
شماره سریال:           ١٢٣٦٥٢٠١ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/١٢٣٦٢٥٢شماره:
١٤٠١/٠٨/٢٤تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم واحترام ،
      پیرو بخشنامه محرمانه شماره ٧١/٥/٩١٢/١٠٥/٦٤٢٢/٧٢٩٠/م مورخ ١٤٠١/٣/٧ موضوع عوارض صادراتی سیب زمینی و بخشنامه 
محرمانه شماره ٧١/٥/٩١٢/١٠٥/٨١٦٠/٨٧٧٢/م مورخ ١٤٠١/٣/١٨  موضوع عوارض صادراتی گوجه فرنگی، به پیوست تصویر نامه شماره 
٦٠/٢٠٢٩٦١ مورخ ١٤٠١/٨/٢٢ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ١٤٠١/٥٠٠/٦٧٨١٩  
مورخ ١٤٠١/٨/١٩ معاون محترم توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی درخصوص عوارض صادراتی برخی محصوالت صیفی (سیب 
زمینی، گوجه فرنگی غیرگلخانه ای و پیاز  مطابق با شرح و کد تعرفه های اعالمی و میزان درصد عوارض متعلقه) از تاریخ ابالغ نامه 
مذکور (١٤٠١/٠٨/٢٢) تا پایان آذر ماه سال جاری جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط 
جاری ارسال می گردد.  الزم به ذکر است با توجه به بخش اخیر نامه دفتر مقررات صادرات و واردات (اشاره شده در باال)، محموالت 
اظهارشده قبل از تاریخ ابالغ نامه (با رعایت مفاد بند«ب» ماده ١١ مکرر آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات) مشمول عوارض 
صادراتی موصوف نخواهد بود. همچنین پس از انقضاء مهلت تعیین شده موضوع صادرات محصول مزبور وفق روال قبل از این بخشنامه 

صورت خواهد پذیرفت و در صورت هرگونه تغییر در ضوابط موضوع از  سوی این دفتر به گمرکات اجرایی ابالغ خواهد گردید.
بدیهی است اخذ عوارض نیم درصد آب مجازی موضوع قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور همچنان به قوت خود باقی است.

 

 

رونوشت:

-     معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/٠٨/١٢ آن معاونت و نیز نامه شماره ٩١/١٤٩٤٧٥ 
مورخ ٩٩/١٠/٠١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت استحضار.

-    سرکار خانم باقری مدیر کل محترم دفتر مقررات واردات وصادرات وزارت صنعت ، معدن وتجارت  احتراماً جهت استحضار

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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