
شماره سریال:           ٩٨٠٠٠٠٣ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٦٧٨٢٠٣شماره:
١٤٠٠/٠٥/٣١تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحدهای ستادی و  گمرکات اجرایی
موضوع : ابالغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی (ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی)

با سالم،
       پیروبخشنامه شماره ٤٨/٩٩/٣٩٦٤٠٤ مورخ ٩٩/٠٤/١٥ موضوع ابالغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی به پیوست تصویر نامه 
معاون اول  محترم ریس جمهور موضوع  بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی بشماره ٤٧٢١٧ مورخ ١٤٠٠/٠٥/٠٥  که به تصویب ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده است، عیناً جهت اطالع و اقدام الزم درخصوص موارد مرتبط با وظایف و اختیارات گمرک از جمله مفاد 

ماده ١٣ مصوبه موصوف به شرح ذیل با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه ارسال میگردد: 
صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعالم از سایر وزارتخانه ها و سازمان ها -١

تسریع در ترخیص ورودموقت مواد اولیه و کاالهای متعلق به واحد های تولیدی دارای پروانه تأسیس یا بهره برداری جهت پردازش  -٢
موضوع ماده ٥١ قانون امور گمرکی در راستای بند ث ماده ٣٨ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ 

حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کاال.
تسریع در صدور کاالهای دارای پروانه کاربرد عالمت استاندارد معتبر بدون  نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد. -٣

بررسی اجمالی درخواست های استرداد حقوق ورودی صادر کنندگان نمونه ملی یا استانی یا فعاالن اقتصادی مجاز در ارتباط با          -٤
«استرداد حقوق ورودی موضوع ماده ٦٦ قانون امور گمرکی» ( شامل احراز انجام فعل صادرات و رعایت تکلیف و مهلت های قانونی 

مقرر) و صدور حکم استرداد وجوه متعلقه با ارائه  تعهد کتبی صادرکننده مبنی بر پذیرش مسئولیت های احتمالی آن.
 

 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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