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با سالم و احترام،
   پیرو بخشنامه های صادره در خصوص نحوه ارزشگذاری کاالها، با عنایت به وجود موارد نقص رسیدگی در برخی از پروندههای اختالفی 
مظنون به قاچاق، ارسالی از گمرکات محل (از حیث اعتراض به ارزش مورد محاسبه)  خواهشمند است دستور فرمایید به شرح زیر و با 

رعایت سایر مقررات اقدام نمایند:
در رسیدگی به ارزش کاالی قاچاق ورودی یا صدوری جهت تسریع در صحت بررسی و جلوگیری از تطویل روند رسیدگی، براساس بند 
ح و بند خ ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین منابع و مستندات موضوع مواد مرتبط مندرج در قانون امور گمرکی و آیین 

نامه اجرایی آن با احصاء نوع، مشخصات و ماهیت دقیق کاالها و همچنین اطالعات الزم جهت ارزش گذاری؛ اقدام گردد. 
 در صورت دستور مرجع محترم قضایی مبنی بر ارجاع پرونده به این دفتر، مراتب به همراه مشخصات کامل کاالها به تفکیک هر 
ردیف، ارزش واحد استنباطی، ارزش کل استنباطی، محاسبه صحیح ارزش ریالی  و همچنین هر گونه مستند احتمالی قابل 
اتکا در این خصوص  از قبیل فاکتور ، اسناد خرید و فروش ، کاتالوگ ، بروشور ، ... موجود در جوف کاال یا ارسال شده توسط سازمانهای 
کاشف و یا نظرات مندرج در نامه های وارده سازمانهای ذیربط با درج مصادیق مرتبط و بارگذاری تصاویر مربوطه و منابع و 

مستندات مورد رسیدگی، با این دفتر مکاتبه گردد.
درصورت دستور مرجع محترم قضایی مبنی بر طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی، محاسبه 

صحیح مبلغ مورد اعتراض و حق رسیدگی کمیسیون ؛ مورد تاکید می باشد . 
شایان ذکر است با عنایت به نامه شماره  ۵۴/۵۱۹/۱/۱۴۰۰/۳۰۷۷۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ مدیرکل محترم دفتر حقوقی گمرک ایران، 
امکان طرح پرونده های متشکله قاچاق در کمیسیون تجدید نظر وجود نداشته و در صورت ابرام مرجع محترم رسیدگی 

کننده جهت طرح پرونده در کمیسیون مزبور، مراتب از طریق دفتر حقوقی گمرک ایران قابل پیگیری خواهد بود.

 

 

رونوشت:
 1- جناب آقای ارونقی معاون محترم فنی و امور گمرکی جهت استحضار.

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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 2- معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اجرای بند 1 نامه شماره 90٦2٦ مورخ 12/08/99 آن معاونت و نیز نامه شماره 19475/91 مورخ 

01/10/99 معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت استحضار.
 ٣- جناب آقای خسروی مشاور محترم رییس کل و مدیر کل حراست و امور انتظامی جهت استحضار.

 
 4- جناب آقای قهرودی مدیرکل محترم بازرسی و مدیریت عملکرد جهت استحضار.

 5- جناب آقای خدرویسی مدیر کل محترم دفتر حقوقی بازگشت به نامه فوق الذکر جهت استحضار.
 جناب آقای گلی مدیر کل محترم مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته جهت استحضار


