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کلیه واحد های ستادی و گمرکات اجرایی 
با سالم،

پیرو بخشنامه های شماره ١٤٠١/١٢/١١٥٢٩٠ مورخ ١٤٠١/١/٣٠ ( موضوع اخذ عوارض صادراتی مواد معدنی و کاالهای صنایع 
معدنی) و ١٤٠١/٢٥/١٢٤٨٧١ مورخ ١٤٠١/١/٣١ و ١٤٠١/٣٢/١٥٧١٥٠ مورخ ١٤٠١/٢/٧ (موضوع اصالحیه عوارض صادراتی مواد 
معدنی و کاالهای صنایع معدنی)، به پیوست تصویر نامه شماره ٦٠/٤٥٧٥٠ مورخ ١٤٠١/٠٢/١١ دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صنعت، منضم به نامه شماره ٦٠/٤٣٠٧٠ مورخ ١٤٠١/٢/٧ مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه در خصوص مبنای اخذ 
عوارض پلکانی محموله های صادراتی عیناً جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ( از جمله 

مفاد بند «ب» ماده ١١ مکرر آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات) ارسال می گردد.
الزم به توضیح است با عنایت به اینکه عوارض پلکانی موضوع بخشنامه های فوق االشاره و اصالحیه های بعدی آنها، در مقاطع زمانی 
مشخص بر اساس «میزان رشد قیمت صادراتی نسبت به قیمت مبنا» از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابالغ میگردد، 
عوارض تعیین و ابالغ شده تا ابالغ اصالحیه بعدی آن، جاری و نافذ بوده و محموله های صادراتی هم که در زمان نفوذ عوارض ابالغ 
شده، با پرداخت عوارض متعلقه صادر و از کشور نیز خارج گردیده است، مشمول اصالحیه های بعدی ابالغ شده نخواهند بود. لذا 

شایسته است ضمن ابالغ مراتب به کلیه واحدهای تابعه ذیربط، بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند. 
 

 

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 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت احتراماً بازگشت به نامه صدراالشاره و با عنایت به ابالغ مراتب به گمرکات کشور  -

جهت اجرا، خواهشمند است  چنانچه در خصوص موضوع  مواردی مد نظر می باشد ، مراتب را با رعایت قید فوریت به این دفتر اعالم نمایند. بدیهی است در راستای تبصره ذیل ماده ٤ 
قانون مقررات صادرات و واردات و با امعان نظر به مفاد ماده ١١ مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و مفاد نامه شماره ٦٠/٣٣٣٠٤ مورخ ١٤٠١/٠١/٢٧ آن دفتر،  

مسئولیت اجرای مفاد بندهای ذکر شده  در نامه های صدراالشاره بر عهده آن دفتر خواهد بود.
جناب آقای امیری مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت احتراماً بازگشت به نامه صدراالشاره و پیرو مذاکره تلفنی، با عنایت به ابالغ مراتب به گمرکات کشور  -

جهت اجرا، خواهشمند است  چنانچه در خصوص موضوع مواردی مد نظر  می باشد ، مراتب را با رعایت قید فوریت از طریق دفتر مقررات صادرات و واردات به این دفتر اعالم نمایند. 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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بدیهی است در راستای تبصره ذیل ماده ٤ قانون مقررات صادرات و واردات و با امعان نظر به مفاد ماده ١١ مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و مفاد نامه شماره 
٦٠/٣٣٣٠٤ مورخ ١٤٠١/٠١/٢٧  دفتر مقررات صادرات و واردات،  مسئولیت اجرای مفاد بندهای ذکر شده  در نامه های صدراالشاره بر عهده آن وزارتخانه خواهد بود. 
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