मुखपष्ृ ठ

प्राधिकृत

आधथिक कार्िचालक
(एइओ) र्ोजना

--- वारं वार ववचारले जाणारे प्रश्न ---
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प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक (ए इ ओ) र्ोजना वारं वार ववचारले जाणारे प्रश्न
ए इ ओ कार्िक्रमाची पाश्विभूमी व वैशिष्ट्र्े
प्रश्न 1.

प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक (एइओ) म्हणजे कार् ?

उत्तर -

प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक संस्था ही, राष्रीर् सीमाशुल्क कार्द्र्ाच्र्ा वििक्षित
तरतद
ु ींचे पालन करण्र्ासाठी जे आिश्र्क आहे असे कोणतेही काम करताना,
मालाची आंतरराष्रीर्

ने-आण करण्र्ात सहभागी असलेली आणण

जागततक सीमाशुल्क संघटना करारांचे ककं िा तत्सम पुरिठा साखळी सुरिा मानकांचे
अनुपालन करणारी राष्रीर् सीमाशुल्क प्रशासनाद्िारे ककं िा त्र्ांच्र्ाितीने मान्र्ता
दे ण्र्ात आलेली एक व्र्ािसातर्क संस्था आहे.
सुरिा मानके जागततक सीमाशुल्क संघटनेच्र्ा मानकांच्र्ा सुरिा चौकटीत
तपशशलिार ददली आहेत.

भारतीर् प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक कार्िक्रमाची

मानके त्र्ािर आिाररत आहेत.
प्रश्न 2.

प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक कार्िक्रम म्हणजे कार् ?

उत्तर -

प्राधिकृत

आधथिक

कार्िचालक

कार्िक्रम

हा,

प्रामुख्र्ाने

व्र्ापार

सुलभीकरण

उपार्र्ोजना असून त्र्ांना उच्च दजािच्र्ा खात्रीशीर सुवििा पुरविण्र्ाची हमी
दे ण्र्ाच्र्ा दृष्टीने सुरक्षित ि अनुपालनकारी व्र्िसार् तनश्श्चत करणे सीमाशुल्क
प्रशासनास शक्र् होते.

हा विभाश्जत दृश्ष्टकोन, सीमाशुल्क तनर्ंत्रणासाठी कमी

अनप
ु ालन करणास अथिा अनप
ु ालन न करणास ककं िा जोखमीच्र्ा व्र्िसार्ांिर
लि केंद्रीत करण्र्ास सीमाशल्
ु क संसािनास मभ
ु ा दे तो.
मान्र्ता दे ऊन त्र्ाद्िारे

विश्िसनीर् कार्िचालकांना

आंतरराष्रीर् परु िठा साखळी सरु क्षित करणे आणण

आंतरराष्रीर् पुरिठा साखळीतील सिि स्तरांिर सिोत्तम पद्ितीस उत्तेजन दे णे हे
प्राधिकृत

आधथिक कार्िचालक कार्िक्रमाचे

ध्र्ेर्

आहे .

र्ा कार्िक्रमामार्ित,

सीमाशुल्क विभाग आपल्र्ा जबाबदाऱ्र्ा व्र्िसार्ांबरोबर विभागून घेतो त्र्ाचिेळी
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त्र्ांना अनेक अततररक्त लाभ शमळिून दे तो.
प्रश्न 3.

जागततक सीमािुल्क संघटनेच्र्ा प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक र्ोजनेची पाश्विभूमी
कार् आहे?

उत्तर -

प्राधिकृत

आधथिक

अमेररकेतील

कार्िचालक

घटनेची

र्ोजना

तनशमिती

असून

11

सप्टें बर,

त्र्ामुळे

2001

पुरिठा

रोजी

साखळीच

घडलेल्र्ा
दहशतिादी

कारिार्ांसाठी िापरली जाऊ शकते र्ाची सिि सरकारांना जाणीि झाली आणण
पुरिठा साखळी सुरक्षित ठे िण्र्ाची गरज िाटली.

पुरिठा साखळी व्र्ापाराद्िारे

तनर्ंत्रत्रत केली जात असल्र्ाने, परु िठा साखळी सरु क्षित ठे िण्र्ाच्र्ा दृष्टीने
सीमाशुल्क

प्रशासन,

व्र्ापारात

सहभाग

घेत

आहे.

अमेररकेने

सीटी-पीएटी

(सीमाशुल्क व्र्ापार – दहशतिादाविरूद्ि भागीदारी) हा कार्िक्रम सरू
केला.
ु
त्र्ानंतर जागततक सीमाशुल्क संघटनेने, व्र्ापार सुरक्षित ि सुलभीकरणाच्र्ा
दृष्टीने, 2005 मध्र्े मानकांची सुरिा चौकट स्िीकारली.

र्ा सुरिा चौकटीचे,

सीमाशुल्क (विभाग) ते सीमाशुल्क (विभाग) र्ांच्र्ातील भागीदारी, सीमाशुल्क
(विभाग) ते व्र्िसार् र्ांच्र्ातील भागीदारी आणण सीमाशुल्क (विभाग) ते अन्र्
शासकीर् दहतसंबंधित र्ांचा समािेश असणारे तीन स्तंभ आहेत.

प्राधिकृत आधथिक

कार्िचालक कार्िक्रम हा स्तंभ- दोनचा म्हणजेच सीमाशुल्क (विभाग) ते व्र्िसार्
र्ातील भागीदारीचा मुख्र् गाभा आहे.
प्रश्न 4.

जागततक

सीमािुल्क

संघटनेच्र्ा

मानकांच्र्ा

सुरक्षा

चौकटीची

भारतात

अंमलबजावणी किी करण्र्ात र्ेत आहे ?
उत्तर -

मानकांची सुरिा चौकट ही ज्र्ा तनकषांद्िारे पुरिठा साखळीतील व्र्िसार्ांना एक
सुरक्षित भागीदार म्हणून प्राधिकृत श्स्थती शमळविता र्ेऊ शकेल असे तनकष
ठरविते.

हे तनकष, सीमाशुल्क पररपत्रक क्रमांक 28/2012, ददनांक 16.11.2012

र्ामध्र्े समाविष्ट केल्र्ा आहेत.

त्र्ानंतर पररपत्रक क्रमांक 03/2018, ददनांक

17.2.2018, 26/2018, ददनांक 10.8.2018 आणण पररपत्रक क्रमांक 51/2018,
ददनांक

7.12.2018

र्ाद्िारे

सुिारणा

केलेल्र्ा

पररपत्रक

क्रमांक

33/20163

सीमाशुल्क,

ददनांक

22.7.2016

र्ाद्िारे

एक

सुिाररत

प्राधिकृत,

आधथिक

कार्िचालक कार्िक्रम सुरू करण्र्ात आला.
प्रश्न 5.

भारतातील प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक कार्िक्रमाचा इततहास कार् आहे ?

उत्तर -

सीमाशुल्क पररपत्रक क्रमांक 37/2011, ददनांक 23 ऑगस्ट, 2011 र्ाद्िारे 2011
मध्र्े प्राधिकृत आधथिक
केला होता.

कार्िचालक कार्िक्रम हा एक पथदशी प्रकल्प म्हणून सुरू

र्ा कार्िक्रमात सुिारणा केली आणण पररपत्रक क्रमांक 28/2012,

ददनांक 16.11.2012 र्ाद्िारे अंततम प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक कार्िक्रम सुरू
करण्र्ात आला.
आंतरराष्रीर्

व्र्ापार

िद्
ृ धि

सुलभीकरण

र्ांिर

आिाररत

व्र्ापार

सल
ु भीकरण करार (टीएर्ए) र्ांसारख्र्ा आंतरराष्रीर् घडामोडी विचारात घेऊन
भारत सरकारने व्र्िसार् सुलभीकरणािर भर दे ऊन विद्र्मान अधिस्िीकृत ग्राहक
कार्िक्रम (एसीपी) ि सुिाररत प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक कार्िक्रमाच्र्ा रूपातील
सुिाररत चालू प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक र्ोजना, 2012 चे विशलनीकरण करून
पररपत्रक क्रमांक 33/2016 सीमाशुल्क,

ददनांक 22.7.2016 र्ाद्िारे एक सिंकष,

एकसंि व्र्ापार सुलभीकरण उपक्रम सुरू केला होता.

अधिस्िीकृत ग्राहक कार्िक्रम

ही र्ोजना पररपत्रक क्रमांक 42/2005 सीमाशुल्क, ददनांक 24.11.2005 द्िारे रद्द
करण्र्ात आली.

पररपत्रक क्रमांक 03/2018, ददनांक 17.1.2018 र्ा अन्िर्े

प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक अजि प्रकक्रर्ेची वित्तीर् ऐपतदारी ि विकेंद्रीकरण र्ांचे
आणखी सुलभीकरण करण्र्ात आले.

प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक

टी-1

अशभस्िीकृती अजािची प्रकक्रर्ा, पररपत्रक क्रमांक 33/2016, ददनांक 22.7.2016
मध्र्े करारतनविष्ट केलेल्र्ा पाच जोडपत्रांिरून पररपत्रक क्रमांक 26/2018, ददनांक
10.8.2018 अन्िर्े केिळ दोन जोडपत्रांच्र्ा रूपात करून आणखी सोपी करण्र्ात
आली.

पररपत्रक क्रमांक 51/2018, ददनांक 7.12.2018 अन्िर्े डडसेंबर 2018

पासन
ू प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक

टी-1 कररता ऑनलाईन अजि सादर करण्र्ास

ि त्र्ािरील प्रकक्रर्ेस सुरूिात करण्र्ात आली.
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प्रश्न 6.

भारतीर् सीमािुल्क ववभागाच्र्ा प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक कार्िक्रमाचे ध्र्ेर्
कार् आहे ?

उत्तर -

प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक कार्िक्रमाची उद्ददष््र्े पुढीलप्रमाणे आहे त :•

आंतरराष्रीर्दृष््र्ा मान्र्ताप्राप्त प्रमाणपत्रांसह व्र्िसार् संस्थांची तरतूद
करणे;

•

व्र्ािसातर्क घटकांना “सुरक्षित ि विश्िासाहि” व्र्ापार भागीदार म्हणून
मान्र्ता दे णे;

•

जे िेळ ि खचि र्ातील बचतीत रूपांतररत होतात अशा लाभांद्िारे व्र्िसार्
संस्थांना प्रोत्साहन दे णे;

•

तनर्ाितीपासन
ू आर्ातीपर्ंतची परु िठा साखळी सरु क्षित करणे;

•

समुद्रपार (विेदशी) आर्ातदार / तनर्ाितदारांना पुरिठा करण्र्ाचा करार केला
जातो तेव्हा सुरिा मानकांचे अनुपालन दशिविण्र्ाची िमता;

•

परस्पर मान्र्ता करार (एमआरए) भागीदार दे शांमिील सीमा परिानगी
विशेषाधिकारांमध्र्े िाढ करणे;

•

सुरक्षिततेशी संबंधित व्र्त्र्र्ानंतर मालिाहतुकीतील अडथळे कमी करणे;

•

समाशोिन प्रकक्रर्ा िेळेत (dwell time) ि संबंधित खचाित घट करणे;
आणण

•

ज्र्ा दे शांशी भारताने परस्पर मान्र्ता करार (एमआरए) केला आहे अशा
दे शांशी व्र्ापार करताना त्र्ा दे शांच्र्ा सीमाशुल्कांच्र्ा बाबतीत अनपेक्षित
वििाद (प्रश्न), भेडसाित असतील तर, सीमाशुल्क विभागाचा सल्ला /
सहाय्र् घेणे.

प्रश्न 7.

परु वठा साखळीत सहभागी असलेल्र्ा व्र्वसार्ांसाठी प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक
(एईओ) र्ोजना अतनवार्ि आहे कार्?

उत्तर -

नाही.

प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक र्ोजना ही पूणिपणे एक िैकश्ल्पक र्ोजना

आहे.

प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक दजाि शमळण्र्ाकररता अजि करणे हा एक
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व्र्ािसातर्क तनणिर् आहे, आणण प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक दजाि संपादन करून
घेतल्र्ािर

तुमच्र्ा

व्र्ापाराच्र्ा

पररश्स्थतीिर,

पुरिठा

साखळीतील

तुमच्र्ा

भूशमकेिर आणण तुमच्र्ा व्र्िसार्ासाठी जे लाभ र्ामुळे शमळू शकतात र्ािर तो
अिलंबून आहे.
प्रश्न 8.

भारतीर् प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक कार्िक्रमाची रचना कार् आहे?

उत्तर -

दे र् केलेल्र्ा लाभांची िाढती किा ि अनुपालनकारी शती र्ानुसार आर्ातदार ि
तनर्ाितदार र्ांच्र्ासाठी त्रत्रस्तरीर् कार्िक्रम म्हणजेच एइओ टी-1, एइओ टी-2 ि
एइओ टी-3 अशी रचना आहे.
र्ाशशिार्, ज्र्ांना एईओ – एलओ प्रमाणपत्र ददले गेले आहे असे िाहतूक
सेिा परु िठाकार, अशभरिक ककं िा टशमिनल प्रचालक, सीमाशुल्क दलाल (कस्टम
ब्रोकर), गोदाम प्रचालक र्ांच्र्ासाठी एकलस्तरीर् कार्िक्रम आहे.

प्रश्न 9.

प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक (ए इ ओ) दजािचा वैिता कालाविी ककती आहे?

उत्तर -

प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक (एइओ) प्रमाणपत्राची िैिता, एइओ टी-1 ि एइओ टी2 र्ांसाठी तीन िषें आणण एइओ टी-3 ि एइओ – एल ओ र्ांसाठी पाच िषे आहे.

प्रश्न 10.

भारतातील सवि सीमािुल्क केंद्ांवर एइओ प्रमाणपत्र वैि आहे ककं वा कसे?

उत्तर -

होर्, भारतातील सिि सीमाशुल्क केंद्रांिर एइओ प्रमाणपत्र िैि आहे, म्हणजेच एइओ
दजाि िारकास सिि सीमाशुल्क बंदरे / विमानतळे / भू-सीमा शुल्क केंद्रे र्ेथे एइओचा
लाभ शमळू शकेल.

एइओचे फार्दे
प्रश्न 11.

एइओ दजािचे लाभ कार् आहे त?

उत्तर -

एइओ टी-1, टी-2, टी-3 ि एलओएस र्ा सिि ततन्ही प्रिगांसाठी बरे च लाभ आहेत.
पररपत्रक क्रमांक 33/2016 सीमाशुल्क, ददनांक 22 जुलै, 2016 र्ाच्र्ा पररच्छे द
1.5.1 मध्र्े एइओ टी-1 साठी, पररच्छे द 1.5.2 मध्र्े एइओ टी-2 साठी, पररच्छे द
1.5.3 मध्र्े एइओ टी-3 साठी, पररच्छे द 1.5.4 मध्र्े एइओ एलओसाठी सूचीबद्ि
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केले आहेत.

काही प्रमुख लाभ खाली सूचीबद्ि आहे त.

अ) आंतरराष्रीर् व्र्ापारात सुरक्षित, खात्रीशीर ि अनुपालनकताि व्र्ािसातर्क
भागीदार

म्हणून

मान्र्ता

करार

जगभरात मान्र्ता आणण ज्र्ांनी भारताशी परस्पर
/

व्र्ाख्र्ा

केलेली

आहे

अशा

विदे शी

सीमाशुल्क

प्रशासनाद्िारे व्र्ापार सुलभीकरण शमळणे.
ब) त्र्ांच्र्ा आर्ात कंटे नरचे थेट बंदराबाहेर वितरण (डी पी डी) करण्र्ाची ि
तनर्ाित कंटे नर थेट बंदरात प्रिेश (डी पी ई) करण्र्ाची सुवििा.
क) बँक

हमीस

(बीजी)

शतींमिन
ू

अततशल्
ु कात

पण
ू ित:

ककं िा

अंशत:

सट
ू ,

व्र्ापारी

(एम ओ टी) सट
ू .

ड) सीमाशुल्क भरण्र्ास ददलेला िाढीि कालाििी (डडर्डि पेमेंट ऑर् ड्र्ट
ु ीज)
इ) व्र्िहारात्मक (रान्झॅक्शनल) पीसीए मिून सूट.
त्र्ांची

ऑनसाईट पीसीए ऐिजी

तनिड एइओच्र्ा जोखीम मूल्र्तनिािरणाच्र्ा आिारे पुन्हा करण्र्ाची

तरतूद करण्र्ात

आली आहे.

र्) सीमाशुल्क ब्रोकरसाठी ऐपतदारी प्रमाणीकरणातून (सॉलव्हन्सी सदटिकर्केशन)
सूट.
ग) प्रोर्ाइशलंग करताना, जोखीम विश्लेषण प्रणालीमध्र्े कमी जोखीम दर.
ह) पररपत्रक क्रमांक 18/2017 सीमाशुल्क, ददनांक 29.5.2017 अन्िर्े सुलभ
प्रकक्रर्ेमार्ित अंशत:

शुल्क परताव्र्ाचे

(ड्रॉ बॅक) अधिक जलदगतीने

वितरण.
आर्) परतािा ि अशभतनणिर्ाचा जलद मागोिा.
ज) एर्टीए / पीटीएच्र्ा संबंधित मूळ स्िप्रमाणतत प्रती ककं िा परिानगीसाठी
आिश्र्क

असलेली इतर प्रमाणपत्रे स्िीकारली जातील.

के) एइओ कार्िक्रमाचा भाग म्हणन
भागीदार शासकीर् संस्था आणण इतर
ू
दहतसंबंधित
प्रश्न 12.

र्ांच्र्ाकडून मान्र्ता.

सवि एइओ टी-1 कार्िचालक डीपीडी / डीपीई सुवविेसाठी पात्र आहे त ककं वा कसे?
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उत्तर -

होर्.

सिि एइओ टी-1 / टी-2 / टी-3 दजाि िारक, डीपीडी / डीपीई सुवििेसाठी

हक्कदार आहेत.

तथावप, त्र्ांना थेट बंदर पोहचिणी परिानगीसाठी संबंधित मुख्र्

आर्ुक्तालर्ाकडे अजि करािर्ाचा आहे आणण डीपीडी सुवििेसाठी बंदर प्राधिकरणाकडे
स्ित: ची नोंदणी दे खील करािर्ाची आहे.
प्रश्न 13.

सीमािुल्क ववभाग व एइओ दजाि िारक र्ांच्र्ातील वववादाच्र्ा सवि प्रकरणी,
अनुक्रमे टी-1, टी-2 व टी-3 च्र्ा बाबतीत बँक हमी रकमेत अनुक्रमे 50%, 25%
व िून्र् इतकी घट केली आहे ककं वा कसे?

उत्तर -

नाही.

कोणत्र्ाही पररश्स्थतीत बँक हमीची रक्कम केव्हा 50%, 25% ि शन्
ू र्

केली जाईल ती पररश्स्थती क्रमांक सीबीआर्सी पररपत्रक 38/2016, ददनांक
22.8.2016 र्ामध्र्े नमद
ू केली आहे.

र्ाशशिार् जेव्हा जप्त केलेला माल

तात्पुरता सोडिण्र्ासाठी सिम प्राधिकरणाने बँक हमी सादर करण्र्ाचे आदे श ददलेले
असतील तेव्हा अशा प्रकरणांसाठी हे लागू असणार नाही.
प्रश्न 14.

िुल्काच्र्ा थककत प्रदानाची र्ोजना म्हणजे कार्?

उत्तर -

सीमाशुल्क प्रदान ि सीमाशुल्क तनपटारा अलग करण्र्ासाठी ही एक र्ंत्रणा आहे.
ही ‘प्रथम तनपटारानंतर प्रदान ’ र्ा तत्िािर ती आिाररत आहे.
ददनांक 2 नोव्हें बर, 2016 रोजीच्र्ा दोन्ही अधिसूचना क्रमांक 134/2016
सीमाशुल्क (एमटी) ि 135/2016 सीमाशुल्क (एमटी) र्ांन्िर्े तनर्ाित शुल्काचे
थककत प्रदान तनर्म, 2016 श्अिसूधचत करण्र्ात आले आहे आणण ते 16.11.2016
पासून अंमलात आले आहेत.

एइओ कार्िक्रमांतगित (एइओ टी-2 ि एइओ टी-3)

प्रमाणणत तनर्ाितदारांना, र्ा तनर्मांचा लाभ घेण्र्ासाठी अधिसूधचत करण्र्ात आले
आहे.
प्रश्न 15.

एइओ थककत िल्
ु क प्रदानाची सवु विा किी शमळवू िकते?

उत्तर -

तनर्ाित शल्
ु कािरील थककत प्रदाने तनर्म, 2016 र्ाच्र्ा तनर्म 4 नस
ु ार, प्रलंत्रबत
प्रदानांचा लाभ घेण्र्ाचा इरादा असलेल्र्ा पात्र तनर्ाितदाराने अधिकारिेत्रीर् प्रिान
सीमाशुल्क आर्ुक्त ककं िा सीमाशुल्क आर्ुक्त र्ांना त्र्ांचा इरादा कळिािर्ाचा
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आहे.

दस
ु रा

उपार्

म्हणजे,

आर्सीईजीएटीच्र्ा

www.icegate.gov.in

र्ा

संकेतस्थळािर नोंदणी करािर्ाची आहे.
प्रश्न 16.

थककत िुल्काच्र्ा प्रदानाच्र्ा बाबतीत िुल्क भरण्र्ासाठी दे र् तारखा कोणत्र्ा
आहेत?

उत्तर -

थककत तनर्ाित शुल्काचे प्रदान र्ािरील अधिसूचना क्रमांक 28/2017, सीमाशुल्क
एनटी, ददनांक 31.3.2017 द्िारे सुिाररत केलेल्र्ा अधिसूचना क्रमांक 134/2016
सीमाशुल्क (एनटी) ददनांक 2.11.2016 अनुसार कालमर्ािदा खालीलप्रमाणे आहे :-

शल्
ु क भरण्र्ासाठी बीई परत करण्र्ाची तारीख

थककत शल्
ु क भरण्र्ाचा ददनांक

कोणत्र्ाही मदहन्र्ाच्र्ा 1 ते 15 व्र्ा ददिसापासन
ू

मदहन्र्ाच्र्ा 16 तारखेस

बी/ई
माचि खेरीज मदहन्र्ाच्र्ा 16 व्र्ा तारखेपासून बी/ई

पुढील मदहन्र्ाचा पदहला ददिस

16 / 31 माचिपासून बी/ई

31 माचि

थककत शुल्क प्रदान र्ोजनेतंगित ईलेक्रॉतनक पद्ितीने शुल्क भरािर्ाचे आहे.
प्रश्न 17.

ववदे िांमिील भारतीर् एइओंना हे सुवविाकारी लाभ उपलब्ि करून दे ण्र्ात र्ेतील
ककं वा कसे?

उत्तर -

होर्, ज्र्ा दे शांशी भारताने परस्पर मान्र्ता करारािर (एमआरए) स्िािरी केली आहे
त्र्ा दे शांना र्ाचे लाभ शमळू शकतील.

व्र्ापारात परस्पर तत्िािर लाभ शमळणे

शक्र् व्हािे र्ासाठी संबंधित एइओ कार्िक्रमांना मान्र्ता दे ण्र्ाकररता भारतीर्
सीमाशुल्क विभागाने दक्षिण कोररर्ा, तैिान ि हाँगकाँग र्ांच्र्ाशी सीमाशुल्क
परस्पर मान्र्ता करार (एमआरए) स्िािररत केला आहे.
प्रश्न 18.

परस्पर मान्र्ता करार / व्र्वस्था (एमआरए) म्हणजे नेमके कार् आहे ?

उत्तर -

परस्पर मान्र्ता करार / व्र्िस्था (एमआरए) हा ज्र्ामळ
ु े सीमाशल्
ु क प्रशासनास
आणण खासगी िेत्रातील सहभागीदारांना लाभ शमळतो.

अन्र् कार्िक्रमाच्र्ा एइओ

िैिताकार तनष्कषांना मान्र्ता दे ण्र्ासाठी जे एका व्र्िसार् भागीदारी कार्िक्रमाला
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मान्र्ता दे तात अशा दोन सीमाशुल्क प्रशासनामिील द्विपिीर् समझोता आहे.

तो

जागततक मालिाहू व्र्ापार सुरक्षित ि सुवििाकारी करण्र्ास मदत करतो आणण
कार्िक्रम सदस्र्त्िािर आिाररत असलेल्र्ा एका टोकापासून दस
ु ऱ्र्ा टोकापर्ंतच्र्ा
(एंड – टू – एंड सप्लार्) पुरिठा साखळी सुरिेस चालना दे तो.
अनुपालनविषर्क कोणत्र्ाही शती कोणत्र्ाही संस्थेस कोणतीही सूट ददली
जात नाही.

विदे शी बंदरािरील भारतीर्

तनर्ाितदारांच्र्ा माल पाठिणीसाठी

पद्ितशीर सुवििा ि घटता हस्तिेप, कमीत कमी प्रमाणात जोखीम र्ांिर
आिाररत असलेल्र्ा विस्ताररत र्ंत्रणेच्र्ा संदभाितील लाभ आहेत.
प्रश्न 19.

सीमािुल्क दलालांना (ब्रोकर) ददलेल्र्ा एइओ एलओ दजािचा लाभ, त्र्ांच्र्ा ग्राहकांना
म्हणजेच आर्ातदारांना ककं वा तनर्ाितदारांना दे खील ददला जाईल ककं वा कसे?

उत्तर -

नाही.

एइओ एलओ दजाि केिळ अजिदारांसाठी िैि ि लागू असेल मात्र आर्ातदार

ककं िा तनर्ाितदारांसाठी लागू नाही.

एइओ दजािसाठी त्र्ांनी स्ितंत्रपणे अजि

करण्र्ाची गरज आहे.
प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक (एइओ) अजािची प्रकक्रर्ा
प्रश्न 20.
उत्तर -

प्राधिकृत आधथिक कार्िचालकासाठी (एइओ) अजि कोठे सादर करावेत?
पररपत्रक क्रमांक 3/2018 सीमाशुल्क ददनांक 17.1.2018 द्िारे उक्त
तरतुदीमध्र्े सुिारणा करण्र्ात आली असून त्र्ात अशी तरतूद आहे की, अजि,
संबंधित अधिकारिेत्रीर् सीमाशुल्क मुख्र् आर्ुक्त र्ांच्र्ा कार्ािलर्ाकडे पाठविण्र्ात
र्ािा आणण त्र्ाची प्रत एइओ कार्िक्रम व्र्िस्थापक आंतरराष्रीर् सीमाशुल्क
संचालनालर्ाकडे

ककं िा

काही

शंका

असल्र्ास

एइओ

कार्िक्रम

व्र्िस्थापक

आंतरराष्रीर् सीमाशुल्क संचालनालर्, दहािा मजला, टॉिर-2, जीिन भारती
इमारत, कॅनॉट प्लेस, निी ददल्ली -11001 र्ांच्र्ाकडे पाठविण्र्ात र्ािी.
अधिकारिेत्रीर् सीमाशल्
ु क मख्
ु र् आर्क्
ु ताचे कार्ािलर् हे जेथे आर्ातदार/
तनर्ाितदार/ लॉश्जश्स्टक ऑपरे टर हे, आंतरराष्रीर् परु िठा साखळीत मोठ्र्ा प्रमाणात
व्र्िसार् करतात अशा स्िरूपातील आहे.
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एइओ टी-1 अजि दाखल करण्र्ासाठी आणण त्र्ािर प्रकक्रर्ा करण्र्ासाठी एक
ऑनलाईन

संकेतस्थळ

(िेबसाईट)

करण्र्ात आलेली आहे.

(डोमेन

नाि:

deoindia.gov.in)

तनमािण

अजिदार संकेतस्थळािर (िेबसाईटिर) लॉग इन करून

एलओटी-1 अजि दाखल करू शकतो. अजि ऑनलाईन दाखल करण्र्ाबाबत िारं िार
विचारले जाणारे प्रश्न जोडपत्र ‘अ’ म्हणून स्ितंत्रपणे जोडलेले आहेत.
प्रश्न 21.

प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक (एइओ) अजाांच्र्ा प्रकक्रर्ेसाठी कोणत्र्ा अधिकारक्षेत्रीर्
मुख्र् आर्ुक्त कार्ािलर्ांना नेमून ददलेले आहे?

उत्तर -

आतापर्ंत, प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक (एइओ) अजांिर प्रकक्रर्ा करण्र्ासाठी
मख्
ु र् सीमाशल्
ु क आर्क्
ु तांच्र्ा पढ
ु ील कार्ािलर्ांना नेमन
ू ददलेले आहेत :अ) निी ददल्ली
आ) मुंबई विभाग – एक
इ) मुंबई विभाग – दोन
ई) मुंबई विभाग – तीन
उ) अहमदाबाद
ऊ) विशाखाप्टणम
ऋ) भुिनेश्िर
ऌ) बंगळूर
ऍ) चेन्नई
ऎ) हैद्राबाद
ए) कोलकाता
ऐ) धथरूधचरापल्ली
ऑ) पटणा
ऒ) पण
ु े.
ओ) नागपूर; आणण
औ) भोपाळ

प्रश्न 22.

प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक (एइओ) अजािवर प्रकक्रर्ा करण्र्ासाठी आणण एइओ
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दजाि दे ण्र्ाबाबत तनणिर् घेण्र्ासाठी कोण जबाबदार आहे?
उत्तर -

पररपत्रक क्रमांक 03/2018 सीमाशुल्क, 26/2018 ि 51/2018 र्ाद्िारे
सुिाररत केलेल्र्ा पररपत्रक क्रमांक 33/2016 मध्र्े अंतभूित असलेल्र्ा तरतुदींनुसार
एइओ अजांिर प्रकक्रर्ा करण्र्ासाठी अततररक्त/ सह आर्ुक्त दजािचे नोडल अधिकारी
प्रमुख असलेल्र्ा अधिकारिेत्रीर्/ प्रिेत्रीर् सीमाशुल्क मुख्र् आर्ुक्त र्ांच्र्ा अंतगित
असलेले एइओ कि / र्ुतनट जबाबदार आहे त.
अधिकारिेत्रीर् मुख्र् आर्ुक्त कार्ािलर्ाचा नोडल अधिकारी शशर्ारशीसह
एइओ

टी-2 / टी-3 आणण एइओ एलओ र्ांचा प्रकक्रर्ा केलेला अजि, एआर्ओ

श्अिमान्र्तेबाबत अंततम तनणिर् घेण्र्ासाठी ददल्ली र्ेथे कार्ािलर् असलेल्र्ा एइओ
कार्िक्रमाच्र्ा भारतीर् एइओ कार्िक्रम व्र्िस्थापकाकडे पाठितो.
एइओ टी-1 श्अिमान्र्तेची प्रकक्रर्ा पररपत्रक क्रमांक 26/2018, ददनांक
10.8.2018 द्िारे आणखी सोपी आणण विकेंद्रीत करण्र्ात आली आहे.

प्रिान

आर्ुक्त / आर्ुक्त दजािच्र्ा िेत्रीर् एइओ कार्िक्रम व्र्िस्थापकाची प्रिान मुख्र्
आर्ुक्त ककं िा मुख्र् आर्ुक्त प्रमुख असलेल्र्ा प्रत्र्ेक प्रिेत्रात तनर्ुक्ती केली होती
आणण एइओ अजि अंततमररत्र्ा स्िीकारण्र्ासाठी ककं िा नाकारण्र्ासाठी त्र्ांना
जबाबदार िरण्र्ात आले होते.

अशाप्रकारे , एइओ किाद्िारे प्रकक्रर्ा केलेल्र्ा एइओ

टी-1 अजांिरील केिळ प्रिेत्रीर् स्तरािर तनणिर् घेतला जातो.

एइओ प्रमाणपत्र

तर्ार करण्र्ासाठी आंतरराष्रीर् सीमाशुल्क संचालनालर्ाला हा तनणिर् कळविण्र्ात
र्ेतो.

एइओ टी-1 कार्िक्रमाच्र्ा डडश्जटलार्झेशननंतर मान्र्ता प्राप्त अजि डडश्जटल

स्िािरीकृत प्रमाणपत्र तनमािण करण्र्ासाठी डीआर्सी, ददल्ली र्ेथे ऑनलाईन
पाठविले जातात.
प्रश्न 23.

भारतीर् एइओ कार्िक्रमाचा एइओ कार्िक्रम व्र्वस्थापक कोण आहे ?

उत्तर -

10 िा मजला, टॉिर-2, जीिन भारती इमारत, कॅनॉट प्लेस, निी ददल्ली–01 र्ेथे
कार्ािलर् असलेल्र्ा प्रिान आर्क्
ु त, आंतरराष्रीर् सीमाशल्
ु क संचालनालर् हा
भारतीर् एइओ कार्िक्रमासाठी, एइओ कार्िक्रम व्र्िस्थापक आहे.
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एइओ

टी-1

अधिमान्र्तेसाठी

प्रिेत्रीर्

कार्िक्रम

व्र्िस्थापकास,

सिि

प्रर्ोजनांसाठी एइओ कार्िक्रम व्र्िस्थापक म्हणून समजले जाते.
प्रश्न 24.

चालू र्ोजनेंतगित ज्र्ा आधथिक कार्िचालकाचा अजि नाकारला गेला आहे, तो
कार्िचालक एइओ दजाि शमळण्र्ासाठी पुन्हा अजि करू िकतो ककं वा कसे?

उत्तर -

होर्, ज्र्ा कारणांिरून त्र्ांचा अजि नाकारला गेला आहे ती कारणे िैि ठरत
नसतील आणण ते एइओ दजाि शमळण्र्ास पात्र असतील तर, ते पुन्हा अजि करू
शकतात.

प्रश्न 25.

एइओ टी-1/ टी-2/ टी-3 एलओ अजि दाखल करण्र्ासाठीच्र्ा िती कोणत्र्ा आहेत?

उत्तर -

एइओ टी-1 दजािसाठी अजिदाराने, सीबीईसी पररपत्रक क्रमांक 26/2018, ददनांक
10.8.2018 मिील जोडपत्र अ-1, पररशशष्ट अ-2 मध्र्े ददलेल्र्ा नमद
ू केलेल्र्ा
घोषणापत्रासह

विदहत

केलेल्र्ा

नमुन्र्ातील

aeoindia.gov.in) दाखल करािर्ाचा आहे.
7.12.2018

अन्िर्े

ऑनलाईन

अजि

ऑनलाईन

अजि

(डोमेन

नेम

:

पररपत्रक क्रमांक 51/2018, ददनांक

भरण्र्ासाठी

िेब

आिाररत

प्रततमानाची

(मॉड्र्ूलची) ओळख ददल्र्ानंतर ऑनलाईन अजि दाखल करणे अतनिार्ि आहे.
एइओ टी-2, एइओ टी-3 ि एइओ एलओ उििररत एइओ दजांपैकी
र्ांसारख्र्ा कोणताही दजाि शमळण्र्ासाठी अजिदाराने खालील तक्त्र्ात वितनददिष्ट
केलेल्र्ा नमुन्र्ात अजि सादर करािा.

पररपत्रक क्रमांक 33/2016, सीमाशुल्क

मध्र्े वितनददिष्ट केलेल्र्ा अजािच्र्ा नमुन्र्ात, दहा जोडपत्रे अंतभूित आहेत.

तथावप,

अजिदाराने खाली नमूद केल्र्ाप्रमाणे केिळ त्र्ाला लागू असलेली जोडपत्रेच केिळ
भरण्र्ाची ि सादर करण्र्ाची आिश्र्कता आहे :अनुक्रमांक

जोडपत्र

1.

जोडपत्र –अ

2.

विषर्

एइओ

एइओ

एइओ

टी-2

टी-3

एलओ

अजािचा नमुना

होर्

होर्

होर्

जोडपत्र –ब

सुरिा र्ोजना

होर्

होर्

होर्

3.

जोडपत्र –क

प्रकक्रर्ा नकाशा

होर्

होर्

होर्

4.

जोडपत्र –ड

िेत्र र्ोजना

होर्

होर्

होर्
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स्िर्ं-मूल्र् तनिािरण नमुना
5.

जोडपत्र –इ 1

सििसािारण अनुपालन

होर्

होर्

होर्

6.

जोडपत्र –इ 2

कार्दे शीर अनुपालन

होर्

होर्

होर्

7.

जोडपत्र –इ 3

िाणणश्ज्र्क ि जेथे उधचत

होर्

होर्

होर्

असेल तेथे िाहतुकीचे

अशभलेख र्ाचे व्र्िस्थापन
करणे

8.

जोडपत्र –इ 4

आधथिक पतदारी

होर्

होर्

होर्

9.

जोडपत्र –इ 5

सुरिा ि सुरक्षितता

होर्

होर्

होर्

10.

जोडपत्र –एर्

व्र्िसार् भागीदार तपशील

नाही

होर्

नाही

प्रश्न 26.

ववद्र्मान एइओ दजाि िारक उच्च एइओ दजािसाठी अजि करू िकतो का?
असल्र्ास, असा अजि भरण्र्ाची मुदत मर्ािदा ककती आहे ?

उत्तर -

विद्र्मान एइओ प्रमाणपत्रिारक उच्च

एइओ दजािसाठी अजि करू शकतो.

र्ा

आिीचे प्रमाण्पत्र ददल्र्ाच्र्ा ददनांकापासून उच्च दजािसाठी अजि करण्र्ाकररता
कोणतीही मुदत मर्ािदा नाही.

उदाहरणाथि एइओ टी-1, दजाि िारक, एइओ टी-1

प्रमाणपत्र शमळाल्र्ानंतर कोणत्र्ाही िेळी,

टी-2 दजािसाठी अजि करू शकते.

तथावप, एइओ टी-2 दजाि िारकासाठी एइओ टी-3 दजािसाठी ककं िा जेव्हा
आंतरराष्रीर् परु िठा साखळीतील सिि व्र्िसार् भागीदारांनी एकतर एइओ टी-2
ककं िा एलओ दजाि प्राप्त केलेला असेल तेव्हा अजि करण्र्ाची ककमान मद
ु त मर्ािदा
दोन िषे इतकी आहे.
प्रश्न 27.

अजि करण्र्ासाठी संपकि व्र्क्ती ककं वा प्राधिकृत व्र्क्ती म्हणून सल्लागाराची
नेमणूक करता र्ेऊ िकते का?

उत्तर -

नाही.

अजिदाराने केिळ कंपनीच्र्ा स्ित:च्र्ा प्रशासनातील संपकि व्र्क्ती /

प्राधिकृत प्रतततनिी नामतनदे शशत करािर्ाची आहे.

(पररपत्रक क्रमांक 33/2016

सीमाशुल्क र्ाचा पररच्छे द 2.3)
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एइओ होण्र्ाची पात्रता/िती
प्रश्न 28.

एइओ दजािसाठी कोण अजि करू िकतो ?

उत्तर -

जी आंतरराष्रीर् पुरिठा साखळीचा भाग आहे; जी मालाच्र्ा िाहतुकीत ने-आण
करण्र्ात सहभागी आहे आणण श्जने भारतातील सीमाशुल्क कार्द्र्ांन्िर्े दातर्त्त्िे
पूणि करणे आिश्र्क आहे अशी कोणतीही व्र्िसार् संस्थाच केिळ एइओ दजािसाठी
अजि करू शकते.

र्ामध्र्े तनर्ाितदार, आर्ातदार, मालिाहतूक (लॉश्जश्स्टक)

पुरिठाकार (उदा. मालिाहक (कॅररर्र), हिाई िाहतूक सेिा (एअरलाइन्स), िाहतूक
अग्रेषक (फ्राईट र्ॉरिडिस) इ.), अशभरिक ककं िा टशमिनल कार्िचालक (ऑपरे टर),
सीमाशुल्क गह
ृ अशभकते (कस्टम हाऊस एजं्स) आणण गोदाम (िेअरहाऊस)
मालक, बंदर कार्िचालक, प्राधिकृत कुररअसि, जहाजािर माल चढिणारे ि उतरिणारे
कामगार (स्टे व्हडसि), इत्र्ादींचा समािेश असेल.
प्रश्न 29.

ही र्ादी पररपूणि नाही.

भारतीर् एइओ दजािसाठी अजि करण्र्ाचे व्र्ावसातर्क संस्थांसाठी पात्रतेचे तनकष
कार् आहेत ?

उत्तर -

एइओ दजाि दे ण्र्ाच्र्ा पात्रता शती ि तनकष, पररपत्रक क्रमांक 3/2016, ददनांक 17
जुलै, 2018 द्िारे सुिारणा केलेल्र्ा एइओ पररपत्रक क्रमांक 33/2016, ददनांक 22
जुलै, 2018 च्र्ा कलम 3 मध्र्े सूचीबद्ि करण्र्ात आले आहेत.
संस्थांनी पुढील तनकषांची पूतिता करािी :अ) भारतात स्थापन झालेली असािी;
ब) व्र्िसार्, सीमाशुल्क संबंधित कामकाजात सहभागी असािा ;
क) गेल्र्ा आधथिक िषाित, व्र्िहाराशी संबंधित ककमान 25 सीमाशुल्कविषर्क
दस्तऐिजांिर प्रिेश प्रपत्र (त्रबल ऑर् एंरी) ककं िा नौभरण दे र्क (शशवपंग त्रबल)
कार्ििाही केलेली असािी.
ड) मागील 3 आधथिक िषे व्र्िसार् कार्ि करीत असािा.

प्रश्न 30.

एखाद्र्ा कार्दे िीर संस्थेची िाखा स्वतंत्र एइओ दजािसाठी अजि करू िकतो का ?

15

उत्तर -

नाही.

अजिदाराच्र्ा कार्दे शीर संस्थेची विशशष्ट जागा, विभाग ककं िा शाखा र्ांना

एइओ दजाि दे ण्र्ाची कोणतीही तरतूद नाही.
प्रश्न 31.

नव्र्ाने स्थापन केलेली कंपनी एइओ दजािसाठी अजि करू िकते ककं वा कसे ?

उत्तर -

भारतीर् एइओच्र्ा शतींनुसार अजिदार, अजि करण्र्ाच्र्ा तारखेच्र्ा वित्तीर् िषािच्र्ा
आिीच्र्ा ककमान तीन गत वित्तीर् िषांसाठी व्र्िसार् कार्े करीत असािा.
तथावप, अपिादात्मक प्रकरणी, नव्र्ाने स्थापन केलेल्र्ा व्र्िसार् संस्थेच्र्ा अंतगित
तनर्ंत्रणाच्र्ा

प्रत्र्ि

पडताळणीच्र्ा

आिारे ,

एइओ

कार्िक्रम

व्र्िस्थापक,

प्रमाणीकरणासाठी ततचा विचार करू शकतो.
प्रश्न 32.

आर्ातदार/तनर्ाितदार म्हणन
ू तीन स्तरीर् एइओ कार्िक्रमांतगित आणण मालवाहतूक
(लॉजजजस्टक्स) परु वठाकार म्हणन
एकल स्तरीर् एइओ कार्िक्रमांतगित र्ेणारी
ू
कार्दे िीर

संस्था

एइओ

टी-1/टी

2/टी

3

ककं वा

एइओ

एलओच्र्ा

एकल

अधिस्वीकृतीसाठी अजि करू िकते ककं वा कसे ?
उत्तर -

नाही.

अशा

आधथिक

कार्िचालकाने

आर्ातदार/तनर्ाितदार

र्ांचा

त्रत्रस्तरीर्

कार्िक्रमासाठी ककं िा एइओ एल ओ दजाि एकल स्तरीर् कार्िक्रमासाठी स्ितंत्रपणे
अजि करािा.
प्रश्न 33.

एइओ कार्िक्रम सूक्ष्म, लघु व मध्र्म उद्र्ोगांसाठी खुला आहे ककं वा कसे ?

उत्तर -

होर्, एइओ कार्िक्रमामध्र्े, अल्प, लघु ि मध्र् उद्र्ोजक (एमएसएमई) समाविष्ट
आहेत आणण आकारमान विचारात न घेता, पात्रता शती आणण एइओ दजाि दे ण्र्ाचे
तनकष, समान आहेत.

संस्थेने मागील वित्तीर् िषांमध्र्े ककमान 25 दस्तऐिज

हाताळलेले असािे हीच केिळ शति आहे.
प्रश्न 34.

एइओ दजािसाठी अजि करण्र्ाच्र्ा कार्दे िीर िती कार् आहेत ?

कोणते दस्तऐवज

सादर करावर्ाचे आहेत ?
उत्तर -

एइओ दजािसाठी अजि करण्र्ाच्र्ा कार्दे शीर शती पररपत्रक क्र.33/2016-सीमाशल्
ु क
र्ातील पररच्छे द-3.2 आणण जोडपत्र इ-2 मध्र्े विदहत केल्र्ाप्रमाणे आहेत.

प्रश्न 35.

अजािच्र्ा तारखेच्र्ा पूवीच्र्ा मागील तीन ववत्तीर् वषाित व्र्वसार् कार्ि असल्र्ाचा
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पुरावा म्हणून कोणते दस्तऐवज सादर करावर्ाचे आहे ?
उत्तर -

दस्तऐिज

(पुरािे)

र्ांत,

विधिसंस्थापन

प्रमाणपत्र,

आर्ात-तनर्ाित

संकेतांक

(आर्ईसी), तीन िषांचे ताळे बंद, इत्र्ादींचा समािेश आहे.
प्रश्न 36.

जेव्हा अजिदाराकडे लेखापररक्षक्षत ताळे बंद नसेल अिा बाबतीत, त्र्ा जागी कोणते
दस्तऐवज सादर करावर्ाचे आहेत ?

उत्तर -

जेव्हा कार्दा अजिदारास सांविधिक लेखापरीिेतून सूट दे त असेल अशा प्रकरणी
अजिदार, एइओ अजािच्र्ा प्रर्ोजनाथि, नर्ा/तोटा आणण नक्त मूल्र् (तनव्िळ मोल)
दशिविणारे मालक/भागीदार/व्र्िस्थापकीर् संचालक आणण कोणताही सनदी लेखापाल
(सीए) र्ा दोहोंनी प्रमाणणत केलेला ताळे बंद सादर करता र्ेऊ शकेल.

प्रश्न 37.

स्वत:ची खाती असल्र्ाचा परु ावा म्हणन
ू व्र्वसार् संस्थेने कोणते दस्तऐवज सादर
करण्र्ाची गरज आहे ?

उत्तर -

स्ित:ची खाती असलेल्र्ा कंपनीच्र्ा व्र्िसार्ाचा पुरािा म्हणून आिश्र्क असणारी
कागदपत्रे/पुर ािे र्ात रद्द केलेला चेक, लेखा वििरणपत्र लेखापररक्षित शशलकीचे
वििरणपत्र र्ाचा समािेश आहे.

प्रश्न 38.

अतनर्शमतता हेतू ओळखण्र्ासाठी/उघड करण्र्ासाठी कोणती कार्िपद्िती प्रस्थावपत
केली आहे ?

उत्तर -

र्ाचा अथि, आर्ात केलेल्र्ा मालाचे स्ि-मूल्र्तनिािर ण करण्र्ासाठी म्हणजेच
िगीकरण,
सीमाशुल्क

मूल्र्ांकन,

इत्र्ादींची

दस्तऐिजांमिील

र्ोग्र्

(बी/एल,

तपासणी

बीजक

ि

करण्र्ासाठी
पॅककं ग

अजिदाराकडे,

र्ादी)

जोखीम

ओळखण्र्ासाठी ि दोष (त्रुटी) शोिून काढण्र्ासाठी सुसज्ज सॉफ्टिेअरच्र्ा ि प्रत्र्ि
तपासणीच्र्ा स्िरूपातील सािने असली पादहजेत आणण सीमाशुल्क तनर्ंत्रणातून
मालाचे समाशोिन केल्र्ानंतर (माल सोडिन
घेतल्र्ानंतर) त्र्ांच्र्ाकडे, शल्
ू
ु क
भरणा बीजक ि पॅकींग र्ादी र्ांच्र्ाशी मालाचा मेळ घालण्र्ाची प्रकक्रर्ा असली
पादहजे.
र्ाशशिार्,

प्रत्र्ि

िेळेच्र्ा

आिारे

सीमाशुल्क

विभागाच्र्ा

तनदशिनास
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आलेल्र्ा त्रुटी (दोष) कळविण्र्ासाठी आणण अशा चुका पुन्हा होऊ नर्ेत र्ासाठी
त्र्ांच्र्ा कमिचाऱ्र्ांना दाखविण्र्ासाठी अशा त्रुटींचा अशभलेख ठे िण्र्ासाठी त्र्ांच्र्ाकडे
दस्तऐिजीकरणाची प्रक्रीर्ा/एस ओपी/एस्कलेश मॅदरक्स असू शकेल.
प्रश्न 39.

जोडपत्र इ.2 चा अनुक्रमांक ड (दोन) र्ेथे सूचीबद्ि केलेल्र्ा मागणी केलेले िुल्क व
प्रदान केलेले िुल्क र्ांतील प्रमाण कसे पररगणणत केले जाते ?

उत्तर -

सीमाशुल्क अधितनर्मान्िर्े काढलेल्र्ा एस सी एन मध्र्े अंतभूित असलेल्र्ा
शुल्काच्र्ा रकमेस मागील तीन वित्तीर् िषांमध्र्े प्रदान केलेले एकूण शुल्क ि
अंशत: शल्
ु क परतािा
हे

प्रमाण

मोजले

(ड्र्ट
ू ी ड्रॉ बॅक) र्ांच्र्ा रकमेने भागन
ू
जाते.

उदाहरणाथि,

कारणे

दाखिा

नोटीसीमध्र्े

(एससीएन)/वििाददत मागणीमध्र्े अंतभित
ू असलेली रक्कम (र्ात मागणी केलेले
शुल्क ि नाकारलेली करप्रततग्रहाची रक्कम अंतभूित आहे) रु.500/- इतकी असेल
आणण प्रदान केलेले एकूण शुल्क 20000/- ि माधगतलेली करप्रततग्रहाची रक्कम
रु.5000/- असेल तर र्ातील गुणोत्तर 500/(20000+5000)*100 =2 % इतके
असेल.
प्रश्न 40.

मागणी केलेले िुल्क व प्रदान केलेले एकूण िुल्क/माधगतलेल्र्ा करप्रततग्रहाची
रक्कम

र्ातील

गुणोत्तर

10

%

पेक्षा

अधिक

असल्र्ास

अजिदार

एइओ

अधिस्वीकृतीसाठी पात्र ठरे ल ककं वा कसे?
उत्तर -

होर्. 10 % पेिा अधिक गुणोत्तर असल्र्ास, अशा बाबतीत, एइओ कार्िक्रमात,
मागणी केलेल्र्ा शुल्काच्र्ा प्ररकणांच्र्ा स्िरूपाची तपासणी करण्र्ाचे र्ोश्जलेले
आहे. अथिा एइओ दजाि दे ण्र्ाचा ककं िा चालू ठे िण्र्ाचा तनणिर् काढलेल्र्ा कारणे
दाखिा

नोटीशीच्र्ा

(एससीएन)

तपासणीच्र्ा

आिारे

एइओ

कार्िक्रम

व्र्िस्थापकाच्र्ा स्िेच्छाधिकारािर अिलंबन
ू आहे.
प्रश्न 41.

जोडपत्र ई-3- वाणणजज्र्क व वाहतक
ू ववषर्क अशभलेखांचे व्र्वस्थापन-र्ांचे अनप
ु ालन
केल्र्ाची सतु नजश्चती करण्र्ासाठी कोणते दस्तऐवज ठे वण्र्ाची आवश्र्कता आहे ?

उत्तर -

एइओ अजिदाराने, पुढील दस्तऐिज ठे िािे :18

अ) जे अशभलेख आर्ात-तनर्ाित अशा दोन्हींशी संबंधित असलेल्र्ा माल
िाहतुकीचे लेखापरीिण करण्र्ासाठी सीमाशुल्क विभागास ज्र्ास परिानगी दे ते असे
अशभलेख ठे िणे ;
ब) आिश्र्क अशभलेख शमळण्र्ाची सीमाशुल्क विभागास पूणिपणे मुभा दे णे
;
क) अंतगित अशभलेख शमळण्र्ाची सुवििा ि तनर्ंत्रण प्रणाली असणे ;
ड) व्र्ापारी मालाची आर्ात ककं िा तनर्ाित र्ांच्र्ाशी संबंधित असलेले
कोणतेही

प्राधिकारपत्र,

मख
ु त्र्ारपत्र

ि

लार्सन

व्र्िश्स्थतपणे

ठे िणे

ि

ते

सीमाशुल्क विभागास उपलब्ि करून दे णे ;
इ) सीमाशुल्क विभागास नंतर सादर करण्र्ासाठी अशभलेख र्ोग्र्रीतीने
जतन करून ठे िणे - उदाहरणाथि, सीमाशुल्क प्रर्ोजनाकररता, ककमान पाच िषे
अशभलेख ठे िला पादहजेत.
र्) अनधिकृत व्र्क्तींना शशरकाि करण्र्ापासून संरिण करता र्ेईल
मादहती तंत्रज्ञान सुरिाविषर्क उपार्र्ोजना करणे.
प्रश्न 42.

एइओने कोणती लेखांकन पद्िती अनुसरणे आवश्र्क आहे ?

[जोडपत्र ई-3 (क)]

?
उत्तर -

सीमाशुल्क विभागाच्र्ा तनर्ंत्रणािर आिाररत लेखापरीिा करण्र्ास सुलभ आहे अशी
सििसािारणपणे स्िीकृत लेखांकन तत्त्िे (जीएएपी)/आंतरराष्रीर् वित्तीर् प्रततिेदन
मानके (आर्एर्आरएस) र्ांच्र्ाशी सुसंगत असणारी कोणतीही लेखांकन पद्िती
स्िीकारता

र्ेऊ

शकते.

लेखापरीिकाने

लेखापरीिण

केलेल्र्ा

ताळे बंदामध्र्े

अजिदाराने स्िीकारलेल्र्ा लेखांकन पद्िती बद्दलचा शेरा अंतभूित असेल.

प्रश्न 43.

जोडपत्र ई-3 (ब) अनस
ु ार आवश्र्क असलेल्र्ा अनप
ु ालनाच्र्ा दाव्र्ाच्र्ा पष्टु ्र्थि,
म्हणजेच बेकार्दे िीर ककं वा अतनर्शमत संव्र्वहार िोिून काढण्र्ासाठी पुरेिी
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प्रिासकीर् मांडणी व अंतगित तनर्ंत्रण ववषर्क कोणते कागदोपत्री पुरावे आवश्र्क
आहेत ?
उत्तर -

सििसािारणपणे,

लेखापररक्षित

वित्तीर्

वििरणपत्रात/ताळे बंदात

व्र्िसार्ाच्र्ा

आकाराशी अनुरूप प्रशासतनक मांडणी आहे ककं िा कसे र्ाविषर्ी केलेल्र्ा भाष्र्ाचा
अंतभािि असतो.
मांडणी

मालाची हाताळणी करण्र्ासाठी केलेली समािानकारक सुसंघदटत

आणण आंतरराष्रीर्

पुरिठा साखळीतील

त्र्ाच्र्ाशी संबंधित असलेले

दस्तऐिज र्ा अंतगित तनर्ंत्रणाच्र्ा अन्र् शती आहेत.
प्रश्न 44.

जोडपत्र ई-3 (ड) अनस
ु ार दस्तऐवजांची साठवण व जतन करून ठे वण्र्ासाठी
आवश्र्क असलेल्र्ा अनप
ु ालनाच्र्ा दाव्र्ाच्र्ा पष्टु ्र्थि कोणते कागदोपत्री परु ावे
आवश्र्क आहेत ?

उत्तर -

अजिदाराकडे,

अशभलेख

ि

मादहती

साठिण्र्ासाठी

ि

जतन

करण्र्ासाठी

दस्तऐिजीकृत प्रकक्रर्ा/प्रमाण कार्िचालन कार्िपद्िती (एसओपी) असली पादहजे.
एसओपीमध्र्े, संबंधित व्र्क्तीची जबाबदारी साठिण/जतन करण्र्ाचा कालाििी,
मादहती गहाळ होण्र्ापासून संरिण करण्र्ासाठी मादहती पुन्हा-पुन्हा साठिून ठे िणे
(बॅकअप) र्ांसारख्र्ा र्ोग्र् उपार्र्ोजना हाती घेण्र्ाची प्रकक्रर्ा र्ांसह साठिणूक
प्रकक्रर्ेचा अंतभािि आहे.

जर अजिदाराने बाह्र्स्त्रोताद्िारे अशभलेखांचे साठिण ि

जतन केले असेल तर, अशभलेख साठिणाऱ्र्ा एजन्सीबरोबर केलेल्र्ा करारामध्र्े
िरील शतींचा समािेश करािा आणण अजािसोबत असे करार सादर करािेत.
प्रश्न 45.

जोडपत्र इ-3 (पाच) च्र्ा िती म्हणजेच कमिचाऱ्र्ाने सीमािुल्क ववभागास अनुपालन
करण्र्ातील अडचणींववषर्ीची मादहती दे ण्र्ाच्र्ा गरजा कोणत्र्ा आहेत ?

उत्तर -

अजिदार, त्र्ाच्र्ा कमिचाऱ्र्ांना सीमाशुलकविषर्क अनुपालनाबाबत शशिण/प्रशशिण
दे ण्र्ाची त्र्ांची पद्िती/प्रकक्रर्ा सादर करू शकेल.

र्ा प्रकक्रर्ेत, अनुपालन करताना

र्ेणाऱ्र्ा अडचणी, कोणत्र्ाही असल्र्ास, त्र्ा पदतनदे शशत सीमाशुल्क अधिकाऱ्र्ास
कळविण्र्ाच्र्ा कार्िपद्ितीचा समािेश असला पादहजे.

िरील प्रर्ोजनासाठी अजिदार

त्र्ाच्र्ा संघटनेतील एका व्र्क्तीस पदतनदे शशत करू शकेल.
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प्रश्न 46.

ऐपतदारी ववषर्क हमीपत्रासाठी व ऐपतदारी प्रमाणपत्रासाठी कोणताही नमुना आहे
कार् ?

उत्तर-

नाही.

एइओ पररपत्रक क्र.33/2016-सीमाशुल्क र्ामध्र्े र्ाबाबतचा कोणताही

नमुना

नाही.

लेखापुस्तके ि वित्तीर् वििरणपत्रे, करवििरणपत्रे, इत्र्ादींिर

आिाररत असलेले मागील तीन वित्तीर् िषांचे (प्रत्र्ेक िषािच)े प्रमाणपत्र जोडलेले
असािे.
प्रश्न 47.

केिळ हीच शति आहे.

सुरक्षा र्ोजना (जोडपत्र-ब) सादर करणे आणण एइओ पररपत्रक 33/2016 र्ाच्र्ा
जोडपत्र इ-5 मध्र्े सच
ू ीबद्ि केलेल्र्ा ितींची पूतिता कोणी करणे आवश्र्क आहे ?

उत्तर -

एइओ टी 2, टी 3 ि एइओ एल ओ साठीच्र्ा अजिदाराने, सरु िा र्ोजना ि जोडपत्र
इ-5-1 ते इ-5-7 र्ांमध्र्े सच
ू ीबद्ि केलेल्र्ा सरु िा ि संरिण विषर्क शतींची
पूतिता केल्र्ाच्र्ा पुष््र्थि, दस्तऐिज/पुरािे सादर करणे आिश्र्क आहे.

प्रश्न 48.

एइओ अजिदारासाठी सुरक्षा व संरक्षण ववषर्क कोणत्र्ा िती आहेत ?

उत्तर -

सुरिा ि संरिण विषर्क तनकष पररपत्रक 33/2016 र्ातील पररच्छे द 3.5.2 ि
जोडपत्र इ-5.1 ते इ-5.7 र्ांमध्र्े सूचीबद्ि केलेले आहेत.

त्र्ाचे पुढील सात घटक

आहेत :अ) प्रकक्रर्ात्मक सुरिा (संदभि पररच्छे द 3.5.2)
ब) जागेची सुरक्षितता (संदभि पररच्छे द 3.5.3)
क) मालिाहतुकीची सुरिा (संदभि पररच्छे द 3.5.4)
ड) िाहतूक सुरिा (संदभि पररच्छे द 3.5.5)
इ) कमिचारीविषर्क सुरिा (संदभि पररच्छे द 3.5.6)
र्) व्र्ािसातर्क भागीदार सुरिा (संदभि पररच्छे द 3.5.7)
ग) सरु िाविषर्क प्रशशिण ि िोक्र्ाविषर्क जागत
ृ ी (संदभि पररच्छे द
3.5.8)
प्रश्न 49.

एइओ टी-3 अजिदारासाठी अततररक्त िती कोणत्र्ा आहेत ?

उत्तर -

एइओ टी-2 अजिदारासाठी विदहत केलेले दस्तऐिज सादर करणे ि शतींची पूतिता
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करणे

र्ांव्र्ततररक्त,

एइओ

टी-3

अजिदाराने

पररपत्रक

क्रमांक

33/2016,

दद.22.7.2016 च्र्ा जोडपत्र र् मध्र्े विदहत केलेला तपशील सादर करािार्ाचा
आहे.

जोडपत्र र् मध्र्े अजिदाराने ज्र्ा आंतरराष्रीर् पुरिठा साखळीतील त्र्ाच्र्ा

सिि व्र्ािसातर्क भागीदाराचा (भागीदारांचा) तपशील द्र्ािर्ाचा असून त्र्ात
भारतीर् एइओ कार्िक्रमांतगित त्र्ांच्र्ा अधिस्िीकृतीचा समािेश आहे.
च्र्ा नमुन्र्ामध्र्े घोषणापत्र द्र्ािर्ाचे आहे.

जोडपत्र "र्"

मागील दोन वित्तीर् िषांसाठी जो

एइओ टी-2 प्रमाणपत्र िारक नाही अशा एइओ टी-3 अजिदाराचे सिि व्र्ािसातर्क
भागीदार (सीबी, फ्रेट र्ॉििडरि , लार्नर इ.) एइओ टी-2 ककं िा एइओ-एल ओ
प्रमाणपत्र िारक असले पादहजेत.
प्रश्न 50.

एइओ च्र्ा जोडपत्र अ मध्र्े केलेल्र्ा घोषणापत्रासोबत कोणते दस्तऐवज सादर
करावर्ाचे आहे त ?

उत्तर -

अजािसोबत पुढील दस्तऐिज सादर करणे आिश्र्क आहे :अ) कंपनी तनबंिाकडील (आरओसी) विधि संस्थापन प्रमाणन ;
ब) एसीपी/एइओ दजािविषर्क घोषणापत्र (स्ित:चे);
क) जेथे आंतरराष्रीर् पुरिठा साखळीत मालाची हाताळणी केली जाते त्र्ा
दठकाणचा
ि प्रशासकीर् कार्ािलर्ांचा पत्ता/जागा/स्थळे ;
ड) मागील तीन िषांचे लेखापररक्षित वित्तीर् लेखे ;
इ) मागील तीन िषांचे बँकेचे लेखे ;
र्) जीएसटीआर्एन, आर्इसी, पीएएन, कंपनी विधिसंस्थापन ;
ग) मागील वित्तीर् िषािमध्र्े हाताळलेल्र्ा मालाचे प्रिेशपत्र ि नौभरण दे र्क
;
ह) व्र्िसार्ांची दठकाणे आणण त्र्ांचे पत्ते ि दरू ध्िनी क्रमांक ;
आर्) डीआर्एन क्रमांकासह संचालकांची र्ादी ;
ज) अजिदाराने सूक्ष्म, लघु ि मध्र्म उपक्रम असल्र्ाचा दािा केला असेल
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तर, सूक्ष्म,
लघु

ि

मध्र्म

उपक्रम

अधितनर्मांन्िर्े

ददलेला

पुरािा/प्रमाणपत्र ;
के) मालक/ भागीदार/ संचालक मंडळ/ व्र्िस्थापकीर् संचालक र्ांच्र्ाकडून
अजिदाराच्र्ा संपकि अधिकाऱ्र्ासाठी/व्र्क्तीसाठी प्राधिकारपत्र ;
प्रश्न 51.

अजिदाराची मादहती असणाऱ्र्ा सवि

जागांसाठी जोडपत्र ब (सुरक्षा आराखडा)

द्र्ावर्ाचे आहे ककं वा कसे ?
उत्तर -

होर्.

तथावप, कंपनीच्र्ा सिि दठकाणांसाठी कंपनीची शलणखत ि पडताळणी र्ोग्र्

िोरणे, कार्िपद्िती, प्रकक्रर्ा, कार्िपद्िती, प्रिेश तनर्ंत्रण ि अन्र् सरु िा विषर्क
िोरणे, प्रशशिण ि कौशल्र् विकास आणण शासकीर् अनुपालन सारखेच असेल तर,
अजिदार, आंतरराष्रीर् पुरिठा साखळीत िापरलेल्र्ा त्र्ाच्र्ा सिि जागांसाठी जी िैि
असेल अशा ततचा कोणत्र्ाही जागेचा सुरिा आराखडा सादर करू शकतो.
प्रश्न 52.

जोडपत्र क (प्रकक्रर्ा नकािा) म्हणजे कार् ? अजिदाराची मालकी असणाऱ्र्ा जागांिी
तो संबंधित आहे ककं वा कसे ?

उत्तर -

प्रकक्रर्ा

नकाशा,

मालाचा

ओघ,

मालाची

तनर्ाित/पोचिणी/प्राप्ती

शमळाल्र्ापासूनचे दस्तऐिजीकरण/मादहती दशिवितो.

र्ाचा

आदे श

तनर्ाित, आर्ात, मालिाहतूक

कार्िचालक, इत्र्ादींसाठी सुवििा दे णे र्ांसारख्र्ा प्रत्र्ेक कामासाठी ती स्ितंत्र
असेल.

म्हणून जोडपत्र क हे, अजिदाराच्र्ा प्रत्र्ेक कामासाठी असेल.

प्रकक्रर्ा

नकाशामध्र्े, पुरिठा साखळीतील अजिदाराची ि त्र्ाच्र्ा भागीदारांची भूशमका र्ांचा
समािेश असला पादहजे.

प्रश्न 53.

अजिदाराची

मालकी

असणाऱ्र्ा

सवि

जागांसाठी

जोडपत्र

ड

(स्थळ

आराखडा)

द्र्ावर्ाचा आहे ककं वा कसे ?
उत्तर -

होर्.

पररपत्रकाच्र्ा जोडपत्र ड मध्र्े विदहत केलेला स्थळ आराखडा हा सिि

दठकाणे/स्थळे र्ांच्र्ासाठी असािा.
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प्रश्न 54.

सविसािारण

अनुपालनासाठी

(जोडपत्र

इ-1)

आवश्र्क

असलेले

दस्तऐवज

कोणते आहेत ?
उत्तर -

सििसािारण अनुपालनासाठी पुढील दस्तऐिज आिश्र्क आहेत :अ) कोणतीही असल्र्ास, एइओ प्रमाणपत्राची प्रत;
ब) आर्ईसीची, जीएसटीआर्एनची प्रत;
क) नोंदणीच्र्ा

प्रतीसह

व्र्िसार्

उदाहरणाथि

साििजतनक

आरओसीने

तनगिशमत

संस्थेच्र्ाबाबतीत

ककं िा
कलेले

नोंदणीकृत

संस्थेच्र्ा
खाजगी

प्रकाराबाबतचे
मर्ािददत

विधिसंस्थापन
संस्था

करार;

घोषणापत्र.

संस्थेच्र्ाबाबतीत,

प्रमाणपत्र;

भागीदारी

लघम
ु ालकीच्र्ा

भागीदारी

संस्थेच्र्ाबाबतीत, स्थातनक दक
ु ाने ि आस्थापना अधितनर्मान्िर्े तनगिशमत
केलेले लार्सन इत्र्ादी;
ड) जेथे िस्तू हाताळण्र्ात र्ेतात त्र्ा दठकाणांची/ स्थानाची सूची (उदा. माल
चढविणे, उतरविणे, साठविणे, इत्र्ादी);
इ) स्ित:चे खाते असणाऱ्र्ा व्र्िसार्ाचा पुरािा म्हणून अजिदाराच्र्ा बँक
खात्र्ाचा पुरािा दशििणारा रद्द केलेला िनादे श ककं िा प्रमाणपत्र, बॅं क
खात्र्ाचे वििरणपत्र;
र्) मागील

वित्तीर्

िषािमध्र्े

हाताळलेल्र्ा दस्तऐिजांची प्रिेश

विपत्र,

नौिहन दे र्क)
सूची;
ग) कोणतेही

असल्र्ास,

र्ौजदारी

अपरािातील

दोषशसद्िीचे

तपशशलासह

घोषणापत्र.

एइओ अजािची प्रकक्रर्ा
प्रश्न 55.

कोणत्र्ा प्रकरणी, एइओ अधिस्वीकृतीसाठी अजािवर प्रकक्रर्ा केली जात नाही ककं वा
तो दरू
ु स्तीसाठी परत केला जात नाही?
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उत्तर -

पुढील प्रकरणी एइओ अधिस्िीकृतीसाठी अजाििर प्रकक्रर्ा केली जात नाही :अ) जेव्हा अजि अपूणि असतो तेव्हा.

संपूणि मादहतीसह अजि पुन्हा सादर

करण्र्ात र्ािा.
ब) जेव्हा
तो

िैि
संबंधित

व्र्क्तीमार्ित

अजि

करण्र्ात

आला

नसेल

तेव्हा

िैि

व्र्क्तीमार्ित पुन्हा सादर करता र्ेऊ शकतो.
क) जेव्हा संपकि व्र्क्ती म्हणून कोणत्र्ाही जबाबदार व्र्क्तीस नामतनदे शशत
केले जात नसेल तेव्हा. जेव्हा अजिदार केिळ त्र्ाच्र्ा/ ततच्र्ा संघटनेतील
एखाद्र्ा जबाबदार व्र्क्तीस अजिदार नामतनदे शशत करतो तेव्हा अजि पन्
ु हा
सादर करता र्ेऊ शकतो, अशी व्र्क्ती एइओ कार्िक्रमासाठी संपकि व्र्क्ती
असेल.
ड) जेव्हा अजि करण्र्ाच्र्ािेळी अजिदार ददिाळखोरीच्र्ा कार्ििाहीस अिीन
असतो तेव्हा.

जेव्हा अजिदार ऐपतदार होतो तेव्हा अजि पुन्हा सादर करता

र्ेऊ शकतो.
इ) जेव्हा एइओ दजाि काढण्र्ात आला असेल तेव्हा – ददनांकापासून एइओ टी-1
ि टी-2 च्र्ा बाबतीत एका िषािनंतर एइओ टी-3 ि एलओ च्र्ाबाबतीत,
तीन िषािनंतर अजि सादर करता र्ेऊ शकतो.
प्रश्न 56.

कोणत्र्ा प्रकरणी एइओ अजि नामंजूर करण्र्ात र्ेऊ िकतो?

उत्तर -

पुढील दोन प्रकरणी एइओ अजि नामंजूर करण्र्ात र्ेऊ शकतो.
(एक) जेव्हा अजिदार एइओ
(दोन)

दजाि दे ण्र्ासाठी पात्र नसेल तेव्हा, ककं िा

अजाितील तनदशिनास आलेली विसंगती दरू करता र्ेत नसेल

तेव्हा.
प्रश्न 57.

एइओ अजाांवर प्रकक्रर्ा करण्र्ाची कालमर्ािदा व कार्िपद्िती कार् आहे?

उत्तर -

एइओ टी-1 च्र्ा अजािच्र्ाबाबतीत, जर पररपत्रक क्रमांक 33/2016-सीमाशल्
ु क
र्ाच्र्ा कलम 3 मध्र्े नमूद केल्र्ाप्रमाणे प्रमाणपत्र दे ण्र्ाच्र्ा पात्रता शतींची ि
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तनकषांची पूतिता करण्र्ात आली असल्र्ाबद्दल एइओ कार्िक्रम व्र्िस्थापकाची
खात्री पटली असेल तर, मादहती दस्तऐिज सादर केल्र्ापासून 30 ददिसांच्र्ा आत,
एइओ टी-1 प्रमाणपत्र दे ण्र्ात र्ेईल.
एइओ टी-1 साठी अजि करण्र्ाची ि त्र्ािर कार्ििाही करण्र्ाची पद्ित,
डडसेंबर 2018 पासून ऑनलाईन करण्र्ात आली आहे.
एइओ टी-2 ि एलओ अजािच्र्ाबाबतीत, आिश्र्क असलेली सिि मादहती/
दस्तऐिज सादर केल्र्ािर, तो प्राप्त झाल्र्ास 30 ददिसात अजिदारास कळविण्र्ात
र्ेईल.

एइओ चमूकडे प्रत्र्ि सोपविलेल्र्ा अजािची प्रत्र्ि पडताळणी अजिदाराशी

विचारवितनमर् करून 15 ददिसांच्र्ा आत करण्र्ात र्ेईल.
90 ददिसांच्र्ा आत अजिदाराच्र्ा जागेला भेट दे ईल.

एइओ कार्िक्रम चमू

जर 45 ददिसांच्र्ा आत

भेटीचे तनर्ोजन केले नाही तर, अजिदार, कार्िक्रम व्र्िस्थापकाशी संपकि सािू
शकतो.

एइओ कार्िक्रम चमू अहिाल तर्ार करील आणण भेट पूणि झाल्र्ाची

शशर्ारस 60 ददिसांच्र्ा आत करील.

कार्िक्रम व्र्िस्थापक एइओ चमूच्र्ा

शशर्ारशीपासून 30 ददिसांच्र्ा आत, एइओ टी-2/ एलओच्र्ा श्स्थतीबद्दलची
मादहती अजिदाराला दे ईल.

अशाप्रकारे , अजि सादर केल्र्ापासून प्रमाणपत्र दे ण्र्ात

र्ेईपर्ंत लागणारा एकूण कालाििी, कमाल 180 ददिस इतका अंदाश्जत केला आहे.
एइओ टी-2 दजाििारकाच्र्ा एइओ टी-3 अजािच्र्ा बाबतीत, एइओ कार्िक्रम
चमूकडे 15 ददिसांच्र्ा आत, अजि सोपविण्र्ात र्ेतो.

पुढील कारिाईची कालमर्ािदा

ही, एइओ टी-2 ि एलओ प्रमाणने र्ांसाठी िरील पररच्छे दामध्र्े नमूद केल्र्ाप्रमाणे
सारखीच असतील.
प्रश्न 58.

सीमािुल्कािी संबंधित असलेल्र्ा कारवाईत सहभागी असलेल्र्ा अजिदाराच्र्ा सवि
जागांना एइओ चमद्
ू वारे प्रत्र्क्ष पडताळणीसाठी भेट द्र्ावर्ाची आहे ककं वा कसे?

उत्तर -

एइओ टी-2 ि एइओ एलओ प्रमाणनासाठी, एइओ पररपत्रकाच्र्ा कलम 3 अन्िर्े
तनिािररत केलेल्र्ा तनकषाची तपासणी, ज्र्ा जागा एइओ टी-2 ककं िा एइओ एलओ
दजािसाठी अजिदाराच्र्ा सीमाशुल्काशी संबंधित असलेल्र्ा कारिाईशी ज्र्ा संबंधित
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असतील अशा सिि जागांसाठी करण्र्ात र्ेईल.
अशभलेख ठे िणे ि सुरिा, इत्र्ादीच्र्ा प्रमाण र्ंत्रणेद्िारे अजिदाराच्र्ा
एकापेिा अधिक जागा तत्समरीतीने चालविण्र्ात र्ेत असतील तर अशाबाबतीत,
एइओ

कार्िक्रम

चमू

एइओ

पररपत्रकाच्र्ा

पररच्छे द

4.4.5.5

मध्र्े

अंतभूित

असलेल्र्ा तरतुदींनुसार अशा तत्समरीतीने चालविण्र्ात र्ेत असलेल्र्ा जागांपैकी
कोणत्र्ाही एका जागेस भेट दे ण्र्ाची तनिड करू शकतो.

अशा पररश्स्थतीत,

अजिदाराने हमीपत्राच्र्ा स्िरूपात तशा आशर्ाचे घोषणापत्र करािर्ाचे आहे.
जरी

अजिदार

कारिाईच्र्ा

पल्ल्र्ात

असेल

ककं िा

कार्िचालनाच्र्ा

तथावप,

िेगिेगळ्र्ा

पद्ितीचा िापर करून िेगिेगळ्र्ा जागा चालविण्र्ात र्ेत असेल तर, एइओ
कार्िक्रम चमन
ू े त्र्ा जागांना भेट द्र्ािर्ाची आहे.
प्रश्न 59.

अजिदाराच्र्ा जागेची प्रत्र्क्ष पडताळणी करताना एइओ कार्िक्रम चमूद्वारे कोणत्र्ा
क्षेत्रांचा समावेि केला जातो?

उत्तर -

एइओ पररपत्रकाच्र्ा कलम 3 मध्र्े सूचीबद्ि केल्र्ाप्रमाणे शती ि तनकषांची पूतिता
र्ांसंबंिी अजाित केलेले दािे अश्स्तत्िात आहे ककं िा र्ोग्र् दठकाणी आहे ककं िा कसे
र्ाची तपासणी करणे हे एइओ चमूकडून प्रत्र्ि पडताळणी करण्र्ाचे प्रर्ोजन आहे.
भेटी दे ताना एइओ कार्िक्रम चमू पुढील िेत्राचा समािेश करील.
(एक) सीमाशुल्क

अधितनर्माच्र्ा

उल्लंघनासह

सीमाशुल्क

प्रकरणाबाबतची

मादहती.
(दोन)

कोणत्र्ाही असल्र्ास, मागील सीमाशुल्क

दोषांिर केलेली सुिारात्मक

कारिाई.
(तीन) लेखांकन ि मालिाहतूक र्ंत्रणा
(चार) अंतगित तनर्ंत्रणे ि कार्िपद्िती
(पाच) मालिाहतुकीचा ओघ
(सहा)

सीमाशल्
ु क गह
ृ प्रतततनिींचा िापर आणण इतर व्र्ािसातर्क भागीदारांच ी

तनिड
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(सात) संगणक/ मादहती तंत्रज्ञान ि दस्तऐिज र्ांची सुरिा
(आठ) वित्तीर् ऐपतदारी
(नऊ)

सुरिा ि सुरक्षितता तनिािरण– जागा, मालिाहतूक, कमिचारीिगि,

इत्र्ादी
(दहा) मालिाहतूक (लॉश्जश्स्टक) प्रकक्रर्ा
(अकरा) मालाची साठिण
िरील र्ादी पररपूणि नाही.

आिश्र्कतेनुसार भेटीच्र्ा कालाििीत चमू

अधिकाधिक िेत्रांचा समािेश करण्र्ाचा तनणिर् घेऊ शकतो.
प्रश्न 60.

जर एइओ टी-2 ककं वा एइओ एलओकररता अजिदार चमल
ू ा वववक्षक्षत दस्तऐवज
दे ण्र्ात कसरू करीत असेल ककं वा र्ंत्रणेत/ प्रकक्रर्ेत/ आवश्र्क बाबींमध्र्े समस्र्ा
असेल तर, प्रत्र्क्ष पडताळणी थांबववता र्ेऊ िकते का?

उत्तर -

होर्, अपिादात्मक पररश्स्थतीमध्र्े, परस्पर संमतीने पडताळणी प्रकक्रर्ा थांबविता
र्ेऊ शकते.

अततररक्त दस्तऐिज सादर करण्र्ास ि ककरकोळ समस्र्ा दरू
ु स्ती

करण्र्ास अजिदारास

िेळ दे ण्र्ात र्ेतो. अजिदाराने,

दरू
ु स्तीसंबंिी मादहती 6

मदहन्र्ांच्र्ा आत एइओ चमूला कळिािर्ाची आहे, जेणेकरून पडताळणी प्रकक्रर्ा
पुन्हा सुरू करता र्ेईल.

अशाप्रकारे एइओ चमूने कळिािर्ाच्र्ा सुिाररत ददनांकास,

अजाििरील तनणिर् अजिदाराला शमळे ल.
प्रश्न 61.

सीमािुल्कासंबंिीचे दोष आणण त्र्ाचे अनुपालन करण्र्ासंबंिी एइओ दजाि िारकाने
कोणास कळवावे?

उत्तर -

एइओ दजाि िारकाने सीमाशुल्कासंबंिीचे दोष आणण त्र्ाचे अनुपालन र्ासंबंिी
अधिकारिेत्रीर् मुख्र् आर्ुक्ताच्र्ा सीआरएमला तसेच एइओ किाला कळिािे.

प्रश्न 62.

एइओ दजािचे नत
ु नीकरण कसे करता र्ेईल?

उत्तर -

खाली नमद
ू केल्र्ाप्रमाणे एइओ

दजािची िैिता समाप्त (व्र्पगत) होण्र्ापि
ू ी

त्र्ासाठी केलेल्र्ा अजािनस
ु ार एइओ

दजािचे नत
ू नीकरण केले जाते :-

एइओ दजाि

िैिता समाप्त (व्र्पगत) होण्र्ापि
ू ी नत
ु नीकरणासाठी अजि
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सादर करण्र्ाची कालमर्ािदा
एइओ– टी 1

30 ददिस

एइओ– टी 2

60 ददिस

एइओ– टी 3

90 ददिस

एइओ– एलओ

90 ददिस

अजिदाराने त्र्ाच्र्ा नूतीनकरण अजािमध्र्े, मागील अजािपासून केलेले बदल
ठळकपणे दशिविले पादहजेत.

एइओ कार्िक्रम व्र्िस्थापक, निीन दजाि दे तेिेळी

अिलंबलेल्र्ा प्रकक्रर्ेचे अनुसरण करून, नूतीनकरण अजािचा विचार करील.
प्रश्न 63.

कोणत्र्ा पररजस्थतीत, एइओ दजाि िारकाने त्र्ाचा व्र्वसार् व कार्िपद्िती
र्ांमिील बदलाववषर्ी अधिसूधचत करण्र्ाची गरज आहे?

उत्तर -

एइओ दजाि िारकाने बदलांच्र्ा पुढील प्रकरणी अधिकारिेत्रीर् मुख्र् आर्ुक्ताच्र्ा
एइओकडे किा ककं िा ग्राहक संपकि व्र्िस्थापकाकडे अधिसूधचत केले पादहजे:अ) त्र्ाच्र्ा कार्दे शीर संस्थेतील बदल.
ब) व्र्िसाचे नाि आणण/ ककं िा पत्ता र्ांतील बदल.
क) व्र्िसार्ाच्र्ा स्िरूपातील म्हणजेच तनमािणक/ तनर्ाितकार इत्र्ादींमिील
बदल.
ड) लेखांकन ि संगणक र्ंत्रणेतील बदल.
इ) सीमाशुल्क प्रकरणांसाठी जबाबदार असलेले िररष्ठ कमिचारी र्ांमिील बदल.
र्) आंतरराष्रीर्

पुरिठा

साखळीमध्र्े

सहभागी असलेली स्थाने

ककं िा

शाखा िाढविणे
ककं िा िगळणे.
प्रश्न 64.

एइओ दजाि िारकाने, व्र्वसार् प्रकक्रर्ा र्ांमिील महत्वूपणि बदल अधिसूधचत
करण्र्ाची कालमर्ािदा कार् आहे?

उत्तर -

एइओ दजाि िारकाने बदल केल्र्ाबरोबर शक्र् तततक्र्ा लिकर ककं िा बदल घडून
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आल्र्ाच्र्ा ददनांकापासून ककमान 14 ददिसांच्र्ा आत अधिसूधचत केले पादहजे.
प्रश्न 65.

संस्थेच्र्ा वैिातनक दजािमध्र्े बदल झाल्र्ास एइओच्र्ा अधिस्वीकृतीबाबत कार्
घडेल?

उत्तर -

एइओ दजाि िारकाने निीन कार्दे शीर संस्थेच्र्ा नािाने एइओ प्रमाणन करण्र्ासाठी
पुन्हा अजि करणे गरजेचे आहे.

उदाहरणाथि जर एखादी कार्दे शीर संस्था, भागीदारी

संस्थेतून एलएलपीमध्र्े ककं िा प्रार्व्हेट शलशमटे ड कंपनीमध्र्े रूपांतररत झाली तर,
ततने नव्र्ाने अजि करािर्ाचा आहे.
प्रश्न 66.

एइओ दजाि पन
ु वविलोकनाच्र्ा अिीन आहे ककं वा कसे?

उत्तर -

होर्, एइओ ग्राहक, एइओ अधिस्िीकृतीच्र्ा शतीचे तनर्शमतपणे अनप
ु ालन करीत
असल्र्ाची सतु नश्श्चती करण्र्ाकररता, एइओ चमन
ू े तनर्त कालांतराने एइओ दजािचे
पुनवििलोकन करणे अतनिार्ि आहे.

प्रश्न 67.

एइओ दजािचे पुनवविलोकन करण्र्ाची कालमर्ािदा कार् आहे?

उत्तर -

एइओ दजािचे पुनवििलोकन करण्र्ाची िारं िारता एइओ टी-1 ि एइओ टी-2 सारखीच
आहे, म्हणजेच तीन िषाितून एकदा पुनवििलोकन केले पादहजे.

एइओ टी-3/ एलओ

दजािसाठी ती पाच िषे इतकी आहे.
तथावप,
करण्र्ाची

भारतातील

जबाबदारी

एइओ

सोपविलेले

कार्िक्रमाची

आंतरराष्रीर्

अंमलबजािणी
सीमाशुल्क

ि

संतनर्ंत्रण

संचालनालर्

एइओ

कार्िक्रमाच्र्ा शतीशी ककं िा एइओ दजािच्र्ा मानकांशी तडजोड करण्र्ात आली आहे
असे समजण्र्ास कारण असेल तर, कोणत्र्ाही िेळी पुनवििलोकन सुरू करू शकते.

काढून घेणे / तनलंबन / पुन:स्थापन
प्रश्न 68.

कोणत्र्ा पररजस्थतीत, एइओचा दजाि तनलंबबत ककं वा अवनत केला जाऊ िकतो ?

उत्तर -

एइओ कार्िक्रम व्र्िस्थापकास, पुढील प्रकरणी, एइओच्र्ा दजािचे प्रमाणपत्र तनलंत्रबत
करता र्ेईल:
अ) जेव्हा

एइओच्र्ा दजािच्र्ा प्रमाणपत्राच्र्ा शतींचे ककं िा तनकषांचे
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कोणतेही

अनुपालन केले नसल्र्ाचे उघडकीस आले असेल तेव्हा; ककं िा

ब) परररिक ककं िा सीमाशुल्क दलाल(ब्रोकर) ककं िा गोदाम

कार्िचालक

र्ांच्र्ा बाबतीत, जेव्हा परररिक ककं िा सीमाशुल्क दलाल (ब्रोकर) ककं िा
र्थाश्स्थतत, गोदाम कार्िचालक म्हणून असलेले मूळ लार्सन, सिम
प्राधिकाऱ्र्ाद्िारे ते

तनलंत्रबत करण्र्ात आलेले असेल तेव्हा.

सीमाशुल्क / केंद्रीर् उत्पादन शुल्क / िस्तू ि सेिा कर कार्दा र्ांचे
उल्लंघन केल्र्ाबद्दल ककं िा कोणतीही कारणे दाखिा नोटीस ( एइओ पररपत्रकाच्र्ा
3.2.1 मध्र्े सच
ू ीबद्ि केलेल्र्ा विषर्ाव्र्ततररक्त ) काढल्र्ाच्र्ाबाबतीत, एइओ टी3 च्र्ा दजाििरून एइओ टी-2 ककं िा एइओ टी-1
एइओ टी-2 चा दजाि
िाटे ल त्र्ाप्रमाणे,एइओ

दजाििर अिनत करण्र्ासाठी ककं िा

एइओ टी-1 िर पदािनत करण्र्ासाठी अथिा र्थोधचत
दजाि तनलंबनासाठी दे खील तरतूद आहे.

िरील तनणिर्, कारणे दाखि नोटीसीच्र्ा पररिणानंतर, अधिकारिेत्रीर्
आर्ुक्तांशी विचारवितनमर् करून घेतला जातो.
प्रश्न 69.

एइओ दजाि तनलंबबत ककं वा अवनत करणाऱ्र्ा एइओ कार्िक्रम व्र्वस्थापकाच्र्ा
तनणिर्ाववरुध्द अपील दाखल करता र्ेईल का ?

उत्तर -

नाही. एइओ र्ोजनेखाली अवपलासाठी तरतुदी नाहीत. तथावप, तनलंत्रबत केलेला /
अिनत केलेला एइओ दजाि पुन:स्थावपत करण्र्ाची तरतूद आहे.

प्रश्न 70.

तनलंबबत केलेला/अवनत केलेला एइओ दजाि पुन:स्थावपत करण्र्ाच्र्ा िती कार्
आहेत?

उत्तर -

िेगिेगळ्र्ा पररश्स्थतीमिील शती खालीलप्रमाणे आहेत :
अ) एइओ

दजािच्र्ा शतींचे

अनुपालन न

केल्र्ाच्र्ाबाबतीत, जर

एइओ

दजाििारक
तनलंबनापासन
60 ददिसांच्र्ा आत एइओ कार्िक्रम व्र्िस्थापकाची
ू
खात्री पटण्र्ासाठी सि
ु ारात्मक उपार्र्ोजना हाती घेत असेल तर, एइओ
कार्िक्रम व्र्िस्थापकास एइओ दजाि पुन:स्थावपत करता

र्ेईल.
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ब) सीमाशुल्क अधितनर्माखालील, कारणे दाखिा नोटीस दे णे, सीमाशुल्क
दलालाचे (ब्रोकर) लार्सन रद्द करणे, इत्र्ादींसारख्र्ा कार्ििाहीमु ळे
तनलंबन

केलेले

असल्र्ास

त्र्ाबाबतीत,जर

अधितनर्माखालील कारिाई थांबविली असेल

सीमाशुल्क

/ लार्सनचे तनलंबन रद्द

केले असेल तर, एइओ कार्िक्रम व्र्िस्थापक एइओ दजाि पुन:स्थावपत
करण्र्ाचा विचार करू शकेल.
क) कारणे दाखिा नोटीसमुळे एइओ दजाि तनलंत्रबत करण्र्ात / अिनत
करण्र्ात

आला

असेल

तर

त्र्ाबाबतीत,

आणण

जर

सीमाशल्
ु क

अधितनर्माअन्िर्े कारणे दाखिा नोटीशीमध्र्े मागणी केलेल्र्ा वििाददत
शल्
ु काचे अथिा मागणी केलेल्र्ा ककं िा नाकारण्र्ाचा प्रर्त्न केलेल्र्ा
शुल्काच्र्ा अंशत: परताव्र्ाचे (ड्रॉ बॅक) मागील तीन िषांतील प्रमाण हे
एकूण प्रदान केलेल्र्ा शुल्काच्र्ा ि मागणी केलेल्र्ा

करप्रततग्रहाच्र्ा

दहा टक्क्र्ांहून अधिक नसेल तर, एइओ कार्िक्रम व्र्िस्थापक, एइओ
दजाि पुन:स्थावपत करण्र्ाचा विचार करू शकेल.
ड) एइओ दजाि अिनत करण्र्ात आला असेल त्र्ाबाबतीत, संस्था, जेव्हा
केव्हा

पात्रता शतींची ि तनकषांची पूतिता करते तेव्हा

उच्च दजािसाठी

पुन्हा अजि करू शकेल. असे अजि, निीन अजि म्हणून समजण्र्ात
र्ेतील.
प्रश्न 71.

कोणत्र्ा पररजस्थतीत एईओ दजाि रद्द होऊ िकतो ?

उत्तर -

पुढील पररश्स्थतीमध्र्े एइओ दजािचे प्रमाणपत्र रद्द करण्र्ात र्ेईल :
अ) जेव्हा एइओ दजािचे प्रमाणपत्र, आिीच तनलंत्रबत केले जाते आणण
तनलंबन मागे घेण्र्ासाठी 60 ददिसांच्र्ा आत सि
ु ारात्मक उपार्र्ोजना
हाती घेण्र्ात एइओ िारक कसरू करतो तेव्हा; ककं िा
ब) जेव्हा जे कृत्र् सीमशल्
ु क अधितनर्म,1962 अन्िर्े खटला भरण्र्ास
पात्र आहे असे गुन्हेगारी कृत्र् करण्र्ात आले असल्र्ाचा आणण /ककं िा
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व्र्क्तीच्र्ा अटकेशी संलग्न असल्र्ाचा

िाजिी विश्िास असेल तेव्हा;

ककं िा
क) लबाडी,बनािटीकरण, उघड तस्करी, करपात्र िस्तूंची गुप्तपणे पाठिणी
ककं िा ग्राहकांकडून सेिा कर गोळा करण्र्ात आला आहे
शासनाला

जमा

केलेला

नाही

अशी

प्रकरणे

परं तु,

र्ांमध्र्े

सहभाग

असल्र्ाबद्दल त्र्ांना कारणे दाखिा नोटीस दे ण्र्ात आलेली आहे ; ककं िा
ड) जेव्हा एइओ दजाि िारकाने अधिकृतता रद्द करण्र्ाची विनंती केली
असेल तेव्हा.

प्रश्न 72.

एईओ दजाि रद्द केल्र्ानंतर

एइओ दजािसाठी

एइओ दजाि िारक पन्
ु हा अजि करु

िकतो का ?
उत्तर -

एईओ टी-1 ि टी-2 दजाि िारकच केिळ दजाि रद्द केल्र्ाच्र्ा ददनांकापासून एक
िषांच्र्ा कालाििीनंतर पुन्हा अजि करू शकतात.
एईओ

टी-3

ि

एलओ

दजाि

िारकच

केिळ

दजाि

रद्द

केल्र्ाच्र्ा

ददनांकापासून तीन िषांच्र्ा कालाििीनंतर पुन्हा अजि करू शकतात.

तक्रार (गाऱ्हाणे) तनवारण :
प्रश्न 73.

एइओ दजाि िारकांचे

लाभ व सुवविा र्ांच्र्ािी संबंधित असणारे कार्दे िीर

दहतसंबंि व समस्र्ा सीमािुल्क प्रिासनाद्वारे किा सोडववल्र्ा जातात ?
उत्तर -

एइओ पररपत्रकामध्र्े सूचीबद्ि केलेल्र्ा एइओ दजाि िारकांना सिि लाभ ि
सुवििाकारी उपार्र्ोजना दे ण्र्ास सीमाशुल्क प्रशासन बांिील आहे.

प्रत्र्ेक मुख्र्

सीमाशुल्क आर्ुक्तांच्र्ा कार्ािलर्ात एइओ दजाि िारकांशी सुसंिाद सािण्र्ाचे एक
केंद्र म्हणून सहार्क आर्ुक्ताच्र्ा/उप आर्ुक्ताच्र्ा (एसी/ डीसी)

स्तरािर

ग्राहक

संपकि व्र्िस्थापकाची (सीआरएम) तनर्ुक्ती करण्र्ासाठीची तरतूद आहे. ग्राहक
संपकि

व्र्िस्थापकाची

तनर्ुक्ती,

सिि

अधिकारिेत्रीर्

सीमाशुल्क

केंद्राद्िारे
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साििजतनक

नोदटशीच्र्ा

स्िरुपात

व्र्िस्थापकाकडे एइओ ग्राहकांचे

अधिसूधचत

केली

जाते.

संपकि

कार्दे शीर दहतसंबंि ि समस्र्ा हाताळण्र्ाची

जबाबदारी सोपण्र्ात र्ेते. ग्राहक संपकि व्र्िस्थापकाचा तपशील,
संकेतस्थळािर

ग्राहक

सीबीआर्सीच्र्ा

ऑनलाईन दे खील ददलेला आहे.

प्रश्न 74.

ग्राहक संपकि व्र्वस्थापकाच्र्ा इतर कोणत्र्ा जबाबदाऱ्र्ा आहेत ?

उत्तर -

सिि

अधिकारिेत्रीर्

ग्राहक

संपकि

व्र्िस्थापक(सीआरएम)

पुढील

गोष्टींसाठी

जबाबदार असेल:
अ)

एइओ पररपत्रकात सच
ू ीबद्ि केलेल्र्ा सवु ििा ि लाभ एइओ दजाि

िारकांना दे णे,
ब)

एइओ अजि दाखल करताना सहाय्र् करणे.
क) सीमाशुल्का अंतगित असलेले िेग िेगळे

विभाग तसेच इतर

दहतसंबंधित र्ांच्र्ासोबत समन्िर् सािून सोडविलेल्र्ा प्रकक्रर्ात्मक ि
कार्िचालनात्मक समस्र्ा शमळिताना सहाय्र् करणे.
प्रश्न 75.

एइओ मदत कक्ष आहे का ?

उत्तर -

मुख्र् सीमाशुल्क आर्ुक्तांच्र्ा संबंिात नोडल अधिकाऱ्र्ाच्र्ा नेतत्ृ िाखालील एइओ
चमू एइओ अजि दाखल करण्र्ाशी संबंधित असलेल्र्ा सिि चौकशींसाठी मदत कि
म्हणून काम करतो. नोडल अधिकाऱ्र्ांचे ि ग्राहक संपकि व्र्िस्थापकाचे संपकि
क्रमांक

संकेतस्थळािर

उपलब्ि

आहेत.

एइओ

टी-1

अजि ऑनलाईन

करण्र्ाच्र्ा संबंिातील कोणत्र्ाही चौकशीसाठी, पुढील तपशील असलेला

दाखल
एक

स्ितंत्र मदत कि तर्ार करण्र्ात आलेला आहे : दरू ध्िनी क्रमांक -01123310013 इ-मेल :

diccbec.dor@gov.in
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जोडपत्र – अ
प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक (एईओ) टी-1 अजि ऑनलाईन दाखल करताना वारं वार ववचारले
जाणारे प्रश्न.
प्रश्न 1.

एईओ अजि ऑनलाईन दाखल करता र्ेऊ िकतात का?

उत्तर -

होर्, एइओ अजि दाखल करण्र्ासाठी आणण प्रकक्रर्ा करण्र्ासाठी एक ऑनलाईन
संकेतस्थळ (िेबसाईट) (डोमेन नाि : aeoidia.gov.in) तनमािण करण्र्ात आले
आहे.

सीबीआर्सी पररपत्रक क्रमांक 51/2018 सीमाशुल्क, ददनांक 7.12.2018

द्िारे एइओ अजि दाखल करण्र्ासाठी ऑनलाईन सवु ििा सरू
ु केली होती.

एइओ

टी-2, एइओ टी-3 ि एइओ एलओ र्ांसारख्र्ा उििररत तीन प्रकारच्र्ा एइओ
अधिस्िीकृतीसाठी अजि दाखल करणे ि त्र्ािर प्रकक्रर्ा करणे ही कामे आतापर्ंत
35

हाताने केली जात होती.
प्रश्न 2.

ऑनलाईन एईओ टी-1 अजि दाखल करण्र्ासाठी तपिीलवार मागिदििक तत्त्वे कोठे
शमळू िकतील ?

उत्तर -

एइओ टी-1 अजि ऑनलाईन दाखल करण्र्ाबाबतचे सीबीआर्सी पररपत्रक क्रमांक
51/2018 सीमाशुल्क, ददनांक 7.12.2018 हे www.cbic.gov.in र्ा संकेतस्थळािर
(िेबसाईट) उपलब्ि आहे.

र्ील्ड र्ॉमेशन्सने एइओ टी-1 दजािसाठी संकेतस्थळ

आिाररत ऑनलाईन अजाििरून साििजतनक सूचना जारी केल्र्ा आहेत.

उदाहरणाथि,

जिाहरलाल नेहरू कस्टम हाऊस, मंब
ु ई र्ांनी ऑनलाईन एइओ संकेतस्थळाच्र्ा
संबंधित िेब पष्ृ ठाच्र्ा श्स्क्रनशॉटसह एइओ टी-1

दाखल करण्र्ाची प्रकक्रर्ा

तपशीलिार स्पष्ट करणारी जाहीर नोटीस क्रमांक 158/2018, ददनांक 21.12.2018
काढली

आहे.

(जेएनसीएच),

िरील
मुंबई

जाहीर
र्ांच्र्ा

सूचना

जिाहरलाल

नेहरू

सीमाशुल्क

http://www.jawaharcustoms.gov.in/

हाऊस
र्ा

संकेतस्थळािर (िेबसाईट) साििजतनक सूचना टॅ बखाली उपलब्ि आहे.
प्रश्न 3.

एईओ टी-1 दजािसाठी ऑनलाईन अजि दाखल करण्र्ाची पदहली पार्री कोणती?
त्र्ाचे महत्त्व कार् आहे?

उत्तर -

अजिदाराने प्रथम, नोंदणी णखडकीमध्र्े (विंडोमध्र्े) विचारलेली मादहती सादर करून
www.aeoidia.gov.in र्ा एइओ िेबसाईटिर स्ित:ची नोंदणी करािर्ाची आहे
आणण एइओ टी-1 अजि ऑनलाईन दाखल करण्र्ासाठी िेबसाईटिर लॉगइन
करण्र्ासाठी िापरकताि आर्डी ककं िा पासिडि तर्ार करािर्ाचा आहे.
ऑनलाईन

एइओ

टी-1

अजाििर

प्रकक्रर्ा

करण्र्ापूिी

सीमाशुल्क

श्अिकाऱ्र्ाकडून अजिदाराच्र्ा आर्ात-तनर्ाित संकेतांकामिील (आईसी) तपशशलािरून
नोंदणी तपशशलाची पडताळणी केली जाते.

जर दाखल केलेले नोंदणी तपशील

पडताळणी र्ोग्र् नसतील, तर ऑनलाईन अजाििर प्रकक्रर्ा केली जात नाही.
म्हणन
ू , नोंदणी करताना आर्इसीनस
ु ार अचक
ू तपशील दाखल करणे महत्त्िाचे आहे.
प्रश्न 4.

ऑनलाईन एईओ टी-1 अजि दाखल करण्र्ासाठी नोंदणी करताना अजिदाराने “प्रक्षेत्र”
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दाखल करताना किाची तनवड करावर्ाची आहे?
उत्तर -

आर्ात ककं िा तनर्ाित करण्र्ासाठी ते जे प्रिेत्र िापरत असतील त्र्ा सीमाशुल्क
प्रिेत्राची तनिड करण्र्ाचा सल्ला अजिदाराला दे ण्र्ात र्ेत आहे.

जर ते एकापेिा

अधिक सीमाशुल्क प्रिेत्राचा िापर करत असतील तर, ज्र्ा प्रिेत्रामध्र्े आर्ात/
तनर्ाित कार्ािची संख्र्ा जास्त असेल ते प्रिेत्र तनिडण्र्ात र्ािे.
प्रश्न 5.

ऑनलाईन एईओ टी-1 अजि दाखल करण्र्ासाठी नोंदणी करताना अजिदाराने कोणता
भ्रमणध्वनी (मोबाईल) क्रमांक व ई-मेल पत्ता द्र्ावा?

उत्तर -

जो डीजीएर्टीकडे नोंदणीकृत केलेला आहे आणण जो आर्ईसी प्रमाणपत्राशी जुळतो
तोच भ्रमणध्िनी (मोबाईल) क्रमांक/ ई-मेल पत्ता सादर करािा.

जर सध्र्ाचा

भ्रमणध्िनी (मोबाईल) क्रमांक ि ई-मेल पत्ता बदलला असेल तर ददलेल्र्ा आर्ाततनर्ाित

संकेतांक

(आईसी)

प्रमाणपत्रात

ददलेल्र्ा

डीजीएर्टीमध्र्े

तोदे खील

अद्र्र्ाित करािा.
प्रश्न 6.

ऑनलाईन एईओ अजािसह अपलोड करावर्ाचे अतनवार्ि दस्तऐवज कोणते आहे त?

उत्तर -

ऑनलाईन

एईओ

अजािमध्र्े

असलेली दोन जोडपत्रे आहे त.

अनुक्रमे

क्रमिार

भरािर्ाची मादहती/

घोषणापत्रे

अपलोड करािर्ाच्र्ा दस्तऐिजांबद्दल अजिदारास

मागिदशिन करण्र्ासाठी मदत धचन्हांसह (मादहती बटण “आर्”) अपलोड पर्ािर् दोन
जोडपत्रांमिील काही चौकस मुद्दे तर्ार केले आहे त.

प्रकक्रर्ेसाठी अजि पूणि

करण्र्ासाठी अशा सिि चौकस मुद्र्ांच्र्ा/अनुक्रमांच्र्ा समोरील अजिदाराने दस्तऐिज/
पुरािे अपलोड करािर्ाचे आहेत.
प्रश्न 7.

ऑनलाईन अजािच्र्ा जोडपत्र-1 अनुक्रमांक 4 र्ेथे अपलोड करावर्ाची स्थळे / पत्ते
र्ांचा स्थळ नकािा कार् आहे?

उत्तर -

अजिदाराने डीजीएर्टीने ददलेल्र्ा आर्ात-तनर्ाित संकेतांक (आईसी) प्रमाणपत्रात
नमद
ू केलेल्र्ा नोंदणीकृत कार्ािलर्ाचा आणण शाखांचे पत्ते र्ांचा स्थळ नकाशा
(साईट प्लॅ न) अपलोड करािर्ाचा आहे.

स्थळांचे गग
ु ल नकाशे (मॅप) स्थळ नकाशे

(साईट प्लॅ न) म्हणून अपलोड करू नर्े.
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प्रश्न 8.

तनव्वळ मूल्र् व तनव्वळ चालू मत्ता र्ांच्र्ा पुष्ट्र्थि ऑनलाईन अजािच्र्ा जोडपत्र
अ-2 अनुक्रमांक 8 व 9 र्ेथे कोणते दस्तऐवज जोडणे आवश्र्क आहे?

उत्तर -

अजिदाराने, मागील तीन वित्तीर् िषांचा लेखापररक्षित ताळे बंदातील तनव्िळ मूल्र् ि
तनव्िळ चालू मत्ता र्ांच्र्ाशी संबंधित असलेली पष्ृ ठे अपलोड करािर्ाची आहे त.
अपलोड केलेले पष्ृ ठ, सांविधिक लेखापररिक ककं िा सनदी लेखापाल र्ांच्र्ाकडून
सत्र्ावपत/ अधिप्रमाणणत करािे.

प्रश्न 9.

जेव्हा अजिदारास त्र्ाच्र्ा ऑनलाईन अजािमध्र्े उणणवा असल्र्ाबाबत ईमेल प्राप्त
होतो तेव्हा त्र्ाने कार् करावे?

उत्तर -

एइओ चमूने दाखिून ददलेल्र्ा उणणिा दरू केल्र्ानंतर आणण उणणिेमध्र्े सूचीबद्ि
केलेले दस्तऐिज अपलोड केल्र्ानंतर, अजिदार पुन्हा ऑनलाईन अजि दाखल करू
शकतो.

असा अजि, संबंधित प्रिेत्राचा एइओ नोडल अधिकाऱ्र्ाकडे पुन्हा प्रकक्रर्ा

करण्र्ासाठी र्ेईल.
प्रश्न 10.

ऑनलाईन अजािच्र्ा संभाव्र् अजिदारांच्र्ा प्रश्नांची उत्तरे दे ण्र्ासाठी कोणतेही मदत
केंद् आहे का?

उत्तर -

होर्.

ऑनलाईन एईओ टी-1 अजि भरण्र्ाशी संबंधित असणाऱ्र्ा कोणत्र्ाही

प्रश्नासाठी स्ितंत्र मदत केंद्र असून त्र्ाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :दरू ध्िनी क्रमांक 011–23310013, ईमेल :- diccbec.dor@gov.in
र्ाशशिार्,

अजिदार,

एइओच्र्ा

नोडल

अधिकाऱ्र्ास

ककं िा

सीमाशुल्क

विभागाच्र्ा प्रिेत्रीर् मुख्र् आर्ुक्त र्ांच्र्ा संबंधित कार्ािलर्ाच्र्ा ग्राहक संपकि
व्र्िस्थापकाशी संपकि सािू शकतो.

िरील अधिकाऱ्र्ांचा तपशशल, सीआर्सीच्र्ा

www.cbicgov.in र्ा संकेतस्थळािर ककं िा संबंधित प्रिेत्राच्र्ा संकेतस्थळािर
उपलब्ि

आहे.

उदाहरणाथि,

www.jawaharcustoms.gov.in

मंब
ु ई

प्रिेत्र-2

च्र्ा

सीआरएमचा

तपाशशल,

र्ा संकेतस्थळािर उपलब्ि आहे.
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संक्षेप सूची
प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक

1.

AEO

Authorised Economic Operator

2.

WCO

World Customs Organization

जागततक सीमाशुल्क संघटना

3.

ACP

Accredited Client Programme

अधिस्िीकृत ग्राहक कार्िक्रम

4.

TFA

Trade Facilitation Agreement

व्र्ापार सुलभीकरण करार

5.

SCN

Show Cause Notice

कारणे दाखिा नोटीस

6.

GAAP

Generally Accepted Accounting Principles

सििसािारणपणे

स्िीकृत

लेखांकन तत्त्िे
7.

SOPs

Standard Operating Procedures

प्रमाण कार्िचालन कार्िपद्िती

8.

ROC

Registrar of Companies

कंपनी तनबंिक

9.

CRM

Client Relationship Manager

ग्राहक संपकि व्र्िस्थापक

10.

IEC

Import-Export Code

आर्ात-तनर्ाित संकेतांक

11.

LO

Logistic Operator

मालिाहतूक कार्िचालक
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Bullet Points
p.no.5

The aim of AEO programme is to secure विश्िसनीर्
कार्िचालकांना
मान्र्ता
the international supply chain by
दे ऊन त्र्ाद्िारे आंतरराष्रीर् परु िठा
granting recognition to reliable operators
साखळी
सुरक्षित
करणे
आणण
and encouranging best practices at all
आंतरराष्रीर् पुरिठा साखळीतील सिि
levels in the international supply chain.
स्तरांिर सिोत्तम पद्ितीस उत्तेजन दे णे
हे

प्राधिकृत

आधथिक

कार्िचालक

कार्िक्रमाचे ध्र्ेर् आहे.
6

Applying for AEO status is a business प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक दजाि
decision depending on the roll of the
शमळण्र्ाकररता अजि करणे हा एक
business entity in the supply chain and
व्र्ािसातर्क
तनणिर्
आहे,
आणण
it’s willingness to acquire the benefit
प्राधिकृत आधथिक कार्िचालक दजाि
following by acquiring AEO status.
संपादन करून घेतल्र्ािर तुमच्र्ा
व्र्ापाराच्र्ा

पररश्स्थतीिर,

पुरिठा

साखळीतील तुमच्र्ा भूशमकेिर आणण
तुमच्र्ा व्र्िसार्ासाठी जे लाभ र्ामुळे
शमळू शकतात र्ािर तो अिलंबून आहे.
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9

Indian Customs has signed Mutual
Recognition Agreement (MRA) with
South Korea, Taiwan and Hong
Kong Customs to to enable trade to
get benefits on reciprocal basis.

व्र्ापारात परस्पर तत्िािर लाभ शमळणे
शक्र्

व्हािे

र्ासाठी

कार्िक्रमांना

संबंधित

मान्र्ता

एइओ

दे ण्र्ाकररता

भारतीर् सीमाशुल्क विभागाने दक्षिण
कोररर्ा, तैिान ि हाँगकाँग र्ांच्र्ाशी
सीमाशुल्क

परस्पर

मान्र्ता

करार

(एमआरए) स्िािररत केला आहे.
14

The
Legal
requirement
for
applying for AEO status, as
prescribed in para 3.2 and
annexure E.2, to Circular No.
33/2016-Customs dated 22.7.2016.

एइओ

दजािसाठी

अजि

करण्र्ाच्र्ा

कार्दे शीर शती पररपत्रक क्र.33/2016सीमाशुल्क र्ातील पररच्छे द-3.2 आणण
जोडपत्र इ-2 मध्र्े विदहत केल्र्ाप्रमाणे
आहेत.

17

In Annexure F, the applicant has to
give details of all his business
partner(s) in International Supply
chain
which
includes
their
accreditation under Indian AEO
Programme.

जोडपत्र

र्

मध्र्े

आंतरराष्रीर्

अजिदाराने

पुरिठा

ज्र्ा

साखळीतील

त्र्ाच्र्ा सिि व्र्ािसातर्क भागीदाराचा
(भागीदारांचा) तपशील द्र्ािर्ाचा असन
ू
त्र्ात

भारतीर्

एइओ

कार्िक्रमांतगित

त्र्ांच्र्ा अधिस्िीकृतीचा समािेश आहे.
20

In case of AEO T-3 application by
an AEO T-2 status holder, the
application isassigned to AEO
programme team within 15 days.

एइओ टी-2 दजाििारकाच्र्ा एइओ टी-3
अजािच्र्ा
चमूकडे

बाबतीत,
15

एइओ

ददिसांच्र्ा

कार्िक्रम

आत,

अजि

सोपविण्र्ात र्ेतो.
22

The audited balance sheet by
Auditor contains remark about the
Accounting system adopted by
applicant.

लेखापरीिकाने

लेखापरीिण

केलेल्र्ा

ताळे बंदामध्र्े अजिदाराने स्िीकारलेल्र्ा
लेखांकन पद्िती बद्दलचा शेरा अंतभूित
असेल.

25

there is no provision for appeal under
the AEO scheme. However, there is
provision
of
restoration
of
suspended/downgraded AEO status.

एइओ र्ोजनेखाली अवपलासाठी तरतद
ु ी
नाहीत.

तथावप,

तनलंत्रबत

केलेला

/

अिनत केलेला एइओ दजाि पुन:स्थावपत
करण्र्ाची तरतूद आहे.

28

For any query regarding online filing
of AEO T-1 application, a separate
help desk with following details has
been created: Ph-011-23310013.

एइओ

टी-1

करण्र्ाच्र्ा

अजि

ऑनलाईन

संबंिातील

दाखल

कोणत्र्ाही

चौकशीसाठी, पुढील तपशील असलेला
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E-mail: diccbec.dor@gov.in.

एक स्ितंत्र मदत कि तर्ार करण्र्ात
आलेला आहे : दरू ध्िनी क्रमांक -01123310013

इ-मेल

:

diccbec.dor@gov.in
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Mrs. Aarti Veling, Supervisor, Mr. Arun Gite, Incharge Deputy Director of
Languages and Mrs. Nanda Raut, Director of Languages, Directorate of
Languages,

Government

of

Maharashtra,

5th

floor,

New

Administrative

Building, Near Dr. Ambedkar Garden, Government Colony, Bandra (east),
Mumbai-400 051.
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