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کلیه گمرکات اجرایی کشور

با سالم و احترام،
پیرونامه شماره 1400/851799 مورخ 1400/6/٣1 معاون محترم امورگمرکی و متعاقب برگزاری جلسه در دادستانی محترم 
عمومی و انقالب تهران در خصوص تاکید بر تسریع در انجام فرایند تشریفات ترخیص کاالهای وارده علی الخصوص 
کامیونهای زیر٣ سال ساخت و باعنایت به بند نهم ازتصمیمات متخذه در نامه صدراالشاره با موضوع عدم شفاف بودن 
حقوق ورودی کاالهای وارده درگمرکات اجرایی، و به استناد بخشنامه شماره 1400/815294مورخ 1400/6/24 دفتر 
ارزش در ارتباط با ارزش گذاری مدلها و سال ساخت کامیونهای وارده، میزان مبالغ حقوق ورودی متعلقه برای هر کامیون 
بمنظور یکسان سازی و جلوگیری از شبهات در مجامع مختلف و تنویر افکار عمومی بخصوص رانندگان محترم و صاحبین 

کاال، بشرح جدول  ذیل محاسبه و ابالغ می گردد ؛

میزان ح ورودی 
ریالی  سال ساخت 

۲۰۲۰

میزان ح ورودی 
ریالی سال ساخت 

۲۰۱۹

میزان ح ورودی 
ریالی  سال ساخت 

۲۰۱۸

میزان ح ورودی 
ریالی سال ساخت 

۲۰۱۷

مدل کامیون 
کشنده

1/427/571/9٣8 1/٣88/6٣1/817 1/٣50/905/865 1/٣14/220/629 RENAULT T460

1/461/828/8٣7 1/421/9٣4/727 1/٣8٣/081/٣٣2 1/٣45/528/8٣٣ RENAULT T480

1/572/057/998 1/528/955/014 1/487/066/198 1/446/٣91/551 DAF  XF460
Space cabin

1/66٣/0٣٣/915 1/617/242/415 1/572/8٣8/5٣5 1/529/648/824 DAF  XF460
 superSpace 

cabin

1/606/661/80٣ 1/562/4٣1/٣76 1/519/588/571 1/478/046/660 DAF  XF480
Space cabin

1/697/550/99٣ 1/650/718/777 1/605/274/181 1/560/870/٣02 DAF  XF480
superSpace cabin

1/641/178/881 1/596/081/191 1/552/197/669 1/509/701/769 DAF  XF510
Space cabin

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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1/716/28٣/880 1/668/9٣1/٣05 1/622/879/626 1/578/215/567 DAF  XF510
 superSpace 

cabin

1/675/782/685 1/629/644/279 1/584/806/768 1/541/٣56/879 DAF  XF530
Space cabin

1/766/758/602 1/718/018/406 1/670/579/105 1/624/614/152 DAF  XF530
 superSpace 

cabin

2/099/75٣/006 2/0٣8/7٣2/٣6٣ 1/979/498/281 1/921/998/727 VOLVO FH500

تذکرات ؛
نرخ محاسباتی برای تعیین حقوق ورودی هر دستگاه کامیون در جدول فوق بر مبنای نرخ ارز یورو معادل  -1

49241 ریال منتهی به نهم مهرماه 1400 می باشد.
2- مبالغ اعالمی در جداول فوق، بدون احتساب کاهش بیست و پنج (25%) درصد سود بازرگانی در قبال 
اسقاط کامیون محاسبه گردیده است. بدیهی است در صورت ارایه تائیدیه اسقاط کامیونهای فرسوده 
مشمول طرح توسعه سامانه اسقاط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، بخشودگی از کاهش سود بازرگانی 

به میزان اعالمی در فیلد 049 اظهارنامه های وارداتی اعمال می گردد.
٣- درمحاسبات ارزش سیف، مبلغ 5000 یورو جهت کرایه حمل هر دستگاه به مبالغ ارزش اعالمی در بخشنامه 
مارالذکر دفتر ارزش به استثناء ردیف آخر(ارزش بر مبنای CFR) اضافه شده است. ضمناً میزان پنج در هزار 
نیز ارزش بر مبنای CFR ، جهت محاسبه و اعمال بیمه در ارزش سیف(CIF)  اظهارنامه ها اعمال و اقدام شده 

است.
حسب ردیف 12 از بخشنامه شماره 298/99/1645891 مورخ 1٣99/12/27 و اخذ عوارض حاصل از تولید  -4
و واردات وسایل نقلیه موضوع احکام و ردیفهای درآمدی قانون بودجه سال1400 ، برای هردستگاه کامیون 
کشنده وارده، مبلغ پنج میلیون ریال محاسبه و بهمراه عوارض هالل احمر به میزان یک درصد ازحقوق 
گمرکی و سود بازرگانی کلیه کاالهای وارداتی و همچنین درآمد موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون 

مدیریت پسماند به میزان نیم در هزار ارزش گمرکی، در فیلد 042 اظهارنامه ها محاسبه شده است. 
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مالیات علی الحساب در مبالغ اعالمی جدول فوق با احتساب چهار درصد محاسبه گردیده است. -5

خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به حساسیت موضوع و بمنظور اجرای دستور مرجع محترم قضایی در 
تعیین تکلیف کامیونهای وارده در بازه زمانی یک ماه ، نسبت به پیگیری و رصد مستمر و مداوم در انجام 
تشریفات گمرکی و جلوگیری از انباشت کامیون ها، با هماهنگی سازمان های ذیمدخل مجوز دهنده ، اقدامات 

الزم به قید فوریت بعمل آید.
      ضمناً این بخشنامه جهت اجرای فوری به گمرکات تخصصی ابالغ و برای سایر گمرکات صرفاً جهت 

اطالعی خواهد بود..  
 

 

رونوشت:
 - معاونت محترم تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری عطف به نامه شماره99/90626 مورخ99/8/12 و همچنین نامه شماره99/149475 مورخ99/10/1 

معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار.
 جناب آقای ارونقی معاون محترم امورگمرکی جهت استحضار

 جناب آقای خسروی مشاور محترم رییس کل و مدیر کل حراست و امور انتظامی جهت استحضار
 جناب آقای قهرودی مدیرکل محترم بازرسی و مدیریت عملکرد جهت استحضار


