
شماره سریال:           ٩٧٨١٦٣٩ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٦٥٣٥٢٨شماره:
١٤٠٠/٠٥/٢٠تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی
موضوع :  تاکید برعدم بارگذاری اسناد در EPL و ارسال اسناد فیزیکی به کارگروه تعیین ماهیت

با سالم،
     پیرو بخشنامه های به شماره ٢٢٧/٩٩/١٣٤٦٦٤٤ مورخ ١٣٩٩/١١/٥ (موضوع ارتباط بین سامانه ثبت اطالعات معامالت نفتی ( ثامن) و 
سامانه جامع امور گمرکی)، ١٦٩/٩٨/٩٣٦٣٤٨ مورخ ٩٨/٧/١٧ (موضوع عدم ارسال اسناد فیزیکی به کارگروه تعیین ماهیت) و 
١٤/٩٧/٤٣٨٩٥ مورخ ٩٧/١/٢١ (موضوع ثبت فاکتور خرید روغن تصفیه مجدد در سامانه ثامن در قسمت موجودی انبار از منوی تولیدات 
مواد اولیه فاقد ایران کد) مجدداً تاکید می گردد با عنایت به تبصره ٢ بند ٢٨ دستوارالعمل ماده ٤٥ (موضوع بخشنامه شماره 
٢٥٦/٩٨/١٤٠٨١٠٤ مورخ ٩٨/١٠/٣٠) از آنجائیکه مقرر گردیده است اطالعات کلیه اظهارنامه های صادراتی فرآورده ها و مشتقات مایع 
نفت و گاز از طریق سامانه گمرک برای کارگروه تعیین ماهیت ارسال و کارگروه نیز نتیجه بررسی نهایی را از همان طریق در اختیار 
گمرک قرار خواهد داد» لذا مطابق مفاد بخشنامه ردیف ١٦٩ صدرالذکر و با توجه به دسترسی کارگروه به اطالعات اظهارنامه صادراتی 
(ارسال به صورت وب سرویس به استاندارد) الزم است گمرکات اجرایی از بارگزاری اسناد در EPL (که فاقد وجاهت قانونی می باشد) و 
نیز ارسال اسناد فیزیکی به کارگروه تعیین ماهیت سازمان ملی استاندارد خودداری نمایند و تا اطالع ثانوی، پس از وصول نتیجه آزمایشگاه 
صرفاْ طی نامه محرمانه و با تصریح شماره  و تاریخ کوتاژ اظهارنامه صادراتی و کد رهگیری اخذ شده از سامانه ثامن مراتب را به کارگروه 
اعالم نمایند و تا زمان راه اندازی قفل سیستمی بین سامانه های گمرک و ثامن، مطابق بخشنامه  ٢٨٥/٩٧/١١٠٧٥٥٥ مورخ ٩٧/٩/١٢  جهت 
صحت سنجی ترتیب فرآیند اظهار اقدام نمایند. این موضوع شامل کلیه فرآورده های نفتی از جمله روغن های تصفیه دوم با اسناد منشأ 

روغن کارکرده  نیز خواهد بود.

 

 

رونوشت:
 - معاونت محترم تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/٨/١٢ آن معاونت و همچنین نامه شماره ٩٩/١٤٩٤٧٥ 

مورخ ٩٩/١٠/١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها


