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باسالم و احترام
      باعنایت به نامگذاری سال ١٤٠١ به عنوان << تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین>>توسط مقام محترم معظم 
رهبری و در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کاالهای شرکت های تولیدی و 
دانش بنیان  و بهبود فضای کسب و کار،رعایت مفاد و مندرجات بخشنامه های شماره ٧٣/٧١٩/١١٣/١٥٩٨٥٠/٣٧٦٥/٩٣/٥١٤٩٤ 
مورخ ٩٣/٣/٢٦ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ، قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی 
نوآوری ها و اختراعات و تصویب نامه شماره  ١٤١٦٠٢/ت٤٦٥١٣ هـ  مورخ ٩١/٨/٢١ هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه 
اجرایی قانون مذکور و نیز دستور العمل ماده ٢٢ آیین نامه اجرائی آن و بخشنامه شماره  ٧٣/٧١٩/١١٣/٥١٤٩٤/٩٤/٩٦٢٩٤مورخ 
٥/٢٦/ ٩٤ و ١٢٧٥٢١٥ مورخ ١٤٠٠/٩/٢١ و١١٠٦٠٢٠٨ مورخ ١٤٠٠/١٢/٢٨و دقت و اهتمام جدی در خصوص  موارد 

ذیل(مرتبط با واحدهای تولیدی و شرکت های دانش بنیان ) تاکید می گردد؛
١-باستناد بخشنامه١٥٣٩٨٢١/ ٢٧٨سال ٩٨،ترخیص اقالم وارده توسط شرکت های دانش بنیان ( مرتبط با زمینه فعالیت)، بدون 
اخذثبت سفارش و با تائید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بالمانع می باشد. تشخیص دانش بنیان بودن شرکت ها و 

موسسات دانش بنیان نیز به عهده معاونت  مذکور (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ) می باشد.
٢-نمونه های تجاری و تولیدی از نظر گمرک و مصادیق مربوطه طبق مفاد مواد ٣ و ٨ قانون مقررات صادرات و واردت و مواد 
٥ و ١٠ آییننامه اجرایی قانون مربوطه، نمونه های تجاری، تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش، در حدی که می تواند نمونه 

تلقی می شود، به تشخیص گمرک ایران، بدون اخذ ثبت سفارش و با اخذ حقوق ورودی متعلقه قابل ترخیص می باشد.
٣-اجزاء قطعات، و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی داخلی که بر اساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان 
خارجی بصورت رایگان به نام واحد تولیدی ارسال می گردد به تشخیص وزارتخانه های تولید ذیربط و موافقت وزارت 

صنعت، معدن و تجارت قابل ترخیص خواهد بود .
٤- پذیرش ضمانتنامه بانکی معتبر بابت کاالهای وارده توسط واحدهای تولیدی و شرکت های دانش بنیان  و همچنین اخذ 
ضمانت نامه بانکی بابت مالیات برارزش افزوده کاالهای واحدهای تولیدی باستنادبخشنامه ١١٠٦٠٢٠٨ مورخ 

١٤٠٠/١٢/٢٨بالمانع می باشد.
٥- کاالهای وارده مورد نیاز واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت معتبر ، پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس از مراجع قانونی 

ذیربط ، باستناد بخشنامه ١٧٣-٩٨  از پرداخت ٤% مالیات علی الحساب واردات معاف می باشند 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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٦- ارائه تسهیالت مربوط به شرکت های دانش بنیان وواحد های تولیدی که باستناد ابالغ گمرک ایران بعنوان فعاالن اقتصادی 
مجاز (AEO)شناخته شده و یا خواهند شد براساس سطوح تعیین شده در نامه های ابالغی بالمانع می باشد .

٧- در صورت درخواست شرکت های مزبور  با ترخیص نسیه ، بررسی و اقدام الزم  بر اساس بخشنامه ابالغی به شماره 
١٤٠٠/٣٩٧٤٣٤  مورخ ١٤٠٠/٣/٢٦ صورت پذیرد. 

٨- ترخیص کاالهای فوری مورد نیاز شرکتهای دانش بنیان بر اساس تسهیالت ماده ٤٢ قانون امور گمرکی قابل بررسی و اقدام 
می باشد که در هر مورد توسط دفتر واردات  و پس از موافقت ریاست کل محترم به گمرک اجرایی مربوطه ابالغ می گردد. 

 
 

 


