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کلیه گمرکات اجرائی
موضوع: نحوه تعیین تکلیف  باقی مانده اقالم ورود موقت برای پردازش تا سقف ٣درصد 

با سالم،

   به پیوست تصویر نامه شماره ۶٠/٤٣٢٣٠ مورخ ١٤٠٠/٢/٥ به انضمام  سوابق مربوطه به  شماره های  ٩٤/٢١٠/٢۸٤٠٩ مورخ 
٩٤/٥/١١ و  ٩٣/١٠/٢٥٤۶٩ مورخ ٩٣/٥/١٤  دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت،  درخصوص 
نحوه تعیین تکلیف مقدار باقیمانده اقالم ورود موقت برای پردازش(موضوع ماده ٥١ قانون امور گمرکی) تا سقف  ٣%  (سه 
درصد) ارسال می گردد و به آگاهی می رساند: باتوجه مفاد نامه های موصوف در صورت انجام حداقل ٩۷درصد تعهدات 
صادراتی از محل پروانه های ورود موقت موضوع ماده ٥١ قانون امور گمرکی(با در نظر گرفتن مفاد ماده ۸٤ آیین نامه و 
بندهای ٩-٢ و ٩-٣ شیوه نامه ابالغی برای ورود موقت به شماره ١۶٩/٩۷/٤٣٠۸٥۸ مورخ٩۷/٤/١۶و احتساب ضایعات 
مربوطه)، اختتام پرونده و تسویه نهایی پروانه ورود موقت بعد از پرداخت حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلقه وفق ضوابط و 
مقررات جاری برای  مقدار باقیمانده(صرفاً تا میزان سه درصد وزنی پروانه) و بدون نیاز به اخذ مجوز کارگروه ماده ۸۷ آیین 
نامه اجرایی قانون امور گمرکی و بدون نیاز به اخذ مجوز ثبت سفارش از محل مصوبات کارگروه مزبور با رعایت سایر 
مقررات و تشریفات امکان پذیر می باشد. بدیهی است وفق ماده ١٢۷ قانون امور گمرکی مجوزهای الزم منجمله بهداشت و 

استاندارد  بایستی در زمان انجام تشریفات ورود موقت اخذ شده باشد و صدور مجوز از سوی سازمان های همجوار مشروط  
به انجام صادرات  نشده باشد.همچنین ضایعات حاصله در فرایند تولید نیز از حیث قابلیت مصرف در سایر صنایع (بر اساس 

کیل مصرف ابالغی توسط این دفتر) وفق مفاد تبصره ٢ ماده ۸۶ آیین نامه قبل از تسویه نهایی تعیین تکلیف گردد. 

 

 

رونوشت:
-معاونت محترم تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماٌ در اجرای بند ١  نامه شماره ٩٠۶٢۶ مورخ ٩٩/۸/١٢ آن معاونت  و  نیز نامه شماره ٩١/١٤٩٤۷٥ 

مورخ ٩٩/١٠/١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصادی و دارایی جهت استحضار.

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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-جناب اقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ،معدن و تجارت بازگشت به نامه صدراالشاره جهت آگاهی.
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