
شماره سریال:           ١١٢٣٨٥٤٣ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/٢٦٢١٩٤شماره:
١٤٠١/٠٢/٣٠تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

گمرکات اجرایی

با سالم و احترام،
   پیرو بخشنامه شماره ١٤٥/٩٦/٥٩٣٣٥٠ مورخ ١٣٩٦/٦/١٥ در خصوص اخذ گواهی تضمین مالیات بر ارزش افزوده ( گواهی 
چک) بابت ترخیص ماشین آالت وتجهیزات خط تولید واحد های تولیدی صنعتی و معدنی، از محل تسهیالت بند(الف) 
ماده(٣٩) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بپیوست تصویر نامه شماره ٢١٠/٢٠٠٣٢/ص مورخ ١٤٠٠/١٢/٢٨ معاونت 
محترم حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ، مبنی بر اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده(٣٩) قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور طبق روال قبلی، تا صدور دستورالعمل اصالحی و یا اعالم هرگونه مقرره جدید در خصوص 

موضوع، جهت اقدام با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد. 
ضمناً دستورالعمل اجرایی بند(الف) ماده(٣٩) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، به شماره ٢٠٠/٩٦/٦٩ مورخ 
١٣٩٦/٥/٢١  ، موضوع ابالغیه شماره ٢٦٩/١٢٤٠/ص مورخ ١٣٩٦/٥/٢٣ سازمان امور مالیاتی کشور ( نامه شناسه ٢٨١٦٦٩٧ ) 

جهت اطالع ارسال می گردد. 

 

 

رونوشت به :
- اداره کل صنایع ماشین آالت و تجهیزات تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت ، جهت استحضار.

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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تبصره۲ـ به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای که توسط رئیس سازمان پیشنھاد و به تصویب وزیر
دادگستری می رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده ھای تعزیراتی اقدام کند.

ایجاد برنامه ریزی،  زیرساخت ھای  تقویت  به منظور  مکلفند  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   (۵) ماده  موضوع  دستگاھھای  کلیه  ـ  ث 
شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل ھویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادھای رسمی و دستیابی قوای
یک از دستگاھھای توسط ھر  خود  حوزه وظایف قانونی  به استعالم ھای صورت گرفته در  موجود کشور  بانکھای اطالعاتی  به  سه گانه 

وابسته به قوای سه گانه به صورت رایگان پاسخ دھند.
ج ـ سازمان زندان ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با ھمکاری دستگاھھای اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم نھاد،

به منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را انجام دھد:
زندانیان و طبقه بندی  نظیر  طریق اقداماتی  زندان ھا از  محیط  حبس، اصالح  مجازات  جنبه اصالحی  بازدارندگی و  رویکرد ارتقای  با  ۱ـ 
باالی شھرھای  در  موقت  بازداشتگاھھای  در  محکومان  از  متھمان  تفکیک  ارتکابی،  جرائم  نوع  و  سابقه  براساس  بازداشت شدگان 

بیست ھزار نفر جمعیت
به را  زندان ھا  تربیتی کشور،  تأمینی و  زندان ھا و اقدامات  سازمان  ھماھنگی  با  پزشکی  بھداشت، درمان و آموزش  ـ وزارت  تبصره 

عنوان منطقه بھداشتی تحت پوشش خدمات جامع و ھمگانی سالمت کشور قرار دھد.
۲ـ آموزش زندانیان واجد شرایط با ھمکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

۳ـ رفع مشکل معیشتی خانواده ھای زندانیان بی بضاعت با ھمکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بھزیستی کشور و سایر
نھادھای ذی ربط و بیمه سالمت رایگان زندانیان و خانواده آنھا

تبصره ـ اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم ھرساله در بودجه ھای سنواتی پیش بینی می شود.
۴ـ تسھیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندھی و محدود کردن موارد

استعالم از سوءپیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چھارچوب قوانین مربوط
۵ ـ معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی ربط پس از آزادی

کشاورزی معادن و  صنایع،  بازرگانی،  اتاقھای  ایران،  اسالمی  جمھوری  انتظامی  نیروی  ذی  ربط،  اجرائی  دستگاھھای  کلیه  ـ  تبصره 
ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف به ھمکاری در امور فوق می  باشند.

آیین نامه اجرائی این بند مربوط به ھمکاری و ھماھنگی دستگاھھای ذی  ربط ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت
سازمان پرورش و  رفاه اجتماعی و آموزش و  تعاون، کار و  پزشکی،  بھداشت، درمان و آموزش  ھمکاری وزارتخانه ھای  با  دادگستری 

زندان ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تھیه می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.
چ ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات الزم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگھای غیرطبیعی در موارد
به نسبت  به دست آمده،  نتایج  به  توجه  با  متوفیان و  محکومان و  متھمان،  ژنتیکی  تھیه شناسنامه ھویت  با  را انجام دھد و  ارجاعی 

برنامه ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاھش جرائم، تخلفات و آسیبھای اجتماعی ناشی از آنھا اقدام کند.
ماده۳۹ـ

خطوط تولید که توسط واحد ھای الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آالت و تجھیزات 
و مالیات  دریافت  بدون  ذی ربط  قانونی  مقررات  رعایت  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  تشخیص  با  مجاز،  معدنی  و  صنعتی  تولیدی 

عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین الزم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می کند.
ب ـ کاالھایی که برای عرضه در نمایشگاھھای خارجی از کشور خارج می شوند، چنانچه به ھنگام خروج از کشور در مراجع گمرکی

ثبت شده باشند در صورت اعاده به کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمی شوند.
دستورالعمل اجرائی این ماده به پیشنھاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب وزیر امور

اقتصادی و دارایی می رسد.
اختصاصی درآمدھای  و  مالی  و  سرمایه ای  دارایی ھای  واگذاری  عمومی،  درآمدھای  از  اعم  دولت  عمومی  بودجه  منابع  ماده۴۰ـ 
دستگاھھای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حسابھای بانکی مربوط به نام خزانه داری کل کشور واریز
اصالحات و  مستقیم  مالیات ھای  قانون  موضوع  مالیات ھای  پرداخت  مشمول  آنھا،  پیمانکاری  فعالیت  به استثنای  می شود،  یا  شده 

بعدی آن نیست.
ماده۴۱ـ اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و
مستقیم مالیات  ھای  قانون  اصالحی   (۱۰۷) ماده  موضوع  مالیات  پرداخت  مشمول  مالی  تأمین  و  تسھیالت  اعطای  مورد  در  دارایی 

مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ نمی باشند.
رعایت ضوابط به  منوط  مجاز است و انجام آن  رسمی کشور  مرزھای  مبادی و  از  به کشور صرفاً  نوع کاال  ھر  تجاری  ماده۴۲ـ واردات 
فنی (گمرکی و تجارت خارجی)، ایمنی، بھداشتی، استانداردھا و قرنطینه  ای است که پس از تصویب مرجع ذی  صالح مربوط توسـط

وزارتخانه ھای صنعت، معدن و تجارت و جھادکشاورزی(حسب مورد) به گمرک ابالغ می  شود.
تبصره۱ـ رعایت این ضوابط عالوه بر کاالھای ترخیص قطعی، برای کاالھای متروکه، ضبطی قطعیت یافته، بالصاحب، صاحب متواری و

مکشوفات قاچاق نیز الزامی است.
تبصره۲ـ واردات تجاری کاال، خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق کاال می باشد.

چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران تحت نظارت ھیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱) ماده۴۳ـ 
قانون پولی و بانکی کشور به پیشنھاد بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می  یابد.

شھرکھای در  استقرار  امکان  مجوز،  صادرکننده  دستگاه  تأیید  با  که  صنعتی  طرحھای  برای  دولتی  و  ملی  اراضی  واگذاری  ماده۴۴ـ 
صنعتی را ندارد، با رعایت سایر قوانین بالمانع می  باشد.

ماده۴۵ـ
شرکت   و  ایران  صادرات  ضمانت  صندوق  ایران،  صادرات  توسعه  بانک  ارزی  بدھیھای  و  دارایی  ھا  تسعیر  از  ناشی  زیان  و  سود  ـ  الف 

سرمایه  گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.
ب ـ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از ھرگونه مالیات معاف است.

ماده۴۶ ـ
موافقت فرماندھی کل قوا درصورت  ملی  امنیت  منافع و  تأمین  منطقه ای و  تراز قدرت  در  دفاعی کشور  توان  افزایش  به منظور  الف ـ 

اقدامات زیر از طریق نیروھای مسلح با ھمکاری دولت معمول می شود:
۱ـ ارتقای توان بازدارندگی

۲ـ اصالح ساختار بودجه ای نیروھای مسلح و افزایش سھم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی
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