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  اقتصاد و دارائیامور وزارت 
  گمرك جمهوري اسالمی ایران

  
 ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه هاي نظارت و گمرکات اجرایی 

  
  ترخیص نهاده هاي تولید از گمرکات بصورت نسیه : موضوع 

    
  ؛  با سالم

 38ماده ) ت(بند 2در اجراي جزء و   5/3/1398مورخ  293485/73/40پیرو بخشنامه هاي صادره منتهی به بخشنامۀ شمارة 
) ب(بند ) 2(و جزء مجلس شوراي اسالمی ) 1394(پذیرو ارتقاي نظام مالی کشورمصوب  قانون رفع موانع تولید رقابت

 مورخ 30622/80مصوبات چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع نامه شمارة 
و  به منظور ) تصویر پیوست ( هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اموراقتصادي و دارایی  1/3/1400

وکار و در راستاي تسهیل تجارت خارجی نظر بر اینکه گمرك جمهوري اسالمی ایران مکلف             بهبود فضاي کسب
مواد اولیه، کاالهاي واسطه اي، ماشین آالت، (اده هاي تولید گردیده است نسبت به تسهیل و رفع موانع واردات نه

قانون                     7با استفاده از ظرفیت مادة (با برقراري امکان ترخیص کاال به صورت درصدي ) تجهیزات و لوازم یدکی
  :رد  دا براي تأمین حقوق ورودي و مالیات بر ارزش افزوده اقدام نماید، اعالم می) امور گمرکی

گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهاي تولیدي معتبر براساس پروانه بهره برداري اقدام نموده و نسبت  )1
به ترخیص مواد اولیه، کاالهاي واسطه اي، ماشین آالت ، تجهیزات و لوازم یدکی، بنام واحد مربوطه و صرفاً با 

با رعایت شرایط مقرر در این دستور العمل،  ،یالت نسیهکارت بازرگانی واحد تولیدي متقاضی استفاده از تسه
  مجوز نگهداري بخشی از کاالي وارده را صادر نمایند؛

تعیین وتشخیص واحدهاي تولیدي معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهاي تولیدي براساس پروانه  )2
 برداري صورت می پذیرد؛ تأسیس و یا بهره

ز این تسهیالت و نگهداري بخشی از کاال به عنوان وثیقۀ پرداخت حقوق ورودي، شش حداکثر مهلت استفاده ا )3
 تجاوز ننماید؛ 15/11/1400ماه است، بطوري که از تاریخ ) 6(

ترخیص درصدي کاال صرفاً جهت کاالهاي وارداتی توسط واحدهاي تولیدي که در خط تولید یا در محصول  )4
شوند  گیرد و رأساً توسط واحدهاي تولیدي مزبور وارد می ده قرار میتولیدشده در واحدهاي مزبور مورد استفا

 گیرد؛ تعلق می

  ها زدایی مانع ها، پشتیبانی تولید؛
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و بدون ) اري اصل اسنادبانک مربوطه و بارگذ  ه کد رهگیريپس از اخذ و ارائ(تنظیم اظهارنامه به میزان کل کاال  )5
 .پذیرد اخذ حقوق ورودي و مالیات بر ارزش افزوده صورت می

رفۀ کاال جزو لیست اعالمی از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ترخیص چنانچه ردیف تع:تبصره 
باشد ارائه کدرهگیري بانک جهت استفاده از تسهیالت موضوع مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادي دولت درصدي 

 الزامی نمی باشد؛ نیز ترخیص نسیه

تواند  تعداد، ارزش مشابه باشند گمرك می هاي وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقالم، در صورتی که محموله )6
در صورت تکافوي حقوق ورودي کاالهاي  -  کل کاالي یک یا چند محموله را به عنوان وثیقه حقوق ورودي

  هاي دیگر را به صورت نسیه ترخیص نمایند؛ در گمرك نگهداري و محموله -   ترخیص شده و سایر وجوه متعلقه
) 7(بایست در زمره بدهکاران موضوع ماده هفت  یص کاال بصورت نسیه ، نمیمتقاضی استفاده از تسهیالت ترخ )7

 قانون امور گمرکی یا صاحبان کاالي مشمول توقیف اموال توسط مراجع ذیصالح قانونی باشد؛ 

از کاال و پروانه مربوط به اظهارنامۀ ورودي %) 50(در ترخیص درصدي هر مورد، نسبت به ترخیص حداکثر پنجاه  )8
گردد، ضمن درج کد نسیه در خانه مربوطه در  جه به اینکه در حال حاضر پروانه الکترونیکی صادر میبا تو -

و در سامانه جامع امور گمرکی،  تشریفات آن به اتمام نرسیده تلقیسامانه؛ پروانه به عنوان پروانه گمرکی که 
ي ترخیص شده را بنماید، تا تسویه به نحوي که تکافوي وصول حقوق ورودي کاالها -ماند تسویه نشده باقی می

 گردد؛ نگهداري می ،نهایی توسط ذینفع

مقتضی است بقید فوریت ، گمرك محل، ضمن اجراي مواد هفت  در صورت عدم ایفاي تعهدات در مهلت مقرر، )9
قانون امورگمرکی، نسبت به پیگیري در جهت رفع تعهدات تودیع نشده اقدام و مراتب را به ) 8(و هشت ) 7(

بدیهی است که بعد از وصول حقوق . ك ایران جهت عدم ارائه تسهیالت گمرکی به صاحب کاال اعالم نمایدگمر
 ورودي متعلقه عملیات اجرایی مواد اشاره شده متوقف می گردد؛  

گمرك مربوطه موظف است آن قسمت از کاالهاي نگهداري شده را در موعد مقرر قانونی، متروکه اعالم و در   )10
امۀ متروکه ، میزان بدهی صاحب کاال را مورد توجه قرار داده و نسبت به پیگیري اخذ حقوق ورودي متن اظهارن

 کل کاال از سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی تا حصول نتیجه اقدام نمایند؛

و  کاالهاي ترخیص شده عوارض، مالیات بر ارزش افزوده بههاي متعلقه،  هاي گمرکی و همچنین هزینه هزینه )11
هاي متعلقه  باقیمانده کاالي نگهداري شده در گمرك محل،  براي مدتی که مجوز صادرشده و همچنین جریمه

 قانون امورگمرکی باید نقداً پرداخت گردد؛) 109(و ) 108(موضوع  مواد 
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نامه بانکی  تبرداري همزمان از این تسهیالت با تودیع سایر تضامین وجود نداشته فلذا امکان استفاده از ضمان بهره )12
 بعد از مدت استفاده از تسهیالت نسیه جهت ترخیص باقیمانده کاال وجود ندارد؛

مواد اولیه، کاالهاي واسطه اي، ماشین آالت، تجهیزات و لوازم : این دستورالعمل شامل نهاده هاي تولید مشتمل بر )13
ی، مبلمان، اسباب بازي، اشیاء فانتزي و لوازم آرایش: مرتبط با واحد تولیدي متقاضی بوده و کاالهایی مانند یدکی

 برنمی گیرد؛ را در) 4و  27 هايخصوصاً کاالهاي گروه(.... تزئینی،کریستال، ظروف سرامیکی، لوستر و آباژور و

گمرکاتی که در مناطق آزاد و ویژه مستقرند با توجه به صدور قبض انبار توسط سازمان هاي مسئول مناطق مزبور،  )14
کاال توسط آن منطقه را به نحو مقتضی اعالم تا از واگذاري و %) 50(اقل  پنجاه درصد مراتب نگهداري حد

 مرجوع نمودن کاالي مورد درخواست، خودداري و آن گمرك بر نگهداري کاال نظارت کامل اعمال نماید؛ 

به طور  وطهمربگردد، براساس مشخصات مندرج در فرم  آمار دقیق سه ماهه کاالهایی که به شرح فوق ترخیص می )15
مرتب به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ارسال گردد تا نسبت به جمع بندي و ارسال اطالعات مزبور به 

 . مراجع ذیربط اقدام الزم معمول گردد

بر آن مسئولیت حسن اجراي این بخشنامه برعهده باالترین مقام اجرایی گمرکات اجرایی مربوطه و مسئولیت نظارت 
  . ناظرین محترم حوزه هاي نظارت و دفتر واردات گمرك ایران می باشدبرعهدة 

 

 
 

  
  
  
  
  
  


