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

موضوع : ترخیص نسیه 
با سالم

    پیرو بخشنامه های صادره منتهی به بخشنامه های شماره ٤٨/٣٩٧٤٣٤ مورخ ١٤٠٠/٣/٢٦ و شمارۀ ٤٠/٧٣/٢٩٣٤٨٥ مورخ 
١٣٩٨/٣/٥ و در اجرای جزء (٢) بند(ت) ماده(٣٨) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب (١٣٩٤) و 
جزء (٢) بند(ب) مصوبات چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار وزارت اموراقتصادی و دارایی؛ 
موضوع نامه شمارۀ ٨٠/٣٠٦٢٢ مورخ ١٤٠٠/٣/١ (تصویر پیوست) در راستای تسهیل تشریفات ترخیص کاالهای مربوط به تولید،  
«درصورت دارا بودن ثبت سفارش معتبر و کد ساتا از بانک» با نگهداری بخشی از کاال بعنوان وثیقهی «حقوق ورودی» ؛ با رعایت 

موارد ذیل اقدام الزم معمول گردد:

١-گمرکات اجرایی موظفند براساس پروانه بهرهبرداری ویا جوازتأسیس معتبر، تولیدی بودن متقاضی را احراز  و ومطابق این دستور 
العمل مجاز خواهند بود بارعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص قسمتی از کاالی اظهاری بنام واحد تولیدی( مواد اولیه، کاالهای 

واسطه ای، ماشین آالت ، تجهیزات و لوازم یدکی) و نگهداری بخشی از کاالی وارده؛ اقدام نمایند. 

٢- شرکت ها و موسسات دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز مشمول استفاده از تسهیالت ترخیص 
نسیه موضوع این بخشنامه می باشند.

٣-حداکثر مهلت استفاده از این تسهیالت برای واحدهای تولیدی وهمچنین شرکت های بازرگانی دارای قرارداد با واحدهای 
تولیدی معتبر، به مدت هشت ماه و برای  شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فعاالن مجاز اقتصادی تولیدی به مدت یکسال تعیین می 

گردد.

٤- اعطاء تسهیالت ترخیص نسیه، صرفاً شامل کاالهای بکار رفته در خط تولید ویا در محصول تولیدشده، خواهد بود.

تبصره :چنانچه ردیف تعرفۀ کاال جزو فهرست مجاز ترخیص درصدی موضوع جداول ضمیمه بخشنامه شماره ٩٩/٩٧٨٥٥٤ مورخ 
١٣٩٩/٨/١٨ باشد، نیازی به ارائه کدرهگیری بانک، جهت استفاده از تسهیالت ترخیص نسیه؛ نمی باشد.

٥-چنانچه محمولههای وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقالم، خصوصاً  ارزش مشابه باشند، در صورت تقاضای ذینفع، گمرک 
اجرایی مجاز خواهد بود کل کاالی یک یا چند اظهارنامه وارداتی را به عنوان وثیقه حقوق ورودی- در صورت تکافوی حقوق 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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ورودی و سایر وجوه متعلقه - کاالهای ترخیص شده در گمرک نگهداری و اجازه ترخیص کاالی یک یا چند اظهارنامه(به صورت 
کامل) با استفاده از تسهیالت ترخیص نسیه را صادر نماید.

٦- تسهیالت ترخیص کاالی نسیه؛ مشمول بدهکاران موضوع ماده هفت (٧) قانون امور گمرکی ویا اشخاص و کاالهایی که بنا به 
دستور مراجع ذیصالح قانونی توقیف شده اند؛ نمی گردد.

٧-مقدارکاالی مجاز به استفاده از تسهیالت ترخیص نسیه، مشروط به تکافوی حقوق ورودی وسایر وجوه متعلقه، حداکثر معادل 
پنجاه (٥٠%) از کاالی اظهاری خواهد بود.

تبصره: با توجه به اینکه پروانه ترخیص کاال به صورت الکترونیکی در سامانه صادر میگردد، ضمن درج کد نسیه در خانه مربوطه؛ تا 
تسویه نهایی توسط ذینفع، پروانه صادره به عنوان پروانه ای که تشریفات آن به اتمام نرسیده، تلقی میگردد.

٨-در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر، گمرک محل مکلف است در اسرع وقت با اجرای مواد (٧) و(٨) قانون امورگمرکی، 
نسبت به پیگیری انجام تعهدات تودیع شده اقدام وهمزمان جهت متوقف نمودن اعطاء تسهیالت به صاحب کاال ، مراتب را به 

گمرک ایران منعکس نماید.
٩-گمرک اجرایی موظف است آن قسمت از کاالهای نگهداری شده را پس از سپری شدن مهلت تعیین شده، به عنوان کاالی 
متروکه اعالم ومبلغ بدهی صاحب کاال را در متن اظهارنامۀ متروکه درج و نسبت به پیگیری وصول حقوق ورودی از محل حاصل 

فروش از طریق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اقدام نماید.
١٠-عالوه بر هزینههای گمرکی که نقداً به حساب گمرک واریز  میگردد جریمه های موضوع  مواد (١٠٨) و (١٠٩) قانون 
امورگمرکی(درصورت تعلق) ومالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه نیز بار عایت دستورالعمل های مربوطه نقداً ویا طی ضمانت 

نامه بانکی وصول می گردد.
١١-امکان استفاده همزمان از تسهیالت ترخیص نسیه و سایر تسهیالت وجود نداشته همچنین امکان استفاده از ضمانتنامه بانکی 

بابت حقوق ورودی جهت ترخیص کاالی نگهداری شده به عنوان وثیقه، وجود نخواهد داشت.
١٢-تسهیالت ترخیص نسیه شامل: « مواد اولیه، کاالهای واسطه ای، ماشین آالت، تجهیزات و لوازم یدکی مرتبط با تولید ویا شرکت 
های دانش بنیان بوده وکاالهایی همانند: لوازم آرایشی، مبلمان، اسباب بازی، اشیاء فانتزی و تزئینی،کریستال، ظروف سرامیکی، 

لوستر و آباژور و... (خصوصاً کاالهای گروههای ٢٧ و ٤) را شامل نمی شود.
١٣-در خصوص کاالیی که به عنوان وثیقهی حقوق ورودی نگهداری می گردد، گمرکات اجرایی موظفند به نحو مقتضی به اطالع 
مرجع تحویل گیرنده برسانند تا از هرگونه انتقال مالکیت، مرجوع نمودن، ترانزیت ویا ترانشیپ و هچنین اعالم به عنوان کاالی 

متروکه کاالی یاد شده در مهلت تعیین شده، خودداری نمایند.
١٤-گمرکات اجرایی موظفند آمار سه ماهه ترخیص نسیه را طبق فرم ابالغی به دفترواردات ارسال نموده تا جمع بندی و به مراجع 

ذیربط منعکس گردد. 
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مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده باالترین مقام اجرایی گمرکات اجرایی مربوطه و مسئولیت نظارت بر آن برعهدۀ ناظرین 
محترم حوزه های نظارت و دفتر واردات گمرک ایران می باشد.

 

 

رونوشت: 


