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بخشنامه هاي گمركات اجرائی
با سالم و احترام،

   - پیرو بخشنامه شماره ٥٧/١٤٠١/٢٩٠١٣١ مورخ ١٤٠١/٣/٣ در خصوص ابالغ نرخ ارز مورد محاسبه ارزش گمرکی کاالهای 
وارداتی بر اساس نرخ ارز ( ETS ) و تصویب نامه شماره ٢٢٤٤۶/ت ٥٩٧۶١هـ مورخ ١٤٠١/٢/١٧ موضوع تغییرات 
سودبازرگانی طبقات جداول تعرفه پیوست آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، و با توجه به ابهام برخی 
گمرکات اجرایی در خصوص نحوه اعمال بند ( الف – ٤) بخشنامه فوق الذکر پیرامون اظهارنامه های متروکه، مراتب به شرح 

ذیل اعالم می دارد:
- با عنایت به الزم االجرا بودن احکام قانون بودجه و مفاد تصویب نامه یاد شده از ابتدای سال ١٤٠١ ، مقتضی است در 
خصوص اظهارنامه های متروکه تنظیم شده از ابتدای سال ١٤٠١ و ارسالی به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، نسبت 
به محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض متعلقه، بر اساس نرخ ارز (ETS) و تغییرات حقوق ورودی 
بخشنامه فوق الذکر اقدام الزم معمول و متعاقباً نسبت به اعالم مراتب به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و پیگیری 

الزم جهت واریز وجوه متعلقه کاالی متروکه یا رعایت کامل سایر مقررات اقدام الزم معمول نمایند.
ضمن اینکه مراتب طی رونوشت همان نامه، به امور مالی آن گمرک، جهت ثبت و ضبط وجوه متعلقه ناشی از مابه التفاوت 

مورد محاسبه، منعکس نمایند.
- در خصوص اظهارنامه های متروکه که با نرخ ارز ٤٢٠٠٠ ریال و مأخذ حقوق ورودی قبل از بخشنامه یاد شده تنظیم، لیکن 

تشریفات متروکة اظهارنامه به اتمام نرسیده است، نسبت به اصالح اظهارنامه وفق مقررات بخشنامه صدرالذکر اقدام گردد.

 

 

رونوشت به :
- جناب آقای مهران پور، مدیرکل محترم اداره امور مالی ، جهت آگاهی و اقدام الزم.

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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- جناب آقای صدری خواه، مدیرکل محترم دفتر بازبینی و حسابرسی جهت آگاهی.


