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نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

۶/۱۰۹/۲۹۶۳

« بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور »

با سالم و احترام،
         ضمن ارسال مکاتبه معاونت محترم امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز به شماره  
202493 مورخ 1400/٦/27 ، نظر به اینکه در  تعیین ارزش کاالهای خروجی موضوع بند (خ) ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، عالوه بر قیمت آزاد کاال در نزدیکترین بازار داخلی عمده فروشی محل کشف، به هزینههایی همچون حمل و نقل و 
عوارض صادراتی و یارانههایی که به کاال تعلق میگیرد نیز اشاره شده و از طرفی براساس تکالیف قانونی مندرج در قانون بودجه 

سال 1400 کل کشور و همچنین در راستای اجرای ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه مطابق با بندهای (1) و (2) نامه شماره 
5٦/292٦1 مورخ 1400/2/28 خزانه دار کل محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی مستند به بندهای (ف) و (ز) تبصره ٦ قانون 
بودجه سال 1400 برای محصوالت دخانی مبالغی تحت عنوان مالیات بر مصرف نیز تعلق میگیرد؛ لذا تأکید میگردد کلیه هزینهها 
و وجوهی که در قیمت نهایی سیگار تولید داخلی و تولید داخل با نشان بین المللی و همچنین توتون پیپ و تنباکوی آماده به 

مصرف تولید داخلی، در تعیین ارزش کاالی قاچاق خروجی محاسبه و لحاظ گردد. 

  

رونوشت:
 - معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای اجرای بند1 نامه شماره 90٦2٦ مورخ 12/8/1399 آن معاونت و نیز نامه شماره 149475/91 مورخ 

1/10/1399 معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار.
 - جناب آقای وکیلی-مدیرکل محترم دفتر واردات به پیوست تصویر نامه فوق االشاره جهت آگاهی .

 -جناب آقای شامانی -مدیرکل محترم دفتر صادرات پیرو نامه شماره ٦19942 مورخ 1400/5/12 به پیوست تصویر نامه فوق االشاره جهت آگاهی .
 - جناب آقای ایمانی - مدیرکل محترم دفتر ارزش به پیوست تصویر نامه فوق االشاره جهت آگاهی.

 - سرکار خانم باقری پور - مدیرکل محترم دفتر فناوری اطالعات و امنیت مجازی به پیوست تصویر نامه فوق االشاره جهت  آگاهی.

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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