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بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٨٢٥٨٦٠شماره:
١٤٠٠/٠٦/٢٨تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر کرباسی
معاون محترم امور بین الملل اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی ايران

با سالم و احترام،
بازگشت به نامه شماره ١٧/٤٥٩٨/ص مورخ ١٤٠٠/٠٥/٣١ در خصوص لزوم استفاده از کد تعرفه ١٠ رقمی در حوزه 
اوراسیا و ضرورت ایجاد هماهنگی بین کد های تعرفه ١٠ رقمی کشورهای اوراسیا، کدهای کتاب تعرفه کشورمان و نیز سامانه 
صدور گواهی مبدأ اتاق ایران جهت اجرایی شدن آن در حوزه اتحادیه موصوف و همچنین درخواست ارسال فایل اکسل 
کدهای تعرفه ای با مشخصات مورد اشاره در نامه فوق الذکر، به استحضار می رساند با استعالم به عمل آمده دفتر تعیین تعرفه 
گمرک ایران طی نامه شماره ١٤٠٠/٧٥١٤٨٧ مورخ ١٤٠٠/٠٦/١٣ (تصویر پیوست) اعالم داشته وفق بند ج قانون موافقتنامه 
موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسالمی ایران و کشورهای عضو اوراسیا ماده ١-١ در طبقه بندی و کدگذاری 
کاالهای صادراتی، نظام هماهنگ یا HS مالک عمل بوده و در آن نظام کد تعرفه کاال نیز شش رقمی تعریف شده و 
کشورهای عضو مجاز می باشند حسب مقتضیات داخلی خود نسبت به افزایش ارقام بیش از شش رقم اقدام نمایند. از اینرو 
لزوماً رقم ششم به بعد در کشورهای عضو یکسان نبوده و بر اساس نیاز و اولویت های هر کشور تغییر می نماید. لذا با عنایت به 
مطالب پیشگفت، افزایش ارقام تعرفه در این خصوص موضوعیت نداشته و ضرورت دارد صادرکنندگان با مراجعه به لینک های 
ارتباطی مندرج در نامه از کد تعرفه کاال در کشور مقصد مطلع شوند. همچنین با توجه به اینکه تعداد کاالهای تعرفه ترجیحی 
هر کشور محدود به فهرست پیوست موافقتنامه است، پیشنهاد می شود ضمن اعالم شماره تعرفه کاالهای مشمول موافقت نامه 
در هر کشور بر اساس آخرین مقررات ساالنه همان کشور، تمهیدات قانونی الزم را برای مالک عمل قرارگرفتن ردیف تعرفه 
های اعالمی اندیشیده شده و طرفین ملزم شوند کدهای تعرفه مربوطه را در ابتدای هر سال یا در صورت تغییر در طول سال به 
طرف مقابل اعالم نمایند که بر این اساس دفتر تعرفه گمرک  نسبت به همسان سازی و درج شرح تعرفه  کدهای ٨ رقمی تعرفه 
سیستم هماهنگ شده براساس تعرفه های ترجیحی قانون موافقتنامه تشکیل منطقه آزاد تجاری اقدام نموده که به پیوست جهت 

هرگونه بهره برداری و اقدام الزم ارسال میگردد  .  

 

 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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رونوشت:
 ١- جناب آقای سیدی مشاور محترم امور بین املل و توافق نامه های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران جهت استحضار

 ٢- سرکار خانم عماد االسالم بازگشت به ی نامه شماره ١٤٠٠/٧٥١٤٨٧ مورخ ١٤٠٠/٠٦/١٣ جهت آگاهی
 ٣- سوابق مربوطه


