درخصوص خودروهای تحویلی به سازمان جمع آوری و فروش 

اموال تملیکی رعایت کلیۀ مقررات مربوطه درخصوص اعاده اظهارنامه های مربوطه الزامی است. 

 

 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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رونوشت: 
رییس کل محترم گمرک ایران جهت استحضار  -

ناظرین، مدیران کل و مدیران حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی جهت آگاهی و توجه به موضوع -
مدیران کل محترم دفاتر واردات، صادرات ، تعرفه و ارزش جهت آگاهی  -

مدیرکل محترم دفتر بازرسی جهت مالحظه  -
مدیرکل محترم اداره کل حراست و امور انتظامی جهت مالحظه  -

زونکن موضوعی (رسوب).  -


