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ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی 

با سالم و احترام،
     با عنایت به استعالم گمرکات اجرایی در خصوص  نحوه رسیدگی به ارزش کشنده های مستعمل وارداتی و 

مشکالت پیش آمده، ضمن لغو بخشنامه این دفتر به شماره ۱۴۰۰/۱۱۸۴۴۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/٦ رسیدگی به ارزش 
خودروهای مستعمل وارداتی باید با رعایت موارد زیر بعمل آید :

در کلیه موارد ارزش خودروهای مستعمل بر طبق تبصره ۸ قانون خودرو مصوب ۱۳٧۱ برمبنای ارزش نوع سال  -۱
ساخت تعیین و حقوق ورودی آنها دریافت  خواهد شد .

با عنایت به اخذ حقوق ورودی خودروهای مستعمل برمبنای ارزش نوع سال ساخت، خودروهای مستعمل مشمول  -۲
اعمال جریمه موضوع تبصره ذیل ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی نخواهند شد.

با توجه به دریافت حقوق ورودی خودروهای مستعمل از ارزش نو، نیازی به تعیین درصد استهالک خودروهای  -۳
مستعمل توسط گمرکات اجرایی در زمان ترخیص نمی باشد.

دفتر ارزش مکلف است که دراجرای تبصره ٦  قانون خودرو پرایس لیست هایی تایید شده را جهت دریافت حقوق  -۴
ورودی به گمرکات ابالغ  نماید.

درمواردی که ارزش خودروهای وارده در سامانه ارزش وجود ندارد، گمرکات اجرایی باید پس از ارزیابی دقیق  -۵
مشخصات خودرو از جمله مدل سال ساخت، ارزش خودروی وارده را از دفتر ارزش استعالم نمایند.

صاحبان خودروهای مستعمل نیز موظفند که ارزش خودروهای خود را برمبنای پرایس لیست های ابالغی دفتر  -٦
ارزش به گمرکات اجرایی اظهار کنند. 

چنانچه ارزش مندرج در پرایس لیست های ابالغی دفتر ارزش به گمرکات اجرایی برمبنای قیمت  FOB  باشد،  -٧
مبلغ ۴۰۰۰ یورو بعنوان کرایه هر دستگاه کشنده منظور و به قیمت  FOB  اضافه گردد.

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



شماره سریال:           10881549 «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

1400/1681114شماره:
1400/12/07تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

 

 

رونوشت:
 1- جناب آقای عسگری، معاونت محترم امور گمرکی جهت استحضار

 2- معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری عطف به نامه شماره 90626/99 مورخ 99/8/12 و همچنین نامه شماره 149475/88 
مورخ 99/10/1 معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت استحضار
 3- جناب آقای خسروی، مشاور محترم رییس کل و مدیر کل حراست و امور انتظامی جهت اطالع

 4- جناب آقای قهرودی مدیر کل محترم بازرسی و مدیریت عملکرد جهت اطالع
 5- جناب آقای وکیلی، مدیر کل محترم دفتر وادات جهت اطالع

 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 رای شماره 88733/71 مورخ 
22/6/1400 جهت اطالع .

 7- جناب آقای کریمی، دبیر محترم کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور جهت آگاهی .


