
شماره سریال:           ١١٣٨٩١٠٠ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/٣١٢١٩٥شماره:
١٤٠١/٠٣/٠٨تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحد های ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم،
پیرو بخشنامه  شماره ٣٢/١٤٠١/١٥٧١٥٠ مورخ ١٤٠١/٠٢/٠٧موضوع اخذ عوارض صادراتی پلکانی از مواد معدنی و کاالهای صنایع 
معدنی و بخشنامه شماره ١٦/١٤٠١/٨٤٥٥٢ مورخ ١٤٠١/٠١/٢٤موضوع اخذ عوارض از محصوالت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه 
شماره ٦٠/٦٤٢٦٥ مورخ ١٤٠١/٣/٧ دفتر مقررات صادرت و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ٦٠/٦٣٠٩٩ 
مورخ ١٤٠١/٣/٧ دفتر صنایع معدنی وزارت مزبور در خصوص بند ٨ مصوبه ٣٨٧٢٩/م/ص مورخ ١٤٠٠/١٢/٢٤ جلسه ٢٢ ستاد تنظیم 
بازار پیرامون اخذ عوارض صادراتی پلکانی، به همراه تصویر نامه شماره ٦٠/٦٤٩٩٩ مورخ ١٤٠١/٠٣/٠٨ دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری 

وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط جاری ارسال می 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 اقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران احتراماً بازگشت به نامه صدراالشاره، با عنایت به اینکه نامه دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت،  -
معدن و تجارت (ضمیمه نامه بازگشتی) مستند به نامه شماره ٦٠/٢٦٩٧٦ مورخ ١٤٠١/٠١/٢٠ معاون محترم معادن و فرآوری مواد آن وزارتخانه صادر شده است و نامه اخیر، عالوه بر عوارض 

پلکانی مواد معدنی، مشتمل بر عوارض صادراتی محصوالت زنجیزه پتروشیمی و شیمیایی، شیشه، کلینکر و سیمان و انواع فروآلیاژ نیز میباشد، لذا با توجه به وصول رونوشت نامه شماره ٦٠/٦٤٩٩٩ 
مورخ ١٤٠١/٠٣/٠٨ دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری آن وزاتخانه و به منظور تسریع در امر، مراتب در ارتباط با عوارض محصوالت پتروشیمی (موضوع نامه شماره ٦٠/٣٠٦٧٦ مورخ ١٤٠١/٠١/٢٣ 

آن دفتر) نیز طی این بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی ابالغ گردیده است. لذا چنانچه نظر دیگری در خصوص موضوع دارند، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را اعالم نمایند.  
آقای صفدری مدیرکل محترم دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت احتراماً بازگشت به نامه فوق الذکر جهت آگاهی.    -

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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