
شماره سریال:           ١١١٦٥١٩٩ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/١١٥٢٩٠شماره:
١٤٠١/٠١/٣٠تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحد های ستادی و گمرکات اجرایی 

با سالم،
به پیوست تصویر نامه شماره ٦٠/٢٩٤٤٥ مورخ ١٤٠١/٠١/٢٢ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، منضم به نامه شماره 
٦٠/٢٨٧١٩ مورخ ١٤٠١/٠١/٢٢ مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه در خصوص عوارض صادراتی مواد معدنی و کاالهای 
صنایع معدنی (منضم به فهرست و کدهای طبقه بندی محصوالت مذکور و میزان عوارض متعلقه) عیناً جهت اقدام وفق مفاد نامه های 
مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. ضمناً در خصوص عوارض صادراتی قراضه فلزات مندرج در 
نامه اشاره شده، صرفاً مطابق میزان مندرج در مصوبه شماره ٨٩٨٤٣ مورخ ١٣٩٣/٧/٢٩ شورای اقتصاد (٨٠%) که قبالً طی بخشنامه 
شماره ٣٥٣/٩٣/١٤٧٦٧٨ مورخ ١٣٩٣/٠٨/١١ (پیوست) ابالغ گردیده است، اقدام و در خصوص سایر اقالم مندرج در نامه ضمیمه نیز 

صرفاً بر اساس مقادیر مندرج در نامه ضمیمه (٦٠/٢٨٧١٩ مورخ ١٤٠١/٠١/٢٢)  اقدام گردد.

 

 

رونوشت:
معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/٠٨/١٢ آن معاونت و نیز نامه شماره  -

٩١/١٤٩٤٧٥ مورخ ٩٩/١٠/٠١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت استحضار
جناب آقای عباسپور مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت احتراماً بازگشت به نامه صدراالشاره و با عنایت به ابالغ مراتب به گمرکات کشور  -

جهت اجرا، خواهشمند است  چنانچه در خصوص موضوع  مواردی مد نظر می باشد ، مراتب را با رعایت قید فوریت به این دفتر اعالم نمایند. 
جناب آقای امیری مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت احتراماً بازگشت به نامه صدراالشاره و پیرو مذاکره تلفنی، با عنایت به ابالغ مراتب به گمرکات کشور  -

جهت اجرا، خواهشمند است  چنانچه در خصوص موضوع مواردی مد نظر  می باشد ، مراتب را با رعایت قید فوریت از طریق دفتر مقررات صادرات و واردات به این دفتر اعالم نمایند. 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين

















      ۹۳/۱۴۷۶۷۸
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ثبت سیستم اتوماسیون  اقتصاد و فرهنگ
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بسمه تعالی

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسالم و احترام

پیرو بخشنامه ردیف  ٨4-93/2/30 و بخشنامه های پیروی درخصوص اعالم ضوابط صدور کاالهای مشمول محدودیت 
و ممنوعیت های صادراتی ، به پیوست تصویر نامه شماره 93/210/42034- 93/٨/3 دفتر مقررات صادرات و واردات 

همراه با تصویر مصوبه شماره ٨9٨43- 93/٧/29 شورای اقتصاد در موردتغییرات فهرست اقالم مشمول عوارض 
صادراتی ارسال و اعالم میدارد:

اقالمی که قبال"  صادرات آن مشمول اخذ مجوز و یا ممنوعیت  بوده و طی بخشنامه های مربوطه  جهت  -1
اجراابالغ گردیده است همچنان بقوت خود باقی می باشد  

اجرای تغییرات اخذ عوارض مربوط به اقالم (موضوع لیست پیوست) که بر اساس تصمیم شورای اقتصاد  -۲
مشمول کاهش و یا حذف عوارض قبلی گردیده  از تاریخ صدور نامه صدرالذکر(۹۳/۸/۳) می باشد  و در سایر موارد 

تاریخ وصول عوارض تعیین شده بر اساس تبصره ۳ بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه سه ماه پس از تاریخ یاد 
شده می باشد

با عنایت به مفاد مصوبه مورخ ٨9/10/6 صادرات شمش حاصل از قراضه فلزات مشمول عوارض صادراتی به  -3
میزان ٧0درصد می باشد.

با توجه به ردیف 3 جدول ضمیمه، عوارض صادرات قراضه فلزات به میزان ٨0درصد تعیین گردیده است. -4
 بدیهی است صادرات کاالهای فهرست پیوست که قبال" ممنوع بوده و در این بخشنامه مشمول عوارض شده است با 

پرداخت عوارض مربوطه امکانپذیر می باشد.

  خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابالغ و بر حسن اجرای آن نظارت 
مستمر معمول دارند.
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رونوشت:
 1- دفتر مقررات صادرات و واردات بازگشت به نامه صدرالذکربدینوسیله اعالم میدارد با توجه به اینکه مالك عمل برای 

اعمال مقررات حاکم بر صادرات اقالم مشمول محدودیت و ممنوعیت های صادراتی، تعرفه آن می باشد، خواهشمند 
است نسبت به اعالم دقیق تعرفه های کاالی مندرج در جدول مذکور اقدام نمایندضمنا" با توجه به اینکه بر اساس نامه 
شماره 6652/210/93 مورخ 14/2/93 آن دفتر آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش حاصل از قراضه کلیه 

فلزات به استناد مصوبه سال ٨9 رامشمول ٧0% عوارض اعالم نموده در حالیکه در اقالم عوارضی جدید شمش حاصل از 
قراضه و ضایعات فلزات ذکر نگردیده است دستور فرمائیدموضوع بررسی و از نتیجه ایندفتر را مطلع نمایند.رونوشت: 

 -1دفتر مقررات صادرات و واردات بازگشت به نامه صدرالذکربدینوسیله اعالم میدارد با توجه به اینکه مالك عمل برای 
اعمال مقررات حاکم بر صادرات اقالم مشمول محدودیت و ممنوعیت های صادراتی، تعرفه آن می باشد، خواهشمند 
است نسبت به اعالم دقیق تعرفه های کاالی مندرج در جدول مذکور اقدام نمایندضمنا" با توجه به اینکه بر اساس نامه 

شماره 93/210/6652 مورخ 93/2/14 آن دفتر آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش حاصل از قراضه کلیه 
فلزات به استناد مصوبه سال ٨9 رامشمول ٧0% عوارض اعالم نموده در حالیکه در اقالم عوارضی جدید شمش حاصل از 

قراضه و ضایعات فلزات ذکر نگردیده است دستور فرمائیدموضوع بررسی و از نتیجه ایندفتر را مطلع نمایند.رونوشت: 

 -1دفتر مقررات صادرات و واردات بازگشت به نامه صدرالذکربدینوسیله اعالم میدارد با توجه به اینکه مالك عمل برای 
اعمال مقررات حاکم بر صادرات اقالم مشمول محدودیت و ممنوعیت های صادراتی، تعرفه آن می باشد، خواهشمند 
است نسبت به اعالم دقیق تعرفه های کاالی مندرج در جدول مذکور اقدام نمایندضمنا" با توجه به اینکه بر اساس نامه 

شماره 93/210/6652 مورخ 93/2/14 آن دفتر آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش حاصل از قراضه کلیه 
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فلزات به استناد مصوبه سال ٨9 رامشمول ٧0% عوارض اعالم نموده در حالیکه در اقالم عوارضی جدید شمش حاصل از 
قراضه و ضایعات فلزات ذکر نگردیده است دستور فرمائیدموضوع بررسی و از نتیجه ایندفتر را مطلع نمایند.رونوشت: 

 -1دفتر مقررات صادرات و واردات بازگشت به نامه صدرالذکربدینوسیله اعالم میدارد با توجه به اینکه مالك عمل برای 
اعمال مقررات حاکم بر صادرات اقالم مشمول محدودیت و ممنوعیت های صادراتی، تعرفه آن می باشد، خواهشمند 
است نسبت به اعالم دقیق تعرفه های کاالی مندرج در جدول مذکور اقدام نمایندضمنا" با توجه به اینکه بر اساس نامه 

شماره 93/210/6652 مورخ 93/2/14 آن دفتر آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش حاصل از قراضه کلیه 
فلزات به استناد مصوبه سال ٨9 رامشمول ٧0% عوارض اعالم نموده در حالیکه در اقالم عوارضی جدید شمش حاصل از 

قراضه و ضایعات فلزات ذکر نگردیده است دستور فرمائیدموضوع بررسی و از نتیجه ایندفتر را مطلع نمایند.
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