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ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرائی 
با سالم ،

نحوۀ اقدام درخصوص کاالهای فاقد جنبۀ تجاری موضوع بند ١ مادۀ ٣٨  آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 
وفق مفاد نامه های شمارۀ ٩٨/١٥٢١٦٤٧ مورخ ١٣٩٨/١١/٢٦ گمرک ایران، شمارۀ ٦٠/٣١٤٣٣٨ مورخ ١٣٩٨/١١/٢٧             

دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامۀ شمارۀ ٩٨/١٥٣٩٨٢١ مورخ ٩٨/١١/٢٩ ،       
همچنین بند ٨ بخشنامۀ ٩٩/٩٧٨٥٥٤ مورخ ١٣٩٩/٨/١٨ گمرک ایران می باشد که موکداً به اجرای صحیح مفاد این بخشنامه ها 

تأکید شده است.  لذا ضمن تأکید مجدد بر موارد پیشگفت دستور فرمایید : 
از ترخیص انواع لنزطبی و غیرطبی ( عدسی ) عینک  از محل بند یک ماده ٣٨ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات  (١
و واردات و رویه های مشابه مانند پته تجاری جدا خودداری نمایند . بدیهی است ترخیص کاالی مذکور منوط به اخذ 

ثبت سفارش و رعایت کلیۀ مقررات مربوطه از جمله تایید کد منشاء ارز ( ساتا )  می باشد ؛ 
در خصوص ارزش گذاری کاالهای موصوف، ضمن عدم پذیرش اظهار و اسناد کلی گویی و فاقد شرح دقیق مشخصات  (٢

کاال ، ارزیابان و کارشناسان آن گمرک ضمن دقت درارزیابی انواع کاالی مذکور از جمله تعداد و سایر مشخصات،  
نسبت به ثبت دقیق مشخصات کاالی وارده اقدام و نوع دقیق کاالی وارده اعم از نیمه ساخته، آماده، تک کانون و ...     

هر اظهارنامه وارداتی را بعد از استعالم از آزمایشگاه استاندارد مشخص و ضمن ارسال نمونه کاال مراتب را قبل از 
ترخیص از دفتر تعیین ارزش  استعالم نمایند؛ بدیهی است ترخیص کاال منوط به اعالم نظر دفتر یادشده خواهد بود.

چنانچه کاالهای مزبور قبالً از گمرک تحت سرپرستی، از محل بند ١ ماده ٣٨ یا بصورت غیر تجاری ترخیص شده است،  (٣
بقید فوریت ضمن بررسی اسناد و مدارک و با هماهنگی دفتر ارزش و بررسی دقیق ارزش کاالی ترخیص شده نسبت به 

صدور مطالبه نامه کسر دریافتی اقدام و از نتیجه، این حوزه معاونت را مطلع فرمایند.
مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده باالترین مقام  گمرکات  اجرایی و مسئولیت نظارت بر اجرای آن برعهدۀ 

دفاتر ارزش و واردات گمرک ایران می باشد .

 

 

جهش توليد
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 رونوشت گیرندگان:
جناب آقای دکتر میراشرفی رییس کل محترم گمرک ایران جهت استحضار  -

جناب آقای دکتر نقدی معاون محترم گمرک ایران جهت استحضار و صدور دستور مقتضی -
جناب آقای ایمانی مدیرکل محترم دفتر ارزش گمرک ایران جهت آگاهی و اقدام الزم درخصوص مورد از جمله اصالح کلیۀ شناسه های موجود مرتبط با کاالهای اعالم شده در سامانه ارزش  -

کاال
جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم دفتر واردات جهت آگاهی و توجه به موضوع و نظارت مستمر درخصوص موارد عنوان شده و پیگیری الزم درخصوص کاالهای ترخیص شده  -

جناب آقای قهرودی مدیرکل محترم بازرسی گمرک ایران جهت مالحظه و دستور رسیدگی به موارد ترخیص شده از گمرکات با صدور پته پیرو جلسه برگزار شده در این خصوص -
جناب آقای خسروی مدیرکل محترم حراست و امور انتظامی گمرک ایران جهت مالحظه و دستور رسیدگی به مورد با توجه به جلسۀ برگزار شده در این خصوص  -

نماینده محترم سازمان بازرسی کل کشور مستقر در گمرک ایران جهت مالحظه با توجه به جلسۀ برگزار شده در این خصوص  -
زونکن موضوعی کاال (ارزش)   -


