
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 قانون مقررات صادرات و واردات

 1با اصالحات بعدی 40/40/2701مصوب 
 

 ي كه شمول قانونیمقررات صادرات و واردات كاال و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان، واردكنندگان و نيز آنها -1ماده 

 2.گرددكليه قوانين مغایر با آن لغو ميموجب این قانون تعيين و ه مستلزم ذكر نام است ب بر آنها

 :شوندارداتي به سه گروه زیر تقسيم ميكاالهاي صادراتي و و -2ماده  

 3حذف شده است. -3تا  1بندهای 

 .قوانين مربوطه صدور یا ورود بعضي از كاالها را ممنوع نماید تواند بنا به مقتضيات و شرایط خاص زماني با رعایت دولت مي -1تبصره 

 اي كه توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت نامهن یيالذكر بر اساس آگانه فوق  نوع و مشخصات كاالهاي هر یك از موارد سه -2تبصره 

  4.رسد، معين خواهد شد وزیران مي تهيه و به تصویب هيأت (80/80/08)اصالحی 

شتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنایع و ه مبادرت به امر صادرات و واردات كاال ب -3ماده  صورت تجاري مستلزم دا

 .رسدمي (80/80/08)اصالحی  یيد وزارت صنعت، معـدن و تجارتاایران صادر و به تمعادن 

                                                           
به تایید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی شماره  11/40/1701مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ  40/40/1701این قانون در جلسه مورخ  - 1

 منتشر گردیده است. 10/40/1701 -10140

 مجلس شورای اسالمی: 10/40/1734مصوب  1701( قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 17( و )1قانون استفساریه نسبت به مواد ) -1
های بود و پیمانقررات زمان انعقاد پیمان خواهد سپرده شده است كماكان تابع م 40/40/1701های ارزی كه قبل از تصویب قانون مقررات صادرات و واردات مصوب پیمان

ارزی مستند به مقررات ناشی های  باشد. پیمان نمی 10/11/1771ارزی بعد از قانون یاد شده مشمول قانون راجع به واگذاری معامالت ارزی به بانك ملی ایران مصوب 
 .مصلحت نظام تابع مقررات مربوط استمجمع تشخیص  11/41/1700ال و ارز مصوب قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كا (1از ماده )

 اند.بند نسخ شده 7این  11/43/1734قانون امور گمركی مصوب  114ماده   به موجب -7
 بندهای پیشین: 

 .كاالی مجاز: كاالیی است كه صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به كسب مجوز ندارد -1

 .پذیر است كاالی مشروط: كاالیی است كه صدور یا ورود آن با كسب مجوز امكان -1

 .ممنوع گردد به اعتبار خرید و فروش و یا مصرف( و یا به موجب قانونكاالی ممنوع: كاالیی است كه صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم )-7

  :گردداالجراء شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو میزمان الزماز :  11/43/1734قانون امور گمركی مصوب  114ماده 

 آنو اصالحات و الحاقات بعدی  1744/7/74الف ـ قانون امور گمركی مصوب 
  و اصالحات و الحاقات بعدی آن 1741/1/14نامه اجرائی قانون امور گمركی مصوب ب ـ آیین

 13/47/1743 لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب پ ـ الیحه قانونی راجع به محموالت سیاسی و
  40/40/1701 ( قانون مقررات صادرات و واردات مصوب10( و )10(، )11( و مواد )1( ماده )7( و )1(، )1ت ـ بندهای )

  10/11/1731 ث ـ ماده واحده قانون یكسان سازی تشریفات ورود و خروج كاال و خدمات از كشور مصوب
  10/41/1730 ( آن مصوب7( و )1های)استثنای تبصره( قانون مالیات بر ارزش افزوده به01ج ـ ماده )
 14/11/1741 ( قانون گذرنامه مصوب0چ ـ ماده )

 مجلس شورای اسالمی: 43/40/1734مصوب  تعاون، كار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارتقانون تشكیل دو وزارتخانه اصالح به موجب   -0

 قانون تشکيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت

و دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگاني به ماده واحده ـ به موجب این قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، كار و امور اجتماعي و رفاه و تأمين اجتماعي 

ها و شود و كليه وظایف و اختياراتي كه طبق قوانين برعهده وزارتخانهترتيب دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت تشکيل مي

 . گردد..وزیران یادشده بوده است به دو وزارتخانه جدید و وزیران آنها منتقل مي

هاي یادشده و وزیران آنها به ترتيب وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت صنعت، معـدن و تجارت و ـ در كليه قوانين به جاي وزارتخانه3تبصره 

 شود.وزیـران آنها جایگزین مي

https://qavanin.ir/Law/TreeText/178632


 

2                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

صره   ي خواهد بود كه به تصــویب ینامه اجراين یابطال كارت بازرگاني مطابق آمالك تجاري بودن كاال و نيز نحوه صــدور، تمدید و  -1تب

 .رسدميهيأت وزیران 

)اصالحی  مرجع رسيدگي و اظهار نظر قطعي هنگام بروز اختالف بين متقاضي كارت و اتاق، وزارت صنعت، معــــدن و تجارت -2تبصره 

 .باشدمي (80/80/08

صره   شين،  شركت -3تب شغلي از وزارت كار و  ملوانان، پيلههاي تعاوني مرزن شور داراي كارنامه  وران و كارگران ایراني مقيم خارج از ك

 .باشندمجاز( از داشتن كارت بازرگاني معاف ميامور اجتماعي )

ـــدن و تجارت -0ماده  ضميمه  نامه اجرایي این قانون و جداولين یموظف است تغييرات كلي آ (80/80/08)اصالحی   وزارت صنعت، معـ

هاي ذیربط  سال، براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال، پس از نظرخواهي از دستگاه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر

 .از تصویب هيأت وزیران جهت اطالع عموم منتشر نمایدو اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهيه و پس 

ـــدن و تجارتستورالعملو د هاكليه بخشنامه -تبصره  )اصالحی   هاي مربوط به صدور و ورود كاال منحصراً از طریق وزارت صنعت، معـ

 .گرددمي هاي اجرایي ذیربط اعالمبه سازمان (80/80/08

توليد داخلي ساله پيشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود كاالهاي مشابه هاي توليدي موظفند همه  كليه وزارتخانه -5ماده 

صنعت، معــــدن و تجارتبا توجه به  سال به وزارت  سال آینده حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه همان  شور براي  ضيات ك  نيازهاي داخلي و مقت

  .اعالم نمایند (80/80/08)اصالحی 

صره  ستگاه -تب سبت به اقالم مربوطه با تو هاي ذیربط و اتاق مي سایر د شنهادات خود را ن ضيات توانند پي جه به نيازهاي داخلي و مقت

 .ارائه نمایند (80/80/08)اصالحی   پانزدهم بهمن ماه به وزارت صنعت، معـدن و تجارتكشور تا تاریخ 

اولویت حمل كليه كاالهاي وارداتي كشور با وسایل نقليه ایراني است، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقليه خارجي اعم  -6ماده 

 .نمایدنامه مصوب هيأت وزیران تهيه مي ينیآهن را شورایعالي هماهنگي ترابري كشور بر اساس آاي و راه  ي، جادهیي، هوایدریااز 

ي و یهاي تجاري دریا دولت موظف اســت اماكن خاصــي را براي نگهداري اماني كاالهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگان -7ماده 

 .دهد اختصاصي كشور یهوا

 .باشدترانزیت كاالهاي موضوع این ماده از یك مبداء به مبادي دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز مي -1تبصره 

 .باشنداینگونه كاالها از شمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هرگونه عوارض معاف مي -2تبصره 

صره   مين باشــد، از هرگونه تعهد و اخذ مجوزهاي اهاي یاد شــده كه از داخل كشــور قابل ت هاي ناوگان آن قســمت از نيازمندي -3تب

 .باشدمي  صادراتي معاف

صنعت،  -0ماده  صراً به وزارت  سفارش باید منح واردكنندگان كاالهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت 

 .نمایندمراجعه  (80/80/08)اصالحی  معـدن و تجارت

 .موافقت با ورود كاال، مجوز ترخيص نيز تلقي شده و نيازي به اخذ مجوز جداگانه نيست -1تبصره 

صره   شركت -2تب شين یا  صرف  هاي تعاوني آنها، ملوانان، پيله خانوارهاي مرزن شناورها كه اقدام به ورود كاال جهت م وران و كاركنان 

 .باشند ه مستثني مينمایند از موضوع این ماد ميشخصي خود 

سه  -0ماده  شده و ترخيص كاال را حداكثر هر  شایش  سفارش گ سالمي ایران و گمرك ایران موظفند آمار ثبت  بانك مركزي جمهوري ا

 .هاي ذیربط و اتاق ارسال دارند و سایر ارگان (80/80/08)اصالحی  وزارت صنعت، معـدن و تجارت ماه یکبار به

 :ي نکات ذیل را در خصوص مبادالت مرزي مشخص نمایدینامه اجراين یت در آدولت موظف اس -18ماده 



 

3                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 .هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادالت مرزي هستند نقاط یا اعماقي از حاشيه -1

شركت -2 شين یا  سط خانوارهاي مرزن صدور و ورود تو شاغل  نوع و مقدار كاالهاي قابل  مجاز در خارج، هاي تعاوني آنها، كارگران ایراني 

 .مرزنشين، ملوانان و كاركنان شناورهایي كه بين سواحل جمهوري اسالمي ایران و سایر كشورها در تردد هستندوران  پيله

 .هاي یاد شده باید داشته باشند شرایطي كه اشخاص و گروه -3

 .شرایط صدور و ورود كاال و انجام تعهدات -4

صره   شركتكاالهاي قابل ورود كه  -1تب شين یا  صي خود، وارد  خانوارهاي مرزن شخ صارف  شناورها براي م هاي تعاوني آنان و كاركنان 

شور  صد )مي ك سي در صویب هيأت وزیران در مورد ارزاق عمومي از پرداخت  صد )%33نمایند با ت صد در ( حقوق %133( تا حداكثر معادل 

( حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه %03ز پرداخت حداكثر تا معادل پنجاه درصد )بازرگاني متعلقه و در مورد لوازم خانگي ا گمركي و سود

 .باشندمعاف مي

توانند ماشين آالت صنعتي، ابزار و مواد اوليه مورد نياز كشور را با رعایت كارگران و ایرانيان شاغل مجاز در خارج از كشور مي  -2تبصره  

ـــدن و تجارتاستفاده از معافيت درصدي ميزان و با  وزارت كار و  ،(80/80/08)اصالحی   از سود بازرگاني كه متفقاً توسط وزارت صنعت، معـ

 .رسد، وارد نمایند تصویب هيأت وزیران ميهاي صنعتي ذیربط تعيين و به امور اجتماعي و وزارتخانه

ــود در هر یك از مناطق مرزي كه ایجاد بازار به دولت اختيار داده مي -11ماده  ــخيص ميش دهد با رعایت اولویت  چه مرزي را مفيد تش

 .محلي، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نمایدنظير استعداد 

 1حذف شده است.  -12ماده 

شور ) -13ماده  صادراتي ك ستثناي نفت خام و فرآوردهكليه كاالهاي  ستي آن كهیهاي پابه ا ست( از هر  ين د تابع مقررات خاص خود ا

 2.باشندپيمان ارزي معاف ميگونه تعهد یا

 3حذف شده است. -10ماده 

صنعت، معــــدن و تجارتوزارتخانه -15ماده  صالحی   هاي  صادي و دارا (80/80/08)ا ضمن عنایت به حمایت از یو امور اقت ي موظفند، 

ــباته توليدات داخلي ب ــاده كردن محاس ــود بازرگاني، عوارض گمركي، مابه  منظور س مربوط به مبالغ دریافتي از كاالهاي وارداتي از قبيل س

تعاون(، ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداري، عوارض شهرداري محل)كنندگان و توليدكنندگان، حق التفاوت سازمان حمایت مصرف

ري، عوارض بهداري و غيره به اســتثناي مبالغي كه به عنوان حقوق گمركي، بندي، عوارض یعوارض هالل احمر، عوارض آســفالت، عوارض هوا

                                                           
 حذف شده است: 11/43/1734قانون امور گمركی مصوب  114به موجب ماده  -1

هد یا ارائه تعبا  بندی كاالهای صادراتی به صورت ورود موقت سازی و بسته قبل از صادرات مواد و كاالهای مورد مصرف در تولید، تكمیل، آمادهواردات  -ماده پیشین 
 .سفته معتبر به گمرك از پرداخت كلیه وجوه متعلق به واردات، جز آن چه كه جنبه هزینه یا كارمزد دارد، معاف است

 مجلس شورای اسالمی: 10/40/1734مصوب  1701( قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 17( و )1نسبت به مواد ) قانون استفساریه -1
های بود و پیمانسپرده شده است كماكان تابع مقررات زمان انعقاد پیمان خواهد  40/40/1701های ارزی كه قبل از تصویب قانون مقررات صادرات و واردات مصوب پیمان

ارزی مستند به مقررات ناشی از های باشد. پیمان نمی 10/11/1771د از قانون یاد شده مشمول قانون راجع به واگذاری معامالت ارزی به بانك ملی ایران مصوب ارزی بع
 .قررات مربوط استمصلحت نظام تابع ممجمع تشخیص  11/41/1700قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كاال و ارز مصوب  (1ماده )

( قانون 10قانون الحاق یك تبصره به ماده )به موجب  1، و تبصره 11/43/1734قانون امور گمركی مصوب  114آن به موجب ماده  4تا  1های این ماده و تبصره -7
 نسخ شده است:1701مقررات صادرات و واردات مصوب 

و كارمزد دارد، در  كنندگان و تولیدكنندگان و كلیه وجوه دریافتی گمرك، به استثنای آن چه جنبه هزینه التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرفابهم -ماده پیشین
خص نامه مش دستورالعملی كه در آیین بندی كاالهای صادراتی بر اساس بستهسازی و  رابطه با كاالها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تكمیل، آماده

 .گرددشود، به صادركننده مسترد می می

https://qavanin.ir/Law/TreeText/120749
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4                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

«  ســود بازرگاني»با مأخذ مناســب در مجموع تحت عنوان هاي تعرفه گمركي  شــود در مورد هر كدام از ردیف هزینه یا كارمزد دریافت مي

 .تعيين و جهت وصول به گمرك جمهوري اسالمي ایران ابالغ نمایند

 رسد، مشخصنامه اجرایي كه به تصویب هيأت وزیران ميين یچگونگي بررسي قيمت كاالهاي وارداتي جهت ثبت سفارش در آ -16ماده 

 .شودمي

 1حذف شده است. -17ماده 

عنوان وضـع و اخذ هرگونه عوارض از اقالم و كاالهاي صـادراتي به وسـيله مقامات اسـتاني و محلي ممنوع بوده و مرتکبين، به  -10ماده 

 .گيرندقانوني تحت پيگرد قرار مي تخلف

سهيالت  تواند همهدولت مي -10ماده  سود ت صورت كمك  سنواتي منظور و به  صادرات در بودجه  شویق  ساله وجوهي را تحت عنوان ت

 .دگان پرداخت نمایدو تصویب هيأت وزیران به صادركنن (80/80/08)اصالحی  بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارتپرداختي 

نمایند، برابر صــورت تجاري كاال وارد ميه هاي غيردولتي كه باز واردكنندگان بخش 1333دولت مکلف اســت از ابتداي ســال  -28ماده 

اني زرگ( از مجموع وجوه دریافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه كاالهاي وارداتي را عالوه بر حقوق گمركي و سود با%1یك درصد )

( مبالغي كه از این بابت %133ساله معادل صد درصد )عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومي كشور واریز نماید. همه  عنوانه مقرر ب

ساب درآمد عمومي شور واریز مي به ح سال پيش ك ساس بيني ميگردد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر  شود تا بر ا

اندازي صــندوق تضــمين صــادرات، آموزش و  نفتي و همچنين راه و توســعه صــادرات كاالهاي غير ي این قانون جهت تشــویقینامه اجراينیآ

 .تبليغات بازرگاني به مصرف برسانند

یت حال منظور حمایت از توليدكنندگان داخلي و تنظيم ســياســت بازرگاني كشــور، ضــمن رعاه هيأت وزیران موظف اســت ب -21ماده 

ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهيه الیحه قانوني حقوق گمركي كاالهاي وارداتي و همچنين اصالح  2ظرف مدت  كنندگان، مصرف

 .و تسليم آن به مجلس شوراي اسالمي جهت تصویب اقدام نماید قانون امور گمركي 33ماده 

ــدن و تجارت -22ماده  موظف است به منظور حفظ و صيانت فرش ایران و ایجاد زمينه مناسب  (80/80/08)اصالحی  وزارت صنعت، معـ

صدور  صادراتي از براي حمایت از آن در بازارهاي جهاني از  شهاي  سنامه از تاریخ  33فر شنا جلوگيري بعمل  31/31/1334رج به باال بدون 

خواســت صــادر كننده، به صــدور شــناســنامه بطور الزامي و تا تاریخ مزبور به در هاي بازرگاني و صــنایع و معادن از تاریخ فوق بنا بهآورد. اتاق

 د.صورت تشویقي اقدام خواهد نمو

ــــدن و تجارت -23ماده  صنعت، معـ صالحی   وزارت  سبت به تهيه  (80/80/08)ا ست ظرف یك ماه از تاریخ ابالغ این قانون ن موظف ا

 .برساند نامه اجرایي آن اقدام و به تصویب هيأت وزیرانينیآ

   .باشدهاي اجرایي آن مي نامهين یمسوول حسن اجراي این قانون و آ (80/80/08)اصالحی  وزارت صنعت، معـدن و تجارت -20ماده 

شنبه مورخ چهارم مهر ماه یك سه علني روز یک صره در جل ست و پنج تب ست و چهار ماده و بي شتمل بر بي صد و  قانون فوق م سي هزار و 

  .به تأیيد شوراي نگهبان رسيده است 11/33/1332اسالمي تصویب و در تاریخ هفتاد و دو مجلس شوراي 

 اكبر ناطق نوريعلي -يس مجلس شوراي اسالمي یر
                                                           

 حذف شده است: 11/43/1734قانون امور گمركی مصوب  114به موجب ماده  -1
رگانی كاال سود باز شی مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمركی وتواند تا سقف ارز شود، عالوه بر وسایل شخصی می مسافری كه وارد كشور می -ماده پیشین 

 .وارد نماید، ترخیص كاالهای موضوع این ماده به شرط غیرتجاری بودن آن بالمانع است

 .گرددفهرست كاالی همراه مسافر توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعالم می -  1تبصره 

 .باشدمسافرین ورودی مناطق آزاد نیز میمقررات این ماده شامل  - 1تبصره 

داخلی را بدون سقف به  تواند مصنوعات و محصوالت اعم از اتباع ایرانی و خارجی( عالوه بر وسایل شخصی خود، میشود ) مسافری كه از كشور خارج می - 7تبصره 
 .در این ماده از كشور خارج نمایدشرط این كه جنبه تجاری پیدا نكند و كاالهای خارجی را تا سقف ارزشی مزبور 


