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  مقدمه

ي هاشرکتهاي معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور، تسهیل محیط کسب و کار براي یکی از برنامه
ك یکی از مهمترین عوامل تسهیل تولید، صادرات و واردات است که تسهیل تعامل با گمر بنیاندانش

قاي دکتر کرباسیان رئیس محترم گمرك جمهوري اسالمی با تاکیدات جناب آست. خوشبختانه هاشرکت
  مصوب و ابالغ شده است. در گمرکات کشور بنیاندانشي هاشرکتایران، مزایاي خاصی براي 

جمهور و گمرك  رئیسته بین معاونت علمی و فناوري هاي صورت گرفدر همین راستا با هماهنگی
برتر بعنوان فعاالن مجاز اقتصادي شناخته شدند. انتخاب  بنیاندانششرکت  26جمهوري اسالمی ایران، 

رهاي مختلف از جمله میزان مذکور از سوي معاونت علمی و فناوري، بر اساس معیا بنیاندانشي هاشرکت
  واردات و صادرات آنها در طول سال انجام شده است. هاي بازرگانی و حجم فعالیت

هاي رفی شده، نظیر عدم تخلف در سیستمي معهاشرکتهاي عمومی ها و صالحیتهمچنین احراز شایستگی
ها انجام شده و... از سوي گمرك جمهوي اسالمی ایران و با همکاري سایر دستگاه گمرکی، بانکی، مالیاتی

  است. 
  

  ادياقتص مجازفعاالن 
المللی است؛ همه اصطالح بین (Authorised Economic Operator- AEO)فعاالن مجاز اقتصادي

اند و دلیل آن این است که تسریع در زمان ترخیص کاال سبب تی را براي این گروه فراهم کردهکشورها تسهیال
طبق  .کندذیر میپرا رقابت شود؛ بدین ترتیب دولت تولیدها و قیمت تمام شده کاال میجویی در هزینهصرفه

گویند، مانند خواب هاي پنهان میي هر روز در گمرك که به آن هزینه، توقف کاال به ازاالمللیبینمحاسبات 
  .هاي انبارداري، فساد کاال و... معادل یک درصد ارزش کاالستسرمایه، هزینه

کاال  المللیبینند که در جابجائی مجاز از منظر گمرك، اشخاصی حقیقی یا حقوقی هست اقتصاديفعاالن 
هایی نظیر بررسی سوابق از لحاظ رعایت مقررات، داشتن توانایی مالی مشغول هستند و بر اساس رعایت شاخصه

گمرکی مورد تأیید قرار گرفته  در انجام تعهدات و... از سوي گمرك به عنوان رعایت کننده استانداردهاي
  .گیرندمی

تواند ضمن کاهش هزینه تمام شده فعاالن اقتصادي، بخشی از مجاز می تصادياقفعاالن  قانون اجراي
ساز توسعه و تسهیل تجارت خارجی کشور کشور را نیز برطرف کرده و زمینه بنیاندانشي هاشرکتمشکالت 

  .شود
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   تسهیالت قابل ارائه به فعاالن اقتصادي مجاز
 ) مزیت استفاده کنند که عبارتند از:19وانند از (تاقتصادي در تعامالت گمرکی خود، می مجازفعاالن 

 
 نوع تسهیالت ردیف

 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی 57استفاده از تسهیالت ماده  1

 قانون امورگمرکی 6پذیرش ضمانت نامه بانکی حداکثر یکساله براي ترخیص قطعی ماده  2

3 
آئین نامه اجرائی  6ها ماده ویهسایر رپذیرش ضمانت نامه بانکی کلی براي ترخیص قطعی و 

 انون امور گمرکیق

 استفاده از تضمین بیمه اي براي صادرات 4

 ترخیص کاال خارج از مسیر قرمز 5

 استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از تولید 6

 استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از صادرات 7

8 
گمرکی به پیشنهاد گمرك و تایید وزیر محترم امور  تخفیف در هزینه خدمات انجام خدمات

 درصد 50آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی)حداکثر تا سقف  3اقتصادي (بند الف ماده 

9 
وآئین نامه اجرائی به  استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردي که در قانون امور گمرکی

 تضمین اشاره شده است

10 
الفات گمرکی فعاالن اقتصادي مجاز بصورت فوري و خارج از نوبت رسیدگی به پرونده اخت

 در کمیسیونهاي رسیدگی به اختالفات گمرکی

 ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی 11

12 
انجام فرآیند استرداد خارج از نوبت مطابق با تسهیالت پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید 

 با اخذ تعهد 

13 
کاال به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیالت پیش بینی شده دربسته نگهداري بخشی از 

 حمایت از تولید با اخذ تعهد

14 
، اجازه رئیس کل گمرك و تعهد باالترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی  42استفاده از ماده 

 مرتبط با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم

 کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو  3-32ندارداستفاده از تسهیالت موضوع استا 15

16 
قانون امورگمرکی کاالي متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی  6استفاده از تسهیالت ماده 

 با تعهد مسئوالن مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانتنامه بانکی با حداکثر سقف یکساله.

17 
رائب تعیین شده با ضریب اهمیت زمانی دو رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه باتوجه به ض

 ي تولیدي) در سامانه جامع امورگمرکی بصورت سراسري.هاشرکت(معادل 
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 پذیرش و تسهیل ورود موقت براي صادر کنندگان  18

 گرفتن اسناد و اوراق بهادار به جاي ضمانتنامه 19
  

  رداخته می شود:) مزیت فعاالن مجاز اقتصادي پ19در ادامه به تشریح هر یک از (
  

  :آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی 57استفاده از تسهیالت ماده  )1

  :نامه اجرایی قانون امور گمرکی آیین 57ماده 
 مواردي در مگر گردد، تحول گمرکی انبارهاي به باید گمرکی تشریفات انجام منظور به صادراتی کاالي

 عملیات انجام اجازه تواندمی گمرك صورت این در که دباش نموده تقاضا کتبی صورت صاحب کاالبه که

 متعلقه وجوه و اظهار کاال که صورتی در و استثنایی موارد درنماید.  صادر را اماکن این از خارج در ارزیابی

 ارزیابی عملیات انجام با وي قانونی نماینده یا کاال صاحب کتبی تقاضاي با تواندمی گمرك باشد، شده تأمین

  .نماید موافقت نیز گمرکی اماکن از خارج در وارداتی ايکااله
  

  قانون امورگمرکی 6) پذیرش ضمانت نامه بانکی حداکثر یکساله براي ترخیص قطعی ماده 2

  گمرکی امورقانون  6ماده 
 به متعلق کاالي تواندمی گمركمتعلقه است.  ورودي حقوق پرداخت مستلزم کاال قطعی واردات 

 مالی سازمان مسؤوالن تعهد با باشد نداشته تجاري جنبه که این بر را مشروط دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه

 حداکثر که مهلتی تعیین و بانکی اخذ ضمانتنامه با را اشخاص سایر به متعلق کاالي و مهلت تعیین با مربوطه

  کند. ترخیص قطعی طور به ورودي حقوق براي پرداخت نباشد سال یک از بیش
  

آئین نامه  6ش ضمانت نامه بانکی کلی براي ترخیص قطعی و سایر رویه ها ماده پذیر )3
  اجرائی فانون امور گمرکی

  :قانون امور گمرکی اجراییآیین نامه  6ماده 
 تضمین مورد از یکی تواندمی اظهارکننده است تضمین اخذ به مجاز گمرك قانون، طبق که مواردي در

توسط  شرایط اعالم از کلی(پس صورت به تضمین .نماید ارایه و انتخاب ار قانون )1( ماده بند(ح) موضوع
 را مربوط تضمین الزامات، انجام از پس بالفاصله است موظف گمرك و شود می تودیع موردي یا گمرك)

 .نماید آزاد

 ایران گمرك سوي از تضمین نوع گمرکی، مقررات از تخلف سابقه داراي اشخاص درخصوص -1 تبصره

 .شد خواهد تعیین
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 هماهنگی با بیمه عالیشوراي ضوابط طبق بیمه يهاشرکت که است اينامه بیمه معتبر نامهبیمه -2 تبصره

  .کنند صادرمی ایران گمرك با قرارداد عقد و قبلی
  

  اي براي صادرات) استفاده از تضمین بیمه4
  

  ) ترخیص کاال خارج از مسیر قرمز5
  

  بسته حمایت از تولید) استفاده کامل از تسهیالت 6
 1395در سال  تسهیالت بسته حمایت از تولید

  :به شرح ذیل است 1395هاي گمرکی در سال حمایت از تولید گمرك به تفکیک رویه بستهمتن کامل 
 صادراتالف) 

بنیان و نظر به تأکیدات مقام معظم رهبري، بر افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش
جانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از مهحمایت ه

هاي الزم و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات، با هدف طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق
م به ارائه تسهیالت گسترش پایدار سهم ایران در بازارهاي هدف، گمرك جمهوري اسالمی از دو سال اخیر اقدا

بند ارائه تسهیالت در خصوص  20شامل  1394ویژه در قالب بسته حمایتی نموده که بسته مذکور در سال 
  باشد. صادرات بوده و تراز تجاري مثبت در حدود یک میلیارد دالر در سال مذکور، مؤید این مطلب می

  

 و ارتقاي نظام مالی کشور پذیرقانون رفع موانع تولید رقابت) 38بند (ث) ماده ( )1
آمده است، ورود موقت مواد اولیه و کاالهاي متعلق به واحدهاي تولیدي ) 38بند (ث) ماده () 20در ماده (

قانون امور گمرکی مصوب ) 51برداري جهت پردازش موضوع ماده (داراي پروانه تأسیس یا پروانه بهره
ضمین براي ترخیص موقت کاالهاي مزبور صرف معادل در حکم کاالي مجاز تلقی و به میزان ت 22/8/1390

مورخ  60 2077حقوق ورودي و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود. که این مهم طی بخشنامه 
  .به گمرکات مربوطه و به شرح زیر ابالغ گردیده است 3/11/1394

  

 مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

 پذیر و ارتقاي نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت 38ده موضوع: بند (ث) ما

نامه کاري ورود موقت و در موضوع شیوه 8/8/90مورخ  158449/136005/113/14/71/265پیرو بخشنامه 
راستاي حمایت از واحدهاي تولیدي و صادراتی و کاهش هزینه تمام شده کاالي صادراتی و با عنایت به اصالح 

قانون رفع موانع  38قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور طی بند (ث) ماده  20ده مفاد ما
خواهشمند است دستور فرمایید در هنگام صدور ) پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور (تصویر پیوستتولید رقابت
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ود موقت براساس سوابق ق. ا. گ. (در گمرکاتی که صدور مجوز ور 51مجوزهاي ورود موقت موضوع ماده 
قبلی به آنها تفویض اختیار گردیده است) مفاد بند (ث) ماده صدرالذکر درخصوص میزان تضمین قابل اخذ 

ق. ا. گ.  51گردد تسهیالت مصوب صرفاً مشمول اقالم موضوع ماده مدنظر قرار گیرد. مجدداً تأکید می
گردد. ضمناً ر مقررات و تشریفات مربوطه اعالم میباشد. مراتب جهت آگاهی و اقدام الزم با رعایت سایمی

  .دستور فرمایید مراتب به گمرکات و واحدهاي تابعه ابالغ و برحسن انجام کار نظارت الزم معمول نمایند
  

 پذیر و ارتقاي نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت) 38( مادهبند (پ)  -2
هوري اسالمی ایران در راستاي رفع موانع منابع مالی براي تسریع هاي به عمل آمده توسط گمرك جمپیگیري

ناظرین محترم  در استرداد حقوق ورودي مواد اولیه وارداتی بکار رفته در پردازش و تولید کاالهاي صادرات
ابالغ گردید که براساس آن  26/12/1394در تاریخ  171343/50582اي به شماره گمرکات استانهاي، مصوبه

لغ مورد نیاز گمرك را به صورت داري کل کشور موظفند هرساله مبریزي و خزانهمدیریت و برنامه سازمان
  .صد تخصیص و از محل تنخواه در اختیار این سازمان قرار دهندصددر

  

 کاالهاي داراي پروانه کاربرد عالمت استاندارد صدورامکان  -3
ندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردي از سازمان مکان صدور کاالهاي داراي پروانه کاربرد عالمت استا

 هاي مایع نفت و گاز مشمول دستورالعمل ستاد و کاالهاي از محلاستاندارد (به غیر از محموله

  .باشدمشمول عوارض و یا محدودیت) میسر می-قطعی –ورود موقت 
  

 ه برخی از گمرکاتتفویض اختیار براي رسیدگی به پرونده هاي استرداد حقوق ورودي ب -4
هاي استرداد حقوق ورودي به موجب مکاتبات متعدد به آنها تفویض اختیار گمرکاتی که بررسی پرونده

اند عبارتند از: گمرك شهریار (تهران)، یزد، مشهد، قزوین، اصفهان، زنجان، سهالن، ارومیه، بندرانزلی، شده
جلفا، بیرجند، سمنان، شهیدرجایی بندرعباس، اراك و  نوشهر، شیراز، تبریز، بندر امام خمینی(ره)، زاهدان،

  .باشدفرودگاه امام خمینی(ره) می
  

 صدور مجوز ورود موقت جهت پردازش به برخی از گمرکات  -5
بررسی و اجازه صدور مجوز ورود  8/8/90مورخ  158449/136005/113/14/71/265طبق بخشنامه شماره 

 ات سمنان، قزوین، تهران، یزد، شیراز، ارومیه، نوشهر، تبریز،موقت مواد اولیه جهت پردازش به گمرک

مشهد، بندرانزلی، اصفهان، زنجان، شهید باهنر و بندر لنگه (دو گمرك اخیرالذکر براي کارتن خالی جهت بسته 
بندي میوه و تره بار)، گمرك فرودگاه امام خمینی(ره) (صرفاً براي طال)، گمرك کرمانشاه (صرفاً براي کیسه 

 .مشهد و گلستان (گندم) تفویض اختیار شده است) خالی
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 ب) واردات
گمرك جمهوري اسالمی ایران طی دو ساله اخیر به منظور ارتقاء رتبه کشورمان در تجارت فرامرزي و بهبود 

وکار، تمهیداتی را در جهت تسهیل در امر تجارت و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی شاخص فضاي کسب
هاي حمایتی در نظر گرفته که این اقدام هاي نوین و اصالح قوانین و مقررات، در قالب بستهاز فناوريبا استفاده 

باشد که عالوه بر ارائه تسهیالت جاري نیز در رئوس اقدامات این اقدامات این سازمان میشایسته در سال
ئه تسهیالت جدید و اصالح سایر هاي گذشته، در جهت رفع موانع و مشکالت شناسایی شده، اقدام به اراسال

 .موارد گذشته نموده است
  

 اعطاي تسهیالت در پرداخت حقوق ورودي -1
در راستاي ارائه تسهیالت در سال گذشته، سعی بر آن شده است تا نسبت به افزایش مدت زمان سر رسید 

نامه و تحت یش مبلغ ضمانتجاري اقدام گردد همچنین با افزانامه کاالهاي ضروري و مورد نیاز در سالضمانت
صورت نسیه، گمرك جمهوري اسالمی ایران از پوشش قرار دادن رویه ورود موقت مواد اولیه و ترخیص کاال به

  .تمام ابزار و اختیارات خود براي کمک به سرعت و سهولت در ترخیص موارد فوق نموده است
 نامه بانکیترخیص کاال با اخذ ضمانت -1-1

نامه بانکی یکی از تسهیالت قابل ارائه به واحدهاي تولیدي است که به استناد اخذ ضمانتترخیص کاال با 
) 3نامه اجرایی جزء (آیین) 1مجلس محترم شوراي اسالمی و ماده ( 1390قانون امورگمرکی مصوب ) 6ماده (
ت  718نامه شماره قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (موضوع تصویب 12ماده 

شود. لذا در جهت هاي مربوطه انجام میهیأت محترم وزیران) وفق دستورالعمل 10/1/87ك مورخ  37914
نامه بانکی بابت ترخیص کاال، بخشنامه تداوم اعطاي تسهیالت در پرداخت حقوق ورودي از طریق ضمانت

ات اجرایی ابالغ شده و مالك عمل قرار به گمرک 16/01/1395مورخ  2740/95/8296/94/73ضمیمه به شماره 
 .گیردمی

  )1395نامه بانکی بابت حقوق ورودي واردات قطعی (سال بخشنامه نحوه اخذ ضمانت
 ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی

کی و به منظور قانون امور گمر 6پذیر و به استناد ماده قانون رفع موانع تولید رقابت 38با توجه به بند ت ماده 
تسهیل و تسریع در ترخیص کاالهاي واردات قطعی و جبران کمبود نقدینگی فعاالن اقتصادي (تولیدکنندگان، 

شود ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات براساس شرایط ذیل، بابت حقوق تجار و صاحبان کاال) اجازه داده می
نامه بانکی ده یا نماینده قانونی ایشان ضمانتورودي کاالي مربوطه حسب درخواست صاحب کاال، اظهارکنن

 .معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرك جمهوري اسالمی ایران اخذ نمایند

 :باشدشرح ذیل میهاي بانکی ماخوذه با توجه به نوع کاالهاي وارده بهنامهضمانت مهلت -1
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و قطعات یدکی مورد نیاز   (CKD)آالت خط تولید، قطعات منفصله،براي مواد اولیه، ماشین الف)
واحدهاي تولیدي، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی، 

راهسازي، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین براي کاالهاي اساسی (شامل گندم،  آالتماشین
  .شودتعیین می 15/11/95برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن و کره) و دارو با سررسید 

  .شودماه تعیین می 6براي سایر کاالها  ب)
  .شودماه تعیین می 3براي خودرو  ج)

نامه بانکی براي اشخاص حقیقی غیرتولیدي صرفاً به مبلغ بیش از پانصد میلیون قبول ضمانت )1تبصره 
  .باشدپذیر میریال امکان

بایست با نام صاحب کاال در متن اظهارنامه گمرکی نامه میگذار در متن ضمانتنام ضمانت )2تبصره 
  .یکسان باشد

هاي ماخوذه موضوع بندهاي (ب) و نامهذکر است ترتیبی اتخاذ شود تا سررسید ضمانتالزم به )3تبصره 
  .تعیین گردد 95/ 15/11(ج) صرفاً تا 

نامه با دیع ضمانتدر راستاي حمایت از توسعه صادرات، کاالهاي صادراتی مشمول عوارض با تو د)
  .باشندقابل ترخیص می 15/11/95سررسید حداکثر 

پذیر ورود موقت مواد اولیه و کاالهاي قانون رفع موانع تولید رقابت 38با عنایت به بند (ث) ماده  هـ)
قانون  51برداري جهت پردازش موضوع ماده متعلق به واحدهاي تولیدي داراي پروانه تاسیس یا بهره

ی در حکم کاالي مجاز تلقی و به میزان حقوق ورودي و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی امور گمرک
 .قابل ترخیص خواهد بود 15/11/95نامه حداکثر به تاریخ سررسید کاال با ضمانت

هاي کشور هاي بانکی صادره از کلیه بانکنامهگمرکات موظفند جهت اطمینان از صحت ضمانت -2
هاي تحت ربط شعبه مزبور و یا سامانهنامه و یا سرپرستی ذيصادرکننده ضمانتموضوع را از طریق شعبه 

هاي صورت کتبی یا سیستمی استعالم و پس از اخذ تأییدیه نسبت به تأمین اظهارنامهوب معرفی شده به
 .وارداتی اقدام نمایند

هاي بانکی از نامهجهت جلوگیري از هرگونه جعل و سوءاستفاده می بایست تأییدیه وصول وجه ضمانت -3
طور همزمان صورت پذیرد. از هاي واریزي بههاي بانکی تحت وب در زمان دریافت فیشطریق سیستم

 .پذیرش فیش واریزي توسط نمایندگان صاحب کاال جدا خودداري شود

عنوان حداکثر مهلت تعیین گردیده است، مسئولین هاي مذکور در بند یک بهبا توجه به اینکه مهلت -4
رکات اجرایی ضمن ابالغ مراتب به مراجعین محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هر ماه حقوق گم

نامه مأخوذه حداکثر تا گذاري شده وصول گردد همچنین دقت شود، ضمانتورودي به میزان هدف
 هاي صادره را درنامهها وجه ضمانتوصول گردد. چنانچه هر یک از شعب بانک 15/11/95تاریخ 



٨ 
 

سررسید مقرر پرداخت ننمایند، ضمن پیگیري درخصوص وصول اصل وجه، خسارت تأخیر تأدیه و اعالم 
مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع اعالم تا 

 .هاي بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ گرددنامهدرخصوص عدم پذیرش ضمانت

 .باشندنامه بانکی نمیاجرایی از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانتگمرکات  :تبصره

هاي ماخوذه و تصاویر مربوطه و هرگونه اصالحات نامهگمرکات مؤظفند نسبت به ثبت اطالعات ضمانت -5
 .اقدام نمایند (ACC) بعدي آن در بخش مالی سامانه جامع گمرکی

ذه به هر دلیل در زمان ترخیص کاال، کمتر از حداکثر هاي بانکی مأخونامهچنانچه مهلت ضمانت -6
هاي لحاظ شده در بند یک این دستورالعمل باشد، گمرکات اجرایی مجاز به تمدید نبوده و قبول مهلت

نامه یا تمدید مهلت، قبل از سررسید منوط به اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و منابع ضمانت
 .باشدمی

ن دستورالعمل در هر گمرك به عهده مدیر و معاون اداري و مالی و در کل مسئولیت حسن اجراي ای -7
هاي مغایر باشد. ضمناً با ابالغ این دستورالعمل کلیه بخشنامهکشور معاونت توسعه مدیریت و منابع می

  .گرددنامه بانکی لغو میقبلی درخصوص اخذ ضمانت
 دهاي تولیديترخیص نسیه مواد اولیه و قطعات وارده توسط واح -1-2

ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهاي تولیدي به صورت نسیه و بدون پرداخت حقوق ورودي و با 
به منظور  21/1/1395مورخ  5793/10/73نگهداري بخشی از کاالحداقل به میزان حقوق ورودي طی بخشنامه 

لیدي معتبر به گمرکات اجرایی ابالغ گردید. تسریع و تسهیل ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهاي تو
باشد و عنوان وثیقه حقوق ورودي کاالي ترخیصی میاین بخشنامه شامل دستورالعمل نگهداري بخشی از کاال به

آالت خط تولید، قطعات منفصله و بر این اساس حداکثر مهلت استفاده از این تسهیالت براي مواد اولیه، ماشین
ماه است. خود را به مرکز واردات گمرك ایران ارائه تا اقدام الزم  6یاز واحدهاي تولیدي قطعات یدکی مورد ن
  .باشدعمل آید. مسئولیت نظارت بر حسن اجراي این بند به عهده رئیس گمرك مربوطه میبراي صدور مجوز به

 
 ناظر/ مدیرکل/ مدیر گمرك به: کلیه ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی

درخصوص ترخیص کاال با استفاده از  16/1/95مورخ  2740/8296/94/73/9رو بخشنامه شماره پی
قانون الحاق موادي به قانون تنظیم ) 12ماده () 3( نامه اجرایی جزءآیین) 3نامه بانکی و به استناد ماده (ضمانت

هیأت محترم  10/1/87ك مورخ  37914ت /718نامه شماره موضوع تصویب)بخشی از مقررات مالی دولت 
پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت)  38بند (ت) ماده () 2وزیران) و جزء (

مجلس شوراي اسالمی و به منظور تسریع و تسهیل ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهاي ) 1394(
عنوان وثیقه حقوق ورودي کاالي ترخیصی را به شرح زیر هتولیدي معتبر، دستورالعمل نگهداري بخشی از کاال ب

 :دارداعالم می
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برداري، اقدام گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهاي تولیدي معتبر براساس پروانه بهره -1
آالت خط تولید و قطعات وارده به نام واحد مربوطه و نموده و نسبت به ترخیص مواد اولیه، ماشین

رت بازرگانی واحد تولیدي متقاضی استفاده از تسهیالت نسیه با رعایت شرایط مقرر در این صرفاً با کا
 :دستورالعمل، مجوز نگهداري بخشی از کاالي وارده را صادر نمایند

عنوان وثیقه حقوق ورودي کاالي اخذ تعهد از متقاضی استفاده از تسهیالت نگهداري بخشی از کاال به -2
 .ترخیصی طبق فرمت پیوست

 .قانون امور گمرکی نباشد 7متقاضی در زمره بدهکاران موضوع اجراي ماده  -3

آالت خط تولید، قطعات منفصله و حداکثر مهلت استفاده از این تسهیالت براي مواد اولیه، ماشین -4
 .باشدماه می 6قطعات یدکی مورد نیاز واحدهاي تولیدي 

از اظهار کل کاال و انجام تشریفات گمرکی تا کاالهاي وارداتی متعلق به واحدهاي تولیدي معتبر پس  -5
عنوان وثیقه بابت حقوق ورودي متعلقه در گمرك نگهداري و مابقی پنجاه درصد کاال به) % 50(

 .گرددصورت نسیه ترخیص میبه

صورت نسیه قابل کاال به) 40باشد، حداکثر تا (%) % 40در صورتی که ماخذ کاال بیشتر از ( -5-1
 .عنوان وثیقه نگهداري خواهد شدمرك بهترخیص و مابقی در گ

مانده کاالي هاي متعلقه به باقیهاي گمرکی و همچنین هزینهمالیات ارزش افزوده، هزینه -5-2
هاي موضوع ماده نگهداري شده در گمرك براي مدتی که مجوز صادر شده همچنین جریمه

 .بایست نقداً پرداخت گرددقانون امور گمرکی می 109و  108

نامه بانکی بعد از مدت استفاده از تسهیالت نسیه جهت ترخیص ستفاده از ضمانتامکان ا -5-3
برداري همزمان از تسهیالت این دستورالعمل و دستورالعمل شماره مانده کاالها (بهرهباقی

 .) وجود ندارد16/1/95مورخ  9/73/94/8296/2740

اقالم، تعداد، ارزش و تعداد هاي وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب در صورتی که محموله -5-4
تواند کل کاالي یک یا چند محصول قابل استحصال از آنها کامالً مشابه باشند، گمرك می

صورت هاي دیگر را بهعنوان وثیقه حقوق ورودي در گمرك نگهداري و محمولهمحموله را به
ق ورودي کاالي مانده تکافوي پرداخت حقونسیه ترخیص نماید، مشروط بر اینکه محموله باقی

 .هاي متعلقه و عوارض احتمالی و مالیات ارزش افزوده را بدهدترخیص شده و هزینه

در صورت صدور قبض انبار توسط مناطق آزاد تجاري و ویژه اقتصادي و استفاده از تسهیالت  -5-5
بایست مراتب نگهداري مابقی کاال را به منطقه مزبور به نحو موصوف، گمرك مربوطه می

الم تا از واگذاري و مرجوع نمودن کاال، خودداري و آن گمرك بر نگهداري کاالي مقتضی اع
 .مانده نظارت کامل اعمال نمایدباقی



١٠ 
 

در صورت عدم ایفاي تعهدات در مهلت مقرر، گمرك مربوطه بالفاصله مراتب را به گمرك ایران و  -6
) 7از طریق اجراي مواد (گمرکات اجرایی جهت عدم ارائه تسهیالت گمرکی به صاحب کاال اعالم و 

قانون امور گمرکی نسبت به پیگیري موضوع تا رفع تعهدات تودیع نشده اقدام نماید. ضمناً آن ) 8و (
قسمت از کاالي نگهداري شده را در موعد مقرر قانونی، متروکه اعالم و در متن اظهارنامه متروکه به 

ب کاال را مورد توجه قرار دهد. سازمان آوري و فروش اموال تملیکی میزان بدهی صاحسازمان جمع
مذکور نیز در زمان فروش کاال، ضمن رعایت سایر مقررات، نسبت به کسر بدهی مربوطه از حاصل 
فروش کاالهاي متروکه اقدام و پس از واریز مبلغ مذکور به خزانه، مراتب را به گمرك ذیربط اعالم 

کان لم یکن تلقی  )8) و (7به اجراي ماده ( نماید. بدیهی است پس از وصول حقوق ورودي متعلقه
 .گرددمی

هاي نسیه ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره درخصوص نحوه صدور پروانه -7
مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به نحوي در  1/7/94مورخ  123723/94/109963/73/220

گمرك و یا در مواردي که سامانه جامع امور گمرکی عمل گردد که تا ایفاي کامل تعهدات نزد 
صورت قطعی شده تلقی نگردد و جهت تسویه با باشد، پروانه بهکاالي وارده از محل اعتبار اسنادي می

 .بانک عامل مورد استفاده قرار نگیرد

هاي گازدار، بلغورهاي این دستورالعمل شامل کاالهاي مصرفی و لوکس از جمله توتون، تنباکو، نوشابه -8
آرایشی، مبلمان، اسباب بازي، اشیاء فانتزي و تزئینی، کریستال، ظروف سرامیکی،  پف کرده، لوازم
 .گرددنمی  ...لوستر و آباژور و

عهده باالترین مقام هر گمرك بوده و گمرکات موظفند گزارش مسئولیت اجراي این دستورالعمل به -9
عاونت اداري و مالی و معاونت عملکرد تفصیلی اجراي این دستورالعمل را در پایان هر ماه به دفاتر م

 .امور گمرکی ارسال نمایند
 

هاي بعدي آن لغو اصالحیه و 14/6/88مورخ  132090/10با ابالغ این دستورالعمل، بخشنامه شماره 
  د.گردمی

  
پذیر و قانون رفع موانع تولید رقابت) 38اعطاي تسهیالت بانکی در راستاي بند (ت) ماده ( -2

 ارتقاي نظام مالی کشور
به منظور کاهش زمان انجام تشریفات ترخیص کاال توسط واحدهاي تولیدي که بخش عمده واردات مواد 

هاي باشند، گمرك جمهوري اسالمی ایران با تعامل سازنده و مثبت با دستگاهدار میاولیه و قطعات را عهده
هاي ترخیص کاال گام برداشته است که از نتایج آن ر در راستاي رفع موانع و کاهش محدودیتهمکار و همجوا

قانون ) 38نامه اجرایی بند (ت) ماده (باشد. موضوع مصوبه، آیینهـ نمی 52100ت/52104اخذ مصوبه شماره 
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ه خدمات و تسهیالت پذیر و ارتقاي مالی کشور بوده و مواد آن درخصوص نحوه ارائرفع موانع تولید رقابت
 .باشدبانکی به واحدهاي تولیدي به شرح زیر می

 پذیر و ارتقاي نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت) 38نامه اجرایی بند (ت) ماده (آئین

و ثبت برات  (LC) واردکنندگان کاالهاي مورد نیازواحدهاي تولیدي با استفاده از اعتبارات اسنادي -1ماده 
دي (یا تعهد بانک) در صورت تمایل به ترخیص با حداقل اسناد، باید درخواست ترخیص با حداقل اسناد را اسنا

 .به بانک عامل منعکس نمایند

هاي عامل مجازند پس از اخذ حداقل اسناد (اصل قبض انبار به اضافه رونوشت اسناد حمل بانک - 2ماده 
اولیه و تصویر بارنامه) و همچنین اخذ تعهد الزم جهت ارائه ظهرنویسی شده توسط بانک یا تصویر پیش فاکتور 

اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنین توافق با واردکننده درخصوص نحوه تسویه ریالی و در صورت قبول 
هاي مترتبه ازسوي واردکننده در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرایط اعتبار اسنادي و ثبت سفارش کلیه مسئولیت

فاکتور برات اسنادي، نسبت به صدور گواهی بالمانع بودن ترخیص کاال پس از ثبت در درگاه (پرتال) یشو پ
قانون رفع موانع تولید ) 38ارزي به گمرك از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزي موضوع بند (ج) ماده (

 .پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور اقدام نمایندرقابت

المی ایران مکلف است پس از بالمانع اعالم شدن ترخیص کاال به وسیله بانک گمرك جمهوري اس - 3ماده 
و تعهد سه ماهه جهت ارائه ) 2عامل با اخذ اصل قبض انبار، اصل ترخیصیه و تصویر سایر اسناد مندرج در ماده (

قانون ) 38( بند (ت) ماده) 2اصل اسناد ظهرنویسی شده به وسیله بانک و دریافت حقوق ورودي با رعایت جزء (
 .پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور و سایر مقررات نسبت به ترخیص کاال اقدام نمایدرفع موانع تولید رقابت

واردکنندگان کاالهاي مورد نیاز واحدهاي تولیدي با استفاده از حواله باید در صورت تمایل به ترخیص  - 4ماده 
ست ترخیص به روش حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس از طریق حداقل اسناد، در زمان انجام حاله، درخوا

هاي عامل مکلفند به محض دریافت صد در صد معادل ریالی ارز مربوطه و وثایق مربوطه طبق نمایند بانک
ساعت مراتب را از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزي ) 48مقررات پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزي ظرف (

پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور جهت ترخیص کاال با قانون رفع موانع تولید رقابت) 38(موضوع بند ج) ماده 
 .حداقل اسناد به گمرك اعالم نمایند

کنند گمرك درخصوص واردکنندگانی که بدون استفاده از سازوکار بانکی اقدام به واردات می - 5 ماده
ب مقررات مربوط نسبت به ترخیص کاالها اقدام تواند با حداقل اسناد در چارچوجمهوري اسالمی ایران می

 .نماید

شود کاالهایی را که یکبار با مجوز سازمان ملی به گمرك جمهوري اسالمی ایران اجازه داده می - 6 ماده
نامه مذکور (همان کاال با همان استاندارد ایران وارد و ترخیص شده است. در موارد بعدي با ارائه گواهی

سازمان یادشده بدون نیاز به اخذ مجوز جدید با رعایت سایر مقررات، ترخیص نماید.  مشخصات) با تائید
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نامه ثبت واردات مواد اولیه، تجهیزات حد واسط و اجزاء و سازمان ملی استاندارد ایران در موارد ذیل، گواهی
 د:نمایآالت خط تولید اعطا میاشینقطعات م

 ط واحدهاي تولیدي در حد نیاز ساالنه آنها واردات مواد اولیه و تجهیزات مزبور توس -1

نمایند با ارائه قرداد بین شرکت بازرگانی که مبادرت به واردات مواد اولیه براي واحدهاي تولیدي می -2
 هاي وارداتیشرکت و واحد تولیدي قبل از ثبت سفارش محموله

برداري تصادفی از حق نمونه د.ور دو سال از زمان صدور خواهد بونامه مذکمدت اعتبار گواهی :1 تبصره
محموله و آزمون براي سازمان ملی استاندارد ایران محفوظ بوده و در صورت مشاهده عدم انطباق این 

  .گرددبرداري میهاي وارداتی آتی آن واحد نمونهامتیاز سلب و از محموله
رگانی که مباردت به واردات اقالم هاي بازشامل شرکت) 2مفاد این ماده غیر از موارد مندرج در بند ( :2 تبصره

  .شودمذکور نمایند، نمی
اهمیت بوده و فهرست آن هر سال توسط سازمان ملی  زحایکاالهایی که از نظر ایمنی بهداشت  :3 تبصره

 .باشدالذکر مستثنی میگردد. از شمول تسهیالت فوقاستاندارد ایران اعالم می
  

 داتاندازي کارشناس متمرکز سالن وارراه -3
از جمله اقدامات ارزنده گمرك جمهوري اسالمی ایران در راستاي استفاده عادالنه و هوشمند از کلیه منابع 

اندازي کارشناس متمرکز اشاره نمود. با نگاه بلندمدت و مستمر در توان به راهموجود از جمله نیروي انسانی می
ت منابع، توزیع هوشمند و عادالنه منابع در کلیه مناطق ریزي و در یک اقدام شایسته در جهت ارتقاء مدیریبرنامه

هاي کشور عزیزمان طرح کارشناسی متمرکز از سال گذشته به مورد اجرا گذاشته شد. با توجه به محدودیت
ها بهره گرفته افزاري جهت انجام فعالیتافزاري و سختجایی نیروها، از کلیه منابع انسانی و نرمموجود در جابه

طوري که ترافیک و حجم کاري فشرده در هیچ واحد گمرکی به جهت کمبود امکانات ت. بهشده اس
افزاري و یا منابع انسانی را شاهد نخواهیم بود یا به جهت تمرکز دانش تخصصی درخصوص افزاري و نرمسخت

ي نخواهیم ارزیابی برخی کاالهاي خاص و در برخی گمرکات، مجبور به ایجاد محدودیت جهت فعاالن اقتصاد
هاي خود را صرفاً به یک گمرك خاص منتقل و ترخیص بود تا به ناچار و با صرف هزینه و زمان زیاد محموله

اي به نیروهاي موجود و سایر منابع ضمن آموزش لحظه نمایند. از این طریق و به اشتراك گذاشتن توان علمی
 .ایمبع نیز مبادرت ورزیدهکلیه منابع انسانی در اختیار نسبت به توزیع عادالنه منا

  

  پذیر و ارتقاي نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت) 38بند (چ) ماده ( -4
هاي لوازم خانگی و وسایل برقی، و اتحادیه صنعت، معدن و تجارتبا برگزاري جلسات مشترك با وزارت 

هیه میزان تسهیالت براساس قانون رفع موانع تولید، مبنی بر طراحی و ت) 38دستورالعمل اجراي بند (چ) ماده (
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گردید تا پس  درصد (عمق) ساخت و مونتاژ کاال تهیه و براي تأیید به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارائه
  د.از تأیید ابالغ گرد

  ) استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از صادرات7
هاي حمایتی، صیانتی و تشویقی برنامه«در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی 

از محل اعتبارات مصوب جهت اجرا توسط سازمان توسعه تجارت ایران به شرح ذیل » توسعه صادرات غیرنفتی کشور
 .گیرندگردد تا صادرکنندگان کاال و خدمات به طرق مختلف بشرح ذیل مورد تشویق قرار ابالغ می

  

ورالعمل شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بینی شده در این دستپیش منابع - الف
  :اي به شرح ذیل می باشدبودجه

 منابع صندوق توسعه ملی - 1ماده 

 2یک میلیارد دالر سپرده ارزي دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی که تا سقف  - 1- 1
درصد به عنوان نرخ نهایی ارایه تسهیالت به  3.5میلیارد دالر قابل افزایش می باشد، با نرخ ثابت حداکثر 

متقاضی، جهت ارایه تسهیالت ارزي به خریداران خارجی کاالها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار 
 .خریدار

درصد براي بخش صنعت و  16گذاري مبلغ بیست هزار میلیارد ریال در یک دوره یک ساله با نرخ سپرده - 2- 1
هاي عامل شامل بانک توسعه از طریق بانک بنیاندانشیع درصد براي بخش کشاورزي و صنا 14

صادرات، بانک سپه، بانک صادرات، بانک کشاورزي و بانک صنعت و معدن. در این خصوص سازمان 
هاي ي معتبر، به بانکهاشرکتي توانمند صادراتی را، به عنوان هاشرکتتواند فهرست توسعه تجارت می

 .عامل، پیشنهاد نماید

هاي عامل براي ارایه تسهیالت جهت تامین سرمایه در گردش ذاري ارزي صندوق نزد بانکگسپرده - 3- 1
هاي ي صادراتی فعال در زمینه صادرات کاال و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویههاشرکت

 .موجود صندوق

 .باشدمی استفاده از تسهیالت ارزي صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال :1تبصره 

براي اطمینان از عدم انحراف اعطاي تسهیالت فوق به مصارف غیر از اهداف صادرات کاال و خدمات،  :2تبصره
صندوق توسعه هر دو ماه یکبار بسته به عملیات بانک ها، نسبت به تخصیص باقی مانده اعتبارات به صورت 

 .رقابتی بین بانک هاي عامل مورد نظر اقدام می نماید

منابع بانکی براي حمایت از صادرات غیرنفتی مطابق درصد اعالمی بانک مرکزي از سرجمع اعطاي  - 2ماده 
تسهیالت موسسات مالی اعتباري است که بانک مرکزي به تفکیک هر یک از بانک هاي عامل به صورت ارشادي 

الزم از جمله تخفیف نسبت ارایه می نماید. بانک مرکزي موظف است به منظور پیشبرد و تحقق این امر مشوق هاي 
 .سپرده قانونی را براي بانک ها و سایر موسسات مالی مورد نظر لحاظ نماید
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 16و  بنیاندانشصادرات محصوالت کشاورزي و صنایع  درصد براي 14کاهش نرخ سود تسهیالت فوق تا  تبصره:
از بند الف این  3ارات ماده اعتب درصد براي صادرات صنعتی با استفاده از اعطاي یارانه سود تسهیالت (

 .دستورالعمل) انجام خواهد شد

کل کشور براي حمایت از صادرات غیر نفتی به شرح ذیل  1395بینی شده در قانون بودجه سال منابع پیش -  3ماده 
 :می باشد

هاي صادراتی مربوط به براي اعطاي مشوق 550000- 79میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف  3000مبلغ  - 1- 3
 .بنیاندانشدرات غیر نفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات صا

میلیارد ریال یارانه سود تسهیالت واحدهاي تولیدي با اولویت تولیدات صادراتی از محل اعتبار  1000مبلغ  - 2- 3
  550000- 100ردیف 

اجراي اساس درآمدهاي حاصل از ها بر میلیارد ریال از محل هدفمندسازي یارانه 5000مبلغ  پیش بینی - 3- 3
  1395قانون بودجه سال  14هاي ب و د تبصره بند

 
 :1395) بر اساس عملکرد سال 3مشوق هاي ماده ( ازنحوه استفاده  - ب

صادراتی و خدمات کشور بمنظور افزایش  –هاي صدور کاالهاي تولیدي پرداخت تمام یا بخشی از هزینه - 4ماده 
هاي حمایتی، صیانتی و  ناسب با تامین منابع، مشتمل بر برنامهپذیري صادرات غیرنفتی در بازارهاي هدف، مترقابت

 :تشویقی ذیل
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مندي از هر یک از موضوعات حمایتی و تشویقی دستورالعمل و مدارك و ذینفعان، میزان و شرایط بهره :1تبصره 
و توسط سازمان هاي اجرایی تعیین نامهمستندات موردنیاز و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت در قالب شیوه

 .گرددتوسعه تجارت ایران رأساً ابالغ می

وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) موظف است پرداخت مشوقهاي صادراتی را : 2 تبصره
به گونه اي انجام دهد که تامین مواد اولیه مورد نیاز واحد هاي تولیدي داخلی را با مشکل مواجه نسازد، با 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی و آیین نامه اجرایی آن در تضاد نباشد و رقابت  37ماده 
 .ناسالم بین صادرکنندگان در بازارهاي هدف را تشدید نکند

: با توجه به اهمیت صادرات خدمات به لحاظ ارزآوري و ارزش افزوده باال و لزوم حمایت از آن، سازمان 3 تبصره
سعه تجارت ایران مکلف است رویه اي را طراحی و مد نظر قرار دهد که مشکالت مربوط به احراز و تو

 .قطعیت صادرات و ارزش صادراتی خدمات مورد حمایت و تشویق هاي دستورالعمل مرتفع شود
  

 :پرداخت جوایز صادراتی کاال و خدمات - ج
اند شده 1394نسبت به سال  1395یش صادرات خود در سال آن دسته از صادرکنندگان کاال که موفق به افزا - 5ماده 

اند، متناسب با میزان افزایش صادرات خود و برابر درصدهاي جدول پیوست و یا براي اولین بار اقدام به صادرات نموده
 .مند خواهند شددرصد از جایزه صادراتی بهره 3تا  0.5) بین 1(شماره 

 .باشدجهت برخورداري از جوایز صادراتی کاال یک میلیون دالر می 1395کف ارزش صادرات سال  :1تبصره 

آنها  1395ي بزرگ صادراتی صادرکنندگان کاال که ارزش صادرات سال هاشرکتدر راستاي حمایت از  :2تبصره 
 .یابدبرابر افزایش می1.5میلیون دالر باشد، درصد جایزه صادراتی آنها به  20بیش از 

 .باشدهاي صادراتی میهاي اظهارشده مندرج در پروانهت جوایز صادراتی کاال، قیمتمبناي پرداخ - 6ماده 

در صورتی که قیمت مندرج بر روي پروانه صادراتی بیشتر از قیمت پایه صادراتی باشد، قیمت پایه صادراتی  - تبصره
 .مالك محاسبه جایزه خواهد بود

گیرد که خروج کاالي الیی به صادرکنندگانی تعلق میجوایز صادراتی مربوط به هر سال در بخش کا - 7ماده 
در همان سال صورت گرفته باشد و مهر خروج و شماره ردیف مرزي در ظهر پروانه صادراتی درج شده  صادراتی آنها

 .باشد

 اند، مشمول جایزه صادراتیصادرکنندگانی که اقدام به صادرات با کارت پیله وري و مرزنشینی نموده - 8ماده 

 .باشنددستورالعمل نمی این

اند، از شمول این دستورالعمل خارج مشمول پرداخت عوارض صادراتی شده 1395کاالهایی که طی سال - 9ماده 
 .شوندمی

 :باشدتحویل مدارك زیر براي دریافت جوایز صادراتی از سوي صادرکنندگان کاال ضروري می - 10ماده 
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شده از سوي سازمان توسعه تجارت ) در موعد زمانی اعالم2ثبت نام اولیه و تکمیل فرم پیوست (شماره  - 1- 10
 .ایران، از طریق سامانه پرداخت جوایز و مشوقهاي صادراتی

اطالعات پروانه هاي صادراتی به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزي در   - 2- 10
 .استانها قرار می گیرداختیار سازمان توسعه تجارت ایران و سازمانهاي صنعت و معدن و تجارت 

 عضویت در بانک اطالعات صادرکنندگان سازمان توسعه تجارت ایران - 3- 10

هاي تاییدشده کارفرما و براساس جمع صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به استناد صورت وضعیت - 11ماده 
 .شوندد میمنامتیاز از جایزه صادراتی بهره 100به ازاي  %4و بر پایه  4و  3، 2امتیازات جداول 

 
 هاي خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاري کهآالت و تجهیزات مورد استفاده در پروژهماشین :1تبصره

 .) نخواهند بود3گیرند، مشمول امتیازات جدول (بصورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می
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مهندسی و پیمانکاري ایرانی اعم از اینکه ي خدمات فنی و هاشرکتتسهیالت موضوع این ماده صرفاً شامل  :2تبصره 
شده خود در خارج از ي ثبتهاشرکتي داخلی خود و یا از طریق هاشرکتمستقیماً از طریق شرکت یا 

 .شوداند، میکشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده

 رکت با اشخاص خارجی،صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم و یا مشا :3تبصره 

کنند متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاصِ حقیقی یا ها اقدام میدر خارج از کشور جهت اخذ پروژه
 .شوندمند میحقوقی ایرانی از جوایز صادراتی بهره

 :باشدتحویل مدارك ذیل جهت دریافت جوایز صادراتی خدمات فنی و مهندسی ضروري می - 12ماده 

 .)3ت عمومی قرارداد (پیوست شماره فرم اطالعا - 1- 12

 .هاي مربوط به کارکرد سال موردنظر با تائید کارفرماها یا صورت حسابصورت وضعیت - 2- 12

 مدارك مؤید فهرست کارکنان شاغل در پروژه از قبیل فهرست حقوق، تصویر پروانه اشتغال به کار - 3- 12

 .در کشور هدف

جهیزات، ماشین آالت و مصالح ساختمانی داخلی هاي صادراتی مربوط به صادرات قطعی تارائه پروانه - 4- 12
 .مورد استفاده در پروژه

 -  هاي غیرمستقیم و پس از آن جایزه به صدور خدمات فنیدر صورت محدودیت اعتبار، پرداخت مشوق - 13ماده 
 .مهندسی از اولویت برخوردار می باشد

ر نرخ ارز اعالمی بانک مرکزي می باشد که براي نرخ ارز مورد استفاده براي محاسبه جوایز صادراتی براب - 14ماده 
صدور کاالها زمان صدور پروانه صادراتی و براي خدمات فنی و مهندسی زمان دریافت صورت وضعیت مالك عمل 

 .می باشد

) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز 4و موسسات صادرکننده کاال و خدمات موضوع ماده ( هاشرکت - 15ماده 
) همان قانون مشمول جوایز این دستورالعمل 5سات وابسته به نهادها و موسسات موضوع ماده (و موس هاشرکت

 .نخواهند بود

 .اشخاص حقیقی صادرکننده مشمول دریافت جایزه صادراتی نخواهند بود تبصره:

ایز و سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت جو - 16ماده 
ها تفویض هاي صنعت، معدن و تجارت استانهاي صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمانمشوق
 .نماید

ربط سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذي - 17ماده 
 .کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد کننده جوایز صادراتیدر مورد کلیه اشخاص دریافت
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در صورت اثبات و تائید موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف عالوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق و  تبصره:
هاي صادراتی و جایزه صادراتی، حداکثر تا پنج سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق

 .گرددعات صادرکنندگان محروم میعضویت در بانک اطال

ها، به منظور ارزیابی اثرگذاري مشوقوزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) مکلف است  - 18ماده 
بانک اطالعاتی و سامانه رایانه اي از اطالعات درخواست کنندگان و استفاده کنندگان از مشوق ها موضوع این 

یق سایت خود اطالع رسانی نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه دستورالعمل را تهیه و از طر
تجارت) عملکرد وجوه و برنامه ها و فعالیت هاي این دستورالعمل را درمقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد 

 .دمقاومتی، وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزي تجاري ارایه نماین

 سایر حمایت ها - د

گذاري در بانک مرکزي ج. ا. ایران نسبت به تودیع منابع بانک مرکزي نزد بانک هاي عامل جهت سپرده - 19ماده 
  هاي ارزي صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسینامههاي کارگزار خارجی به منظور تسهیل صدور ضمانتبانک
 :موارد زیر اقدام نماید گمرك ج. ا. ایران موظف است نسبت به - 20ماده 

ها و صدور مجوز براي متقاضیان ورود موقت براي پردازش بدون نیاز به استعالم از سایر وزارتخانه - 1- 20
 هاسازمان

تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کاالهاي متعلق به واحدهاي تولیدي داراي پروانه تاسیس یا  - 2- 20
) قانون رفع 38ماده (» ث«ون امور گمرکی در راستاي بند قان 51برداري جهت پردازش موضوع ماده بهره

پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودي به عنوان موانع تولید رقابت
 تضمین کاال

تسریع در صدور کاالهاي داراي پروانه کاربرد عالمت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردي از  - 3- 20
 .لی استاندارد ایرانسازمان م

هاي استرداد حقوق ورودي صادرکنندگان با حداقل اسناد و انجام استعالم بعد از بررسی درخواست - 4- 20
  صدور حکم استرداد

هاي استاندارد در مبادي سازمان ملی استاندارد ایران نسبت به ایجاد، توسعه، تجهیز و تقویت آزمایشگاه - 21ماده 
گیري از ظرفیت بخش خصوصی و با همکاري گمرك جمهوري اسالمی ایران اقدام رسمی ورودي و خروجی با بهره

 .نماید

هاي تجهیز و تکمیل طرحهاي ذیربط نسبت به ساماندهی، وزارت راه و شهرسازي با همکاري دستگاه - 22ماده
 .هاي مرزي اقدام نمایدو زیرساختی پایانه ايتوسعه

ابالغ  1395.12.30تا  1395.01.01تبصره تنظیم و جهت اجرا از تاریخ  14ماده و  23این دستورالعمل در  - 23ماده 
 .شودمی
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) تخفیف در هزینه خدمات انجام خدمات گمرکی به پیشنهاد گمرك و تایید وزیر محترم 8

 50آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی)حداکثر تا سقف  3امور اقتصادي (بند الف ماده 
  درصد
  قانون امور گمرکی ن نامه اجراییآیی 3 مادهبند الف 

 ایران گمرك پیشنهاد به بنا خدمات انجام هزینه نرخ باشد گمرك خدمات دهنده ارایه که درصورتی -الف

  .شد خواهد اخذ و تعیین دارایی و اقتصادي امور وزیر تأیید از پس و
  

نامه اجرائی  وآئین ) استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردي که در قانون امور گمرکی9
  به تضمین اشاره شده است.

  
)رسیدگی به پرونده اختالفات گمرکی فعاالن اقتصادي مجاز بصورت فوري و خارج از 10

  نوبت در کمیسیونهاي رسیدگی به اختالفات گمرکی
  

  ) ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی11
  

بینی شده در بسته حمایت از  ) انجام فرآیند استرداد خارج از نوبت مطابق با تسهیالت پیش12
  تولید با اخذ تعهد

  
) نگهداري بخشی از کاال به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیالت پیش بینی شده 13

  دربسته حمایت از تولید با اخذ تعهد .
  

، اجازه رئیس کل گمرك و تعهد باالترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه  42) استفاده از ماده 14
  رتبط با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکمدولتی م

  :قانون امور گمرکی 42ماده 
 با تواند می گمرك غیردولتی، یا دولتی از اعم فوري نیاز مورد کاالي درخصوص و استثناء موارد در

 وجوه محاسبه با و مرتبط دولتی مؤسسه یا وزارتخانه مقام باالترین تعهد و ایران گمرك کل رئیس اجازه
 نسبت اداري روز هفت ظرف است مکلف متقاضی . نماید صادر را کاال خروج مجوز حکم، صدور و متعلقه

  نماید. اقدام گمرکی کامل تشریفات انجام به
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  کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو 3-32استفاده از تسهیالت موضوع استاندارد )15

  کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو 3-32موضوع استاندارد
گمرك براي اشخاص مجازي که حائز شرایط و معیارهاي تعیین شده از سوي  اندارد موقتاست 32-3

گمرك، از جمله سوابق مناسبی در زمینه رعایت الزامات گمرکی و نظام رضایت بخشی در مدیریت بایگانی و 
  :سوابق تجاري خود باشند، موارد زیر را پیش بینی خواهد کرد

طالعات الزم جهت تشخیص کاال و اجازه تکمیل بعدي اظهارنامه خروج کاال براساس ارائه حداقل ا -
  نهائی کاال؛

ترخیص کاال در مکان متعلق به اظهارکننده یا دیگر اماکنی که گمرك مجاز دانسته است؛ و عالوه بر  -
  :آن، در حد امکان، سایر روش هاي ویژه از قبیل موارد زیر

براي کلیه واردات یا صادرات در برهه زمانی مشخص، مجاز بودن استفاده از یک اظهارنامه واحد کاال  -
  در صورتی که کاال به صورت متناوب به وسیله همان شخص وارد یا صادر شود؛

استفاده از بایگانی و سوابق تجاري اشخاص مجاز جهت ارزیابی حقوق و عوارض آنان و در صورت  -
  اقتضاء، حصول اطمینان از رعایت دیگر الزامات گمرکی؛

دن تسلیم اظهارنامه کاال از طریق استناد به سوابق شخص مجاز و متعاقباً از طریق تسلیم اظهارنامه مجاز بو -
  .مکمل

  

ها و موسسات قانون امورگمرکی کاالي متعلق به وزارتخانه 6استفاده از تسهیالت ماده  )16
سقف  دولتی با تعهد مسئوالن مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانتنامه بانکی با حداکثر

  یکساله
  

) رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه باتوجه به ضرائب تعیین شده با ضریب اهمیت زمانی 17
  ي تولیدي ) در سامانه جامع امورگمرکی بصورت سراسريهاشرکتدو (معادل 

  
  ) پذیرش و تسهیل ورود موقت براي صادر کنندگان18

  
 ه) گرفتن اسناد و اوراق بهادار به جاي ضمانتنام19
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  )AEOتسهیالت قابل ارائه به فعاالن اقتصادي مجاز (
 نوع تسهیالت ردیف

 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی 57استفاده از تسهیالت ماده  1

 قانون امورگمرکی 6پذیرش ضمانت نامه بانکی حداکثر یکساله براي ترخیص قطعی ماده  2

3 
انون امور قآئین نامه اجرائی  6خیص قطعی و سایر رویه ها ماده پذیرش ضمانت نامه بانکی کلی براي تر

 گمرکی

 استفاده از تضمین بیمه اي براي صادرات 4

 ترخیص کاال خارج از مسیر قرمز 5

 استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از تولید 6

 استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از صادرات 7

8 
انجام خدمات گمرکی به پیشنهاد گمرك و تایید وزیر محترم امور اقتصادي تخفیف در هزینه خدمات 

 درصد 50آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی)حداکثر تا سقف  3(بند الف ماده 

9 
استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردي که در قانون امور گمرکی وآئین نامه اجرائی به تضمین اشاره 

 شده است

10 
پرونده اختالفات گمرکی فعاالن اقتصادي مجاز بصورت فوري و خارج از نوبت در  رسیدگی به

 کمیسیونهاي رسیدگی به اختالفات گمرکی

 ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی 11

12 
انجام فرآیند استرداد خارج از نوبت مطابق با تسهیالت پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ 

 تعهد 

13 
ري بخشی از کاال به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیالت پیش بینی شده دربسته حمایت از نگهدا

 تولید با اخذ تعهد

14 
، اجازه رئیس کل گمرك و تعهد باالترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط با  42استفاده از ماده 

 محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم

 کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو  3- 32موضوع استاندارد استفاده از تسهیالت 15

16 
قانون امورگمرکی کاالي متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی با تعهد  6استفاده از تسهیالت ماده 

 مسئوالن مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانتنامه بانکی با حداکثر سقف یکساله.

17 
باتوجه به ضرائب تعیین شده با ضریب اهمیت زمانی دو (معادل رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه 

 ي تولیدي) در سامانه جامع امورگمرکی بصورت سراسري.هاشرکت

 پذیرش و تسهیل ورود موقت براي صادر کنندگان  18

 گرفتن اسناد و اوراق بهادار به جاي ضمانتنامه 19

 


