
شماره سریال:           12٧۳01٦5 «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی
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1401/15٧٧51٨شماره:
1401/10/2٧تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصادی و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

۵۴/۱۰۲/۵۲۵/۱۵۲۰                                                                                                                                                                                    
«بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور»

با سالم و احترام،
   در راستای اجرای برنامههای عملیاتی گمرک جمهوری اسالمی ایران در سال 1402 و با عنایت به بند (ث) ماده 4٦ قانون 
برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و نامه شماره 4۹4۹٧/152٨45 مورخ 
1401/٨/2۳ معاون محترم هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور؛ به پیوست 
«دستورالعمل ابالغ الکترونیکی اوراق گمرکی» جهت اجراء ابالغ میگردد. بدیهی است اجرای صحیح بخشنامه حاضر بر 

عهده باالترین مقام گمرک اجرایی یا حوزه نظارت مربوطه خواهد بود.

  

رونوشت:
 - جناب آقای دكتر مهدی زاده- معاون محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری به پیوست دستورالعمل ابالغ الكترونیكی اوراق گمركی برای استحضار و صدور 

دستور درج دستورالعمل حاضر در پایگاه ملی اطالع رسانی قوانین و مقررات كشور.
  -جناب آقای عسگری- معاون محترم امورگمركی عطف به نامه شماره 1401/15551525 مورخ 1401/10/21 به پیوست تصویر دستورالعمل موصوف جهت استحضار. 

 -جناب آقای حسینی لر- معاون محترم برنامه ریزی و امور بین الملل به پیوست دستورالعمل موصوف جهت استحضار و درج در سامانه.
  -جناب آقای جلواتی- معاون محترم توسعه و مدیریت به پیوست تصویر دستورالعمل موصوف جهت استحضار.

  -جناب آقای آقاویردی- مدیركل محترم حوزه ریاست كل به پیوست تصویر دستورالعمل فوق االشاره جهت استحضار.
 

 -- جناب آقای صدریخواه- مدیركل محترم دفتر بازبینی و حسابرسی به پیوست دستورالعمل مزبور جهت آگاهی و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ضمیمه توسط گمركات اجرایی از حیث موضوع 
بازبینی.

 -جناب آقای فالح زاده- مدیركل محترم دفتر حقوقی جهت آگاهی و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل فوقاالشاره از حیث موضوع ابالغ.
 -جناب آقای گلی- مدیركل محترم مركز مبارزه با جرایم سازمان یافته به پیوست دستورالعمل مزبور جهت آگاهی.

 -جناب آقای راستی- مدیركل محترم دفتر ترانزیت به پیوست دستورالعمل مزبور جهت آگاهی.
 -جناب آقای خدرویسی- مدیركل محترم دفتر بازرسی و مدیریت عملكرد جهت آگاهی

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين



 

   

 دستورالعمل ابالغ الكترونيكي اوراق گمركي 

  گمرك جمهوري اسالمي ايران 

 معاونت حقوقي و نظارت

 

 
 



قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  46با عنايت به بند (ث) ماده 
معاون هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاههاي  23/8/1401مورخ  152845/49497نامه شماره ايران و 

جهت اجراء به شرح زير  »ابالغ الكترونيكي اوراق گمركيدستورالعمل « اجرايي معاونت حقوقي رييس جمهور؛ 
  مي گردد:ابالغ 
 ـ تعاريف  1ماده

  گمرك جمهوري اسالمي ايران مركزي  ستاد ) گمرك ايران :الف
  كليه گمركات كشوركه به عنوان گمرك فعال شناخته شده  و تشريفات گمركي در ) گمركات اجرائي :پ

  رويه هاي مختلف در آنها انجام مي گيرد.  
: تمامي اشخاصي كه بر مبناي قانون امور گمركي براي آنها به هر نحو يا در هر مرحله از طريق ت)  مؤدي

  صادر مي شود. قابل ابالغ اوراق مطالبه نامه و يا ساير اوراق، هاي گمركسامانه
به گمرك  امور گمركي صاحب كاال يا نماينده قانوني او است كه كاال را برابر مقررات قانون ث) اظهار كننده:

  اظهار مي كند. 
با تحصيل پروانه مخصوص از گمرك ايران وفق قانون امور به شخصي اطالق مي شود كه ج) كارگزار گمركي: 

 دهد. مي تشريفات گمركي كاالي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان انجام گمركي، 

مجموعه اي از سامانه هاي الكترونيكي مورد استفاده گمرك و ذينفعان مرتبط ) سامانه جامع امور گمركي: چ
از جمله اظهار كاال ، ترخيص ، بازبيني و حسابرسي و ساير تشريفات گمركي و ارتباط  است كه خدمات الكترونيكي

  بين گمرك و ارباب رجوع از طريق اين سامانه انجام مي گيرد . 
 ،سامانه الكترونيكي از مجموعه سامانه هاي جامع امور گمركي است كه تشريفات ارجاع ) سامانه بازبيني:ح

  سي پس از ترخيص از طريق اين سامانه انجام مي گيرد . انتخاب و بازبيني و حسابر
يا هر گونه و  ياشخاص حقيقي و يا حقوقي براي انجام تشريفات گمرك ) سامانه احراز هويت ( كدينگ) :خ

ابتدا بايد در سامانه احراز ثبت نام و اسناد مرتبط هويتي خود را در  ارتباط در رابطه با نقش و وظايف گمرك
سيستم بارگزاري نمايند . در صورت تاييد مراحل احراز براي هر نفر كد يكتائي كه نشانه حساب كاربري اوست و 

  ورود به سامانه هاي گمركي را امكانپذير مي نمايد صادر مي كند . 
اوراق مرتبط با تشريفات گمركي و رسيدگي به  -اجرائيه ها  –اخطاريه ها  – دعوتنامه ها : ) اوراق گمركيد

هاي آراء صادره از كميسيون –ابالغيه داليل رد اعتراض  –اختالفات گمركي از جمله مطالبه نامه هاي كسر دريافتي 
 ون امورگمركيقان 143ابالغيه هاي موضوع ماده  -دعوت به جلسات كميسيون  –رسيدگي به اختالفات گمركي 

   .آئين نامه اجرايي آن 208الي  201و مواد 



(پنجره واحد تجارت  CSW/EPLنشاني الكترونيكي كه به منظور دسترسي به سامانه  ) حساب كاربري:ذ
و دريافت ابالغيه هاي الكترونيكي به خدمت گيرنده اختصاص يافته و داراي يك شناسه كاربري و فرامرزي) 

  گذرواژه است .
از طريق با استفاده از بسترهاي الكترونيكي، مخابراتي يا  ارسال الكترونيكي اوراق گمركي ابالغ الكترونيكي:) ر

  هاي مرتبط سامانه 
سامانه اظهار از راه دور كاال است كه اشخاص احراز  : (پنجره واحد تجارت فرامرزي) CSW/EPLسامانه ) ز

گمركي اقدام  سامانه  شده و نسبت به اظهار كاال و ساير تشريفات هويت شده ، با اسم كاربري و كلمه عبور  وارد
  مي نمايند.

كه در سامانه احراز هويت ثبت نام نموده و داراي حساب كاربري مي باشند، مشمول تمامي مؤديان  – 2ماده 
دستورالعمل ابالغ الكترونيكي اوراق گمركي مي شوند و اوراق گمركي بالفاصله پس از صدور در سامانه هاي مرتبط 

  . شود ارسال مي ايشانو همزمان، پيامك اطالع رساني براي در حساب كاربري آنها بارگذاري شده 
  شود.از طريق رايانامه و شماره تلفن همراه اعالمي ذينفعان انجام مي  ابالغ الكترونيكيرساني  اطالع -1تبصره 
يا نام يا تلفن همراه و مانند آن، نشاني در صورت هرگونه تغيير اطالعات ثبت شده در سامانه از قبيل تغيير  -2تبصره 

در غير اينصورت آخرين ثبت نمايند.  احراز هويتاشخاص موظف اند تغييرات ايجادشده را بالفاصله در سامانه 
   معيار ابالغ محسوب مي شود. ،اطالعات ثبت شده در سامانه

  .عهده دارنده آن استو رمز مربوط به حساب كاربري اشخاص بر كاربري مسئوليت حفظ شناسه  -3تبصره 
 است.معتبر  امضاي الكترونيكي ،باشد، وجود امضاء الزم مطابق مقررات هرگاه - 3ماده 

 نيازمنديهاي سيستميگمرك ايران مكلف به فراهم نمودن اطالعات و امنيت فضاي مجازي فناوري دفتر  – 4ماده 
موضوع اين دستورالعمل بوده و اقدامات الكترونيكي در حوزه اين دستورالعمل جايگزين اقدامات غير الكترونيكي 

  خواهد شد. اقدامات موازي در فضاي غير الكترونيكي ممنوع است. 
به حساب كاربري مخاطب در سامانه جامع امور گمركي، ابالغ   يابالغگمركي وصول الكترونيكي اوراق – 5ماده 

  .استو كليه آثار ابالغ بر آن مترتب محسوب مي شود 
ورود به سامانه امور  .در سامانه ابالغ، با ثبت زمان و ساير جزئيات، ذخيره مي شود گمركيرؤيت اوراق  -6ماده 

  تلقي مي شود.از اين طريق به منزله رسيد گمركي اوراق مشاهده گمركي  از طريق حساب كاربري و 
 وصول الكترونيكيها و مواعد قانوني مقرر در قانون امور گمركي در ارتباط با اوراق ابالغي از زمان مهلت -7ماده 

  شود. مياوراق مذكور در سامانه آغاز 
وفق قوانين و مقررات مرتبط از خود به اوراق ابالغي را ويا عدم اعتراض كليه مؤديان مي توانند اعتراض -8ماده 

ها و مواعد قانوني از طريق سامانه جامع امور گمركي به اوراق صادره طريق سامانه انجام دهند .  اعتراض در مهلت
  ، قاطع مروزمان در ارتباط با موضوع ابالغيه است. 



در كليه مراحل رسيدگي و صورت يا محتواي الكترونيكي اوراق گمركي ابالغي، كافي و معتبر است و  – 9ماده 
تشريفات گمركي نمي توان صرفًا به لحاظ شكل يا نحوه تبادل اطالعات الكترونيكي از اعتبار بخشيدن به آثار 

  قانوني آن خودداري كرد. 
  غيرفعال سازي حساب كاربري:  – 10ماده 

مي شود. اوراق گمركي اين در موارد زير مؤدي از شمول ابالغ الكترونيكي خارج و حساب كاربري وي غيرفعال 
  گروه از مؤديان به صورت فيزيكي ابالغ مي گردد:

 به محض اعالم مراتب به گمرك اشخاص حقوقي در صورت انحالل آنها و ثبت انحالل در ثبت شركتها -

 و اطالع رساني به گمرك اشخاص حقيقي در صورت فوت مؤدي -

    .به گمرك مبني بر ورشكستگي مؤدي رأي قطعي دادگاه ذيصالحابالغ اشخاص ورشكسته در صورت  -
پورتال گمرك  اطالع رساني و درج درتنظيم و پس از و سه تبصره ماده ) 11اين دستورالعمل در (-11ماده 

 الزم االجرا 01/12/1401تاريخ  از پايگاه ملي اطالع رساني قوانين و مقررات كشورو  جمهوري اسالمي ايران
  باشد.مي



۱۴۰۱/۰۸/۲۵

دارد

۹۱ / ۱۷۴۸۷۰

جناب آقای دکتر مقدسی

معاون محترم وزیر و رییس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران 

باسالم و احترام ؛

      پیرو رونوشت نامه شماره ۹۱/۱۷۱۰۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ درخصوص «ابالغ الکترونیکی اوراق مطالبهنامههای کسر 
دریافتی، دعوتنامهها و آراء صادره از کمیسیونهای رسیدگی به اختالفات گمرکی و حذف ابالغ فیزیکی» به پیوست تصویر 
نامه شماره ۴۹۴۹۷/۱۵۲۸۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ معاون محترم هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت 

حقوقی رییسجمهور برای استحضار و بهره برداری ارسال میگردد.

رونوشت: 

 - دفتر معاونت امور حقوقی و مجلس برای آگاهی.

هادی قوامی
معاون امور حقوقی و مجلس



ییاراد يداصتقا و  روما  ترازو 

تبث :173119 هرامش 

1401/08/24  : خیرات
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