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 (2)دستور جلسه  -قانون شناسه دستور

 عنوان دستور
 امرور  قرانون ( 119) مراده ( غ) بنری  موضروع  تولیریی  خطرو   تجهیررات  و آالتماشین معافیت پیشنهاد بررسی

 استانیارد خیمات کارمزد پرداخت از گمرکی

 دستورشرح 

 کوارمود  اخو   بوه  نسوت    قووشی  بازرگوانی  صونای   معوادن ش کشواشرزی      اتوا   اعتورا   مراتو   بررسوی  منظوور  به

 ش آالتماشووی " شاردات از اسووتاندارد  ملووی سووازمان توسوو  گمرکووی ارزش هوووار در هشوو  معوواد  خوودماتی

کووار کارشناسووی   در دسووتور  موضوووع نیسووتند  اجتوواری اسووتاندارد مشوومو  کووه" تولیوودی خطووو  تجهیوورات

   قرار گرف .76دبیرخانه کمیته موضوع ماده 

  شیشووه نفوی   شوورک  کوه  اسو   بوووده ترتیو   بوودی  موضووع  شور  حسو  توضویحات ش مسووتندات ارائوه شووده     

عضووو اتووا  بازرگووانی قوووشی  ش تولیدکننووده شیشووه هووای بسووته بنوودی بووا کوواربرد دارشیووی  خ وصووا  نووی سوویلی   

 بووه ملوووم اسوو   شووده داده سووفارش خووا  مشخ ووات بووا کووه تولیوود خوو  کنتوور  دسووتگاه کووردن شارد بوورای

 در اسوو  گردیووده اسووتاندارد خوودمات کووارمود بعنوووان کوواال گمرکووی ارزش هوووار در هشوو  کووارمود  رداخوو 

 حواک   آن بور  کوه  اسوتانداردی  اساسوا  ش اسو   نتووده  اجتواری  اسوتاندارد  مشومو   کواال  ایو   ایشوان  ظ  به حالیکه

 ارزیوابی  بابو   خودماتی  حیو  ایو    از ش باشود موی ن موجوود  معیارهوای  تواب   مح وو   بوودن  خوا   دلیو   به اس 

 .گردد  رداخ  کارمودی آن باب  که شودمین دریاف   توس  اداره استاندارد  قاب  کاال استاندار ش کیفی

 خوو  در اسووتفاده مووورد دسووتگاه موو کور  دسووتگاه کووه گردیوود مشووخ هووای تکمیلووی دبیرخانووه   بررسووی از  و  

 در گمورک  ارزیوا   کارشونا   نظور  اعموا   دلیو   بوه  اموا  باشود موی  معوا   گمرکوی  حقوو   از اساسوا  ش بووده  تولید

 سونج   هوای  ماشوی   ش شسوای   ش آالت" سرف و   ذیو   ش 90318090 تعرفوه  کود  بوا  کواال   سوفارش  ثتو   هنگام

 مشوومو  کاالهووای فهرسوو  در جهوو  ایوو  از ش (1)پیوسررت شررماره  اسوو  شووده سووفارش ثتوو  "کووردن چوو  ش

 شووورایعالی اجالسوویه هفتمووی  ش یک وود م وووبات 16 بنوود موجوو  بووه کووه اسوو  گرفتووه قوورار اجتوواری اسووتاندارد

 8 معوواد  اسووتاندارد خوودمات کووارمود  رداخوو  مشوومو  (2)پیوسررت شررماره   18/12/1393 مووور  اسووتاندارد

 .اس  شده گمرکی ارزش هوار در

مشکالت وایرادات

 مطروحه

 مووورد آالتماشووی  شوووند مووی شارد شاردکننووده یووا تولیدکننووده توسوو  کووه یآالتووماشووی  ش تجهیوووات برخووی

 از (3)پیوسررت شررماره  گمرکووی امووور قووانون( 119) موواده( غ) بنوود موجوو  بووه ش بوووده تولیوود خوو  در اسووتفاده

بووه منظووور سووفارش کوواال بووا  شاردکننووده تشووخی  دلیوو  بووه گاهووا ؛ شباشووندمووی معووا  شرشدی حقووو   رداخوو 

انتظار از جمله قیمو  یوا کیفیو  مناسو  تور  از متودریی  یور از متودا سوایر اجووای خو  تولیود              مشخ ات مورد

 خو   آالتماشوی  " تعرفوه  از  یور  تعرفوه  کود  بوا  سوفارش  ثتو   لو ا  ش شوود موی  شارد ش سفارش ثت  آنها  از مجوا ش

 شیشووه نفووی  شوورک  بوورای آمووده  ووی  مسوواله مشووابه مشووکالتیش منجوور بووه بوورشز  گوورددموویصووورت  "تولیوود

 خواهد شد.
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 (2)دستور جلسه  -قانون شناسه دستور

کارگروه بنییجمع

 19/10/95مورخ 

  19/10/95کارشناسووی کمیتووه بووه توواریخ  کووارگرشه جلسووهشوور  کاموو  موضوووع ش اسووناد ش موودارک مربو ووه در  

 سووازمان نماینوودگان حضووور در معتوور  بعنوووان قوووشی  اتووا  نماینووده ش شیشووه نفووی  شوورک  موودیری  توسوو 

 تجووارت توسووعه سووازمان ش تجووارت ش معوودن صوونع   شزارت ایووران  اسووالمی جمهوووری گموورک اسووتاندارد  ملووی

 .گردیدش ارائه  تشریح

نتیجه جلسه م کور از ای  قورار بوود کوه اشال  بوا توضویحاتی کوه نماینوده سوازمان ملوی اسوتاندارد در موورد نحووه             

خودماتی کوه بابو     ش نوع خدمات ایو  سوازمان هنگوام شاردات کواال ارائوه نموود  ابهوام معترضوی  نسوت  بوه نووع            

آن کارمود دریاف  شده اس  تا حدی بر ور  گردیود اموا ضومنا قورار بور ایو  شود کوه نماینوده سوازمان  مودارک             

ثتوو  سووفارش شوورک  نفووی  شیشووه را بررسووی نموووده ش ایشووان را از مجموعووه اقوودامات شوورک  بازرسووی ارائووه   

 دهنده خدمات استاندارد  به  ور کام  مطل  نمایند.

بوه  وور کامو  تشوریح      1390 م وو   گمرکوی  اموور  قوانون ( 119) مواده ( غ) بنود ه موضووع حکو    ثانیا  در جلسو 

 شاحوودهای توسوو  معووادن ش صوونای  شزارت تشووخی  بووه تولیوود خوو  آالتماشووی  شارداتگردیوود متنووی بوور اینکووه 

 بنود  ایو  ضومنا توضویح داده شود کوه      اسو   معوا   شرشدی حقوو    رداخو   از را مجواز  معودنی  ش صنعتی تولیدی 

 موالی  نظوام  ارتقوای  ش  و یر  رقابو   تولیود  موانو   رفو   قوانون  قوانون ( 38) مواده ( 2) تت وره   ( ) بنود  حکو   حس 

 آالتماشوی   شارداتکوه  معافیو     اسو   شوده  اصوال   بوا ایو  مضومون    (4)پیوسرت شرماره    1394 م و  کشور

گرفو    صوورت موی   تجوارت  ش معودن  صونع    شزارت تشوخی   بوه   یشوتر تنهوا   کوه از حقوو  شرشدی    تولیود  خ 

 .اس  یافته تغییر ایران  اسالمی جمهوری گمرک مرج  تشخی  یعنی شزارت صم  ش شبه د

 پیشنهاد دبیرخانه

به منظور رف  مشوک  مو کور بورای مجموعوه صونای  ش تولیدکننودگانی کوه بوا آن مواجوه شوده یوا خواهنود شود               

 مؤسسووه مقووررات ش قوووانی  اصووال  قووانون ( 20( موواده )6گووردد  حسوو  شظووایج منوودر  در بنوود ) مووی یشوونهاد 

 تعرفووه بوورای شووورایعالی اسووتاندارد  متنووی بوور ت وووی     1371ایووران م ووو    صوونعتی تحقیقووات ش اسووتاندارد

 مووور  اسووتاندارد عووالی شووورای اجالسوویه هفتمووی  ش یک وود م وووبات (16) سووالیانه  بنوود خوودمات ارائووه کووارمود

 به ای  نحو اصال  گردد که:  18/12/1393

شین " ضوع بنی )غ( ماده )  آالتکلیه ما ( قانون امور گمرکی، فارغ از هر 119و تجهیرات خطو  تولییی مو

   "گردنی، از پرداخت کارمزد تعرفه خیمات استانیارد معاف گردنی.میکی تعرفه ای که ثبت سفارش 

فهرست 
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