
شماره سریال:           ٧١٧٠٧٣٧ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٨/١٤٤٠٤٠٢شماره:
١٣٩٨/١١/٠٧تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

  گمرکات اجرایی

با سالم و احترام،
     در اجرای دستور معاون محترم فنی و امورگمرکی موضوع بخشنامه شماره ٩٨/١٣٨٣٨٥٠ مورخ ٩٨/١٠/٢٤ و همچنین 
دستورالعمل شماره ٩٨/٣٧٧٢٢٣ مورخ ٩٨/٣/٢٥ این دفتر( تصاویر پیوست)، به منظور پرهیز از مکاتبات مکرر فاقد مستندات 
قانونی، ضمن ارسال فرم تهیه شده این دفتر که در قالب فرمهای مکاتبه در اتوماسیون اداری بارگذاری شده دستور فرمایید از 
تاریخ ابالغ این بخشنامه، مکاتبات صرفاً در قالب بارگذاری شده، پس از تکمیل تمامی مشخصات درخواست شده و با امضای 

باالترین مقام آن گمرک یا ازطرف ایشان صورت پذیرد .  
 

 

رونق توليد



.......  

  مدير كل محترم دفتر تعرفه
  

  با سالم و احترام

 دستورالعمل و معاون محترم امور گمركي گمرك ايران 24/10/98مورخ  1383850/98در اجراي بخشنامه شماره 
  ذيل اعالم مي گردد: حبه شراختالف دفتر تعرفه، مراتب  25/3/98مورخ  377223/98شماره 

 :مشخصات اظهارنامه مورد مكاتبه
   تاريخ كوتاژ    كوتاژ

   قبل يا بعد از ترخيص    نام صاحب كاال

   باطينكاالي استنام     كاالي اظهاري نام

   مأخذ تعرفه اظهاري    تعرفه اظهاري

   مأخذ تعرفه استنباطي    تعرفه استنباطي

 
 كاالو وزن تعداد 

  مبلغ مورد اختالف بدون 
 احتساب جريمه (ريال)

  مستندات:شرح مورد اختالف با ذكر 
  

  باط گمرك محل با ذكر مستندات كامل:ناست
وگ، بروشور لرؤيت كاال، كاتا –نظريه آزمايشگاه –خالصه آراء طبقه بندي –قواعد عمومي –(يادداشت هاي توضيحي

  ..).و
  

  :مستندات بارگذاري شده در فايل پيوست مكاتبه
 نمونه كاال  

  )ارسال (در صورت امكان
تصوير واضح كاال  گتالوكا  پروفرما  

ليست عدل بندي  بروشور  نظريه آزمايشگاه 
 ـــه كميته ـــورتجلس ص

  مشورتي
(... نقشجه انفجاري با مشخص كردن قطعات وارد شده و) ساير مدارك  

  :ساير توضيحات در خصوص مورد اختالفي
  

  .نتيجه را اعالم نمايندخواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به مورد، با توجه به مراتب فوق رسيدگي و 

  رونوشت: معاون محترم امورگمركي گمرك ايران جهت استحضار.
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