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«بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور»

باسالم 
   پیرو بخشنامه شماره  ١٠۳٠٨٠٤ مورخ ١٤٠١/۷/١٩ ضمن تاکید بر اجرای دقیق ماده ١۳۳ قانون امورگمرکی و ارسال منظم و 
مستمر گزارش هفتگی آمار (تعداد- مبلغ) مطالبهنامههای کسر دریافتی صادره و وصولی مابه التفاوت نرخ ارز ETS و سایر 

موارد مرتبط ، مقرر میدارد:
١- نظر به اینکه برخی گمرکات ناگزیر از صدور مطالبه نامه بصورت دستی و خارج از سامانه بازبینی بوده اند ، الزم است 
مدیران گمرک ضمن نظارت مستقیم بر جریان رسیدگی و صدور مطالبه نامه هایی که دستی صادر شده اند از انجام صحیح 
تشریفات قانونی و اخذ حقوق دولت مطمئن شوند و فهرست این اظهار نامه ها با وضعیت پرداختی آنها حداکثر ظرف یک 

هفته در قالب جدول ذیل به این معاونت ارسال گردد. 
۲- در بررسیها و رصد آماری عملکرد گمرکات اجرایی مشخص گردید که برخی گمرکات متأسفانه علیرغم قابلیت سامانه 
بازبینی برای اظهارنامههای مشمول تفاوت نرخ ارز از تاریخ ١٤٠١/١/١ لغایت ١٤٠١/۳/۳، اقدام به صدور مطالبه نامه کسر 

دریافتی در سیستم اتوماسیون اداری نمودهاند که این اقدام دو چالش مهم به همراه داشته؛ 
الف) احتمال خطا در محاسبات کسر دریافتی به صورت دستی. 

ب) عدم امکان پایش آماری مطالبه نامههای صادره، وصولی و ایضاً پیگیری تشریفات گمرکی بعدی (اعترا ض- ارسال به 
کمیسیون- اعمال بدهی ماده ۷ - تمکین و مختومه شدن و...) 

  که در این خصوص نیز مقتضی است گمرکات ذیربط ضمن نظارت بر ارسال دقیق آمار در قالب جدول ذیل دالیل و علل 
عدم اقدام در سامانه بازبینی را به این حوزه اعالم نمایند. 

  ضمناً نظارت بر حسن اجرای بخشنامه حاضر بر عهده مدیران محترم گمرک اجرایی میباشد.

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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آمار اظهارنامهها/ پتههای صادره تفاوت نرخ ارز  ETS از ۱۴۰۱/۱/۱ لغایت ۱۴۰۱/۳/۹

مبلغ مابه 
التفاوت اخذ 
شده در درب 

خروج و یا 
سرویس 
ارزیابی

تعداد اظهار نامه 
هائی که مابه 
التفاوت در 

درب خروج و یا 
سرویس اخذ 

شده است

مبلغ وصولی 
بابت تفاوت نرخ 
ارز ETS  (ریال)

مبلغ مطالبه 
نامههای صادره 
بابت تفاوت نرخ 
ارز ETS (ریال)

تعداد مطالبه 
نامههای وصولی 
بابت تفاوت نرخ 

ETS ارز

تعداد مطالبه 
نامههای صادره 
بابت تفاوت نرخ 

ETS ارز

تعداد پتهها/ 
اظهارنامهها صادر شده  

از ۱۴۰۱/۱/۱ لغایت 
۱۴۰۱/۳/۹ مشمول 

تغییرات قانون بودجه

 

  


