
شماره سریال:           ٩٦٨٨٢٠٦ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٥١٧٦٩٧شماره:
١٤٠٠/٠٤/٢٠تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه گمرکات اجرایی

با سالم و احترام،
به پیوست تصویر نامه شماره ١٠١٤١٧ مورخ ١٤٠٠/٤/١٣ با موضوع اجرای تصویبنامه شماره ١٥٥٢٦٩/ت٥٨٥٩٧ مورخ 
٩٩/١٢/٢٦ هیأت محترم وزیران و امکانپذیر شدن مهلت واردات سهمیه شرکت های تعاونی مرزنشینان در سال ١٤٠٠ یک سال 

پس از تاریخ پروانه صادراتی مربوطه ارسال و اعالم می دارد:
١– پیرو بخشنامه ٢٤٩٢١٤ مورخ ١٤٠٠/٢/٢٧ این دفتر از آنجائیکه مستند به بند ٢ تصویبنامه یادشده واردات کاالهای مشمول 
خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده می باشد بنابراین با رعایت نظر اخیر دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت 

ترخیص مشروط به رعایت ضوابط، قوانین و مقررات با پرداخت حقوق ورودی مجاز می باشد.
٢–پیرو دستورالعمل اداری شماره ١٠٣٥٩٤ ١٤٠٠/١/٢٩ مهلت واردات کاال توسط شرکت های تعاونی مرزنشینان یکسال پس 
از تاریخ پروانه صادراتی بوده و لذا سهمیه هر ساله پس از تاریخ پروانه صادراتی قابل اعمال بوده و امکان واردات تا یک سال 

از تاریخ پروانه صادراتی میسر می باشد.
بدیهی است بند یک این بخشنامه مربوط به گمرکات مرزی کشور و بند ٢ آن مربوط به گمرکات دارای رویه مرزنشینی 
واردات از محل سهمیه شرکت های تعاونی مرزنشینان بوده و برای سایر گمرکات اجرایی کشور جهت آگاهی و عنداللزوم 

نظارت الزم ابالغ شده است. 
بنابراین خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت مفاد نامه اخیر دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اقدامات الزم 

معمول و نسبت به حسن اجرای این بخشنامه تمهیدات مقتضی را اعمال نمایند.  

 

 

رونوشت:
 ١- سرکار خانم باقری پور مدیرکل محترم دفتر فناوری اطالعات و فضای مجازی جهت آگاهی و اقدام الزم

 ٢- جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات  و واردات وزارت صمت بازگشت به نامه صدرالذکر جهت آگاهی

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها




	75.1400.517697-14000420
	101417

