
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 1صنعتي جمهوري اسالمي ايران -مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري 

 با اصالحات بعدي 91/20/9131مصوب 
 

 

 تعاريف   - فصل اول

  :روندهاي مشروح مربوط به كار مي هاي زير به جاي عبارتنامه واژهدر اين تصويب -۱ماده 

  .شوندصنعتي است كه به موجب قانون تاسيس شده يا مي -هر يك از مناطق آزاد تجاري  منطقه:

و ساير قوانيني كه در اين زمينه  ۲۷۳۱مصوب -صنعتي جمهـوري اسالمي ايـران -قانـون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري  قانون:

  .شددر آينده تصويب خواهد 

سالمي ايران، آب :قلمرو گمركي شور جمهوري ا صادرات و  ك ست كه در آنجا قوانين گمركي و  سرزميني و حريم هوايي آن ا هاي 

  .شودواردات كشور به طور كامل اجراء مي

  .صنعتي جمهوري اسالمي ايران-شوراي عالي مناطق آزاد تجاري  شوراي عالي:

  .صنعتي-ي سازمان هر منطقه آزاد تجار سازمان:

سهيالت بنـــــدري و گرودگاهي براي حمل و نقل دريايي،  عوارض بندري و فرودگاهي: سازمان در قبال ارائه ت ست كه  وجوهي ا

  .كندهوايي و تردد هواپيما از صاحبان كاال و يا مؤسسات حمل و نقل هوايي درياگت مي

ست كه بابت خدمات انبارداري، تخلي :هزينه هاي خدماتي صياگي، خنوجوهي ا العاده، كاري، خدمات گوقه، باربــــري، بارگيري، 

شيپ و مرجوع  صادرات، واردات قطعي و موقت، ترانزيت، ترانس  صدور گواهي مبدأ و خدمات ديگري كه هنگام  آزمايش و تعرگه بندي، 

  .شودمنطقه وصول مي كردن )اعاده به خارج( كاال انجام و توسط سازمان هر

  .مابه التياوت قيمت كاال، پس از كسر ارزش موادي كه در توليد آن به كار رگته است ارزش افزوده:

  .در خصوص كاالي وارده به مناطق آزاد عبارت است از بهاي سيف كاال ارزش:

يب مقرراتي است كه در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد با تصو مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد: 

  .شودشوراي عالي و توسط سازمان در مناطق آزاد اجرا مي

  .مجموعه سازمان منطقه مي باشد كه مجري مقررات صادرات و واردات در هر منطقه است واحدي از زير گمرك سازمان:

  .اشدبمجموعه گمرك ايران است كه مجري مقررات صادرات و واردات مي واحدي از زير اداره گمرك مستقر در منطقه:

 

 

 

                                                           
ت وزيران )موضوع ابا توجه به اختيار تفويضي هي 11/20/1۱۳۱صنعتي جمهوري اسالمي ايران در جلسه مورخ  -اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري  -1

د تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي چگونگي اداره مناطق آزا»( قانون 1۳و ) (1۶)، (1۱)، (1۱( در اجراي مواد )1۱۳۱/ 0/ 1۱هـ مورخ ۱2/ت 1۶۶۱0نامه شماره تصويب
 .صنعتي جمهوري اسالمي ايران را تصويب نمودند -مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري  1۱۳0مصوب « ايران



 

2                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 فعاليت ها و عمليات مجاز گمركي در منطقه و مقررات مربوط به آن -فصل دوم 

 صنعتي جمهوري اسالمي ايران  -ورود كاال به مناطق آزاد تجاري  -الف 

ستثناي كاالهايي كه به موجب شرع مقدس  (03/30/67)اصالحی   -2ماده  ست. به ا ورود هر نوع كاال به هر يك از مناطق مجاز ا

 ۲.مجاز مي شود اسالم يا قوانين كشور كه در آنها نام مناطق آزاد تصريح شده باشد ممنوع، يا بر اساس مقررات ويژه منطقه غير

  .ورود كاال با مبدا ساخت اسرائيل به منطقه ممنوع است -ه تبصر

ـــت آمار ماهانه كليه كاالهاي وارده به منطقه را براي  بت  -0ماده   ـــازمان م لف اس آماري گمركي به وزارت بازرگاني و گمرك س

  .ايران، بيرستد

ترتيب ورود كاال به منطقه تابع ضوابط تعيين شده به وسيله سازمان منطقه است كه با كمترين تشرييات انجام مي شود،  -0ماده 

  .ورد عمل در منطقه الزامي استولي در هر حال رعايت مقررات و ضوابــط بهداشتي، امنيتي، گرهنگي و استاندارد بر اساس ضوابط م

  .ضوابط بهداشت انساني را سازمان با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش ي تعيين خواهد نمود-تبصره 

  :هاي زير مجاز و تابع اين مقررات مي باشد ورود كاال به منطقه از راه -۵ماده 

صـنعتي كشـور، وارد منطقه مي شـوند، چناناه از نوع -ر مناطق آزاد تجاري كاالهايي كه از خارج يا سـاير نقاط كشـور و يا ديگ -۲

مصالح، ابزار و لوازم ساختماني براي احداث واحد توليدي، تجاري، خدماتي، مس وني و گعاليت هاي زيربنايي )به استثناي وسايل تزئيني 

سازمان منطقه و به ميزان مورد نياز از پرداخـــــت شخيص  شند، با ت شمول  ومبل( با ستند ولي م عوارض بندري و گرودگاهي معاف ه

  .پرداخت هزينه هاي خدماتي مي باشند

ماشين آالت، مواد اوليه، اجزا و قطعات مورد نياز توليد، تجهيزات و ابزارآالت توليدي، قطعات يدكي ماشين آالت توليدي وسايل  -۱

ــواري و قايق تيري ي( ــتثناي اتومبيل س ــرمايه اي )به اس ــمول پرداخت  نقليه س از پرداخت عوارض بندري و گرودگاهي معاف، ولي مش

 .هزينه هاي خدماتي مي باشند

اين ماده( به منطقه وارد و ترخيص  ۱و  ۲كاالهايي كه از خارج يا ساير مناطق آزاد كشور، )به استثناي كاالهاي موضوع بندهاي  -۷

شمول پرداخت عوارض بندري و گرودگاهي مي صرگًا  قطعي مي گردند، م شوند  صدور مجدد  صورتي كه كاالهاي مذكور  شند و در  با

  .عوارض بندري و گرودگاهي اخذ شده، قابل استرداد خواهد بود

ورود كاال به منظور نگهداري اماني در انبارهاي زير كليد منطقه براي مهلت معين مجاز اســت. انتقال كاالي مذكور به اين انبارها  -4

داخلي منطقه است و استياده و نقل و انتقال كاال از اين انبارها بدون اطالع و كسب مجوز يــــا انجام تشرييات به تابع تشرييات ترانزيت 

  .شودهر منظور تخلف از اين مقررات م سوب مي

شور يا ا -5 ساير مناطق آزاد ك سازمان هر منطقه، ترتيب ديگري مقرر دارد، ورود كــــاال از خارج،  ستثناي مواردي كه  ز قلمرو به ا

سته بندي مجدد، تي يك، درجه بندي، پاك كردن، مخلوط كردن و عمليات مشابه  گمركي، براي عرضه در نمايشگاه، صادرات مجدد، ب

ــه مجاز است. استياده يا گروش اين كاالها كه از خارج  به صورت موقت و با پرداخت هزينه هاي خدماتي ت ت نظارت سازمان هر منطقـ

                                                           
وزراي عضو شوراي  ۱2/2۱/1۱۳۶ ن مصوبصنعتي جمهوري اسالمي ايرا -صالح مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري به موجب تصويب نامه ا -1

 .صنعتي –عالي مناطق آزاد تجاري 

 

 



 

3                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

ــاال هنگام ورود به منطقه مشمول پرداخت عوارض بندري و گرودگاهي و انجام تشرييات ترخيص وارد شده در منطقه  بر اساس ارزش كـ

 .باشدقطعي مي

كاالهايي كه به منظور ت ميل يا تعمير از خارج يا از ديگر مناطق آزاد كشور يا از ساير نقاط كشور وارد منطقه مي شوند به -تبصره  

سا ضوابط منطقه و با معاگيت از عوارض بندري و گرودگاهي ولي با پرداخت هزينهصورت ورود موقت و بر ا ست.  هاي خدماتي مجازس  ا

  .مهلت نگهداري اين كاالها به صورت موقت در مناطق حداكثر دو سال خواهد بود

رانزيت خارجي، با پرداخت هزينه ورود و تخليه كاال در بنادر منطقه كه سازمان منطقه، اعالم مي دارد، به منظور ترانشپيمنت و ت -۶

  .خدماتي انجام تشرييات مقرر مجاز است

صلي  -۳ سرزمين ا شورهاي خارجي از طريق  صد ك صد مناطق آزاد يا از مناطق آزاد به مق شور به مق كليه كاالهايي كه از خارج ك

ــل هيتم آيين نامه اجرايي ــوع گص ــرييات ترانزيت خارجي موض ــود تابع مقررات و تش قانون امور گمركي بوده و در نهايت  حمل مي ش

  .سادگي و با كمترين تشرييات انجام خواهد شد

  .باشدترانزيت خارجي كاالهاي ممنوعه قانوني مستلزم اخذ مجوز از شوراي عالي مناطق آزاد مي-تبصره 

 صنعتی جمهوري اسالمی ايران -صدور و خروج كاال از مناطق آزاد تجاري  -ب 

مجاز است با رعايت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كاالهايي كه از منطقه خارج مي شود، اقدام سازمان  -7ماده 

  .نمايد. مراجع رسمي ذيربط در داخل كشور موظف هستند گواهي مبدأ صادره را بپذيرند

چارچوب اين مقررات است كه در نهايت سادگي صدور كاال از مناطق تابع ضوابط تعيين شده به وسيله سازمان منطقه در  -6ماده 

  .و با كمترين تشرييات خواهد بود

صره   ساير نقاط كشور از منطقه خارج مي  -تب سايل نقليه اي كه به مقصد كشورهاي خارجي، ديگر مناطق كشور و يا  مانييست و

 .شوند با تأييد سازمان معتبر خواهد بود

كليه كاالهاي صادره از منطقه را براي  بت آماري به وزارت بازرگاني و گمرك ايران ارسال سازمان م لف است آمار ماهانه  -۸ماده 

  .نمايد

 ۲است: صدور و خروج كاال از منطقه طبق مقررات و به روش زير مجاز  (0۱/3۵/60)اصالحی  -9ماده 

از آن ه مواد اوليه به كار رگته در آن از داخل صدور كاالي ساخته شده در منطقه به خارج از كشور يا ديگر مناطق آزاد كشور اعم  -۲

 .اشدبكشور و يا از خارج يا از ديگر مناطق كشور تأمين شده باشد مجاز و مستلزم تنظيم اظهارنامه صادراتي به منظور  بت آماري مي

ــاگه مواد اوليه د -۱ ــور در حد ارزش اگزوده به اض ــاير نقاط كش ــده در منطقه به س اخلي به كار رگته در آن از ورود كاالي توليد ش

پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي باشد و تنها حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات وارداتي به كار رگته در 

 .كاالي ياد شده درياگت خواهد شد

كاالها( كه عيناً از منطقه به ساير نقاط كشور ارسال آالت و ساير ورود كاالهاي خارجي )اعم از كاالي مصرگي، مواد اوليه و ماشين -۷

 .مي شود، مجاز است ولي ترخيص آن موكول به رعايت مقررات عمومي صادرات و واردات و مقررات گمركي كشور خواهد بود

                                                           
 ۱1/2۱/1۱۳۱صوب م صنعتي جمهوري اسالمي ايران -مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري  1ماده  0تصويبنامه راجع به اصالح بند به موجب  -1

 .صنعتي –وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري 

https://qavanin.ir/Law/TreeText/92257


 

4                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

و واردات كشور  صدور كاالهاي داخلي از منطقه به خارج كشور كه عيناً صادر مي شوند موكول به رعايت مقررات عمومي صادرات -4

 .است

شوند و پس از ت ميل يا  -5 صورت موقت به منطقه وارد مي  شور، به منظور تعمير يا ت ميل به  ساير نقاط ك خروج كاالهايي كه از 

تعمير به كشــور اعاده مي شــوند مجاز و تابع تشــرييات مقرر در قانون امور گمركي مي باشــند و بابت ارزش دســتمزد عمليات تعمير يا 

شته باشند ت م ضاگه شده كه منشأ خارجي دا يل از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف بوده ولي قطعات و قسمتها و لوازم تعويض يا ا

 .مشمول حقوق گمركي و سود بازرگاني بر اساس مقررات عمومي صادرات و واردات كشور مي باشند

الي وارده از ساير نقاط كشور به داخل كشور، با اجازه سازمان منطقه اعاده عين كاالي وارده خارجي به خارج از كشور يا اعاده كا -۶

 .مجاز است

ـــاط كشور )به استثناي كاالهايي كه از ساير نقاط  -۳ خروج موقت كاال از منطقه به منظور تعمير يا ت ميل در خارج يا در ساير نقـ

 .گشت به منطقه از عوارض بندري و گرودگاهي معاف استبا مجوز قبلي سازمان مجاز و هنگام باز (كشور به منطقه وارد شده است

 ۲حذف شده است. -تبصره

ستياده از خدمات و ۹صدور يا خروج كاال از اماكن منطقه ت ت هر يك از عناوين مذكور در بندهاي ماده ) -۱3ماده  صورت ا (، در 

  .ام انات منطقـه، مشمول پرداخت هزينه هاي خدماتي به منطقه خواهد بود

 مقررات كاالي همراه مسافر  -ج 

ها يـــا بنادر مجاز مستقيماً وارد منطقه مي شوند اعم از  مساگراني كه از كشورهاي خارج يا ساير مناطق، از طريق گرودگاه -۱۱ماده 

شرعي و قانوني ستثناي كاالي ممنوعه  شد )به ا شته با قه وارد و با به منط (ايراني و يا خارجي مجازند كاال در حدي كه جنبه تجاري ندا

 .معاگيت از عوارض بندري و گرودگاهي ترخيص نمايند

اشخاص حقيقي يا حقوقي كه قصد اقامت بيش از ي سال در منطقه را دارند و اقامت آنان به تأييد سازمان برسد مي توانند  -تبصره 

  .و گرودگاهي به منطقه وارد نمايندبراي يك بار لوازم خانه و م ل كار خود را در حد متعارف و با معاگيت از عوارض بندري 

ـــد كليه كاالها )به استثناي كاالهاي ممنوعه  -۱2ماده  ــــ مساگراني كه مستقيماً از طريق منطقه، از كشور خارج مي شوند مجازنـ

  .شرعي يا قانوني( را مشروط به اين ه جنبه تجاري نداشته باشد بدون نياز به اخذ مجوز با خود خارج نمايند

  .هاي خطي و قديمي، آ ار گرهنگي اصيل و انواع س ه مجاز نيست خروج اشياء عتيقه، كتاب-تبصره 

كاالي همراه مساگراني كه قصد دارند از منطقه خارج و به ساير نقاط كشور سير نمايند مشمول مقررات عمومي صادرات  -۱0ماده 

  .و واردات كشور خواهد بود

 مقررات مربوط به تخلفات  -د 

كااليي كه ورود آن ممنوع يا برابر مقررات منطقه قابل ترخيص نباشـــد به اســـتثناي كاالهاي  (03/30/67)اصالالالحی  -۱0ماده 

ممنوعه شرعي )به اعتبارخريد، گروش و يا مصرف( يـــا كاالهـــاي ممنوعه قانوني كه در آنها نام مناطق آزاد تصريح شده باشد، هرگاه به 

                                                           
 2۱/12/1۱۳۱مصوب  ايران اسالمي جمهوري صنعتي –( مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري 1نامه راجع به حذف تبصره ماده ) تصويببه موجب  -1

 حذف شده است.صنعتي  -وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري 
د اوليه داخلـي اكميسيوني مركب از نمايندگان گمرك ايران، وزارتخانة صنعتي ذيربط و نماينده سازمان مربوط، ميزان ارزش افزوده ايجاد شده هر كاال و مو تبصره پيشين:

 .نمايندرا ساالنه تعيين ميو خارجي به كار رفته در آن 
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5                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

صات  منظور ورود قطعي با نام و شخ صاحب كاال يا نماينده وي م سازمان بايد از ترخيص آن خودداري و به  شود  ص يح اظهار  كامل و 

كتباً اخطار كند كه حداكثر ظرف مدتي كه سازمان تعيين مي كند كاال را از منطقه خارج نمايد. كاالهاي ممنوعه شرعي و قانوني كه در 

 .وط خواهد بودآنها نام مناطق آزاد تصريح شده باشد مشمول مقررات مرب

 مقررات متفرقه   -اله

شد بيشتر يا  (37/۱۱/9۸)اصالحی   -۱۵ماده  سازمان مي با شود وجوهي كه وصول آن به عهده  هرگاه پس از ترخيص كاال معلوم 

سند ترخيص كاالي مور ضاي  شش ماه از تاريخ ام صاحب كاال مي توانند ظرف  سازمان و  ست،  شده ا  دكمتر از آناه مقرر بوده درياگت 

 ۲ .ب ث، حسب مورد مابه التياوت را از ي ديگر مطالبه و درياگت نمايند

صره    ( قانون امور گمرك۶۶در صــورتي كه بخشــي از وجوه درياگتي بابت ورود كاالي موضــوع ماده ) (37/۱۱/9۸)الحاقی  -۱تب

( قانون ياد شده ۶6در اجراي ماده )با اصالح بعدي آن توسط سازمان وصول شده باشد و گمرك جمهوري اسالمي ايران  ۲۷۹1مصوب 

ست ذي نيع، ظرف پانزده روز پس از اعالم  سب درخوا ست ح سازمان م لف ا سازمان اعالم نمايد،  سترداد وجوه درياگتي را به  مراتب ا

سترداد وجوه درياگتي، با توجه ست ا سترداد وجوه مذكور اقدام نمايد. مهلت درخوا سبت به ا سالمي ايران ن به ح م  گمرك جمهوري ا

 .( قانون مذكور، سه سال از تاريخ امضاي پروانه يا پته گمركي كاالي ورودي خواهد بود۶۶( ماده )4مقرر در تبصره )

صره   سترداد، براي را الزم اعتبار ساله همه بايد صنعتي -هاي مناطق آزاد تجاريسازمان (37/۱۱/9۸)الحاقی  -2تب  بودجه در ا

 .نمايند منظور ساالنه

صره   هاي مرتبط با موضــوع تا زمان ابالا اين تصــويب نامه، ام ان اســترداد را با تأييد دبيرخانه پرونده (37/۱۱/9۸)الحاقی  -0تب

 . شوراي عالي خواهند داشت

سيله نقليه به گرودگاه،  -۱7ماده  سايل نقليه م ليند هنگام ورود و صاحبان يا دارندگان و سات حمل و نقل هوايي و دريايي و  س مؤ

ـــه سازمان  بندر و يا راه زميني مجاز يك نسخه گتوكپي يا رونوشت از بارنامه هر قلم از م صوالت خود را به ضميمه گهرست كل بار بـ

  .تسليم نمايند

كنترل و نظارت بر ورود و صدور كاال از مناطق آزاد به ساير نقاط كشور توسط گمرك جمهوري اسالمي ايران صورت مي  -۱6ماده 

  .شودگمرك مستقر در منطقه بـا معرگي سازمان و ح م رئيس كل گمرك منصوب ميگيرد. سرپرست 

صره  سازمان بر مبناي اين مقررات و  -تب ســـــط گمرك  شورها تو ساير ك صدور كاال از مناطق آزاد به  كنترل و نظارت بر ورود و 

  .پذيرددستورالعمل هاي اجرايي مربوط انجام مي

  .به تأييد مقام م ترم رياست جمهوري رسيده است 16/1۷/۲۷۳۷نامه در تاريخ  اين تصويب

 

 حسن حبيبي -يس جمهور يمعاون اول ر

 

                                                           
هيات  2۶/11/1۱11مصوب  صنعتي جمهوري اسالمي ايران -( مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري 1۱اصالح ماده )به موجب تصويب نامه  -1

 وزيران.
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