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 توليد از ايران اسالمي جمهوري گمرك بسته حمايتي

 )اقدام و عمل  –اقتصاد مقاومتي  – 1395 لسا (
 

 :مقدمه 

بهمن ماه سال  29در  » اقتصاد مقاومتي«اي كلي ه با ابالغ سياست ، انقالب اسالمي رهبر معظم 

قانون اساسي كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت  110بر اساس بند يك اصل ، 1392

هاي رو به افزايش  اقتصاد مقاومتي خواهد توانست در بحران: نظام تعيين شده است، تأكيد كردند

عينيت بخشد و زمينه و فرصت مناسب را بخش از نظام اقتصادي اسالم را  جهاني، الگويي الهام

 .براي نقش آفريني مردم و فعاالن اقتصادي در تحقق حماسه اقتصادي فراهم كند

گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت  متن ابالغيه رهبر معظم انقالب به رؤساي قواي سهدر 

هاي گسترده  اختو متنوع و زيرس منابع غني و ذخائر ،استعدادهاي سرشار معنوي و مادي ، بهنظام

 تر از همه، برخورداري از نيروي انساني متعهد و كارآمد و داراي عزم راسخ براي پيشرفت و مهم

زا و  اقتصاد متكي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درونتحقق  ، اشاره گرديده است و هدف

 . باشد ميگرا، پويا و پيشرو  برون
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ا را به اقتصاد پويا و با روند رو به رشد اطالق نموده اقتصاد دانان، اقتصاد درون زا و برون گر

 . بين المللي برخوردار باشد  نسبت به تحوالتاز عوامل دروني و كه از كمترين آسيپ پذيري  

 . محور اصلي ابالغ گرديد 24اقتصاد مقاومتي توسط رهبر معظم انقالب در قالب  

 نقش سازمان  -1

ايـران در دسـتيابي بـه اقتصـاد مقـاومتي در حـوزه       با توجه به نقش گمرك جمهوري اسـالمي  

تجارت خارجي و در جهت افزايش صادرات ، مـديريت واردات بـه منظـور حمايـت از توليـد و      

از طريق نظارت بر اجراي دقيق موانع تعرفه اي در راستاي اجتناب از ورود اصالح الگوي مصرف 

هاي داخلي همـراه بـا برنامـه ريـزي     و ترويج مصرف كاالكاالهاي مشابه با ساخت و توليد داخل 

در  ورود مـواد اوليـه   و تسـريع  بـا ايجـاد تسـهيالت     كيفيت و رقابت پذيري در توليد يبراي ارتقا

با استفاده هاي از ظرفيت هاي علمي موجود در داخل  1392وكاالهاي سرمايه اي ،  از اواخر سال 

، گزيني بـا سيسـتم هـاي سـنتي و ناكارامـد     و جاي كشور به منظور دستيابي به ابزار هاي دانش بنيان

بومي سازي و استفاده از مشاركت نيروهاي دانشگاهي، اقدام به طراحـي مفهـومي و پيـاده سـازي     

از تكنولـوژي هـاي روز دنيـا و اسـتفاده  بهينـه و       بهـره بـرداري  . سامانه جامع گمركي نمـوده ايـم  
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پيـاده سـازي سـامانه جـامع امـور       حداكثري از منابع موجود در اختيار موجب افزايش در سـرعت 

به طوري كه در مدت كوتاه كمتر از يكسال، به گمركي مكانيزه در كليـه رويـه   . گمركي گرديد

هاي گمركي همزمان با اصالح فرآيند، اصالح ساختار، افزايش تعامالت با كشور هاي همسايه و 

ط در راستاي تبادل علوم و مشاركت حداكثري در تعامالت سازمان ها و نهادهاي بين المللي مرتب

تكنولوژي، مبارزه بـا قاچـاق و كمـك بـه تجـار و بازرگانـان در جهـت شناسـايي و دسـتيابي بـه           

موضـوع  بازارهاي هدف جديد كاالهاي صادرات و همچنين كسب دانش و آگاهي در ارتباط با 

بـر مبنـاي سـند    اين سامانه با هدف دستيابي به دولت الكترونيك . ، تبديل شديم علمي برند سازي

و پيـاده  اهداف اقتصاد مقـاومتي طراحـي   دستيابي به چشم انداز بيست ساله و همچنين در راستاي 

سـتاد فرمانـدهي اقتصـاد مقـاومتي رياسـت      بر اساس مصـوبات سـتاد تـدابير ويـژه     .  سازي گرديد

منظور  استقرار گمرك الكترونيك به، برنامه ملي هشتم اقتصاد مقاومتي جلسه راهبري و جمهوري

معرفـي و بـه گمـرك    پـروژه هـاي الويـت دار    بـه عنـوان   » شفاف سازي و سالم سـازي اقتصـاد   « 

جمهوري اسالمي ايران و ساير دستگاه هاي ذيربط در امر تجارت براي همكاري بـا ايـن سـازمان    
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كليـه  و پنجره واحـد تجـارت فرامـرزي در    در همين راستا سامانه جامع گمركي . ابالغ شده است

 .كشور استقرار يافت گمركات

 استقرار سامانه جامع گمرك و پنجره واحد تجارت فرامرزي -2

به تبع و اصالح فرآيند ها، كاهش مراحل انجام تشريفات گمركي  منجر به كه مانه جامع گمركي اس  
، كه از انگيزه آن تسريع در انجام تشريفات، كاهش زمان و هزينه هاي مترتب بر ورود و خروج كاال

  .تكاب به قاچاق كاال مي باشد، گرديده استهاي ار
هاي حمل و نقل  صادر كنندگان و شركتصاحبان كاال، (بين مراجعين ارتباط برقراري 

با راه  آنها در گمرك با گمرك به صورت الكترونيكي و عدم نياز به حضور فيزيكي )ترانزيتي
خارجي كشور از اين طريق  هاي تجارت درصد فعاليت 90اندازي سامانه پنجره واحد، بيش از 

انجام گرفته و مراجعين گمرك بدون نياز به حضور فيزيكي در گمرك، به صورت 
الكترونيكي اظهارنامه و اسناد الزم را به گمرك اظهار و مراحل كارشناسي خود را از طريق 

ه تمامي اين مراحل به صورت كامالً الكترونيكي صورت گرفت. پنجره واحد پيگيري مي نمايند
 .شود در پرونده الكترونيك انجام مي اسناد و ذخيره

تبادل  و با سازمان هاي همجوار و مجوز دهنده راه اندازي پنجره واحد تجاري فرامرزي تعامل
از ارائه اسناد و اطالعات مجعول به در قالب پنجره واحد تجاري، اطالعات با سازمان هاي مذكور 

الوه بر ايجاد وحدت رويه و تسريع در انجام تشريفات مرتبط، و ع سازمان هاي مرتبط خودداري نموده
استفاده از فناوري هاي نوين به واسطه استقرار سامانه جامع، امكان انجام كنترل هاي با سرعت و  با 

 . دقت باال را هم براي گمرك و هم براي سازمان ها فراهم نموده است
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يند ترخيص صورت گرفته ي تسهيل و تسريع در فرآوزه كه برااز جمله اقدامات انجام شده در اين ح
 :است
 .روز 3روز به كمتر از  26كاهش زمان ترخيص كاال در رويه واردات از  -

 .روز 1روز به  7كاهش زمان ترخيص كاال در رويه صادرات از  -

روز  45در رويه عبور از ) ترانزيتي( كاهش ميانگين زمان اعالم وصول كاالهاي عبوري  -
 .روز 4به 

 .سند 5سند به  10هاي وارداتي از  اهش اسناد ضميمه براي اظهارنامهك -

 .سند 3سند به  7هاي صادراتي از  كاهش اسناد ضميمه براي اظهارنامه -

 .ايستگاه كاري 3ايستگاه كاري به  7يند تشريفات گمركي از آكاهش فر -

 گمركي پرداخت الكترونيكي فقط با صدور شناسه پرداخت از طريق سامانه جامع امور -
 .جلوگيري از جعل فيش هاي بانكيجهت 

تعيين «ترين پروژه گمركي در تعيين ارزش كاالها با عنوان طرح  اجرايي شدن مهم -
سامانه جامع  درارزش كاالها كه با استفاده از آن » (TSC)  شناسه ارزش واحد كاال

 شود گمركي به صورت آنالين تعيين مي

م اطالعات پروانه گمـرك از طريـق پنجـره واحـد     حذف پروانه كاغذي و قابليت استعال -
 .تجارت فرامرزي

 .ها به صورت الكترونيكي اداري و كنترل فعاليت حذف مراحل زايد -

 .هاي بيمه هاي ترانزيتي از شركت دريافت الكترونيك بيمه -
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دريافت اطالعات مانيفست و بارنامه به صـورت الكترونيـك و جلـوگيري از جعـل ايـن       -
 .اسناد

ايجـاد  (  تن صف ورود اطالعات اظهارنامه ها و ايجاد سيسـتم اظهـار از راه دور  از بين رف -
 ).و در تمام طول هفته اظهارالكترونيكي در تمام ساعات شبانه روزامكان 

ها توسط صـاحبان كـاال از طريـق پنجـره واحـد و عـدم نيـاز بـه مراجعـه           پيگيري فعاليت -
 .حضوري

 .عدم نياز به اسناد فيزيكي ايجاد پرونده الكترونيك اظهارنامه ها و -

 .دريافت الكترونيك اطالعات قبض انبار و اتصال مستقيم به اظهارنامه -

 .تعيين مجوزهاي مورد نياز اظهارنامه به صورت اتوماتيك در پنجره واحد تجاري -

هــاي همجــوار بــه صــورت  دريافــت مجوزهــاي مــورد نيــاز جهــت تــرخيص از ســازمان -
 .يالكترونيك

تـوزين بـه سـامانه و دريافـت اتوماتيـك وزن بـدون دخالـت نيـروي         هاي  اتصال دستگاه -
 .انساني

مفقود شدن جهت جلوگيري از  الكترونيكي شدن اظهار و اسكن اسناد ضميمه اظهارنامه -
 .كشوراجرايي اظهارنامه ها در گمركات 

با هدف بررسي و انتخاب  )AEO( اجراي آزمايشي پروژه فعاالن اقتصادي مجاز -
 .مجاز به منظور ارائه حداكثر تسهيالت به آنها فعاالن اقتصادي
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 دسترسي آزاد به آمار و اطالعات  -3

سامانه گزارشات روزانه آمار تجارت خارجي در راستاي اجراي سياسـت هـاي كلـي اقتصـاد     
رامـرزي  مقاومتي و شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن و راه اندازي پنجره واحد تجارت ف

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشـور  و نيـز    ) 38(ماده ) ج(مطابق بند 
گمرك جمهـوري اسـالمي ايـران     تهيه شده است وقانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات 

ات آگاهانـه توسـط   مبراي نخستين بار با هدف شفاف سازي امر تجارت و امكان اتخاذ تصمي
به صورت روزانه اقدام به انتشار اطالعات آمار مقدماتي .. .مديران ، مسئولين ذيربط و تجار و 

  .تجارت خارجي نموده است

 امضاي تفاهم نامه براي تسهيل در امر صادرات و واردات با سازمان ملي استاندارد -4

امضاي تفاهم نامه در سال گذشته، با انجام تغييرات به منظور ايجاد تسهيالت بيشتر در راستاي 
گمرك جمهوري اسالمي ايران  تفاهم نامه با سـازمان   19/2/1395در تاريخ  براي ترخيص كاال
 .به امضا رسانيد ماده  5ملي استاندارد  در 

 تفاهم نامه
در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقـاومتي و قـانون اصـالح قـوانين و مقـررات سـازمان ملـي        

قـانون رفـع موانـع     38مه پنجم توسعه ماده قانون برنا 70و  62استاندارد ايران و در راستاي اجراي مواد 
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و به منظور تسـريع و تسـهيل در امـر صـادرات و واردات     
بويژه حمايت از توليد كنندگان داخلي اين تفاهم نامه بين سازمان ملي اسـتاندارد ايـران بـا نماينـدگي     

و گمـرك جمهـوري اسـالمي    ) سـازمان ناميـده مـي شـود     كه از اين پس ( سركار خانم پيروز بخت 
به امضا مـي  ) كه از اين پس گمرك ناميده مي شود ( ايران با نمايندگي آقاي دكتر مسعود كرباسيان 

 .رسد
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 هدف -1ماده  
هدف از انعقاد تفاهم نامـه تسـريع و تسـهيل در صـدور مجوزهـاي الزم بـا رعايـت اعمـال         

براي واردات و صـادرات و بـه تبـع    اجباري مول استاندارد كيفي جهت كاالهاي مشهاي  نظارت
 .باشد مي آن روان سازي انجام تشريفات گمركي

 
 موضوع -2ماده 

در امـور  هـا   و اختيارات قانوني طرفها  اجرايي، اهرمهاي  از توانمندي و مؤثر  استفاده بهينه
 زير 

 
 صادرات -2-1

 :دي از سازمان در خصوص امكان صدور كاالها بدون نياز به اخذ مجوز مور
 دارنده گواهي صادركننده برتر از سازمان  صادركنندگان  -2-1-1
 كاالهاي داراي پروانه كاربرد عالمت استاندارد معتبر -2-1-2
بـا  يد صـالحيت شـده توسـط سـازمان     أيبازرسي تهاي  بهره گيري از توان شركت -2-1-3

 رعايت ضوابط و مقررات مرتبط
 

 واردات -2-2
 :اخذ مجوز موردي از سازمان در خصوص ورود كاالها بدون نياز به ن امكا

قـانون رفـع موانـع     38از مـاده  ) ت(واحد هاي توليدي كه مستقيماً به موجـب بنـد    -2-2-1
توليد رقابت پذير و آيين نامه آن مبادرت به واردات مواد اوليه و تجهيزات حد واسط و اجزاء و 

حد نياز ساالنه آنها و شمول اسـتاندارد اجبـاري مـي نماينـد،      قطعات ماشين آالت خط توليد در
پس از اخذ يكبار مجوز از سازمان استاندارد مي توانند در موارد بعدي بـا ارائـه گواهينامـه ثبـت     

پس از تأييد سازمان بدون نيـاز بـه اخـذ    ) همان كاال با همان مشخصات ( حد واسط / مواد اوليه 
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 .ررات كاالي خودرا وارد نمايندمجوز جديد با رعايت ساير مق
 

شركت هاي بازرگاني صرفاً با ارائه قرارداد بين شركت و واحد توليدي با تـاريخ    -2-2-2
 .قبل از ثبت سفارش مي توانند مبادرت به واردات كاالهاي ياد شده نمايند

 
 .مدت اعتبار گواهينامه مذكور دو سال از زمان صدور مي باشد: 1تبصره

الهايي كه از نظر ايمني و بهداشت حائز اهميـت بـوده و فهرسـت آنهـا توسـط      كا: 2تبصره 
 .سازمان اعالم مي گردد از شمول تسهيالت فوق الذكر مستثني مي باشند

به لحاظ نمونه بـرداري و كنتـرل تصـادفي و تمديـد و يـا عـدم اعتبـار گواهينامـه         : 3تبصره 
صـدور گـواهي ارزيـاي انطبـاق، ارسـال       كاالهاي مذكور توسط سازمان و انجام فرآيند قـانوني 

 .مستندات مربوط به هر محموله و تأييد سازمان الزامي مي باشد
 

واحد هاي توليدي كه مستقيماً كاالهـاي سـرمايه اي و ماشـين آالت خـط توليـد       – 2-2-3
 خودرا با تأ ييد دستگاه ذيربط وارد مي نمايند

بـه تشـخيص گمـرك مطـابق     ) جبـاري مشمول استاندارد ا( كاالهاي ورود موقت  -2-2-4
 .قانون امور گمركي از شمول كنترل و نظارت سازمان معاف مي باشند 51و  50مندرجات مواد 

در صورت تبدي ورود موقـت كـاال بـه ورود قطعـي، اگـر كـاالي اوليـه تبـديل بـه          : تبصره
 .محصول نهايي نشده باشد بايستي از سازمان استاندارد گواهي انطباق اخذ نمايند

آيين  10ماده  1كاالهاي غير تجاري به تشخيص گمرك به استناد تبصره ذيل بند  -2-2-5
نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات از شـمول كنتـرل و نظـارت سـازمان معـاف مـي       

 .باشند
بهره گيري از توان شركت هاي بازرسي تأييد صالحيت شده سـازمان بـا رعايـت     -2-2-6

 .بطضوابط و مقررات مرت
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 حوزه كاربرد -3ماده 
و كليـه گمركـات   هـا   مسئوليت اجراي اين تفاهم نامه به عهده ادارات كل اسـتاندارد اسـتان  

 .باشد مي اجرايي سراسر كشور
 

 هاي متقابل زمينه همكاري/ وظايف طرف ها -4ماده 
 تعهدات سازمان ملي استاندارد ايران -4-1
 دراتي مشمول نظارت سازمان ارائه فهرست كاالهاي وارداتي و صا -4-1-1
 ارائه فهرست كاالهاي داراي اهميت ايمني و بهداشتي -4-1-2
داراي پروانه كـاربرد عالمـت اسـتاندارد از سـوي     ارائه فهرست واحدهاي توليدي  -4-1-3

 سازمان
كامل و به روز شركت هاي بازرسـي تأييـد صـالحيت شـده توسـط      ارائه فهرست  -4-1-4

 سازمان 
 دارندگان گواهينامه صادركننده برتر در سازمانكامل فهرست  ارائه -4-1-5
  1-2-2حد واسط مشمول بند /گواهينامه ثبت مواد اوليهارائه فهرست دارندگان  -4-1-7
هـاي همكـار تأييـد صـالحيت شـده و آزمايشـگاه هـاي         آزمايشـگاه فهرست ارائه  -4-1-6

 كدر سراسر كشور براي همكاري با گمر 17025داراي گواهي 
 ارائه خدمات آزمايشگاهي در پژوهشگاه استاندارد -4-1-8
ارائه اطالعات گواهي نامه هاي بازرسي در مبد بـراي كاالهـاي وارداتـي بـا رويـه       -4-1-9

 بانكي به گمرك از طريق سامانه جامع صادرات و واردات
  مهوري اسالمي ايرانتعهدات گمرك ج -4-2
، پژوهشـگاه اسـتاندارد و    17025اي دارنده گـواهي  ه مكاتبه مستقيم با آزمايشگاه -4-2-1

كاالهـاي غيـر مشـمول اسـتاندارد     ( يا آزمايشگاه هاي همكار صرفاً به منظور تعيين ماهيت كـاال  
 )اجباري
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 ارائه شاخص هاي تعيين شده به منظور تعيين ماهيت كاال -4-2-2
 ارائه فهرست انبارهاي اختصاصي طرف قرارداد -2-3-
 گمركات تخصصي كشور فهرست ارائه  -4-2-4
 ارائه رونوشت بخشنامه هاي ابالغ شده گمرك در ارتباط با سازمان -4-2-5
اطالعات فـي مـا بـين گمـرك و سـازمان      (فراهم آوردن امكان تبادل الكترونيكي  -4-2-6

 سازمان استاندارد صادرات و واردات ر سامانه دبر اساس فيلدهاي اطالعاتي ) استاندارد
كاالهـاي مشـمول اسـتاندارد    ( الم فهرست محموله هاي مرجـوعي بـه سـازمان    اع -4-2-7

از گمركـات اجرايـي   ) اجباري كه عدم انطباق آنها از سوي سازمان استاندارد صادر شـده اسـت  
 كشور در دوره هاي سه ماهه

مكاتبه دفتر تعيين تعرفه گمـرك بـا دفتـر ارزيـابي كيفيـت كاالهـاي صـادراتي و         -4-2-8
 صورت مشاهده مغايرت نتايج آزمون ماهيت كاال وارداتي در
 روش اجرايي -5ماده 

روز پس  20حداكثر ( دو طرف نمايندگان خود را جهت تشكيل كارگروه مشترك  -5-1
 .معرفي كنند) از امضاي تفاهم نامه

مصوبات كار گروه مشترك در چارچوب مفاد مندرج ، پس از تأييد امضـاكنندگان   -5-2
 .يي خواهد بودتفاهم نامه اجرا

و سال بوده كه در پايـان پـس از موافقـت    دمدت اعتبار اين تفاهم نامه از تاريخ امضا  -5-3
 .طرفين قابل تمديد است

كـه هـر يـك حكـم واحـد      نسخه دو در تبصره  4وبند 30ماده و  5اين تفاهم نامه در  -5-4
 .به امضا رسيد 19/2/1395ريخ دارند در تا

 مسعود كرباسيان                                              نيره پيروز بخت         
 رئيس كل گمرك جمهوري اسالمي ايران                                            رئيس سازمان ملي استاندارد ايران       
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 صادرات )  الف

الت و خدمات دانش بنيان و نظر به تأكيد ات مقام معظم رهبري، بر افزايش سهم توليد و صادرات محصو

هدفمند از صادرات كاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت   حمايت همه جانبه

با هدف  ،ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات م وهاي الز تسهيل مقررات و گسترش مشوق از طريق

جمهوري اسالمي از دو سال اخير اقدام به ارائه ف، گمرك گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هد

بند ارائه تسهيالت در  20شامل   1394تسهيالت ويژه در قالب بسته حمايتي نموده كه بسته مذكور در سال 

خصوص صادرات بوده و تراز تجاري مثبت در حدود يك ميليارد دالر در سال مذكور، مؤيد اين مطلب مي 

تداي سال جاري نيز با ادامه اين روند سعي در افزايش سهم صادرات داشته كه در همين راستا و از اب. باشد

 .به دو مورد از مهمترين آنها اشاره خواهيم نمود

   

  رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور قانون رفع موانع توليد) 38(ماده ) ث(بند  -1

 

ه و كاالهاي متعلق به واحد هاي آمده است، ورود موقت مواد اولي) 38(ماده ) ث(بند ) 20(در ماده 

قانون امور گمركي ) 51(توليدي داراي پروانه تأسيس يا پروانه بهره برداري جهت پردازش موضوع ماده 

در حكم كاالي مجاز تلقي و به ميزان تضمين براي ترخيص موقت كاالهاي مزبور  22/8/1390مصوب 

كه اين مهم طي بخشنامه . قطعي خواهد بودصرف معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود 

 .به گمركات مربوطه و به شرح زير ابالغ گرديده است 03/11/1394مورخ  207760
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 ناظرين محترم گمركات استانها

 مديران كل ومديران محترم گمركات اجرايي مستقل

 شورقانون رفع موانع توليد رقابت پذير وارتقاي نظام مالي ك 38ماده  )ث(بند : موضوع

موضـوع شـيوه نامـه كـاري      8/8/90مـورخ   158449/136005/113/14/71/265پيرو بخشنامه 

ورودموقت و در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي وصادراتي وكاهش هزينه تمام شده كاالي 

قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صـنايع   20صادراتي وبا عنايت به اصالح مفاد ماده 

ــد  ــي بن ــور ط ــاده ) ث(  كش ــالي      38م ــام م ــاي نظ ــذير وارتق ــت پ ــد رقاب ــع تولي ــع موان ــانون رف ق

خواهشمنداست دستورفرماييد در هنگام صـدورمجوز هـاي  ورود موقـت    ) تصويرپيوست (كشور

در گمركاتي كه صدور مجوزورود موقت  براساس سوابق قبلي به آنها U. (گ.ا.ق 51موضوع ماده 

ماده صدرالذكردرخصوص ميزان تضمين قابل اخذ )ث (ند مفاد ب)   Uتفويض اختيار گرديده است

 51مجددا تاكيد مي گردد تسهيالت مصوب صرفا مشمول اقـالم موضـوع مـاده    . مدنظرقرارگيرد 

مراتب جهت آگاهي واقدام الزم با رعايت ساير مقـررات وتشـريفات مربوطـه    . مي باشد. گ.ا.ق

ات وواحدهاي تابعه ابـالغ وبرحسـن انجـام    ضمنا دستور فرماييد مراتب به گمرك.اعالم مي گردد 

 .كار نظارت الزم معمول نمايند
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 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور) 38(ماده ) پ(بند   -2

 
با پيگيري هاي به عمل آمده توسط گمرك جمهوري اسالمي ايران در راستاي رفع موانع منابع مالي  

قوق ورودي مواد اوليه وارداتي بكاررفته در پردازش و توليد كاالهاي براي تسريع در استرداد ح

ابالغ گرديد كه بر اساس آن  26/12/1394در تاريخ  171343/50582به شماره صادراتي، مصوبه اي 

سازمان مديريت و برنامه ريزي و خزانه داري كل كشور موظفند هرساله مبلغ مورد نياز گمرك را به 

 .يص و از محل تنخواه در اختيار اين سازمان قرار دهندصورت صد در صد تخص

 

 امكان صدور كاالها ي داراي پروانه كاربرد عالمت استاندارد -3

 
امكان صدور كاالها ي داراي پروانه كاربرد عالمت استاندارد معتبر بدون نياز به اخذ مجـوز مـوردي از سـازمان    

 –مشمول دستورالعمل ستاد و كاالهـاي از محـل ورود موقـت    مايع  نفت وگازهاي  غير از محمولهه ب( استاندارد 

 .ميسر مي باشد )مشمول عوارض و يا محدوديت-قطعي

 

 به برخي از گمركات پرونده هاي استرداد حقوق وروديبه تفويض اختيار براي رسيدگي  -4

اختيار گمركاتي كه بررسي پرونده هاي استرداد حقوق ورودي به موجب مكاتبات متعدد به آنها تفويض 

،  يزد، مشهد، قزوين، اصفهان ،زنجان ، سهالن ، اروميه ، )تهران(گمرك شهريار: شده اند عبارتند از 

، زاهدان ، جلفا ، بيرجند، سمنان، شهيدرجايي ) ره(بندرانزلي، نوشهر ، شيراز، تبريز، بندرامام خميني

 . مي باشد،اراك و فرودگاه امام خميني ره بندرعباس
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به قانون امور گمركي ) 51(موضوع ماده  ،پردازش براي توليد وود موقت صدور مجوز ور  -5

 برخي از گمركات

بررسي و اجازه صدور  8/8/90مورخ  158449/136005/113/14/71/265طبق بخشنامه شماره 

مجوز ورود موقت مواد اوليه جهت پردازش به گمركات سمنان، قزوين، تهران، يزد، شيراز، اروميه، 

دو گمرك اخير الذكر ( ز، مشهد، بندرانزلي، اصفهان، زنجان، شهيد باهنر و بندر لنگه نوشهر، تبري

صرفا براي ) (ره(، گمرك فرودگاه امام خميني ) براي كارتن خالي جهت بسته بندي ميوه و تره بار

 .تفويض اختيار شده است)گندم(مشهد و گلستان) صرفا براي كيسه خالي(، گمرك كرمانشاه ) طال

 صنعتي   –ان صادرات كاالهاي توليد شده در مناطق آزاد و ويژه تجاري امك   -6

در راستاي سياستهاي كلـي گمـرك جمهـوري اسـالمي ايـران مبنـي بـر ارايـه تسـهيالت بـه           

بـه  آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي موضـوع   119مفاد ماده صادركنندگان و باعنايت به 

صـنعتي وويـژه   -توليد شده  درمنـاطق آزاد تجـاري   رسال كاالهاي صادراتي   ا امكانمنظور 

كه بخشي از مـواد اوليـه بـه كـار     (اقتصادي از سرزمين اصلي به مقصد كشورهدف صادراتي 

صـنعتي و  -رفته در آن مطابق  باجداول ضميمه مصوبات شـوراي عـالي منـاطق آزاد تجـاري     

ن اعمال نگرديده ويژه اقتصادي  از خارج كشور تامين وتشريفات ورود قطعي درخصوص آ

به شرح زير بـه گمركـات ابـالغ     14/2/1395مورخ  25631/71/49بخشنامه به شماره )  است

 .گرديد
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 ناظرين محترم گمركات استانها

 مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

 استفاده ازكارنه تير صادراتي براي حمل محموالت ارسالي ازمناطق آزاد وويژه

مجاز دررويه (هاي صادراتي موصوف  به مقصدگمركات مرزي خروجي ارسال كاال   

توسط شركت هاي حمل ونقل بين المللي داراي پروانه و مجاز به ) خروجي كارنه تير

فعاليت پس ازاظهارتوسط صاحب كاال يانماينده قانوني وي تحت رويه صادرات قطعي و با 

 انه جامع امورگمركي ونيز تسليم كادرسام )Tirepd(پيش اظهاري الكترونيكي كارنه تير 

سقف  بنابراين پذيرش كارنه تير موصوف تا پذير ميباشد، رنه تير به گمرك مبدأ  امكان

 به )يورو 100000مبلغ  11/5/95يورو وازتاريخ  60000درحال حاضر (اعتبار مقرر قانوني 

ديده قانون امورگمركي تلقي گر 1ماده ) ح(عنوان جايگزين تضمين موضوع بند 

وگمركات مرزي موظفند كنترل واقدامات الزم درسامانه جامع امورگمركي براي كاالي 

صادراتي وكا رنه تير رابعمل آورده و پس از تاييد خروج كاال از كشور الزم است  

لذا مقتضي است، مراتب را به . گمركات مبدا نسبت به تسويه كارنه مربوطه  اقدام نمايند

اجرايي تابعه ابالغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول  كليه واحدها و گمركات

 .دارند

 عليرضا مقدسي                                                                           فرود عسگري       
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امكان نگهداري بخشي از كاال به عنوان وثيقه حقوق ورودي مواد اوليه خارجي     -7

  صول صاراتيمورد مصرف در مح

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام  38ماده ) ت(بند  2با توجه به جزء 

گ و .ا.ق.ا.آ 119مجلس شوراي اسالمي، در اجراي ماده ) 1394مصوب (مالي كشور 

بمنظور حمايت از توليد داخلي و بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل در تشريفات 

ي واحدهاي توليدي معتبر، مستقر در مناطق آزاد تجاري گمركي محموله هاي صادرات

صنعتي و ويژه اقتصادي كه بخشي از مواد اوليه مورد مصرف در توليد محصول  –

مي باشد و تشريفات واردات قطعي در مورد آن مواد اوليه انجام  صادراتي آن خارجي

دستورالعمل نشده است در صورتيكه در زمان صادرات از سرزمين اصلي عبور نمايد 

امكان نگهداري بخشي از كاال به عنوان وثيقه حقوق ورودي مواد اوليه خارجي مورد 

 .مصرف در محصول صادراتي بشرح ذيل اعالم گرديد
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مدير محترم گمرك/ مديركل /  ناظر  

احراز واحدهاي توليدي معتبر بر اسـاس پروانـه بهـره بـرداري و مصـوبات شـوراي        -1

صنعتي و  ويـژه اقتصـادي  و گـواهي توليـد صـادره      –ري تجا –عالي مناطق آزاد 

 .درمنطقه توسط گمرك ذيربط صورت پذيرد

گ  .ا.ق 7بـدهي مـاده     گمركات اجرايي قبـل از ارايـه تسـهيالت موصـوف از فقـدان      -2

 . اطمينان حاصل نمايند

محموله اظهاري % 50پس از اظهار كل محموله صادراتي و انجام تشريفات صدور،  -3

% 50بـه شـرطي كـه    ( يقه بابت حقـوق ورودي متعلقـه نگهـداري شـود    به عنوان وث

كاالي اظهاري نگهداري شده ، كل حقوق ورودي و مبالغ متعلقه بـه ورود قطعـي    

 ).مواد اوليه مورد مصرف را پوشش دهد

اخذ تعهد از متقاضي استفاده از تسهيالت نگهداري بخشي از محمولـه اظهـاري بـه     -4

اد اوليه مورد مصرف در محموله صادراتي مبني بـر  عنوان وثيقه حقوق ورودي مو

) مبدا اظهار(اينكه در صورت عدم ايفاي تعهدات در مهلت مقرر، گمرك مربوطه

گ و ساير اقدامات قانوني  نسبت به پيگيري موضوع تا رفع .ا.ق 8و7از طريق مواد 

نعكس ضمنا  مراتب را  به گمرك ايران نيـز مـ  .  تعهدات توديع نشده اقدام نمايند

 .نمايند
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حداكثر مهلت تسويه تسهيالت مزبـور جهـت اسـتفاده مجـدد از ايـن تسـهيالت در         -5

بر اساس بخش نامـه  (محموله بعدي صادراتي  منوط به رعايت   مهلت تعيين شده 

جهت خروج محموله صـادراتي مربوطـه از كشـور و رويـت  اعـالم      )هاي صادره 

. از طريق سامانه جامع امور گمركي مـي باشـد   أخروج از مرز توسط گمرك  مبد

بديهي است گمركات مبدا نسبت به كنتـرل بـارگيري كـاال در كاميونهـاي واجـد      

 118شرايط پلمب در هر مورد اقدام و گمرك مرز خروج  بـا رعايـت مفـاد مـاده     

آيين نامه اجرايي نسبت به درج اعالم خروج در سامانه جامع امور گمركـي اقـدام   

 . ودخواهد نم

در صورت تقاضاي  استفاده واحد توليدي از تسهيالت موصوف با توجه به قـبض انبـار    -6

صادره از مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي جهـت كـاالي مـذكور، گمـرك ذيـربط       

مراتب نگهداري مابقي محموله صـادراتي اظهـار شـده را بـه منطقـه مزبـور اعـالم تـا از         

رك بر عدم خروج  كاالي نگهـداري شـده  تـا    واگذار نمودن كاالخودداري و آن گم

بديهي است در خصوص فـرآورده هـاي نفتـي    . تسويه  نهايي نظارت كامل اعمال نمايد

امكان  الصاق پلمب به  مخازن  نگهداري كاال در محموله هاي اظهاري  در محل واحد 

اي ايـن  مسئوليت اجر.ييد گمرك برسد أهاي توليدي مستقر در مناطق ياد شده بايد به ت

 . دستورالعمل به عهده باالترين مقام آن گمرك مي باشد
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 تسهيالت در امر صادرات فرآورده هاي نفتي مايع -8

در راستاي ارائه تسهيالت و تسريع در فرآيند صدور فرآورده هاي نفتـي و مشـتقات آن   

 .اقدامات زير صورت گرفته است

و مشتقات مايع نفت  فتيهاي ن اصالح دستورالعمل، موافقت با ارزيابي فرآورده -
 .  ها وردهآجهت تسهيل در صدور اين فر در مخازن واحدهاي توليدي و گاز

هاي نفتي صادراتي موجود در مخازن مستقر در محل  اجازه ارزيابي فرآورده -
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و موافقت با نگهداري كاال در مخازن تا وصول 

 .گروه فني استاندارد پاسخ كار
هاي استاني استاندارد براي تسريع در وصول  ري براي راه اندازي كارگروهپيگي -

 .گروه و جلوگيري از توقف محموله صادراتي پاسخ كار
به منظور  ها و مشتقات مايع نفت و گاز پيگيري براي استاندارد سازي فرآورده -

 140هاي توليدي حدود  شناسنامه دار كردن آن به نحوي كه تاكنون فرآورده
 .كننده استاندارد سازي شده است ت توليدشرك

هاي نفتي مظروف و داراي گواهي كاربرد عالمت  امكان صادرات فرآورده -
 .گروه فني استاندارد استاندارد اجباري قبل از وصول پاسخ كار
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 واردات) ب
 

ارتقـاء رتبـه كشـورمان در تجـارت      طـي دو سـاله اخيـر بـه منظـور       ايران اسالمي جمهوري گمرك
، تمهيـداتي را در جهـت تسـهيل در امـر تجـارت و      رزي و بهبود شـاخص فضـاي كسـب و كـار    فرام

كاهش زمان انجام تشريفات گمركي با استفاده از فناوري هاي نوين و اصالح قوانين و مقـررات، در  
 ن قالب بسته هاي حمايتي در نظر گرفته كه اين اقدام شايسته در سال جاري نيز در رئوس اقدامات ايـ 

كه عالوه بر ارائه تسهيالت  سال هـاي گذشـته، در جهـت رفـع موانـع و مشـكالت        مي باشدان سازم
 .نموده است  جديد و اصالح ساير موارد گذشته ، اقدام به ارائه تسهيالت شناسايي شده

 

 ورودي حقوق پرداخت در تسهيالت اعطاي -1
 

بت به افزايش مدت زمان ، سعي بر آن شده است تا نسدر راستاي ارائه تسهيالت در سال گذشته
اقدام گردد همچنين با افزايش در سال جاري سر رسيد ضمانتنامه كاالهاي ضروري و مورد نياز  

مبلغ ضمانتنامه و تحت پوشش قرار دادن رويه ورود موقت مواد اوليه و ترخيص كاال به صورت 
كمك به سرعت و  نسيه ، گمرك جمهوري اسالمي ايران از تمام  ابزار و اختيارات خود براي

 . سهولت در ترخيص موارد فوق نموده است

 
 بانكي نامه ضمانت اخذ با كاال ترخيص -1-1

 كه است توليدي واحدهاي به ارائه قابل تسهيالت از يكي بانكي نامه ضمانت اخذ با كاال ترخيص
 نييآ )1(ماده  و اسالمي شوراي محترم مجلس 1390 مصوب امورگمركي قانون )6( استنادماده به
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 دولـت  مـالي  مقـررات  از بخشـي  تنظـيم  قـانون  به موادي الحاق قانون 12 ماده )3(جزء اجرايي نامه
 وفـق ) هيـأت محتـرم وزيـران     10/1/87ك مـورخ   37914ت  718شـماره   نامـه  تصويب موضوع(

 حقـوق  درپرداخـت  تداوم اعطـاي تسـهيالت   جهت در لذا .شود مي انجام مربوطههاي  دستورالعمل
شــماره ه ضــميمه بــ بخشــنامه ،كــاال تــرخيص بابــت بــانكي نامــه ضــمانت طريــق از ورودي

 به گمركات اجرايـي ابـالغ شـده و مـالك عمـل قـرار       16/01/1395مورخ  2740/95/8296/94/73
 .گيرد مي

 
 )1395سال (بخشنامه نحوه اخذ ضمانتنامه بانكي بابت حقوق ورودي واردات قطعي 

 ات اجراييناظرين ، مديران كل و مديران محترم گمرك

قانون امـورگمركي   6قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و  به استناد ماده  38با توجه به بند ت ماده   

كمبـود نقـدينگي فعـاالن    قطعـي وجبـران   واردات االهـاي ك و به منظور تسهيل و تسريع در ترخيص

رعايت دقيـق قـوانين و   شود ضمن  مي داده   اجازه  )توليدكنندگان، تجار و صاحبان كاال(اقتصادي

مقررات بر اساس شرايط ذيل، بابت حقوق ورودي كاالي مربوطه حسب درخواست صاحب كـاال،  

اظهاركننده يا نماينده قانوني ايشـان ضـمانتنامه بـانكي معتبـر و مطـابق بـا فـرم مـورد قبـول گمـرك           

 .جمهوري اسالمي ايران اخذ نمايند

 :وجه به نوع كاالهاي وارده بشرح ذيل مي باشد خوذه با تأمهلت ضمانتنامه هاي بانكي م -1
و قطعات يـدكي مـورد   ) CKD(براي مواد اوليه، ماشين آالت خط توليد، قطعات منفصله،  -) الف

نيــاز واحــدهاي توليــدي، انــواع دارو، لــوازم و تجهيــزات پزشــكي، بيمارســتاني، آزمايشــگاهي، 
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(  اساسـي دني و همچنين براي كاالهـاي  توانبخشي، ماشين آالت راهسازي، تجهيزات كارگاهي، مع

 15/11/95و دارو بـا سررسـيد  )  شامل گندم، برنج، شكر، جو، كنجاله، ذرت دامي، روغـن و كـره   

  .تعيين مي شود

 .ماه تعيين مي شود 6براي ساير كاالها  -) ب

 .ماه تعيين مي شود 3براي خودرو   -) ج

قيقي غير توليدي صرفاً به مبلغ بـيش از پانصـد   حقبول ضمانتنامه بانكي براي اشخاص  -)  1تبصره 

 .ريال امكانپذير مي باشد ميليون

نام ضمانت گذار در متن ضمانتنامه مي بايست با نـام صـاحب كـاال در مـتن اظهارنامـه        -) 2تبصره 

 .گمركي يكسان باشد

بنـدهاي   الزم بذكر است ترتيبي اتخاذ شود تا سررسيد ضمانتنامه هاي مـاخوذه موضـوع   -)3تبصره 

 .تعيين گردد 15/11/95صرفا تا  ) ج(و ) ب(

در راستاي حمايت از توسعه صادرات ، كاالهاي صـادراتي مشـمول عـوارض بـا توديـع ضـمانتنامه  بـا         -)د

 .قابل ترخيص مي باشند 15/11/95سررسيد حداكثر  

قت مـواد اوليـه و كاالهـاي    قانون رفع موانع توليد رقابت پذير ورود مو 38ماده ) ث(با عنايت به بند  -)هـ 

قـانون   51متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تاسيس يا بهره برداري جهت پـردازش موضـوع مـاده    

امور گمركي در حكم كاالي مجاز تلقي و به ميزان حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي كاال بـا  

 .رخيص خواهد بودقابل ت 15/11/95ضمانتنامه حداكثر به تاريخ سررسيد
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گمركات موظفند جهت اطمينان از صحت ضمانتنامه هـاي بـانكي صـادره از كليـه بانـك هـاي        -2

كشور موضوع را از طريق شعبه صادركننده ضمانتنامه و يا سرپرستي ذيربط شعبه مزبور و يا سـامانه  

سبت به تـأمين  هاي تحت وب معرفي شده بصورت كتبي يا سيستمي استعالم و پس از اخذ تأييديه  ن

 .اظهارنامه هاي وارداتي اقدام نمايند

جهت جلوگيري از هرگونه جعل و سوء استفاده مي بايست تأييديه وصول وجه ضـمانتنامه هـاي    -3

بانكي از طريق سيستم هاي بانكي تحت وب در زمان دريافـت فـيش هـاي واريـزي بطـور همزمـان       

 .ن صاحب كاال جداً خودداري شوداز پذيرش فيش واريزي توسط نمايندگا. صورت پذيرد

با توجه به اينكه مهلت هاي مذكور در بند يك به عنوان حـداكثر مهلـت تعيـين گرديـده اسـت،       -4

مسئولين گمركات اجرايي ضمن ابالغ مراتب به مراجعين محترم ترتيبـي اتخـاذ نماينـد تـا در پايـان      

 هرماه حقوق ورودي به  ميزان هدف گذاري شده وصول  گردد 

چنانچه هر يك . وصول گردد 95/ 15/11چنين دقت شود ، ضمانتنامه  مأخوذه حداكثر تا تاريخ هم

از شعب بانكها وجه ضمانتنامه هاي صادره را در سررسيد مقرر پرداخت ننمايند، ضـمن پيگيـري در   

خصوص وصول اصل وجه ، خسارت تأخير تأديه و اعـالم مراتـب قصـور شـعبه بـه بازرسـي بانـك        

يجه را به معاونت توسعه مديريت و منابع اعالم تـا در خصـوص عـدم پـذيرش ضـمانتنامه      مربوطه، نت

 .هاي بانك مذكور تصميم مقتضي اتخاذ گردد

 .گمركات اجرايي از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذيرش ضمانتنامه بانكي نمي باشند -تبصره 
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ه و تصـاوير مربوطـه و هرگونـه    خوذأظفند نسبت به ثبت اطالعات ضمانتنامه هاي موگمركات م -5

 .اقدام نمايند ACC)(جامع گمركي   اصالحات بعدي آن در بخش  مالي سامانه

چنانچه مهلت ضـمانتنامه هـاي بـانكي مـأخوذه بـه هـر دليـل در زمـان تـرخيص كـاال، كمتـر از             -6

حداكثر مهلت هاي لحاظ شده در  بند يـك ايـن دسـتورالعمل باشـد، گمركـات اجرايـي مجـاز بـه         

مديد نبوده  و قبول ضمانت نامه  يا تمديد مهلت ، قبل از سررسيد  منوط به اخذ مجوز از معاونـت  ت

 .توسعه مديريت و منابع مي باشد

مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل در هر گمرك به عهده مـدير و معـاون اداري و مـالي و     -7

بـا ابـالغ ايـن دسـتورالعمل كليـه      ضـمناً  . در كل كشور معاونت توسعه مـديريت و منـابع مـي باشـد    

 .بخشنامه هاي مغاير قبلي در خصوص اخذ ضمانتنامه بانكي لغو  مي گردد

                                                                                                                   

 ي توليديارده توسط واحدهاو قطعات و اوليه مواد نسيه ترخيص -1-2
 

ترخيص مواد اوليه و قطعات مورد نياز واحدهاي توليدي به صـورت نسـيه و بـدون پرداخـت حقـوق      
 5793/10/73ي طـي بخشـنامه   ورودي و با نگهداري بخشـي از كاالحـداقل بـه ميـزان حقـوق ورود     

به منظور تسريع و تسهيل تـرخيص مـواد اوليـه و قطعـات مـورد نيـاز واحـدهاي         21/01/1395مورخ 
دستورالعمل نگهداري بخشـي از  اين بخشنامه شامل . به گمركات اجرايي ابالغ گرديد يدي معتبر تول

حداكثر مهلـت اسـتفاده   مي باشد و بر اين اساس كاال به عنوان وثيقه حقوق ورودي كاالي ترخيصي 
د از اين تسهيالت براي مواد اوليه ، ماشين آالت خط توليد  ، قطعات منفصـله و قطعـات يـدكي مـور    

  .استماه  6نياز واحدهاي توليدي 
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 كليه  ناظرين ، مديران كل و مديران گمركات اجرايي 
 

درخصوص ترخيص كاال با  16/1/95مورخ 2740/8296/94/73/9پيرو بخشنامه شماره 

مـاده  ) 3(ين نامه اجرايي جـزء  يآ) 3(استفاده از ضمانت نامه بانكي و به استناد ماده 

موضـوع  (به قانون تنظيم بخشي از مقررات مـالي دولـت   قانون الحاق موادي ) 12(

و جـزء  ) هيأت محترم وزيـران   10/1/87ك مورخ  37914ت/718تصويبنامه شماره 

قانون رفع موانع توليد رقابـت پـذير و ارتقـاي نظـام مـالي      ) 38(ماده ) ت(بند ) 2(

مجلس شوراي اسالمي و به منظور تسـريع و تسـهيل تـرخيص    ) 1394(كشور مصوب 

واد اوليه و قطعات مورد نياز واحـدهاي توليـدي معتبـر ، دسـتورالعمل نگهـداري      م

بخشي از كاال به عنوان وثيقه حقوق ورودي كاالي ترخيصي را به شرح زيـر اعـالم   

 : ميدارد

گمركات اجرايي موظفند نسبت به احراز واحـدهاي توليـدي معتبـر بـر اسـاس      -1
به ترخيص مواد اوليه ، ماشين آالت خـط   پروانه بهره برداري ، اقدام نموده و نسبت

با كارت بازرگاني واحد توليـدي   توليد و قطعات وارده به نام واحد مربوطه و صرفاً
مجوز متقاضي استفاده از تسهيالت نسيه با رعايت شرايط مقرر در اين دستور العمل ، 

 :نگهداري بخشي از كاالي وارده را صادر نمايند
استفاده از تسهيالت  نگهداري بخشي از كاال به عنوان وثيقه اخذ تعهد از متقاضي  -2

 . مربوطهحقوق ورودي كاالي ترخيصي طبق فرمت 
 .قانون امور گمركي نباشد 7متقاضي در زمره  بدهكاران موضوع اجراي ماده  -3
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حداكثر مهلت استفاده از اين تسهيالت براي مواد اوليه ، ماشين آالت خط توليد   -4

 . ماه مي باشد 6فصله و قطعات يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي ، قطعات من

كاالهاي وارداتي متعلق به واحدهاي توليدي معتبر پـس از اظهـار كـل كـاال و      -5

كـاال بعنـوان وثيقـه بابـت حقـوق      % ) 50( انجام تشريفات گمركي تا پنجاه درصـد  

 .مي گردد ورودي  متعلقه در گمرك نگهداري و مابقي بصورت نسيه ترخيص  

كاال بصـورت  % ) 40( باشد، حداكثر تا % ) 40( خذ كاال بيشتر ازدر صورتيكه مأ -1-5

 .نسيه قابل ترخيص و مابقي در گمرك به عنوان وثيقه نگهداري خواهد شد

ماليات ارزش افزوده ، هزينه هاي گمركي و همچنين هزينه هـاي متعلقـه بـه     -2-5

ـ   رك بـراي مـدتي كـه مجـوز صـادر شـده       باقيمانده كاالي نگهداري شـده در گم

قانون امور گمركي  مي بايست نقداً  109و  108همچنين جريمه هاي موضوع ماده 

 .پرداخت گردد

امكان استفاده از ضمانت نامه بانكي بعـد از مـدت اسـتفاده از تسـهيالت نسـيه       -3-5

العمل بهره برداري همزمان از تسهيالت اين دسـتور ( جهت ترخيص باقيمانده كاالها 

 .وجود ندارد)  16/1/95مورخ 2740/8296/94/73/9 و دستورالعمل شماره

در صورتيكه محموله هاي وارده طي چند بارنامه از نظر تركيب اقالم، تعداد،  -4-5

ارزش و تعداد محصول قابل استحصال از آنها كامالً مشابه باشند، گمرك مي توانـد  

وثيقـه حقـوق ورودي در گمـرك    كل كاالي يك يا چنـد محمولـه را بـه عنـوان     

نگهداري و محموله هاي ديگر را به صورت نسيه ترخيص نمايد ،  مشـروط بـر اينكـه    
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محموله باقيمانده تكافوي پرداخت حقوق ورودي كـاالي تـرخيص شـده و هزينـه     

 .هاي متعلقه و عوارض احتمالي و ماليات ارزش افزوده را بدهد 

ـ  -5-5 اطق آزاد تجـاري و ويـژه اقتصـادي و    در صورت صدور قبض انبار توسط من

استفاده از تسهيالت موصوف ، گمرك مربوطه مي بايست مراتـب نگهـداري مـابقي    

كاال را به منطقه مزبور به نحو مقتضي اعالم تا از واگذاري و مرجوع نمـودن كـاال ،   

 .خودداري و آن گمرك بر نگهداري كاالي باقيمانده نظارت كامل اعمال نمايد

عدم ايفاي تعهدات در مهلت مقرر، گمرك مربوطه بالفاصـله مراتـب    در صورت -6

را به گمرك ايران و گمركات اجرايي جهت عدم ارائه تسهيالت گمركي به صاحب 

قانون امور گمركي نسبت بـه پيگيـري   ) 8(و )  7(كاال اعالم و از طريق اجراي مواد 

قسـمت از كـاالي   ضـمناً آن  . موضوع تا رفع تعهـدات توديـع نشـده اقـدام نمايـد     

نگهداري شده را در موعد مقرر قانوني، متروكه اعالم و در متن اظهارنامه متروكه به 

سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ميزان بدهي صاحب كاال را مورد توجه 

سازمان مذكور نيز در زمان فروش كاال، ضـمن رعايـت سـاير مقـررات ،     . قرار دهد 

از حاصل فروش كاالهاي متروكه اقدام و پس از واريز  نسبت به كسر بدهي مربوطه

بديهي است پـس از  . مبلغ مذكور به خزانه، مراتب را به گمرك ذيربط اعالم نمايد 

 . كان لم يكن تلقي مي گردد)  8(و ) 7( وصول حقوق ورودي متعلقه به اجراي ماده

شـماره   در خصوص نحوه صدور پروانه هاي نسيه ضـمن رعايـت مفـاد بخشـنامه     -7

مركـز واردات و امـور منـاطق آزاد و     1/7/94مورخ  123723/94/109963/73/220

ويژه به نحوي در سامانه جامع امور گمركي عمل گردد كه تا ايفاي كامل تعهـدات  
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نزد گمرك و يا در موارديكه كاالي وارده از محل اعتبار اسنادي مي باشـد، پروانـه   

ويه با بانـك عامـل مـورد اسـتفاده قـرار      بصورت قطعي شده تلقي نگردد و جهت تس

 .نگيرد

اين دستورالعمل شامل كاالهـاي مصـرفي و لـوكس از جملـه توتـون ، تنبـاكو،        -8

نوشابه هاي گازدار ، بلغورهاي پف كرده ، لوازم آرايشي ، مبلمان ، اسـباب بـازي ،   

نمي گردد ... اشياء فانتزي و تزئيني ، كريستال ، ظروف سراميكي ، لوستر و آباژور و 

 . 

مسئوليت اجراي اين دستورالعمل به عهده بـاالترين مقـام هـر گمـرك بـوده و       -9

گمركات موظفند گزارش عملكرد  تفصيلي اجراي اين دستورالعمل را در پايان هر 

 . ماه به دفاتر معاونت اداري و مالي و معاونت امور گمركي ارسال نمايند

واصـالحيه   14/6/88مـورخ   132090/10اره با ابالغ اين دستورالعمل ، بخشـنامه شـم  

 .هاي بعدي آن لغو مي گردد
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 51حذف مهلت سر رسيد ضمانتنامه براي كاالهاي ورود موقت موضوع ماده  -1-3

 گ به استثناي گندم.ا.ق

 
 كليه  ناظرين ، مديران كل و مديران گمركات اجرايي

 6/01/95مورخ 2740/95/8296/94/73/9بخشنامه شماره)ه(و)د(بندهاي : موضوع 

، مفـاد   16/01/95مـورخ  2740/95/8296/94/73/9شـماره  بخشنامه )د(در اجراي بند .

درخصـوص مهلـت زمـاني     20/2/93مـورخ   27857/71/61بخشنامه شماره ) 2(و)1(بندهاي  

بـا سررسـيد حـداكثر    (ضمانت نامه هاي توديعي توسط واحد هـاي توليـدي و بازرگـاني نيـز     

 .گيرد مد نظر قرار) 15/11/95

مهلـت انجـام تعهـدات مربـوط بـه پروانـه هـاي         ،بخشـنامه صـدر الـذكر   ) ه(با عنايت بـه بنـد   

ــاده   ــوع م ــت موض ــد . گ.ا.ق 51ورودموق ــاده )د(و بن ــاده  . گ.ا.ق.ا.آ 72م ــتناد م ــه اس  82ب

يكسال از تاريخ صدور سندترخيص كاال مي باشـد لـذا بـا عنايـت بـه مفـاد نامـه        . گ.ا.ق.ا.آ

به استثناي گندم جهـت  (ه مديريت و منابع، مهلت تضامين بانكي مربوطهمعاونت محترم توسع

مي  چهار ماه از تاريخ ترخيص  در حال حاضرصدور آردكه مهلت سررسيد تضامين مربوطه 

در مـوارد خـاص    ضمناً. نخواهد بود 15/11/95، مشمول محدويت تعيين شده تا تاريخ )باشد

ايـن دفتـر يـا سـاير مكاتبـات مربوطـه اعـالم        موضوع در متن مجوزهاي ورود موقت صـادره  
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بديهي است تمديدمهلت پروانـه هـاي ورودموقـت وتضـامين مربوطـه مسـتند بـه        .خواهد شد

 .گ وبراساس شيوه نامه ابالغي امكان پذيرخواهدبود.ا.ق.ا.آ 82ماده

 .مشمول بند دوم اين دستورالعمل نخواهد بود 16/1/95بخشنامه  مورخ ) 4(مفاد تبصره بند 

 

قانون رفع موانع توليد ) 38(ماده ) ت(بانكي در راستاي بند  اعطاي تسهيالت -2

 رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 
 

به منظور كاهش زمان انجام تشريفات ترخيص كاال توسط واحد هاي توليدي كه بخش عمده 
با تعامل سازنده ران گمرك جمهوري اسالمي ايواردات مواد اوليه و قطعات را عهده دار مي باشند، 

و مثبت با دستگاه هاي همكار و همجوار در راستاي رفع موانع و كاهش محدوديت ها ي ترخيص 
موضوع . مي باشدنه52100ت/52104گام برداشته است كه از نتايج آن اخذ مصوبه شماره  كاال

ير و ارتقاي مالي قانون رفع موانع توليد رقابت پذ) 38(ماده ) ت(مصوبه ، آيين نامه اجرايي بند 
كشور بوده و مواد آن در خصوص نحوه ارائه خدمات و تسهيالت بانكي به واحد هاي توليدي به 

 . شرح زير مي باشد 
 
 
 
 
 



  /۱۳۹٥سال  توليد ايران از اسالمی جمهوری گمرک حمايتی بسته

 

 

35 

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام ) 38(ماده ) ت(ين نامه اجرايي بند يآ

 مالي كشور  
 

زواحدهاي توليدي با استفاده از اعتبارات اسنادي وارد كنندگان كاالهاي مورد نيا -1ماده 

)LC  (  و ثبت برات اسنادي ) در صورت تمايل به ترخيص با حداقل اسناد ، ) يا تعهد بانك

 .بايد درخواست ترخيص با حداقل اسناد را به بانك عامل منعكس نمايند 

بار به اضافه اصل قبض ان( بانك هاي عامل مجازند پس از اخذ حداقل اسناد  -2ماده 

رونوشت اسناد حمل ظهر نويسي شده توسط بانك يا تصوير پيش فاكتور اوليه و تصوير 

و همچنين اخذ تعهد الزم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنين ) بارنامه 

توافق با وارد كننده در خصوص نحوه تسويه ريالي و در صورت قبول كليه مسئوليتهاي 

واردكننده در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرايط اعتبار اسنادي و ثبت سفارش مترتبه ازسوي 

و پيش فاكتور برات اسنادي ، نسبت به صدور گواهي بالمانع بودن ترخيص كاال پس از ثبت 

) ج (ارزي به گمرك از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي موضوع بند) پرتال ( در درگاه 

 .نع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اقدام نمايند ق انون رفع موا) 38(ماده 

گمرك جمهوري اسالمي ايران مكلف است پس از بالمانع اعالم شدن ترخيص  -3ماده 

كاال به وسيله بانك عامل با اخذ اصل قبض انبار ، اصل ترخيصيه وتصوير ساير اسناد مندرج 

سناد ظهر نويسي شده به وسيله بانك ودريافت و تعهد سه ماهه جهت ارائه اصل ا) 2(در ماده 
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قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ) 38(ماده ) ت (بند ) 2(حقوق وروديبا رعايت جزء 

 .ارتقاي نظام مالي كشور و ساير مقررات نسبت به ترخيص كاال اقدام نمايد 

از حواله بايد در وارد كنندگان كاالهاي مورد نياز واحدهاي توليدي با استفاده  -4ماده 

صورت تمايل به ترخيص از طريق حداقل اسناد ، درزمان انجام حاله ، درخواست ترخيص به 

روش حداقل اسناد را به بانك عامل منعكس نمايند بانك هاي عامل مكلفند به محض 

دريافت صد در صد معادل ريالي ارز مربوطه و وثايق مربوطه طبق مقررات پس ازثبت 

ساعت مراتب را از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي ) 48(ارزي ظرف ) ال پرت( دردرگاه 

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ) 38(ماده ) ج (موضوع بند 

 .جهت ترخيص كاال با حداقل اسناد به گمرك اعالم نمايند

ربانكي اقدام به واردات مي در خصوص واردكنندگاني كه بدون استفاده از ساز و كا -5ماده 

كنند گمرك جمهوري اسالمي ايران مي تواند با حداقل اسناد درچارچوب مقررات مربوط 

 .نسبت به ترخيص كاالها اقدام نمايد 

به گمرك جمهوري اسالمي ايران اجازه داده ميشود كاالهايي را كه يكبار  -6ماده 

درموارد بعدي با ارائه . شده است بامجوزسازمان ملي استاندارد ايران وارد وترخيص 

باتائيدسازمان ياد شده بدون نياز به اخذ ) همان كاال با همان مشخصات ( گواهينامه مذكور 

سازمان ملي استاندارد ايران در موارد . مجوز جديد با رعايت سايرمقررات ، ترخيص نمايد 
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جزاء وقطعات ماشين آالت ذيل ، گواهينامه ثبت واردات مواداوليه ، تجهيزات حد واسط و ا

 .خط توليداعطا مي نمايد 

واردات مواد اوليه و تجهيزات مزبور توسط واحدهاي توليدي در حد نياز ساالنه  -1

 آنها 

شركت بازرگاني كه مبادرت به واردات مواد اوليه براي واحدهاي توليدي مي  -2

حموله هاي نمايند با ارائه قرداد بين شركت و واحد توليدي قبل از ثبت سفارش م

 وارداتي 

حق نمونه . مدت اعتبار گواهينامه مذكور دو سال از زمان صدور خواهد بود  -1تبصره 

زمون براي سازمان ملي استاندارد ايران محفوظ بوده و در آبرداري تصادفي از محموله و 

صورت مشاهده عدم انطباق اين امتياز سلب و از محموله هاي وارداتي آتي آن واحد نمونه 

 .برداري مي گردد 

شامل شركت هاي بازرگاني كه ) 2(مفاد اين ماده غير از موارد مندرج در بند  -2تبصره 

 .مباردت به واردات اقالم مذكور نمايند ، نمي شود 
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كاالهايي كه از نظر ايمني  بهداشت حاي اهميت بوده و فهرست آن هر سال  -3تبصره 

از شمول تسهيالت فوق الذكر مستثني  ،مي گردد توسط سازمان ملي استاندارد ايران اعالم

 .مي باشد 

 واردات نراه اندازي كارشناس متمركز سال -3

 
از جمله اقدامات ارزنده گمرك جمهـوري اسـالمي ايـران در راسـتاي اسـتفاده عادالنـه و       

هوشمند از كليه منابع موجود از جمله نيـروي انسـاني مـي تـوان بـه راه انـدازي كارشـناس        

نگاه بلند مدت و مستمر در برنامه ريزي  و در يك اقدام شايسـته در   با. اشاره نمودمتمركز 

در كليه مناطق كشور عزيزمان  ه منابعمديريت منابع ، توزيع هوشمند و عادالن يجهت ارتقا

با توجـه بـه محـدوديت     .از سال گذشته به مورد اجرا گذاشته شد طرح كارشناسي متمركز

نيرو ها، از كليه منابع انساني و نرم افزاري و سخت افزاري جهـت  هاي موجود در جابجايي 

كه ترافيك و حجم كاري فشرده در هيچ  به طوري. شده استبهره گرفته انجام  فعاليت ها 

كمبود امكانات سخت افـزاري و نـرم افـزاري و يـا منـابع انسـاني را       دليل واحد گمركي به 

تخصصي در خصوص ارزيابي برخـي كاالهـاي   تمركز دانش دليل به .  شاهد نخواهيم بود 
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مجبور به ايجاد محدوديت جهت فعـاالن اقتصـادي نخـواهيم    خاص و در برخي گمركات، 

بـه يـك گمـرك     زمان زياد محموله هاي خود را صـرفاً با صرف هزينه و به ناچار و بود تا 

هـاي  لمـي نيرو طريق و به اشـتراك گذاشـتن تـوان ع    از اين. ترخيص نمايندخاص منتقل و 

موجود و ساير منابع ضمن آموزش لحظه اي به كليه منابع انساني در اختيار نسبت به توزيـع  

 .مبادرت ورزيده ايم نيز  عادالنه منابع

 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور) 38(ماده ) چ( بند -4

م خـانگي و وسـايل   اتحاديـه هـاي لـواز   با برگزاري جلسات مشترك با وزارت صمت و 
قانون رفع موانع توليد، مبني بر طراحي و تهيه ) 38(ماده ) چ(برقي، دستور العمل اجراي بند 

گرديده است كه پس از تهيه ساخت و مونتاژ كاال ) عمق(ميزان تسهيالت بر اساس درصد 
  .خواهد شدابالغ  وزارت صنعت، معدن و تجارتتأييد 

  )AEO(ن مجاز اقتصادي ارائه تسهيالت ويژه به فعاال -5

يكي ديگر از اقدامات گمرك جمهوري اسالمي ايران شناسايي و احصاء فهرست فعاالن 
 :مجاز اقتصادي به منظور ارائه تسهيالت ويژه به شرح زير بوده است

 ين نامه اجرايي قانون امورگمركييآ 57استفاده از تسهيالت ماده  -1
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قانون  6براي ترخيص قطعي ماده پذيرش ضمانت نامه بانكي حداكثر يكساله  -2
 امورگمركي

ين نامه يآ 6پذيرش ضمانت نامه بانكي براي ترخيص قطعي و ساير رويه ها ماده  -3
 اجرايي قانون امورگمركي

 استفاده از تضمين بيمه اي براي صادرات -4

 ترخيص كاال خارج از مسير قرمز -5

 استفاده كامل از تسهيالت بسته حمايت از توليد -6

 از تسهيالت بسته حمايت از صادراتاستفاده كامل  -7

ارائه اين بند از تسهيالت پس از (تخفيف در هزينه خدمات انجام امورگمركي  -8
ين نامه اجرايي قانون يآ 3بندالف ماده (پيشنهاد گمرك و تائيد وزيرمحترم اموراقتصادي 

 .درصد صورت خواهد پذيرفت  50حداكثر تا سقف ) امورگمركي

ين نامه ين در كليه مواردي كه در قانون امورگمركي و آاستفاده از حداقل تضمي -9
 .اجرايي به تضمين اشاره شده است

رسيدگي به پرونده اختالفات گمركي فعاالن اقتصادي مجاز به صورت فوري و  -10
 .خارج از نويت در كميسيون هاي پيگيري به اختالفات گمركي 

 ارائه مجوز ايجاد انبار اختصاصي -11

خارج از نوبت مطابق با تسهيالت پيش بيني شده در بسته انجام فرآيند استرداد  -12
 .حمايت از توليد با اخذ تعهد
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نگهداري بخشي از كاال به عنوان وثيقه خارج از نوبت مطابق تسهيالت پيش بيني  -13
 .شده دربسته حمايت از توليد با اخذ تعهد 

و قانون امورگمركي، اجازه  رئيس كل گمرك  42استفاده از تسهيالت ماده  -14
شخص باالترين مقام وزارتخانه يا موسسه دولتي مرتبط با محاسبه وجوه متعلقه و صدور 

 .حكم

 .كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو 3-32استفاده از تسهيالت موضوع استاندارد  -15

قانون امورگمركي كاالي متعلق به وزارتخانه ها و  6استفاده از تسهيالت ماده  -16
مالي سازمان و اشخاص با اخذ ضمانتنامه بانكي با حداكثر موسسات دولتي با تعهد مسئوالن 

 .سقف يكساله

رسيدگي خارج از نوبت اظهارنامه باتوجه به ضرائب تعيين شده با ضريب اهميت  -17
ــاني دو  ــدي  (زم ــادل شــركتهاي تولي ــورگمركي بصــورت  ) مع ــامانه جــامع ام در س

 .سراسري

فـوق الـذكر    16و  3و  2شايان ذكـر اسـت درخصـوص پـذيرش ضـمانت موضـوع بنـد        
 2متناسب با ضمانتنامه وصول بايستي در همـان سـال انجـام پذيرفتـه و در خصـوص بنـد       

 .سررسيد ضمانتنامه تا بهمن ماه هرسال مشخص گردد
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 ارائه تسهيالت ويژه به واحد هاي توليدي-6

 
شركت  250به راه اندازي كارشناسي متمركز اظهار نامه هاي وارداتي، حدود  با توجه

توليدي شناسايي و مقرر گرديد اظهار نامه هاي وارداتي مربوط به شركت هـاي مـذكور   
بـدون هرگونـه كارشناسـي بـه مرحلـه صـندوق و       و در مسير سبز قرار گرفته و بالفاصـله  

صـدور پروانـه الكترونيـك، محمولـه     پـس از  . هدايت شوندهزينه هاي مربوطه پرداخت 
مورد بررسي اجمالي قرار گرفته و بدين ترتيب  هاي مرتبط با اظهار نامه در درب خروج

    .در حداقل زمان ممكن تشريفات گمركي پايان مي پذيرد
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	5- کالاهای وارداتی متعلق به واحدهای تولیدی معتبر پس از اظهار کل کالا و انجام تشریفات گمرکی تا پنجاه درصد ( 50% ) کالا بعنوان وثیقه بابت حقوق ورودی  متعلقه در گمرک نگهداری و مابقی بصورت نسیه ترخیص   می گردد.
	1-5- در صورتیکه مأخذ کالا بیشتر از( 40% ) باشد، حداکثر تا ( 40% ) کالا بصورت نسیه قابل ترخیص و مابقی در گمرک به عنوان وثیقه نگهداری خواهد شد.
	2-5- مالیات ارزش افزوده ، هزینه های گمرکی و همچنین هزینه های متعلقه به باقیمانده کالای نگهداری شده در گمرک برای مدتی که مجوز صادر شده همچنین جریمه های موضوع ماده 108 و 109 قانون امور گمرکی  می بایست نقداً پرداخت گردد.
	3-5- امکان استفاده از ضمانت نامه بانکی بعد از مدت استفاده از تسهیلات نسیه جهت ترخیص باقیمانده کالاها ( بهره برداری همزمان از تسهیلات این دستورالعمل و دستورالعمل شماره 2740/8296/94/73/9مورخ 16/1/95 ) وجود ندارد.
	4-5- در صورتیکه محموله های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام، تعداد، ارزش و تعداد محصول قابل استحصال از آنها کاملاً مشابه باشند، گمرک می تواند کل کالای یک یا چند محموله را به عنوان وثیقه حقوق ورودی در گمرک نگهداری و محموله های دیگر را به صورت نس...
	5-5- در صورت صدور قبض انبار توسط مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و استفاده از تسهیلات موصوف ، گمرک مربوطه می بایست مراتب نگهداری مابقی کالا را به منطقه مزبور به نحو مقتضی اعلام تا از واگذاری و مرجوع نمودن کالا ، خودداری و آن گمرک بر نگهداری کالای باقی...
	6- در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر، گمرک مربوطه بلافاصله مراتب را به گمرک ایران و گمرکات اجرایی جهت عدم ارائه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا اعلام و از طریق اجرای مواد (7 ) و (8) قانون امور گمرکی نسبت به پیگیری موضوع تا رفع تعهدات تودیع نشده اقدام ن...
	7- در خصوص نحوه صدور پروانه های نسیه ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 123723/94/109963/73/220 مورخ 1/7/94 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به نحوی در سامانه جامع امور گمرکی عمل گردد که تا ایفای کامل تعهدات نزد گمرک و یا در مواردیکه کالای وارده از محل ...
	8- این دستورالعمل شامل کالاهای مصرفی و لوکس از جمله توتون ، تنباکو، نوشابه های گازدار ، بلغورهای پف کرده ، لوازم آرایشی ، مبلمان ، اسباب بازی ، اشیاء فانتزی و تزئینی ، کریستال ، ظروف سرامیکی ، لوستر و آباژور و ... نمی گردد .
	9- مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده بالاترین مقام هر گمرک بوده و گمرکات موظفند گزارش عملکرد  تفصیلی اجرای این دستورالعمل را در پایان هر ماه به دفاتر معاونت اداری و مالی و معاونت امور گمرکی ارسال نمایند.
	با ابلاغ این دستورالعمل ، بخشنامه شماره 132090/10 مورخ 14/6/88 واصلاحیه های بعدی آن لغو می گردد.
	1-3- حذف مهلت سر رسید ضمانتنامه برای کالاهای ورود موقت موضوع ماده 51 ق.ا.گ به استثنای گندم
	مفاد تبصره بند (4) بخشنامه  مورخ 16/1/95 مشمول بند دوم این دستورالعمل نخواهد بود.

