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کلیه گمرکات اجرایی
موضوع:  تغییر کیل مصرف باطری فرسوده جهت تولید شمش سرب

با سالم و احترام
     پیرو بخشنامه شماره ٢١١/٩٨/١٢٠٢٦١٤ مورخ١٣٩٨/٩/١٧ موضوع میزان مجاز به صادرات شمش سرب از محل یک تن باطری قراضه 
ورود موقت (موضوع ماده ٥١ قانون امورگمرکی)، به پیوست تصویر نامه شماره ٦٠/٣٩٢٦٥مورخ١٤٠٠/١/٣١ مدیرکل محترم  دفتر صنایع 
معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص میزان شمش و سایر محصوالت استحصالی از یک تن باطری فرسوده ورود موقت 
جهت بهره برداری و اقدام الزم  ارسال می گردد. دستورفرمایید مطابق مفاد نامه موصوف و با رعایت سایر مقررات وتشریفات مربوطه (از 
جمله صدور مجوز سیستمی صادرات از محل ورود موقت بر اساس بخشنامه های مربوطه جهت کنترل  سقف مجاز به صادرات و نیز 
تبصره ٢ ماده ٨٦ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در زمینه ضایعات قابل مصرف مجدد و دارای ارزش تجاری) اقدام الزم معمول 

نمایند. 
ضمناً با توجه به استعالم صورت گرفته از وزارت صنعت، معدن و تجارت طی رونوشت همین بخشنامه وتا زمان وصول پاسخ استعالم 
انجام شده و به منظور وحدت رویه در اجرا، کیل مصرف موضوع این بخشنامه فقط جهت مجوزهای ورود موقت باطری که از تاریخ نامه 
دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت به بعد جهت ترخیص تحت رویه ورود موقت برای پردازش صادر گردیده یا میگردد 

قابل بهره برداری خواهد بود .
شایسته است ضمن اقدام الزم، مراتب را  به کلیه واحدهای تابعه نیز  ابالغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.

 

 

رونوشت:
-جناب آقای امیری مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت با سالم ، احتراماً بازگشت به نامه شماره صدراالشاره  خواهشمند است با توجه به افزایش 
ضریب استحصال شمش سرب از محل ورود موقت باطری قراضه از ٤٥درصد به٦٠ درصد، دستور فرمایید ضمن بررسی مجدد موضوع، در خصوص چگونگی تسری کیل 

مصرف ابالغی به مجوزهای ورودی موقت که  قبل از صدور نامه آن دفتر محترم صادر شده اند، در شرایطی که:
١.کاالی موضوع مجوزهای مزبور هنوز از گمرک ترخیص نشده است.

٢.کاالی مربوطه ترخیص شده لیکن صادرات از محل پروانه های ورود موقت انجام نشده است.
٣.بخشی از صادرات از محل پروانه های ورود موقت انجام شده لیکن بر اساس کیل قبلی هنوز میزان تعهد صادراتی تکمیل نگردیده است.

٤.صادرات کل تعهدات بر اساس کیل قبلی انجام شده لیکن درخواست تسویه تعهدات تاکنون ارایه نشده است.

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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٥.تعهدات صادراتی بر اساس کیل مصرف قبلی به صورت کامل انجام و درخواست تسویه نیز ارایه شده لیکن تشریفات  تسویه تعهدات هنوز انجام نشده است
نیز اعالم نظر نمایند.

 ضمناً مجدداً بر توجه به موضوع نحوه ابالغ کیل های مصرف با توجه به مفاد تبصره ١ ماده ٨١ و نیز ماده ١٢٥ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی تأکید می گردد.
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