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ناظرین /مدیران کل/ مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعالم ارزش نو کامیون های کشنده وارداتی مدلهای۲۰۱۷ الی ۲۰۲۰

با سالم و احترام،
با توجه به تصمیمات متخذه در کمیته تبصره 6  و 8  ماده واحده قانون خودرو ارزش نو کامیون های کشنده مستعمل  بر 
اساس مدل و سال ساخت ( 2017 لغایت 2020 ) به شرح جدول ذیل تعیین و اعالم می گردد. خواهشمند است 
دستورفرمایید ارزش گذاری کامیون های وارده براساس ارزشهای اعالمی و با احتساب بیمه و کرایه حمل صورت پذیرد.

 
مدل سال 2020

یورو فوب
مدل سال 2019 

یورو فوب 
مدل سال 2018

یورو فوب
مدل سال 2017

یورو فوب
مدل کامیون کشنده

77015 74770 72595 70480 RENAULT T460
78990 76690 74450 72285 RENAULT T480
85345 82860 80445 78100 DAF  XF460

Space cabin
90590 87950 85390 82900 DAF  XF460

 superSpace cabin
87340 84790 82320 79925 DAF  XF480

Space cabin
92580 89880 87260 84700 DAF  XF480

superSpace cabin
89330 86730 84200 81750 DAF  XF510

Space cabin
93660 90930 88275 85700 DAF  XF510

 superSpace cabin
91325 88665 86080 83575 DAF  XF530

Space cabin
96570 93760 91025 88375 DAF  XF530

 superSpace cabin
CFR120768 یورو CFR117250 یورو CFR113835 یورو CFR110520 یورو VOLVO FH500

     * ارزشهای اعالم شده در جدول فوق در خصوص کاالی نو( مبنای وصول حقوق ورودی و سایر عوارض متعلقه ) 
می باشد لذا گمرکات ترخیص کننده می بایست براساس پارامترهایی از جمله درصد استهالک و میزان کارکرد ( کیلو 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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متر ) ... ،  راسا  ارزش معامالتی کامیون های مزبور را احصاء و با رعایت سایر مقررات  اقدام الزم معمول نمایند.  بدیهی 
است در صورتیکه  ارزش اظهاری با  ارزش معامالتی احصاء شده آن گمرک متناسب باشد ،  به استناد ماده 183 آ ا ق ا 
گ مابه التفاوت حقوق ورودی ناشی از تفاوت بین ارزش واقعی مستعمل با ارزش نو تعیین شده مشمول جریمه یا ابطال 

پروانه صادراتی نخواهد بود .  
  ** درصورت اعتراض صاحبان کاال  به ارزش های نو مندرج در جدول فوق ( مبنای وصول حقوق ورودی ) و یا 
تشخیص نامتناسب بودن (نزول / بیش بود) ارزش اظهاری در مقایسه با ارزش معامالتی احصاء شده و اعتراض ذینفع ، 

مراتب را حسب مورد ، قبل یا بعد از ترخیص به همراه میزان کارکرد ( کیلومتر ) ، وضعیت ظاهری خودروی اختالفی،  
درصد استهالک و تصاویری از جهات مختلف کاال ، با این دفتر مکاتبه نمایند .

***همچنین جهت جلوگیری از مکاتبات غیر ضرور فیمابین بانکهای عامل ، گمرکات اجرایی و این دفتر؛  ارزش 
معامالتی احصا شده  با رعایت ماده 14 ق ا گ ( تا سقف ارزش مندرج در  اسناد خرید )  به عنوان ارزش استنباطی مبنای 

اعالم به بانک عامل جهت تسویه ارزی خواهد بود . 
****این بخشنامه جهت اجرا و اقدام به گمرکات تخصصی ابالغ و برای سایر گمرکات صرفا جهت اطالع می باشد.

 

 

رونوشت:
 1- معاونت محترم تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری عطف به نامه شماره99/90626 مورخ99/8/12 و همچنین نامه شماره99/149475 مورخ99/10/1 

معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار.
جهت استحضار.  2- جناب آقای ارونقی معاون محترم فنی و امور گمرکی

 3- جناب آقای خسروی مشاور محترم رییس کل و مدیر کل حراست و امور انتظامی جهت استحضار.
 4- جناب آقای قهرودی مدیرکل محترم بازرسی و مدیریت عملکرد جهت استحضار.

 5- جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم دفتر واردات جهت استحضار.
 6- جناب آقای بمانا مدیر نوسازی توسعه و برنامه ریزی ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای عطف به نامه شماره 88733/71 مورخ 1400/6/22 جهت اطالع.


