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 مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی

  صنعتی- آزاد تجاری اطقمن

 )1(جمهوری اسالمی ایران
 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تعاریف-فصل اول 

های مشروح مربوط به     های زیر به جای عبارت     نامه واژه  در ایـن تصویب    ـ1مـاده   
 :روند کار می

 صنعتی است که به موجب      ــیـک از مـناطق آزادتجـاری         هـر  : منطقه
 .شوند قانون تأسیس شده یا می

 صنعتی جمهوری   ــتجاری   قـانون چگونگی اداره مناطق آزاد      : قانون
و سایر قوانینی که در این      1372 ــ مصوب   ــاسـالمی ایـران     

 .زمینه در آینده تصویب خواهدشد

های سرزمینی و حریم     کشـور جمهـوری اسـالمی ایـران، آب         : قلمرو گمرگی
هوایـی آن اسـت کـه در آنجـا قوانیـن گمرکـی و صادرات و                 

 .شود واردات کشور به طور کامل اجرا می

 صنعتی جمهوری اسالمی    ــعالی مناطق آزاد تجاری      شـورای  : عالی شورای
 .ایران

  صنعتیــسازمان هر منطقه آزاد تجاری  : سازمان
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 عوارض بندری

ایه تسهیالت بندری و    وجوهـی اسـت کـه سـازمان در قبال ار           : و فرودگاهی
فرودگاهی برای حمل و نقل دریایی، هوایی و تردد هواپیما از           
صـاحبان کـاال و یـا مؤسسـات حمـل و نقـل هوایـی دریافت                 

 .کند می

وجوهـی اسـت کـه بابـت خدمـات انـبارداری، تخلیه، باربری،              : های خدماتی هزینه
العاده، آزمایش و    کاری، خدمات فوق   بارگـیری، صـفافی، خـن     

بـندی، صـدورگواهی مـبدأ و خدمات دیگری که هنگام            هتعـرف 
صــادرات، واردات قطعــی و موقــت، ترانزیــت، ترانسشــیپ و 

 کاال انجام و توسط سازمان      )اعاده به خارج  (مـرجوع کـردن     
 .شود هر منطقه وصول می

مـا بـه الـتفاوت قیمـت کـاال پس از کسر ارزش موادی که در                  : ارزش افزوده
 .تتولید آن به کار رفته اس

در خصـوص کـاالی وارده بـه مناطق آزاد عبارتست از بهای              : ارزش
 .سیف کاال

 مقررات صادرات،

 واردات و امور

 کـه در چـارچوب قانون چگونگی اداره مناطق          اسـت مقرراتـی    : آزاد مناطق گمرکی
عالـی و توسط سازمان در مناطق        آزاد بـا تصـویب شـورای      

 .شود آزاد اجرا می

باشد که مجری     زیـر مجموعـه سـازمان منطقه می        واحـدی از   : گمرک سازمان
 .مقررات صادرات و واردات در هر منطقه است

 اداره گمرک

واحـدی از زیر مجموعه گمرک ایران است که مجری مقررات            : مستقر در منطقه
 .باشد صادرات و واردات می
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 عملیات مجاز گمرکی در منطقه ها و  فعالیتــفصل دوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و مقررات مربوط به آن

 
 ایران اسالمی  صنعتی جمهوریــمناطق آزادتجاری   ورودکاال بهــالف  

به استثنای کاالهایی که    . ورود هـرنوع کاال به هریک از مناطق مجاز است          ـ2 مـاده 
ها نام مناطق آزاد تصریح     که در آن  (بـه موجـب شـرع مقـدس اسالم یا قوانین کشور             

 .شود  ممنوع، یا بر اساس مقررات ویژه منطقه غیرمجاز می)شده باشد

 

 . ورود کاال با مبدأ ساخت اسراییل به منطقه ممنوع استـتبصره 

 

سـازمان مکلف است آمار ماهانه کلیه کاالهای وارده به منطقه رابرای ثبت              ـ3ماده  
 .گمرک ایران بفرستدآماری گمرکی به وزارت بازرگانی و 

 

ترتیـب ورود کـاال بـه مـنطقه تابع ضوابط تعیین شده به وسیله سازمان                 ـ4مـاده   
شود، ولی در هر حال رعایت مقررات و         منطقه است که با کمترین تشریفات انجام می       

ضوابط بهداشتی، امنیتی، فرهنگی و استاندارد براساس ضوابط مورد عمل در منطقه            
 .الزامی است

 

 ضوابط بهداشت انسانی را سازمان با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و            ـه  تبصر
 .آموزش پزشکی تعیین خواهد نمود

 

 :باشد های زیر مجاز وتابع این مقررات می ورود کاال به منطقه از راه  ـ5ماده 
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 صنعتی  ــکاالهایی که از خارج یا سایر نقاط کشور و یا دیگر مناطق آزاد تجاری               ـ  1
شوند، چنانچه از نوع مصالح، ابزار و لوازم ساختمانی          وارد مـنطقه مـی    کشـور،   

به )های زیربنایی  برای احداث واحد تولیدی، تجاری، خدماتی، مسکونی و فعالیت   
باشند، با تشخیص سازمان منطقه و به میزان        ( اسـتثنای وسـایل تزیینـی و مبل       

د ولی مشمول مـورد نـیاز از پرداخـت عوارض بندری و فرودگاهی معاف هستن       
 .باشند های خدماتی می پرداخت هزینه

 

آالت، مـواد اولـیه، اجـزا و قطعـات مورد نیاز تولید، تجهیزات و ابزارآالت                 ماشـین ـ  2
به استثنای  )ای   آالت تولیدی و وسایل نقلیه سرمایه      تولیدی، قطعات یدکی ماشین   

هی معاف  از پرداخت عوارض بندری و فرودگا     ( اتومبیل سواری و قایق تفریحی    
 .باشند های خدماتی می ولی مشمول پرداخت هزینه

 

به استثنای کاالهای موضوع (کاالهایـی کـه از خـارج یـا سایر مناطق آزاد کشور،      ـ  3
گردند، مشمول   بـه مـنطقه وارد و ترخـیص قطعی می   )ایـن مـاده   2و   1بـندهای   

باشـند و در صـورتی که کاالهای         پرداخـت عـوارض بـندری و فرودگاهـی مـی          
کـور صـدور مجدد شوند، صرفا عوارض بندری و فرودگاهی اخذ شده قابل              مذ

 .استرداد خواهد بود

 

ورودکـاال به منظور نگهداری امانی در انبارهای زیر کلید منطقه برای مهلت معین              ـ  4
انـتقال کـاالی مذکـور به این انبارها تابع تشریفات ترانزیت داخلی        . مجـاز اسـت   

این انبارها بدون اطالع و کسب   انـتقال کاال از مـنطقه اسـت و اسـتفاده و نقـل و          
 .شود مجوز یا انجام تشریفات به هر منظور تخلف از این مقررات محسوب می

 

کاال از  دارد، ورود به استثنای مواردی که سازمان هر منطقه، ترتیب دیگری مقرر ـ 5
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اه، خـارج، سـایر مناطق آزاد کشور یا از قلمرو گمرکی، برای عرضه در نمایشگ              
بندی، پاک کردن، مخلوط کردن      بندی مجدد، تفکیک، درجه    صـادرات مجدد، بسته   

های خدماتی تحت نظارت     و عملیات مشابه به صورت موقت و با پرداخت هزینه         
استفاده یا فروش این کاالها که از خارج وارد . سـازمان هـر مـنطقه مجـاز است        

طقه مشمول پرداخت شـده، در مـنطقه بـر اسـاس ارزش کـاال هنگام ورود به من             
 .باشد عوارض بندری و فرودگاهی و انجام تشریفات ترخیص قطعی می

 

 کاالهایی که به منظور تکمیل یا تعمیر از خارج یا از دیگر مناطق آزادکشور ـتبصره 
شوند به صورت ورود موقت و بر اساس         یـا از سـایر نقـاط کشـور وارد مـنطقه می            

های   بندری و فرودگاهی ولی با پرداخت هزینهضوابط منطقه و با معافیت از عوارض    
مهلت نگهداری این کاالها به صورت موقت در مناطق حداکثر دو           . خدماتی مجاز است  

 .بود سال خواهد

 

ورود و تخلـیه کـاال در بـنادر منطقه که سازمان منطقه اعالم می دارد، به منظور                   ـ   6
ماتی انجام تشریفات   تـرانس شـیپمنت و ترانزیـت خارجی، با پرداخت هزینه خد           

 .مقرر مجاز است

 

کلـیه کاالهایی که از خارج کشور به مقصد مناطق آزاد یا از مناطق آزاد به مقصد                 ـ  7
شود تابع مقررات و     کشـورهای خارجـی از طـریق سـرزمین اصـلی حمـل مـی              

 نامه اجرایی قانون امور    تشـریفات ترانزیـت خارجـی موضـوع فصـل هفتم آیین           
 .شد ت سادگی و با کمترین تشریفات انجام خواهدگمرکی بوده و در نهای

 

ــره  ــوز از    ـتبص ــذ مج ــی مســتلزم اخ ــنوعه قانون ــای مم ــت خارجــی کااله  ترانزی
 .باشد عالی مناطق آزاد می شورای
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ـ ب     صنعتی جمهوری   ــتجـاری     صـدور و خـروج کـاال از مـناطق آزاد           ــ

 اسالمی ایران

ـ 6مـاده    ربوط نسبت به صدور گواهی     سـازمان مجـاز اسـت با رعایت مقررات م           
مراجع رسمی ذیربط در    . شود، اقدام نماید   مـبدأ برای کاالهایی که از منطقه خارج می        

 .داخل کشور موظف هستند گواهی مبدأ صادره را بپذیرند

 

صدور کاال از مناطق تابع ضوابط تعیین شده به وسیله سازمان منطقه در              ـ7ماده  
 .ایت سادگی و با کمترین تشریفات خواهدبودچارچوب این مقررات است که در نه

 

ای که به مقصد کشورهای خارجی، دیگر مناطق آزاد   مانیفست وسایل نقلیهـتبصره 
شوند، با تأیید سازمان معتبر خواهد       می خارج کشـور و یـا سایرنقاطکشـور از مـنطقه         

 .بود

 

ـ 8مـاده    نطقه را برای   سـازمان مکلف است آمار ماهانه کلیه کاالهای صادره از م            
 .ثبت آماری به وزارت بازرگانی و گمرک ایران ارسال نماید

 

 :صدور و خروج کاال ازمنطقه طبق مقررات و به روش زیرمجاز است ـ9ماده 

صدور کاالی ساخته شده در منطقه به خارج از کشور یا دیگر مناطق آزاد کشور               ـ  1
 کشور و یا خارج یا از دیگر        اعـم از آنکـه مواد اولیه به کار رفته در آن از داخل             

مـناطق کشـور تأمیـن شده باشد مجاز و مستلزم تنظیم اظهارنامه صادراتی به               
 .باشد منظور ثبت آماری می

 

ورود کـاالی تولیدشـده در مـنطقه بـه سـایر نقاط کشور در حد ارزش افزوده به                   ـ  2
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د اضـافه مـواد اولـیه داخلـی بـه کاررفته در آن از پرداخت حقوق گمرکی و سو        
باشـد و تنها حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و             بازرگانـی معـاف مـی     

 .قطعات وارداتی به کار رفته در کاالی یاد شده دریافت خواهد شد

 

آالت و سایر  اعـم از کـاالی مصرفی، مواداولیه و ماشین  (ورود کاالهـای خارجـی      ـ  3
شود، مجاز است ولی      کـه عینا از منطقه به سایر نقاط کشور ارسال می           )کاالهـا 

ترخـیص آن موکـول بـه رعایـت مقـررات عمومی صادرات و اردات و مقررات                 
 .گمرکی کشور خواهد بود

 

شوند، موکول   صـدور کاالهـای داخلی از منطقه به خارج کشور که عینا صادر می             ـ  4
 .به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است

 

 کشـور به منظور تعمیر یا تکمیل به صورت  خـروج کاالهایـی کـه از سـایر نقـاط      ـ   5
شوند  شوند وپس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده می       موقـت به منطقه وارد می     

باشند و بابت ارزش     مجـاز و تـابع تشـریفات مقـرر در قـانون امورگمرکـی می              
دسـتمزد عملـیات تعمیر یا تکمیل از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده               

متها و لوازم تعویض یا اضافه شده که منشأ خارجی داشته         ولـی قطعـات و قسـ      
باشـند، مشـمول حقـوق گمرکـی و سـود بازرگانـی بـر اساس مقررات عمومی                  

 .باشند صادرات و واردات کشور می

 

اعـاده عین کاالی وارده خارجی به خارج ا زکشور یا اعاده کاالی وارده از سایر                 ـ   6
 .زمان منطقه مجاز استنقاط کشور به داخل کشور، با اجازه سا

 

خـروج موقـت کـاال از مـنطقه به منظور تعمیر یا تکمیل در خارج یا در سایر نقاط                    ـ  7
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 )به استثنای کاالهایی که از سایر نقاط کشور به منطقه وارد شده است             (کشـور 
بـا مجـوز قبلـی سـازمان مجاز و هنگام بازگشت به منطقه از عوارض بندری و                  

 .فرودگاهی معاف است

 

صـدور یـا خروج کاال از اماکن منطقه تحت هریک از عناوین مذکور در                ـ10ده  مـا 
در صـورت استفاده از خدمات و امکانات منطقه، مشمول پرداخت           ) 9(بـندهای مـاده     

 .های خدماتی به منطقه خواهد بود هزینه

 
 مقررات کاالی همراه مسافرــ پ  

اطق، از طریق فرودگاه یا     مسـافرانی کـه از کشورهای خارج یا سایر من          ـ11مـاده   
شوند، اعم از ایرانی و یا خارجی مجازند کاال در   وارد منطقه می  بـنادر مجاز مستقیماً   

 به )به استثنای کاالی ممنوعه شرعی و قانونی  (حـدی کـه جنـبه تجاری نداشته باشد        
 .منطقه وارد و با معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی ترخیص نمایند

 

حقیقـی یـا حقوقی که قصد اقامت بیش از یک سال درمنطقه را               اشـخاص    ـتبصـره   
توانند برای یک بار لوازم خانه و محل     دارند و اقامت آنان به تأیید سازمان برسد، می        

کارخود را در حد متعارف وبا معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی به منطقه وارد        
 .نمایند

 

شوند، مجازند   طقه، از کشور خارج می    مسافرانی که مستقیما از طریق من      ـ12ماده  
 را مشروط به اینکه جنبه )به استثنای کاالهای ممنوعه شرعی یا قانونی  (کلـیه کاالهـا     

 .تجاری نداشته باشد، بدون نیاز به اخذ مجوز با خود خارج نمایند

 

های خطی و قدیمی، آثار فرهنگی اصیل و انواع           خروج اشیای عتیقه، کتاب    ـتبصـره   
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 . نیستسکه مجاز

 

کـاالی همـراه مسافرانی که قصد دارند از منطقه خارج و به سایر نقاط                ـ13مـاده   
 .کشور سفر نمایند مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات کشور خواهد بود

 
  مقررات مربوط به تخلفاتــت  

کاالیـی که ورود آن ممنوع یا برابر مقررات منطقه قابل ترخیص نباشد،              ـ14 مـاده 
 یا کاالهای   )به اعتبار خرید، فروش و یا مصرف      (ستثنای کاالهای ممنوعه شرعی     به ا 

 ، هرگاه به منظور ورود)که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد(ممـنوعه قانونی   
قطعـی بـا نـام و مشخصـات کامل و صحیح اظهارشود، سازمان باید از ترخیص آن                  

ا اخطار کند که حداکثر ظرف مدتی که خـودداری و بـه صاحب کاال یا نماینده وی کتب    
کاالهای ممنوعه شرعی و قانونی . کند کاال را از منطقه خارج نماید سـازمان تعیین می  

 . مشمول مقررات مربوط خواهد بود)که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد(

 
  مقررات متفرقهــث  

ه وصول آن به عهده هـرگاه پس از ترخیص کاال معلوم شود وجوهی ک     ـ15 مـاده 
باشـد بیشـتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت شده است، سازمان و    سـازمان مـی   

توانـند ظـرف چهارماه از تاریخ امضای سند ترخیص کاالی مورد             صـاحب کـاال مـی     
 .بحث، حسب مورد مابه التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند

 

ریایی و صاحبان یا دارندگان وسایل مؤسسـات حمـل و نقـل هوایی ود         ـ16 مـاده 
زمینی مجاز یک نسخه     نقلیه مکلفند هنگام ورود وسیله نقلیه به فرودگاه، بندر و یا راه           

فتوکپـی یـا رونوشـت از بارنامه هرقلم از محصوالت خود را به ضمیمه فهرست کل                 
 .بار به سازمان تسلیم نمایند
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از مناطق آزاد به سایر نقاط      کنـترل و نظـارت بـر ورود و صـدور کاال              ـ17 مـاده 
سرپرست گمرک  . گیرد کشـور توسـط گمـرک جمهـوری اسـالمی ایـران صورت می             

 .شود مستقر در منطقه با معرفی سازمان و حکم رییس کل گمرک منصوب می

 

 کنـترل و نظـارت بر ورود و صدور کاال از مناطق آزاد به سایر کشورها                 ـتبصـره   
های اجرایی مربوط انجام     ررات و دستورالعمل  توسط گمرک سازمان برمبنای این مق     

 .پذیرد می

 

 

 



 53 مجاز دایمی بودن ورود کاالهای تولیدی در مناطق آزاد     

 

 

 مجاز دایمی بودن ورود کاالهای تولید شده

 )1(در مناطق آزاد به سایر نقاط کشور
 

 

بـنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و دبیرخانه  23/6/1373هـیأت وزیـران در جلسـه مـورخ      
 مصوب  ــن مقررات صادرات و واردات      قانو) 23(عالی مناطق آزاد و به استناد ماده         شـورای 

 :تصویب نمود ــ 1372

نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و       آیین )2()8( متـن زیـر بـه عـنوان تبصـره بـه مـاده             
 .شود الحاق می واردات

 

 صنعتی در موارد زیر     ــ واردات کاالهای تولید شده در مناطق آزادتجاری         ـتبصره  
 :مشمول شرط غیرمجاز نخواهد شد

در مواردی که در زمان ایجاد صنعت در منطقه آزاد، شرط ورود کاالی محصول              ـ  1
 .این صنعت، مجاز بوده است

 

در سایر موارد که مجموع ارزش افزوده و مواد اولیه داخلی به کار رفته در تولید                ـ  2
) 1( اسـت، در صـورتی کـه بـه تأیـید کمیـته موضوع ماده              ) 60(%کـاال بـیش از      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تصویب نامۀ 1

2961373

38900243

//
 هـت/

 .وع شده استـن ممنـب قوانیـ آن به موجصدورونی عبارت است از کاالیی که ورود یا        کاالی ممنوعه قان  : الـف  ـ   8مـاده   ـ  2
کـاالی ممنوعه توسط دولت شامل کلیه کاالهایی است که در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر مصوبات                    : ب

 .دولت غیرمجاز اعالم شده است
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 1.نامه برسد آیین

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6/2/1373 مورخ ـه16ت /1395نامه شماره   و واردات موضوع تصویب   نامه اجرایی قانون مقررات صادرات     آییـن ) 1(مـاده   ـ  1

 :هیأت وزیران
 :1 ماده

کمیـته دایمـی مقـرات صـادرات و واردات متشـکل از نمایـندگان نهـاد ریاست جمهوری، وزارت بازرگانی، وزرات راه و                        
معادن، وزارت جهاد کشاورزی،    ترابـری، وزارت نفـت، وزارت امورخارجـه، وزارت کـار و امـور اجتماعی، وزارت صنایع و                   

ایران،  ریزی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی، وزارت تعـاون، سـازمان مدیریـت و بـرنامه         
نویس لوایح قانونی، مصوبات هیأت دولت،       گمـرک ایـران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون، تهیه پیش               

 :سیون اقتصاد هیأت دولت را در موارد زیر به عهده خواهد داشتشورای اقتصاد و کمی
 .الیحه مقررات صادرات و واردات،لوایح موردی برای انجام اصالحات وتغییرات الزم درقانون مقررات صادرات و وارداتـ 1
 .الیحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت استـ 2
 .نامه اجرایی قانون مذکور رات صادرات و واردات، اصالحات و تغییرات موردی روی آییننامه اجرایی قانون مقر آیینـ 3
 .تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات اصالحات وـ 4
ات و  هـای هـیأت وزیران، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران در رابطه با مقررات صادر                 نامـه  طـرح تصـویب    ـ   5

 .واردات
کمیته مذکور همچنین بررسی و اظهارنظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز به عهده                     ـ   6

 .خواهد داشت
دبیرخانه کمیته  . گردد کمیـته موضـوع ایـن ماده در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیر بازرگانی تشکیل می                 : 1 تبصـره 

 .نظر کمیته به مراجع ذیربط منعکس خواهد گردید. رت بازرگانی خواهد بودمذکور در وزا
های دیگری در ارتباط با موضوع باشند، نماینده وزارتخانه ذیربط با حق رأی به جلسه                در مـواردی کـه وزراتخانـه      : 2تبصـره   

 .دعوت خواهد شد



 55 ...تسهیالت ویژه برای انتقال کاالهای تولید شده     

 

 

 تسهیالت ویژه برای انتقال کاالهای تولید شده

 )1(در مناطق آزاد به سایر نقاط کشور
 

 

 صنعتی و ـــ واردات درصـدی از کاالهـای تولـید شـده در مـناطق آزاد تجـاری              ـ1
قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و       ) 25( تبصره   »د«مـناطق موضوع بند     

بـه داخـل کشور، معادل نسبتی از مجموع ارزش          فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران         
مواد و قطعات داخلی به کار رفته، به قیمت کل کاالی تولیدی، بدون هرگونه              افزوده و   

 محدودیتـی مجاز است و عالوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار، مشمول               
 .شرط غیرمجاز و مجاز مشروط نیز نمی باشد

 

نامه، توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان       این تصویب ) 1(نسـبت مذکور در بند       ـ2
بـط، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،          وزارتخانـه تولـیدی ذی    

 و سازمان منطقه )دبیرخانه( صنعتی   ــعالی مناطق آزادتجاری     گمـرک ایران، شورای   
 2.گردد شود، تعیین می مربوط که در محل دبیرخانه شورای یادشده تشکیل می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تصــویب نامــه 1

20111377

7357720628

//
( جایگزیــن تصــویب نامــه   هـت/

4101374

5217316003

//
،کت/

1221375

4050616526

//
 وکت/

1651375

4505316873

//
و) کت/

2871380

3463321275

//
 هـت/

) 2( بند) 1(براساس کمیسیون یادشده به همان ترتیب مندرج در تبصره          ) 1( روش اجرایی محاسبه نسبت مذکور در بند      ـ  2
 :نامه قبلی به شرح زیراست تصویب

 درصد مجاز ورود کاال=  قیمت محصول تولیدی ـبه منطقه آزاد  تی از خارج کشورقطعات و مواد واردا CIFقیمت 

 قیمت محصول تولیدی 
 .محصول ساخته شده وارداتی ازکشور سازنده قطعات و مواد وارداتی CIFقیمت محصول تولیدی عبارت است از قیمت 
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های مناطق آزاد    بـه مـنظور ثبت گمرکی واردات و صادرات مناطق آزاد، سازمان            ـ3
موظفـند اطالعـات مـورد نـیاز گمرک را بر اساس جدولی که به همین منظور توسط                  

 .شود، به گمرک اعالم نمایند گمرک ایران تهیه می

 

 1نحوه واردات مواد اولیه و قطعات از مناطق آزاد
 

لیه و قطعات منفصله، رأسا توسط واحدهای تولیدی کشور به صورت بدون ورود مواد او
انتقال ارز، از مناطق آزاد به داخل کشور در چارچوب سقف واردات ساالنه هر یک از مناطق                 

 .باشد آزاد مجاز می

 

 2نحوه واردات محصوالت تولیدی خاص از مناطق آزاد
 

نعتی و مناطق ویژه اقتصادی که بنا  ص-واحدهـای تولیدی مستقر در مناطق آزاد تجاری   
بـه سفارش، اقدام به تولید یا بازسازی با مشخصات فنی خاص نموده و این نوع محصوالت                 

توانند نسبت به    باشد، می  به صورت سری و انبوه قابل ساخت و عرضه به بازار مصرف نمی            
آنکه کاالهای انـتقال صددرصـد تولـید انجـام شـده بـه داخل کشور اقدام نمایند، مشروط بر                  

نامه شماره    موضوع تصویب  ــتولـیدی آنـان بـه تشـخیص کمیسـیون تعییـن ارزش افزوده               
حداقـل معادل هفتاد درصد، ارزش افزوده داشته         ـــ    4/10/1374ک مـورخ    16003ت  /52173

یابند توسط کمیسیون   باشـد نوع و مشخصات تولیداتی که مطابق روش فوق اجازه ورود می            
حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات خارجی بکار       . شدمذکـور تعییـن خواهـد       

 .شد رفته در تولیدات یادشده برابر مقررات مربوط وصول خواهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تصویب نامه1

3131377

12981197463

//
 کت/

ـ تصویب نامه2
16101377

5694720586

//
 کت/




