
شماره سریال:           ١٠٥١١٤٤٢ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٣٢٧٢١١شماره:
١٤٠٠/٠٩/٣٠تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

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

با سالم و احترام ،
      در راستای اجرای بند پنجم از تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و جلسه دفتر مقام عالی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در نامه شماره ٦٠/١٨٩٢٢٥ مورخ ١٣٩٩/٨/٦ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت که منجر به صدور و 
ابالغ بخشنامه شماره ١٥٣/٩٩/٩٧٨٥٥٤ مورخ ١٣٩٩/٨/١٨ جهت جلوگیری از رسوب و انباشت کاالها به گمرکات اجرائی 
کشور گردید ، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت طی نامه شماره ٦٠/١٨٠٨٦٤ مورخ ١٤٠٠/٠٨/٠١ ، موضوع 
ضوابط ترخیص بدون اصالح ثبت سفارش برای مغایرت های ردیف تعرفه های اظهاری و استنباطی را صرفاً در خصوص 
کاالهای رسوبی دارای قبض انبار و بارنامه قبل از ١٣٩٩/٠٨/١١ معتبر اعالم و گمرک ایران بمنظور جلوگیری از  رسوب و 
دپوی بیشتر کاالها درگمرکات اجرائی و پیامدها و بازخورد احتمالی ناشی از تصمیم متخذه ، طی نامه شماره 
١٤٠٠/١٠٠٠١٥٣ مورخ ١٤٠٠/٠٨/٠١ به دفتر مربوطه منعکس گردید. علی ایحال با عنایت به تبصره ذیل ماده ٤ قانون 
مقررات صادرات و واردات و ضرورت اجرای آخرین اعالم نظر صمت به شماره ٦٠/١٨٨٤٣٠  مورخ 
١٤٠٠/٠٨/١٠ ، خواهشمند است دستور فرمایید در مواردیکه تعرفه اظهاری و مندرج در ثبت سفارش با 
تعرفه استنباطی آن گمرک مغایرت دارد ، ادامه تشریفات گمرکی و ترخیص کاال منوط به مطالبه ثبت 
سفارش اصالحی خواهد بود.بدیهی است در صورت اعتراض صاحب کاال به تعرفه استنباطی مراتب در 

دفتر تعرفه قابل رسیدگی می باشد. . 
      مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهدۀ مدیران محترم گمرکات اجرائی ، معاونین محترم امور گمرکی گمرکات 
مربوطه و کلیۀ متصدیان ذیربط در انجام تشریفات گمرکی و مسئولیت نظارت کامل بر حسن اجرای آن برعهدۀ ناظرین 

محترم حوزه های نظارت گمرکات استان ها می باشد .

 

 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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«ثبت سیستم اتوماسیون»
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رونوشت:
-معاونت محترم تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری عطف به نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ١٣٩٩/٨/٢ جهت 

استحضار







شماره سریال:           ١٠٢٠١٩٤٦ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٠٠٠١٥٣شماره:
١٤٠٠/٠٨/٠١تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای عباسپور
مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت 

با سالم و احترام،
پیرو مذاکره تلفنی و بازگشت به نامه شماره ٦٠/١٨٠٨٦٤ مورخ ١٤٠٠/٠٨/٠١ درخصوص ترخیص کاالهای رسوبی در 
گمرکات و بنادر کشور اعالم می دارد: بند ٥ تصمیمات جلسۀ مورخ ١٣٩٩/٨/١١ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص 

اجرای تصمیمات مندرج در نامۀ شمارۀ ٦٠/١٨٩٢٢٥ مورخ ١٣٩٩/٨/٦ آن دفتر ، موضوع ضوابط ترخیص بدون اصالح          
ثبت سفارش برای مغایرت های ردیف تعرفه های اظهاری و استنباطی، صرفاً درخصوص کاالهای رسوبی دارای قبض انبار و 
بارنامه قبل از ١٣٩٩/٨/١١ نبوده و متعاقب تشکیل جلسات مشترک با جنابعالی و مجموعه تحت مدیریت ، همچنین کسب نظر از 
حوزۀ معاونت محترم بازرگانی داخلی و معاونت محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ، برای جلوگیری از تشکیل 
رسوب کاال در گمرکات طی نامۀ شمارۀ ٦٠/١٨٩٢٢٥ مورخ ١٣٩٩/٨/٦ برای استحضار وزیر محترم وقت صنعت، معدن و 

تجارت گزارش گردید و مقرر گردید بصورت کلی مبنای اقدام گمرکات قرار گیرد. 
شایان ذکر است دستور فرمایند با مراجعه به سوابق ، مورد را مجدداً بررسی نمایند و چنانچه نظر آن مرجع بر لغو نامۀ مذکور 

باشد مراتب را تصریحاً به این حوزۀ معاونت اعالم تا اقدام الزم معمول گردد. 
بدیهی است با عنایت به اینکه موضوع نامه بصورت خاص گروه های کاالیی ٢١ لغایت ٢٤ را در برمی گیرد، لغو نامه مزبور 
تبعات و ایستایی هایی را برای واحدهای تولیدی ایجاد خواهد کرد که مسئولیت هرگونه تأخیر در ترخیص کاالهای اساسی 
گروه ٢١، مواد اولیه، مواد واسطه ای، تجهیزات و لوازم یدکی مرتبط با خطوط تولید واحدهای تولیدی مشمول گروه های ٢١ 

لغایت ٢٤ ، مستقیماً متوجه آن دفتر خواهد بود. 

 

 

رونوشت:
معاون محترم امور صنایع وزارت صمت جهت استحضار  -

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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سرپرست محترم معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت جهت استحضار  -
مدیرکل محترم دفتر واردات گمرک ایران جهت آگاهی و پیگیری موضوع -

زونکن موضوعی رسوب کاال در بنادر و گمرکات   -
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