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 بخشنامه

 س    ارزاصالح قانون مبارزه با قاچاق کاالقانون  1401 15   

مخاطبان/ 

 ذینفعان

 امور مالیاتی شهر   استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 10/11/1400احکام مالیاتی قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  موضوع

مجلس  10/11/1400بدینوسیله احکام مالیاتی قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال   ارز مصوب 

 ، به شرح زیر برای اجرا ارسال می شود.شورای اسالمی

 2( حذف   یک ماده به عنوان ماده قانون مبارزه با قاچاق کاال   ارز قانون )  2بند )خ( ماده  -12ماده 

 قانون )قانون مبارزه با قاچاق کاال   ارز( الحاق می شود. مکرر به شرح زیر به

کلیه صادرکنندگان کاال به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پر انه گمرکی یا  -مکرر 2ماده  6تبصره 

 مرکزی نسبت به فر ش کمعادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفر شند   یا با تایید بان

ا باز پرداخت بدهی تسهیالت ارزی جهت تامین ارز  اردات کاالی خود یا قدام یشخاص اسایر ابه آن 

آیین نامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک  استفاده نمایند...

( 30.000، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار )سال نیست   شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه

، میزان ( قانون امور گمرکی65معادل آن به سایر ارزها در سال   معافیت کاالی موضوع ماده ) یور  یا

 کلویت بندی   نحوه انتخاب ی ا ،( ارزش ارزی صادرات نیست%60رصد )تعهد که کمتر از شصت د

، توسط بانک مرکزی با یا ترکیبی از ر ش های رفع تعهد   تعیین سامانه های اجرائی این تبصره

، معدن   تجارت تهیه   ظرف یک ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون به همکاری  زرات صنعت

در هر صورت برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای  ت  زیران می رسد.اتصویب هی

 15/1401/200شماره : 
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وع این حاصل از صادرات   هر گونه جایزه   مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موض

 تبصره است.

اعمال محد دیت های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش ساالنه صادرات غیر 

( برابر ارزش 8/1طبق اعالم  زرات صنعت ، معدن   تجارت ، به بیش از یک ممیز هشت دهم ) نفتی

 ساالنه  اردات کشور برسد ، قابل اجرا است.

 ون مبارزه با قاچاق کاال   ارز( به شرح زیر اصالح می شود:نقاقانون )  56ماده  -39ماده 

ا اذن معظم له   سازمان جمع آ ری   فر ش اموال تملیکی حسب ینهاد مأذ ن از سوی  لی فقیه 

مورد موظفند در خصوص کاالهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به جز در مورد کاالهای سریع 

ا کاالهایی که مر ر زمان سبب ایجاد تغییرات کمی   کیفی طیور   یسریع االشتعال ، احشام    ،الفساد

 در آن ها می شود ، به ترتیب زیر عمل کنند:

ظرف د  ماه از تاریخ صد ر رأی قطعی با برگزاری مزایده کاالهای قاچاق را به شرط خر ج از کشور  -1

 ترانزیت( خارجی یا صادرات بفر شند.تحت ر یه گذر )

یف ها ، معافیت ها ، مشوق ها   کاالهای موضوع این بند مشمول امتیازات ، تخفصادرات  -1تبصره 

 ایز صادراتی نمی باشد.جو

 

  دا د منظور

 


