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نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

۶/۱۰۹/۲۹۳۶

« بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور »

با سالم و احترام،
        پیرو بخشنامه شماره 34۶094 مورخ 1400/3/17در خصوص نحوه محاسبه ارزش کاالی دخانی به پیوست تصویر نامه 
شماره   00/2015۶4/ص مورخ 1400/4/20 معاون محترم امور مقابله و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال  وارز 

ارسال میگردد.
      خواهشمنداست دستور فرمایید در راستای مکاتبه فوق الذکر که مقرر داشته تا قبل از ابالغ بخشنامه شماره اخیرآن ستاد 
موضوع نامه شماره  ۰۰/۲۰۱۰۲۹/ص مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲  مطابق رویه سابق (وفق نامه شماره ۹۹/۳۲۸۲۰/ص مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ 
آن ستاد و بخشنامه شماره  ۹۶۳۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ این مرکز) به منظور جلوگیری از تضییع حقوق صاحبان کاال، 

ارزشگذاری کاالی موصوف انجام پذیرد، اقدامات الزم و قانونی در خصوص پروندههای موصوف انجام پذیرد. 

رونوشت:
 - معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در راستای اجرای بند 1 نامه شماره 90۶2۶ مورخ 12/8/1399 آن معاونت و نیز نامه شماره 149475/91مورخ 

1/10/1399معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار. 
 - جناب آقای دکتر شایسته - معاون محترم امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز جهت استحضار. 

 - جناب آقای دکتر نقدی - معاون محترم حقوقی و نظارت جهت استحضار.
 - جناب آقای وکیلی - مدیرکل محترم دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به پیوست تصویر نامه فوقاالشاره جهت آگاهی و هرگونه بهرهبرداری الزم.

 - جناب آقای ایمانی - مدیرکل محترم دفتر تعیین ارزش به پیوست تصویر نامه فوق االشاره جهت آگاهی صدور دستور مقتضی از حیث به روزرسانی ارزش کاالهای موصوف حسب درخواست برخی 
گمرکات کشور.

 سرکار خانم باقری پور - مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و امنیت مجازی، به پیوست تصویر نامه فوق االشاره جهت آگاهی و دستور مقتضی.
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جناب آقای نقدی

معاون محترم حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسالمی

سالمعلیکم؛

احتراماً بازگشت به نامه شماره ١٤٠٠/٤٥٨١٦٢ تاریخ ١٤٠٠/٤/٧، در خصوص نحوه محاسبه ارزش کاالهای دخانی مکشوفه تا پیش از 

ابالغ بخشنامه اخیر، اعالم میدارد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان و اتخاذ رویه واحد مقتضی است نسبت به ارزشگذاری 

کاالهای مذکور مطابق رویه سابق (موضوع نامه شماره ۹۹/۳۲۸۲۰/ص تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ این ستاد) اقدام گردد.
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