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ناظرین محترم
 مدیران کل ، مدیران محترم گمرکات اجرایی

با سالم 
در راستای شیوه نامه اجرایی طرح فعاالن اقتصادی مجاز (AEO) و در اجرای بند ٥ بخشنامه مقام عالی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی به شماره ١٠٤۸٠٣ مورخ ١٣۹۸/٥/٢٦ مبنی بر «تهیه سیستم رتبه بندی فعاالن اقتصادی مجاز برای کسب و 
کارهای کوچک ، متوسط و بزرگ » مـوضوع بخشنـامه شمـاره ۹۹/٤۷۸٢۷٥ مـورخ ١٣۹۹/٠٤/٣١، بدینوسیله عنـاوین
١٣ شرکت متقاضی به شـرح جدول ذیل که فرآیند مندرج در شیـوه نامه را طی نموده و مـورد تأیید کمیته یاد شده نیز قرار 

گرفته اند، جهت اعطای تسهیالت مصوب در سه سطح ( ٢،١ و٣ ) اعالم می گردند.

« اسامی شرکت های سطح یک تولیدی/ بازرگانی »
شناسه ملی شرکت عنوان شرکت ردیف
١٠١٠١٨٩٥١٠٥ گیتا شیمی سهند ١
١٠١٠٣٦٥٢٦٧٠ تولیدی ایده آل تشخیص آتیه ٢
١٤٠٠٧٦٤٣٣٤٠ اسپادانا قیر پاسارگاد ٣
١٠٣٢٠٣٦١٨٩٩ فنی و مهندسی پترو ایمن شریف ٤
١٠١٠٣٩٢٦٥٥٣ آلیا سیس ارتباط ٥
١٤٠٠٦٤٧٩١٩٠ رایانه همراه معیار ایرانیان ٦
١٠٨٦١٥٧٢٤١٠ تجارت الکترونیک پارسیان کیش ٧

« اسامی شرکت های سطح دو تولیدی »
شناسه ملی شرکت عنوان شرکت ردیف

١٠٨٦٠٠٥٥٤٠٢ پارت پالستیک خراسان ٨
١٤٠٠٧٢٧٢٩٦٠ مهرسان تجارت عقیق ٩
١٠١٠٣٤٣٦٧٧٠ نیکو دوخت ماشین پارسیان ١٠
١٠١٠٣٩٨١٩٠٢ آذین الکترونیک پیشرو ١١
١٤٠٠٥١٨٣٨٩٥ تانیا سرام گاریزات ١٢

« اسامی شرکت های سطح سه بازرگانی »
شناسه ملی شرکت عنوان شرکت ردیف

١٠٢٦٠٤٣٩٥٠٤ زرین پیام سپاهان ١٣

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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تسهیالت مصوب جهت اعطاء به شرکت های سطح یک تولیدی/ بازرگانی:

ترخیص حداکثری در سطوح ١ و ٢ .١

پذیرش ضمانت نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده ٦ قانون امور گمرکی .٢

پذیرش ضمانت نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه های ماده ٦ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی .٣

استفاده از تسهیالت ماده ٥۷ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی  .٤

استفاده از تضمین بیمه ای برای صادرات .٥

استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از تولید .٦

استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از صادرات .۷

تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی موضوع بند الف ماده ٣ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (حداکثر تا سقف .۸

               ٥٠ درصد)
استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امورگمرکی و آئین نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است. .۹

رسیدگی به پرونده اختالفات گمرکی فعاالن اقتصادی مجاز به صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون های پیگیری به  .١٠

               اختالفات گمرکی
١١. ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی

انجام فرآیند استرداد مطابق با تسهیالت پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد .١٢

نگهداری بخشی از کاال به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیالت پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد .١٣

استفاده از تسهیالت ماده ٤٢ قانون امور گمرکی .١٤

١٥. استفاده از تسهیالت موضوع استاندارد ٣٢-٣ کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو

١٦. استفاده ازتسهیالت ماده ٦ قانون امور گمرکی کاالی متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی با تعهد مسئوالن مالی سازمان و       

اشخاص با اخذ ضمانت نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله
رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی  .١۷

پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادر کنندگان .١۸
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تسهیالت مصوب جهت اعطاء به شرکت های سطح دو تولیدی :
• اعمال ماده ٦ ق.ا.گ (ارائه ضمانت نامه یک ساله)

• ترخیص کاال وفق ضوابط مصوب کمیته
• استفاده از تسهیالت ماده ٥۷ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

• استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از تولید
• استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از صادرات

• رسیدگی به پرونده اختالفات گمرکی به صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون های رسیدگی به اختالفات گمرکی
• انجام فرآیند استرداد مطابق با تسهیالت پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد

• نگهداری بخشی از کاال به عنوان وثیقه حقوق ورودی مطابق تسهیالت پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
• استفاده از تسهیالت ماده ٤٢ قانون امور گمرکی

• استفاده از تسهیالت موضوع استاندارد ٣٢-٣ کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو
•رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی 

•پذیرش و تسهیل ورود موقت برای پردازش برای صادر کنندگان

تسهیالت مصوب جهت اعطاء به شرکت های سطح سه بازرگانی :
•اعمال ماده ٦ ق.ا.گ (ارائه ضمانت نامه سه ماهه برای سطح سه)

•ترخیص کاال وفق ضوابط مصوب کمیته
• استفاده از تسهیالت ماده ٥۷ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

• رسیدگی به پرونده اختالفات گمرکی به صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون های رسیدگی به اختالفات گمرکی
• انجام فرآیند استرداد مطابق با تسهیالت پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد

• نگهداری بخشی از کاال به عنوان وثیقه حقوق ورودی مطابق تسهیالت پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
• استفاده از تسهیالت ماده ٤٢ قانون امور گمرکی

• استفاده از تسهیالت موضوع استاندارد ٣٢-٣ کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو
•رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور 

گمرکی 
•پذیرش و تسهیل ورود موقت برای پردازش برای صادر کنندگان 
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ضمن تاکید بر اضافه شدن فهرست شرکت های این بخشنامه به دیگر شرکت های مصوب ابالغی ، اعالم می دارد که تاکنون در 
مجموع ٤۸٥ شرکت مشمول برخورداری از تسهیالت مصوب می باشند.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده آن مدیریت بوده وضروری است در صورت احراز و اثبات موارد تخلف این 
شرکت ها از معیارهای مندرج درشیوه نامه ، گزارش تخلف به دفتر مدیریت اطالعات و برنامه ریزی (دبیرخانه کمیته 

مرکزی فعاالن اقتصادی مجاز) جهت لغو تسهیالت اعطایی ارسال گردد.
الزم به ذکر می باشد که با عنایت به تفکیک تسهیالت قابل ارائه به شرکت های مصوب متناسب با سطوح تعیین شده با لحاظ 
نوع فعالیت (تولیدی/ بازرگانی) بودن آن ها می بایست مالک عمل گمرکات قرار گیرد و تاکید می گردد که تمامی شرکت 
های ابالغی پیش از این بخشنامه مشمول تسهیالت موضوع بخشنامه های مربوط بوده و صرفا تسهیالت تفکیکی این بخشنامه 

در خصوص١٣ شرکت فوق الذکر مصداق خواهد داشت.

 

 

رونوشت:
 ١- جناب آقای دکتر مقدسی - مقام محترم ریاست کل جهت استحضار.

 ٢-  جناب آقای دکتر  بعیدی - معاون محترم برنامه ریزی و امور بین الملل جهت استحضار.
 ٣-  جناب آقای ذاکری - معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی جهت استحضار.

 ٤- جناب آقای دکتر نقدی - معاون محترم حقوقی و نظارت جهت استحضار.
 ٥- جناب آقای خسروی - مدیر کل  محترم حراست و امور انتظامی جهت استحضار.

 ٦- جناب آقای قهرودی - مدیر کل محترم دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد جهت استحضار.
 ۷- جناب آقای شامانی - مدیر کل محترم دفتر صادرات جهت اطالع و اقدام الزم .

 ۸- جناب آقای وکیلی - مدیر کل محترم دفتر واردات جهت اطالع و اقدام الزم .
 ۹- سرکار خانم باقری پور -  مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی جهت اطالع و اقدام الزم.

 ١٠- سرکار خانم زبیدی - رئیس محترم کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی جهت اطالع و اقدام الزم .
 ١١- دفتر مدیریت اطالعات و برنامه ریزی - دبیرخانه کمیته فعاالن اقتصادی مجاز جهت اطالع و اقدام الزم


