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ستاد نظارت گمرکات استان....../ اداره کل گمرک استان......
با سالم ،

پیرو بخشنامه شماره ۳٤٤/١٤٠٠/١٧٧١۹١٥ مورخ ١٤٠٠/١٢/٢٢ معاون محترم امور گمرکی، درخصوص ارسال آمار کاالهای 
متروکه ، لیکن با توجه به ارسال ناقص آمار کاالهای متروکه توسط گمرکات اجرائی در فرمت ها و مشخصات مختلف و عدم 
امکان جمع بندی و استناد به آمارهای موصوف ، همچنین تأکید مقام محترم ریاست کل مبنی بر نظارت دقیق و مستمر بر این 
موضوع و نظر به  اهمیت و حساسیت تعیین تکلیف کاالهای مزبور  و تکالیف قانونی مصرح در قانون امور گمرکی و آیین نامه 
اجرایی مربوطه  (ازجمله مواد ٢٤ قانون و ٥٤ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )و مصوبات شعام  ، مقتضی است دستور 
فرمایید به قید فوریت نسبت به تهیه و ارسال آمار و فهرست کاالهای متروکه، طبق جداول پیوست به این مرکز (حداکثر ظرف 
یک هفته) صرفا تحت فایل اکسل اقدام الزم بعمل آورده و نیز در پایان هر ماه نیز آمار تفصیلی و مستند تهیه و به این مرکز 
ارسال گردد. بدیهی است گمرکاتی که ظرف مهلت تعیین شده پاسخی ارائه ننمایند به منزله عدم وجود کاالی متروکه تلقی 

خواهد شد و مسئولیت این امر متوجه باالترین مقام آن گمرک اجرائی خواهد بود . 
۱- ارسال آمار کاالهای متروکه گمرکات هر استان، صرفا توسط حوزه های نظارت گمرکات استان و یا اداره کل گمرک استان 

صورت پذیرد  و آمار مذکور به تفکیک هر گمرک تابعه باشد.
۲- ارسال آمار مورد نظر صرفا  در قالب فایل اکسل و متضمن موارد اعالم شده بخصوص اعالم دقیق وزن ، ارزش ریالی و 

ارزش دالری مورد تاکید میباشد .
۳- آمار و مشخصات مزبور در سه بخش مجزا ( در ۳ برگ جداگانه یک فایل اکسل مشابه فایل پیوست ) بشرح مشخصات زیر 

ارسال گردد:
الف – کاالهای مهلت منقضی و متروکه که از سوی مراجع تحویل گیرنده به گمرک اعالم، لیکن تا زمان ارسال گزارش، از 

سوی گمرک اجرایی نسبت به تنظیم اظهارنامه متروکه اقدام نگردیده و درجریان  ارزیابی کاال و تشریفات گمرکی می باشد. 
ب – کاالهای متروکه که از سوی مرجع تحویل گیرنده به گمرک اعالم و نسبت به تنظیم اظهارنامه و ارزیابی کاال و انجام 
تشریفات گمرکی اقدام و مراتب به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعالم گردیده، لیکن سازمان مزبور کاال را از 

گمرک تحویل نگرفته و کاال در گمرک ( اماکن گمرکی و یا انبارهای مرجع تحویل گیرنده )موجود می باشد(رسوبی ).

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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ج- کاالهای متروکه که از سوی مرجع تحویل گیرنده به گمرک اعالم و نسبت به تنظیم اظهارنامه و ارزیابی کاال و انجام 
تشریفات گمرکی اقدام و مراتب به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعالم و سازمان مزبور کاال را از گمرک تحویل 

گرفته و کاال از گمرک خارج شده است.

 

 

رونوشت : 
معاون محترم امور گمرکی جهت استحضار .

مدیر کل محترم حوزه ریاست کل و روابط عمومی پیرو مصوبات جلسه ١٤٠١/١/٧ گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) و دستور ریاست کل محترم گمرک ایران جهت اطالع .


