
شماره سریال:           ١٢٤٦٣٢٦٨ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/١٣٢٥٨٧٣شماره:
١٤٠١/٠٩/٠٩تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصادی و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحد های ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم ،
پیرو بخشنامه شماره ٢٣٩/١٤٠١/١٢٣٦٢٥٢ مورخ ١٤٠١/٨/٢٤ موضوع عوارض صادرات سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی ، با 
توجه به  مفاد نامه محرمانه  شماره ١٤٠١/٣٥٨٩/م مورخ ١٤٠١/٩/٨ معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی 
موضوع عوارض صادرتی گوجه فرنگی زراعی مبنی بر« با عنایت به سیاست های تنظیم بازار و لزوم حفظ منافع زنجیره تولید و 
توزیع و بازرگان و مصرف کننده و شناور بودن عوارض صادرات اعالمی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای محصوالت 
فصلی، نظر به افزایش تولید و مازاد به دلیل تغییراقلیم و گرمای هوا، کاشت اقالم پرمحصول و ....، خواهشمند است نسبت به 
ابالغ عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی به میزان ٠/٥% (نیم درصد) ارزش پایه صادرتی تا پایان آذرماه سال جاری به 
گمرکات کشور اقدام نمایید. بدیهی است که صادرات گوجه فرنگی زراعی از استان های فارس، هرمزگان و بوشهر صرفاً با 
اظهار کاال در گمرک استان مبدأ و اجازه خروج از کلیه گمرکات کشور مجاز خواهد بود. نظر به رصد میزان تولید، قیمت 
مصرف کننده در بازار داخلی و سایر عوامل، این عوارض شناور و قابل تغییر است.» نسبت به موضوع با رعایت موارد پیش گفت 
،کلیه قوانین ، مقررات و ضوابط جاری اقدام نمایید. بدیهی است با عنایت به نامه شماره ١٤٠١/٥٠٠/٧٤٠٣٩ مورخ ١٤٠١/٩/٩ معاون محترم 
توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و مفاد نامه صدراالشاره،  صادرات گوجه فرنگی زراعی صرفاً  پس از اظهار آن در گمرکات 
استان های خوزستان، فارس، هرمزگان و بوشهر بعنوان گمرک مبدأ صادراتی و تأیید سیستمی توسط نماینده محترم وزارت جهاد 
کشاورزی با مشخصات ( سرکار خانم سارا آل نبی املشی ، کد ملی : ٦٣٠٩٧٣٣٤٣٥و شماره تلفن همراه : ٠٩١٢٥٢٦٤٠٤٤) و خروج از 
طریق کلیه گمرکات مرزی،  مجاز خواهد بود ..ضمناً اخذ  عوارض ٠/٥%(نیم درصد) آب مجازی موضوع جزء «و » تبصره ٨ قانون بودجه 

کل کشور سال  نیز ١٤٠١  نیز الزامی میباشد. 
 

 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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