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ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی

با سالم؛

نظر به تشکیل جلسات متعدد جهت تعیین تکلیف پارچه های رومبلی حلقوی مشمول تعرفه ۶۰۰۱۲۲۰۰ موجود 
در بنادر و گمرکات کشور، که دارای ثبت سفارش و قبض انبار قبل از ۹۹/۱۰/۱ می باشند، پیرو صورتجلسه 
مورخ ٩٩/١۰/١٦ ، ضمن ارسال نامۀ شمارۀ ٦۰/٣١٣۷۵٩ مورخ ١٣٩٩/١٢/٢۰ معاون محترم امورصنایع وزارت صنعت، معدن 

و تجارت و ضمائم متعلقه، تکالیف گمرکات اجرایی در این راستا بشرح ذیل ابالغ می گردد: 

پارچه های رومبلی حلقوی که تحت ردیف تعرفه های گوناگون (به غیر از ردیف تعرفۀ ۶۰۰۱۲۲۰۰)  (۱
ثبت سفارش شده ، لیکن هنوز به گمرک اظهار نشده اند 

در این خصوص، بدواً صاحبان کاال باید کاالی خود را به گمرک اظهار نمایند. درصورت اظهار این پارچه ها به 
گمرک تحت ردیف تعرفۀ ثبت سفارش شده، گمرکات اجرایی ، پس از دریافت درخواست صاحبان کاال ، ضمن 
بررسی تاریخ ثبت سفارش و قبض انبار، درصورتیکه این اقالم دارای ثبت سفارش و قبض انبار قبل از تاریخ ١/١٣٩٩/١۰ 
باشند، ضمن ارزیابی کاال و ارسال نمونه های مربوط به اظهارنامه به آزمایشگاه مورد تأیید استاندارد ، چنانچه ردیف 
تعرفه استنباطی گمرک اجرایی ٦۰۰١٢٢۰۰ باشد، مشخصات کامل اظهارنامه اعم از: شمارۀ سریال اظهارنامه، 
شمارۀ ثبت سفارش، تاریخ ثبت سفارش، تاریخ قبض انبار ، شرح تجاری کاال، تعرفه مندرج در ثبت 
سفارش، تعرفۀ استنباطی، وزن و ارزش کاال را در اجرای مفاد این بند از دستورالعمل به دفتر تعرفۀ گمرک ایران 
اعالم تا دفتر مزبور بقید فوریت اطالعات واصله را به دفتر نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ادامۀ فرآیند 

منعکس نماید.  
پارچه های رومبلی حلقوی که تحت ردیف تعرفه های گوناگون (به غیر از ردیف تعرفۀ ۶۰۰۱۲۲۰۰)  (۲

ثبت سفارش شده و به گمرکات اجرایی اظهار شده اند  
      درصورت اظهار این پارچه ها به گمرک تحت ردیف تعرفۀ ثبت سفارش شده، گمرکات اجرایی ، پس از دریافت 
درخواست صاحبان کاال ، ضمن بررسی تاریخ ثبت سفارش و قبض انبار، درصورتیکه این اقالم دارای ثبت سفارش و 
قبض انبار قبل از تاریخ ١٣٩٩/١۰/١ باشند، ضمن ارزیابی کاال و ارسال نمونه های مربوط به اظهارنامه به آزمایشگاه مورد 
تأیید استاندارد ، چنانچه ردیف تعرفه استنباطی گمرک اجرایی ٦۰۰١٢٢۰۰ باشد، مشخصات کامل اظهارنامه اعم از: 

جهش توليد
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شمارۀ سریال اظهارنامه، شمارۀ ثبت سفارش، تاریخ ثبت سفارش، تاریخ قبض انبار ، شرح تجاری کاال، 
تعرفه مندرج در ثبت سفارش، تعرفۀ استنباطی ، وزن و ارزش کاال را در اجرای مفاد این بند از دستورالعمل 
به دفتر تعرفۀ گمرک ایران اعالم تا دفتر مزبور بقید فوریت اطالعات واصله را به دفتر نساجی وزارت صنعت، معدن و 

تجارت جهت ادامۀ فرآیند منعکس نماید.  
پارچه های رومبلی حلقوی که در بازه زمانی ۹۹/۱۰/۱۷ الی ۹۹/۱۲/۳ با ردیف تعرفه ۶۰۰۱۲۲۰۰  (۳

مندرج در ثبت سفارش، کد رهگیری بانک دریافت نموده اند 
      در مورد ثبت سفارش های پارچه های رومبلی که در بازه زمانی ٩٩/١۰/١۷ الی ٩٩/١٢/٣ با تعرفه ٦۰۰١٢٢۰۰ کد ساتا 
(کد رهگیری بانک) دریافت نموده اند ولیکن در حال حاضر تعلیق می باشند الزم است گمرکات اجرایی ضمن احراز 
اینکه تاریخ ثبت سفارش و قبض انبار قبل از ٩٩/١۰/١ می باشد، نسبت به اعالم مشخصات ثبت سفارش و قبض انبار به 
شرح: شمارۀ ثبت سفارش، تاریخ ثبت سفارش، تاریخ قبض انبار ، شرح تجاری کاال، تعرفه مندرج در 
ثبت سفارش، وزن و ارزش کاال ، متعاقب درخواست صاحب کاال، به دفتر تعرفۀ گمرک ایران اقدام تا دفتر مزبور 
بقید فوریت اطالعات واصله را به دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ادامۀ فرآیند 

منعکس نماید.  
ثبت سفارش های پارچه رومبلی که  در بازه زمانی ۹۹/۱۰/۱۷ الی ۹۹/۱۲/۳ تحت ردیف تعرفه  (۴

۶۰۰۱۲۲۰۰ ویرایش شده ، لیکن به دلیل تعلیق در سیستم قابلیت اظهار به گمرک ندارند 
      درخصوص ثبت سفارش های پارچه رومبلی که در بازه زمانی ٩٩/١۰/١۷ الی ٩٩/١٢/٣ تحت ردیف تعرفه ٦۰۰١٢٢۰۰ 
ویرایش شده  لیکن به دلیل تعلیق در سیستم قابلیت اظهار به گمرک ندارند ، صاحبان کاال با ارایه درخواست انوانتر 
(تعیین تعرفه) به گمرک اجرایی (گمرک محل) ، پس از نمونه برداری و اخذ نظر آزمایشگاه مورد تأیید استاندارد، در 
صورت تایید گمرک اجرایی مبنی بر اینکه تاریخ ثبت سفارش و قبض انبار کاال  قبل از ٩٩/١۰/١ می باشد و تطبیق 
ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش (٦۰۰١٢٢۰۰) با نظر آزمایشگاه و اعالم مشخصات ثبت سفارش و تاریخ 
قبض انبار به دفتر تعرفۀ گمرک ایران، اقدام الزم جهت انعکاس مشخصات اعالمی به دفتر مقررات صادرات و واردات 

وزارت صنعت، معدن و تجارت و رفع تعلیق آنها جهت اظهار و ادامه مسیر از سوی دفتر تعرفه گمرک ایران بعمل آید.
رعایت سایر مقررات مربوط به انجام تشریفات گمرکی از جمله بررسی ارزش کاال و کد رهگیری بانک برای  (۵
ترخیص قطعی کاال، پس از حصول نتیجه از وزارت صمت درخصوص مفاد بندهای فوق الذکر، الزامی بوده و رعایت 
دقیق بخشنامه های صادره در خصوص نحوۀ رسیدگی به ارزش کاال و سایر بخشنامه ها در هنگام ترخیص کاال مجدداً 

تأکید می گردد. 
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۶) توجه شود مکاتبات ارسالی به گمرک ایران از سوی گمرکات اجرایی متعاقب درخواست صاحبان کاال، بصورت 
جداگانه و در اسرع وقت صورت پذیرد و در مکاتبه انجام شده با دفتر تعرفۀ گمرک ایران صراحتاً اعالم شود موضوع 
مورد مکاتبه، مشمول شرایط کدامیک از بندهای ١ لغایت ٤ فوق الذکر می گردد تا اقدامات بعدی در این خصوص  

سریع تر صورت پذیرفته و منتج به نتیجه شود. 
مسئولیت حسن اجرای بخشنامه فوق برعهدۀ باالترین مقام اجرایی گمرکات کشور و مسئولیت نظارت بر اجرای آن برعهدۀ 

حوزه های نظارت گمرکات استان ها و دفتر تعرفۀ گمرک ایران می باشد.    

 

 

رونوشت :
جناب آقای عمرانی معاون محترم قضایی دادستان کل کشور جهت استحضار.  -

جناب آقای مهندس مفتح قائم مقام محترم  وزیر صنعت ، معدن و تجارت در امور بازرگانی  جهت استحضار. -
جناب آقای دکتر میراشرفی معاون محترم وزیر اقتصاد و رییس کل محترم گمرک ایران جهت استحضار.  -

جناب آقای دکتر هندیانی معاون محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز جهت استحضار.  -
جناب آقای اکبری رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی جهت استحضار. -

جناب آقای پژمانفر نماینده محترم مجلس شورای اسالمی و رئیس محترم کمیسیون اصل نود جهت استحضار. -
جناب آقای خضریان نماینده  محترم مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون اصل نود جهت استحضار. -

جناب آقای دکتر صادقی نیارکی معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار . -
جناب آقای قبادی معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت  جهت استحضار. -

جناب آقای معتمد وزیری رئیس محترم مرکز اصناف و بازرگانان جهت استحضار. -
جناب آقای شهالیی نژاد رئیس محترم هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران جهت استحضار. -

جناب آقای علیخانی دبیر کل محترم شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته جهت مالحظه.  -
جناب آقای احمدیان رئیس محترم اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران جهت مالحظه.  -

جناب آقای عباسی رئیس محترم اتحادیه صنف درودگران و مبل سازان تهران جهت مالحظه.  -
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جناب آقای عباسپور مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات جهت مالحظه. -
مدیران کل محترم دفاتر واردات، ارزش و تعرفه گمرک ایران جهت آگاهی و نظارت مستمر بر موضوع.  -

مدیرکل محترم حراست و امور انتظامی گمرک ایران جهت مالحظه  -
مدیرکل محترم دفتر بازرسی گمرک ایران جهت مالحظه  -

زونکن موضوعی.  -


