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بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

1400/40٦459شماره:
1400/0٣/29تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

ناظرین ، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی

با سالم و احترام،
    بمنظور تسریع و ایجاد وحدت رویه در فرآیند ارزشگذاری و ترخیص کاال، کاهش اختالفات فی مابین گمرک و صاحبان 
کاال و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و صدور قرارهای متعدد از سوی کمیسیون های رسیدگی باختالفات گمرکی 
خواهشمند است دستور فرمایید در رسیدگی به ارزش کاالی وارداتی لوالی کابینت به شرح زیر و با رعایت سایر مقررات 

اقدام نمایند:
1-در انجام تشریفات گمرکی و ارزیابی کاال، ضمن رعایت اولویت کاالیی و مطابقت کاالی وارده با اسناد ضمیمه 
اظهارنامه، مشخصات دقیق، تعداد و نوع لوال ( ساده – پمپی کلیپس دار و بدون کلیپس، خرچنگی ...) به تفکیک درج و از 

پذیرش اسناد کلی گویی جداً خودداری گردد.
2-در فرآیند رسیدگی به ارزش کاال چنانچه شناسه عینی در بانک اطالعات ارزش موجود (از جمله شناسه های 07٦٣ الی 

07٦7) باشد با رعایت بخشنامه و دستورالعمل های صادره رسیدگی و نسبت به تعیین ارزش کاال اقدام گردد.
٣- در صورت عدم وجود شناسه عینی در بانک اطالعات ارزش الزم است با رعایت مفاد بند یک (مشخصات دقیق کاال و 
وزن واحد آن) و باستناد مواد 14 و 15 ق.ا.گ و 10 الی 21 آئین نامه اجرایی و همچنین بخشنامه های شماره ٣٦٦ سال 97 و 
248 سال 98 معاون محترم فنی و امورگمرکی، نسبت به انجام تشریفات گمرکی و تعیین ارزش کاال اقدام و در صورت 
اعتراض صاحبان کاال مراتب را ضمن اعالم  نظر استنباطی بهمراه مستندات مربوطه و تصاویر واضحی از کاالی اختالفی و با 

رعایت سایر مقررات جهت رسیدگی های بعدی به این دفتر ارسال نمایند. 
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده مدیران و معاونین محترم امورگمرکی گمرکات اجرایی می باشد.  

 

 

رونوشت:
 1- جناب آقای ارونقی معاون محترم فنی و امور گمرکی جهت استحضار.

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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 2- معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اجرای بند 1 نامه شماره 90٦2٦ مورخ 12/08/99 آن معاونت و نیز نامه شماره 19475/91 مورخ 
01/10/99 معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت استحضار.

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


