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 فراخوان پرداخت مشوق صادراتی در قالب کمک هزینه حمل هوایی 

 صادراتی های کاالهای اولویت دار صادراتی به بنگاه

 
 

به مقام محترم وزارت ابالغی  1401در چارچوب دستورالعمل پرداخت مشوقهای صادرات غیرنفتی در سال 

فمند از صادرات کاال و خدمات و افزایش حجم و به منظور حمایت همه جانبه و هد 7/6/1401مورخ  140597/60شماره

تنوع محصوالت و خدمات در بازارهای هدف صادراتی، این سازمان در نظر دارد نسبت به پرداخت کمک هزینه حمل 

 هوایی کاالهای اولویت دار صادراتی به بنگاه های صادراتی به شرح ذیل اقدام نماید:

 

درصد هزینه های حمل کاالهای  50اولویت دار صادراتی به بنگاه های صادراتی حداکثر  پرداخت کمک هزینه حمل هوایی کاالهای))

 ((تومان پانصد میلیون پنج میلیارد ریال معادل  صادراتی تا سقف 

نسبت به ارائه درخواست کتبی خود به همراه تکمیـل فرم های مربوطه در  می توانند لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط 

 .ابط پیوست اقدام نمایندچارچوب ضو

 

  جامعه هدف :

کشور همسایه،  15کلیه صادرکنندگان ایرانی غیردولتی که نسبت به صادرات گروههای کاالیی زیر با اولویت -1

 هند،چین،سوریه،لبنان و کشورهای حوزه اوراسیا اقدام نمایند مشمول حمایت های این شیوه نامه خواهند بود. 

صوالت فساد پذیر )نظیر آبزیان ، باف،محصوالت دانش بنیان، دارو، گیاهان دارویی، محصنایع دستی، فرش دست-2

بنی ، محصوالت کشاورزی و ... ( ، زعفران ، خشکبار و سایرکاالهای ایرانی با ارزش افزوده باال و نمونه های محصوالت ل

 تجاری و نمایشگاهی کاالهای غیرنفتی

 ز و دارای مدال افتخار ملی در اولویت پرداخت می باشند . صادرکنندگان نمونه، ممتا - 1تبصره  

در صورت تغییر شرایط داخلی و خارجی و اولویت های کاالیی و کشوری، سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به  - 2تبصره 

 حمل هوایی اقدام خواهد نمود.هزینه  اصالح فهرست کاالها و کشورهای دارای اولویت و نحوه تخصیص کمک

به منظور حمایت از شرکت های بزرگ مقیاس و تقویت زنجیره تامین صادراتی و توسعه صادرات به  کشور چین،  -3صره تب

در صورتیکه شرکت های دارای پایانه صادراتی اقدام به صادرات نمونه کاال ، کاالی تبلیغاتی ویـا کاالهـایی کـه بـرای     

بار به چین صادر می شود )با توجه به بعد مسافت با چین( مشمول دریافت کمک هزینه حمـل موضـوع ایـن    نخستین 

    شیوه نامه خواهند شد.
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 شرایط برخورداری از مشوق صادراتی :  

درصـد(  و ارایـه اسـناد مهبتـه      60کلیه متقاضیان می بایست نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود ) حداقل  -

منوط بـه رفـع تعهـدات ارزی بـه میـزان       موضوع این مشوق نیز تی اقدام نمایند.  بدیهی است پرداخت قطعیصادرا

 درصد در زمان پرداخت مشوق می باشد. 60حداقل 

می باشد.متقاضیان پس ازثبت درخواست دریافـت مشـوق    15/12/1401مهلت پذیرش پرونده های متقاضیان تا تاریخ  -

به تحویل اسناد و مدارک مربوطه به دفتر آماد و پشـتیبانی تجـاری سـازمان توسـعه     مذکور بصورت مکتوب، نسبت 

 تجارت ایران اقدام نمایند.

( و بـه منظـور   2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقـررات مـالی دولـت )    31در اجرای بند )ب( ماده  -

هـای دولتـی، الزم اسـت    کننده کمـک از دسـتگاه  های اجرایی پرداختانطباق هزینه انجام شده درخصوص دستگاه 

در صورتی که  1401صادرکنندگان و متقاضیان مشوق صادراتی موضوع این بند جهت دریافت مشوق صادراتی در سال 

استفاده نموده اند، نسبت به ارائه گزارش دریافت مشوق، تأییـد شـده بـا مهـر      1400از مشوق های صادراتی در سال 

 قانونی آن شرکت، اقدام نمایند.حسابرس یا بازرس 

 

 مدارک مورد نیاز:

 (ارایه درخواست مکتوب به سازمان توسعه تجارت ایران)دفتر آماد و پشتیبانی تجاری(  1 -

 ( از سوی متقاضی3و 2و  1( تکمیل فرم های مورد نظر )شماره های 2 -

 ( ارایه تصویر پروانه های صادراتی ذیربط3 -

 (1401معتبر هوایی ) مربوط به سال  ( ارایه اصل و تصویر بارنامه4 -

 ( تصویر اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت5 -

 ( تصویر کارت بازرگانی 6 -
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 حمل هوایی کاالهای صادراتی بنگاههای صادراتی متقاضی دریافت کمک هزینهتعهدنامه  

 )فرم شماره یک (

  

 بدینوسیله ضمن تایید صحت کلیه مدارک و مستندات ارائه شده تعهد می گردد:

 دم استحاق اینجانب آقای / خانم                                          چنانچه پس از تعیین و یا پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی به نحوی از انحاء مدارکی دال بر ع - 1

 به شناسه ملی  /کد اقتصادی                                              شماره ملی                                  و دارای شرکت تجاری / بازرگانی                       فرزند                      دارای شماره شناسنامه                صادره از                و 

اخذ وجوه مربوط به جوایز و مشوق صادراتی ره                          مورخ                   نسبت به ثبت شده در اداره ثبت شرکتها به شماره                        مورخ                         و همچنین دارنده کارت بازرگانی به شما

ت ایران و دیگر سازمانهای ذیربط، ، وزارتخانه متبوع و یا سازمانهای تابعه ثابت شود ، حق هرگونه ادعا از اینجانب و شرکت / بنگاه مربوطه سلب شده و سازمان توسعه تجارایران  ، برای سازمان توسعه تجارت 

ت گرفته علیه اینجانب را دارد یت المال حق عدم پرداخت جایزه و مشوق های صادراتی و نیز طرح هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و مطالبه ضرر و زیان وارده از باب تخلف صورجهت جلوگیری از تضییع حقوق ب

 اری با سازمان  اقدام نمایند.و قطع همکرگانی ت سفارش ، تمدید کارت بازو همچنین سازمانهای ذیربط می توانند حسب نظرکارگروه مربوطه نسبت به جلوگیری از ثب

 م شده از سوی سازمان توسعه تجارتروز( به حساب اعال 15درصورت اثبات عدم شمول جوایز و مشوق های صادراتی، نسبت به استرداد مشوق های صادراتی دریافتی در اسرع وقت )حداکثر ظرف مدت  - 2

 اقدام نمایم.   ایران 

به منزله تعهد سازمان متبوع ،جهت ایران تجارت ع کامل و آگاهی از مفاد این تعهدنامه و همچنین اطالع از اینکه اراهه مدار  و مستندات مربوط به مشوق های صادراتی به سازمان توسعه اینجانب با اطال -3

 پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی نمی باشد. آن را امضاء می نمایم.

 مهر و امضاء مدیرعامل                                                                                                   حقیقی / حقوقی                                                                                                                نام 
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 فرم  مشخصـــات حقیقی / حقوقی 

 )فرم شماره دو(

 

  نام مدیر عامل نام خانوادگی /   شرکت شخص / نام 

  شماره تماس نماینده   کد ملی / شناسه ملی 

  شماره شبا  نام صاحب حساب

  شعبه بانک   نام بانک 

  آدرس شرکت   استان 

 

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                      

 

 

 و امضاء مدیرعامل  مهر                                                                                                                                                    
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 1401در سال اطالعات عملکرد صادرات فرم 

 (سه )فرم شماره 

 

   )دالر (  1400ارزش صادرات در سال 

  1400تناژ صادرات در سال 

  1400کشور هدف صادراتی در سال 

 

 گمرک خروجی بارنامه نهیهز شماره بارنامه هدف کشور نوع کاالی صادراتی وزن ناخالص ارزش ریالی ارزش دالری تاریخ شماره کوتاژ ردیف

           

           

           

           

           

           

 

                                                                                                                                                            

 و امضاء مدیرعامل  مهر                                                                                                                                                        

  اطالعات جدول فوق باید بصورت فایلExcel   این سازمان ارایه گردد .  به نیز 
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