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FAQs

Setorial

Têxteis e vestuário

1. Quais são as máquinas de referência ATUFS?
O benefício do TUFS está disponível para máquinas de referência do TUFS cobrindo as seguintes
atividades: - a) descaroçamento e prensagem do algodão. b) Seda enrolada e torcida. c) Indústria de
lavagem, penteação e carpete de lã. d) Texturização, crimpagem e torção do fio de filamento
sintético. e) Spinning. f) Fibra descontínua de viscose (VSF) e fio de filamento de viscose (VFY). g)
Tecelagem, tricô e bordado em tecido. h) Têxteis técnicos incluindo não tecidos. i) Vestuário / estúdio
de design / manufatura confeccionada. j) Processamento de fibras, fios, tecidos, vestuários e
confecções. k) Atividades de produção da Indústria da Juta.

2. Quais são os subsídios do Esquema de Fundo de Atualização de Tecnologia Amended
(ATUFS)?
O Subsídio de Investimento de Capital está disponível sob ATUFS sob este esquema para segmentos
elegíveis @ 10% / 15% com um limite máximo no montante de investimento. Para mais informações,
clique aqui .

3. O que é certificado de isenção e endosso de GSP em Promoção de Exportações e
Garantia de Qualidade?
Um certificado de isenção é emitido para permitir a entrada com isenção de impostos / quota dos
itens elegíveis de origem Handloom no final da importação. Os certificados GSP (Formulário A) são
emitidos para os itens elegíveis para os seguintes países com preferência tarifária (doadores):
Austrália, Canadá, Japão, Nova Zelândia, Noruega, Suíça, Turquia, Estados Unidos da América (EUA),
República da Bielo-Rússia, Federação Russa e União Europeia. A União Europeia inclui 28 países Viz.
Áustria, Bélgica, República Tcheca, Croácia, Chipre, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha,
Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda (Holanda), República
da Bulgária, Romênia, Polônia, Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia e Reino Unido (RU).
Nota: 1) Para a Austrália, o principal requisito é a declaração do exportador na fatura comercial
normal. O formulário A acompanhado da fatura comercial normal é uma alternativa aceitável, mas a
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certificação oficial não é necessária. 2) No caso do Canadá e Nova Zelândia, a Certificação Oficial não
é necessária. 3) Os Estados Unidos não exigem o Formulário A. do SGP. Uma declaração
estabelecendo todas as informações detalhadas pertinentes a respeito da produção ou manufatura da
mercadoria é considerada suficiente apenas se solicitada pelo coletor distrital da Alfândega.

4. Quais são os esquemas patrocinados pelo governo na indústria têxtil?
O Ministério dos Têxteis, por meio do Comitê Têxtil, fornece informações sobre os vários esquemas
disponíveis para o setor têxtil. Os esquemas visam fornecer benefícios integrais e oportunidades de
crescimento para este setor. Esses esquemas são: Setor de tear mecânico. Atualização de tecnologia.
Programa de desenvolvimento de clusters / parques têxteis integrados. Esquema integrado de
desenvolvimento de habilidades. Têxteis Técnicos Para mais informações, clique aqui .

5. O que é Promoção de Exportações e Garantia de Qualidade no Ministério dos Têxteis?
A Divisão de Promoção de Exportações e Garantia de Qualidade desempenha funções de acordo com
várias Seções da Lei do Comitê de Têxteis, como a realização de estudos técnicos na indústria têxtil,
Promoção de exportações de têxteis, Estabelecimento, adoção e reconhecimento de especificações
padrão para têxteis e materiais de embalagem, Especificação do tipo de controle de qualidade ou
inspeção precisa ser aplicado aos têxteis, fornecendo treinamento sobre as técnicas de controle de
qualidade a serem aplicadas aos têxteis, etc. Para mais informações, clique aqui .

6. O que é o Esquema de Fundo de Atualização de Tecnologia Amended (ATUFS)?
ATUFS foi criado para incentivar a produção e o emprego no setor de vestuário. O esquema
facilitaria o aumento do investimento, produtividade, qualidade, emprego, exportações junto com a
substituição de importações no país. Para mais informações, clique aqui .

7. Existe uma lista de importadores e exportadores de têxteis técnicos disponível?
Existem 369 importadores de têxteis técnicos e 680 exportadores de têxteis técnicos na Índia, de
acordo com os últimos dados disponíveis. A lista de exportadores e importadores junto com detalhes
de contato, segmento de exportação e produto exportado está disponível no link do site .
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