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ناظرین محترم حوزه های نظارت، مدیران کل  و مدیران محترم گمرکات اجرایی

با سالم واحترام
با توجه به مکاتبات متعدد بانکهای عامل با گمرکات سراسر کشور درخصوص موضوع «کسرتخلیه» ودر اجرای ماده(3 ) قانون امورگمرکی، 
به منظور جلوگیری از بروکراسی زائد اداری و همچنین جهت بهبود انجام تشریفات گمرکی و پیرو جلسات برگزار شده با بانک مرکزی، وزارت 
صمت و سازمان تعزیرات حکومتی در مورخ 1401/4/7 و 1401/4/25 ، بدینوسیله دستورالعمل اجرایی زیر جهت رسیدگی و اقدام الزم نسبت به وقوع 
کسرتخلیه در گمرکات اجرایی ابالغ و دسترسی الزم صرفاً جهت مدیران، معاونین امورگمرکی، رؤسای سرویس ارزیابی، جانشینهای 

معاون امورگمرکی و مسؤولین درب خروج؛ تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ برای درج پیغام قابل توجه بانک در سامانه متمرکز برقرار خواهد شد. 

 بدیهی است اعطاء این دسترسی در سامانه محلی (LOCAL) صرفاً با نظارت مستمر و مسؤلیت مستقیم باالترین مقام گمرک اجرایی و در چارچوب این 
دستورالعمل مجازخواهد بود. 

۱- درصورتیکه خرید، اظهار و پرداخت حقوق ورودی برمبنای معیاری بجز وزن باشد (ازقبیل متر، مترمربع، مترمکعب، عدد و...) و وزن خروجی نسبت 
به وزن اظهاری دارای کسری باشد، پس از بررسی موضوع درصورت ترخیص صحیح مقداری کاالی اظهاری، پیغام پارامتریک به شرح زیر درج 

گردد:

« قابل توجه بانک: کاالی موضوع این اظهارنامه شامل مقدار .... (حسب مورد: عدد/مترمکعب/متر/مترمربع/عدد و...) به ارزش 
......  مطابق با مقدار کاالی مندرج در ثبت سفارش، صحیحاً و به صورت کامل از گمرک ترخیص شده است. نظر به اینکه معیار 
خرید و اظهارکاال به گمرک به صورت غیر وزنی بوده است لذا وزن خروجی، تأثیری درمقدار کاال نداشته و کاال فاقد کسر 

تخلیه میباشد.»  

۲- وزن کانتینرهای خالی در سامانه به صورت پیش فرض برای کانتینر 20 فوت استاندارد معادل 2000 کیلوگرم و برای کانتینر 40 فوت استاندارد 
معادل 4000 کیلوگرم محاسبه میگردد. وزن کانتینرهای خالی باتوجه به مارک و مشخصات و شرکت سازنده دارای اوزان متفاوت بوده و بر روی 

درب آنها و یا سایر اسناد کاال درج شده است. بنابراین برای بررسی کسر تخلیه الزم است که وزن دقیق کانتینر، مبنای محاسبه قرار گیرد.

۳- در موارد بروز اشتباه در ثبت وزن و مقدار کاال در زمان اظهار و یا ویرایش اظهارنامه، الزم است با رعایت کامل مقررات نسبت به ویرایش موارد 
اشتباه اقدام الزم بعمل آید.

۴- درخصوص اشتباه در درج سایر اطالعات از قبیل شماره ابزار پرداخت، نام بانک،کد شعبه و... پس از بررسی الزم، در صورت نیاز با دسترسی پیغام 
قابل توجه بانک و با رعایت کامل مقررات اقدام الزم معمول نمایند.

۵-بامد نظر قرار دادن تصمیمات یکصدو بیست وپنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، موضوع پذیرش تلورانس وزن 1.5٪ به شماره 60/287308 مورخ 
٩٩/11/26 برای کاالهای فله واساسی و ضروری مشمول دریافت ارز ترجیحی (گروه یک کاالیی) که به صورت فله یا کانتینری وارد می شوند اجرا 
ودرخصوص سایر کاالها از جمله کاالهای اساسی مشمول گروه 21 حداکثر3٪ تلورانس وزنی قابل پذیرش بوده و مالک رسیدگی قرار خواهد گرفت. 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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درسایر موارد که میزان کسرتخلیه بیش از تلورانس ابالغی و مورد اعتراض ذینفع باشد، پس از شرح دقیق ماوقع ازسوی گمرک اجرایی، رسیدگی به 
این موضوع و اعالم نظر نهایی به بانک عامل صرفاً در صالحیت دفتر واردات گمرک ایران خواهد بود.

۶- برابر تصمیمات اتخاذ شده، در مواردی که کسر تخلیه ناشی از عدم ورود کاال به میزان مندرج در ثبت سفارش باشد، بانک عامل مکاتبهای با 
گمرک اجرایی نخواهد داشت.

۷- در موارد خرید کاال به صورت وزنی و مشاهده مغایرت در وزن اظهار شده با وزن باسکول، الزم است پیش ازخروج کاال وزن دقیق لفاف، بسته 
بندی، پالت و... با ارزیابی دقیق در مرحله درب خروج  مورد بررسی قرار گرفته و در صورت درستی وزن خالص اظهاری، با درج پیغام قابل توجه بانک 

اقدام الزم معمول گردد.

8- در موارد تأیید کسرتخلیه پیغام پارامتریک به شرح زیر توسط گمرک اجرایی درج گردد:

« قابل توجه بانک: کاالی موضوع این اظهارنامه شامل تعداد .... با وزن ناخالص اظهاری ...  کیلو گرم و وزن ناخالص خروجی 
... کیلوگرم می باشد که با احتساب تلورانس ابالغی مورد تائید ستاد تنظیم بازار، میزان کسر تخلیه ....کیلوگرم و معادل ... 

درصد اعالم می گردد»

مسؤل اقدام بندهای ۱ و ۳ و ۴ : مدیرگمرک اجرایی، معاون امورگمرکی و یا رؤسای سرویس ارزیابی.

مسؤل اقدام بندهای ۲ و  ۷  و۸ : مدیرگمرک اجرایی و یا مسؤل درب خروج گمرک.

بدیهی است مسؤلیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل برعهده باالترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود.

 

 

رونوشت:
 1- جناب آقای ستادک مدیر محترم سیاست ها ومقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بانک مرکزی بازگشت به نامه شماره 103837/01 مورخ1401/4/28 و پیرو نامه شماره 

454382/1401 مورخ 1401/4/4 جهت استحضار و صدور دستورات الزم جهت ابالغ موارد مصوب در جلسات متشکله به بانک های عامل سراسر کشور
 2- سرکارخانم باقری زمردی مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات جهت استحضار

 3- جناب آقای عسگری معاون محترم امور گمرکی گمرک ایران جهت استحضار
 4- سرکارخانم باقری پور مدیرکل محترم دفتر فنآوری اطالعات وامنیت فضای مجازی جهت استحضار خواهشمند است دستورفرمایید تدابیری اتخاذ نموده تا صرفا پیغام قابل توجه بانک؛ برای بانک 

های عامل نمایش داده شده و از نمایش سایر پیغام ها به طرق شایسته ممانعت بعمل آید.
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 5- جناب آقای کریمی کیا مدیرکل  محترم دفتر مدیریت اطالعات و برنامه ریزی گمرک ایران - با سالم و احترام با توجه به تاریخ اجرای بخشنامه (1401/6/1) و حساسیت موضوع خواهشمند است 
دستورفرمایید ترتیبی اتخاذ نمایند تا اقدامات الزم جهت اعطاء دسترسی در سامانه متمرکز(acc)«صرفاً» به افراد و سمت های صدرالذکر تا قبل از تاریخ اجرای بخشنامه ؛صورت پذیرد.


