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 1 ضميمه                                                                                    فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرايي

صدور معافيت هاي مالياتي تجهيزات و ماشين آالت خطوط توليد :عنوان خدمت -1
 از وزارت صنعت، معدن و تجارت داراي گواهي عدم ساخت داخل

 13021191102شناسه خدمت -2

3- 
ارائه دهنده 

خدمت
 بازار تنظيم مديريت نام دستگاه اجرايي: 

 وزارت جهاد كشاورزي نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

 

 وزارت از داخل ساخت عدم گواهي داراي توليد خطوط آالت ماشين و تجهيزات مالياتي هاي معافيت صدور شرح خدمت
 تجارت و معدن صنعت،

  )G2C( خدمت به شهروندان     نوع خدمت 
  )G2B( خدمت به كسب و كار    

نوع )G2G(خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي    
 

مخاطبين
 كشاورزي عموم توليدكنندگان بخش   

 تصدي گري     حاكميتي     ماهيت خدمت 
 روستايي     شهري     استاني     منطقه اي     ملي     سطح خدمت

 مالكيتثبت     تامين اجتماعي     كسب و كار    ماليات    سالمت   آموزش    تولد      رويداد مرتبط با:
 ساير   وفات   هامدارك و گواهينامه    بازنشستگي    ازدواج    بيمه    تاسيسات شهري     

 رخداد رويدادي مشخص      فرارسيدن زماني مشخص    تقاضاي گيرنده خدمت         نحوه آغاز خدمت
 :  ... ساير     تشخيص دستگاه    

مدارك الزم براي انجام 
 خدمت

 نامه تائيديه از معاونت تخصصي ذيربط منضم به درخواست متقاضي و ساير مدارك مربوط به كاالي مورد نظر 

 قانون امور گمركي باالدستيقوانين و مقررات 

5- 
جزييات خدمت

 

 متغير است سالدر طول . . .  خدمت گيرندگان در:       ماه        فصل                              آمار تعداد خدمت گيرندگان
 سه روز كاري خدمت: ارايه زمان مدتمتوسط 

                                          ( در صورت نياز به تمديد مجوز مراجعه مجدد الزم است) يكبار براي هميشه      تواتر
 . . .  بار در:       ماه        فصل          سال

  تعداد بار مراجعه حضوري
هزينه ارايه خدمت(ريال) به 

 خدمت گيرندگان
 پرداخت بصورت الكترونيك شماره حساب (هاي) بانكي مبلغ(مبالغ)

   
   

. . .   

6- 
نحوه 

دسترسي به خدمت
 

 آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن
www. 

 سامانه يكپارچه ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:
 رسانه ارتباطي خدمت نوع ارائه مراحل خدمت

در مرحله اطالع رساني خدمت
 الكترونيكي     

 
 اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)    
 پست الكترونيك                         ارسال پستي    
 تلفن گويا يا مركز تماس                پيام كوتاه    
 ساير(باذكرنحوه دسترسي)    

ذكر ضرورت  غيرالكترونيكي    
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد     
 جهت احراز اصالت مدرك   
 نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
 ساير:    

 مراجعه به دستگاه:
 ملي   
 استاني   
 شهرستاني   

   

  

  



در مرحله درخواست خدمت
 

 الكترونيكي    
 

 اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)    
 پست الكترونيك                         ارسال پستي    
 تلفن گويا يا مركز تماس                پيام كوتاه    
 دفاتر پيشخوان     

 شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
 عناوين مشابه دفاتر پيشخوان   
 ساير(باذكرنحوه دسترسي)    

ذكر ضرورت  غيرالكترونيكي    
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد     
 جهت احراز اصالت مدرك   
 نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
 ساير:    

 مراجعه به دستگاه:
 ملي   
 استاني   
 شهرستاني   

مرحله 
توليد خدمت

(فرايند داخل دستگاه  
يا ارتباط با ديگر 

دستگاه ها )
 

 الكترونيكي    
 

 )ERP اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)           اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا    
 ساير (باذكرنحوه دسترسي)پست الكترونيك                              

ذكر ضرورت  غيرالكترونيكي    
مراجعه 
حضوري

 ارائه مستندات مورد نياز 

درمرحله ارائه خدمت
 

 الكترونيكي    
 

 اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)    
 پست الكترونيك                         ارسال پستي    
 تلفن گويا يا مركز تماس                پيام كوتاه    
 دفاتر پيشخوان     

 شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
 عناوين مشابه دفاتر پيشخوان   
 ساير(باذكرنحوه دسترسي)    

ذكر ضرورت  غيرالكترونيكي    
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد     
 جهت احراز اصالت مدرك   
 نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
 ساير:    

 مراجعه به دستگاه:
 ملي   
 استاني   
 شهرستاني   

7- 
ارتباط

 
خدمت

 با 
ساير

 
سامانه
 

ها 
(بانكهاي اطالعاتي) 

 در
دستگاه

 فيلدهاي موردتبادل نام سامانه هاي ديگر 
 
 

استعالم  استعالم الكترونيكي
غير 

 الكترونيكي

برخط
 online

 

دسته
اي 

)
Batch
( 

    تدوين پيش نويس و تائيد اوليه آن معاونت تخصصي ذيربط
     
     
     

8-
ارتباط

 
خدمت

 با 
ساير

 
دستگاههاي 

ديگر
 

نام سامانه هاي دستگاه  نام دستگاه ديگر
 ديگر

فيلدهاي 
 موردتبادل

مبلغ 
(درصورت 
پرداخت 
 هزينه)

 غيرالكترونيكي استعالم اگر استعالم الكترونيكي
برخط :است، استعالم توسط

 online
 

دسته
اي 

)
Batch
( 

گمرك جمهوري اسالمي  
 ايران

اعالم وضعيت  
معافيت مالياتي و 

نرخ تعرفه ورود 
 كاال

 دستگاه       
 كننده مراجعه    



سازمان توسعه تجارت 
 ايران

وضعيت اعالم  
معافيت مالياتي و 

نرخ تعرفه ورود 
 كاال

 دستگاه       
 كننده مراجعه    

دفتر صنايع وزارت ص. 
 م.ت

گواهي دريافت  
عدم ساخت داخل 

دستگاه يا 
تجهيزات مورد 

 نظر

 دستگاه       
 كننده مراجعه    

9- 
عناوين 

فرايندهاي خدمت
 

     

 به كاالي مورد نظر اعم از پيش فاكتور، فاكتور، بارنامه، شماره ثبت سفارش، شماره كوتاژ بررسي مستندات ارائه شده مربوط-1
 تائيد و امضاي كارشناس، رئيس گروه ، مدير كل و معاون وزير-2
3- 

. . . . 



 نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت -10
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ارجاع پيش نويس معافيت 
مالياتي با امضاي باالترين مقام 

 / دفتر ذيربط معاونت

دريافت  توسط دبيرخانه معاونت بازرگاني و صنايع 
 كشاورزي

 

 بررسي محتويات و مستندات پيش نويس ارائه شده و مطابقت 
 با مقررات و آئين نامه هاي ذيربط 

 توسط كارشناسان معاونت 
 

تائيد و امضاي معاون وزير در امور بازرگاني و صنايع كشاورزي 
 خطاب به معاون وزير اموراقتصادي و دارايي 

 و رئيس كل گمرك ايران

امضاي كارشناس، رئيس گروه، و مدير كل 
 دفتر توسعه تجارت

 

ارائه كد رهگيري ثبت شماره مجوز اعطايي و 
 سامانه به متقاضي براي ادامه كار

ارسال رونوشت مجوز اعطايي به گيرندگان 
 رونوشت و بايگاني مستندات

 

 پايان فرايند در وزارت جهاد كشاورزي

 

 ادامه فرايند در گمرك جمهوري اسالمي ايران


