
شماره سریال:           ١٢١١٦٧٤٣ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/١١٨٦٠١٧شماره:
١٤٠١/٠٨/١٦تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصادی و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

«بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور»

با سالم و احترام،
   در اجرای بخشنامه ٢٩٠١٣١ مورخ ١٤٠١/٠٣/٠٣ دفتر واردات با موضوع جزء (١) بند(ه) تبصره ٧ قانون بودجه سال ١٤٠١ 
مبنی بر لزوم اعمال نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیکی بانک مرکزی (ETS) در محاسبات حقوق ورودی، عوارض و وجوهی 
که وصول آن به عهده گمرک است (از ابتدای فروردین ماه سال جاری) و با توجه به صدور و ابالغ مطالبه نامههای کسر 
دریافتی و مشکل صاحبان کاال/ اظهارکنندگان در پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و نظر به پیشنهاد برخی گمرکات اجرایی در 
ارتباط با پذیرش ضمانت نامه بانکی برای تسویه مطالبه نامههای صادره و پروندههای متشکله در ادارات بازبینی با هدف حمایت 
از تولید و بهبود فضای کسب و کار، حمایت از شرکتهای دانش بنیان، جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، بازرگانی و 
سالمت محور، پس از پذیرش و تمکین صاحب کاال مبنی بر پرداخت مبلغ کل مطالبه نامه متعلقه با رعایت دستورالعملهای 
شماره ١٨١٦٤٦٤ مورخ ١٤٠٠/١٢/٢٨ و ٦٩٨٤٦١ مورخ ١٤٠١/٥/٢٢ و سایر مقررات، برخورداری از تسهیالت تودیع ضمانت 

نامه بانکی، ممکن و میسور خواهد بود.
   شایان ذکر است که پذیرش ضمانت نامه بانکی بابت مابه التفاوت نرخ ارز ETS ، برای اشخاص حقوقی، حقیقی و 

کارگاههای غیر تولیدی زود بازده، صرفاً برای مبالغ بیش از پانصد میلیون ریال امکانپذیر است.
   بدیهی است  نظارت بر حسن اجرای بخشنامه حاضر، به عهده باالترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود.

  

 

 

رونوشت:
 - جناب آقای عسگری- معاون محترم امورگمرکی جهت استحضار.

 - سرکارخانم زبیدی- معاون محترم حقوقی و نظارت جهت استحضار.
 - جناب آقای مهران پور- ذیحساب محترم و مدیرکل امور مالی جهت آگاهی و سدور دستور مبنی بر اعمال نظارت الزم.

 - جناب آقای آقاویردی- مدیرکل محترم حوزه ریاست کل و روابط عمومی جهت آگاهی.
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