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بخشنامه هاي گمركات اجرائی
با سالم و احترام،

    - پیرو بند(١٩)  بخشنامه شماره ١٧/١٤٠٠/١٤١٧١٦ مورخ ١٤٠٠/٢/٦ در خصوص اخذ عوارض هفتصد ریال ردیف درآمدی 
١٦٠١٣٢ از واردات هر کیلو گرم میوه و سبزیجات فصل ٧ و ٨ کتاب مقررات صادرات و واردات و با توجه به ابالغیه شماره 

١٧١٣٥ مورخ ١٤٠١/٢/٦ ریاست محترم جمهور پیرامون « اصالحات قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور در متن، جداول، 
پیوست ها و تغییرات متفرقه»، بموجب بند(٥) قسمت(ج) -تغییرات متفرقه- اصالحات قانون بودجه، در جدول(٥) ردیف(٣٥) 

عبارت « غله، نشاء، نهال و پیازهای گل های زینتی، انواع چوب، انواع بذر، پنبه، برنج، چای، کنجاله، لوبیا، کلزا، جو، ذرت و 
دانه های روغنی به جدول(١٦) تعرفه درآمدهای موضوع(٥) ردیف(٥) موضوع ردیف ١٦٠١٣٢ اضافه می شود.» لذا دستور 
فرمایید در سال جاری نسبت به وصول هفتصد ریال بعنوان عوارض ردیف درآمدی ١٦٠١٣٢ از واردات هر کیلوگرم کاالهای 

فوق الذکر، اقدام الزم معمول نمایند.
همچنین با عنایت به اینکه احکام قانون بودجه، از اول فروردین ماه سال ١٤٠١ الزم االجرا می باشد، لذا به قید فوریت بررسی و 

در اجرای ماده (١٣٥) قانون امور گمرکی، نسبت به صدور مطالبه نامه کسر دریافتی جهت کاالهای ترخیص شده فوق الذکر از 
ابتدای سال جاری تا  تاریخ صدور این بخشنامه، با رعایت سایر مقررات و بدون احتساب جریمه موضوع ماده(١٠٨) قانون امور 

گمرکی، اقدام الزم معمول گردد.
- ضمن اینکه وصول سایر عوارض ردیف درآمدی ١٦٠١٣٢ موضوع بند(١٩) بخشنامه پیروی صدرالذکر همچنان بقوت خود 

باقی است.

 

 

رونوشت به :
١- جناب آقای عسگری معاون محترم امور گمرکی، جهت استحضار.

٢- جناب آقای جلواتی ، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع بازگشت به نامه شماره ١٤٠١/٢٠٧٧٩٦ مورخ ١٤٠١/٢/٢٠ جهت استحضار . خواهشمند است دستور فرمایید در صورت ابالغ جداول ضمیمه 
قانون بودجه سال ١٤٠١ ( جدول شماره ٥-  جدول درآمدها - و  جدول شماره ١٦ – جدول تعرفه های درآمدها) مراتب تغیرات احتمالی ردیف های درآمدی و مبالغ آنها را به این دفتر اعالم نمایند. 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين



شماره سریال:           ١١٣٠٧٠٧٥ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/٢٣٢٢٥٥شماره:
١٤٠١/٠٢/٢٥تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

٣-  سرکار خانم زبیدی معاون محترم حقوقی و نظارت ، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی در اجرای ماده ١٣٥ قانون امور گمرکی پیرامون اظهارنامه های ترخیص شده از ابتدای سالجاری تا 
تاریخ صدور این بخشنامه .

٤- جناب آقای حسینی لر، معاون محترم برنامه ریزی و امور بین الملل جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی پیرامون اصالح  مراتب در باکس عوارض  سامانه جامع گمرکی.  
٥- سرکارخانم عماداالسالم جهت آگاهی و اعالم ردیف های تعرفه کاالهای فوق الذکر.

٦- جناب آقای صدریخواه ، مدیر کل محترم بازبینی و حسابرسی، جهت اقدام الزم .
٧- سرکارخانم باقری پور مدیرکل محترم دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی ، جهت اقدام الزم .

٨-  جناب آقای اسعدی مدیرکل محترم دفتر نوسازی و تحول اداری جهت بررسی و اقدام الزم در خصوص جداول ضمیمه قانون بودجه سالجاری و اعالم تغییرات احتمالی ردیف های درآمدی به این 
دفتر.

٩- جناب آقای مهران پور، ذیحساب محترم و مدیرکل امور مالی و ذیحسابی ، جهت آگاهی.
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