
شماره سریال:           ١٢٧٥٦١٩٢ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/١٦٢١٩٩٧شماره:
١٤٠١/١١/٠٥تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصادی و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

بخشنامه هاي گمركات اجرائی
با سالم و احترام،

با توجه به نامه شماره ١٤٠١/١٥٧٤٣٧٤ مورخ ١٤٠١/١٠/٢٦ دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی ( تصویر 
پیوست)، نظر به اینکه مقرر است طی روزهای آتی، فهرست پاالیش و بروز رسانی شده معافیت ها و تخفیفات ( خانه ٠٤٩ 
اظهارنامه) و فهرست پاالیش و به روز رسانی شده ردیف های درآمدی و سایر عوارض وصولی(خانه ٠٤٢ اظهارنامه) در 
سامانه جامع امور گمرکی بارگذاری گردد، ضمن ارسال دو فقره فایل فهرست های مزبور، مقتضی است دستور فرمایید 
مراتب بنحو شایسته به اطالع ذینفعان( اعم از صاحبان کاال، کارگزاران گمرکی، اظهارکنندگان، شرکت های حمل و نقل و 
... و سایر فعاالن اقتصادی که در آن گمرک فعالیت می نمایند) رسیده تا در هنگام اظهار کاال و تنظیم اظهارنامه موردلحاظ  

قرار گیرد. 
 

 

 

رونوشت به:
- جناب آقای عسگری معاون محترم امور گمرکی جهت استحضار.

- جناب آقای جلواتی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع جهت استحضار.
-جناب آقای حسینی لر معاون محترم برنامه ریزی و امور بین الملل جهت استحضار.

- سرکارخانم زبیدی معاون محترم حقوقی و نظارت جهت استحضار.
- سرکارخانم سبحانی پور ، معاون محترم دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی، بازگشت به نامه فوق الذکر جهت اطالع و اقدام الزم. ضمن اینکه پیرو  
نامه شماره ١٤٠١/٩٩۸٩٧٥ مورخ ١٤٠١/٧/١٢ و رونوشت بخشنامه شناسه ١٢٧٤٧٩٦٤ مقتضی است دستور فرمایید نسبت به اضافه نمودن گزینه « سایر » در 
فهرست معافیت ها و تخفیفات خانه ٠٤٩ اظهارنامه اقدام تا در مواردی که بلحاظ مشکالت سیستمی و سامانه ای نا گزیر از اظهار کاال با ماخذ  مندرج در کتاب 
مقررات و مندرج در سامانه جامع گمرکی می گردد و بنا به قوانین و مقررات الزم است حقوق ورودی با ماخذ پایین تر اخذ گردد ( مشابه سودبازرگانی 

خودرو) ، مابه التفاوت مربوطه  در گزینه « سایر » اعمال گردد.

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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