
شماره سریال:           ١٠٦٠٤٧٨٥ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٤٢٧٧٦٥شماره:
١٤٠٠/١٠/١٩تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

ناظر/ مدیرکل/ مدیر محترم گمرک ...

با سالم و احترام،
با عنایت به صورتجلسه مورخ ١٤٠٠/٠٩/٢١ (تصویر پیوست ) و مکاتبه شماره ١٤٠٠/١٣٥٩٨٤٥مورخ ١٤٠٠/١٠/٦ دفتر 
فناوری اطالعات و ارتباطات و امنیت فضای مجازی در خصوص اجرای بند ٣ تکالیف ابالغی معاون محترم رئیس جمهوری 
مبنی بر صدور پته الکترونیکی با درج درصد کاالی قابل ترخیص و صدور پته برای کلیه محموله هایی که 
هم اکنون بصورت درصدی و یا با صدور حکم مجوز خاص ترخیص می شوند و ارسال برخط و به لحظه 
برای سامانه جامع تجارت ، بدینوسیله ضمن لغو صدور هر گونه مجوز خاص و یا حکم برای ترخیص کاالهای مشمول 
ترخیص درصدی با توجه به امکان ثبت پیغام پارامتریک جهت اعالم میزان ترخیص درصدی توسط کارشناس مربوطه با 
دسترسی ثبت پیغام در سامانه جامع امور گمرکی متمرکز به آدرس acc.irica.ir ( مطابق مراحل ذکر شده در تصویر 
پیوست ) با رعایت کامل کنترلهای ثبت سفارش و منشاء ارز و قوانین و مقررات جاری و بخشنامه های صادره ، نسبت به 
صدور پته بروی پروانه ترخیص درصدی جهت مشاهده و بهره برداری کلیه دستگاههای متقاضی ( اعم از وزارت صمت ، 
سازمانهای صمت استانها ،بانکها، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت بهداشت و... ) اقدام الزم صورت پذیرد . لذا خواهشمند 
است دستور فرمایید اقدامات الزم توسط کارشناسان مربوطه با رعایت کامل مقررات ودر اجرای بخشنامه های صادره جهت 

محموله های با شرایط ترخیص درصدی معمول گردد .
بدیهی است مسئولیت و نظارت بر حسن اجرای هر گونه اقدام وفق قوانین و مقررات جاری و بخشنامه های صادره ، بر 
عهده باالترین مقام و مسئول آن گمرک اجرائی خواهد بود و ارسال آمار ماهیانه اظهارنامه های مربوطه مطابق بخشنامه های 

صادره قبلی و وفق فرمتهای ابالغی همچنان مد نظر خواهد بود  . 

 

 

رونوشت: 
جناب آقای عسگری سرپرست محترم معاون  فنی و امور گمرکی جهت استحضار . -

جناب آقای بعیدی معاون محترم برنامه ریزی و امور بین الملل جهت استحضار .  -
جناب آقای آقاوردی سرپرست محترم مدیرکل حوزه ریاست کل جهت آگاهی.  -

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی بازگشت به نامه شماره فوق الذکر جهت آگاهی وهر گونه اقدام الزم و برقراری امکان اخذ آمار از اظهارنامه های باشرایط ترخیص  -
درصدی از سامانه جامع امور گمرکی . 



   21/9/1400مراحل انجام فرایند ترخیص درصدی وفق مصوبات جلسه 

 

 و درج میزان ترخیص درصدی   ثبت نظر روی پروانهثبت پیغام پارامتریک بادسترسی  .1

   توسط باالترین مقام مسئولبر روی پروانه ترخیص درصدی  سفارش عدم بررسی ثبت استفاده از دسترسی  .2

پرداخت بصورت با انتخاب شرایط    توسط باالترین مقام مسئول   ویرایش پروانه تغییر نوع معامله به غیربانکی با دسترسی   .3

 بدون انتقال ارز  

 توسط صاحب کاال و یا نماینده آن و قرار گرفتن اظهارنامه در مرحله درب خروج  صدور مجوز بارگیری   .4

برروی   .5 پته  و  بیجک  با  صدور  ترخیص درصدی  میزان  به  ترخیص کاال  و  مرحله درب خروج  پروانه در  بر روی همان 

 کنترل ثبت سفارش و مجوزهای ترخیص پروانه ، توسط مسئول درب خروج و کارشناسان مربوطه  

ور مجوز بارگیری پس از انجام مرحله قبل از طریق دسترسی لغو صدور مجوز بارگیری واردات در سامانه جامع  لغو صد .6

 امور گمرکی محلی و قرار گرفتن پروانه در مرحله صدور مجوز بارگیری  

مرحله   .7 انجام  از  قبل  پرداخت  شرایط  به  از  انتقال  بدون  شرایط  از  بانکی  معامله  نوع  دستر  3تغییر  ویرایش  سی  ازطریق 

 توسط باالترین مقام مسئول  پروانه

8. ، بانکی  معامله  نوع  با  پروانه  روی  بر  مانده  باقی  مقدار  سوی    به  منوط  خروج  از  ارز(  )منشاء  بانک  رهگیری  کد  درج 

 است . ((صدور مجوز بارگیری))صاحب کاال و یا نماینده قانونی آن و گذر از مرحله 
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