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بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٨/١٧٧٤١٦شماره:
١٣٩٨/٠٢/١٥تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

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

با سالم 
        با عنایت به پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص وضعیت رسوب کاال در بنادر کشور طی نامه شمارۀ 
١٨٤٢ مورخ ١٣٩٨/١/١٧ که مراتب به استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده و طی نامۀ شمارۀ ٥٢٩٠ مورخ ١٣٩٨/١/٢٤ از سوی رئیس 
محترم دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جهت اقدام، ابالغ گردیده است و همچنین نامۀ 
شمارۀ ٩٦١١ مورخ ١٣٩٨/١/٢٧ مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر دستور اقدام براساس مفاد 

نامه ٥٢٩٠ مورخ ١٣٩٨/١/٢٤ ، بموجب این بخشنامه ، بند (٢) پیشنهادات ارائه شده مبنی بر:
«ترخیص اقالم اظهار شده به گمرک ، بدون نیاز به اصالح ثبت سفارش ، طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک ،       

 مشروط به ثابت بودن شرح تجاری کاال»
جهت اقدام، ابالغ می گردد؛

بدیهی است در صورتی که کاالی اظهاری به گمرک ، جزو گروه کاالی ١ بوده ، با این وجود ضمن بررسی کاال توسط گمرک ، ردیف تعرفه 
کاال تغییر پیدا کرده و در گروه کاالیی ٢ قرار گیرد ، در صورت ارائه نامه از سوی بانک عامل مربوطه مبنی بر پرداخت مابه التفاوت توسط 

ذینفع ، ادامه تشریفات گمرکی از این نظر بالمانع خواهد بود. 
همچنین در صورتی که براساس بررسی های صورت پذیرفته ، مطابق ردیف تعرفه استنباطی گمرک ، کاالی مورد نظر در گروه چهارم کاالیی 
- که ثبت سفارش آنها از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع اعالم گردیده است - قرار گیرد، امکان ترخیص کاال مقدور نخواهد بود. 

مسئولیت حسن اجرای بخشنامۀ فوق بر عهده باالترین مقام اجرایی گمرکات می باشد. 
 

 

 

رونوشت:
 -1 جناب آقای میراشرفی رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار.

 -2 جناب آقای دکتر تهرانی مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی بازگشت به نامۀ شمارۀ 9611 مورخ 27/1/98 جهت استحضار.

 -3 جناب آقای بعیدی معاون محترم برنامه ریزی و امور بین الملل جهت استحضار و صدور دستور مقتضی.

 -4 جناب آقای وکیلی سرپرست محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران جهت آگاهی و اقدام الزم .

رونق توليد
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 -5 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات جهت آگاهی و اقدام الزم.

 -6 جناب آقای مهدی پور مدیر کل محترم دفتر ارزش جهت آگاهی و اقدام الزم.

 -7 جناب آقای شیشه چی ها سرپرست محترم دفتر تعرفه جهت آگاهی و اقدام الزم.

 -8 جناب آقای ریاضی سرپرست محترم دفتر مرکزی حراست و امور انتظامی گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت مالحظه.

 -9 جناب آقای کاوه مدیر کل محترم دفتر بازرسی جهت مالحظه.

 -10 زونکن موضوعی (صمت).


