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اطالعاتی که نیاز دارید .برتریای که به دنبالش هستید.

خبرنامه مقررات صادرات و واردات

ناشر :شرکت چاپ و نشر بازرگانی
مدیر نشر الکترونیک :محمود ابوالفتحی
تهیهکننده :سارا محسنپور
روابط عمومی :زهرا عرفانی
نشــانی :تهــران ،خیابــان کارگــر شــمالی،
باال تــر از بلــوار کشــاورز ،نبــش کوچــه همــدان،
شــماره  I 1206تلفــن021 - 66939329 :
ایمیلinfo@cppc.ir :

آییننامههای تجاری
ممنوعیت صادرات  ۱۸کاالی اساسی تا اطالع ثانوی
رفع ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان
ممنوعیت صادرات چند قلم کاال ،رفع ممنوعیت صادرات کاغذ
بستهبندی و تیشو
فهرست تکمیلی  ۴۰ردیف کاالیی در کشاورزی معاف از پرداخت
مابه التفاوت نرخ ارز
فراخوان فرآیند انتخاب صادرکنندگان برگزیدۀ استانی -سال ۱۳۹۷

فروش اینترنتی

www.boofeketab.com
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آییننامههای تجاری
بالمانع بودن صادرات پودر گوشت مرغ
پیرو بخشنامه 422529 97/مورخ 1304/97/
موضوع اعالم ممنوعیت صادرات 18
ردیف کاالهای بخش کشاورزی ابالغی وزیر
محترم جهاد کشاورزی ،براساس نامه شماره
2196501/ 97/مورخ 314/ 97/معاونت
توسعه بازرگانی وصنایع کشاورزی وزارتخانه
اشاره شده :صادرات پودر گوشت مرغ (تحت
کد طبقهبندی  )23011000از لیست ممنوعیت
مندرج در ردیف  10جدول ضمیمه بخشنامه
فوق الذکر خارج می گردد و صادرات آن
بارعایت سایر مقررات مربوطه بالمانع است.
http://www.irica.gov.ir/

circularinformation/1037276/1037276.htm

ممنوعیت صادرات  ۱۸کاالی اساسی تا اطالع ثانوی
با توجه به ضرورت تامین کاالهای اساسی و ضروری
کشور و جلوگیری از خروج این کاالها و پیشگیری از
بروز هرگونه رانت در شرایط خاص کنونی با استناد
 .1ذرت ( 1005و کلیه تعرفههای ذیل آن)

 .10پودر ماهی و گوشت ( 2301و کلیه تعرفههای ذیل آن)

 .2گندم ( 1001و کلیه تعرفههای ذیل آن)

 .11انواع سبوس ( 2303و کلیه تعرفههای ذیل آن)

 .3آرد ( 11010000و کلیه تعرفههای ذیل آن)

 .12کنجاله سویا ( 2304و کلیه تعرفههای ذیل آن)

 .4جو ( 1003و کلیه تعرفههای ذیل آن)

 .13سایر کنجالهها ( 2305و  2306و کلیه تعرفههای ذیل
آن))

 .5جو دوسر ( 1004و کلیه تعرفههای ذیل آن)

 .14تفالهها ( 2404و کلیه تعرفههای ذیل آن)

 .6دانههای روغنی (ردیفهای 1206 ،1205 ،1201و کلیه
تعرفههای ذیل آن)

 .15خوراک آبزیان ()23099010

 .7روغن خام و روغن پالم (ردیفهای ،15071000
،151321100 ،15121100 ،15119090 ،15119030 ،15119010
،15132912 ،15121100 ،15123100 ،151232911
 15132999 ،15132991 ،15132919و 15152100

 .16افزودنی خوراک آبزیان ()23099020

دستورالعمل برگشت ارز حاصل از صادرات

 .8یونجه ( 1214و کلیه تعرفههای ذیل آن)

تاریخ تصویب1397/۰۶/24 :
پیرو بخشنامه 70704897/ 197/مورخ
146/ ،97/براساس نامه 210782 97/مورخ
206/ 97/بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران و ضمائم مربوطه( ،موضوع دستورالعمل
برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه
اقتصادی کشور) اخذ تعهد برگشت ارز
حاصل از صادرات از کلیه صادرکنندگان و یا
نماینده قانونی آنها( طبق بند «ش» ماده یک
قانون امورگمرکی) در زمان شروع دور اظهاری
صادرات در سامانه  ، eplبصورت سیستمی
(مندرج در گام یک دور اظهاری صادرات)
بعد از بررسی و تائید متن مربوطه توسط نامبرده
با انتخاب آیتم «ادامه» صورت می پذیرد.

 .9کاه وکلش ( 1213و کلیه تعرفههای ذیل آن))

http://www.irica.gov.ir/

circularinformation/1069058/1069058.htm

ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی ساختهشده
براساس بخشنامه 42252997/ 114/مورخ
134/ 97/و نامه 119152 60/مورخ 85/97/
وزیر صنعت ،معدن و تجارت :از تاریخ
0905/ 97/صادرات هرگونه روغن ساخته
شده ممنوع می باشد.
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به قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی
در وزارت جهاد کشاورزی بدین وسیله صادرات
کاالهای مشروحه تا اطالع ثانوی ممنوع شد.

 .17چاودار ( 1002و کلیه تعرفههای ذیل آن)
 .18سورگوم ( 1007و کلیه تعرفههای ذیل آن)

رفع ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان
پیرو بخشنامه 42252997/ 114/مورخ 124/97/
موضوع ممنوعیت صادرات  18قلم کاالهای
اساسی و ضروری بخش کشاورزی ،براساس نامه
شماره 3081501/ 97/مورخ 76/ 97/معاون
توسعه بازرگانی و کشاورزی وزارت جهادکشاورزی
اعالم میدارد :صادرات خوراک آماده آبزیان ذیل
کدطبقه بندی  23099010پس از تأیید سازمان
شیالت ایران مجاز و بالمانع میباشد .لذا پس از
اظهار کاالی موصوف جهت صادرات ،اطالعات

اظهارنامه به صورت سیستمی به سازمان شیالت
ایران ارجاع شده و پس از صدور تأییدیه سیستمی
آن سازمان ،امکان ادامه فرآیند گمرکی مربوطه میسر
خواهد بود.
بدیهی است ممنوعیت صادرات سایر اقالم
موضوع بخشنامه صدراالشاره همچنان به قوت
خود باقی است.

http://www.irica.gov.ir/

circularinformation/1057826/1057826.htm

عدم شمول ممنوعیتهاومحدودیتهای صادراتی بر صادرات ازمحل ورودموقت
پیرو دستورالعمل تفویض اختیار صدور مجوز
ورود موقت موضوع ماده  51قانون امور گمرکی
430858 97/مورخ 1604/ 97/و ممنوعیتها و
محدودیتهای ابالغی بخشنامه 69645197/191/
مورخ 1206/ ،97/و نامه 155964 60/مورخ
1306/ 97/وزیر صنعت ،معدن و تجارت:
صادرات کاالهای تولید شده از محل مواد اولیه
(اصلی) ورود موقت برای پردازش (موضوع ماده 51

قانون امورگمرکی) با رعایت کلیه ضوابط ،مقررات
و بخشنامه های مربوطه (از جمله ضوابط مقرر در
دستورالعمل تفویض اختیار صدراالشاره و همچنین
مفاد بخشنامه محرمانه 9450105/912/5/41//م
مورخ 3004/ )97/مشمول هیچ یک از محدودیتها
و موانع صادراتی ابالغ شده نمیگردد.

http://www.irica.gov.ir/

circularinformation/1062707/1062707.htm
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نکتههای قانونی
انجام حواله ارزی برای شرکتهای تولیدی تا
سقف  5میلیون یورو امکانپذیر شد
انجام حواله ارزی به منظور واردات کاال
برای شرکتهای تولیدی را در صورت تأیید
وزارتخانه مربوطه تا سقف  5میلیون یورو یا
معادل آن به سایر ارزها با رعایت سایر ضوابط و
مقررات بالمانع اعالم کرد .همچنین در راستای
اجرای سیاست جدید ارزی ،اخذ پیشدریافت
ریالی بابت گشایش اعتبار اسنادی (موضوع
بند  3-1از قسمت «الف» بخش اول مجموعه
مقررات ارزی) برای شرکتهای تولیدی در
صورت تأیید وزارتخانه مربوطه حداکثر تا
سقف  20درصد مجاز است .بدیهی است
مبالغ کمتر از این سقف با توافق بانک عامل
ً
و متقاضی میسر است .ضمنا بهرهگیری از
مفاد این دستورالعمل تا تاریخ 1397/8/30
امکانپذیر خواهد بود.

داروهای ممنوعه برای مسافران به کشورهای
آسیای میانه
طبق اعالم گمرک ايران ،ورود و خروج برخی اقالم
دارويی به کشورهای آسيای ميانه ممنوع است.
به همين دليل الزم است مسافرانی که قصد
سفر به کشورهای آسيای ميانه را دارند از همراه
داشتن اين داروها خودداری کنند و يا در صورت
لزوم ،نسخه پزشک را به همراه داشته باشند.
بر اساس اعالم گمرکات اين کشورها ،ورود اقالم
دارويی ممنوعه در هنگام مسافرت به کشورهای
آسيای ميانه مشمول جريمههای سنگين
میگردد؛ بنابراين از مسافران درخواست میشود
از همراه داشتن اينگونه داروها در زمان مسافرت
به کشورهای آسيای ميانه حتی برای مصارف
ً
شخصی اکيدا خودداری کنند .اين داروها
شامل :استامينوفن کدیين ،کلروديازپوکسايد،
ديفن اکسيالت ،کلونازپام ،کلداکس ،بنسکال،
سودافد ،کلداستاپ ،تیدول  ،۱۰۰رایدول ،۱۰۰
افرين و سوداکلد هستند.

http://www.cppc.ir

www.boofeketab.com

ممنوعیت صادرات چند قلم کاال ،رفع ممنوعیت صادرات کاغذ بستهبندی و تیشو
تاریخ تصویب۱۳۹۷/۰۶/20 :
پیرو ممنوعیتها و محدودیتهای ابالغی منتهی
به بخشنامه 69645197/ 191/مورخ 1206/،97/
و نامه 158527 60/مورخ 156/ 97/وزیر صنعت،
معدن و تجارت :صادرات اقالم ذیل ممنوع است.
لیکن صادرات اقالم مذکور (کاغذهای چاپ،
تحریر ،روزنامه ،مکانیکی حجیم شده و )LWC
از محل مواداولیه ورود موقت مشمول ممنوعیت
نبوده و با رعایت کلیه بخشنامه های مربوطه
(از جمله بخشنامه 72497797/ 203/مورخ
1906/ )97/امکانپذیر میباشد .همچنین،

صادرات کاالهای مذکور ،حتی اگر تحت کدهای
طبقهبندی دیگری نیز اظهار گردد مشمول مفاد
این بخشنامه خواهد بود.
ً
ضمنا پیرو بخشنامه 61373797/175/
مورخ 2405/ 97/صادرات انواع کاغذ بستهبندی
و کاغذ تیشو (پس از تعیین دقیق کدطبقه
بندی آنها) با رعایت مفاد کلیه بخشنامه های
مربوطه (از جمله بخشنامه محرمانه شماره
9450105/912/5/71//م مورخ 304/ )97/از
فهرست ممنوعیت صادرات خارج می گردد.
http://www.irica.gov.ir/

circularinformation/1064537/1064537.htm

فهرست تکمیلی  ۴۰ردیف کاالیی در کشاورزی معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز
براساس نامه  97/501/3079مورخ  97/6/7کاالهای زیر از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز معافاند.
 .1تخم چشمزده ماهی قزلآال ()03019120

 .19دستگاههای آبیاری سنترپیوت ()84244900

 .2انواع بچه ماهی دریایی ()03019920

 .20دستگاههای آبیاری سنترپیوت ()84244900

 .3انواع خوراک آبزیان ()23099010

 .21آبپاش و دستگاههای سنترپیوت ()82244900

 .4تجهیزات پرورش ماهی در قفس ()89079000

 .22گیربکس و الکتروگیربکس ویژه سنترپیوت
()848334010

 .5انواع تون ماهیان منجمد (بلوقین و اسکیب جک)
( 03034300و )03034200

 .23تایر مخصوص دستگاههای سنترگیوت ()40117090
 .24رینگ مخصوص دستگاههای سنترپیوت
()84249000

 .6انواع مکرل صنعتی (بلومکرل و سایر) ( 03035390و
)03035410

 .25آبپاش و رگالتور )84244900( KOMBT

 .7تجهیزات ماهی در قفس ()89079000

 .26رینگ و ماشین آبیاری )87087019( IRRITECH

 .8تجهیزات گلخانه کامل (هیدروپونیک شیشهای)
(94069010

 .27گیربکس UMC
 .28الکتروگیربکس )85015310( UMC

 .9سایر ماشینهای برداشت کشاورزی ()84335990

 .29گیربکس )84834010( UMC

 .10قطعات منفصله جهت تولید کمباین با ساخت داخل  .30نازلهای )84244900( KOMET
 31درصد و بیشتر ()98843220
 .31کلکتور )85030010( UMC
 .11زنجیر کمباینهای سنگین ()73158900

 .32رگالتور و آبپاش )84244900( NELSON

 .12بربرینگ کمباینهای سنگین ()84821000

 .33ماشین آبیاری سنترپیوت )84249200( 8

 .13قطعات منفصله جهت تولید تراکتور با ساخت داخل  .34تاورباکس و کلکتور ()8502010
 51درصد بیشتر ()98870120
 .35شیر برقی سنترپیوت ()84248206
 .14سایر ()84198990

 .36کوپلر گاردان چرخ ماشین آبیاری سنتر ()84249000

 .15سیستمهای آبیاری تحت فشار ()84248200

 .37تایمر تابلو سنترپیوت ()9021000

 .16سیستمهای آبیاری تحت فشار ()84248200

 .38تایر  16/9 * 24سنترپیوت ()40117090

 .17سیستم آبیاری تحت فشار ()84249000

 .39دستگاههای آبیاری سنترپیوت ()8448200

 .18قالب تولید قطرهچکان ()84807100

 .40دستگاههای آبیاری سنترپیوت ()84248200
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نکتههای تجاری

بالمانع بودن اعمال همزمان تخفیف ترجیحی و کاهش سود بازرگانی کاالها ،گمرک
ایران در بخشنامه ای بالمانع بودن اعمال همزمان تخفیف ترجیحی و کاهش سود
بازرگانی کاالهای تجاری وارده از مناطق آزاد را اعالم کرد.

تراز تجاری میان ایران و عمان
(هزار دالر)
2013

2014

2015

صادرات ایران
به عمان

561,183

346,319

297,680

صادرات عمان
به ایران

323,176

2,929

228,412

تراز تجاری

238,007

343,390

69,268

نشانههای رشد تجارت با عمان
رایزن بازرگانی ایران در عمان گفت :با توجه
به اشتراکات فراوان فرهنگی و اجتماعی و
روابط سیاسی حسنه ایران و عمان و تسهیل
صدور روادید برای اتباع ایرانی در فرودگاه
مسقط در اوایل سالجاری ،تعداد مراجعات
فعاالن تجاری ایرانی به سفارت جمهوری
اسالمی ایران در مسقط نسبت به مدت مشابه
سال گذشته دو برابر شده است .به گزارش
روابطعمومی سازمان توسعه تجارت ایران،
عباس عبدالخانی اعالم این خبر افزود :به
صورت متوسط ماهانه هزار نفر فعال تجاری در
زمینههای مختلف از تمام مناطق کشور جهت
راهنمایی و اخذ اطالعات و مشورت های الزم
به دفتر رایزنی بازرگانی ایران در مسقط مراجعه
میکنند.
وی اظهار داشت :حوزههای مواد غذایی،
مصالح ساختمانی ،خدمات گردشگری
سالمت و سرمایهگذاری در عمان جهت
صادرات مجدد به بازارهای پیرامونی مهم
ترین موضوع پرسشهای تجار و بازرگانان
ایرانی را شامل میشود .خاطر نشان میسازد،
بر اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران
حجم مبادالت تجاری بین ایران و عمان در
چهارماهه منتهی به تیرماه سالجاری ۱۱۶
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته
رشد داشته است.
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علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد
و ویژه در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی کشور
بالمانع بودن اعمال همزمان تخفیف ترجیحی
و کاهش سود بازرگانی کاالهای تجاری وارده از
مناطق آزاد و بالمانع بودن کاهش سود بازرگانی
مناطق آزاد در خصوص قطعات  CKDخودرو به
نام واحد های تولیدی خودرو را اعالم کرد.
در این بخشنامه آمده است :با توجه به بند  1و 2
صورتجلسه منعقده مورخ  97/5/20فی مابین
گمرک ایران و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی مقتضی است دستور فرمایند از
تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به رعایت موارد
زیر ضمن لحاظ سایر مقررات مربوطه اقدام الزم
معمول دارند:

.1اعمال همزمان تخفیف تعرفه ترجیحی و
کاهش سود بازرگانی کاالهای تجاری وارده از
طریق مناطق آزاد موضوع تصویب نامه شماره
ه47257ت 186994/مورخ  90/9/26هیات
محترم وزیران بالمانع می باشد.
.2اعمال کاهش سود بازرگانی کاالهای تجاری
وارده ،از طریق مناطق آزاد موضوع تصویب نامه
یادشده در بند  ،1در خصوص واردات قطعات
 CKDخودرو (به استثنای خودروی کامل و
قطعات به صورت  )FULL CKDبه نام واحدهای
تولیدی خودروساز دارای درصد ساخت داخل
بالمانع می باشد .مقتضی است دستور فرمایید
با رعایت کامل مقررات اقدام الزم معمول نمایند.

فراخوان فرآیند انتخاب صادرکنندگان برگزیدۀ استانی -سال ۱۳۹۷
سازمان توسعه تجارت ایران طبق سنوات گذشته
و در راستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن
به تالش قابل تقدیر فعاالن عرصه صادرات کاالها
و خدمات غیرنفتی ،بنگاههای صادراتی برگزیدۀ
استانی را معرفی خواهد کرد.
به گزارش روابطعمومی سازمان توسعه
تجارت ایران ،براساس معیارها و شاخصهای
مقرر و مندرج در سایت  www.tpo.irالگوهای
موفق در عرصه صادرات شناسایی و به عنوان
صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1397طی
بیست و دومین سالروز ملی صادرات معرفی
خواهند شد.
صادرکنندگان استانها که مایلند در این
رقابت استانی شرکت کنند ،ابتدا باید با مطالعه
دقیق شرایط ،ضوابط و معیارها و تکمیل فرم
مربوطه ،براساس هر یک از گروههای کاالیی در
سایت اختصاصی سازمان توسعه تجارت ایران
به آدرس  www.tpo.irبخش فارسی قسمت
صادرکنندگان نمونه (انتخاب صادرکنندگان
برگزیده استانی سال )1397نسبت به ثبت نام

الکترونیکی ،از طریق مراجعه به سایت نمونش
به آدرس  http://nemoonesh1.tpo.irاز روز
شنبه مورخ  97/06/17تا روز پنج شنبه مورخ
 97/07/19اقدام کنند.
تحویل اصل و مدارک و مستندات از روز
سهشنبه مورخ  97/06/20حداکثر تا پایان
وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/07/25به
دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان برگزیده
استانی سال  1397مستقر در سازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت استانها (معاونت
امور بازرگانی و توسعه تجارت) صورت خواهد
پذیرفت.
دبیرخانه کارگروه استانی از پذیرش پرونده
متقاضیان پس از تاریخ مقرر و یا به صورت ناقص
همچنین پیش از انجام فعل ثبت نام الکترونیکی
معذور است .متقاضیان شرکت در این فرآیند
جهت کسب هرگونه اطالعات مورد نیاز با سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان مربوطه (معاونت
امور بازرگانی و توسعه تجارت) تماس بگیرند.
http://www.ibtc.ir/courses

http://www.cppc.ir

www.boofeketab.com

