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گمركات اجرائي   و معاونين امور گمركي محترم حوزه هاي نظارت و  ناظرين، مديران كل و مديران

 ،سالم با
با عنوان حوزة معاونت محترم حقوقي رياست جمهوري مبني بر  26/9/98مورخ  1249329/98با عنايت به نامة شمارة 

 119مادة  بند (غ) تجارت در راستاي بررسي موضوع معافيت ازحقوق ورودي  لسة مشترك با وزارت صنعت، معدن وتشكيل ج
حوزة معاونت  16/11/98مورخ  146990و  4/10/98 مورخ 127428قانون امور گمركي، نامه هاي صادره به  شماره هاي 

 54494/60وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ نامة شمارة  محترم حقوقي رياست جمهوري با عنوان معاون محترم امور صنايع
رئيس محترم مركز ساخت داخل ماشين سازي و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت ؛ رونوشت نامة  28/2/99مورخ 
به با توجه  عدن و تجارت با عنوان گمرك ايران ومعاون محترم امور صنايع وزارت صنعت، م 12/3/99مورخ  65529/60شمارة 

مجوزهاي معافيت از پرداخت حقوق ورودي ، جلسه و اعمال مراحل صدور و ضابطه مند نمودن شفاف سازي  رورتض
ايع وزارت صمت با حضور گمرك جمهوري اسالمي ايران تشكيل گرديد كه ذيالً مفاد مشتركي در معاونت امور صن

صورتجلسة مذكور جهت اقدام الزم  ابالغ مي گردد: 

قانون امورگمركي 119ماده  "غ "ليد در مراحل بهره برداري و پس از آن مشمول معافيت بند ماشين آالت خط تو -1
معافيت بعد از صدور فيمابين گمرك و وزارت صمت (موضوع عدم  14/05/93شود. لذا مفاد صورتجلسه مورخ  مي

مربوطه  18/05/93مورخ   53851ه بهره برداري) كه در محل معاونت حقوقي رياست جمهوري برگزار گرديد و نامه شمار
 كان لم يكن تلقي و مصوبات اين صورتجلسه جايگزين آن مي گردد؛

ماشين آالت خط توليد، تجهيزات اصلي و جانبي خط توليد، انواع قالب، ابزار آالت مخصوص و ملزومات سرمايه اي -2
ايران مشمول معافيت از پرداخت  توليد با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز گمرك جمهوري اسالمي خط

به عنوان مثال آجر نسوز براي راه اندازي كوره،  ؛قانون امورگمركي مي باشند 119حقوق ورودي موضوع بند (غ) ماده 
بديهي است صرفاً اجزاء و قطعات  قسمتي از خط توليد تلقي و مشمول معافيت از پرداخت حقوق ورودي مي گردد.

در صورت ابهام و ترديد براي گمركات اجرائي در تشخيص اين بند،  .ل معافيت نمي شوندمشمو ،مصرفي يدكي و مواد
وزارت صمت خواهد بود؛ ،مرجع تشخيص و اعالم نظر نهايي

حالت انحصاري داشته و در جابجايي اقالم موجود در خط توليد مورد استفاده قرار شين آالت كمكي خط توليد كهما -3
فتراك مخصوص جابجا كنندةپاتيل ذوب، ماشين هاي جابجا كننده تجهيزات ، پالت تراك د از جمله : لينمي گير

 توليد جهش
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مخصوص مورد استفاده در خط توليد، بيل مكانيكي مخصوص بارگيري ضايعات فلزي و ماشين آالت انحصاري و 
وارد  مصرف عمومي ندارند و به همراه ماشين آالت خط توليد و به تعداد متعارفمخصوص از اين قبيل كه 

مي گردند با تشخيص وزارت صمت و تصريح در مجوز معافيت از پرداخت حقوق ورودي، مشمول معافيت صادره 
ماشين آالت كمكي اخير الذكر، چنانچه به تنهايي وارد  ن آالت راهسازي به مفهوم عام و يابديهي است ماشي شوند. مي

قانون امورگمركي نشده و ذيل رديف تعرفه مربوط به  119(غ) ماده  شوند مشمول معافيت از پرداخت حقوق ورودي بند
 خود طبقه بندي و مشمول پرداخت حقوق ورودي مأخذ مربوطه خواهند بود؛

در متن مجوزهاي معافيت از پرداخت حقوق ورودي صادره از وزارت صمت كه به همراه اطالعات واحد توليدي از طريق -4
رسال مي گردد علت شمول معافيت از پرداخت حقوق ورودي ماشين آالت و سامانه معافيت گمركي به گمرك ا

تجهيزات مزبور براي واحد توليدي (اعم از بازسازي و نوسازي، توسعه ، جايگزيني، تكميل خط و ...) قيد مي شود و نيازي 
ي توسط گمرك به دريافت مجوزهاي مرتبط با اين بند، از واحد توليدي مشمول معافيت از پرداخت حقوق ورود

باشد؛ نمي
واردات ماشين آالت و تجهيزات خط توليد، به نيابت ازبداليل مختلف از جمله شرايط تحريم ، درخصوص مواردي كه  -5

واحدهاي توليدي توسط واحد بازرگاني (شخصيت حقوقي غير توليدي) صورت مي پذيرد ، وزارت صمت در متن مجوز 
يستمي اطالعات واحد توليدي از طريق سامانه معافيت گمركي، اطالعات بازرگان ارسالي به گمرك و يا در زمان ارسال س

( شخصيت حقوقي غير توليدي) را همراه با درخواست واحد توليدي به گمرك اعالم مي نمايد. با توجه به توضيحات ارائه 
بالمانع خواهد بود؛دي، توسط گمرك اعمال معافيت از پرداخت حقوق ورودي براي شخصيت حقوقي غير تولي ،شده

چنانچه براي ماشين آالت مستعمل خط توليد، با درج وضعيت مستعمل بودن كاال در مجوز ثبت سفارش و رعايت مقررات -6
، مجوز معافيت از پرداخت حقوق » مستعمل« آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ، با قيد عبارت  42مادة 

ر شود، گمرك نسبت به پذيرش مجوز معافيت صادره اقدام مي نمايد و مستعمل بودن ورودي از سوي وزارت صمت صاد
كاال مانع از اعمال معافيت از پرداخت حقوق ورودي مربوطه صادره از سوي مرجع ذيصالح مربوطه نخواهد بود؛

در صورتي كه به نظر گمرك، ارزش اظهاري ماشين آالت خط توليد مشمول معافيت از پرداخت حقوق ورودي -7
تشخيص داده شود نيازي به اصالح ارزش اولية مندرج در مجوز معافيت صادره توسط صمت نداشته و گمرك ضمن  نازل

استنباطي را جهت درج در سابقه اعمال معافيت از پرداخت حقوق ورودي بصورت كامل و ترخيص كاال ، ارزش 
صمت اعالم مي نمايد؛ وزارت
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) كاال ( ارزش بهاي خريد كاال در مبدأ CIFمتضمن ارزش سيف( عموماًمجوزهاي معافيت صادره توسط وزارت صمت  -8
رداخت بيمه و حمل و نقل) مي باشد، با اين وجود چنانچه هزينة بيمه و كرايه حمل در مجوز معافيت از پ به اضافة هزينة

ارزش بهاي خريد  تبع حقوق ورودي صادره قيد نگردد نياز به اصالح مجوز صادره نبوده و هزينة بيمه و كراية حمل نيز به
مشمول اعمال معافيت صادره مي گردند؛ ،كاال

هر گاه يك ماشين "نمانكالتور سيستم هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كاال  16قسمت  4وفق مفاد يادداشت  -9
شامل تركيبي از ماشين ها) متشكل از اجزاي جداگانه اي باشد خواه به صورت مجزا بوده يا از طريق لوله كشي ، وسايل (

انتقال دهنده ، كابل برق يا ساير ابزارآالت به همديگر متصل شوند و با هم به طور واضح انجام يك عمل مشخص شده در 
 "ت رديفي طبقه بندي مي گردند كه براي آن عمل مشخص شده است.راعرضه نمايند، كالً تح 85و  84يكي از فصول 

) ، Units Functionalفارغ از بحث طبقه بندي كاال، صدور مجوز و اعمال معافيت براي اين واحدهاي عمل كننده (
به نيز بالمانع مي باشد؛ همچنين حمل اقالم مشمول معافيت  16قسمت  4و اجزاي منفصلة موضوع يادداشت تجهيزات 

) ، مانع صدور و اعمال معافيت از پرداخت حقوق ورودي صادره نخواهد بود؛shipment Part( دفعات
در صورت وجود هر گونه ابهام براي گمرك درخصوص موارد معنونه ، اين ترديد و ابهام مانع از ترخيص كاالهاي -10

، اخذ كاتالوگ مربوطه و قطع مرور زمان مشمول معافيت نبوده ، مقتضي است در صورت نياز با تصوير برداري از كاال
نسبت به ترخيص كاالي مشمول معافيت اقدام و ابهامات مربوطه به همراه نظر كارشناسي مستند و مستدل به  ،قانوني

مراتب را از وزارت  ،واردات گمرك ايران منعكس گردد. دفتر واردات گمرك ايران نيز در صورت بقاي اختالف دفتر
داده و در صورت نياز استنادات گمرك را در اين خصوص به پاسخ حاصله را مبناي تصميم گيري قرار صمت استعالم و 

مرجع مربوطه اعالم مي دارد. بديهي است درصورت اعتراض صاحب كاال به نظر نهايي گمرك، مراتب قابل طرح در 
مراجع رسيدگي به اختالفات گمركي، وفق مقررات مربوطه خواهد بود؛ 

)3(ر معافيت از پرداخت حقوق ورودي و ارسال آن به گمرك ، مهلت و مدت زمان مقرر در تبصره براي صدو -11
از سوي وزارت صمت ملحوظ نظر قرار  ،ماه پس از ترخيص كاال از گمرك) 6حداكثر ) قانون امورگمركي (135ماده (

سازمان هاي صمت استاني با  ،در موارد استثناءگردد. مي گرفته و ساز وكار آن از سوي آن مرجع ذيصالح پيش بيني 
دريافت مدارك و مستندات از متقاضي، نسبت به مكاتبه ( و اعالم در شرف صدور بودن معافيت) با گمركات اجرائي قبل 

احكام معافيت هاي صادره پس از ترخيص كاال، ظرف  بايد توجه داشت درهرصورت .نمايندمي از مهلت قانوني اقدام 
از تاريخ امضاء پروانه يا پتة گمركي، بايد به گمرك تسليم شود؛شش ماه 
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، » وزارت صمت«، گمرك ايران و گمركات اجرائي مربوطه ؛ منظور از » گمرك« در تمامي مفاد اين تفاهم نامه منظور از  -12
ه و منظور از وزارت صنعت، معدن و تجارت ، مركز ساخت داخل، ماشين سازي و تجهيزات و سازمان هاي استاني مربوط

 قانون امورگمركي مي باشد كه تعريف حقوق ورودي 119، معافيت از پرداخت حقوق ورودي موضوع بند (غ) مادة » معافيت«
% ارزش گمركي كاال به اضافة سود بازرگاني كه 4ل مورگمركي، حقوق گمركي معادقانون ا 1وفق مفاد بند (د) مادة 

الوه وجوهي است كه به موجب قانون ، گمرك مسئول وصول آن است و به توسط هيأت وزيران تعيين مي گردد به ع
بديهي است موضوع ماليات بر ارزش  واردات قطعي كاال تعلق مي گيرد ولي شامل هزينه هاي انجام تشريفات نمي شود.

افزوده متعلقه، وفق قوانين و مقررات مربوطه بررسي مي گردد.
ابالغي، برعهدة باالترين مقام اجرايي گمركات  و مسئوليت نظارت بر اجراي آن برعهدة مسئوليت حسن اجراي مفاد تفاهم نامه 

ناظرين محترم حوزه هاي نظارت گمركات استان ها و دفتر واردات گمرك جمهوري اسالمي ايران مي باشد. 


