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 با سالم،
        پیرو بخشنامههای شماره ٥٠/٩٧/١٩٢٣٨٧ مورخ ٩٧/٠٢/٢٣، شماره ٣٧٠/٩٧/١٥١٩٥٧٦ مورخ ٩٧/١٢/٨ و شماره 
٢٤٢/١٣٦٦٩٥٤ مورخ ٩٨/١٠/٢٢ دفتر صادرات موضوع «تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی در جریان»، ضمن تأکید مجدد بر 
اجرای بخشنامه های پیروی صدراالشاره،  اعالم می دارد با عنایت به استعالم انجام شده  از دفتر محترم حقوقی در خصوص «امکان یا 

عدم امکان ابطال اظهارنامه های در جریان که دارای بدهی ماده ٧ میباشند» و پاسخ واصله  طی نامه  شماره ٩٩/٥٦٥٣١ مورخ ٩٩/١/٣٠  
دفتر موصوف مبنی بر اینکه «در صورت دارا بودن بدهی و عدم وجود کاالیی متعلق به متقاضی، ابطال اظهارنامه با وجود ماده ٧ منافاتی 
ندارد، مگر در خصوص موضوع دستور قضایی خاصی از سوی مراجع قضائی ابالغ شده باشد که در صورت وجود پرونده قضایی و 
دستور قضایی، وفق دستور قضایی قابل اقدام می باشد» و نیز با امعان نظر به استعالم صورت پذیرفته از معاون محترم امورگمرکی (طی 
ارجاعات نامه شناسه ٧٨٧٠٤٧٨) دستور فرمائید جهت ابطال اظهارنامه های صادراتی در جریان که صادرکننده مندرج در آنها دارای 
بدهی موضوع ماده ٧ قانون امورگمرکی میباشد،  با لحاظ نمودن تمامی شرایط مندرج در کلیه دستورالعملها و بخشنامه های ابالغ شده، 
از جمله مفاد بند ٢ بخشنامه شماره ٢٤٢/٩٨/١٣٦٦٩٥٤ مورخ ١٣٩٨/١٠/٢٢ واعالم نظر دفتر حقوقی ، نسبت به تنظیم صورتجلسه ای در 
ارتباط با موضوع اقدام و مفاد صورتجلسه نیز به صورت کامنت در اظهارنامه صادراتی مربوطه در سامانه درج گردد. لذا از آنجا که 
اظهارنامه های مذکور بدون ابطال سیستمی و با مندرجات صورتجلسه جهت سابقه مربوطه باقی خواهد ماند، الزم است مراتب را  رصد 
نمایند تا پس  از رفع بدهی موضوع ماده ٧ قانون امورگمرکی (که منجر به عدم امکان اقدام سیستمی گردیده بوده)، نسبت به ابطال 

اظهارنامه در سامانه جامع گمرکی اقدام گردد.
    

 

 

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


