
  قانون مقررات صادرات و واردات

  

صـادرکنندگان،    مقررات صادرات و واردات کـاال و انجـام خـدمات مربوطـه نـسبت بـه کلیـه                   - 1ماده    

به موجب این قانون تعیین و کلیه مستلزم ذکر نام است واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها

   .گردد قوانین مغایر با آن لغو می

  :شوند االهاي صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می ک- 2ماده  

  

.نداردکاالیی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز: کاالي مجاز.1

.پذیر است کاالیی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان: کاالي مشروط.2

اعتبـار خریـد و    بـه   (وجب شرع مقدس اسـالم      کاالیی است که صدور یا ورود آن به م        : کاالي ممنوع .3

  .ممنوع گردد و یا به موجب قانون) فروش و یا مصرف

مربوطه صـدور یـا ورود       تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین             دولت می  - 1تبصره    

  .بعضی از کاالها را ممنوع نماید

  

اي کـه توسـط       نامه  آیین الذکر بر اساس    گانه فوق   رد سه  نوع و مشخصات کاالهاي هر یک از موا        - 2تبصره    

  .خواهد شدرسد، معین وزیران می وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت

  

بازرگانی است کـه    مبادرت به امر صادرات و واردات کاال به صورت تجاري مستلزم داشتن کارت            - 3ماده    

  .رسد بازرگانی میو به تأیید وزارتایران صادر  توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

  

ــصره   ــانی    - 1تب ــارت بازرگ ــال ک ــد و ابط ــدور، تمدی ــوه ص ــز نح ــاال و نی ــودن ک ــاري ب ــالك تج  م

  .رسد می نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران مطابق آیین

  

ـ   مرجع رسیدگی و اظهار نظر قطعی هنگام بروز اختالف بـین متقاضـی کـارت و                - 2تبصره     اق، وزارت  ات

  .باشد بازرگانی می

  

خـارج از کـشور داراي       وران و کارگران ایرانی مقیم       شرکتهاي تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله     - 3تبصره    

  .باشند کارت بازرگانی معاف میاز داشتن) مجاز (کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی

  

جداول ضمیمه مقـررات   نامه اجرایی این قانون و  آیین وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی- 4ماده    

تغییرات مـوردي آنهـا را طـی سـال، پـس از      سال، براي سال بعد و صادرات و واردات را قبل از پایان هر

از تصویب هیـأت   منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پسهاي ذیربط و اتاق ضمن نظرخواهی از دستگاه

  .مایدنوزیران جهت اطالع عموم منتشر

  



ــصره   ــشنامه -تب ــه بخ ــصراً از      کلی ــاال منح ــدور و ورود ک ــه ص ــوط ب ــتورالعملهاي مرب ــا و دس ه

  .گردد می طریق وزارت بازرگانی به سازمانهاي اجرایی ذیربط اعالم

ــاده   ــه- 5م ــه وزارتخان ــه   کلی ــد هم ــدي موظفن ــاي تولی ــصوص  ه ــود را در خ ــشنهادات خ ــاله پی س

نیازهــاي داخلــی و مقتــضیات تولیــد داخلــی بــا توجــه بــهشــرایط صــدور و ورود کاالهــاي مــشابه 

کشور بـراي سـال آینـده حـداکثر تـا پـانزدهم بهمـن مـاه همـان سـال بـه وزارت بازرگـانی اعـالم                       

  .نمایند

تواننــد پیــشنهادات خــود را نــسبت بــه اقــالم هــاي ذیــربط و اتــاق مــی  ســایر دســتگاه-تبــصره  

ــضیات  ــی و مقت ــه نیازهــاي داخل ــه ب ــا توج ــه ب ــاریخمربوط ــا ت ــشور ت ــه   ک ــاه ب ــن م ــانزدهم بهم پ

  .وزارت بازرگانی ارائه نمایند

ــاده   ــت،      - 6م ــی اس ــه ایران ــایل نقلی ــا وس ــشور ب ــی ک ــاي واردات ــه کااله ــل کلی ــت حم  اولوی

ــم از   ــارجی اع ــه خ ــایل نقلی ــتفاده از وس ــه اس ــوط ب ــتورالعمل مرب ــاده  دس ــوایی، ج ــایی، ه اي دری

نامـه مـصوب هیـأت وزیـران          کـشوري بـر اسـاس آیـین        آهن را شوراي عالی همـاهنگی ترابـري         و راه 

  .نماید تهیه می

 دولت موظـف اسـت امـاکن خاصـی را بـراي نگهـداري امـانی کاالهـاي مـورد نیـاز جهـت                        - 7ماده    

  .اختصاص دهد تعمیر و تجهیز ناوگانهاي تجاري دریایی و هوایی کشور

ــه - 1تبــصره   ــداء ب ــک مب ــاده از ی ــن م ــت کاالهــاي موضــوع ای ــت ترانزی ــا رعای ــادي دیگــر، ب  مب

  .باشد مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می

ــه  - 2تبــصره   ــه کاالهــا از شــمول پرداخــت حقــوق گمرکــی و ســود بازرگــانی و هــر گون  ایــن گون

  .باشند عوارض معاف می

ــأمین  - 3تبــصره   ــل ت ــل کــشور قاب ــه از داخ ــده ک ــاد ش  آن قــسمت از نیازمنــدیهاي ناوگانهــاي ی

  .باشد می  تعهد و اخذ مجوزهاي صادراتی معافباشد، از هر گونه

 واردکننــدگان کاالهــاي مختلــف اعــم از دولتــی و غیــر دولتــی جهــت اخــذ مجــوز ورود - 8مــاده  

  .نمایند و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه

ــصره   ــوز   - 1تب ــذ مج ــه اخ ــازي ب ــده و نی ــی ش ــز تلق ــرخیص نی ــوز ت ــاال، مج ــا ورود ک ــت ب  موافق

  .جداگانه نیست

ــصره   ــه  - 2تبـ ــان، پیلـ ــا، ملوانـ ــاونی آنهـ ــرکتهاي تعـ ــا شـ ــشین یـ ــاي مرزنـ وران و  خانوارهـ

نماینـد از موضـوع ایـن       مـی   کارکنان شناورها که اقـدام بـه ورود کـاال جهـت مـصرف شخـصی خـود                 

  .باشند ماده مستثنی می



ر ثبــت ســفارش بانــک مرکــزي جمهــوري اســالمی ایــران و گمــرك ایــران موظفنــد آمــا- 9مــاده  

ــه   ــار ب ــک ب ــاه ی ــر ســه م ــداکثر ه ــاال را ح ــرخیص ک ــده و ت ــایر گــشایش ش ــانی و س وزارت بازرگ

  .ارگانهاي ذیربط و اتاق ارسال دارند

نامـه اجرایـی نکــات ذیـل را در خــصوص مبـادالت مــرزي      دولـت موظــف اسـت در آیــین  - 10مـاده   

.مشخص نماید

.آنها مجاز به مبادالت مرزي هستندهاي مرزي که ساکنین  نقاط یا اعماقی از حاشیه.1

ــرکتهاي     .2 ــا ش ــشین ی ــاي مرزن ــط خانواره ــدور و ورود توس ــل ص ــاي قاب ــدار کااله ــوع و مق ن

ــه     ــارج، پیل ــاز در خ ــاغل مج ــی ش ــارگران ایران ــا، ک ــاونی آنه ــان و  وران تع ــشین، ملوان مرزن

.ندکارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوري اسالمی ایران و سایر کشورها در تردد هست

.هاي یاد شده باید داشته باشند شرایطی که اشخاص و گروه.3

.شرایط صدور و ورود کاال و انجام تعهدات. 4

ــصره   ــان و       - 1تب ــاونی آن ــرکتهاي تع ــا ش ــشین ی ــاي مرزن ــه خانواره ــل ورود ک ــاي قاب  کااله

نماینـد بـا تـصویب هیـأت وزیـران           مـی   کارکنان شناورها بـراي مـصارف شخـصی خـود، وارد کـشور            

حقـوق %) 100(تـا حـداکثر معـادل صـد درصـد           %) 30(د ارزاق عمومی از پرداخت سـی درصـد          در مور 

ــود  ــی و س ــادل     گمرک ــا مع ــداکثر ت ــت ح ــانگی از پرداخ ــوازم خ ــورد ل ــه و در م ــانی متعلق بازرگ

  .باشند حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف می%) 50(پنجاه درصد 

ــصره   ــاز   - 2تب ــاغل مج ــان ش ــارگران و ایرانی ــی  ک ــشور م ــارج از ک ــین آالت  در خ ــد ماش توانن

ــنعتی، ابــزار و مــواد اولیــه مــورد نیــاز کــشور را بــا رعایــت میــزان و بــا          اســتفاده از ص

ــور       ــار و ام ــانی، وزارت ک ــط وزارت بازرگ ــاً توس ــه متفق ــانی ک ــود بازرگ ــدي از س ــت درص معافی

رســد، وارد تــصویب هیــأت وزیــران مــی هــاي صــنعتی ذیــربط تعیــین و بــه اجتمــاعی و وزارتخانــه

  .نمایند

ــاده   ــی- 11م ــار داده م ــت اختی ــه دول ــه    ب ــاد بازارچ ــه ایج ــرزي ک ــاطق م ــک از من ــود در هــر ی ش

محلـی، ضـرورت اشـتغال و        دهـد بـا رعایـت اولویـت نظیـر اسـتعداد             مرزي را مفیـد تـشخیص مـی       

  .توسعه روابط تجاري با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید

قبـــل از صـــادرات مـــواد و کاالهـــاي مـــورد مـــصرف در تولیـــد، تکمیـــل، واردات - 12مـــاده  

بــا ارائــه تعهــد یــا ســفته بنــدي کاالهــاي صــادراتی بــه صــورت ورود موقــت ســازي و بــسته آمــاده

معتبــر بــه گمــرك از پرداخــت کلیــه وجــوه متعلــق بــه واردات، جــز آن چــه کــه جنبــه هزینــه یــا

  .کارمزد دارد، معاف است

الي ســاخته شــده از مــواد و کاالهــاي وارداتــی موضــوع ایــن مــاده ظــرف  چنانچــه کــا- 1تبــصره  

واردکننده را جهـت اسـتیفاي حقـوق دولـت تحـت             مهلت تعیین شده صادر نشود، گمرك موظف است       

.تعقیب قرار دهد



ــرر در جــدول ضــمیمه مقــررات  - 2تبــصره    کاالهــاي موضــوع ایــن مــاده از کــسب مجوزهــاي مق

  .باشند صادرات و واردات معاف می

ــصره   ــه   - 3تب ــه پروان ــا ارائ ــادرات آن ب ــه ص ــوده بلک ــادرات نب ــه ص ــزم ب ــصاً مل ــده شخ  واردکنن

  .گمرکی آن براي رفع تعهد کافی است

ــاده   ــشور  - 13م ــادراتی ک ــاي ص ــه کااله ــرآورده  ( کلی ــام و ف ــت خ ــتثناي نف ــه اس ــایین ب ــاي پ ه

ــ   ــود اس ــاص خ ــررات خ ــابع مق ــه ت ــتی آن ک ــا ) تدس ــد ی ــه تعه ــر گون ــاف از ه ــان ارزي مع پیم

  .باشند می

کننــدگان و تولیدکننــدگان و التفــاوت اخــذ شــده توســط ســازمان حمایــت مــصرف  مابــه- 14مــاده  

ــه   ــه هزین ــه اســتثناي آن چــه جنب ــافتی گمــرك، ب ــوه دری ــه وج ــا کلی ــه ب ــارمزد دارد، در رابط و ک

ــا     ــصرف در س ــورد م ــارجی م ــات خ ــزا و قطع ــواد، اج ــا، م ــاده کااله ــل، آم ــازي و خت، تکمی س

شـود، بـه     نامـه مـشخص مـی       دسـتورالعملی کـه در آیـین        بندي کاالهـاي صـادراتی بـر اسـاس          بسته

  .گردد صادرکننده مسترد می

 در صــورتی کــه اخــتالف بــین صــادرکننده و گمــرك وجــود داشــته باشــد، موضــوع در - 1تبــصره  

ــاق،    ــانی، ات ــدگان وزارت بازرگ ــب از نماین ــسیونی مرک ــران و  وز کمی ــرك ای ــربط، گم ــه ذی ارتخان

  .شود مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می

ــصره   ــازمان  - 2تب ــام س ــه ن ــزي ب ــساب متمرک ــت ح ــف اس ــی موظ ــصادي و دارای ــور اقت  وزارت ام

جهـت تـأمین وجـوه پرداختـی موضـوع ایـن             کنندگان و تولیدکنندگان و گمرك ایـران        حمایت مصرف 

ــورت  ــاح و در ص ــاده افتت ــا    م ــور ب ــازمان مزب ــت س ــیش پرداخ ــا ف ــادراتی و ی ــه ص ــه پروان  ارائ

  .نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید الذکر تأیید مؤسسات فوق

 در مــورد مــواد و کاالهــاي وارداتــی مــورد مــصرف در ســاخت کاالهــاي صــادراتی، کــه- 3تبــصره  

 واردات قطعـی پـس از      پرداخـت شـده، بابـت       به صورت قطعی از گمرك تـرخیص شـده باشـد، وجـوه            

  .باشد صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می

ــی  - 4تبــصره   ــد داخل ــادراتی، تولی ــالم ص ــاخت اق ــورد مــصرف در س ــه کاالهــاي م ــورتی ک  در ص

ــی     ــوه پرداخت ــد وج ــده باش ــارج وارد ش ــواد آن از خ ــی م ــوده، ول ــل   ب ــور قاب ــواد مزب ــراي م ب

  .باشد استرداد می

ــصره   ــه- 5تب ــا واردات   چنانچ ــه ب ــه در رابط ــی ک ــازمانها و اشخاص ــه س ــی ب ــد داخل ــاالیی تولی  ک

ــوه    ــود، وج ــه ش ــد، فروخت ــت دارن ــارجی معافی ــشابه خ ــاالي م ــا و  ک ــراي ورود کااله ــی ب پرداخت

  .باشد مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می

ــاده   ــه- 15م ــانی و ا  وزارتخان ــاي بازرگ ــه   ه ــت ب ــمن عنای ــد ض ــی موظفن ــصادي و دارای ــور اقت م



ــبات   ــاده کــردن محاس ــور س ــه منظ ــی ب ــدات داخل ــت از تولی ــافتی از  حمای ــالغ دری ــه مب ــوط ب مرب

ــه    ــی، ماب ــوارض گمرک ــانی، ع ــود بازرگ ــل س ــی از قبی ــاي واردات ــت  کااله ــازمان حمای ــاوت س التف

رداري، عـوارض  ثبـت سـفارش، حـق انحـصار، عـوارض شـه             کننـدگان و تولیدکننـدگان، حـق        مصرف

بنـدري،   ، عـوارض هـالل احمـر، عـوارض آسـفالت، عـوارض هـوایی، عـوارض                )تعاون  (شهرداري محل   

ــه عنــوان حقــوق گمرکــی، هزینــه کــارمزد   ــه اســتثناي مبــالغی کــه ب عــوارض بهــداري و غیــره ب

بـا مأخـذ مناسـب در مجمـوع     هـاي تعرفـه گمرکـی    شـود در مـورد هـر کـدام از ردیـف         دریافت مـی  

 تعیـین و جهـت وصـول بـه گمـرك جمهـوري اسـالمی ایـران ابـالغ         "سـود بازرگـانی   "تحت عنوان  

  .نمایند

نامـه اجرایـی      چگونگی بررسـی قیمـت کاالهـاي وارداتـی جهـت ثبـت سـفارش در آیـین                  - 16ماده    

  .گردد رسد، مشخص می که به تصویب هیأت وزیران می

توانــد تــا ســقف صی مــیشــود، عــالوه بــر وســایل شخــ  مــسافري کــه وارد کــشور مــی- 17مــاده  

ســود بازرگــانی کــاال وارد نمایــد، ارزشــی مــصوب هیــأت وزیــران بــا معافیــت از حقــوق گمرکــی و 

  .ترخیص کاالهاي موضوع این ماده به شرط غیر تجاري بودن آن بالمانع است

  .گردد  فهرست کاالي همراه مسافر توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعالم می- 1تبصره  

  .باشد قررات این ماده شامل مسافرین ورودي مناطق آزاد نیز می م- 2تبصره  

ــصره   ــی - 3تب ــارج م ــشور خ ــه از ک ــسافري ک ــود   م ــارجی  (ش ــی و خ ــاع ایران ــم از اتب ــالوه) اع ع

داخلـی را بـدون سـقف بـه شـرط ایـن کـه              تواند مـصنوعات و محـصوالت       بر وسایل شخصی خود، می    

ــ  ا ســقف ارزشــی مزبــور در ایــن مــاده از کــشورجنبـه تجــاري پیــدا نکنــد و کاالهــاي خــارجی را ت

  .خارج نماید

ــاده   ــات   - 18م ــیله مقام ــه وس ــادراتی ب ــاي ص ــالم و کااله ــوارض از اق ــه ع ــر گون ــذ ه ــع و اخ  وض

ــف     ــوان تخل ــه عن ــرتکبین، ب ــوده و م ــوع ب ــی ممن ــتانی و محل ــرار   اس ــرد ق ــت پیگ ــانونی تح ق

  .گیرند می

ــاده   ــی- 19م ــت م ــه  دول ــد هم ــوهی را ت توان ــاله وج ــه س ــادرات در بودج ــشویق ص ــوان ت ــت عن ح

بنـا بـه پیـشنهاد وزارت بازرگـانی و           سنواتی منظور و بـه صـورت کمـک سـود تـسهیالت پرداختـی              

  .تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید

 از واردکننــدگان بخـشهاي غیــر دولتــی کــه 1373 دولــت مکلــف اسـت از ابتــداي ســال  - 20مـاده   

از مجمـوع وجـوه دریـافتی بابـت        %) 1(نماینـد، برابـر یـک درصـد         وارد مـی  به صـورت تجـاري کـاال        

ــود   ــوق گمرکــی و س ــر حق ــی را عــالوه ب ــه کاالهــاي واردات ــانی کلی ــود بازرگ حقــوق گمرکــی و س

ــوان ــه عن ــرر ب ــز   بازرگــانی مق ــشور واری ــد عمــومی ک ــه حــساب درآم ــژه دریافــت و ب عــوارض وی

ــد ــه. نمای ــد   هم ــد درص ــادل ص ــاله مع ــ%) 100(س ــالغی ک ــد  مب ــساب درآم ــه ح ــت ب ــن باب ه از ای



گـردد از محـل اعتبـاري کـه بـه همـین منظـور در قـانون بودجـه هـر سـال            کشور واریز مـی    عمومی

و توسـعه صـادرات   نامـه اجرایـی ایـن قـانون جهـت تـشویق       شود تـا بـر اسـاس آیـین      بینی می   پیش

ــین راه   ــی و همچن ــر نفت ــاي غی ــوزش و تبلیغــ    کااله ــادرات، آم ــضمین ص ــندوق ت ــدازي ص اتان

  .بازرگانی به مصرف برسانند

ــت از تولیدکننــدگان داخلــی و تنظــیم  - 21مــاده   ــه منظــور حمای  هیــأت وزیــران موظــف اســت ب

 مـاه از تـاریخ تـصویب       2ظـرف مـدت       کننـدگان،   سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حـال مـصرف        

 اصـالح  این قـانون نـسبت بـه تهیـه الیحـه قـانونی حقـوق گمرکـی کاالهـاي وارداتـی و همچنـین                       

  .و تسلیم آن به مجلس شوراي اسالمی جهت تصویب اقدام نماید  قانون امور گمرکی37ماده 

 وزارت بازرگـانی موظـف اسـت بـه منظـور حفـظ و صـیانت فـرش ایـران و ایجـاد زمینـه                         - 22ماده    

ــدور    ــانی از ص ــاي جه ــت از آن در بازاره ــراي حمای ــب ب ــادراتی از   مناس ــهاي ص ــه30فرش  رج ب

اتاقهــاي بازرگــانی و .  جلــوگیري بــه عمــل آورد  1374,1,1اســنامه از تــاریخ  بــاال بــدون شن 

درخواســت صــادرکننده، بــه صــدور شناســنامه بــه زایــد صــنایع و معــادن از تــاریخ فــوق بنــا بــه

  .به طور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود

 تــاریخ ابــالغ ایــن قــانون نــسبت بــه وزارت بازرگــانی موظــف اســت ظــرف یــک مــاه از- 23مـاده   

  .برساند نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران تهیه آیین

ــاده   ــین  - 24م ــانون و آی ــن ق ــراي ای ــسن اج ــسئول ح ــانی م ــه  وزارت بازرگ ــی آن نام ــاي اجرای ه

  .باشد می

هقانون فـوق مـشتمل بـر بیـست و چهـار مـاده و بیـست و پـنج تبـصره در جلـسه روز یـک شـنب                               

اســالمی تــصویب و در تــاریخ چهـارم مهــر مــاه یــک هـزار و سیــصد و هفتــاد و دو مجلــس شـوراي   

  .به تأیید شوراي نگهبان رسیده است1372,7,11

اکبر ناطق نوري  علی-رئیس مجلس شوراي اسالمی  


