
شماره سریال:           ١٢٠٤٧٧٢٣ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/٩٥٣٥٦٧شماره:
١٤٠١/٠٧/٠٤تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصادی و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه گمرکات اجرایی کشور

با سالم و احترام،
پیرو بند (٤) از بخشنامه شماره ٨٥٠٦٨٧ مورخ ١٤٠١/٦/١٥ این دفتر، به پیوست تصویر نامه شماره ٤٨١٣٨ مورخ 
١٤٠١/٦/١٦ دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی جهت آگاهی ارسال می گردد. نظر به اینکه حسب اعالم آن دفتر 
ترخیص محموله های موز وارداتی از محل پروانه های صادرات سیب درختی درجه ١ و ٢ با پرداخت کامل حقوق ورودی 
(بدون برخورداری از امتیاز بند ٤ مندرجات ذیل یادداشت های فصل ٨ کتاب مقررات) منوط به مشاهده اطالعات پروانه های 
صادراتی در اسناد پیوستی ثبت سفارش ارائه شده از سوی گمرک وارد کننده، دارا بودن اعتبار زمانی یکساله پروانه های 
صادراتی موصوف در زمان صدور مجوز واردات (ثبت سفارش) و تأمین ارز واردات کاالی مورد درخواست صرفاً از محل 
پروانه های صادراتی مورد نظر در بانک مرکزی اعالم شده است بنابراین خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل 
مقررات و ضوابط ابالغی نسبت به مورد بررسی و اقدام الزم معمول نمایند. بدیهی است پروانه های صادراتی سیب 
درختی از نوع  درجه (٣) در هر صورت مورد پذیرش برای واردات موز نمی باشد  همچنین و برابر بخش پایانی 
نظریه اخیر وزارت جهاد کشاورزی در نامه فوق الذکر، در صورت ضرورت اسناد متقاضیان واردات نیز اخذ و مورد بررسی قرار 

گیرد. ضمناً حسن نظارت و اجرای این بخشنامه برعهده باالترین مقام اجرایی آن گمرک خواهد بود.

 

 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين



 

  

 

84184/085/1851 

11/1/1851 
 

 ندارد

    

 جناب آقاي وکيلي 

 فوري                                   مديرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه   گمرک جمهوري اسالمي ايران 

 ترخيص محموله هاي وارداتي موز   موضوع:

 

 سالم علیکم
رساند ترخیص کاالی موز صرفا با تامین ، به استحضار می2/6/9049مورخ  779177/9049بازگشت به نامه شماره ، احتراماً       

 باشد.های صادرات سیب درختی درجه یک و دو، پرتقال و کیوی مجاز میارز از محل صادرات و در برابر پروانه
و در زمان بررسی  هاهای صادراتی پروانه شده آنهایی که تاریخ اظهارنامهموز آندسته از ثبت سفارشمحموله های ترخیص ضمنا 
در موعد مقرر )از محل صادرات کاالهای مشمول تهاتر( « تامین ارز» و نسبت بهواردات )ثبت سفارش ( معتبر بوده مجوز صدور 

های آنها گذشته نکرده و از تاریخ اعتبار اظهار نامه مهلت مقرر رفع تعهد ولی درنسبت به واردات موز اقدام نموده باشند  و اقدام
برای انجام نبوده و مشمول مفاد مندرج در بند چهارم مندرجات ذیل یادداشت فصل هشتم کتاب مقررات صادرات و واردات باشد 

  خواهد بود. درصد( مجاز 94رفع تعهد با پرداخت حقوق ورودی کامل )
در صورت را مشخص نموده است مع الوصف  فیصراحتا تکلفصل هشتم  ادداشتی لیجات ذرمفاد بند چهارم مند شایان ذکر است

 .ردیقرار گ یارائه و مورد بررس انیاسناد متقاض ،ضرورت

         

 

 

 

 

 
 

 رونوشت به:

 جناب آقاي دکتر فريادرس سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگاني   
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