طزسالعمل اعطای جىاسکمیشنکاران گمزکی
 .1ا یي طشصالؼول دس ساتطَ تَ اػطای جْاصکویؾٌکاسی گوشکات تَ اؽخاؿ ّاجذؽرشایظ آى
تٌظین یاكتَ اعت.
 .2دس طشصالؼوررل هغررؤلیي تافرریدیت ایرري تخررؼ سیاعررت ػوررْه گوشکررات-آهشیررت توٌرریي
ّپالیغ ّسُثشی اداسٍ گوشک هشتْطَ هیثاؽذ.
 .3جْاصکویؾررٌکاسی ػثرراست اص عررٌذ سعررو اعررت کررَ هطرراتن دکررن هررْاد  16ّ 15هرراًْى
گوشکات تشای اؽخاؿ ّاجذ ؽشایظ هطاتن تَ ایري طشصالؼورل تْعرظ اداسٍ توٌریي ّپالیغر
سیاعت ػوْه گوشکات اػطا ه گشدد.
 .4هطاتن تَ دکن هادٍ  15هاًْى گوشکات دّ ًْع جْاص کویؾٌکاسی تَ اؽخاؿ ّاجذ ؽشایظ
تْصیغ ه گشدد.
الق) کویؾٌکاسػوْه :ایي کویؾٌکاسی خرذهات تقرلیَ اهرْام گوشکر سا ترشای هؾرتشیاى
خْیؼ تادسًظشداؽت سٌُوْد ایي طشصالؼول دس تذم اجشت اًجام هیذُذ.
ب)کویؾي کاس خقْف :ایي کویؾٌکاسی اهْام هشتْط ترَ ؽرشکت ّ یرا ؽرخـ هؼریي سا کرَ
اصطشین آى هؼشك گشدیذٍ تقلیَ گوشک ًوایذ.
 .5اهْام اداسات دّلت ّ هؤعغات داخل ّ خراسج ساجغتشؽرذٍ سعرو تْعرظ ًوایٌرذٍ ُرای
ؽاى کَ سعوا تَ گوشک هشتْطَ هؼشك ه گشدد ط هشادل ه گشدد.
 .6اكشاد ػادی هیتْاًٌذ ط هشادل گوشک اهْالؾاى سا خْد اًجام دٌُرذ دس فرْستیکَ اهرْام
ؽاى تَ هٌظْساعتلادٍ ؽخق ّاسد گشدیذٍ تاؽذ ّ هٌؾراء تجراست ًذاؽرتَ تاؽرذ ّ ُونٌراى
اسصػ اهْام هزکْستیؾتشاص هیوت تؼیي ؽذٍ ّصاست هالیَ تشای اهْام ّاسدات ّفادسات
ًثاؽذ  .کَ چٌیي اهْام هیتْاًذ دسجولَ تْسیذ ؿیش سعو تَ دغاب آیٌذ.
ُ .7شگاٍ دسیر گورشک هذقرْل کویؾرٌکاس سعرو هْجرْد ًثاؽرذ اكرشاد ػرادی هیتْاًٌرذ کرَ
تقلیَ گوشک اهْام ّاسدات ّ فادسات خْیؼ سا خْد اًجام دٌُذ.
 .8صهاًیکرَ اداسٍء گوشکرات اجرشاآت خرْیؼ سا ترا عیغرتن ایغریکْدا ( ) ASYCUDAتٌظرین
ًوایذ کویؾٌکاساى ػوْه ّ خقْف هکللیت داسًذ تا تا ایري عیغرتن خرْدسا اػیراس عراصد
دسؿیررشآى تْاًررای كؼالیررت ساًذاؽررتَ جْاصکویؾررٌکاسی ایؾرراى اصطشیررن اداسٍء صی رشتظ اص
اػتثاسعاهظ ه گشدد.

شزایظ بزای اخذ جىاسکمیشنکاران گمزکی
 1 )8ؽخـ ّاجذ ؽشایظ ریل هیتْاًذ تَ فلت کویؾٌکاسدسگوشک اجشای ّظیلَ ًوایذ.
الق) تاتؼیت اكـاًغتاى سا داؽتَ تاؽذ ّ اهاهت دس داخل کؾْسداؽتَ تاؽذ.
ب) عي  18عالگ سا تکویل ًوْدٍ تاؽذ.
ج) جْاصکویؾٌکاسی اص اداسٍ صیشتظ ّصاست هالیَ اخز ًوْدٍ تاؽذ.
د) ی دكتش کاسی هجِضتا توام ّعایل ّتجِیضات اداسی ّ تخٌیک دكتشداؽتَ تاؽذ.
ٍ) داسای اخیم ّکشداس ًیکْ تْدٍ ّ کذام عاتوَ جشم ّ جٌای ّ تخللات گوشک ًذاعتَ تاؽذ.
ّ) هٌاتغ کاك هال تَ هٌظْسپیؾثشد عالن ّظیلَ تَ فلت کویؾٌکاس گوشک سا داؽتَ تاؽذ.
م)آگاُ کاهل دسهْسد هْاًیي ّ طشصالؼول ُای هشتْطَ تَ ّاسدات ّ فادسات اهْام
طْسیکَ دس هادٍ ( ) ایي طشصالؼول اصاى تزکش گشدیذٍ اعت داؽتَ تاؽذ.
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 2 )8دسفْستیکَ دسخْاعرت کٌٌرذٍ یر ؽرشکت هذذّدالوغرؤلیت یرا یر ؽرشک ّعریغ الثٌیراد
تاؽذتوام ؽشکا تایذ ّاجذ ؽشایظ ؽواسٍ(()1-8الق)( ،ب) ّ(ج) تْدٍ ّ دذاهل یک اصؽشکا تٌرذ
(ج) ؽواسٍ( )1-8آًشا تضویي ًوایذ.
.9ؽخـ کاًذیذ تَ اخز جْاصکویؾٌکاسی تایغت اهتذاى هشتْط سا عپشی ًوْدٍ ّ دذ اهل
℅ ً 55وشٍ فذت اهتذاى سا تذعت آسد.
 1)15اهتذاى کویؾرٌکاسی گوشکرات دس ُشعرام دّتراسدس صهراى هؼریي ترَ استثراط اداسٍ گورشک
هشتْطَ تؼذ اص اطیع تَ هوام ریقیح سیاعت ػوْه گوشکات اخز هیگشدد.
 2)15هذل ّ صهاى اخز اهتذاى اصطرشف ادسات گوشکر ترشای تورام اؽرخاؿ ّاجرذ ؽرشایظ 35
سّص هثل اصتاسیخ اخز اهتذاى اتیؽ هیگشدد.
3)15ؽخقیکَ خْاُاى عپشی ًوْدى اهتذاى كْم الزکش تاؽذ تایغت :
الق) ی دسخْاعت اص ؽِشت هکول خْیؼ تَ هغؤم گوشک هشتْطرَ ّیرادكتشهشکضی جرْاص
دذاهل  35سّص هثل اص تاسیخ اخذ اهتذاى تغلین ًوایذ.
ب) دس صهاى تغرلیو كرْسم دسخْاعرت كریظ هشتْطرَ سا کرَ اصطرشف ّصاست هالیرَ تؼریي هر
گشدد تپشداصد .ایي پْم تَ ُیچ فْست هاتل تاصپشداخت ًویثاؽذ.
 4)15اؽخاؿ دوییو ّ دکو اصطشین اداسات سعو ریقیح تَ طثن ّثیوَ سعرو ًوایٌرذٍ
خرْیؼ سا تررشای اخررز جررْاص کویؾررٌکاسی هطرراتن تررَ ؽررشایظ رکشؽررذٍ دسیرري طشصالؼوررل هؼشكر
هیٌوایذ.
ّ 5)15اسدکٌٌررذٍ گرراى ّ فررادسکٌٌذٍ گرراى اهررْام تجرراست ؿررشك ط ر هشادررل گوشک ر اهررْام
خررْیؼ هیتْاًررذ تٌررام خررْد ّ یررا ًوایٌررذٍ خررْیؼ هطرراتن تررَ سٌُوررْد هررادٍ  4)15ایرري طشصالؼوررل
جْاصکویؾٌکاسی اخزًوایٌذ.
 6)15جْاصکویؾٌکاسی هذت یکغام هذاس اػتثاس تْدٍ ّتؼذاهطاتن ؽشایظ ایي طشصالؼٌل تجذیذ
هیگشدد.
 7)15اؽخاؿ دویو ّ دکو ًو تْاًٌذ هثل اص اکوام هرذت یکغرام اصتراسیخ فرذّس جرْاص
کویؾٌکاسی اص ًوایٌذٍ خْد علة اػتوراد ًوایرذ .دس ؿیرشآى تایغرت یکوراٍ هثرل ترا دهیرل هْجرَ ّ
هرراًًْ کتثررا تررَ اداسٍ سیاعررت ػوررْه گوشکررات اطرریع دُررذ.داهت کررَ دس ًتیجررَ دررْاد ؿیررش
هتشهثَ تْجْد ه آیذ اصیي اهش هغتثٌ اًذ.
 8)15هکللیررت ُررا ّ هغررؤلیت ُررای ًاؽرر اص پشّعررَ کویؾررٌکاسی جررْاص خقْفرر ترررذّػ
اؽخاؿ دکو ّ دویو کَ ًوایٌذٍ خْیؼ سا سعوا هؼشك ًوْدٍ ّاصکویؾٌکاسػوْه هشتْط
تَ خْد ؽاى هیثاؽذ.

درخىاستی جهت اخذ جىاس یا تجدید آن
 .1دسخْاعت جِت اخز جْاصکویؾٌکاسی تایذ تؼذ اصعپشی ًوْدى هؤكواًَ اهتذاى ط
ی كْسم داّی توام هؼلْهات هصهَ تْدٍ دس دّ ًول تشتیة ّ تذكتش گوشک هشتْطَ
تغلین دادٍ ؽْد.
 .2جِت تکویل كْسم دسخْاعت اعٌاد ّ هْاد رتل ضشّسی پٌذاؽتَ هیؾْد:
 .1)2كْتْکاپ تزکشٍ ُْیت ؽخـ دسخْاعت کٌٌذٍ ،دسفْستیکَ دسخْاعت تشای
جْاص خقْف تاؽذ كْتْکاپ جْاصتجاست هصم اعت.
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ً.2)2وًَْ اهضاء ؽخـ دسخْاعت کٌٌذٍ
. 3)2دسخْاعت کٌٌذٍ تشای جْاصػوْه هکلق اعت ی کراپ کتاتنرَ دغراب تراًک کرَ
هٌاتغ هال دسخْاعت کٌٌذٍ سا ّاضیخ عاصد ضن كْسم ًوایذ.
ُ 4)2شگرراٍ دسخْاعررت کٌٌررذٍ ؽررشکت تاؽررذ یر کرراپ اصعررٌذ هررذاساػتثاس تضررویٌ ؽررشکت
هشتْطَ سا اسائَ ًوایذ.
 5)2اسائَ ی کاپ اص عٌذ ُْیت هالیات
 6)2تقذین ػذم هغؤلیت ّ عاتوَ جشه اص اداسٍ صیشتظ
 1)3هذت اػتثاس جْاصکویؾٌکاسی یکغام تؼذ اص فذّس آى هیثاؽذ.
 2)3کویؾٌکاساى گوشک تشای تجذیذ جْاص کویؾرٌکاسی خرْد هکلرق اًرذ کرَ  15سّص هثرل
ختن هؼیاد جْاص تَ اداسٍ گوشک هشتْطَ دسخْاعت خْدسا سعوا اسائَ داسًذ.
ُ 3)3شکویؾٌکاسداسًذٍ جرْاص دس خرتن یکغرام اصدّسٍ كؼالثرت ّی هکلرق اعرت هطراتن ترَ
هاًْى ّ طشصالؼول هشتْطَ هالیَ تپشداصد.

تضـــمیه
هثل اص فذّس ّ یا تجذیذ جْاص کویؾٌکاس هکلق اعت پْم تضویي ایرشا کرَ هثلرؾ()55555
اكـاً اصطشف ّصاست هالیَ تؼییي ه گشدد طْس اهاًت تَ دغاب هشتْطَ تگزاسد.
 2)1تضویي هتزکشٍ تَ یک اص اؽکام ریل تْدٍ هیتْاًذ:
الق)پْم ًوذ
ب)تضویي تاًک
 3)1دن اههتیاص جْاص کویؾٌکاسی کَ هثلؾ ( )15555اكـاً اصطشف ّصاست هالیَ تؼریي
گشدیذٍ عاهًَ هثل اص فذّس ّیا توذیذ جْاصتَ دغاب هشتْطَ تذْیل تاً ه گشدد.
 4)1دس ؽشایظ ریل تضویي جْاصکویؾٌکاسی دّتاسٍ هاتل اػادٍ هیثاؽذ
الق)دسفْستیکَ  15سّص هثل اص تکویل هذت یکغام کتثا تَ اداسٍ گوشک هشتْطَ اص ػذم
اداهَ كؼالیت خْیؼ اطریع دادٍ ّاص كؼالیرت گزؽرتَ ،هکللیتِرای هالیرات خرْیؼ سا تقرلیَ
ًوْدٍ تاؽذ فشف پْم تضویي آى تشای ؽاى اػادٍ ه گشدد.
ب)ُشگررراٍ داسًرررذٍ جْاصکویؾرررٌکاسی تؼرررذاص پشداخرررت درررن اههتیاصعررراهًَ الررر  35سّص
تؼذاصؽشّع عام تؼذی كؼالیت خْیؼ سا هتْهق عاصد ّکتثا تَ اداسٍ گوشک هشتْطرَ اصآى
اطیع دُذ  ،تؼذاص تقلیَ هکللیت ُای هالیات ؽاى تش ػیٍّ پْم تضویي دن اههتیراص آى
ًیض دّتاسٍ اػادٍ ه گشدد.

مکلفیت های کمیشنکار
ُ) 1ش کویؾٌکاس هکلق اعت تا تواه اعٌاد ّ دكاتش دغات سا کَ ًوایاًگش هؼراهیت هرال
ّ دغات کویؾٌکاسی ّی تاؽذ ثثت دكتش ًوْدٍ ی کاپ اص اعٌاد هکاتیة،تلِا ،،تیج ُا
ّعایش اعٌادیکَ تَ ؽـل کویؾرٌکاسی استثراط داسد ًرضد خرْیؼ الر هرذت  5عرام ًگِرذاسی
ًوایذ.
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 2)1کویؾرررٌکاس هکلرررق اعرررت ترررا دسفرررْست تـیرررش آدسط دكتشكؼالیرررتً ،وثرررش تلیلرررْى ،
كکظ،ایویل ّاهثام آى تَ اعشع ّهت تَ گوشک هشتْطَ اطیع دُذ.
ُ 3)1شگاٍ اداسٍ گورشک هشتْطرَ تؾرخیـ ًوایرذ کرَ کوکؾرٌکاستَ اػورام خریف هراًْى ّ
طشصالؼول ُای هشتْط هثادست ّسصیذٍ هیتْاًذ ال هذت  3هاٍ كؼالیت کویؾٌکاس هزکْسسا
تَ دالت تؼلین هشاس دُذ.
ُ )2شگرراٍ تخلررق تررَ اًررذاصٍ تیؾررتشی تؾررخیـ گررشدد اداسٍ گوررشک هشتْطررَ تااسائررَء دهیررل
هْجرررَ اصسیاعرررت ػورررْه گوشکرررات خْاُررراى لـرررْ جرررْاص ّی هررر گرررشدد .تؼرررذاصهٌظْسی
جْاصكؼالیت اصًضدؽاى گشكتَ هیؾْد.
 )3دسفررْستیکَ كؼالیررت ّاًجررام اػوررام کویؾررٌکاسًوایاًگشتزّیش ،جؼررل ّیاهْاسددیگشیکررَ
دهلت تَ تخط اصهرْاد هرْاًٌیي ّهورشسات ًاكرزٍ ًوایرذ کویؾرٌکاستَ اداسات دشاعرت هراًْى
جِت تؼویة ػذل ّهضائ هؼشك هیگشدد.
طشصالؼول پشّعَء کویؾٌکاسی ًّذٍْء كؼالیت کویؾٌکاساى جِت هٌظْسی ّهیدظَ ؽرذ
تَ هوام هذتشم ّصاست هالیَ توذین اعت.

ادارهء تقنیه وپالیسی
ریاست عمىمی گمزکات
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