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جناب آقای پناهی
معاون محترم ارزی بانک مرکزی

با سالم و احترام،
   با عنایت به بند هشتم از بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی "نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کاال" که مقرر می دارد: 
متولی اعالم بیش بود ارزش کاال یا گران نمایی، دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، می باشد. از این رو دفتر مزبور پس از 
رسیدگی های الزم، نتیجه نهایی پرونده های بیش بود ارزش کاال را به بانک های عامل، مدیریت امور بین الملل، مدیریت امور بازرسی و 
مدیریت امور حقوقی بانک عامل اعالم می نماید و کماکان این شیوه در حال اجرا می باشد. لیکن بانک های عامل در سایر موارد 
مغایرت یا ابهام در مبلغ ارزی ( ارزش ) مندرج در پروانه گمرکی (از جمله کسر ارزش ناشی از کسر تخلیه، عدم اظهار مبلغ کرایه حمل 
بصورت ارزی و اظهارآن  بصورت ریالی ، استنباط نزول ارزش توسط گمرک و  ...) علیرغم پاسخگویی گمرکات اجرایی مراتب را 

مجدداً و یا بصورت موازی از دفتر ارزش نیز استعالم و دفتر مزبور در خصوص اختالف مراتب را به گمرکات محل ارجاع می نمایند،  
این موضوع خارج از مفاد بند صدراالشاره مجموعه مقررات ارزی بوده و باعث افزایش بوروکراسی اداری، تطویل رسیدگی به        

پرونده های منجر به اعالم نتیجه قطعی جهت رفع تعهد ارزی و افزایش بی دلیل حجم  پرونده های مطروحه میگردد. 
با امعان نظر به مراتب فوق و با توجه با اینکه تشریفات گمرکی منجر به صدور پروانه و ترخیص کاال در گمرکات اجرائی کشور انجام 
می گردد ، لذا به منظور جلوگیری از ایستایی در امور و تسریع در پاسخگویی به مکاتبات خواهشمند است دستور فرمایید بانک های 
عامل از مکاتبات مستقیم با دفتر ارزش خودداری و بدواً کلیه استعالمات در خصوص بیش بود ارزش و موارد 
اختالف را از گمرکات اجرائی کشور استعالم نمایند و اعالم نظر گمرکات اجرایی در خصوص سایر موارد اختالفی 
(به جز بیش بود ارزش کاال) را مبنای اقدام قرار دهند. بدیهی است در خصوص پرونده های ظن بیش بود ارزش کماکان دفتر 

ارزش پس از ارسال پرونده از سوی گمرکات اجرایی رسیدگی و نتیجه نهایی را به بانک های عامل ارسال خواهد نمود .

 

 

رونوشت:
 -1 جناب آقای دکتر میراشرفی رییس کل محترم گمرک ایران جهت استحضار.

 -2 جناب آقای ایمانی مدیرکل محترم دفتر ارزش گمرک ایران جهت آگاهی و اعالم پاسخ نهائی پرونده های بیش بود ارزش کاال به بانک های عامل.

جهش توليد
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 -3 جناب آقای خسروی مدیرکل محترم حراست و امور انتظامی گمرک ایران جهت آگاهی.

 -4 جناب آقای قهرودی مدیرکل محترم بازرسی گمرک ایران جهت آگاهی

 -5 جناب آقای گلی مدیر کل محترم مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته و پولشوئی جهت آگاهی

 -6 ناظرین/مدیرکل/مدیران محترم گمرکات اجرائی مقتضی است دستور فرمایید پس از وصول نامه بانک های عامل با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به موضوع رسیدگی و در خصوص 

پرونده های ظن بیش بود ارزش مراتب را جهت رسیدگی و اعالم نتیجه نهائی به دفتر ارزش ارسال و در سایر موارد اختالف از قبیل کسر ارزش ناشی از کسر تخلیه، عدم اظهار مبلغ کرایه حمل 
بصورت ارزی و اظهار آن بصورت ریالی و ... نتیجه رسیدگی را راساً به بانک های عامل اعالم  نمایند.


