
شماره سریال:           ١١٢٣٦٨٤٣ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/٤٤٨٤٥٤شماره:
١٤٠١/٠٤/٠٤تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحد های ستادی و گمرکات اجرایی
 

با سالم ،
 با عنایت به نامه شماره ٨٥٨٠ مورخ ١٤٠١/١/٢٣ و  ابالغ قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز (از سوی رئیس جمهور محترم) 
که طی بخشنامه شماره  ١٤٠١/١٢٠٣١٧ مورخ ١٤٠١/٠١/٣١ دفتر حقوقی به کلیه گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی ابالغ گردیده است 
و با توجه به ماده ١٢ قانون مذکور مبنی بر الحاق ماده ٢ مکرر به قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و تبصره٦ ذیل ماده موصوف که 
مقرر داشته «کلیه صادرکنندگان کاال به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل آن به سایر ارزهای را به بانک 
مرکزی بفروشند»، مجدداً بر لزوم دقت کافی جهت عدم پذیرش اظهارنامه های صادراتی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به 
استثناء صادرات محصوالت تولید شده از محل مواداولیه ورود موقت موضوع ماده ٥١ قانون امور گمرکی به مقصد مناطق ویژه 
اقتصادی انرژی(شامل منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) ، انرژی پارس( عسلویه ) و الوان موضوع نامه 
شماره ٩٩/٤٥٣٧٦٥مورخ ١٣٩٩/٤/٢٥ معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور مناطق شورای عالی مناطق آزاد 
تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ) که در تبصره ١ ذیل ماده ٨٧ آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی تصریح گردیده است،  

تأکید می گردد.
لذا شایسته است دستور فرمایید ضمن ابالغ موضوع به کلیه واحدهای تابعه ذیربط، نظارت مستمر بر حسن اجرای امر نیز معمول دارند.

 

 

رونوشت:

-       معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ١ نامه شماره ۹٠٦٢٦ مورخ ۹۹/٠٨/١٢ آن معاونت و نیز نامه شماره ۹١/١٤۹٤٧٥ 
مورخ ۹۹/١٠/٠١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت استحضار

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين


