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              99ماه  خرداد -ومسویرایش 

 

 استان گمرکاتبسته حمایتی اداره کل  موضوع
دستگاه 

  اجرائی

سطح 

 اجرا

مدت زمان 

 اجرا

مصوبات هشتاد و ( 2)در اجرای بند 

 20/02/1399هفتمین جلسه شورا مورخ 

دبیرخانه به مبنی بر تفویض اختیار 

های بررسی بستهشورا جهت 

های اجرایی حمایتی دستگاه

و  1399 اقتصادی استان در سال 

صویب و ابالغ آن به عنوان ت

بسته حمایتی اداره  ،مصوبات شورا

 نکل گمرکات استان از فعاال

)جهش 1399اقتصادی در سال 

در جلسه کارگروه کارشناسی  تولید(

 39و در بررسی  24/02/1399 مورخ 

و مقرر  قرار گرفت مورد تصویببند 

 گردید جهت اجرا ابالغ گردد.

 حقوق ورودی واردات الف( اعطای تسهیالت در پرداخت
 ترخیص کاال با اخذ ضمانت نامه بانکی  .1

و قطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات تولیدی و  CDKمواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آالت خط تولید، قطعات منفصله) -1-1
ت پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، بنیان و فعاالن اقتصادی مجاز، انواع دارو و مواد اولیه داروئی، لوازم و تجهیزاهای دانششرکت

 سازی، تجهیزات کارگاهی، معدنی( و کاالهای اساسی)شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی،آالت راهتوانبخشی، ماشین
انند انواع کود های تولید بخش کشاورزی )مانواع روغن خام و انواع تفاله(، نهادههای روغنی، سبوس،روغن و کره، گوشت، انواع دانه

انواع سموم کشاورزی و انواع بذرهای کشاورزی( و محصوالت شیالتی شامل ماهیان تجاری )خوراکی( وهمچنین ماهیان شیمیایی،
 ؛15/11/1399( توسط واحدهای تولیدی یا اشخاص حقیقی و حقوقی با سررسید صنعتی

های موضوع این بند نباید نامهانت نامه، سررسید ضمانتفارغ از زمان تودیع ضم -سایر کاالهای با سررسید سه ماهه -1-2
 تجاوز نماید؛ 15/11/1399از تاریخ 

ساله جهت فعاالن مجاز اقتصادی تولیدی از زمان درخواست جهت کاالهای موضوع پروانه نامه یکاخذ ضمانت -1-3
 (؛1-1برداری و کاالهای موضوع بند )بهره
اشخاص حقیقی و حقوقی غیرتولیدی بابت ترخیص قطعی کاالهای وارداتی  موضوع نامه بانکی برای مهلت ضمانت -1-4

های های کالن اقتصادی کشور و در راستای کاهش محدودیت)با تأسی از سیاست 15/11/1399بند )الف( تا تاریخ حداکثر 
 های ظالمانه علیه کشورمان(؛ناشی از شرایط تحریم

برای واحدهای تولیدی و فعاالن مجاز اقتصادی ترخیص نسیه مواد اولیه  1399مرداد  7ده تا نامه بانکی جهت ارزش افزواخذ ضمانت .2
 (این مهلت با تصویب شورای هماهنگی سران سه قوه قابل تمدید است.) توسط واحدهای تولیدی؛ و قطعات وارده

تولیدی، به مبلغ بیش از یک نامه بانکی بابت تأمین حقوق ورودی کاالهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیراخذ ضمانت *

 باشد.پذیر میمیلیارد ریال امکان

اداره کل 

گمرکات 

 استان

 استانی

از تاریخ ابالغ 

مصوبات تا 

تاریخ 
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              99ماه  خرداد -ومسویرایش 

 بسته حمایتی اداره کل گمرکات استان موضوع
دستگاه 

  اجرائی

سطح 

 اجرا

مدت زمان 

 اجرا

( مصوبات هشتاد و 2در اجرای بند )

 20/02/1399ورا مورخ هفتمین جلسه ش

مبنی بر تفویض اختیار به دبیرخانه 

های شورا جهت بررسی بسته

های اجرایی حمایتی دستگاه

و  1399اقتصادی استان در سال  

تصویب و ابالغ آن به عنوان 

مصوبات شورا، بسته حمایتی اداره 

کل گمرکات استان از فعاالن 

)جهش 1399اقتصادی در سال 

گروه کارشناسی تولید( در جلسه کار

 39بررسی و در  24/02/1399 مورخ 

بند مورد تصویب قرار گرفت و مقرر 

 گردید جهت اجرا ابالغ گردد.

 برای واحدهای تولیدی  واردات و صادراتدر ب( اقدامات مورد نظر به منظور ارائه تسهیالت ویژه 

متر و امکان نگهداری کاالهای حجیم فاسد کیلو 50ایجاد انبار اختصاصی برای واحدهای تولیدی بدون رعایت فاصله  .1
 نشدنی در انبار اختصاصی روباز؛

 قرار گرفتن در مسیر سبز و زرد و کنترل در یک مرحله درب خروج؛ .2

 دی که مشکل کد رهگیری بانک دارند؛واحدهای تولی هایخروج درصدی کاال .3

 ؛ترخیص کاال به صورت حمل یکسره و عدم تخلیه کاال در انبار .4

 االهای وارداتی و صادراتی در محل واحدهای تولیدی؛ارزیابی ک .5

با تودیع ضمانت نامه بانکی با سررسید حداکثر  ی صادراتی مشمول عوارض صادراتیهااستفاده از تضامین برای کاال .6
 یکساله؛ 

 ؛درصد( برای صادرات 50تخفیف در هزینه خدمات گمرکی )حداکثر تا  .7

قانون امور گمرکی توسط گمرکات استان جهت واحدهای تولیدی مستقر  51و  50صدور مجوز ورود موقت موضوع ماده  .8
 در استان؛

اخذ تضمین صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی برای ترخیص موقت مواد اولیه و کاالهای  .9
( قانون امور گمرکی 51ماده )برداری جهت پردازش موضوع متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره

نامه مأخوذه برابر سررسید ضمانتبا  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور(( قانون رفع موانع تولید رقابت38)بند )ث( ماده )
 نامه اجرایی قانون امور گمرکی خواهد بود؛( آیین82مهلت پروانه ورود موقت و وفق ماده )

)ورود موقت برای تعمیر، شرکت  50ی موضوع ورود موقت موضوع ماده استفاده از تضامین بیمه ای برای کاال .10
 )ورود موقت برای پردازش( قانون امور گمرکی؛ 51نمایشگاه و...( و 

اداره کل 

گمرکات 

 استان

 استانی

از تاریخ ابالغ 

مصوبات تا 

تاریخ 
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              99ماه  خرداد -ومسویرایش 

 بسته حمایتی اداره کل گمرکات استان موضوع
دستگاه 

  اجرائی

سطح 

 ااجر

مدت زمان 

 اجرا

( مصوبات هشتاد و 2در اجرای بند )

 20/02/1399هفتمین جلسه شورا مورخ 

مبنی بر تفویض اختیار به دبیرخانه 

های شورا جهت بررسی بسته

های اجرایی حمایتی دستگاه

و  1399اقتصادی استان در سال  

تصویب و ابالغ آن به عنوان 

مصوبات شورا، بسته حمایتی اداره 

کات استان از فعاالن کل گمر

)جهش 1399اقتصادی در سال 

تولید( در جلسه کارگروه کارشناسی 

 39بررسی و در  24/02/1399 مورخ 

بند مورد تصویب قرار گرفت و مقرر 

 گردید جهت اجرا ابالغ گردد.

ست )در مدت های استرداد حقوق ورودی واحدهای تولیدی استان در گمرکات استان از زمان درخوارسیدگی به پرونده .11

پذیر ( قانون رفع موانع تولید رقابت38یک تا دو هفته( و تخصیص و واریز )در مدت یک تا دو هفته( موضوع بند )پ( ماده )

 و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر تخصیص صد در صد مبلغ مورد نیاز گمرک و در اختیار قرار دادن آن از محل تنخواه؛
 

روانه کاربرد عالمت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان امکان صدور کاالهای دارای پ .12

 -قطعی -های مایع نفت و گاز مشمول دستورالعمل ستاد و کاالهای از محل ورود موقتاستاندارد)به غیر از محموله

 باشد.مشمول عوارض و یا محدودیت( میسر می
 

قات مایع نفت و گاز در مخازن واحدهای تولیدی)انبار اختصاصی( جهت تسهیل های نفتی و مشتموافقت با ارزیابی فرآورده .13

 ها؛در صدور این فرآورده
 

های نفتی صادراتی موجود در مخازن مستقر در محل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و موافقت با نگهداری هاجازه ارزیابی فرآورد .14

 کاال در مخازن تا وصول پاسخ کار گروه فنی استاندارد؛
 

های نفتی دارای پروانه )گواهی( کار برد عالمت استاندارد اجباری قبل از وصول پاسخ کار گروه فنی امکان صادرات فرآورده .15

 استاندارد با ارائه تعهد.

اداره کل 

گمرکات 

 استان

 استانی

از تاریخ ابالغ 

مصوبات تا 

تاریخ 
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              99ماه  خرداد -ومسویرایش 

 بسته حمایتی اداره کل گمرکات استان موضوع
دستگاه 

  اجرائی

سطح 

 اجرا

مدت زمان 

 اجرا

( مصوبات هشتاد و 2در اجرای بند )

 20/02/1399هفتمین جلسه شورا مورخ 

مبنی بر تفویض اختیار به دبیرخانه 

های شورا جهت بررسی بسته

های اجرایی حمایتی دستگاه

و  1399اقتصادی استان در سال  

تصویب و ابالغ آن به عنوان 

ته حمایتی اداره مصوبات شورا، بس

کل گمرکات استان از فعاالن 

)جهش 1399اقتصادی در سال 

تولید( در جلسه کارگروه کارشناسی 

 39بررسی و در  24/02/1399 مورخ 

بند مورد تصویب قرار گرفت و مقرر 

 گردید جهت اجرا ابالغ گردد.

 های فعال اقتصادی مجازج( تسهیالت اعطایی به شرکت
 )مسیر قرمز(؛ 3طح ترخیص کاال خارج از س .1

 ( از زمان درخواست؛قانون امور گمرکی 6نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی )موضوع ماده پذیرش ضمانت .2

 ؛نامه اجرایی قانون امور گمرکیآئین 6های ماده نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویهپذیرش ضمانت .3

 رای قانون امور گمرکی؛آیین نامه اج 57استفاده از تسهیالت ماده  .4

کاالی صادراتی به منظور انجام تشریفات گمرکی باید به انبارهای گمرکی تحویل گردد، مگر در مواردی که صاحب کاال  -۵۷)ماده 
تواند اجازه انجام عملیات ارزیابی در خارج از این اماکن را صادر به صورت کتبی تقاضا نموده باشد که در این صورت گمرک می

تواند با تقاضای کتبی صاحب کاال د. در موارد استثنائی و در صورتی که کاال اظهار و وجوه متعلقه تأمین شده باشد، گمرک مینمای
 یا نماینده قانونی وی با انجام عملیات ارزیابی کاالهای وارداتی در خارج از اماکن گمرکی نیز موافقت نماید.(؛

 ؛استفاده از تضمین بیمه ای برای صادرات .5

 استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از تولید؛ .6

 ؛استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از صادرات .7

 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی؛ 3تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی موضوع بند الف ماده  .8

 ه اجرایی به تضمین اشاره شده است؛ماستفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و آیین نا .9

 ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی؛ .10

 ؛بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهدانجام فرآیند استرداد مطابق با تسهیالت پیش .11

 خذ تعهد؛بینی شده در بسته حمایت از تولید با انگهداری بخشی از کاال به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیالت پیش .12

اداره کل 

گمرکات 

 استان

 استانی

از تاریخ ابالغ 
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تاریخ 
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              99ماه  خرداد -ومسویرایش 

  بسته حمایتی اداره کل گمرکات استان موضوع
دستگاه 

  اجرائی

سطح 

 اجرا

مدت زمان 

 اجرا

( مصوبات هشتاد و 2در اجرای بند )

 20/02/1399هفتمین جلسه شورا مورخ 

نه مبنی بر تفویض اختیار به دبیرخا

های شورا جهت بررسی بسته

های اجرایی حمایتی دستگاه

و  1399اقتصادی استان در سال  

تصویب و ابالغ آن به عنوان 

مصوبات شورا، بسته حمایتی اداره 

کل گمرکات استان از فعاالن 

)جهش 1399اقتصادی در سال 

تولید( در جلسه کارگروه کارشناسی 

 39بررسی و در  24/02/1399 مورخ 

ورد تصویب قرار گرفت و مقرر بند م

 گردید جهت اجرا ابالغ گردد.

 قانون امور گمرکی 42استفاده از تسهیالت موضوع ماده  -13
در موارد استثناء و در خصوص کاالی مورد نیاز فوری اعم از دولتی و غیردولتی، گمرک  -قانون امور گمرکی 42)ماده 

ترین مقام وزارتخانه یا موسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد باالمی
و صدور حکم، مجوز خروج کاال را صادر نماید. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل 

 گمرکی اقدام نماید.(؛
مرک، از جمله سوابق مناسبی در زمینه رعایت گمرک برای اشخاص مجازی که حائز شرایط و معیارهای تعیین شده از سوی گ*

 بینی خواهد کرد:الزامات گمرکی و نظام رضایت بخشی در مدیریت بایگانی و سوابق تجاری خود باشند، موارد زیر را پیش
 خروج کاال بر اساس ارائه حداقل اطالعات الزم جهت تشخیص کاال و اجازه تکمیل بعدی اظهارنامه نهایی کاال؛ -14

های ال در مکان متعلق به اظهارکننده یا دیگر اماکنی که گمرک مجاز دانسته است به عالوه سایر روشترخیص کا -15
 ویژه از قبیل موارد زیر در حد امکان:

مجاز بودن استفاده از اظهارنامه واحد کاال برای کلیه کاالهای وارداتی یا صادراتی در یک دوره زمانی مشخص، در  -1-15
 ناوب به وسیله همان شخص وارد یا صادر شود؛صورتی که کاال به صورت مت

استفاده از بایگانی و سوابق تجاری اشخاص مجاز جهت ارزیابی حقوق و عوارض آنان و در صورت اقتضاء، حصول  -2-15
 اطمینان از رعایت دیگر الزامات گمرکی؛

 نامه مکمل؛رق تسلیم اظهامجاز بودن تسلیم اظهارنامه کاال از طریق استناد به سوابق شخص مجاز و متعاقباً از طری -3-15

ها و موسسات دولتی با قانون امور گمرکی برای ترخیص کاالهای متعلق به وزارتخانه 6استفاده از تسهیالت موضوع ماده  -16
 ساله؛نامه بانکی با حداکثر با سقف یکتعهد مسئوالن مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت

 ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو )مسیر زرد( در سامانه امور گمرکی؛رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به  -17

 سهیل ورود موقت برای صادرکنندگان.پذیرش و ت -18
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 شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان

 )جهش تولید( 1399غیر تولیدی و بنگاه های آسیب دیده از ویروس کرونا در سال  استان اصفهان از کلیه واحدهای تولیدی و گمرکاتبسته حمایتی اداره کل 

 (  هشتاد و هفتمین جلسه شورا2اجرای بند )در   24/02/99مورخ  شورا کارشناسی کارگروه مصوب

  
 

   6 
 

              99ماه  خرداد -ومسویرایش 

 

 

 بسته حمایتی اداره کل گمرکات استان موضوع
دستگاه 

  اجرائی

سطح 

 اجرا

زمان  مدت

 اجرا

( مصوبات هشتاد و 2در اجرای بند )

 20/02/1399هفتمین جلسه شورا مورخ 

مبنی بر تفویض اختیار به دبیرخانه 

های شورا جهت بررسی بسته

های اجرایی حمایتی دستگاه

و  1399اقتصادی استان در سال  

تصویب و ابالغ آن به عنوان 

مصوبات شورا، بسته حمایتی اداره 

ستان از فعاالن کل گمرکات ا

)جهش 1399اقتصادی در سال 

تولید( در جلسه کارگروه کارشناسی 

 39بررسی و در  24/02/1399 مورخ 

بند مورد تصویب قرار گرفت و مقرر 

 گردید جهت اجرا ابالغ گردد.

 .حداکثر ظرف مدت یک هفتهد( رسیدگی به اختالفات گمرکی در گمرکات استان در کمیته مشورتی 

 ؛نماید.(به موضوعات و اختالفات گمرکی ارزش، تعرفه و مقررات رسیدگی می ) این کمیته
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هـ( اعالم آمادگی جهت بررسی اختالفات گمرکی فعاالن اقتصادی مربوط به گمرکات استان، ارجاعی 

حداکثر ظرف مدت یک ، معادن و کشاورزی در کمیته مشورتی گمرک از سوی اتاق بازرگانی، صنایع

 ؛هفته

های بخش خصوصی و تعاونی به منظور بررسی و ها، تشکلو( برگزاری جلسات تخصصی با اتحادیه

 رسانی از تسهیالت گمرکی؛رفع موانع صادرات و واردات و اطالع

های قاچاق در انطباق کاال با اسناد مثبته( در پروندهز( رسیدگی به اختالفات گمرکی )تعیین ارزش و 

 .کمیته ذیربط


