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بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٣١١١٤٨شماره:
١٤٠٠/٠٣/٠٩تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحد های ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم و احترام،
         پیرو بخشنامه های شماره ١٤٨/٩٩/٩٥٦٣٦٢ مورخ ٩٩/٠٨/١٢ و شماره ١٧١/٩٩/١٠٥٢١٥٨ مورخ ١٣٩٩/٩/٣ موضوع ضوابط صادرات 
تخم مرغ، به پیوست تصویر نامه شماره ٦٠/٧٠٣٣١ مورخ ١٤٠٠/٣/٥ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت 
منضم به نامه شماره ١٤٠٠/٥٠٠/٧٥٨٤ مورخ ١٤٠٠/٢/٢٩ معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تغییر میزان 
عوارض صادراتی تخم مرغ از میزان ٣٥٠٠٠ ریال به میزان ٢٠٠٠٠ ریال برای هر کیلوگرم صرفاً برای مدت ١٥ روز از تاریخ 
١٤٠٠/٠٢/٢٩ جهت اطالع و اقدام الزم با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و مطابق  مفاد نامه های موصوف ارسال میگردد. بدیهی 
است بند ١ بخشنامه ١٤٨/٩٩/٩٥٦٣٦٢ مورخ ١٣٩٩/٨/١٢ مبنی بر لزوم اخذ مجوز جهت صادرات تخم مرغ نیز کماکان 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.
جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت احتراماً بازگشت به نامه صدراالشاره جهت آگاهی. بدیهی است با توجه به اینکه مطابق  -
ضوابط جاری، صادرات تخم مرغ موکول به اخذ مجوز وزارت جهادکشاورزی (دفتر توسعه صادرات) نیز میباشد، کنترل سقف مندرج در نامه معاون محترم وزارت جهادکشاورزی، بر عهده 

وزارتخانه موصوف خواهد بود.
حوزه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی، احتراماً عطف به نامه شماره ١٤٠٠/٥٠٠/٧٥٨٤ مورخ ١٤٠٠/٠٢/٢٩ آن حوزه معاونت اعالم میدارد: با توجه به اینکه مطابق ضوابط جاری،  -

صادرات تخم مرغ موکول به اخذ دفتر توسعه صادرات آن وزارتخانه نیز میباشد، کنترل سقف مندرج در نامه مذکور، بر عهده آن وزارتخانه خواهد بود.   

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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