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« بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور »

با سالم و احترام،
        پیرو بخشنامه شماره 2304۶9 مورخ 1398/2/25 با موضوع تعیین ارزش کاالی قاچاق خروجی (فرآوردههای نفتی و پتروشیمی) با عنایت  به 
اینکه نحوه محاسبه ارزش کاالی قاچاق خروجی در بند (خ) ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و تبصره ذیل آن تبیین گردیده، به منظور 
ایجاد وحدت رویه در نحوه محاسبه ارزش کاالهای موصوف توسط گمرکات اجرایی در سامانه جامع قضایی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و 

ذینفعان، مراتب ذیل جهت لحاظ در اقدامات اعالم میگردد:
۱- مالک تعیین ارزش قاچاق خروجی فرآوردههای نفتی و پتروشیمی مطابق نامه شماره 154143۶ مورخ 1397/12/13 دفتر ارزش، ارزشهای 
دالری مندرج در پرتال ارزش کاالی صادراتی گمرک بوده که الزم است متناسب با باالترین نرخ ارز رسمی کشور که ازسوی بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران، اعالم و به صورت هفتگی در سامانه جامع قضایی درج میگردد، توسط گمرکات محاسبه شود.
۲- با توجه به اینکه ارزش دالری همزمان مندرج در پرتال ارزش کاالی صادراتی گمرک که توسط وزارت نفت اعالم میگردد، بر اساس تن/ 
دالر (1000 کیلو گرم / دالر) میباشد؛ لذا محاسبه ارزش حسب مورد براساس واحد مربوطه (کیلوگرم / لیتر) مندرج در صورتجلسه کشف مطابق 

یکی از موارد زیر میباشد:
الف) چنانچه واحد کاال به صورت کیلوگرم باشد، عیناً در بخش مربوطه در سامانه، درج گردد. در اینصورت با توجه به ارزش مندرج در سامانه، 

ارزش کاالی قاچاق بر همان اساس محاسبه میشود.
ب) چنانچه واحد کاال به صورت لیتر باشد، برهمان اساس (لیتر) در بخش مربوطه در سامانه درج گردد. در اینصورت سامانه مطابق دانسیته فرآورده 

نفتی مورد نظر، واحد وزن را به کیلوگرم تبدیل میکند و ارزش بر همان اساس محاسبه میشود.
۳- براساس تبصره ذیل بند (خ) ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، وزارت نفت متولی اعالم ارزش فرآورده های نفتی قاچاق میباشد و در 
مواردی که ارزشها با تاخیر به گمرک اعالم میگردد؛ مالک تعیین ارزشگذاری از سوی گمرکات، آخرین ارزش مندرج در پرتال ارزش کاالی 
صادراتی گمرک خواهد بود (با رعایت مفاد بند 1 فوقالذکر) و در صورتی که متعاقباً ارزش اعالمی متفاوت از ارزش روز کشف قاچاق پرونده 

مورد نظر باشد، الزم است حسب مورد اصالحات  ازسوی گمرکات، انجام و به مرجع رسیدگیکننده به پرونده منعکس گردد.

  

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



شماره سریال:           9348001 «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

1400/347405شماره:
1400/03/18تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

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 شامانی - مدیر کل محترم دفتر صادرات جهت آگاهی و دستور الزم.

 - جناب آقای ایمانی - مدیر کل محترم دفتر ارزش جهت آگاهی و دستور الزم.
 - سرکار خانم باقریپور - مدیر کل محترم فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی جهت آگاهی و دستور الزم.


