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ناظرین محترم حوزه های نظارت، مدیران محترم دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم و احترام
        با توجه به مکاتبات متعدد بانکهای عامل با گمرکات سراسر کشور درخصوص «بیش بود ارزش» کاالهای وارداتی به منظور 
جلوگیری از دوباره کاری و همچنین تسهیل در انجام تشریفات گمرکی و پیرو جلسات برگزار شده با بانک مرکزی در اجرای بند 
دوم صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ بین گمرک ایران و بانک مرکزی بدینوسیله دستورالعمل زیر درمورد نحوه اعالم بیش بود 

ارزش ابالغ می گردد: 
۱- از تاریخ صدور این دستورالعمل، دسترسی درج پیام قابل توجه بانک (اصطالحاً پیام پارامتریک) صرفاً برای مدیران گمرک 
اجرایی، معاونان امور گمرکی، رؤسای سرویس ارزیابی، جانشینان معاون امور گمرکی، مسؤالن درب خروج و مسؤالن بازبینی در 
سامانه متمرکز(acc) ایجاد خواهد شد. واگذاری دسترسی در سامانه محلی(local) با نظارت مستمر و مسؤلیت مستقیم باالترین مقام 

گمرک اجرایی و در چارچوب این دستورالعمل، میسر خواهد بود.
  ۲- در برخی موارد کارشناسان متمرکز، درب خروج و یا بازبینی بدون تأیید موضوع بیش بود ارزش توسط مقام مافوق، مبادرت به 
ویرایش شرح نام تجاری کاال ویا درج عباراتی با مضمون بیش بود ارزش در سامانه نموده اند که مکاتبات غیر ضرور بانک های عامل 
با گمرکات را بدنبال داشته است. ازاینرو، از تاریخ صدور این بخشنامه پس از بررسی موضوع بیش بود ارزش و تأیید آن توسط 
مسؤلین پیشگفت در بند (1) این دستورالعمل و درج پیام پارامتریک در سامانه؛ ادامه تشریفات توسط کارشناس مربوطه در سرویس 

ارزیابی، درب خروج ویا بازبینی، ممکن خواهد بود.
  ۳- دراجرای بند ۱-۸  بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی اعالم نتیجه نهایی درخصوص موضوع بیش بود ارزش پس از 

انجام رسیدگی های الزم، از طریق درج پیام پارامتریک از سوی دفتر ارزش گمرک ایران به بانک عامل اعالم خواهد شد.
  ۴- درصورت اعالم بیش بود توسط دفتر ارزش به بانک عامل ذیربط، درخواست ارجاع پرونده های  بیش بود ارزش به کمیسیون 

رسیدگی به اختالفات گمرکی و یا کمیسیون تجدید نظر نیز صرفا پس از موافقت کتبی بانک عامل امکان پذیر خواهد بود.
  ۵-مسؤل اقدام:

الف) مرحله سرویس ارزیابی: مدیر گمرک اجرایی، معاون امور گمرکی، جانشینان معاون امور گمرکی، رؤسای سرویس ارزیابی
ب) مرحله درب خروج: مدیر گمرک اجرایی، مسؤل درب خروج

ج) مرحله بازبینی: مدیر گمرک اجرایی، مسؤل بازبینی
مسؤلیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل برعهده باالترین مقام اجرایی گمرک ذیربط خواهد بود.

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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رونوشت:
 1- جناب آقای عسگری معاون محترم امور گمرکی گمرک ایران جهت استحضار

 2- جناب آقای حسینی لر معاون محترم برنامه ریزی و امور بین الملل جهت استحضارو صدور اوامر الزم
 3- جناب آقای ستاک مدیر محترم سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بانک مرکزی بازگشت به نامه شماره 01/103837 مورخ1401/4/28 موضوع بند2 صورتجلسه 

مورخ1401/4/25 جهت ابالغ به بانک های عامل سراسر کشور
 4- سرکارخانم باقری پور، مدیرکل محترم دفتر فناوری اطالعات وامنیت فضای مجازی، پیرو رونوشت بخشنامه شماره 710203/1401 مورخ 24/5/1401 جهت اتخاذ تدابیر الزم برای نمایش پیام قابل 

توجه بانک صرفا برای  بانک های عامل وجلوگیری از نمایش سایر پیام های اظهارنامه برای بانک
 5- جناب آقای کریمی کیا مدیرکل محترم دفتر مدیریت اطالعات و برنامه ریزی  پیرو رونوشت بخشنامه شماره 710203/1401 مورخ 24/5/1401 با توجه به تاریخ اجرای بخشنامه (1/٦/1401) و 

(acc)حساسیت موضوع درخصوص حذف و یا اضافه نمودن فوری دسترسی یاد شده در سامانه
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