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بستٍ حمایتی گمزک جمًُری اسالمی ایزان اس تًلیذ
(سال -1391سال تًلیذ ملی ،حمایت اس کار ي سزمایٍ ایزاوی)

گوشن خوَْسی اسالهی ایشاى ثؼٌَاى هشصثبى التػبدی وطَس ٍ حبفظ حمَق دٍلت ٍ خبهؼِ  ،ثشاسبس لبًَى اهَس
گوشوی ،وٌَاًسیَى ثیي الوللی گوشوی ٍ سبیش همشسات هشتجط ،ثب ثْشُ هٌذی اص سشهبیِ اًسبًی هتؼْذ ٍ وبسآهذ ،فٌبٍسی
ّبی ًَیي ،هذیشیت سیسه ٍ تؼبهل ٍ ّوگشائی هؤثش ثب سبصهبًْبی ّودَاس هلی  ،هٌطمِ ای ٍ ثیي الوللی ًسجت ثِ اسائِ
خذهبت هطلَة الذام ًوَدُ ٍ ًمص هؤثشی دس تػوین گیشی ّبی والى التػبدی ٍ تدبسی وطَس ایفب هی ًوبیذ.
سبل خبسی تَسط همبم هؼظن سّجشی (هذظلِ الؼبلی) هضیي ثِ سبل « تًلیذ ملی ،حمایت اسکار ي سزمایٍ ایزاوی » ضذُ ٍ
ّوچٌیي دٍهیي سبل اخشای لبًَى ثشًبهِ پٌدن تَسؼِ التػبدی وطَس است (ایي ثشًبهِ ثبهحَسیت سٌذ چطن اًذاص ایشاى
ّ( 1404ـ .ش ) تٌظین گشدیذُ وِ دس افك آى ،ایشاى وطَسی تَسؼِ یبفتِ ثبخبیگبُ اٍل التػبدی ٍ في آٍسی دس هٌطمِ
است) ٍ ًیض دٍهیي سبل اخشای لبًَى ّذفوٌذی یبساًِ ّب است .لزا تَخِ ٍ حوبیت ٍیژُ اص تَلیذ ٍ ٍاحذّبی تَلیذی دس
اٍلَیت لشاس داسد ،هضبفبً ایٌىِ وٌَاًسیَى ویَتَی تدذیذًظش ضذُ ٍ لبًَى خذیذ اهَسگوشوی ثشای اخشاء ثِ گوشن
اثالؽ ضذُ وِ ثشاسبس آًْب اسائِ تسْیالت ثیطتش ٍ اخشای سٍیِ ّبی خذیذ گوشوی اهىبى پزیشهی ضَد.
ثبتَخِ ثِ هشاتت فَق ٍ تذاٍم الذاهبت سبل گزضتِ ثستِ حوبیت اص تَلیذ تذٍیي گشدیذُ است وِ ثِ ضشح ریل اثالؽ هی
ضَد؛
 -1اعطای تسُیالت درپزداخت حقًق يريدی
اغلت ٍاحذّبی تَلیذی ثبهطىل ووجَد ًمذیٌگی هَاخِ ّستٌذ ،لزا گوشن ایشاى توْیذاتی سادس چبسچَة
همشسات ٍ ضَاثط خبسی ثِ ضشح آتی فشاّن ًوَدُ است تب ثخطی اص ووجَد ًمذیٌگی ایي ٍاحذّب خجشاى ضَد.
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-1-1تزخیع کاال با اخذ ضماوت وامٍ باوکی

تشخیع وبال ثب اخز ضوبًت ًبهِ ثبًىی یىی اص تسْیالت لبثل اسائِ ثِ ٍاحذّبی تَلیذی است وِ ثِ استٌبد
هبدُ ( )6لبًَى اهَسگوشوی هػَة  1390هدلس هحتشم ضَسای اسالهی ٍ هبدُ (  )1آئیي ًبهِ اخشایی خضء(  )3هبدُ 12
لبًَى الحبق هَادی ثِ لبًَى تٌظین ثخطی اص همشسات هبلی دٍلت (هَضَع تػَیت ًبهِ ضوبسُ

 718ت 37914ن

هَسخ ّ 87/1/10یأت هحتشم ٍصیشاى) ٍفك دستَسالؼول ّبی هشثَطِ اًدبم هی ضَد .دس ایي صهیٌِ ثخطٌبهِ 10 /259906
هَسخ 1390/12/27ثِ گوشوبت اخشایی اثالؽ ضذُ ٍ هالن ػول لشاس هی گیشد( .پیَست ضوبسُ)1
الصم ثِ روش است حست دسخَاست غبحت وبال ٍ یب ًوبیٌذُ لبًًَی ٍی ضوبًت ًبهِ تدویؼی تب سمف پٌدبُ هیلیبسد
سیبل ٍ حذاوثش ثشای تؼذاد دُ فمشُ اظْبسًبهِ ًیض لبثل پزیشش هی ثبضذ .دس ایي صهیٌِ ثخطٌبهِ  10/111809هَسخ90/6/2
هالن ػول است( .پیَست ضوبسُ)2
 -2-1تزخیع وسیٍ قطعات ي مًاد ايلیٍ

تشخیع هَاد اٍلیِ ٍ لطؼبت هَسد ًیبص ٍاحذّبی تَلیذی ثِ غَست ًسیِ ٍ ثذٍى پشداخت حمَق ٍسٍدی ثبًگْذاسی
ثخطی اص وبالحذالل ثِ هیضاى حمَق ٍسٍدی وبالی تشخیػی ثؼٌَاى ٍ ثیمِ ،وِ پس اص تأدیِ حمَق ٍسٍدی دس هْلت
همشس ،وبالی ٍثیمِ ًضد گوشن ًیض تشخیع هی ضَد .دس ایي صهیٌِ الصم است ٍاحذّبی تَلیذی هتمبضی تمبضبی خَد
سا ثِ دفتش ٍاسدات گوشن ایشاى اسائِ تب الذام الصم ثشای غذٍس هدَص ثؼول آیذ .هسئَلیت ًظبست ثش حسي اخشای ایي
ثٌذ ثؼْذُ هؼبٍى اهَسگوشوی گوشن اخشایی یب سئیس گوشن هشثَطِ هی ثبضذ(.پیَست ضوبسُ)3
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 -3-1اعمال تخفیف تعزفٍ ای

اػوبل تخفیف تؼشفِ ای ثشای لطؼبت هٌفػلِ ًیوِ سبختِ (  ٍ )S.K.Dلطؼبت وبهال هٌفػلِ (  )C.K.Dوِ ثِ
استٌبد هبدُ ( )12لبًَى سفغ ثشخی اص هَاًغ تَلیذ ٍ سشهبیِ گزاسی غٌؼتی اًدبم هی ضَد ،اص دیگش تسْیالت لبثل اسائِ ثِ
ٍاحذّبی تَلیذی خْت حوبیت اص تَلیذ داخل است .ثب اػوبل ایي هبدُ لبًًَی ٍاحذ ّبی تَلیذی ثِ ًمذیٌگی ووتشی
ًیبص خَاّذ داضت .دس ایي صهیٌِ ضیَُ وبس دس وبسگشٍُ هبدُ  12گوشن ایشاى تٌظین ٍ اسائِ ضذُ وِ طی آى چگًَگی
تطخیع ٍ اػوبل تخفیف آى ثیبى ضذُ است.
پیشٍ دستَسالؼول اثالغی ثِ ضوبسُ  52/8/25185هَسخ ( 1391/2/17پیَست ضوبسُ  ٍ )4حست تػوین هتخزُ
هَسخ  90/12/13وبسگشٍُ اخشای لبًَى هضثَس تطخیع لطؼبت وبهال هٌفػلِ ( )C.K.Dتلفي ّوشاُ ،لَاصم خبًگی ثشلی
ٍ سبیش ٍسبیل ثشلی (ثِ استثٌبء خَدسٍ ٍ غٌبیغ فٌبٍسی پیطشفتِ یب ّبی ته) وِ تَسط ٍاحذّبی تَلیذی ٍاسد هیگشدد،
چٌبًچِ ثب سَاثك هطشٍحِ دس وبسگشٍُ اخشای لبًَى هَغَف هٌطجك ثبضذ سأسب تَسط دفتش تؼییي تؼشفِ غَست هیگیشد.
ضوٌب هطبثك (فشم پیَست ضوبسُ )5گضاسش هبّبًِ ثِ دفتش تؼییي تؼشفِ اسسبل ضَد.
هسئَلیت حسي اخشای ایي دستَسالؼول ٍ اسسبل گضاسش هبّبًِ ثِ ػْذُ هؼبًٍیي اهَسگوشوی ٍ هذیشاى گوشوبت
اخشائی وطَس هی ثبضذ.
 -4-1معافیت ماضیه آالت تًلیذ اس پزداخت حقًق ييردی

ٍاحذّبی تَلیذی هدبص ثشای ٍسٍد هبضیي آالت خط تَلیذ هی تَاًٌذ ثِ تطخیع ٍصاست غٌؼت ،هؼذى ٍ تدبست
اص هؼبفیت ّبی پشداخت حمَق ٍسٍدی ثشخَسداس ضًَذ .هؼبفیت ّبی لبثل اػوبل ایي ثٌذ خْت حوبیت اص تَلیذ داخلی
ٍ تأهیي ًمذیٌگی ٍاحذّبی تَلیذی ثبهؼشفی ٍصاست خبًِ ری سثط اًدبم هی ضَد( .پیَست ضوبسُ)6
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 -5-1استزداد حقًق يريدی مًاد ايلیٍ ي تجُیشات يارداتی ياحذَای تًلیذی

ٍاحذّبی تَلیذی وِ ثشای غبدسات وبالّبی تَلیذی ،هَاد اٍلیِ ٍ تدْیضات ٍاسد هی ًوبیٌذ ،هطبثك همشسات هشثَطِ
هی تَاًٌذ ًسجت ثِ دسیبفت حمَق ٍسٍدی پشداخت ضذُ ثشای هَاد اٍلیِ ٍ تدْیضات ثىبس سفتِ دس غبدسات خَد الذام
ًوبیٌذ.
دس ایي ساستب ٍ دس اخشای سیبست توشوض صدائی اص دفبتش ستبدی ،اًدبم تطشیفبت استشداد ثِ گوشوبت اخشائی
اغفْبى ،هطْذ ،یضد ،لضٍیي ،ثٌذساهبم خویٌی(سُ) ،صاّذاى ،خلفب ،ثیشخٌذ ،سوٌبى ٍ ضْیذسخبئی تفَیض اختیبس گشدیذُ،
هبثمی گوشوبت اص طشیك دفتش غبدسات گوشن ایشاى غَست هی گیشد .همتضی است پس اص غذٍس حىن استشداد،
ًسخِ ای اص آى سا ثِ اًضوبم تػَیش فشم تىویل ضذُ تَسط ریٌفغ (پٌح ثشي فشم پیَست ضوبسُ

 )7ثِ دفتش غبدسات

اسسبل گشدد.
هسئَلیت حسي اخشای ایي دستَسالؼول ٍ اسسبل گضاسش هبّبًِ ثِ ػْذُ هؼبًٍیي اهَسگوشوی ٍ هذیشاى گوشوبت
اخشائی وطَس هی ثبضذ.
 -6-1اخذ تضمیه بیمٍ ای

پزیشش ثیوِ ًبهِ ثِ ػٌَاى تضویي دسخػَظ سٍیِ ّبی گوشوی هبًٌذ تشاًضیت داخلی اصدیگش تسْیالتی است وِ
ٍاحذّبی تَلیذی هی تَاًٌذ اص استفبدُ وٌٌذ .ثِ استٌبد هبدُ (

 )10لبًَى اهَسگوشوی هیضاى تضویي اخز ضذُ ثشای

وبالّبی هدبص ٍاسدُ تَسط ٍاحذّبی تَلیذی هؼبدل حمَق ٍسٍدی هتؼلمِ ٍ ثشای سبیش وبالّبی ٍاسدُ ( هدبص

-

مشروط ) تَسط ٍاحذّبی هضثَس هؼبدل حمَق ٍسٍدی هتؼلمِ ثؼالٍُ پٌدبُ دسغذ اسصش وبال هی ثبضذ.
هدَص ٍسٍد هَلت ثشای پشداصش ،هَضَع هبدُ  51لبًَى اهَس گوشوی تَسط گوشن ثب اخز تضویي ثیوِ ای یب ضوبًت
ًبهِ ثبًىی تَسط دفتش غبدسات غبدس هی گشدد .الجتِ هدَص هزوَس ثِ گوشوبت تجشیض ،هطْذ،ثٌذس اًضلی ،لضٍیي،
ًَضْش ،لضٍیي،ضیشاص ،اغفْبى ،یضد ،تْشاى ،سوٌبى ،اسٍهیِ ،ضْیذثبٌّش(ثشای وبستي خبلی) ،ثٌذسلٌگِ(ثشای وبستي خبلی)
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ضْیذسخبیی(ثشای وبستي خبلی) تمَیض اختیبس ضذُ است ٍ گوشوبت هضثَس هىلفٌذ ثػَست هبّبًِ آهبس وبالّبی
تشخیع ضذُ سا ثشاسبس هطخػبت هٌذسج دس فشم (پیَست ضوبسُ  )8ثِ دفتش غبدسات گوشن ایشاى اػالم ًوبیٌذ.
 -2تسُیل ي اوجام تطزیفات گمزکی

تسْیل ٍ تسشیغ اًدبم تطشیفبت گوشوی یىی اص اّذاف ٍ سسبلت ّبی گوشن خوَْسی اسالهی ایشاى دس اسٌبد
ثبال دستی است وِ دس هٌْذسی هدذد فشآیٌذّبی وبسی ٍ استمشاس ًظبم گوشن ًَیي ثِ ایي هْن تَخِ هی ضَد.
هْوتشیي الذاهبت دس ایي خػَظ ثِ ضشح ریل اػالم هی ضَد:
 -1-2ایجاد سزيیس ارسیابی يیژٌ بزای ياحذَای تًلیذی

ثِ هٌظَس تسْیل ٍ تسشیغ اًدبم تطشیفبت گوشوی دس گوشوبت اخشایی وطَس ثب حدن فؼبلیت صیبد  ،سشٍیس اسصیبثی
ٍیژُ ثشای ٍاحذّبی تَلیذی هستمش ضذُ است تب تطشیفبت گوشن ٍاحذّبی تَلیذی ثب حذالل صهبى ٍ حذالل ضشایط
همشس اًدبم ضَد ( .دسحبل حبضش دس گوشن ضْیذسخبئی ،فشٍدگبُ حضشت اهبم خویٌی(سُ) ،ثٌذساهبم خویٌی ٍ تْشاى
ٍ ...سشٍیس اسصیبثی ٍیژُ ثشای ٍاحذّبی تَلیذی ساُ ا ًذاصی ضذُ است) .
 -2-2ايلًیت در ایجاد اوبارَای اختػاغی بزای ياحذَای تًلیذی

اًجبسّبی اختػبغی اص خذهبت ٍیژُ گوشن ثشای فؼبلیي التػبدی است وِ هی تَاًذ ثشای حول ٍ ًگْذاسی وبالّبی
ٍاسداتی گوشن ًطذُ ریٌفؼبى ثِ ٍیژُ ثشای ٍاحذّبی تَلیذی هفیذ ثبضذ  .ایي اهش دس سبل خبسی ثب اٍلَیت هذ ًظش لشاس
گشفتِ  ،هضایب ٍ چگًَگی ٍ هشاحل ػمذ لشاسداد اًجبسّبی اختػبغی دس (پیَست ضوبسُ  )9آهذُ است.
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 -3-2کاَص بزخی مزاحل تزخیع مًاد ايلیٍ ياحذَای تًلیذی

اسسبل هىشس ًوًَِ هَاد اٍلیِ ٍاسداتی ثِ اصهبیطگبُ هَسسِ استبًذاسد ٍ تحمیمبت غٌؼتی ایشاى  ،هَخجبت غشف صهبى
لبثل تَخِ هی ضَد وِ ثشای سفغ ایي هطىل  ،دس هَاسدیىِ ٍاحذّبی تَلیذ فبلذ سبثمِ اختالفی ثشای ٍاسدات هَاداٍلیِ
هَسد ًیبص خَد ثبضٌذ ٍ ّوچٌیي سبثمِ ٍسٍد ّوبى هَاد اص طشیك ّوبى گوشن سا وِ لػذ ٍسٍد هَاد اٍلیِ یبد ضذُ سا
داسًذ  ،هَخَد ثبضذ ٍ آصهبیطگبُ  ،ماَیت هَاد اٍلیِ اظْبسی سا تبئیذ ًوبیذ ً ،یبصی ثِ اسسبل هىشس ًوًَِ ثِ اصهبیطگبُ
هَسسِ استبًذاسد ٍ تحمیمبت غٌؼتی ایشاى ًوی ثبضذ (.پیَست ضوبسُ)10
َ -4-2ذایت اظُاروامٍ َای يارداتی ياحذَای تًلیذی ي غادر کىىذگان ومًوٍ بٍ مسیزَای سبش ي سرد

ثِ هٌظَس تسْیل ٍ تسشیغ اهَس گوشوی فؼبالى التػبدی وطَس ثشای ٍاحذّبی تَلیذی خَش حسبة ٍ یب
داسًذگبى وبست ثبصسگبًی طالیی – هطبثك تفبّن ًبهِ هجبدلِ فی هبثیي گوشن ایشاى ٍ اتبق ثبصسگبًی ٍ غٌبیغ ٍ هؼبدى
ایشاى – اظْبسًبهِ ّبی ٍاسداتی ایي ٍاحذّب ثب اػوبل ًظبست الصم ٍ تؼشیف هؼیبسّبی هشثَطِ تَسط وویتِ ساّجشی ٍ
وویتِ ساّجشدی اًتخبة هسیش ثِ هسیش ّبی سجض ٍ صسد سیستن اًتخبة هسیش ( ّ )Selectivityذایت هی ضًَذّ .وچٌیي
اظْبسًبهِ ّبی غبدساتی هتؼلك ثِ غبدسوٌٌذگبى ًوًَِ وطَسی ًیض ثِ هسیشّبی سجض ٍ صسد سیستن اًتخبة هسیش ّذایت
هی ضَد.
 -5-2تزخیع بذين يقفٍ کاالَای يارداتی ياحذَای تًلیذی معزفی ضذٌ

هطبثك تفبّن ًبهِ هتجبدلِ ثب سبصهبى استبًذاسد ٍ تحمیمبت غٌؼتی ایشاى (پیَست ضوبسُ  ،)11همشس است ثب سػبیت
همشسات هشثَطِ ،وبالّبی ٍاسداتی ٍاحذّبی هؼشفی ضذُ سبصهبى هضثَس ثذٍى ٍلفِ صهبًی اص هجبدی ٍسٍدی ثِ اًجبسّبی
ٍاحذّبی تَلیذی اًدبم گشدد ٍ ّوچٌیي ٍفك تفبّوبت اًدبم ضذُ ثب ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضىیً ،یبصی
ثِ اخز هدَص هَسدی ثشای ضشوتْبی هؼشفی ضذُ آى ٍصاستخبًِ خْت ٍسٍد وبالّبی ٍاسداتی اص هجبدی گوشن ًوی
ثبضذ(.پیَست ضوبسُ .)12ثٌبثشایي ٍاحذّبی تَلیذی هی تَاًٌذ ثب هشاخؼِ ثِ سبصهبى استبًذاسد ٍ تحمیمبت غٌؼتی ایشاى
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ٍ ّوچٌیي ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضىی (حست هَسد) ٍ تمذین دسخَاست خضء ایي گشٍُ اصخذهت
گیشًذگبى لشاس گیشًذ.
 -6-2اوجام تطزیفات "ارسیابی در محل" کاالَای غادراتی بذين محذيدیت سماوی ي مکاوی

ٍاحذّبیی وِ هتمبضی اًدبم تطشیفبت اسصیبثی هحػَالت غبدساتی خَد دس هحل اًجبس ٍ یبٍاحذ تَلیذ خَد هی ثبضٌذ
ثب سػبیت استثٌبئبت اثالؽ ضذُ ثِ گوشوبت طی ثخطٌبهِ ضوبسُ

 233/71/930/747/91860/148045هَسخ 90/7/24

(پیَست ضوبسُ  )13اهىبى تطشیفبت اسصیبثی دس هحل تَلیذ یب اًجبس حتی دس ایبم تؼطیل ٍ خبسج اص سبػبت ٍلت اداسی
هیسش هی ثبضذ.
 -7-2اختػاظ مسیز یا درب خزيج مزسی يیژٌ بزای غادرات

تفىیه دسة ّبی خشٍج هشصی غبدسات اص سبیش هسیشّب اص خولِ تشاًضیت خػَغبً دسگوشوبتی وِ داسای فؼبلیت
ثبالئی ثَدُ ٍ ثؼضبً هٌدش ثِ غف طَالًی وبهیًَْبی حبهل الالم غبدساتی هی گشدد ثِ ػٌَاى یه الذام هؤثش دس خْت
وبّص صهبى اًدبم تطشیفبت گوشوی ثشای ٍاحذّبی تَلیذی هی ثبضذ وِ ثِ گوشوبت اخشایی اثالؽ ضذُ است (پیَست
ضوبسُ)14
 -8-2پذیزش ومًوٍ َای غادرات ياحذَای تًلیذی

هحوَلِ ّبی غبدساتی ٍاحذّبی تَلیذی ،دس غَستی وِ اًدبم تطشیفبت غبدساتی ّوبى ٍاحذ تَلیذی دس گوشن
ری سثط ،هسجَق ثِ سبثمِ ثَدُ ٍ لجال ًظش آصهبیطگبُ دسخػَظ ماَیت وبالی غبدساتی اخز گشدیذُ ثبضذ ،ثب سػبیت
ثخطٌبهِ ضوبسُ  173/71/480/747/130832/151790هَسخ ( 88/7/7پیَست ضوبسُ ً )15یبصی ثِ اسسبل هدذد ًوًَِ
هحوَلِ ثِ آصهبیطگبُ ًجَدُ ٍ سبثمِ یبد ضذُ هَسد پزیشش ٍالغ خَاّذ ضذ.
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 -9-2رسیذگی خارج اس وًبت بٍ ارسش اظُاروامٍ َای ياحذَای تًلیذی

ثشسسی اسصش ثشای وبالّبی ٍاسدُ تَسط ٍاحذّبی تَلیذی دسولیِ گوشوبت اخشائی وطَسخبسج اصًَثت اًدبم
گیشد.
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