
  صدور مجوز معافيت گمركي براي ورود ماشين آالت: نام خدمت 

  :تعريف خدمت 

ماشين آالت توليدي كه با موافقت وزارت صنايع و معاون توسط واحدهاي توليدي صنعتي و معدني دارنـده ي                   
  .پروانه از وزارت صنايع وارد مي شود به تشخيص وزارت صنايع و معادن از پرداخت حقوق ورودي معاف است 

 در صورتيكه اين قبيل ماشين آالت به مصرف ديگر غير از مصرف تعيين شده از طـرف وزارت                   ) :1(تبصره  
  .صنايع و معادن برسد ، عمل قاچاق محسوب مي شود 

 واحد هاي توليدي داراي كارت شناسايي براي ماشـين آالت وارداتـي خـود جهـت جـايگزيني                   ) :2(تبصره  
ر ساير موارد در صورت انتقال به شهرك صنعتي مصوب شامل اين فعاليت             مشروط به عدم افزايش ظرفيت و د      

  .خواهند بود 

 واحد هاي داراي گواهي فعاليت صنعتي صرفا پس از انتقال به شهرك صنعتي مصوب مـشمول  ) :3(تبصره  
  .اين فعاليت ها خواهد بود 

  .يالت نمي باشند  ماشين آالت و تجهيزات دست دوم مشمول استفاده از اين تسه) :4(تبصره 

 ماشين آالت و تجهيزات وارده توسط واحدهاي غير توليدي تجاري محـسوب شـده و مـشمول    ) :5(تبصره  
  .اين تسهيالت نمي گردند 

  : ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت 

  معاونت امور صنايع و اقتصادي وزارت صنايع و معادن •
 گمركات •
 اداره كل بازرگاني استان تهران •

 : قوانين و مقررات مرتبط با خدمت 

   7/1/1387 مورخ 4/7005دستورالعمل  •

 :مدارك مورد نياز براي خدمت 

    برگ2                             تصوير ثبت سفارش •
   برگ2                                  تصوير پروفرما •
   برگ2                                   تصوير فاكتور •
   برگ2                                   تصوير بارنامه •



   برگ2                               تصوير قبض انبار •
   برگ2                         تصوير اعالميه تأمين ارز •
   برگ2                          كاتالوگ ماشين مورد نظر •
 ارائه تعهدنامه محضري •

 .براي انجام اين فعاليت الزامي است ) يا شناسه صنعتي (  رهگيري  اخذ كد) :1(تبصره

 بـراي دارنـدگان     ir.gov.mim.amar.www ثبت همه ماهه آمـار توليـدات در سـايت            ) :2(تبصره
  . در خواستي ضروري است كارت شناسايي ، پروانه بهره برداري ، گواهي فعاليت صنعتي جهت رسيدگي به هر

  :توضيحات 

  : زمان ميانگين براي سرويس 

  . خواهد بود  روز15در صورت كامل بودن مدارك و عدم نياز به بازديد مدت زمان الزم جهت اخذ پاسخ 

  :............هزينه هاي مربوط به انجام خدمت 

  :نحوه دسترسي به خدمت 

  انه سازمان ويا هر يك از ادارات شهرستاني تابعهارائه درخواست و مدارك تهيه شده در دبيرخ

  ورود اطالعات فرم

  : كد فرم                                                                   :نام فرم 

  SM-FO-24                                                    فرم تعهدنامه محضري

 


