
  قانون امور گمرآي ٣٩برخورداري از تسهيالت ماده : نام خدمت 

  :تعريف خدمت 

حقوق گمرآي و سود بازرگاني و عوارض قطعات و لوازم و مواردي آه براي مصرف در 
مواردي آه ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد دستگاه ها وارد مي گردد ، در 

مشمول رديفي از جداول تعرفه شود آه مأخذ حقوقي گمرآي و سود بازرگاني و 
عوارض آن بيشتر ازمأخذ حقوق گمرآي و سود بازرگاني و عوارض شيئي يا ماده 
دستگاه آماده باشد ، به تشخيص و نظارت وزارت صنايع و معادن ، به مأخذ حقوق 

در . دستگاه آماده مربوطه وصول خواهد شد گمرآي و سود بازرگاني و عوارض ماده يا 
صورتيكه اين قبيل آاال به مصرف ديگري غير از مصرف تعيين شده از طرف وزارتخانه 

  .صنعتي ذيربط برسد عمل قاچاق محسوب مي شود 

  : ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت 

  آليه گمرآات •
و تشكل هاي آشوري جهت تأييد عدم ساخت داخل آاالي مورد انجمن ها  •

 نظر

 : قوانين و مقررات مرتبط با خدمت 

  قانون امور گمرآي ٣٩ماده  •

 :مدارك مورد نياز براي خدمت 

  درخواست متقاضي •
 برگ ٢                     تصوير پروانه صنعتي •
  برگ ٢                             تصوير پروفرما •
  برگ ٢                              اآتورتصوير ف •
  برگ ٢                              تصوير بارنامه •
 تأييديه عدم ساخت داخلي آاالي مورد نظر •
 (حسب مورد(بروشور يا برگ آناليز مواد اوليه يا قطعات وارده  •

 .اعالم شماره تعرفه محصول توليدي آن واحد الزامي است 

 براي صدور پروانه جايگزين الزامي است) شناسه صنعتي  يا( اخذ آد رهگيري  •
.  

براي دارندگان www.amar.mim.gov.ir  ثبت مستمر آمار توليدات در سايت •
آارت شناسايي ، پروانه بهره برداري ، گواهي فعاليت صنعتي جهت رسيدگي 

 . به هر در خواستي ضروري است

 :توضيحات 

  : زمان ميانگين براي سرويس 

در صورت نياز (  روز ١۵در صورت آامل بودن مدارك مراجعه بعدي پس از تكميل مدارك 
  .خواهد بود ) به بازديد



  :نحوه دسترسي به خدمت 

ارائه درخواست و مدارك تهيه شده در دبيرخانه سازمان ويا هر يك از ادارات 
  شهرستاني تابعه

  :آدرس محل مراجعه 

، صندوق پستي  ١۵سعادت آباد ، نرسيده به ميدان آاج ، خيابان آيان ، پالك  :تهران 
  )ساختمان شهيد مجتبي جعفرپوريان (  ١۴۶۵۵- ۵۵۵: 

، خيابان معلم ، بعد از دادگستري ) راه آهن سابق (ميدان امام حسين : ورامين 
  مان حمايت از زندانيانانقالب ، پشت فضاي سبز ، طبقه فوقاني ، ساز

  :پاآدشت

  : فيروزآوه ودماوند 

   شهريار ، شهرك اداري ، بلوار دولت ، بعد از فرمانداري: شهريار

  :رباط آريم و نصيرآباد 

  : تلفن 

  ٢٢٠٩٠٨١۶- ١٩،  ٢٢٠٧٨۶٠۶- ١٠: تهران 

  ٠٢٩١- ٢٢٧۴۴٢۵، ٠٢٩١- ٢٢۶٨٩١۴- ۵، ٠٢۶٢- ٢٢۴۶٩٧٣: ورامين 

  ٠٢۶٢- ٣٢۶٧۴۶۴ :شهريار و قدس ومالرد 

  :پاآدشت

  :فيروزآوه ودماوند

  ٠٢٢٩- ۴٣٩١٣۶١ :رباط آريم 

  www.tehran.mim.gov.ir: آدرس وب سايت 

 


