




بخشنامه گمرک در خصوص بسته حمايتی صادرات در راستای سياست های کلی 
  اقتصاد مقاومتی

   ٧٤١١٤/٩٣/١ : شماره بخشنامه

  بخشنامه گمرک جمهوری اسالمی ايران در خصوص بسته حمايتی صادرات در راستای سياست های کلی اقتصاد مقاومتی

را به شرح زير اعالم نموده  ٢٥/٤/١٣٩٣مورخ  ٧٤١١٤/٩٣/١رئيس کل گمرک جمهوری اسالمی ايران بخشنامه شماره 
  :است

معاون اول  ١٠/١٢/١٣٩٢مورخ  ١٨٢٩٥٤خشنامه شماره به منظور اجرای سياستهای کلی اقتصاد مقاومتی معطوف به ب
محترم رئيس جمهور متضمن ابالغ سياست های مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارايی و تاکيدات وزير محترم و 
همچنين استمرار حمايت گمرک جمهوری اسالمی ايران از واحدهای توليدی و حمايت ويژه از صادرات، تسهيالت ذيل 

  :عالم می گرددجهت اقدام ا

  سامانه اظهار از راه دور) ١

با عنايت به لزوم افزايش سرعت انجام تشريفات صادرات و عدم مراجعه حضوری به گمرکات اجرايی، راه اندازی سامانه 
اعم از گمرکاتی که مجهز به سامانه بوده يا در (کليه گمرکات . دور اظهاری در اولويت اقدامات گمرک قرار گرفته است

هماهنگی و همکاری با . آمادگی الزم جهت راه اندازی و اجرای سامانه مربوطه را داشته باشند) ده تجهيز خواهند شدآين
  .گمرکات مبدا درخصوص اعالم خروج کاالها نيز از اقدامات اين طرح می باشد

پرداخت عوارض امکان اخذ ضمانت نامه بانکی توسط صادرکنندگان کاالهای مشمول عوارض صادراتی به جای ) ٢
  مربوطه

دفتر صادرات، امکان ارائه ضمانتنامه بانکی به جای  ٣٠/٢/٩٣مورخ  ٣٤٤٤٦/٩٣/٢٩٤٧٣/٧١/٨٤طی بخشنامه شماره 
لذا در راستای ارائه . پرداخت نقدی عوارض صادراتی کاالهای مشمول عوارض، برای صادرکنندگان فراهم شده است

يت صادراتی، کمک به نقدينگی واحدهای صادراتی، خواهشمند است تسهيالت و حرکت به سمت و سوی کاهش محدود
بر اين اساس مهلت ضمانت نامه برای . دستور فرماييد با رعايت کامل مفاد بخشنامه اشاره شده نسبت به مورد اقدام نمايند

مشروط به تاريخ  ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه و ٣ماه و برای ساير صادرکنندگان ) شش( ٦واحدهای توليدی به مدت 
  .سررسيد ضمانتنامه مذکور حداکثر تا پايان بهمن ماه جاری ميباشد

  ارائه خدمات بدون تعطيلی به ويژه در مرزها) ٣

ارائه خدمات بدون تعطيلی و خارج از ساعات اداری به ويژه در گمرکات مرزی برای انجام تشريفات صادراتی با اولويت 
ه و ناظرين و مديران کل محترم گمرکات موظفند نسبت به ارائه تمهيدات و نظارت الزم کاالهای سريع الفساد ضروری بود

  .در اين خصوص اقدام نمايند

  ادغام واحد احراز هويت و دايره ارزش در سرويس ارزيابی) ٤

دور، احراز  به منظور کاهش مراحل و زمان تشريفات صادرات و با توجه به فرآيند پيش بينی شده در سامانه اظهار از راه
  .هويت و دايره ارزش از مراحل تشريفات صادرات حذف و در سرويس ارزيابی ادغام شده است

  معافيت ورود موقت برای پردازش از اخذ مجوز استاندارد بر اساس تفاهم نامه با استاندارد) ٥
خشنامه شماره مراتب طی ب(وفق تفاهم نامه فيمابين سازمان استاندارد و گمرک جمهوری اسالمی ايران 

مقرر گرديده تشريفات کاالهای ورود موقت برای ) ابالغ شده است ٢٠/١٢/٩٢مورخ  ٢٥١٠٩٨/٩٢/١١٣/١٤/٧١/٥٥٨



درصورتتبديلبهقطعينمودن محموله های مذکور، نسبت  پردازش بدون نياز به اخذ مجوز استاندارد انجام و متقاضيان صرفًا
  .به اخذ مجوز اقدام نمايند

  محموالت صادراتی از طريق بازاچه های مرزی امکان خروج) ٦

دفتر صادرات بمنظور جلوگيری از ايجاد وقفه در صادرات،  ٨/٤/٩٢مورخ  ٦٢٩٩١/٩٢/١٤٣طی بخشنامه شماره رديف 
مجددًا تاکيد می گردد اظهار محوله های صادراتی در گمرکات داخلی جهت خروج از بازارچه های مرزی پس از اخذ 

  .يا مدير کل استان ذيربط مبنی بر وجود امکانات کنترلی در بازارچه مورد تقاضا امکان پذير می باشد موافقت کتبی ناظر

  بازنگری فهرست گمرکات تخصصی) ٧

درجهت کاهش هزينه های مترتب بر صادرات و صرفه جويی در زمان و تسهيل حمل و نقل کاالهای صادراتی، بخشنامه 
ابالغ شده که طی آن فهرست گمرکات تخصصی  ١/٢/٩٣مورخ  ١٤٤٤٨/٩٣/٣١ای از سوی دفتر صادرات به شماره 

اعالم گرديده است، لذا با رعايت مفاد بخشنامه مذکور و با عنايت به کاهش يا حذف تعدادی از گمرکات تخصصی، 
  .صادرکنندگان می توانند کاالهای مورد نظر را در تعداد بيشتری از گمرکات اظهار نمايند

و مسير ويژه برای صادرات به خصوص در گمرکات مرزی پر تردد و اولويت رسيدگی، انجام  اختصاص درب) ٨
  تشريفات و خروج محموله های صادراتی

دربهای خروج مرزی صادرات از ساير مسيرها از جمله ترانزيت بويژه در گمرکاتی که دارای فعاليت باال بوده و بعضًا 
لذا با توجه به لزوم کاهش زمان ترخيص . ها می گردند الزم است تفکيک گرددمنجر به ايجاد صفوف طوالنی برای کاميون

  .برای واحدهای توليدی، گمرکات اجرايی درب خروج مجزا برای ارزيابی کاالهای صادراتی لحاظ نمايند

  ه موارد آتیاجتناب از ارسال مکرر نمونه محموالت صادراتی به آزمايشگاه و تعميم نظريات دفعات قبلی آزمايشگاه ب) ٩

محموله های صادراتی واحدهای توليدی، در صورتی که انجام تشريفات صادراتی همان واحد توليدی در گمرک ذيربط، 
مسبوق به سابقه بوده و قبًال نظر آزمايشگاه درخصوص ماهيت کاالهای صادراتی اخذ گرديده باشد، با رعايت بخشنامه 

نياز به ارسال مجدد نمونه آزمايشگاه در هر مرحله  ٧/٧/٨٨خ مور ١٥١٧٩٠/١٣٠٨٣٢/٧٤٧/٤٨٠/٧١/١٧٣شماره 
  .نمی باشد و سابقه ياد شده مورد پذيرش واقع خواهد شد) به غير از فرآورده های مايع نفت و گاز(اظهار 

  اجازه ارزيابی در محل برای محموله های صادراتی) ١٠

محل انبار و يا واحد توليدی خود با رعايت استثنائات  واحدهای متقاضی انجام تشريفات ارزيابی محصوالت صادراتی در
، امکان انجام ٢٤/٧/٩٠مورخ  ١٤٨٠٤٥/٩١٨٦٠/٩٣٠/٧٤٧/٩٣٠/٧١/٢٣٣ابالغ شده به گمرکات طی بخشنامه شماره 

  .تشريفات ارزيابی درمحل توليد يا انبار، حتی در ايام تعطيل و خارج از ساعات وقت اداری را خواهند داشت

  و اجتناب از تخليه و بارگيری مجدد محموله های صادراتی) حمل يکسره(روی وسيله حمل ارزيابی ) ١١
به منظور اجتناب از ايجاد مشکالت برای صادرکنندگان از جمله اتالف وقت و همچنين کاهش ريسک از بين رفتن و افت 

مربوطه کاالها بر روی وسيله  کيفيت محموالت صادراتی، درصورت يکنواختی و امکان ارزيابی، به تشخيص مدير گمرک
  .حمل ارزيابی گردند

  امکان حمل کاالهای صادراتی با کاميونهای غير حائز شرايط ترانزيتی) ١٢

واحدهای توليدی متقاضی چنانچه برای ارسال محموالت صادراتی خود به مقصد گمرکات مرزی بداليلی از جمله کمبود 
کاميونهای حمل حائز شرايط در استان محل توليد و يا تحميل هزينه های باالی حمل، خواهان ارسال محموالت ياد شده 

پس از ارائه ) مشرط به اينکه کاالهای صادراتی از محل ورود موقت، ورود قطعی نباشد(توسط کاميونهای معمولی باشند 



شخيص مديريت گمرک اجرايی مجاز به ارسال با کاميونهای معمولی درخواست به گمرک محل با رعايت ساير مقررات به ت
  .خواهند بود

بازنگری ضوابط انتخاب مسير توسط کميته راهبری انتخاب مسير و خروج واحدهای عمده صادراتی از مسير قرمزاز ) ١٣
ماهانه در گمرک آنجايی که جلسه کميته راهبری انتخاب مسير جهت بازنگری ضوابط سلکتيويتی صادرات به صورت 

لذا تاکيد می گردد به منظور پويايی بيشتر، پيشنهادات . ايران برگزار و ضوابط مربوطه به گمرکات اجرايی ابالغ می گردد
  .و نظرات خود را جهت بررسی به کميته راهبردی اعالم نمايند

اهداف ذکر شده نسبت به بازنگری و حذف الصاق انبار برای محموالت صادراتی البسه و پوشاکبه منظور دستيابی به ) ١٤
ابالغ شده که بر اساس مفاد آن تا  ٢/٤/٩٣مورخ  ٥٦٣١٩/٩٣/٢٥٤٦٥٠/٧١/١٥٣صدور بخشنامه ها، بخشنامه شماره 

زمان برقراری جوايز صادراتی لزوم الصاق قبض انبار برای محموالت صادراتی البسه و پوشاک حذف شده و الزم است 
مله الصاق فهرست عدلبندی در صورت تنوع کاال، درج اطالعات دقيق درخصوص نوع، حين اظهار به مواردی از ج

. در اظهارنامه مربوطه توجه گردد) اعم از وزن خالص و وزن ناخالص(ارزش، مقدار، کيفيت و عمليات توزين 
ای ورود موقت و يا صادرات از محل پروانه ه(ظهرنويسی اظهار نامه ها نيز بايستی با دقت انجام شده و درصورت لزوم 

  .برای تعيين ماهيت کاال نمونه گيری و ارسال به آزمايشگاه انجام شود) استرداد حقوق ورودی

گمرکات تفويض اختيار شده برای رسيدگی پرونده های استرداد حقوق وروديگمرکاتی که بررسی پرونده های استرداد ) ١٥
، يزد، مشهد، )تهران(گمرک شهريار: ختيار شده اند عبارتند ازحقوق ورودی به موجب مکاتبات متعدد به آنها تفويض ا

، زاهدان، جلفا، بيرجند، )ره(قزوين، اصفهان، زنجان، سهالن، اروميه، بندرانزلی، نوشهر، شيراز، تبريز، بندرامام خمينی
  .سمنان، شهيد رجايی بندرعباس می باشد

ی صادرکنندگان نمونهدرخواستهای استرداد حقوق ورودی تسريع در رسيدگی به درخواست های استرداد حقوق ورود) ١٦
مربوط به صادرکنندگان نمونه ملی سالهای گذشته و صدور حکم استرداد با اخذ تعهد و بدون نياز به استعالم از گمرکات 

وتاريخرديفمرزيخروجوبدوندرخواستارساالصالسناد از سوی گمرکات به منظور تسريع در  خروجی درخصوص شماره
متعاقبا رسيدگی به استعالمات دفتر صادرات و . رسيدگی به درخواستهای اين دسته از صادرکنندگان بررسی گردد روند

گمرکات اجرايی درخصوص صادرکنندگان مزبور در اولويت قرار گرفته و پاسخ استعالمات در اسرع وقت و از طريق 
ضمنا گمرکات اجرايی که استرداد حقوق ورودی . ال گرددارس ftpنمابر يا پست پيشتاز و يا قرار گرفتن اطالعات برروی 

به آنها تفويض اختيار گرديده الزم است در اسرع وقت ضمن تعيين واحدی به عنوان واحد استرداد اعضای آن را مشخص و 
ر حکم مراتب را به دفتر صادرات نيز اعالم و در کوتاهترين زمان نيز پرونده های معوقه قبلی را مورد رسيدگی و صدو

  .قرار داده و نسبت به پرداخت مطالبات صادرکنندگان اقدام نمايند

گمرکات تفويض اختيار شده برای صدور مجوز ورود موقت جهت پردازشطبق بخشنامه ) ١٧
بررسی و اجازه صدور مجوز ورود موقت مواد اوليه جهت  ٨/٨/٩٠مورخ  ١٥٨٤٤٩/١٣٦٠٠٥/١١٣/١٤/٧١/٢٦٥

زوين، تهران، يزد، شيراز، اروميه، نوشهر، تبريز، مشهد، بندرانزلی، اصفهان، زنجان، شهيد پردازش به گمرکات سمنان، ق
، گمرک فرودگاه امام )دو گمرک اخير الذکر صرفا برای کارتن خالی جهت بسته بندی ميوه و تره بار(باهنر و بندر لنگه 

  .فويض اختيار شده استت) صرفا برای کيسه خالی(، گمرک کرمانشاه )صرفا برای طال) (ره(خمينی

امکان صادرات کاالهای صادرکنندگان دارای گواهی صادر کننده برتر بدون نياز به اخذ مجوز موردی ) ١٨
استانداردکاالهای صادراتی متعلق به توليدکنندگان و بازرگانان دارنده گواهی صادر کننده برتر از سازمان استاندارد بدون 

به غير از محموله های مايع نفت و گاز مشمول دستورالعمل ستاد، کاالهای (مان استاندارد نياز به اخذ مجوز موردی از ساز
  .امکان صادرات خواهند داشت) مشمول عوارض و يا محدوديت -قطعی - از محل ورود موقت

    امکان اظهار فرآورده های مايع نفت و گاز توسط صادرکنندگان غير خوشنام از گمرکات داخلی نامبرده) ١٨
به منظور سهولت صادرات مشتقات مايع نفت و گاز، صادرکنندگان مربوطه می توانند محموالت خود را از گمرکات ) ١٩

صرفًا جهت (گمرک مشهد ) غرب تهران، اصفهان، يزد، شيراز، قم، منطقه ويژه اقتصادی سلفچگان، سمنان(داخلی مجاز 
صرفا جهت خروج محموله های (و گمرک جلفا ) نخروج محموله های صادراتی از گمرکات مرزی سرخس و دوغارو

توسط کليه شرکت های توليدی و بازرگانی فرآورده ها و مشتقات مايع نفت و گاز ) صادراتی از گمرکات مرزی نوردوز



مورخ  ٥٦٨با رعايت دقيق مفاد بخشنامه رديف ) غير خوشنام(فاقد مجوز استفاده از تسهيالت صادرات فرآورده های نفتی 
  .صادر نمايند ٢٤/١٢/٩٢

تشکيل ستاد صادراتبه منظور اتخاذ تمهيدات الزم جهت پيشبرد اهداف سياستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی دولت ) ٢٠
محترم و مرتفع نمودن مسايل و مشکالت گزارش شده در امر صادرات، ستادی با حضور رياست کل، معاونين و همچنين 

گمرکات استان هرمزگان، تهران ، بوشهر، کرمانشاه، خراسان رضوی و : از جمله مديران گمرکات اجرايی عمده صادرات
گمرکات اجرايی مکلفند ماهانه گزارشی از چالشهای روبرو و . نماينده ای اتاق بازرگانی هر دو ماه يکبار تشکيل می گردد

راه حل به اين ستاد اعالم نمايند پيشنهادات اصالحی جهت رفع موانع و مشکالتی مربوطه را جهت طرح و بررسی و ارائه 
.  

 


	gom-1.pdf
	کنفدراسیون 1
	کنفدراسیون 2

	Document1

