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 1قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشوراز 

 01/00/0931مصوب 

 -۷ماده 

)بیولوژیک(، طبیعی  سازی، توزیع، عرضه و فروش کاالهای دارویی، واکسن، مواد زیستیهرگونه واردات تجاری، ذخیره -پ... 

صالت های تغذیه سنتی، مکملو  سامانه رهگیری و کنترل ا شکی که در  شتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پز شی، بهدا ای، آرای

شود و با مجرم مطابق کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب میطبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم می

 .شودبرخورد می ۳/۰۱/۰۳۳۱قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 

صرف دامی در چهارچوب وظایف مذکور در  شیمیایی و همچنین کاالهای با م سموم و کود  سؤولیت اجرای این بند در مورد  م

 .عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است این ماده بر

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از  (۸۴) رسان به سالمت موضوع مادههرگونه تبلیغات خدمات و کاالهای آسیب -ج

درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی  بر اساس تشخیص و اعالم وزارت بهداشت،( ۱) مقررات مالی دولت

 .ها ممنوع استهمه رسانه

شتی  -چ ضوابط فنی و ایمنی و بهدا ستانداردها و یا  صویب مرجع قرنطینهواردات هر نوع کاال با رعایت ا ست که پس از ت ای ا

سایر مراجع مربوط ابالغ میذی صنعت، معدن و تجارت به گمرک و  سط وزارت  ضوابط برای صالح مربوط، تو شود. رعایت این 

یافته، کاالهای بالصاحب و صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط تعیین تکلیف کاالهای متروکه، ضبطی، قطعیت

ای از طریق وزارت بهداشات، درمان و ی و ایمنی این کاالها از طریق ساازمان ملی اساتاندارد ایران و ضاوابط بهداشاتی قرنطینهفن

 .شودیید میاآموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد ت

ست و  -24 ماده شور مجاز ا سمی ک صرفاً از مبادی و مرزهای ر شور  انجام آن منوط به رعایت واردات تجاری هر نوع کاال به ک

بوط صالح مرای است که پس از تصویب مرجع ذیضوابط فنی )گمرکی و تجارت خارجی(، ایمنی، بهداشتی، استانداردها و قرنطینه

 شود.به گمرک ابالغ می کشاورزی )حسب مورد( جهاد توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و

االهای ترخیص قطعی، برای کاالهای متروکه، ضبطی قطعیت یافته، بالصاحب، صاحب رعایت این ضوابط عالوه بر ک -1 تبصره 

 متواری و مکشوفات قاچاق نیز الزامی است.

 .باشدمی واردات تجاری کاال خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق کاال -2 تبصره

   -۵۶ماده 

صادی بهکاالهای تولید و یا پردازش -ب...  سبت مجموع شده در مناطق آزاد و ویژه اقت شور به ن سایر نقاط ک هنگام ورود به 

 .کاررفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف استارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به

کاررفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و ی خارجی بهامواد اولیه و کاالهای واسطه -1تبصره  

 .شودکاالی داخلی محسوب می
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  شااده در مناطق آزاد و ویژه اقتصااادی کهکاررفته در کاالهای تولید و یا پردازشمواد اولیه و قطعات خارجی به  -2تبصررره 

ه شود کار گرفتشود، بهشده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد میدرگذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال

 .شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف استدر حکم مواد اولیه تلقی می

 .... -پ 

 ۰۱ مادهاستثنای عوارض موضوع  مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض )به -ت

، مالیات و حقوق ورودی معاف (۱0/۱0/۰۳0۱صاانعتی جمهوری اسااالمی ایران مصااوب  –قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری 

 .باشندمی

 .االجرا استانقضای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران الزم این قانون پس از - ۷7ماده 

 


