بسمه تعالی
اطالعیه2
دستورالعمل نحوه محاسبه درصد عمق ساخت داخل موضوع تبصره ( )1ماده ( )2آیین نامه اجرایی
تبصره جزء ( )3بند (الف) ماده ( )4قانون "حداکثر استفاه از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت
از کاالی ایرانی"

( با همکاری وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت ،نفت ،نیرو ،جهادکشاورزی ،بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران)
کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی که بر اساس مجوز دستگاههای ذیربط مشغول فعالیت اقتصادی میباشند،
الزم است عمق ساخت داخل کاال و خدمات تولیدی خود را محاسبه و به صورت خوداظهاری در سامانه توانیران
ثبت نمایند .بر این اساس ،متقاضی پس از ورود به سامانه توانیران به نشانی  ،www.tavaniran.irفایل
اکسل ( )Excelبارگذاری شده در بخش "تکمیل پرونده بنگاه /ثبت توانمندی" را دریافت نماید .پس از تکمیل
فایل و بدستآوردن عمق ساخت داخل محصول مورد نظر ،عدد بدستآمده در قسمت "عمق ساخت داخل"
درج شود .همچنین الزم است فایل اکسل تکمیلشده در قسمت "اطالعات عمق ساخت داخل" بارگزاری
گردد.
الف) روش محاسبه عمق ساخت داخل کاال
 .1برای محاسبه درصد عمق ساخت داخل کاالها الزم است مجموعه تشکیلدهنده کاال و در ذیل هر
کدام ،قطعات تشکیلدهنده ،مشخص شود.
 .2در صورتی که مجموعه یا قطعات تولیدی مربوط به خود شرکت یا واحد تولیدی باشد الزم است تا
مرحلهای که به خرید داخل یا خارج منتهی گردد ،در نظر گرفته شود.
 .3در خصوص مجموعه و یا قطعاتی که از تولیدات داخل کشور تامین میشود ،نام سازنده مشخص گردد.
در مورد قطعات خارجی ،عنوان نمودن نام کشور کفایت میکند.
 .4پس از مشخصنمودن سازنده قطعات ،الزم است ارزش خرید یا قیمت تمامشده هر یک به درستی
مشخص شده و در ستون مورد نظر درج گردد.
 .5برای محاسبه درصد عمق ساخت داخل ،مجموع ارزش کلیه قطعات تامین شده از داخل کشور ،بر
قیمت تمام شده کاال (مجموع ارزش قطعات داخلی و خارجی) تقسیم میگردد.
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 .6حتیاالمکان در خصوص قطعات تهیهشده در داخل کشور ،عمق ساخت داخل آن در زنجیره در نظر
گرفته شود .برای انجام این امر ،عمق ساخت داخل قطعه تهیهشده در داخل کشور از تولیدکننده اخذ
و در جدول فوقالذکر قید گردد.
ب) روش محاسبه عمق ساخت داخل خدمات
درصد عمق ساخت داخل کلیه خدمات تولیدشده در داخل کشور معادل درصد هزینهکرد سهم نیروی کار
ایرانی در ارائه خدمت است.
تذکر :عدم اظهار عمق ساخت داخل ،حداکثر  6ماه پس از ابالغ این دستورالعمل ،موجب خروج بنگاه اقتصادی
از فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه توانیران میگردد.
نکته :با توجه به اینکه اجزاء و قطعات و همچنین ارزش ریالی تمام شده کاال و خدمات از سوی
سازندگان داخلی در سامانه توانیران درج میشود ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف است
سامانه را به گونهای طراحی نماید که اطالعات مندرج در فایل اکسل ،صرفا در اختیار دبیرخانه
هیات نظارت بر قانون قرار گیرد.
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