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بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

1401/6٩٨461شماره:
1401/0٥/٢٢تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

بخشنامه هاي گمركات اجرائی

با سالم و احترام،
     ضمن ارسال تصاویر نامه های شماره ٢3٥/6٩٧6/ص مورخ 1401/4/10 دفتر حسابرسی مالیاتی و همچنین نامه شماره ٢00/1٨0٥3/د 

مورخ 1401/3/٢٩ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون امکان تودیع ضمانت نامه بانکی توسط اظهارکنندگان بابت 
مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه ، بدینوسیله مستند به نامه های  فوق و بمنظور جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و وارد 

کنندگان کاالهای اساسی ، دارو ، تجهیزات پزشکی ، مواد اولیه و ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید ، دریافت مبالغ مالیات بر ارزش 
افزوده و عوارض متعلقه با اخذ ضمانتنامه بانکی تا سررسید تعیین شده (پایان سال مالی ) میسر خواهد بود . ضمناً مدت اعتبار برای اجرای 
مصوبه اشاره شده در متن نامه های فوق تا پایان شهریور ماه سالجاری می باشد و به اظهارنامه های پس از پایان شهریور ماه تعلق نخواهد 

گرفت ، لذا ضرورت دارد مسؤلین ذیربط آن گمرک با اعمال کنترلهای الزم بر این امر نظارت نمایند .  

  

رونوشت:
 جناب آقای مقدسی مقام محترم ریاست کل گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار

 جناب آقای حسینی لر سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی و اموربین الملل با عنایت به نامه شماره ٢3٥/6٩٧6/ص مورخ 1401/4/10 دفتر حسابرسی مالیاتی در ارتباط با نامه شماره ٢00/1٨0٥3/د 
مورخ 1401/3/٢٩رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور برای صدور دستورات الزم بمنظور ایجاد کنترل های پیشگیرانه در سامانه جامع امور گمرکی برای ممانعت از اخذ ضمانتنامه بانکی پس از 

انقضاء مدت اعتبار مصوبه (31/6/1401) بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه
 جناب آقای مهران پور ذیحساب و مدیرکل محترم امور مالی با توجه به نامه شماره ٢3٥/6٩٧6/ص مورخ 1401/4/10 دفتر حسابرسی مالیاتی در ارتباط با نامه شماره ٢00/1٨0٥3/د مورخ ٢٩/1401/3 

رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت صدور دستور الزم برای اعمال نظارت
 - جناب آقای منظور رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با عنایت به نامه شماره ٢3٥/6٩٧6/ص مورخ 1401/4/10 مدیر کل محترم دفتر حسابرسی مالیاتی در ارتباط با نامه شماره ٢00/1٨0٥3/د  

مورخ 1401/3/٢٩ آن سازمان باستحضار می رساند پیشتر طی بخشنامه شماره 1٨16464 مورخ 1400/1٢/٢٨ این سازمان ابالغی به گمرکات اجرائی کشور پذیرش ضمانت نامه بانکی بابت مالیات بر 
ارزش افزوده و عوارض متعلقه از واحدهای تولیدی و وارد کننده کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی،  مواد اولیه و ماشین آالت و تجهیزات خط تولید، حداکثر با سررسید 31/6/1401 بالمانع 

اعالم شده بود که بر اساس مکاتبه اخیر آن سازمان تاریخ سررسید تضامینی که تا پایان شهریور ماه سالجاری اخذ خواهند شد با حداکثر سررسید تعیین شده (پایان سال مالی ) به گمرکات اجرائی اعالم 
گردید

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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