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 13/03/1400 تهیه گزارش تاریخ   رویه اجرایی -مقررات -قانون شناسه

 موضوع عنوان
م  وآالت دست د نیماش  تیصدور معاف  اریاخت ضیاز ابالغ بخشنامه وزارت صمت در خصوص تفو  یمشکالت ناش یبررس

 یقانون امور گمرک (119)به استان ها، موضوع بند )غ( ماده   یدیتول  یواحدها  ازیرد نوم

 کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

واحدهای تولیدی، صنعتی و  دیخط تولمورد نیاز   آالتنیواردات ماشا( قانون امور گمرکی،  119بر اساا  بند )غ( ماده )

 می باشد.  معاف   یاز پرداخت حقوق ورود ووزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز   صیتشخ  ابمعدنی  

پیشاانهاد تشااکیس ج ساه   127428با ارسااان نامه شااماره    یجمهور یاسااتدر همین راسااتا معاونت مرترم حقوقی ر

تساهیس و شافاف ساازی مراحس صادور مجوزهای معافیت از حقوق ورودی   به منظوروزارت صامت و گمرک ج.ا.ا مشاترک 

  24/02/99تاریخ   ج ساه فوق الککر درارساان نمود.  دییو ج وگیری از ساردرگمی واحدهای تول ماشاین آالت خط تولید

ن گمرک تشاکیس و تفاهمنامه ای جهت تساهیس صادور اینمایندگان  معاونت امور صانایع وزارت صامت با حراور  مرس  در 

گمرک و وزارت صاامت  نیمابیف  14/05/93مفاد صااورتج سااه مور  معافیت به امرااا رسااید. با امرااا این تفاهمنامه  

 گردید.آن  نیگزیصورتج سه جا نیو مصوبات ا  یت ق کنیکان لم   (یبعد از بهره بردار  تی)موضوع عدم صدور معاف

انواع قالب، ابزار آالت مخصاوص و  د،یخط تول  یو جانب  یاصا   زاتیتجه  ،دیآالت خط تول  نیماشابر اساا  این تفاهمنامه  

مشامون   رانیا یاساالم  یوزارت صانعت، معدن و تجارت و گمرک جمهور  صیبا تشاخ  دیخط تول  یا  هیم زومات سارما

 .می گردند  یقانون امور گمرک (119)موضوع بند )غ( ماده   یاز پرداخت حقوق ورود  تیمعاف

  ت یمسااتعمس بودن کاال در مجوز تبت ساافارر و رعا تیبا درج وضااعنیز  دیآالت مسااتعمس خط تول نیماشااهمچنین 

مشامون معافیت  گمرک   و وزارت صامت توساطقانون مقررات صاادرات و واردات،  یینامه اجرا نییآ 1(42)مقررات ماده  

صنایع ماشین سازی و تجهیزات    در آخرین بند این تفاهمنامه مرکز ساخت داخس،می گردند.  از پرداخت حقوق ورودی 

 .و سازمان های استانی مربوطه به عنوان صادرکنندگان این مجوز معرفی شد

 -، مصاوبه شاماره یب بهبود فراای کساب و کار18/01/1400مور   28008/60وزارت صامت بخشانامه شاماره   اخیرا

قانون   119آالت )نو( موضاوع بند )غ( ماده  در این مصاوبه صادور معافیت ماشاین   مانع زدایی و پشاتیبانی را ابالغ نمود.

( آیین نامه مقررات صااادرات و واردات بدون  42( ماده )2امور گمرکی و مجوز ماشااین آالت مسااتعمس موضااوع بند )

حکف   1399اساتعالم از وزارت به اساتان ها تفویض گردید. لیکن در این تفویض کمیته کارشاناسای تفاهمنامه ساان 

ر اسا  لیست ارسالی مرکز ساخت داخس، ماشین سازی و تجهیزات معاونت امور صنایت وزارت  شده و استان ها صرفا ب

صاامت اقدام به صاادور معافیت خواهند نمود. در واقع در این تفویض، تسااهیس واردات ماشااین آالت مورد نیاز تولید 

 واحدها و استفاده از معافیت آنها از واحدهای تولیدی س ب شده است. 
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مانع زدایی و پشاتیبانی از   -بهبود فراای کساب و کار  عنوان  که بادر ساان جدید  وزارت صامت  ین مصاوبهمتاسافانه اول

 99هیچ کمکی در این حوزه انجام نداده؛ ب که تسااهیالتی که به واساافه تفاهم نامه سااان  گردید، نه تنها  ابالغ   دتولی

 ایجاد شده بود از سرمایه گکارن س ب کرده است.وزارت صمت و گمرک 

و ماشاین آالت خط تولیدی خارجی بر کسای پوشایده نیسات. لکا   زاتیکنندگان تجه  نیبه تأم یداخ   عیصانا  یوابساتگ

تاکید وزارت صااامت بر تامین ماشاااین آالت و دساااتگاه های مورد نیاز خط تولید از واحدهای تولید داخس صاااری   

کیفیت الزم و نیاز واحدهای تولیدی را پوشاش دهد، هیچ واحد تولیدی  ،چنانچه ماشاین آالت سااخت داخسباشاد.   نمی

نخواهد کرد. واحدهای تولیدی با    و هزینه های مرااع  حمس و نقسهای باال  قیمت اقدام به خرید از کشاورهای دیگر با  

دام به خرید اق ، کیفیت و بازدهی مناسااب را داردع م بر اینکه دسااتگاه خریداری شااده ارزر پرداخت هزینه مراااع 

   در واردات ماشین آالت خط تولید صری  نمی باشد.وزارت صمت لیکن اعمان مردودیت  کند.   می

دساتگاه خط تولید که سااخت داخس ندارند مجوز واردات صاادر نمود. این ق م    61برای   وزارت صامت در بخشانامه اون

برای بسایاری مشاکالت ز، رو 15در بازه زمانی  دوباره   با عنایت به اصاالحیهدساتگاه تیییر کرد.    69به بعد از مدتی  اقالم  

. بر فرض مثان چنانچه واحد تولیدی اقدام به واردات دسااتگاهی کرده باشااد و آن دی ایجاد خواهد کردواحدهای تولی

 دستگاه در لیست های بعدی اعالم شده باشد، تک ی  چیست؟!

ده می گردد، عف  به ما ساب  شادن بخشانامه ها و موضاوع دیگری که در بخشانامه های وزارت صامت به وفور مشااه

تبت سافارر شاده و در  1398متاسافانه وزارت صامت ماشاین آالتی که در ساان  دساتورالعمس های وزارت صامت اسات. 

فعالین اقتصادی   بی تعهدیگمرک می باشاد بر اساا  آخرین بخشانامه خود اعمان نظر می کند و باعت متررر شدن و  

 می گردد.خارجی  در مقابس طرفایرانی 

ساان می باشاد،   5موضاوع دیگری در گکشاته و در حان حاضار وجود دارد تاکید واردات ماشاین آالت دسات دوم کمتر از 

 5باعنایت به اینکه ساان سااخت یب دساتگاه هاکی از اساتفاده بیشاتر و یا کمتر آن دساتگاه نمی باشاد، لکا تعیین زمان 

بایستی تست و آزمکایش های الزم مبنی بر کارکرد آن دستگاه به عمس   سان صری  نیست، برای حصون نتیجه صری 

 3ساان پیش باشاد ،امکا اساتفاده نشاده باشاد و در مقابس دساتگاهی سااخت   8سااخت  آید. چرا که امکان دارد دساتگاهی  

 سان پیش باشد و به صورت چند شیفتی کار کرده باشد.

 ررسی کارشناسی از سوی یب تیم متخصص انجام گیرد.از این رو جهت بدست آوردن نتیجه درست بایستی ب

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئو  ایرادات و مشکالت:

که صادور مجوز معافیت حقوق گمرکی به وزارت صامت،   18/01/1400مور    28008/60بخشانامه شاماره با ابالغ .  1

اساتان ها تفویض شاده اسات، هیچ تساهیالتی جهت صادور مجور واردات ماشاین آالت به واحدهای تولیدی ارائه نشاده 

دساتگاه های مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز از سارمایه گکاران سا ب شاده  صادور مجوز واردات ،ب که امکان کارشاناسای  

 است.
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  وابسااتگی واحدهای تولیدی به تامین کنندگان دسااتگاه ها و ماشااین آالت خط تولید   ت صاامت بهعدم توجه وزار.  2

 کیفیت دستگاه های ساخت داخس و تعداد دستگاه های ساخت داخس که نیاز داخس را پوشش نمی دهد.

، باعت متراارر شاادن و بی  صاامت  وزارت  18/01/1400 مور  28008/60 شااماره. عف  به سااب  شاادن بخشاانامه 3

 شده است.تعهدی واحدهای تولیدی در مقابس طرف خارجی 

و ممنوعیت واردات   ساان جاری  برق تا شاهریور ماه ادامه کمبود. عدم توجه وزارت صامت به قفعی های اخیر برق و  4

 ژنراتور، مشکالت بسیاری در تامین برق واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.

جلسه  بندی جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1400/ 03/ 09مورخ 

اترادیه صاادرکنندگان چرم  ج ساه کارگروه تخصاصای شاورای گفتگوی اساتان با حراور نمایندگان ساازمان صامت اساتان،

اساتان، انجمن صانایع اکایی اساتان، کمیسایون صانعت و معدن اساتان در اتاق تبریز برگزار شاد. در این ج ساه مشاکالت 

 در نشست آتی شورا طرح موضوع گردد.پیشنهاد دبیرخانه واحدهای تولیدی بررسی گردید و در نهایت مقرر شد 

 /https://ppdc.tzccim.ir/News/90لینب خبر: 

 پیشنهادات 

 می گردد: پیشنهاد  .1

و تفاهمنامه فی ما بین گمرک ج.ا.ا و وزارت    ابفان صاامت  وزارت  18/01/1400  مور  28008/60  شاامارهبخشاانامه   -

 مجددا احیا گردد. 24/02/99صمت مور  

 و یا  

به نروی اصاالح گردد که تمامی اختیارات تفاهمنامه   صامت  وزارت  18/01/1400  مور  28008/60  شامارهبخشانامه   -

 فی مابین گمرک و وزارت صمت به استان ها تفویض گردد. 24/02/99مور  

  مور  28008/60تا تعیین تک ی  موضاوع مفروحه، واردات دساتگاه های تبت سافارر شاده قبس از بخشانامه شاماره  .  2

 انجام گیرد. 24/02/99طب  تفاهمنامه مور   صمت وزارت 18/01/1400

باه منظور تاامین برق واحادهاای تولیادی در ساااان جااری، ممنوعیات واردات ژنراتورهاای برقی برای واحادهاای تولیادی .  3

 لیو گردد.

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ؛. قانون امور گمرکی1

 . آیین نامه قانون مقررات واردات و صادرات؛2

 وزارت صمت در خصوص ایجاد تسهیس معافیت حقوق گمرکی ماشین آالت خط تولید؛. تفاهمنامه فی ما بین گمرک و  3

 مانع زدایی و پشتیبانی  -، مصوبه شماره یب بهبود فرای کسب و کار18/01/1400مور     28008/60. بخشنامه شماره  4

 .خفاب به دبیرخانه  کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز25/02/1400مور     485/1400. نامه شماره  5

 


