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گمرک

دستور فوری درمورد
 ۵۰۰تن سرم تاریخ گذشته
و مدتدار در گمرک

به دنبــال بازدید دادســتانی از گمرک ،مقرر
شــد وزارت بهداشت ظرف یک هفته وضعیت
ترخیص یاعدم ترخیص  ۲۵۰تن ســرم تاریخ
گذشــته و  ۲۸۰تن ســرم مخصوص بیماران
دیالیزی را مشخص کند .به گزارش ایسنا ،حدود
یک ماه پیش بود که مســئوالن گمرک ایران
اعالم کردند حدود  ۵۰۰تن سرم داخل گمرک
دپو شده که  ۲۵۰تن آن مربوط به حدود پنج
سال پیش و عمدتا تاریخ گذشته بوده و  ۲۸۰تن
دیگر نزدیک به یکسال گذشته وارد گمرک شده
است .این خبر در شرایطی که این روزها به دلیل
کمبود سرم ،واردات در دستور کار قرار گرفته ،با
واکنشهای متعددی همراه بود و حتی موضوع
در مجلــس مورد بحث قرار گرفت .در روزهای
اخیر معاونان دادستان تهران طی بازدیدی که از
گمرک تهران و انبارهای عمومی ،در کنار سایر
اقالم به بررسی وضعیت داروهای سالمت محور
پرداختند و در همین رابطه جریان ســرمهای
تاریخ گذشته و همچنین سرمهای دارای تاریخ
مصرف جهت بیماران دیالیزی نیز مورد توجه
قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد .اما گزارشی
که به دنبال این بازدید و مصوبات آن از ســوی
ارونقی -معاون فنی گمرک ایران و القاصی مهر-
دادستان عمومی و انقالب تهران -اعالم شده،
از تعیین مهلت و دســتور صریح برای تعیین
تکلیف اقالم دارویی به ویژه سرمهای دپو شده
حکایت دارد.
> وزارت بهداشت در یک هفته تکلیف را مشخص کند

طبق این گزارش ،مقرر شــده که در خصوص
 ۲۵۰تن سرم تاریخ گذشته متعلق به شرکت
سرم شــیراز که تاریخ مصرف آن سپری شده
اســت و همچنین  ۲۸۰تن ســرم مخصوص
بیماران دیالیزی ،وزارت بهداشــت در فرصت
یک هفتهای به صورت مکتــوب نظر خود را
اعالم و نسبت به ترخیص یاعدم ترخیص این
اقالم تکلیف را مشخص کند.
> سرمهای تازهوارد و بالتکلیف

اخیرا نیز مقادیر زیادی سرم وارد گمرک شده بود
که به دلیلعدم ارائه مجوز بهداشت ،صاحبان کاال
نسبت به تخلیه این سرمها در انبارهای عمومی
گمرک تهران اقدام کــرده بودند ،معاون فنی
گمرک به دادســتانی اعالم کرده که الزم است
وزارت بهداشت با اعزام نماینده خود به گمرک و
بازدید میدانی ظرف  ۴۸ساعت نسبت به تعیین
تکلیف این ســرمها از جهــت ترخیص یاعدم
ترخیص اعالم نظر و سرمهایی که مجوز وزارت
بهداشت دارند فورا توسط گمرک ترخیص شوند.
> لیستها فورا اعالم شود

همچنین گمرک تهران و شــرکت انبارهای
عمومی باید نسبت به استخراج فوری لیست
کاالهای فسادپذیر و سالمتمحور اقدام کنند
و مراتــب را به صاحبــان کاال جهت تعیین
تکلیف آن اعالم کنند.
> اعالم فهرست اقالم رسوبی
به وزارت بهداشت و جهاد

از دیگر مصوبات صورت گرفته در جریان بازدید
دادستانی این است که شرکت انبارهای عمومی
مستقر در گمرک تهران باید حداکثر ظرف یک
هفته فهرست کلیه اقالم دپو شده و رسوبی در
انبارها و محوطههای گمرک را استخراج کند و
با ذکر تمامی مشخصات ،فهرست را به وزارت
بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی تحویل دهد و
این مراجع ظرف  ۱۰روز نظر خود را در خصوص
ترخیص یاعدم ترخیص آن به دادستان انقالب و
همچنین گمرک ایران اعالم کنند.
> تعیین تکلیف کاالهای متروکه

همچنین مقرر شده که فهرست کلیه کاالهای
تجــاری و متروکه گمرک تهــران در  ۱۰روز
توســط شــرکت انبارهای عمومی مستقر در
گمرک اســتخراج و با هماهنگی دستگاههای
مرتبط و برگزاری جلسات مشترک ظرف یک
ماه آتی تعیین تکلیف و مراتب به دادســتانی
عمومی و انقالب تهران اعالم شــود .از سویی
کلیه مکاتبات صورت گرفته با مراجع متولی از
جمله سازمان اموال تملیکی که قبال از سوی
انبارهای عمومی انجام شــده باید به دادستان
عمومی تهران منعکس شود.
> اطالعات اقالم سالمت محور
در اختیار وزارت بهداشت قرار میگیرد

از دیگــر الزامات مربوط به کاالهای ســامت
محور که از ســوی معاون فنی گمرک ایران به
دادستان اعالم شــده ،موضوع لینک ارتباطی
ســامانهها است که مقرر شــده مواردی مانند
ارسال اطالعات کاالهای وارد شده به انبارهای
عمومی و همچنیــن ورود کاالهای تجاری به
انبارها پس از درج ثبت سفارش طی جلسات
مشخص بین دســتگاهها مورد رسیدگی قرار
گرفتــه و در مهلت یــک ماهه تعیین تکلیف
شود تا با ایجاد زیرساخت و برقراری ارتباط بین
سامانهها ،اطالعات اقالم سالمتمحور وارده به
انبارهای مربوطه به صورت مکتوب و با توجه به
ارتباط موضوع در اختیار وزارت بهداشت و جهاد
کشاورزی قرار گیرد و تصویری از این اطالعات
در اختیار دادســتان عمومی و انقالب ایران و
تهران باشد .در این رابطه الزم به یادآوری است
که در مدت اخیر جریــان دپوی اقالم دارویی
بــه ویژه داروها و مواد اولیــه داروی مرتبط به
کرونا محل بحث به ویژه بین وزارت بهداشــت
و گمرک ایران بوده اســت که به نظر میرسد
با این مصوبات بخشی از این اختالف نظرها و
چالشهای پیش آمده حل و فصل شود.
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اقتصادی

 ۱۵دستور دادستانی برای تعیین تکلیف  ۶۰۰۰کامیون دپو شده

ســرانجام بعد از مدتهــا بالتکلیفی و ســرگردانی صاحبان
کامیونهــای وارداتی و دپوی  ۶۰۰۰دســتگاه در گمرکات،
با ورود دادســتانی و صدور مصوباتــی در این رابطه با تعیین
مهلت ،دستگاههای مربوطه مکلف به تعیین تکلیف و ترخیص
این کامیونها شدند.
به گزارش ایســنا ،ماجــرای کامیونهــای وارداتی به مصوبه
نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومی برمیگردد که در همین
رابطه در ســال  ۱۳۹۸و براساس ماده  ۳۰قانون احکام دائمی
برنامههای توسعه ،شرایط واردات این کامیونها از سوی وزیر
وقت راه و شهرســازی به گمرک اعالم میشــود و بعد از آن
ســازمان راهداری و حمل و نقل جــادهای و وزارت صنعت،
معدن و تجارت طــی ابالغیههایی شــرایط واردات از جمله
ردیــف تعرفه کامیونهای وارداتی ،نحوه واردات ،کامیونهای
اسقاطی ،مجوزهای قانونی و مقرراتی و همچنین تایید منشأ
این کامیونها را مشخص و ابالغ میکنند.
اما به هــر صورت جهت ترخیص ایــن کامیونها مجوزهایی
مانند تائیدیه سازمان ملی اســتاندارد و یا محیط زیست نیز
الزم کــه گمرک بتواند بعد از کنترل ،در کنار رعایت مقررات
نسبت به ترخیص اقدام کند.
> دپوی  ۳۶۴۳دستگاه تا دو ماه پیش

ولی در ادامه این جریان با موانع بســیاری و اعتراض صاحبان
این کامیونها مواجه شد و اختالف نظرهایی بین دستگاههای
مربوطه از جمله گمرک و وزارت راه و شهرسازی وجود داشت
و مانــع از ترخیص این کامیونها بود؛ به طوری که در تیرماه
ســال جاری گزارش معاون فنی گمرک ایران نشــان داد که
 ۳۶۴۳دســتگاه کامیون در گمرکات رسوب کرده که ۲۵۵۹
دستگاه از آنها حتی به گمرک اظهار نشده و  ۱۰۸۴دستگاه
نیز علیرغم اظهار امکان ترخیص پیدا نکرده بود.
> دو طرف توافق کردند ،ولی باز هم اتفاقی نیفتاد

براین اساس جهت رفع موانع ،پیشنهاداتی از سوی گمرک به
سازمان راهداری ارائه شد که از جمله آن ارائه شماره شاسی
کامیونهای اســقاطی پس از ترخیص و قبل از شمارهگذاری
با ناجا ،پذیرش مغایرتهای جزئی در مشــخصات کامیونها
با اســناد ابرازی ،موکول کردن ارائه کدرهگیری بانک به بعد
از ترخیص کامیون از گمرک و همچنین اســتقرار نمایندگان
ســازمان راهداری در راستای رفع مشکالت موجود بر سر راه
ترخیص کامیونهای وارداتی بود که در نهایت دو پیشــنهاد
مورد پذیرش قرار گرفت.
> ورود دادستانی و اخذ تصمیم

اما در روزهای اخیر معاونان دادســتان تهران طی بازدیدی از
گمــرک در جریان کامیونهای وارداتی قرار گرفتند و در این
رابطه تصمیماتی اتحاذ شده است.
بر این اســاس ،معاون فنی گمرک طی گزارشی به دادستان
عمومی و انقالب تهــران ابعاد مختلف این موضوع و مصوبات
مربوطه را اعالم کرده است.
> میلیونها دالر سرمایه در حال از بین رفتن است

اعــام معاون فنی گمــرک از این حکایــت دارد که با وجود
گذشــت دو ماه از توافــق صورت گرفته ،پیشــرفت چندانی
در ترخیص صورت نگرفته اســت؛ به طــوری که بنا به گفته
ارونقی ،تســهیل و تســریع در ترخیص کامیونهای وارداتی
حاصل نشــده و میلیونها دالر ســرمایه وارد شده به کشور
در شــرایط نامناسب جوی در حال از بین رفتن است و عالوه
بر خســارات مادی ،این امر باعــث ضرباتی به صاحبان اصلی
کاالها شده است.
> افزایش تعداد کامیونها به  ۶۰۰۰دستگاه

این در حالی اســت که گزارش اعالمی معــاون فنی گمرک
نشــان میدهد که تعداد کامیونهــای وارداتی از دو ماه قبل
تاکنون به  ۶۰۰۰دســتگاه افزایــش یافته که بیش از ۱۲۰۰
دستگاه فقط در گمرک تهران رسوب کرده است.
همچنیــن بررســیها حاکی از آن اســت که بیــش از ۷۰
کامیونهــای وارداتــی موجــود در گمرکات کشــور ،هنوز
به گمــرک اظهار نشــدهاند که الزم اســت دلیــل این امر
بررسی شود.
بــه گفته ارونقی ،گرچه گفته شــده اســت ایــن کامیونها
بدلیلعدم صدور ثبت سفارش ،به گمرک اظهار نشدهاند ولی
صحت و سقم این موضوع باید بصورت دقیق مورد بررسی قرار
گیرد .بدیهی اســتعدم اتخاذ تصمیم الزم در این خصوص،
کامیونهای رسوبی را در آستانه متروکه شدن قرار داده است.
> برند کامیونها چیست؟

جزئیات بیشتر در این رابطه از اسناد اولیه و ترانزیتی کامیونها
نشان میدهد که کامیونهای وارداتی اکثرا از برندهای معتبر
اروپایی مانند ( DAFهلند)( Renault ،فرانسه) و Volvo
(سوئد) هستند که مطابق قوانین و مقررات مربوطه با واردات
این کامیونها موافقت شده ،ولی ترخیص آنها از گمرکات با
مشکالت زیادی مواجه شده است و اکثر این کامیونها توسط
برخی از شرکتهای حمل و نقل وارد و حتی اظهار شدهاند.
> موانع ترخیص کجاست؟

گــزارش معاون فنی گمــرک ایران دربــاره موانع ترخیص و
جریان طوالنی شدن فرآیند ترخیص کامیونهای وارداتی نیز
به چند دلیل اشــاره دارد از جمله :عدم صدور ثبت سفارش و
به تبع آنعدم امــکان اظهار کامیون به گمرک ،عدم مراجعه
برخی از واردکنندگان جهت اظهار و انجام تشریفات گمرکی،

تطویــل در صــدور مجوزهای
قانونی و مقرراتی مربوطه جهت
ترخیص کاال از جمله مجوزهای
اســتاندارد و محیــط زیســت،
طوالنی بودن روند اســتعالم از
نمایندگیهای مربوطه ،طوالنی
بودن روند استعالم ارزش برخی
از کامیونهــا از گمــرک وعدم
ارائه کدرهگیری بانک به گمرک
اجرایی.
در نهایــت با توجه به بازدید هفته جاری که توســط معاونان
دادســتان انجام و تشکیل جلسهای که صورت گرفته  ۱۵بند
برای ترخیص فوری کامیونها در دستور کار قرار گرفته است
کــه طی آن تکالیفی بر عهده دســتگاههای مربوطه از جمله
وزارت صمت ،راه و شهرســازی ،گمرک ،ســازمان استاندارد،
محیط زیست و بانک مرکزی قرار گرفته که به شرح زیر است.
> وظایف وزارت راه و شهرسازی و مهلت سه روزه

بر این اســاس ســازمان راهداری موظف است ظرف حداکثر
ســه روز کاری ،نســبت به بررســی نامههای حاوی شناسه
کاالی واصله اقدام و فهرســت آمار هفتگی متضمن شــماره
نامه دریافتی ،تاریخ ثبت نامه واصله و تاریخ بررســی و تأیید
شناسه ارائه شده را به گمرک و دادستانی تهران اعالم کند.
همچنین بــا توجه به اینکــه طبق اصالحیه ابالغ شــماره
 ۷۲۶۱۲/۱۰۰/۰۲مورخ  ۱۳۹۸/۵/۱۶شــرایط و ضوابط ذیل
مــادۀ ( )۲آییننامه اجرایی بند (ث) مــاده  ۳۰قانون احکام
دائمی برنامههای توسعه کشور تصریح شده «نرخ تعرفه تعهد
انجام خدمات پس از فروش توســط شرکت یا کارخانه دارای
حق قانونی ارائه خدمات فــوق ،برای کامیونهای وارداتی به
میزان حداکثر ســه ( )۳درصد ارزش ســیف کامیون مذکور
در ســامانۀ  TSCگمــرک ایــران از همان مــارک و مدل
تعیین میگــردد» و نمایندگیهای خدمــات پس از فروش
در این خصوص به صورت ســلیقهای عمــل کرده و برخی از
نمایندگیهای خدمات پس از فروش ،ارائه خدمات خود را به
ارائه حواله کامیون توسط واردکننده یا غیره مشروط میکنند
یا مبالغ بیشــتری را از واردکنندگان مطالبه میکنند ،وزارت
راه و شهرســازی مکلف اســت به قید فوریت نسبت به ابالغ
مجــدد مراتب فوق به نمایندگیهای پــس از فروش اقدام و
نتیجه را بــه صورت مکتوب به دادســتانی عمومی و انقالب
تهران منعکس کند.
همچنین ســازمان راهداری نســبت به پیگیری عقد قرارداد
خریداران کامیونهای وارداتی با واردکنندگان بند (ج) تبصره
ذیــل مــادۀ ( )۲آییننامه اجرایی بند «ث» مــادۀ  ۳۰قانون
احکام دائمی برنامههای توســعه کشــور در چارچوب قوانین
موضوعه از جمله قانــون مدنی و قانون تجارت اقدام و فرمت
قرارداد مربوطه را به دادســتانی عمومی و انقالب تهران ظرف
حداکثر دو هفته ارائه کند.
از ســوی دیگر شــرکت ایران خودرو دیزل ظرف یک هفته
نسبت به اعالم مستندات الزم جهتعدم ارائه خدمات پساز
فروش برای کامیونهای وارداتی با برند «مرســدس بنز» به
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای جهت منعکس نمودن
موضوع به دادستانی عمومی و انقالب تهران اقدام کند.
> جریان وظایف وزارت صمت

همچنین مقرر شده است که دفتر مقررات صادرات و واردات
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و مراجع مربوطه مکلف هستند
از تاریخ دریافت درخواســت تمدید ثبت سفارشهای تاریخ
منقضی ،نســبت به بررسی موضوع اقدام و ظرف حداکثر سه
روز کاری ،نسبت به تمدید ثبت سفارشهای تاریخ گذشته با
رعایت مقررات مربوطه اقدام کند.
> تکلیف بانک مرکزی در وثیقه چیست؟

اما بــرای بانک مرکزی نیز تکالیفی در نظر گزفته اســت؛ به
طــوری که با توجه بــه اعالم این مورد کــه بانکهای عامل
جهت صدور کد رهگیری بانک (کدســاتا) برای کامیونهای
وارداتی ،نســبت به اخذ تضامین نقدی یا ضمانتنامه بانکی به
میزان  ۳۵درصد ارزش کاال اقدام میکند که در این خصوص
هیچ گونه مســتند متقنی توســط نماینده بانک مرکزی در
جلســه برگزارشــده ارائه نشد ،از ســوی دیگر تأمین ارز این
کامیونها توســط بانــک مرکزی با ارز نیمایــی یا ترجیحی
صورت نمیپذیرد و همچنین تمامی کامیونهای وارداتی در
گمرکات کشور تخلیه شده و دارای قبض انبار معتبر هستند،
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران ظرف حداکثر سه روز
کاری نسبت به ارائه مستند اخذ این وثیقه ۳۵درصد بصورت
مکتوب به دادســتانی عمومی و انقالب تهران اقدام نماید و با
توجه به اینکه از ســوی نمایندگان حاضر در جلســۀ مربوطه
مقرر گردیــد این وثیقه ،بصورت چــک از صاحبان کاال اخذ
گردد ،چنانچه مســتندات الزم در این خصوص وجود نداشته
باشد ،ضمن بررسی منشــأ ارز کامیونهای وارده طبق روال
جاری بانک ،نسبت به حذف اخذ وثیقه مربوطه اقدام و مراتب
را بقید فوریت به بانکهای عامل ابالغ نماید.
> وظایف محیط زیست و استاندارد

در رابطه با تکالیف محیط زیست و سازمان ملی استاندارد نیز
مواردی تعیین شده است.
بــا توجه به اینکه طبق شــرایط و ضوابط تبصــره ذیل مادۀ
( )۲آییننامه اجرایی بنــد (ث) ماده  ۳۰قانون احکام دائمی
برنامههای توسعه کشــور ،کامیونهای وارداتی باید «از نظر
ایمنی ،کیفیت و آالیندگیهای محیط زیست با استانداردهای

بیمه دی حامی شهدای محیط زیست

مراسم «گرامیداشت جاننثاران مردمی حفاظت از عرصههای
منابع طبیعی کشــور» بــا حمایت بیمــه دی از خانوادههای
بازماندگان این عزیزان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه دی؛ این مراسم با حضور
سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد و کشاورزی ،علی نیکزاد نائب
رئیس مجلس و تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسالمی
و همچنین مسعود منصور رئیس ســازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشــور برگزار شــد که طی آن بیمه دی بر اساس

تعهد خود در قبال بیمه نامه مسئولیت مدنی سازمان جنگلها
و مراتع ،ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدای آتش سوزی مراتع
استان فارس که داوطلبانه جان خود را فدا کرده بودند ،حوالههای
خسارت این حادثه را به بازماندگان ایشان اعطا کرد.
در این همایش مسعود منصور ،رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور با تقدیر از عملکرد بیمه دی ،سرعت عمل این
شرکت در ارزیابی و پرداخت خسارت را مناسب دانست و مراتب
قدردانی خود را اعالم نمود.

روز و اجباری در زمان ساخت که
مورد تأییــد مراجع ذیربط بوده،
انطباق داشــته باشند ».سازمان
محیط زیست ،نســبت به اعالم
ضوابــط کلی خود به ســازمان
اســتاندارد بــرای کامیونهای
وارداتــی اقــدام تــا ســازمان
استاندارد در هنگام بازرسیهای
صــورت پذیرفته بــرای صدور
مجوز ترخیص استاندارد ،ضوابط
مزبــور را ملحوظ نظــر قرار دهد؛ همچنین ســازمان محیط
زیســت مکلف است ظرف حداکثر ســه روز کاری نسبت به
اعالم مستند صدور مجوز ترخیص برای کامیونهای وارداتی
را قبل از صدور پروانه گمرکی به دادســتانی عمومی و انقالب
تهران اعالم و در صورتی که مستندی در این خصوص وجود
ندارد صدور مجوز نهایی محیط زیســت را به بعد از ترخیص
کامیون و قبل از شمارهگذاری موکول کند.
ســازمان ملی استاندارد مکلف است با توجه به اعالم آمادگی
گمرک جهت اســتقرار در گمرکات ،نســبت به اعزام نماینده
خود جهت استقرار فوری در گمرکات محل دپوی کامیونهای
وارداتی ظرف حداکثر یــک هفته اقدام و مجوزهای ترخیص
صادره از ســوی این ســازمان باید ظرف سه روز کاری صادر
و جهت ترخیص یاعدم ترخیــص کامیون به گمرک مربوطه
اعالم شــود .بدیهی است چنانچه نیاز به مدت زمان بیشتری
جهت آزمون کامیونهای وارداتی باشد سازمان ملی استاندارد
مکلف اســت مراتب را مستندا ً به دادستانی عمومی و انقالب
تهران منعکس تا مورد رسیدگی واقع شود.

> تکالیف چندگانه گمرک در ترخیص کامیونهای دپو شده

در جریان تعیین تکلیف کامیونهای دپو شــده چند تکلیف
برای گمرک تعیین شــده اســت .گمرک ایران مکلف است
نســبت به حمل یکسره کامیونهای وارده به گمرکات مرزی
کشور ،بدون تخلیه و با رویت ثبت سفارش مربوطه اقدام کند.
بدیهی اســت تمدید ثبت سفارش برای ترانزیت کامیونهای
وارداتی ،نیاز نبوده و اعمــال کلیه قوانین و مقررات موضوعه
پس از اظهار کاال به گمرک ،در گمرکات مقصد انجام میشود.
از ایستاییهای مربوط به انجام تشریفات گمرکی کامیونهای
وارداتی ،بررســی اظهارنامههای مربوطه توســط کارشناسان
مجازی گمرکات میباشد که الزم است گمرک ایران ترتیبی
اتخــاذ نمایــد چنانچه کارشناســان مجازی بررســیکننده
اظهارنامه ظرف حداکثر چهار روز کاری نســبت به بررســی
و اعــام نظر نهایی درخصــوص اظهارنامههای ارجاعی اقدام
ننمایند گمرک محل ضمن بررسی فوری اظهارنامه و حصول
اطمینــان از رعایت مقررات مربوطه ،نســبت به صدور پروانه
الکترونیکی اقدام کند.
با توجه بهعدم شــفاف بــودن حقــوق ورودی کامیونهای
وارداتی ،گمرک ایران مکلف اســت نسبت به محاسبۀ حقوق
ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کامیونهای وارداتی اقدام و

مراتب را برای اطالع عموم و همچنین رعایت توسط گمرکات
کشور ،به گمرکات مجری ابالغ کند.
گمرک ایران مکلف است حداکثر ظرف سه روز کاری ،نسبت
به اعالم مســتند اعمال ارزش نو بــرای کاالی وارداتی جهت
کامیونهــای وارده بصورت مکتوب به دادســتانی عمومی و
انقالب تهران اقدام کند ،همچنین در موعد اعالم شده ارزش
نو کامیونهای وارداتی را برای اطالع عموم منتشــر نموده و به
گمرکات اجرایی کشور ابالغ نماید و به گمرکات کشور تفویض
گردد با درنظر گرفتن جمیع جهات نســبت به بررسی ارزش
معامالتی کامیونها که طبق سیاهه خرید به گمرکات اظهار
شدهاند اقدام نموده و در صورت مناسب بودن ارزش معامالتی
کامیونهای اظهار شده ،مستند به ماده  ۱۸۳آئیننامه اجرایی
قانون امور گمرکی از اخذ جریمه خودداری کند.
گمرک ایران مکلف است چنانچه نیاز به استعالم از نمایندگی
خدمات پس از فروش برای مدل یا سایر مشخصات کامیونها
باشــد ،ظرف حداکثر دو روز کاری استعالم مربوطه را انجام
دهد .نمایندگیهای خدمات پــس از فروش نیز مکلفاند در
هنگام پاسخگویی به گمرک ،رونوشت نامه را به مراجع ذیربط
از جمله ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ،ســازمان
استاندارد ،سازمان محیط زیست و ...بدهند تا نیاز به استعالم
مجدد توسط سازمانهای مربوطه نبوده و مراجع ذیربط همان
پاسخ را مالک عمل قرار دهند.
در این مصوبات اعالم شــده است که با توجه به اینکه برخی
واردکننــدگان کامیونها ارزش و حقــوق ورودی مربوط به
کامیونهای اظهاری را بیشــتر از میــزان واقعی اظهار نموده
و براســاس آن هنگام واگذاری ،هزینههــای خود را دریافت
میکنن و بعد از ترخیص کاال ،درخواســت اســترداد اضافه
پرداختــی را مینمایند ،گمرک ایــران ترتیبی اتخاذ نماید تا
هنــگام اظهار کامیونهــای وارده چنانچه مبالغی بیشــتر از
میزان واقعی اظهار گردد مراتب را به اظهارکننده ابالغ نمایند
و صاحب کاال مکلف است درصورتی که نیاز به استرداد مبالغ
مربوطه میبیند طی صدور اصالحیه ،حقوق ورودی و عوارض
پرداختــی طی اصالحیــه کاهش یابد و درغیــر این صورت
طی کامنت سیســتمی اعالم نماید حق هرگونه اســتردادی
درخصوص مبالغ اضافه پرداختی بعد از ترخیص کامیون را از
خود سلب نموده و هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهد
داشــت؛ همچنین الزم اســت گمرک ایران لیســت استرداد
حقوق ورودی مربوط به کامیونهای وارداتی به شــرح فوق را
به صورت ماهیانه و بصورت مکتوب به دادســتانی عمومی و
انقالب تهران منعکس تا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
> مهلت  ۴روزه برای انبارها

شــرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران نیز مکلف
شده است ظرف چهار روز کاری نسبت به اعالم نرخ انبارداری
کامیونهای وارداتی در انبارهای مراجع تحویل گیرنده کشور
بصورت مکتوب به دادســتانی عمومــی و انقالب تهران اقدام
و هزینه انبــارداری را در کلیه موارد طبــق نرخهای اعالمی
محاسبه و دریافت کند.

