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بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/١٦٣١٧٢٨شماره:
١٤٠١/١١/٠٨تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصادی و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

بخشنامه هاي گمركات اجرائی
با سالم و احترام،

پیرو بند (الف) بخشنامه ٥٧/١٤٠١/٢٩٠١٣١ مورخ ١٤٠١/٣/٣ در خصوص تغییرات و اصالحات سودبازرگانی موضوع 
تصویب نامه شماره ٢٢٤٤٦/ت٥٩٧٦١هـ مورخ ١٤٠١/٢/١٧ هیئت محترم وزیران، به پیوست تصویر نامه شماره ١١١٧٦٠٧٤ 
مورخ ١٤٠١/١٠/٢٢ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت عنوان مقام عالی وزارت متبوع، به انضمام صورتجلسه مورخ 

١٤٠١/١٠/١٩ کارگروه اقتصادی واردات خودرو در خصوص تعیین سودبازرگانی علی الحساب خودرو به شرح جدول زیر  
جهت اقدام الزم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد.

سود بازرگانی علی الحساب زیرگروه گروه ردیف
٦ با حجم موتور ١٢٠٠CC و کمتر

١١ ١٢٠٠CC با حجم موتور بیشتر از
خودروهای با قیمت (FOB) زیر ١٠ 

هزار یورو
١

٢١ با حجم موتور ١٥٠٠CCو کمتر
٣١ ٢٠٠٠CC ١٥٠٠تاCC با حجم موتور باالتر از

خودروهای با قیمت (FOB) باالتر 
از ١٠ هزار یورو

٢

-شایان ذکر است موارد مندرج در جدول فوق به جای مأخذ سودبازگانی ردیف های تعرفه مرتبط و متناظر جداول تعرفه 
منضم به آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات سال ١٤٠١ مبنای تعیین سودبازگانی علی الحساب قرار می گیرد. در 
خصوص سایر خودروهای غیر مرتبط با جدول فوق ( همانند خودروهای سواری برقی، هیبریدی، و یا با حجم موتور ٢٠٠٠ 
سی سی و باالتر و ....) بند های متناظر در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٤٠١ مبنای تعیین سود بازرگانی علی 

الحساب خواهد بود.
- ضمناً با توجه به اینکه اعمال مأخذ های سود بازرگانی جدول فوق ( به دلیل قرار گرفتن ٢ یا بیش از ٢ مأخذ سود 
بازرگانی در یک ردیف تعرفه)، در سامانه جامع گمرکی میسر نمی باشد، جهت اجرای مأخذ های سودبازرگانی جدول فوق 
مقتضی است دستور فرمایید مابه التفاوت مربوطه در خانه (٠٤٩) اظهارنامه ( خانه معافیت و تخفیفات) در گزینه «بخشودگی» 

و یا گزینه « سایر» اقدام گردد.

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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رونوشت به :
- معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بازگشت به نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ١٣٩٩/٨/١٢ جهت استحضار.

- دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار.
- ذفتر بازبینی و حسابرسی جهت اطالع.

- دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی جهت اطالع و اقدام الزم . شایان ذکر است با توجه به نامه شماره ١٤٠١/١٥٧٤٣٧٤ مورخ ١٤٠١/١٠/٢٦ مقضی 
است دستور فرمایید در فهرست معافیت های احصاء شده ، گزینه « سایر» در خانه ٠٤٩ اظهارنامه ( خانه معافیت و تخفیفات) جهت حل مشکل فوق (در کوتاه 
مدت) اقدام گردد. و  متعاقباً نسبت به پیش بینی  راهکار  مناسب جهت امکان اظهار کاال در برخی ردیف  های تعرفه با دو یا چند ماخذ ( انتخابی توسط 

اظهارکننده) اقدام  و از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند.
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