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  7   شماره شیوه نامه: شیوه نامه پرداخت کمک هزینه حمل هوایی کاالهاي اولویت دار صادراتیعنوان: 

 1399/    /  تاریخ تصویب:      : واحد همکار سازمان توسعه تجارت ایرانواحد مسئول: 

 وزارتمقام عالی تصویب کننده:   2664063شماره تماس:

 داردپیوست:    مشوق هاي صادراتی حوزه کاربرد: 

 تاریخ تجدید نظر: 1399سال مدت اعتبار دستورالعمل:   

 مقدمه  )1ماده 

موضوع  1399سال ) بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی 5)ذیل ماده (1) جدول شماره (4در راستاي اجراي ردیف(

شیوه نامه پرداخت کمک بدینوسیله  04/04/1399مورخ  44610به شماره ومتی تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقا

پذیرش، بررسی و پرداخت  با هدف سیاستگذاري، نظارت و ساماندهی هزینه حمل هوایی کاالهاي اولویت دار صادراتی

 مشوق صادراتی به شرح زیر ابالغ می گردد.

 ) اهداف2ماده 

 د مقاومتی در خصوص حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدماتسیاستهاي کلی اقتصا 10بند  تحقق -1-2

گسترش سهم بازار کاالها و خدمات صادراتی، حضور و ماندگاري در بازارهاي هدف و دستیابی به اهداف صادراتی   -2-2

 کشور

 تعاریف) 3ماده  

 سازمان توسعه تجارت ایران  سازمان :

دراتی مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران که اعضاء آن با ابالغ معاون وزیر و رییس کارگروه مشوق هاي صا کارگروه :

 عمل می آید.ه حسب مورد از سایر دستگا هاي مرتبط نیز دعوت بد وکل سازمان توسعه تجارت ایران تعیین می شو

 ) شرح وظایف و مسئولیت هاي کارگروه مشوق هاي صادراتی4ماده 

 

 و اخذ استعالمات الزم صادراتی مرتبط با پرداخت مشوقهايها و دستورالعمل هاي تدوین شیوه نامه -1-4
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پرونده هاي واصله از دبیرخانه کارگروه ( مستقر در دفتر توسعه خدمات بازرگانی )و اعالم نظـر در خصـوص   ممیزي  -2-4

شـیوه نامـه هـاي     بط منـدرج در واجد شرایط بر اساس ضوا و بنگاه هاي میزان مشوقهاي قابل تخصیص به صادرکنندگان

 مصوب

 پیشنهاد در خصوص نحوه هزینه کرد اعتبارات تخصیص در قالب مشوق هاي صادراتی -3-4

  دامنه شمول  )5ماده 

، کشور همسایه 15به صادرات گروههاي کاالیی زیر با اولویت  نسبت کهدولتی کلیه صادرکنندگان ایرانی غیر -1-5

 اقدام نمایند مشمول این شیوه نامه خواهند بود.  اي حوزه اوراسیاچین،سوریه،لبنان و کشوره،هند

صنایع دستی، فرش دستباف، محصوالت دارویی، کشاورزي و صنایع غذایی با بسته بندي مصرف کننده نهایی و  -2-5

  کارگروهسایرکاالهاي ایرانی با ارزش افزوده باال و یا داراي مزیت رقابتی و توجیه اقتصادي به تشخیص 

در صورت تغییر شرایط داخلی و خارجی و اولویت هاي کاالیی و کشوري، کارگروه نسبت به اصالح فهرست کاالها و  :تبصره

 کشورهاي داراي اولویت جدید و نحوه تخصیص کمک حمل هوایی اقدام می نماید.

 میزان و نحوه تخصیص کمک هزینه حمل و نقل هوایی  )6ماده

 درصد هزینه حمل و تا سقف 50به میزان  هزینه هاي حمل ،س نوع کاالي صادراتی و کمک هزینه حمل هوایی بر اسا

 بررسی و پرداخت می گردد. براي هر شرکت در طول یکسال میلیارد ریال 7 
 

بنگاه هاي صادراتی نمونه ملی، ممتاز و داراي مدال افتخـار ملـی داراي کـارت    سقف کمک هزینه حمل هوایی براي  تبصره:

 تعیین می گردد. میلیارد ریال 8ر مبلغ ویژه معتب

 ) مدت اجراي شیوه نامه 7ماده 

از آنجا که منابع پیش بینی شده براي اعطاي مشوق هاي صادراتی جهت پرداخت کمک هزینه حمل هوایی بر اساس منابع 

صرفاً مشمول حمل  کل کشور در نظر گرفته شده است، کمکهاي این شیوه نامه 1399اختصاص یافته در قانون بودجه سال 

 می باشد. 1399کاالهاي صادراتی محقق شده در سال 

 ) مدارك الزم جهت بررسی و پرداخت کمک هزینه حمل 8ماده 

 ) www.e.tpo.ir (ثبت اطالعات و عضویت در سامانه الکترونیکی خدمات سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس -1-8

http://www.e.tpo.ir/
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در موعد زمانی اعالم شده از سوي سازمان و ارائه مدارك و مستندات  به  هاي مورد نظر سازمانتکمیل فرم -2-8

 دبیرخانه کارگروه و دریافت تاییدیه تکمیل پرونده

ی ارائه اسناد حمل تایید شده توسط فرودگاه مبدا منضم به تاییدیه گمرك فرودگاه مبنی برنوع کاال و تناژ بار ارسال -3-8

 شرکت هواپیمایی 

 صادراتی هاي ارائه تصویر پروانه  -4-8

قانون محاسبات عمومی کشور مشمول  )4ها و موسسات صادرکننده کاال و خدمات موضوع ماده ( شرکت )9 ماده

 .مشوقهاي  این شیوه نامه  نخواهند بود

اجراي مفاد این شیوه نامه منوط به ابالغ و تخصیص منابع و اعتبارت الزم بوده و تشکیل پرونده براي متقاضـیان  )  10ماده 

نماید. بدیهی است پرداخت مشوق هاي این شیوه نامه با اولویت زمانی (نوبت) تکمیل پرونده و تا ایجاد هیچگونه حقی نمی

 سقف بودجه تخصیصی خواهد بود.

تبصره توسط سازمان توسعه تجارت ایران تهیه و پس از تایید رییس کل سازمان  2ماده و  11تورالعمل در این دس  )11ماده 

خواهد صویب و از تاریخ ابالغ الزم اجراء صنعت ، معدن و تجارت، ت وزیرتوسعه تجارت ایران در تاریخ ................... از سوي 

 بود.

 

 

 اریخ بازنگري بعديت تصویب کننده تایید کننده عنوان/موضوع

  علیرضا رزم حسینی حمید زادبوم نام و نام خانوادگی

 سمت
معاون وزیر و رییس کل سازمان 

 توسعه تجارت ایران
 وزیر صنعت ، معدن و تجارت

 ثبت نهایی

 امضاء
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 فرم تعهدنامه  شرکت هاي حمل هوایی کاالهاي صادراتی

  

 مستندات ارائه شده تعهد می گردد: بدینوسیله ضمن تایید صحت کلیه مدارك و

 فرزند                                                       چنانچه پس از تعیین و یا پرداخت جوایز و مشوقهاي صادراتی به نحوي از انحاء مدارکی دال بر عدم استحاق اینجانب آقاي / خانم          -1  

 به شناسه ملی  /کد اقتصادي                                         شماره ملی                                  و داراي شرکت تجاري / بازرگانی                            صادره از                و     داراي شماره شناسنامه            

سبت به اخذ وجوه مربوط به جوایز و مورخ                         و همچنین دارنده کارت بازرگانی به شماره                                  مورخ                   ن ثبت شده در اداره ثبت شرکتها به شماره                       

ه ادعا از اینجانب و شرکت / بنگاه مربوطه سلب شده و سازمان توسعه تجارت ایران و دیگر مشوق صادراتی ، براي سازمان توسعه تجارت ، وزارتخانه متبوع و یا سازمانهاي تابعه ثابت شود ، حق هرگون

ري و مطالبه ضرر و زیان وارده از باب تخلف صورت سازمانهاي ذیربط، جهت جلوگیري از تضییع حقوق بیت المال حق عدم پرداخت جایزه و مشوق هاي صادراتی و نیز طرح هرگونه دعوي حقوقی و کیف

زرگانی ، حذف عضویت در سامانه جامع اطالعات ته علیه اینجانب را دارد و همچنین سازمانهاي ذیربط می توانند حسب نظرکارگروه مربوطه نسبت به جلوگیري از ثبت سفارش ، تمدید کارت باگرف

 صادرکنندگان و قطع همکاري با سازمان  اقدام نمایند.

روز) به حساب اعالم شده از سوي سازمان توسعه  15اي صادراتی، نسبت به استرداد مشوق هاي صادراتی دریافتی در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت درصورت اثبات عدم شمول جوایز و مشوق ه -2

 تجارت اقدام نمایم.   

ه مشوق هاي صادراتی به سازمان توسعه تجارت به منزله تعهد سازمان متبوع ،جهت اینجانب با اطالع کامل و آگاهی از مفاد این تعهدنامه و همچنین اطالع از اینکه ارائه مدارك و مستندات مربوط ب -3

 پرداخت جوایز و مشوق هاي صادراتی نمی باشد. آن را امضاء می نمایم.

 مهر و امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا افراد داراي امضاي مجاز :                                  نام شرکت / بازرگانی                                                                                 

 


