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١٤٠٠/٩٤٤٧٣شماره:
١٤٠٠/٠١/٢٨تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی
موضوع : تاکید مجدد به رعایت شرایط نگهداری نمونه های شاهد فرآورده ها و مشتقات نفتی 

با سالمم،
   پیرو بخشنامه شماره ١٥٩/٩٨/٨٥٧٤٢٦ مورخ ٩٨/٠٧/٠١ موضوع تاکید بر رعایت شرایط و ضوابط  نگهداری نمونه های شاهد فرآورده 
های نفتی صادراتی، ضمن تأکید بر موارد اعالمی مجدداً یادآوری  می گردد  با توجه به تأخیر در بررسی و اعالم پاسخ کارگروه تعیین 
ماهیت جهت تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی فرآورده های نفتی، بعضاً دستور مراجع محترم قضایی مبنی بر درخواست نمونه شاهد 
محموله صادراتی جهت بررسی اعتراض صاحبان کاال به دلیل عدم رعایت شرایط نگهداری نمونه و فقدان نمونه شاهد، بالتکلیف میماند. 
شایسته است ضمن رعایت مفاد بخشنامه صدرالذکر مطابق تبصره ٧ بند ٢٥ دستورالعمل اصالح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات 
و...(موضوع بخشنامه ٢٥٦/١٤٠٨١٠٤ مورخ ٩٨/١٠/٣٠)مهلت نگهداری نمونه شاهد توسط گمرک شش ماه پس از اعالم نتیجه قطعی 
کارگروه تعیین ماهیت بوده و چنانچه نتیجه اعالمی از سوی ذینفع مورد اعتراض قرار گیرد و یا پرونده نزد مرجع قضایی مطرح رسیدگی 
باشد مهلت نگهداری نمونه منوط به ابالغ رای قطعی مرجع یاد شده و یا وصول نتیجه قطعی رسیدگی به اعتراض واصله خواهد بود . لذا 
دستور فرمایید جهت نگهداری نمونه های شاهد محموله های صادراتی  با رعایت مفاد بخشنامه پیروی و تبصره بند مذکور اقدام الزم 

معمول  نمایند. 
بدیهی است این بخشنامه صرفاً جهت اقدام در گمرکات تخصصی مجاز به صادرات مشتقات نفتی؛ صادرشده است و ابالغ آن به سایر 

گمرکات جهت آگاهی می باشد. 

 

 

رونوشت به : 
معاونت محترم تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/٨/١٢ آن معاونت و نیز نامه 

شماره١٤٩٤٧٥ مورخ ٩٩/١٠/٠١ معاونت محترم حقوقی و مجلس وزارت اقتصادی و دارایی جهت استحضار

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها


