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 بسته حمایتی گمرک جمهوری اسالمی ایران از تولید

 (حماسه سیاسی و حماسه اقتصادیسال  -9312سال)

 

باستناد اهداف و وظایف خود بعنوان مرزبان اقتصادی،مسئول اعمال حاکمیت دولت در گمرک جمهوری اسالمی ایران 

 اجرای قانون امورگمرکی و اعمال سیاست های دولت درزمینه صادرات و واردات،پیش بینی و فراهم نمودن 

زارهای پیشرفته زیرساخت های مورد نیاز برای اجراء و استفاده از فن آوری های نوین و تجهیز اماکن گمرکی به اب

 تشویق صادرات، تجاری، تمهیدات الزم برای تسهیل امور جهت افزایش کارائی و بهبود انجام تشریفات گمرکی،

 .حداکثر توان خود را برای اجرایی شدن گمرک نوین بکار گرفته است  گسترش عبور کاال،

سه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شده سال حما( مدظله العالی)نظر به اینکه سال جاری توسط مقام معظم رهبری 

قرار داریم و آئین نامه اجرائی . ا.ا.و در سال سوم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ج

با عنایت به . ا.ا.لذا بسته حمایت از تولید گمرک ججهت اجراء به گمرک اعالم گردیده،  قانون امور گمرکی جدید

   بر تبدیل مقوله تحریم به فرصت اقتصادی، به شرح ذیل تدوین و جهت اجراء ابالغ  مبنی مقام معظم رهبریفرموده 

  .می شود

 اعطای تسهیالت درپرداخت حقوق ورودی -9

در چارچوب  اغلب واحدهای تولیدی بامشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند، لذا گمرک ایران تمهیداتی را      

 . اری به شرح آتی فراهم نموده است تا بخشی از کمبود نقدینگی این واحدها جبران شودمقررات و ضوابط ج

 .نحوه نگهداری حساب مربوطه بعهده حوزه معاون اداری و مالی گمرک مربوطه می باشد
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 ترخیص کاال با اخذ ضمانت نامه بانکی -9-9

ارائه به واحدهای تولیدی است که به استناد خذ ضمانت نامه بانکی یکی از تسهیالت قابل ا ترخیص کاال با

 01ماده ( 9)آئین نامه اجرایی جزء( 0)مجلس محترم شورای اسالمی و ماده  0931قانون امورگمرکی مصوب  (6)ماده 

  ک98303ت  807موضوع تصویب نامه شماره )قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

لذا در جهت تداوم اعطای  .وفق دستورالعمل های مربوطه انجام می شود( محترم وزیران هیأت 01/0/78 مورخ

 بخشنامه خصوصدر این تسهیالت درپرداخت حقوق ورودی از طریق ضمانت نامه بانکی بابت ترخیص کاال 

 (0شمارهپیوست ). مالک عمل قرار می گیردبه گمرکات اجرایی ابالغ شده و  17/01/0930 مورخ 133911/01

تمدید ضما نت های متعلق به واحدهای تولیدی بمدت حداکثر یک ماه با رعایت سایر مفاد دستورالعمل : تبصره 

الزم بذکر است )تفویض می شودو مدیران کل مستقل استانی  اظرین گمرکات استانمارالذکر و مقررات مربوطه به ن

 .(وصول شودباید  09/00/0931هاحداکثر تا تاریخ ه کلیه ضمانتنام

 الزم به ذکر است حسب درخواست صاحب کاال و یا نماینده قانونی وی ضمانت نامه تجمیعی تا سقف پنجاه میلیارد

 1/6/31مورخ 000713/01در این زمینه بخشنامه . می باشد پذیرشریال و حداکثر برای تعداد ده فقره اظهارنامه نیز قابل 

 (1پیوست شماره) .مالک عمل است

 ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه  -9-2

هداری نگترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی به صورت نسیه و بدون پرداخت حقوق ورودی با

دیه حقوق ورودی در مهلت أبه میزان حقوق ورودی کاالی ترخیصی بعنوان و ثیقه، که پس از ت حداقلبخشی از کاال

در این زمینه الزم است واحدهای تولیدی متقاضی تقاضای خود . گمرک نیز ترخیص می شودمقرر، کاالی وثیقه نزد 

نظارت بر حسن اجرای این  مسئولیت. را به دفتر واردات گمرک ایران ارائه تا  اقدام الزم برای صدور مجوز بعمل آید

 (9شماره پیوست).رئیس گمرک مربوطه می باشد بند بعهده معاون امورگمرکی گمرک اجرایی یا
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 معافیت ماشین آالت تولید از پرداخت حقوق ووردی -9-3

واحدهای تولیدی مجاز برای ورود ماشین آالت خط تولید می توانند به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت  

داخلی معافیت های قابل اعمال این بند جهت حمایت از تولید . از معافیت های پرداخت حقوق  ورودی برخوردار شوند

 (3پیوست شماره. )و تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی بامعرفی وزارت خانه ذی ربط انجام می شود

 

 استرداد حقوق ورودی مواد اولیه و تجهیزات وارداتی واحدهای تولیدی -9-4

واحدهای تولیدی که برای صادرات کاالهای تولیدی، مواد اولیه و تجهیزات وارد می نمایند، مطابق مقررات مربوطه  

می توانند نسبت به دریافت حقوق ورودی پرداخت شده برای مواد اولیه و تجهیزات بکار رفته در صادرات خود اقدام 

 . نمایند

از دفاتر ستادی، انجام تشریفات استرداد به گمرکات اجرائی  در این راستا و در اجرای سیاست تمرکز زدائی

، زاهدان، جلفا، بیرجند، سمنان و شهیدرجائی تفویض اختیار گردیده، (ره)اصفهان، مشهد، یزد، قزوین، بندرامام خمینی

 مقتضی است پس از صدور حکم استرداد،. مابقی گمرکات از طریق دفتر صادرات گمرک ایران صورت می گیرد

به دفتر صادرات  ( 9 فرم پیوست شمارهپنج برگ )تکمیل شده توسط ذینفع سخه ای از آن را به انضمام تصویر فرم ن

 . ارسال گردد

مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل و ارسال گزارش ماهانه به عهده معاونین امورگمرکی و مدیران  گمرکات 

 . اجرائی کشور می باشد

 اخذ تضمین بیمه ای  -9-5

 که است ترانزیت داخلی ازدیگر تسهیالتی مانندپذیرش بیمه نامه به عنوان تضمین درخصوص رویه های گمرکی  

 کاالهای  اخذ شده برای قانون امورگمرکی میزان تضمین (01)استناد ماده به .کنند می توانند از استفادهتولیدی  یهاواحد
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  (مشروط  -مجاز ) علقه و برای سایر کاالهای وارده ورودی متمجاز وارده توسط واحدهای تولیدی معادل حقوق 

 .توسط واحدهای مزبور معادل حقوق ورودی متعلقه بعالوه پنجاه درصد ارزش کاال می باشد

قانون امور گمرکی توسط گمرک با اخذ تضمین بیمه ای یا ضمانت  90موضوع ماده  ،مجوز ورود موقت برای پردازش

قزوین، انزلی،  بندر تبریز، مشهد، اتبه گمرک مجوز مذکور البته .نامه بانکی توسط دفتر صادرات صادر می گردد

 (خالی کارتنبرای )بندرلنگه ،(برای کارتن خالی)، سمنان، ارومیه، شهیدباهنرتهرانشیراز، اصفهان، یزد،  قزوین،نوشهر، 

مکلفند بصورت ماهانه آمار کاالهای و گمرکات مزبور  تقویض اختیار شده است( برای کارتن خالی)شهیدرجایی

 . به دفتر صادرات گمرک ایران اعالم نمایند(  6 پیوست شماره)براساس مشخصات مندرج در فرم  را ترخیص شده

سایر شرکتهای بیمه ای متقاضی و انعقاد قرارداد زمینه بیشتری درخصوص ارائه با فراخوان از :  الزم به ذکر است

 . که متعاقباً فهرست آنها اعالم می شود تسهیالت تضامین بیمه ای فراهم خواهد شد

 تسهیل و انجام تشریفات گمرکی -2

ایران در اسناد  جمهوری اسالمی تسهیل و تسریع انجام تشریفات گمرکی یکی از اهداف و رسالت های گمرک 

. مهندسی مجدد فرآیندهای کاری و استقرار نظاام گمارک ناوین باه ایان مهام توجاه مای شاود          باال دستی است که در

 :مهمترین اقدامات در این خصوص به شرح ذیل اعالم می شود

 ایجاد سرویس ارزیابی ویژه برای واحدهای تولیدی  -2-9

گمرکی در گمرکات اجرایی کشور با حجم فعالیت زیااد ، سارویس ارزیاابی    به منظور تسهیل و تسریع انجام تشریفات 

ویژه برای واحدهای تولیدی مستقر  شده است تا تشریفات گمرک واحدهای تولیدی با حداقل زمان و حداقل شارایط  

تهاران  و  ، بندرامام خمینای (ره)درحال حاضر در گمرک شهیدرجائی، فرودگاه حضرت امام خمینی) .مقرر انجام شود 

 . (شده است یا نداز سرویس ارزیابی ویژه برای واحدهای تولیدی راه... و
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 اولویت در ایجاد انبارهای اختصاصی برای واحدهای تولیدی  -2-2

انبارهای اختصاصی از خدمات ویژه گمرک برای فعالین اقتصادی است که می تواند برای حمل و نگهداری کاالهای 

مد نظر قرار این امر در سال جاری با اولویت . برای واحدهای تولیدی مفید باشد به ویژهان وارداتی گمرک نشده ذینفع

 . آمده است ( 8پیوست شماره )مزایا و چگونگی و مراحل عقد قرارداد انبارهای اختصاصی در  گرفته ،

 کاهش برخی مراحل ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی  -2-3

ارسال مکرر نمونه مواد اولیه وارداتی به ازمایشگاه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، موجباات صارف زماان    

قابل توجه می شود که برای رفع این مشکل ، در مواردیکه واحدهای تولید فاقد سابقه اختالفی برای واردات مواداولیاه  

مواد از طریق همان گمرک را که قصد ورود مواد اولیاه یااد شاده را     مورد نیاز خود باشند و همچنین سابقه ورود همان

مواد اولیه اظهاری را تائید نماید ، نیازی به ارسال مکرر نمونه به ازمایشاگاه   ماهیتدارند ، موجود باشد و آزمایشگاه ، 

 (7پیوست شماره).موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نمی باشد 

 ه های وارداتی واحدهای تولیدی و صادر کنندگان نمونه به مسیرهای سبز و زردهدایت اظهارنام -2-4

به منظور تسهیل و تسریع امور گمرکی فعاالن اقتصادی کشور بارای واحادهای تولیادی خاوش حسااب و یاا        

مطابق تفاهم نامه مبادله فی مابین گمرک ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معاادن   –دارندگان کارت بازرگانی طالیی 

و تعریف معیارهای مربوطه توساط کمیتاه راهباری و     اظهارنامه های وارداتی این واحدها با اعمال نظارت الزم –ایران 

همچناین  . هدایت می شاوند  (Selectivity)مسیر  به مسیر های سبز و زرد سیستم انتخابکمیته راهبردی انتخاب مسیر 

اظهارنامه های صادراتی متعلق به صادرکنندگان نمونه کشوری نیز به مسیرهای سبز و زرد سیستم انتخاب مسیر هادایت  

 . می شود
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 معرفی شده  اقتصادی خوشنام و فعالین وقفه کاالهای وارداتی واحدهای تولیدی دونترخیص ب -2-5

، مقرر است با رعایت (3 پیوست شماره) با سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مطابق تفاهم نامه متبادله

مقررات مربوطه، کاالهای وارداتی واحدهای معرفی شده سازمان مزبور بدون وقفه زمانی از مبادی ورودی به انبارهای 

شده با وزارت بهداشت، درمان  انجام گردد و همچنین وفق تفاهمات انجام و واحد های معرفی شده واحدهای تولیدی

و آموزش پزشکی، نیازی به اخذ مجوز موردی برای شرکتهای معرفی شده آن وزارتخانه جهت ورود کاالهای 

و فعاالن اقتصادی خوشنام که  بنابراین واحدهای تولیدی. (01پیوست شماره).وارداتی از مبادی گمرک نمی باشد

و تحقیقات صنعتی ایران  می توانند با مراجعه به سازمان استاندارد و استفهرست آنها توسط گمرک ایران اعالم شده 

خدمت ازگروه  این و تقدیم درخواست جزء( حسب مورد)همچنین وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 

 .گیرندگان قرار گیرند

 یفور ر حکم مجوز خروج برای کاالهای مورد نیازصدو– 2-6

برای کاالهای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیر دولتی با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد باالترین مقام  

قانون امور گمرکی با صدور حکم ،  31رعایت مفاد ماده  ووزارتخانه یا موسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه 

ای این تسهیالت مکلف است ظرف هفت روز نسبت به انجام متقاضی استفاده از مزای. مجوز خروج صادر می شود

 .تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید

 کاالهای صادراتی بدون محدودیت زمانی و مکانی "ارزیابی در محل "انجام تشریفات  -2-7

و یاواحد تولید خود می باشند  واحدهایی که متقاضی انجام تشریفات ارزیابی محصوالت صادراتی خود در محل انبار 

 13/8/31مورخ  037139/30761/838/391/80/199با رعایت استثنائات ابالغ شده به گمرکات طی بخشنامه شماره 

امکان تشریفات ارزیابی در محل تولید یا انبار حتی در ایام تعطیل و خارج از ساعات وقت اداری ( 00پیوست شماره )

 . میسر می باشد
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 صادراتویژه برای درب خروج مرزی اختصاص مسیر یا  -2-8

فعالیت  تفکیک درب های خروج مرزی صادرات از سایر مسیرها از جمله ترانزیت خصوصاً درگمرکاتی که دارای 

باالئی بوده و بعضاً منجر به صف طوالنی کامیونهای حامل اقالم صادراتی می گردد به عنوان یک اقدام مؤثر در جهت 

پیوست )شده است  تولیدی می باشد که به گمرکات اجرایی ابالغانجام تشریفات گمرکی برای واحدهای  کاهش زمان

  (01شماره

 پذیرش نمونه های صادرات واحدهای تولیدی -2-1

، در صورتی که انجام تشریفات صادراتی همان واحد تولیدی در گمرک موله های صادراتی واحدهای تولیدیمح 

با رعایت  کاالی صادراتی اخذ گردیده باشد، ماهیت سابقه بوده و قبال نظر آزمایشگاه درخصوصذیربط، مسبوق به 

نیازی به ارسال مجدد نمونه  (09پیوست شماره ) 8/8/77مورخ  090831/091791/838/371/80/089بخشنامه شماره 

 . محموله به آزمایشگاه نبوده و سابقه یاد شده مورد پذیرش واقع خواهد شد

 :ارائه تسهیالت برای کامیونهای حامل کاالهای صادراتی واحدهای تولیدی -2-91

کاالهای صادراتی متعلق به واحدهای تولیدی مشروط به اینکه مشمول اخذ مجوز و یا عوارض صادراتی نباشند و ل مح

 .استبالمانع سابقه تخلفاتی نیز نداشته باشند با تشخیص مدیرکل گمرک اجرائی درکامیونهای معمولی 

 و فعاالن اقتصادی خوشنام رسیدگی خارج از نوبت به ارزش اظهارنامه های واحدهای تولیدی -2-99

 گمرکات اجرائیدرکلیه  و فعاالن اقتصادی خوشنام برای کاالهای وارده توسط واحدهای تولیدیبررسی ارزش        

 . گیردانجام  خارج ازنوبتکشور


