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۶/۱۰۹/۶۲۰
جناب آقای معصومی 

مدیرکل محترم دفتر قوانین و مقررات  ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاالوارز 

با سالم و احترام،
      پیرو مذاکره حضوری مورخ 1400/3/1۹ با جناب آقای دکتر شایسته و در راستای  نامه شماره 00/201073/ص مورخ 1400/3/18 مدیر کل 
محترم دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز عنوان آن دفتر محترم، خواهشمند است در خصوص ابهامات 
مطروحه از سوی گمرکات اجرایی، دفاتر ستادی و ارباب رجوع گمرک پیرامون دستور العمل اصالح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، 

واردات، عبور(ترانزیت ) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای و مشتفات نفتی درامور گمرکی بررسی و اعالم نظر فرمایند:
براساس تبصرههای ٣ و ٤ ماده ٢٥ دستور العمل موصوف، با لحاظ مواعد قانونی مندرج، نظریه نهایی کارگروه تعیین ماهیت به عنوان  -1
مرجع رسیدگی کارشناسی و اعالم نظر فنی در خصوص ماهیت مشتقات نفتی مستند به تبصره (٥) ماده ٢٨ دستورالعمل، مالک 
عمل جهت تعقیب جرایم قاچاق  فرآورده های سوختی میباشد؛ لذا پس از ارجاع پرونده جهت اقدامات قانونی به مرجع قضایی و پذیرش 
اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی در این مرحله از سوی مرجع رسیدگیکننده، وفق تبصره (٣) ماده ٣٢ دستورالعمل موصوف و انعکاس از 

سوی مرجع قضایی جهت رسیدگی مجدد به کارگروه؛ موجب اظهار نظرهای متفاوت با اختالف درصد تعیینی اولیه شده است.
با عنایت به اینکه در خصوص مصادیق مشمول بندهای (ب) و (ج) ماده ٢٩ دستورالعمل موصوف، زمان وصول نظریه کارگروه تعیین  -2
ماهیت به عنوان روز کشف و مالک عمل جهت محاسبه ارزش کاالی قاچاق تلقی گردیده است و در مواردی که گزارش 
وقوع جرم منوط به وصول پاسخ مجدد کارگروه تعیین ماهیت اداره استاندارد (براساس اعتراض صاحبان کاال) میباشد و پس از اعتراض و 
وصول پاسخ مجدد کارگروه مذکور امکان دارد تایید نظر اول یا کاهش یا افزایش میزان درصد مواد سوبسیدار در محصوالت صادراتی صورت 
پذیرد و نظریه الحق صرفاً ناظر بر تغییر درصد می باشد؛ در اینگونه موارد از نظر اینکه تاریخ روز کشف جهت محاسبه میزان ارزش کاال 

تاریخ نظریه اولیه کارگروه میباشد یا تاریخ آخرین نظریه دارای ابهام است!
     بدیهی است چنانچه پیرو جلسه اخیر کارگروه حقوقی و قضایی، مالک عمل برای تعیین ارزش اینگونه موارد، روز اظهار مقرر گرددآ ابهام 

مطروحه سالبه به انتفاء موضوع میگردد.
3- پیرو بند فوق با توجه به اعالم زمان وصول پاسخ کارگروه موصوف، به عنوان زمان کشف و مالک عمل جهت محاسبه  جریمه قاچاق، در 
مواردی که محموله اظهاری مطابق پاسخ کارگروه تعیین ماهیت مشمول بند (الف) ماده ٢٩ دستورالعمل میباشد و ذینفع میبایست به میزان درصد 
فرآوردههای نفتی خارج از ماهیت نسبت به پرداخت مابهالتفاوت قیمت داخلی و بینالمللی فرآورده به حساب تعیین شده نزد وزارت نفت، اقدام و 
رسید آن را به گمرک ارائه نماید، مبنای تاریخ محاسبه مابهالتفاوت با عنایت به اعتراض به  نحوه محاسبه در ارزش چه زمانی خواهد 

بود؟

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



شماره سریال:           ۹470883 «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

1400/3٦4832شماره:
1400/03/22تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

4- اخیراً در خصوص پرونده برخی از شرکتهای صادرکننده مشتقات نفتی که قبال  براساس نظریه کارگروه تعیین ماهیت سازمان ملی استاندارد 
پرونده آنها منجر به تنظیم صورتجلسه کشف قاچاق و اعمال بند (ب) ماده ٢٩ دستور العمل گردیده و پرونده آنها به مراجع رسیدگی کننده ارسال 
و یا درمرحله اداری اعتراض شرکت مورد پذیرش گمرک قرار گرفته است، نظریه جدید کارگروه متضمّن تعدیل درصدهای اعالم شده قبلی بوده و 
موضوع مشمول 10 درصد وجود مواد یارنهای و انطباق با اظهار اعالم گردیده؛ در مواردی که پرونده های قاچاق متشکله کماکان در مرجع رسیدگی 
کننده مطرح می باشد و هنوز منجر به صدور رای قطعی نگردیده است و یا پس از صدور رای قطعی، گمرکات به استناده ماده 477 آیین دادرسی 
کیفری اقدام به اعاده دادرسی نمودهاند؛ در اینگونه موارد که نظریه قبلی کارگروه با نظریه اخیر ارائه شده اختالف دارد و نظریه اخیر 
مستلزم اخذ مابهالتفاوت ارزش میباشد، ابهام اینجاست که مابهالتفاوت حاصله قابلیت اعالم به شرکت نفت را دارد یا خیر؟ به 

عبارت دیگر مابه التفاوت مورد اشاره قابلیت  وصول دارد یا خیر ؟

۵- مطابق تبصره ٣ ماده ٢٥ دستورالعمل مزبور مبنی براینکه نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه میبایست حداکثر ظرف یک روز کاری 
انجام و بررسی و اعالم نظر نهایی کارگروه تعین ماهیت نیز حداکثر ظرف 8 روز کاری پس ازتحویل نمونه (با احتساب 2 روز برای آزمایشگاه مجاز) 
صورت پذیرد؛ این درحالی است که  نظریه کارگروه استاندارد با تأخیر بعضاً ٦ ماهه و بیشتر  اعالم میگردد و از طرفی پس از پذیرش اعتراض 
صاحب کاال و تعدیل درصد ماهیت مواد یارانهای، مالک عمل جهت محاسبه ارزش کاالی قاچاق  براساس کدام نظریه 

کارگروه می باشذ؟

     بدیهی است موارد معنونه بر اساس ابهامات مطروحه، جمعبندی و اعالم شده است و چنانچه ابهام دیگری در خصوص چگونگی اجرای 
دستورالعمل موصوف از سوی گمرکات واصل گردد متعاقباً منعکس خواهد شد.

  

رونوشت:
 - جناب آقای دکتر نقدی - معاون محترم حقوقی و نظارت حهت استحضار.

 -جناب آقای افشاریان - مدیر کل محترم  دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، بازگشت به رونوشت نامه شماره 201073/00/ص مورخ 
18/3/1400 جهت آگاهی.

 - جناب آقای شامانی - مدیرکل محترم دفتر صادرات، جنانجه عالوه بر موارد فوق  ابهاماتی دیگری درخصوص دستور العمل موصوف مشاهده می گردد، جهت انعکاس به ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم فرمایند.
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 - بخشنامه به کلیه گمرکات سراسر کشور، چنانچه در ارتباط با پرونده های متشکله عالوه برموارد فوق االشاره صرفاً در اجرای دستورالعمل فراورده های نفتی ابهامی مشاهده می گردد، به 
مظنور انعکاس به ستاد مزبور به این مرکز منعکس فرمایند.


