
 قانون مقررات صادرات و واردات ایران 

 4/7/1372مصوب 

 (مجلس شوراي اسالمی)

مقررات صادرات و واردات کاال و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان،   -1ماده 
واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و 

 گردد. غایر با آن لغو میکلیه قوانین م

 شوند: کاالهاي صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می   -2ماده 
 کسب مجوز ندارد.که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز بهکاالي مجاز: کاالیی است1-
 کاالي مشروط: کاالیی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است. 2-

ممنوع: کاالیی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم (به اعتبار خرید و  کاالي3-
 فروش یا مصرف) و یا بموجب قانون ممنوع گردد. 

تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا دولت می -1تبصره 

 ورود بعضی از کاالها را ممنوع نماید. 

اي که نوع و مشخصات کاالهاي هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر براساس آیین نامه -2تبصره 
 رسد، معین خواهد شد.توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

مبادرت به امر صادرات و واردات کاال به صورت تجاري مستلزم داشتن کارت بازرگانی  -3ماده 
 رسد. می انی و صنایع و معادن ایران صادر و  به تأیید وزارت بازرگانیاتاق بازرگ  توسط  کهاست

کارت بازرگانی مطابق آیین نامه کاال و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطالمالك تجاري بودن -1تبصره 

 رسد. تصویب هیأت وزیران می اجرایی خواهد بود که به

تالف بین متقاضی کارت واتاق، وزارت مرجع رسیدگی واظهارنظر قطعی هنگام بروزاخ -2تبصره 
 باشد. بازرگانی می



کشور کارگران ایرانی مقیم خارج ازشرکتهاي تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله وران و -3تبصره 

  معاف  کارت بازرگانیاز داشتن  (مجاز)  اجتماعی  کار و امورکارنامه شغلی از وزارتداراي 
 باشند. می

رگانی موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه وزارت باز -4ماده 
مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، براي سال بعد و تغییرات موردي آنها را طی 
سال، پس از نظر خواهی از دستگاههاي ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و 

 ران جهت اطالع عموم منتشر نماید. پس از تصویب هیأت وزی
کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوط به صدور و ورود کاال منحصراً از طریق وزارت  –تبصره 

 گردد. بازرگانی به سازمانهاي اجرایی ذیربط اعالم می

هاي تولیدي موظفند همه ساله پیشنهادات خود را درخصوص شرایط کلیه وزارتخانه -5ماده 

کشور براي سال کاالهاي مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهاي داخلی و مقتضیاتو ورود صدور
 بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعالم نمایند.  15آینده حداکثرتا  

هاي ذیربط و اتاق می توانند پیشنهادات خودرا نسبت به اقالم مربوط با سایر دستگاه  -تبصره 

 کشور تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگانی ارایه نمایند. داخلی و مقتضیاتتوجه به نیازهاي 

کاالهاي وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است. دستورالعمل مربوط به کلیهالویت حمل -6ماده 

اهنگی اي و راه آهن را شوراي عالی هماستفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده
 نماید. ترابري کشور براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می

دولت موظف است اماکن خاصی را براي نگهداري امانی کاالهاي مورد نیاز جهت تعمیر و  -7ماده 

 تجهیز ناوگانهاي تجاري دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد. 

ادي به مبدأ دیگر، با رعایت مقررات مربوط ترانزیت کاالهاي موضوع این ماده از یک مب -1تبصره 

 باشد. به ترانزیت مجاز می

گونـه عـوارض معـاف گمرکی وسود بازرگانی وهرکاالها از شمول پرداخت حقوقگونهاین -2تبصره 

 باشند. می

آن قسمت از نیازمندیهاي ناوگانهاي یادشده که از داخل کشور قابل تأمین باشد، از هر  -3تبصره 

 ه تعهد و اخذ مجوزهاي صادراتی معاف می باشد. گون



واردکنندگان کاالهاي مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت  -8ماده 
 سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند. 

 اگانه نیست. موافقت با ورود کاال، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جد  -1تبصره 

که کارکنان شناورهاخانوارهاي مرزنشین یا شرکتهاي تعاونی آنها، ملوانان، پیله وران و -2تبصره 
 باشند. نمایند از موضوع این ماده مستثنی میاقدام به ورود کاال جهت مصرف شخصی خود می

گشایش سفارشگمرك ایران موظفند آمار ثبت بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و  -9ماده 
شده و ترخیص کاال را حداکثر هر سه ماه یکبار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهاي ذیربط و اتاق 

 ارسال دارند. 

دولت موظف است در آیین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادالت مرزي  -10ماده 
 مشخص نماید: 

 مجاز به مبادالت مرزي هستند.  نقاط یا اعماقی از حاشیه هاي مرزي که ساکنین آنها1 - 
نوع و مقدار کاالهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشین یا شرکتهاي تعاونی -  2 

وران مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیلهآنها،
 ستند.سواحل جمهوري اسالمی ایران و سایر کشورها در تردد ه

 شرایطی که اشخاص و گروههاي یادشده باید داشته باشند. 3 - 

 شرایط صدور و ورود کاال و انجام تعهدات. 4 - 

کاالهاي قابل ورود که خانوارهاي مرزنشین یا شرکتهاي تعاونی آنان و کارکنان شناورها  - 1تبصره
در مـورد ارزاق عمـومی  نمایند، با تصویب هیأت وزیرانکشور میبراي مصارف شخصی خود وارد

بازرگانی حقوق گمرکی و سود )%100(تا حداکثر معادل صد درصد  )%30(از پرداخـت سی درصد
حقوق گمرکی و  )%50(متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد 

 باشند.سود بازرگانی متعلـقه معـاف می

توانند ماشین آالت صنعتی، ابزار و کشور میغل مجاز در خارج ازکارگران و ایرانیان شا -2تبصره 
بازرگانی که کشور را با رعایت میزان و استفاده از معافیت درصدي از سودمواد اولیه مورد  نیاز

کارو امور اجتماعی و وزارتخانه صنعتی ذیربط تعیین و به متفقاً توسط وزارت بازرگانی، وزارت
 ی رسد، وارد نمایند. تصویب هیأت وزیران م

به دولت اختیار داده می شود در هریک از مناطق مرزي که ایجاد بازارچه مرزي را مفید   -11ماده 



دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی،ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با تشخیص می
 کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.

سازي و ز صادرات مواد و کاالهاي مورد مصرف در تولید، تکمیل، آمادهواردات قبل ا -12ماده 
بندي کاالهاي صادراتی به صورت ورود موقت با ارایه تعهد یا سفته معتبر به گمرك از بسته

 کارمزد دارد، معاف است. که جنبه هزینه یاکلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچهپرداخت

کاالهاي وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین ته شده از مواد وکاالي ساخچنانچه -1تبصره 
شده صادر نشود، گمرك موظف است وارد کننده را جهت استیفاي حقوق دولت تحت تعقیب قرار 

 دهد. 

کاالهاي موضوع این ماده از کسب مجوزهاي مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و  -2تبصره 
 باشند. واردات معاف می

گمرکی آن کننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارایه پروانهوارد -3صره تب
 کافی است. براي رفع تعهد

که تابع هاي پایین دستی آنکشور (به استثناي نفت خام و فرآوردهکاالهاي صادراتیکلیه – 13ماده 
 باشند. میمقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزي معاف 

کلیـه  کننـدگان و کننـدگان و تولیـد  مابه التفاوت اخذشده توسط سازمان حمایت مصرف - 14ماده 
کارمزد دارد، در رابطه با کاالها، مواد، اجزاء گمرك، به استثناي آنچه که جنبه هزینه ووجوه دریافتی

الهـاي صـادراتی   بنـدي کا سـازي و بسـته  و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آمـاده 
 گردد.  شود، به صادرکننده مسترد مینامه مشخص میکه در آیینبراساس دستورالعملی

که اختالف بین صادرکننده و گمرك وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیونی درصورتی  -1تبصره 
صادرات گمرك ایران و مرکز توسعه مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق، وزارتخانه ذیربط،

 شود. مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می

وزارت اقتصاد و دارایی موظف است حساب متمرکزي به نام سازمان حمایت  -2تبصره 
کنندگان و تولید کنندگان و گمرك ایران جهت تأمین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح مصرف

زبور با تأیید مؤسسات فوق الذکر و در صورت ارایه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان م
 نسبت به استرداد 

 وجوه مذکور اقدام نماید. 



که به صورت کاالهاي صادراتیدر مورد مواد و کاالهاي وارداتی مورد مصرف در ساخت -3تبصره 
 گمرك ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعی پس از صدور محصولقطعی از

 باشد. ابل استرداد میبه مأخذ زمان صدور ق

 ده، ولیدر صورتی که کاالهاي مورد مصرف در ساخت اقالم صادراتی، تولید داخلی بو - 4تبصره 
 باشد. مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختی براي مواد مزبور قابل استرداد می

شابه االي مکبا واردات  چنانچه کاالي تولید داخلی به سازمانها و اشخاصی که در رابطه - 5تبصره 
ن آطعات قخارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی براي ورود کاالها و مواد، اجزاء و 

 باشد. طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می

وزارتخانه هاي بازرگانی و امور اقتصادي و دارایی موظفند ضمن عنایت به حمایت از   - 15ماده 
کاالهاي وارداتی از قبیل کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی ازلیدات داخلی به منظور سادهتو

کنندگان و تولیدکنندگان، حق سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف
ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداري، عوارض شهرداري محل (تعاون)، عوارض هالل احمر، 

وارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندري، عوارض بهداري و غیره به استثناي مبالغی که به ع
هاي تعرفه گمرکی شود در مورد هرکدام از ردیفعنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می

تعیین و جهت وصول به گمرك جمهوري » سود بازرگانی«با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان 
 ایران ابالغ نمایند.  اسالمی

که به  چگونگی بررسی قیمت کاالهاي وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین نامه اجرایی – 16ماده 
 شود. تصویب هیأت وزیران می رسد, مشخص می

یأت هتواند تا سقف مصوب شود، عالوه بر وسایل شخصی میمسافري که وارد کشور می – 17ماده 
ماده  ع اینکاالهاي موضوکاال وارد نماید، ترخیصبازرگانیمرکی و سودگوزیران با معافیت از حقوق

 به شرط غیر تجاري بودن آن بالمانع است. 

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

 باشد.مقررات این ماده شامل مسافرین ورودي مناطق آزاد نیز می – 2تبصره 
                                                 

 - ،برقراري  و چگونگی اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران طبق قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي
منی شده ضه نسخ کاالهاي وارداتی مفاد این ماددهندگان خدمات وارائه یر وجوه از تولیدکنندگان کاال وو ساو وصول عوارض

  است.



سایـل وشود (اعم از اتباع ایرانی و خارجی) عالوه بـر کشور خارج میکه ازمسافري – 3 تبصره
ري تواند مصنوعات و محصوالت داخلی را بدون سقف به شرط اینکه جنبه تجاشخصـی خـود، می

 د. پیدا نکند و کاالهاي خارجی را تا سقف ارزشی مزبور در این ماده از کشور خارج نمای

ستانی و اع و اخذ هر گونه عوارض از اقالم و کاالهاي صادراتی به وسیله مقامات وض – 18ماده 
 محلی ممنوع بوده و مرتکبین، بعنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار میگیرند. 

تی تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنوادولت می – 19ماده 
یأت پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب همنظور و بصورت کمک سود تسهیالت 
 وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید. 

که از واردکنندگان بخش هاي غیردولتی  1373دولت مکلف است از ابتداي سال  – 20ماده 
از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق  )%1(بصورت تجاري کاال وارد می نمایند، برابر یک درصد 

ی و سود بازرگانی کلیه کاالهاي وارداتی را عالوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به گمرک
عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد 

گردد، از محل مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می )%100(درصد 
شود، با تصویب هیأت وزیران در ه به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میاعتباري ک

هاي اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت اختیار دستگاه
تشویق و توسعه صادرات کاالهاي غیر نفـتی و همچنـین راه اندازي صندوق تضمین صادرات، 

 تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.آموزش و 

یاست هیأت وزیران موظف است به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم س – 21ماده 
انون بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان, ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این ق

 نون امورقا 37نین اصالح ماده نسبت به تهیه الیحه قانونی حقوق گمرکی کاالهاي وارداتی و همچ
 
 گمرکی و تسلیم آن به مجلس شوراي اسالمی جهت تصویب اقدام نماید.  

                                                 
 - ،ی برقراري ن و چگونگاجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایرا طبق قانون اصالح موادي از  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي

 خ ضمنی شدهاده نسدهندگان خدمات و کاالهاي وارداتی مفاد این مدگان کاال و ارائهو وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنن
  است.



وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه  – 22ماده 
ن رج به باال بدو 30مناسب براي حمایت از آن در بازارهاي جهانی از صدور فرشهاي صادراتی از 

جلوگیري به عمل آورد. اتاق هاي بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ  1/1/1374شناسنامه از تاریخ 
فوق بنا به درخواست صادرکننده، به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت 

 تشویقی اقدام خواهند نمود. 

خ ابالغ این قانون نسبت به تهیه وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاری – 23ماده 
 آیین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند. 

 باشد. وزارت بازرگانی مسئول حسن اجراي این قانون و آیین نامه هاي اجرایی آن می – 24ماده 
 

مورخ قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه 
به  11/7/1372چهارم مهرماه یکهزاروسیصدوهفتادو دو مجلس شوراي اسالمی تصویب و درتاریخ 

 تأیید شوراي نگهبان رسیده است.



  6/2/1373تاریخ ابالغ:                                                     هـ 16ت /1395شماره: 

 ت آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردا

رخ مو 64945/100بنا بـه پیشنهـاد شمـاره  14/1/1373، و 10، 7هیأت وزیران در جلسه هاي مـورخ 
 -1372مصوب  -) قانون مقررات صادرات و واردات 23وزارت بازرگانی و به استناد ماده ( 23/10/1372

 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و جدول ضمیمه آن را به شرح زیر تصویب نمود: 
  : 1اده م

هاد جزارت وکمیته دایمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، 
 سالمیاکشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارایی، (گمرك جمهوري اسالمی ایران) بانک مرکزي جمهوري 

، شوراي دولت ح قانونی، مصوبات هیأتایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه پیش نویس لوای
 اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت دولت را در موارد زیر بعهده خواهد داشت: 

قررات انون مالیحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردي براي انجام اصالحات و تغییرات الزم در ق1- 
 صادرات و واردات. 

 ولید یا تجارت است.الیحه براي لغو انحصاراتی که مانع رشد ت2-
جرایی امه اآیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصالحات و تغییرات موردي روي آیین ن3-

 قانون مذکور.
 اصالحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات. 4-
ه با ون اقتصاد هیأت وزیران در رابططرح تصویب نامه هاي هیأت وزیران، شوراي اقتصاد و کمیسی5-

 مقررات صادرات و واردات. 

 و اتکمیته مذکور همچنین بررسی واظهار نظر و اقدام روي پیشنهادهاي مربوط به مقررات صادر 6- 
 واردات را نیز بعهده خواهد داشت. 

                                                 
 1-  رخهـ مو25695ت/42959و مصوبۀ شمارة   28/12/78هـ مورخ  22681ت /70621مفاد این ماده به موجب مصوبه شماره 

 هیات وزیران اصالح گردیده است. 2/11/80 
ال و هیأت وزیران، دبیر ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کا 6/8/1383هـ مورخ 31585ت/43208ـ به موجب مصوبه شماره 2

 ارز به ترکیب اعضاي کمیته موضوع این ماده اضافه شده است.
ان ریزي کشور به عنونماینده سازمان مدیریت و برنامه 31/5/1383هـ مورخ 31203ت/25516ـ به موجب مصوبه شماره 3

 ین ماده اضافه شده است.عضو کمیته دائمی موضوع ا



گردد. یمی تشکیل کمیته موضوع این ماده در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیربازرگان - 1تبصره
 گردید. خواهدمراجع ذیربط منعکسخواهدبود. نظرکمیته بهبازرگانیکمیته مذکوردروزارتدبیرخانه

در مواردي که وزارتخانه هاي دیگري یا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند نماینده  –2تبصره 
 شد.  وزارتخانه ذیربط یا اتاق تعاون با حق رأي به جلسه دعوت خواهد

  2ماده 
ا بر رابطه را د وزارتخانه ها و سازمانهایی که ورود کاالهایی موکول به موافقت آنهاست، باید نظر کلی خود

نمایند.  )آذر ماه هر سال براي اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعالم15ورودکاالهاي مذکور تا(
ت مذکور ) بهمن ماه هرسال به وزار15د را تا (توانند نظرات تکمیلی خودستگاههاي اجرایی یادشده می

دور صوابط منعکس نمایندو در مورد استثنایی که به دالیلی اعالم موافقت کلی مقدور نباشد, دالیل و ض
 مجوز را به وزارت بازرگانی اعالم کنند. 

به  باستثناي کاالي موکول -در موارد خارج از موافقت کلی وزارتخانه ها و سازمانها –تبصره 
که وزارت بازرگانی اقدام به استعالم از وزارتخانـه  -موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح

روز از تاریخ دریافت استعالم پاسخی به آن  )15(نماید، چنانچه ظرف ربـط میذي یا سازمان
 ام نماید. وزارت داده نشود وزارت بازرگانی مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردي اقد

  :3ماده 
خذ ها یا انداردوزارتخانه ها و سازمانهایی که ورود یا صدور کاالهایی منوط به رعایت ضوابط استا  

ظر ورد نمگواهی آنها، قبل یا بعد از اظهار کاال در گمرك می باشد، موظفند شرایط و مشخصات 
ر گهی دآمذکور را با درج  خود، همچنین نام مؤسسات و سازمانهاي کنترل کننده و مجري ضوابط

ذیربط  جراییاجراید و انتشار مقررات ناظر، به اطالع وارد کنندگان، صادر کنندگان و سازمانهاي 
 برسانند. 

کاالهاي بندي بررسی و آزمایشها و سازمانهاي مذکور موظف هستند زمانوزارتخانه –تبصره 
  یع در امور تهیه و اعالم کنندتحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و تسر

 :4ماده 
ول صدور گواهی بهداشت انسانی، دامی و نباتی همچنین گواهی انطباق ئها و سازمانهاي مسوزارتخانه

که براي ورود کاال اخذ آنها ضرورت دارد ولی به عنوان مجوزهاي ورود  -با استاندارد و نظایر آنها

                                                 
 -  هیات وزیران اصالح گردیده است.  25/10/79هـ مورخ  23492ت/48106مفاد این تبصره به موجب مصوبه شماره 

 -  است.ههیأت محترم وزیران اصالح گردید 23/12/79هـ مورخه  21092ت/ /59174مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 
 -   دبیر هیأت دولت اصالح شده است. 12/2/1380مورخ  21092 /5259بموجب نامۀ شماره  



گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور  موظف هستند بدون در نظر -تلقی نمی گردد
 کاالي مورد تقاضا نسبت به صدور گواهی اقدام نمایند. 

  :5ماده 
» قانون«تصار که از این پس به اخ) قانون مقررات صادرات و واردات8) و (1با توجه به مفاد مواد (

دولتی ا غیرینده از بخش دولتی شود ورود کلیه کاالهاي قابل ورود اعم از اینکه واردکننامیده می
یت ا رعابباشد باستثناي موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی 

 سایر شرایط مقرر خواهد بود.

 موارد استثناء

ناورها شـ کاالهاي مورد نیاز خانوارهاي مرزنشین، شرکتهاي تعاونی آنهـا، ملوانـان، کارکنـان    ـ 1
گمـرك موظـف اسـت آمـار     آید و در حد مقـرر در آن در همین آیین نامه می کهطبق فهرستی

 ر ماه بـه هواردات کاالهاي موضوع این بند را طبق فرم وزارت بازرگانی تنظیم نموده و در پایان 
 وزارت مذکور ارسال نماید. 

ازمان سکاالهاي خاص نظامی با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و کاالهاي خاص ـ 2
 انرژي اتمی با تأیید رییس سازمان انرژي اتمی. 

گـردد و طبـق   کاالهاي همراه مسافران ورودي در حدي که در این آیین نامه مشـخص مـی  ـ 3
 نماید. فهرستی که وزارت بازرگانی اعالم می

 کاالهاي وارداتی از طریق پست در حدي که در این آیین نامه مشخص میشود.  ـ 4
 تجارتی و تولیدي در حدي که در این آیین نامه تعیین خواهد شد. هاي نمونهـ  5

قانون امور گمرکی به شرط تجاري  37ماده  9کاالهاي اهدایی موضوع بند  -1تبصره 
(به استثناي کاالهاي اهدایی دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجی و سازمان هاي  نبودن

دیدگان از حوادث غیرمترقبه در  بین المللی به پناهندگان و آوارگان خارجی و آسیب
ایران) فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، منوط به بررسی وزارت بازرگانی 

قانون مذکور نیاز به  37ماده  20خواهد بود. الکن با توجه به مفاد تبصره ذیل بند 

                                                 
 -  ه است. هیأت وزیران به این تبصره اضافه شد 27/3/76هـ مورخ  17483ت  /57716مطالب داخل پرانتز به موجب مصوبه 



 مجوزهاي ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت. 

کاال کافی بوده و با داشتن آنها فارش وزارت بازرگانی براي ترخیصمجوز ورود و ثبت س – 2تبصره 
گواهی بهداشت وزارت بود. لکن مواردي مانندنیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ 
ندارد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنهاکه براي نباتات و گواهی انطباق با استا

تأییدکیفیت کاال مستلزم بازدید کاال در مبدأ یا بعد از ورود به گمرك و نمونه برداري از آن است 
 قانون نمی باشد.  8و اخذ آنها قانوناً الزامی است مشمول مفاد تبصره یک ماده 

و ایرانیان شاغل در کشورهاي خارجی روش ثبت در مورد واردات کارگران  – 3تبصره 
کار و امور اجتماعی سفارش به صورت خاص با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت

 تعیین خواهد شد.

  : 6ماده 
که براي کاالهاي وارداتی استاندارد اجبـاري تعیین و از طریـق وزارت بازرگـانی اعـالم در مواردي

نامه، واردکنندگان این آیین 3 یر استانداردها و ضوابط موجود مادهشود و همچنین در مورد سامی
موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهاي خرید و اوراق ثبت سفارش کاال 

کاال طبق استانداردها و ضوابط تعیین شده قید نموده، همچنین در جهت الزام فروشنده به ارسال
بازرسی کاال مبنی بر تأیید رعایت استانداردها و ضوابط مذکور را شرط  اوراق مذکور ارایه برگ

پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگانی و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماري و صدور 
مجوز ورود و ثبت سفارش کاالهاي وارداتی مشمول استانداردها و ضوابط مذکور که نکات باال در 

 ثبت سفارش آنها رعایت نشده باشد خودداري نمایند. پیش فاکتور و سایر اوراق 

 : 7ماده  
مقررات و دستورالعملهاي سیسـتم بـانکی کشـور بـراي ورود و صـدور کـاال همچنـین مقـررات و          

هـاي  دستورالعمهاي شوراي عالی هماهنگی ترابري کشور، شوراي عالی بیمه شرایط صـدور گـواهی  
اختیارات وزارتخانـه هـا و سـازمانهاي متـولی امـر،       فوق که در چارچوب وظایف و 6موضوع ماده 

شود جزو ضوابط ورود و صدور کاال صادر و عیناً ظرف سه روز از طریق وزارت بازرگانی اعالم می
 باشد، که رعایت آنها در مورد کلیه کاالهاي قابل ورود یا قابل صدور الزامی است.  می

 : 8ماده



ین قوان که ورود یا صدور آن بموجبکاالهاییاز کاالهاي ممنوعه قانونی عبارت است-الف
 ممنوع شده است.  

 که در جدول ضمیمه مقرراتکاالهایی استکلیهب ـ کاالي ممنوعه توسط دولت شامل
 صادرات و واردات یا دیگر مصوبات دولت غیر مجاز اعالم شده است. 

 : 9ماده 
  هرگونه معامله تجاري با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است.

  :10ماده 
رگانی و ) قانون، مالك تجاري بودن، چگونگی صدور، تمدید و ابطال کارت باز3در اجراي ماده (

 موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعالم می گردد:

مالك تجاري بودن کاال:  –1  

مان ه هب گردند، اعم از اینکهکاالهایی که به تشخیص گمرك ایران براي فروش، وارد یا صادر می
اهند قی خوشکل یا پس از انجام عملیات (تولیدي، تفکیک و بسته بندي) به فروش برسند، تجاري تل

 شد. 

 گردد : موارد زیر تجاري تلقی نمی –تبصره 
تواند هاي تجاري و تولیدي و نمونه براي بررسی و آزمایش در حدي که مینمونه –الف 

 نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرك ایران.
قدکارت , اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهاي تولیدي فاماشین آالت، تجهیزات  - ب

 نمایند. یارد مبازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی رأساً و
عملیات ورود و صدور کاال توسط  دستگاههاي اجرایی داراي ردیف بودجه منطبق با   -پ 

جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطالع وزارت بازرگانی که براي تأمین نیاز و  وظایف و در
بازرگانی تشخیص که وزارتشود. در موارد خاصنیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می

کاال براي عملیات تجاري است ضمن توقف جریان، مراتب را به هیأت دولت دهد ورودمی
   نماید.گزارش می

ر با ماهه درآغازکا 6دورکاال توسط صادرکنندگان مبتدي براي یک دوره حداکثر ص   -ت
 مجوز وزارت بازرگانی. 

                                                 
 -  ست.گردیده اهیأت محترم وزیران اصالح  23/12/79هـ مورخه  21092ت/ /59174مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 

 -  دبیرهیأت دولت اصالح شده است. 12/2/80مورخ  5259/21092بموجب نامۀ شماره 



ی، شگاهوسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهاي تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمای -ث
 هاي فاقدهکاتالوگ، بروشور، کتابچه حاوي مشخصات فنی و تجاري کاال، نقشه هاي فنی و نمون

 .بهاي ذاتی، کاالهاي مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت بازرگانی

 : 2 – چگونگی صدور کارت بازرگانی
ه نام نها بکارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستا

در ب درخواست متقاضی صاکه واجد شرایط زیر باشند براي مدت یک تا پنج سال حسمتقاضیانی
 که در صورت تأیید، توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود. گردد می

مهوري جبازرگانی خود را صرفاً از اتاقهاي تعاون کارتکلیه شرکتهاي تعاونی –تبصره 
 نمایند. اسالمی ایران دریافت می

 اشخاص حقیقی ایرانی: -2-1
 م .سال تما 21داشتن حداقل سن  - 2-1-1
 داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت براي آقایان. - 2-1-2
 ندگانداشتن سه سال سابقه فعالیت تجاري یا تولیدي به تأیید دو نفر از دار - 2-1-3

 لیدي.هاي توبازرگانی یاارایه مدرك دانشگاهی یاداشتن مجوزتولیدازیکی از وزارتخانهکارت
 ناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاري. داشتن محل کسب مت -2-1-4
 داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.  –2-1-5
 داشتن حساب جاري در یکی از شعب بانکهاي داخلی. – 2-1-6
ها و سازمانهاي عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه –2-1-7

 .دولتی و قواي سه گانه
 عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.  –2-1-8
 نداشتن محکومیت مؤثر کیفري. – 2-1-9
 اشخاص حقیقی غیر ایرانی:  -2-2

ن داشتن کلیه شرایط مقرر براي اشخاص ایرانی باستثناي برگ پایا  -2-2-1
 خدمت وظیفه یا برگ معافیت.

                                                 
 -  هیأت محترم وزیران اصالح گردیده است. 6/5/81هـ مورخ 26844ت/18893مفاد این بند مطابق مصوبه شماره 

 -  ه است.دبیر هیأت دولت اصالح شد 12/2/80مورخ  21092/  5259بموجب نامۀ شماره 



 داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.  – 2-2-2
ور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در عمل متقابل کش – 2-2-3

موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع 
متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می 
تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی براي این قبیل متقاضیان را بدون رعایت 

 مل متقابل به اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران اعالم نماید. شرط ع
اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها  – 2-3

 در خارج ازکشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند): 
مدیران عامل و رییسان هیأت مدیره شرکت بایدداراي شرایـط  -2-3-1

 مقـرردربندهاي
 باشند. ) 2-2-3( –) 2-2-2( –) 2-1-9( –) 2-1-8( –) 2-1-7( –) 2-1-2( –) 2-1-1(
مدیران شرکتهاي تعاونی و شرکتهاي دولتی و شرکتهاي موضوع قانون  -2-3-2

 ) نخواهند بود. 7-1-2حفاظت صنایع، مشمول محدودیت بند (
نهادهاي انقالبی و مدیران شرکتهاي دولتی، شرکتهاي متعلق به  -2-3-3

که حکم مدیریت آنان توسط سازمان شرکتهاي موضوع قانون حفاظت صنایع،
) 9-1-2ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهی موضوع بند (دولتی یا نهاد ذي
 معاف خواهند بود.

-2( –) 5-1-2( –)4-1-2باید واجد شرایط مقـرر در بنـدهاي ( شرکتها -2-3-4 

 ند.باش )2-1-8( –) 1-6

چگونگی تمدید کارت بازرگانی:  – 3  
 دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن: 

گواهی از حوزه مالیاتی ذي ربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات  –3-1
 قطعی شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده. 

در صورتی که دارنده کارت  آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط –3-2
 شخص حقوقی باشد.

جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب    
مورد و سپس براي تأیید به وزارت بازرگانی مراجعه نماید. تاریخ تمدید، مبدأ اعتبار 

 مجدد کارت خواهد بود. 

نی: موارد معافیت از داشتن کارت بازرگا -4  



ن طبق کاالهاي مورد نیاز خانوارهاي مرزنشیشرکت تعاونی مرزنشینان براي ورود – 4-1
 هايفهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کاال در ازاي کاال

 وارداتی. 
ردد در ت ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها -4-2

 ده. ین شاي ورود کاالهاي مورد نیاز خانواده خودبه تعداد، مقداروارزش تعیهستند، بر
مجوار اي هپیله وران براي ورود کاالهاي قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانه -4-3

 . ربوطدر صورت اخذ کارت پیله وري و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان م
 زارتوارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از کارگران ایرانی شاغل در خ-4-4

  کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.
 کاالهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرك براي فروش نمی باشد.  -4-5

  اختالف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون: – 5
ف ون اختالق تعادر صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتا

م تصمی پیدا شود، هر یک از طرفین می توانند موضوع اختالف را با ذکر دالیل خود جهت اتخاذ
 نهایی به وزارت بازرگانی منعکس نمایند. 

اقد ارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فدر صورتی که بعد از صدور کارت براي وز -6
ذکور میک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد یا بعد از صدور، فاقد شرط یا شرایط 

 ه اطالعرا ب گردیده است، وزارت مذکور می تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع
ر براي ین اماون حسب مورد برساند، لکن در صورتی که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعا

زارت ول به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد، باید موضوع را جهت ابطا
 بازرگانی منعکس نماید. 

 :  11ماده 
از  هاي خاصینامهنامه یا تصویبکاالهایی که سودبازرگانی آنها به موجب جدول پیوست این آیین

شود و همچنین کاالهایی یابد و کاالهایی که ممنوع اعالم میطرف دولت در جهت افزایش تغییر می
کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می

ی قابل رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگان

                                                 
 -  اصالح گردیده است. 19/8/1381هـ مورخ 27484ت/37502این ماده طی مصوبه شماره 



 ترخیص خواهد بود:
در گمـرك   ـ قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی،  1

 و در دفاتر گمرك به ثبت رسیده باشد. بودهموجود 
کاال قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییـر شـرط ورود و یـا افـزایش سـودبازرگانی،       برايـ   2

گـردد.  ده و بارنامه حمل قبـل از انقضـاي مهلـت اولیـه اعتبـار صـادر      گشایش شاعتبار اسنادي
مشمول ایـن بنـد   شود،که پس از تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی تمدید میاعتباراتی

 نخواهد گردید.
کاال قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یـا افـزایش سـودبازرگانی از     براي ـ  3

اسنادي پس از تأیید ثبت سفارش توسـط بانـک مجـاز ثبـت سـفارش گردیـده و       طریق بروات 
هـاي ذیـل   بارنامه حمل قبل ازانقضاي مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت

 ) این ماده به کشور وارد گردد.4بند (
 ـ در مورد کاالهاي بدون انتقال ارز (بدون تعهـد سیسـتم بـانکی بـراي پرداخـت وجـه) کـه         4

مجوزهاي الزم براي ورود آنها براساس مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یـا تغییـر شـرط    
ورود کسب شده باشد در صورتی که اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییـر شـرط ورود   

 هاي زیر به کشور وارد گردد:صادر و ظرف مهلت
ز تاریخ صدور اولین بارنامه روز ا 10الف ـ در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف 

 حمل.
در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا بطور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ   -ب 

 صدور اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت: 
در مورد کاالهایی که از کشورها و امارات عربی خلیج فارس و کشورهاي همجوار  -1

 روز. 20 خریداري و حمل میگردد
 روز.  55روز، دریایی  یا دریایی و زمینی  40در مورد سایر کشورها از طریق زمین  -2

در مورد کاالهاي موضوع این ماده چنانچه مجوز قبلی وزارت بازرگانی قبل از  ـ 1تبصره 
ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد، باید بارنامه ظرف مهلت 

فوق » ب«و » الف«شده در بندهاي هاي تعییندر و کاال ظرف مهلتمندرج در مجوز صا
 وارد شود.

موارد استثناء جز در رابطه با تغییر سود بازرگانی با موافقت کمیسیون  ـ 2تبصره 
 موضوع ماده یک قابل انجام خواهد بود.



 گردد و در زمانکلیه کاالهایی که به صورت بدون انتقال ارز وارد می ـ 3تبصره 
افته باشد، مشمول سودبازرگانی افزایش یگمرکات موجود میافزایش سود بازرگانی در

 خواهد بود.
 چنانچه سودبازرگانی در جهت کاهش باشد، سود بازرگانی کمتر مالك ـ 4تبصره 

 .محاسبه خواهد بود
وز جکسب م حمل کاالهاي صادراتی کشور با وسایل نقلیه خارجی مجاز است و نیاز به : 12ماده 

 شورایعالی هماهنگی ترابري کشور و وزارت راه و ترابري ندارد. 
ه از وزارت راه و ترابري (شوراي عالی هماهنگی ترابري کشور) با استفاد –تبصره 

نی هاي اقتصادي مشوق هایی براي حمل کاالهاي صادراتی با وسایل نقلیه ایراروش
 بینی نماید. پیش
  :13ماده 

نقلیـه   رابري کشور در ارتباط با اولویت حمل کاالهاي وارداتی توسـط وسـایل  شورایعالی هماهنگی ت
ـ ایرانی اعم از دریایی، هوایی، جاده اي و راه آهن، دستورالعملهاي مربوطه را با توجه  ـ  ب ر ه نکـات زی

 تصویب و جهت اجرا به کلیه ارگانهاي ذیربط ابالغ خواهد نمود: 
به  صاديفات اداري و استفاده از ابزارهاي اقتـ تعیین روش هاي مناسب براي کاهش تشری1

 منظور گرایش صاحبان کاال به استفاده بیشتر از ناوگان ایرانی .
 ایجاد تسهیالت براي وسایل نقلیه ایرانی . -2

  : 14ماده 
ن ) قـانون مقـررات صـادرات و واردات، سـازمان بنـادر و کشـتیرانی و سـازما       7در اجراي مـاده (  

الهاي موظفند با هماهنگی گمرك ایران، اماکن خاصی را جهت نگهداري امانی کاهواپیمایی کشوري 
 یران آمارمورد نیاز براي تعمیر و تجهیز ناوگانهاي تجاري، دریایی و هوایی اختصاص دهند. گمرك ا

 نماید.  کاالهاي وارده به این اماکن را هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی اعالم می
 ، الحی)(اص:  15ماده 

اهالی کلیه بخش هـاي مـرزي اسـتانهاي کشـور، بـه اسـتثناي جمعیـت سـاکن شـهرهاي مرکـز            
                                                 

 -  ه است.هیأت محترم وزیران اصالح گردید 23/12/79هـ مورخه  21092/ ت   59174مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 

 - 20181ت /41335 و 6/5/77 هـ  مورخ 17792 ت/28932 ) به موجب مصوبات شماره 17( و) 16( ،)15( مفاد مواد 

و   11/12/78 هـ مورخ 21620 ت/27078 وشماره 10/5/78 هـ مورخ 21446 ت / 836 و 22/8/77 هـ مورخ

 هیأت وزیران اصالح گردیده است.  10/11/79 هـ  مورخ 23215ت/50705



 کارت مبادالت  مرزي مشمول تسهیالت مبادالت مرزي خواهند بود.  شهرستانهاي مرزي با دریافت
شهرستانهاي المرد و دشتستان و مهر و بخش بیرم از شهرستان الر  –  1تبصره 

مرکزي استانهاي سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان همچنین بخشهاي 
 باشند. مشمول این ماده می

ن کارت مبادالت مرزي توسط اداره بازرگانی محل و درصورت نبودن آ – 2تبصره 
ت رپرسبخشداري محل، در اسفندماه هر سال تا پایان فروردین ماه سال بعد به نام س

زي ت مردت یکسال اعتبار دارد. تمدید کارت هاي مبادالخانواده صادر میگردد و به م
 . براي سالهاي بعد نیز موکول به انجام تشریفات مقرر در این ماده خواهد بود

که عضو ششم صورتیکارت مبادالت مرزي درنوزادان خانوارهاي دارنده – 3تبصره 
 به بعد خانواده باشند، مشمول تسهیالت مبادالت مرزي نخواهند بود.

 (اصالحی)  : 16 ماده

حل، مدارندگان کارت مبادالت مرزي می توانند با تحویل کارت خود به شرکت تعاونی مرزنشینان 
در آن عضو شوند. شرکت تعاونی پس از دریافت کارت، مهـر خـود را در محـل مخصـوص روي     

ـ رده و کارت خواهد زد شرکت مذکور فهرستی از کارتهایی که دریافت و مهر نموده را تهیـه کـ   ه ب
ت مـذکور  تأیید اداره بازرگانی یا بخشداري محل می رساند. شرکت تعاونی می تواند با ارایه فهرس

. به میزان مجموع سهمیه اعضاي خود در چارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادلـه مـرزي نمایـد   
عـاونی  تیا  خانوارهایی که کارت آنها توسط تعاونی مهر نشده و مایل به عضویت در تعاونی نیستند

همیه در محل آنان تشکیل نگردیده است، می توانند با ارایه کارت خود بدون حق توکیل در حد س
 تعیین شده مبادله مرزي نمایند. 

کاالهاي قابل ورود توسط خانوارهاي مرزنشین و شرکتهاي سقف ارزش – 1تبصره 
ن می هر سال تعیی ) دالر در000/000/300تعاونی مرزنشینان به میزان سیصد میلیون (

 ذکورمشود. تعیین سهمیه هر یک از استانهاي مشمول تسهیالت مبادالت مرزي از رقم 
 ) این تصویب نامه خواهد بود. 17) ماده (1کمیته مندرج در تبصره (برعهده

شرکت هاي تعاونی مرزنشینان می توانند همانند سایر اشخاص حقوقی،  – 2تبصره 

                                                 
 -  ست. ات محترم وزیران اصالح گردیده هیأ 2/11/81هـ مورخ 27911ت/52282مفاد این تبصره مطابق مصوبۀ شماره 



مبادالت مرزي در چارچوب مقررات عمومی صادرات و خارج از مقررات مربوط به 
واردات اقدام به صادرات و واردات کاال نمایند. انجام فعالیتهاي تجاري موضوع این 

 ) این ماده خواهد بود. 1تبصره عالوه بر سقف مشخص شده در تبصره (

 تیبه صوروزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شرکتهاي تعاونی مرزنشینان  – 3تبصره 
 شود. که اقدامات شرکتهاي مزبور مانع از اشتغال مولد در استانهاي مربوطه ناعمال نماید 

بخشی از سود حاصل از صادرات و واردات شرکتهاي تعاونی مرزنشینان   - 4تبصره 
) قانون بخش تعاونی اقتصاد 25با هدایت و نظارت وزارت تعاون با رعایت ماده (

ن، براي سرمایه گذاري در زمینه ایجاد و توسعه واحدهاي جمهوري اسالمی ایرا
 زا در محدوده جغرافیایی محل استقرار شرکتهاي مربوط به مصرف خواهد رسید. اشتغال

  :17 ماده
آنهـا   دارندگان کارت مبادالت مرزي یا شرکت تعاونی آنان مجازند کلیه کاالهایی را که صـادرات 

هـار  افقت کلی شده است، با رعایت سایر مقررات تـا حـد اکثـر چ   مجاز است یا با صادرات آنها مو
بـدون   ) ریال براي هر نفر در هر سال، صادر کرده و در مقابـل، 4,400,000میلیون و چهارصدهزار (

ت اخذ مجوزهاي مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات، تـا مبلـغ یـاد شـده اقـدام بـه واردا      
 کاالهاي مجاز نمایند. 

معافیت  فهرست نوع و مقدار کاالهاي قابل ورود توسط مرزنشینان و میزان – 1تبصره 
و  انـیگمرکی آنها و همچنین تغییرات بعدي آن توسط کمیته اي زیر نظر وزارت بازرگ

ز امتشـکل از وزارتخانه هاي تعاون، کشور و صنایع و معادن تهیه می شود و پس 
یین ) آ19أت دولت با رعایت ماده (تصویب اکثریت وزیران  عضو کمیسیون اقتصاد هی

 نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود. 

کارت مبادالت مرزي یا کاال توسط دارندگانتعهد ارزي براي صدور – 2تبصره 
شرکت تعاونی آنان در گمرك تودیع می شود. مهلت ورود کاالي وارداتی هشت ماه از 

ی خواهد بود. در صورتی که کاالي وارداتی ظرف تاریخ تودیع تعهد ارزي کاالي صادرات

                                                 
 -  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري ابطال شده است. 23/6/82مورخ  232مفاد این تبصره به موجب رأي شماره 

 -  هیأت وزیران اصالح گردیده است. 12/6/1381هـ مورخه  27124/ ت 28113صوبه شماره ماده مطابق ممفاد این 
 -  باشد.شورایعالی صادرات ملغی اثر می 28/12/80ه موجب مصوبۀ مورخ مفاد این تبصره ب  



گمرك جمهوري اسالمی ایران موظف است عدم ایفاي تعهد را مهلت مقرر وارد نشود،
 جهت پیگیري قانونی به بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران منعکس نماید. 

شرایط مبادله کاالتوسط دارندگان کارت مبادالت مرزي باشرکت تعاونی  - 3تبصره
 باشد: ان بشرح زیرمیآن
 کاالي وارداتی ساخت یا محصول کشورهاي ممنوع المعامله نباشد.  -1
کاالها منوط به رعایت مقررات بهداشت انسانی، کلیهانجام صادرات و واردات -2

 باشد. دامی و نباتی و مقررات مربوط به انرژي اتمی می
ي یا تعاونی هاي مرزنشینان و شرایط فهرست کاالهاي قابل ورود توسط دارندگان کارت مبادالت مرز

 ) فوق 17ورود و میزان معافیت گمرکی آنها، موضوع تبصره یک ماده (

هـاي  هاي آن به شمارههیأت وزیران و اصالحیه 11/12/77ك مورخ  20525/ ت  71704(مصوبه شماره 
 ) 22/2/80هـ  مورخ 24523ت /6919و  شماره   11/4/79هـ  مورخ  22766ت /7801

 گمرکی و سودکامل حقوقکیلوگرم براي هر نفر در سال با معافیت)50( –برنج خوراکی  –1
 بازرگانی. 

کیلو  )15( –روغن نباتی خوراکی (جامد و مایع) با رعایت تاریخ مصرف و استاندارد مربوط  –2
 حقوق گمرکی و سود بازرگانی.  )%50( گرم براي هر نفر در سال با معافیت

حقوق گمرکی و سود  )%50(گرم براي هر نفر در سال با معافیت ) کیلو20اً (قندوشکر جمع –3
 بازرگانی.

کیلو گرم براي هر نفر درسال فقط براي نقاط ساحلی مشمول با معافیت  )5( –تمر هندي  –4
 حقوق گمرکی و سود بازرگانی.  )50%(

کیلوگرم ) 3(ـ جمعاً  ادویه (شامل زردچوبه، فلفل سیاه، زنجبیل، هل، میخک، و دارچین) –5
 حقوق گمرکی و سود بازرگانی.  )%50براي هر نفر در سال با معافیت (

یک دستگاه براي هر پنجاه نفر در سال با معافیت  –چرخ خیاطی دستی یا صنعتی کامل  –6
 حقوق گمرکی و سود بازرگانی.  )50%(

گمرکی و حقوق )%30( یکدستگاه براي هر پنج نفردر سال با معافیت –فالسک چاي –7
 بازرگانی. سود

گمرکی و حقوق)%30(یک عددبراي هرپنج نفردرسال بامعافیت –شیشه فالسک چاي –8
 بازرگانی. سود



حقوق گمرکی و سود  )%20(چراغ زنبوري ـ یک عدد براي هر پنج نفر در سال با معافیت  –9
 بازرگانی. 

گمرکی و سود حقوق )%50(ا معافیت فانوس بادي ـ یک عدد براي هر پنج نفر در سال ب  -10
 بازرگانی.

 چوب چهارتراش فقط براي نقاط ساحلی مشمول ـ بدون محدودیت.  –11
 سازي ـ  بدون محدودیت. چوب ساج براي لنج –12
 موتور براي قایق و لنج باري و صیادي یا قطعات منفصله آن ـ بدون محدودیت.  –13
 یت.سازي ـ بدون محدودمیخ مخصوص لنج –14
 دستگاه و ابزار نجاري براي لنج سازي یا قطعات منفصله آن ـ بدون محدودیت.  –15
 روغن سیفه براي مصرف در لنج ـ بدون محدودیت.  –16
 نخ براي ساخت تور ماهیگیري ـ به میزان مصرف ساالنه افرادي که به کار صید اشتغال دارند. –17
 مصرف ساالنه افرادي که به کار صید اشغال دارند. دستگاه بافت تور ماهیگیري ـ به میزان  -18
 سیم گرگور براي ساخت قفس صید ماهی ـ بدون محدودیت.  -19
قالب ماهیگیري به میزان مصرف ساالنه افرادیکه بکار صیدماهی اشتغال دارندبارعایت  -20

 ضوابط شیالت
نفر در سال با معافیت  )20() کیلووات برق ـ یک دستگاه براي هر 20موتور ژنراتور برق تا ( -21
 ) حقوق گمرکی و سود بازرگانی. 25%(

نفر در سال با  )10(کولرسازگاربا محیط زیست ـ یک دستگاه براي هرکمپرسور یخچال و-22
 معافیـت

 حقوق گمرکی و سود بازرگانی.  )30%( 
 ماشین آالت کشاورزي ـ بدون محدودیت.  -23
 دودیت. دستگاه آب شیرین کن ـ بدون مح -24
 موتور آب کشاورزي (بدون پمپ) یا به صورت قطعات منفصله ـ بدون محدودیت.  -25
 قطعات یدکی ماشین آالت کشاورزي ـ بدون محدودیت.  -26
کولر گازي فقط براي استانهاي جنوبی و المرد فارس هر خانوار یک دستـگاه در سـال با  -27

 حقوق گمرکی و سود بازرگانی.  )%30(معافیـت 



 ت. انواع مختلف بذر گوجه فرنگی، بادمجان، خیار، پیاز، کلم و فلفل ـ بدون محدودی -28
 انواع سموم دفع آفات نباتی مورد تأیید سازمان حفظ نباتات ـ بدون محدودیت.  -29
 ماشین پشم چینی ـ بدون محدودیت.  -30
 تخته نراد ـ بدون محدودیت.  -31
 بدون محدودیت.  -پشم چینی انواع قیچی خیاطی، باغبانی و -32
 نخ دروگر ـ بدون محدودیت.  -33
 ت. قطعات خودرو سبک و سنگین و راه سازي (به استثناي قطعات پیکان) ـ بدون محدودی -34
 ابزارآالت برشی ـ بدون محدودیت.  -35
 ) متر در سال.100چتایی ـ هر خانوار ( -36
  ) عدد در سال.6کارد آشپزخانه هر خانوار ( -37
 ریش تراش دستی و برقی ـ هر خانوار یک عدد در سال.  -38
 ) عدد در سال. 3روسري ترکمنی ـ هر خانوار ( -39
 پودر فتوکپی ـ بدون محدودیت.  -40
 پوست گاوي خام ـ بدون محدودیت.  -41
 ماشین حساب رومیزي ـ هر خانوار یک عدد در سال.  -42
 محدودیت.  بدون -پرگار و دوربین نقشه برداري -43
 شیشه خام عینک ـ هر خانوار یک عدد در سال.  -44
 فریم عینک ـ هر خانوار یک عدد در سال.  -45
 انواع لوله سیاه بدون درز ـ بدون محدودیت.  -46

 :81 ماده

قانون، توسط کارکنـان وملوانـان شـناورهایی کـه بـین سـواحل        )10استفاده ازمزایاي موضوع ماده ( 
یران وسایر کشورها تردد می کنند, منوط به داشـتن کـارت شناسـایی معتبـر از     اسالمی ا جمهوري

سازمان بنادرو کشتیرانی است.کارکنان و ملوانانی که کارت مـذکور را داشـته باشـند، از مزایــاي     
شرکتهـاي تعاونی مرزنشینان یاخانواده هاي مرزنشین برخوردار می باشند ومـی تواننـد بـه تعـداد     

                                                 
 - هـ مورخ 21092/ ت  59174و شماره  26/11/79هـ مورخ  23716/ ت  53817ماده مطابق مصوبه شماره  مفاد این 

 الح گردیده است. اص 23/12/79 



خودکاالهاي قابل ورودشرکتها یا خانواده هاي مذکوررا با رعایت شرایط مقررو بـا  افراد تحت تکفل 
 استفاده ازتسهیالت پیش بینی شده وارد و ترخیص نمایند. 

 :تبصره
ـ     کارکنان و ملوانان یاد شده میهر یک از راي چهـار  توانند عالوه بر اسـتفاده از  مزایـاي  مـذکور ب

کـاال از   ) ریـال 000/400/4چهار میلیون و چهارصـد هـزار ریـال (   نوبت در سال و هر بار به میزان 
ـ  کاالهاي قابل ورودمحل فهرست رخیص توسط مرزنشینان را وارد و با استفاده از تسهیالت مقرر ت

     نمایند.
 :19 ماده

افراد ساکن بخش هاي مرزي کشور که سه سال مستمر در این مناطق سکونت داشـته و داراي  
ت کارت توانند با دریافباشند میقانون مدنی براي خریدوفروش کاالمی) 211(ماده اهلیت مندرج در

 اقدام نمایند.) 20(پیله وري بنام خود، نسبت به مبادالت مرزي در چارچوب مقررات ماده 
گـردد و داراي یکسـال اعتبـار از    کارت پیله وري توسط اداره بازرگانی محل صـادر مـی  :تبصره

 .  باشدتاریخ صدور می
 : 20 ماده

کاالهایی  دارندگان کارت پیله وري می توانند بدون حق توکیل، ظرف یکسال اعتبار کارت خود،
ه بربوط مرا که صادرات آنها مجاز یا با صادرات آنها موافقت کلی شده است، با رعایت مقررات 

ي الهاده، کاکشور یا کشور هاي مقابل محل سکونت خود صادر کرده و در مقابل کاالهاي صادر ش
گردد با یمجاز یا مشروط مورد نیاز خود را که فهرست آن توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعالم م

کسب مجوزهاي مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت حقوق گمرکی و سود 
ه دست شبازرگانی مربوط، از کشورهاي مذکور و مناطق آزاد تجاري و صنعتی یا مناطق ویژه حرا

 گمرکی وارد و ترخیص نمایند. 
   :12 ماده

کار جمهوري اسالمی که داراي کارنامه شغلی از وابستهکارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور
ایران در کشور متوقف فیه یا وزارت کارو امور اجتماعی هستند، مجازند ساالنه جمعاً تا سقف 

ماشین آالت صنعتی، ابزار آالت و مواد اولیه به ریال ) 000/000/88(ارزشی هشتادوهشت میلیون 

                                                 
 - 17/4/80هـ مورخ 24818ت /16910شماره و 26/11/79هـ مورخ  23716ت /53817موجب مصوبات شماره ین تبصره بها 

 وزیران اصالح گردیده است. هیأت 11/3/1381هـ مورخ 26477ت/6646اضافه شده است و مصوبه شماره 
 -  هیأت وزیران اصالح گردیده است. 11/3/1381هـ مورخ  26477ت/6646مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 



استثناي اقالم موضوع فهرست زیر را با کسب مجوز وابسته کار یا وزارت کاروامور اجتماعی وبدون 
انتقال ارز از طریق کلیه مبادي ورودي کشور با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی یا از طریق 

معافیت ) %40(شده گمرکی وبااستفاده ازژه حراستصنعتی یا مناطق وی -مناطق آزاد تجاري
معافیت سود بازرگانی درمورد مواد اولیه، بدون ) %20(سودبازرگانی در مورد ماشین آالت و ابزار و 

ارایه کارت بازرگانی وبدون اخذمجوزهاي مقرردرجداول مقررات صادرات و واردات، با رعایت سایر 
. براي ترخیص، ارایه کارنامه شغلی و مجوز وابسته کار یا مقررات مربوط از گمرك ترخیص نمایند

 باشد. وزارت کارو و امور اجتماعی کافی است و حضور دارنده کارنامه شغلی الزامی نمی
باشند کارگران و ایرانیان شاغل درخارج کشورکه مشمول این ماده می -1تبصره 

اغل درخارج از کشور یا در توانند عاملیت واردات کاال را به تعاونی کارگران شمی
 صورت نبودن تعاونی به اشخاص دیگر واگذار کنند. 

واردات کاال توسط کارگران یاد شده و ایرانیان شاغل در خارج کشور از  -2تبصره 
کاال و یا مازاد بر سقف مندرج در این ماده مطابق مقررات عمومی سایر مبادي ورودي

 بود. خواهدکشور

ار آالت و مواد اولیه اي که ورود آنها توسط کارگران و ایرانیان شاغل در ماشین آالت، ابز«
 » خارج از کشور غیر مجاز است.

 دستگاه چاپ ملخی  -1
 دستگاه چاپ روي نایلون  -2
 دستگاه بستنی یخی اتوماتیک  -3
 دستگاه چاپ طال کوب صحافی  -4

 ماشین باالنس تعمیرگاهی  -5

 مولتی تیلر  -6
 روتوتیلر  -7
 مبدل هاي حرارتی  -8
 خ خیاطی برقی خانگی چر -9

 ماشین ساخت درب چوبی  -10
 ماشینهاي خراطی چوب  -11
 مینی لودر  -12



 کانال کن  -13

 انواع دیگهاي بخار، دیگهاي چدنی، مبدل هاي حرارتی و غیره  -14
 خشک کن هاي غالت و علوفه و سبزیجات (ثابت و متحرك)  -15

 ماشین آالت کشتار دام و طیور و سردخانه  -16
 راك دام و طیور ماشین آالت و تجهیزات تولید خو -17

 ماشین آالت و تجهیزات جوجه کشی  -18
 موور-بیلر-ماشین آالت برداشت علوفه نظیر چاپر -19
 چاپر خودرو علوفه  -20
 شیکروسورتینگ و بسته بندي میوه  -21

 انواع ماشین آالت تبدیل و پروسس  -22
 انواع موتورپمپ و الکتروپمپ  -23
 انوع کمپرسور باد و پمپ هاي خالء  -24
 ها انواع پمپ -25

 ی سنج انواع سخت -26
 انواع اتوکالوها  -27
 انواع پرس هاي ضربه اي، هیدولیکی، قیچی، گیوتین -28
 پرس بر یک، لوله و آرماتور خم کن وآرماتور بر -29

 ماشین آالت تولید چرم  -30
 ماشینهاي سندپالست و شات پالست -31
 ماشین آالت تولید سوسیس و کالباس   -32
 انواع لباسشویی هاي صنعتی  -33

 دستگاه شرینگ رب  -34
 اسب  30اي سه فاز تا الکتروموتوره -35
 دستگاههاي رنگرزي پارچه و نخ  -36
 دستگاههاي تولید فرش ماشینی  -37

  WATER JET , AIR JETماشین هاي بافندگی پارچه بجز  -38



 انواع الکتروموتور گیربکس دور ثابت و متغیر و حلزونی  -39

 انواع جرثقیل هاي پشت کامیونی  -40
 انواع باالبرهاي صنعتی و ساختمانی و آسانسورها  -41
 تن  30رثقیل هاي موبیل کمتر از ج -42
 ماشین آالت بوجاري آرد و غالت  -43

 کمپرسور هاي فریونی  -44
 ماشین هاي سنگ بري  -45
 انواع بذرکار و ردیف کار  -46
 ریک و روتیو اتور و کلتیواتور  -47

 انواع سم پاش (پشتی موتوري، فرقونی، زنبه اي، پشت تراکتوري) -48
 فارویر  -49
 کاشت و برداشت سیب زمینی  -50
 عمل آوري پسته ماشین هاي  -51

 مرز کش  -52
 انواع تریلر  -53
 شعله افکن  -54
 انواع دیسک ها  -55

 لولر  -56
 مته چاله کن  -57
 انواع خرمنکوب  -58
 سفیدکن برنج  -59

 انواع تراش انیورسال  -60
 صفحه تراش کورس دار  -61
 اره لنگ  -62
 عمودي -انواع فرز انیورسال افقی -63

 دریل رادیال  -64



 دریل ستونی  -65

 سنگ گرد  سنگ سنباده رومیزي و ماشین آالت سنگ تخت و -66
 آچارتخت و آچار رینگ  -67
 انواع انبردست، دم باریک، فازمتر، پیچ گوشتی، انبرکالغی، آچارفرانسه  -68
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   :22 ماده

ه بازارچه مرزي محوطه اي است محصور واقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمرکات مجاز ب
می ي اسالانجام تشریفات ترخیص کاال یا مکانهایی که طبق تفاهمنامه هاي منعقد شده بین جمهور

رد ت موشود. اهالی دو طرف مرز می توانند کاالها و محصوالهمجوار تعیین می ایران و کشورهاي
اد و راي دنیاز را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در این ماده به شرح زیر ب

 ستد در این بازارچه ها عرضه نمایند: 
و  قررات صادراتـ استقرار گمرك در درب ورود و خروج بازارچه ضروري است و اعمال م1

 باشد.واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرك می
م تعهد بق فرکتبی صادرکننده مطاکاال در بازارچه هاي مرزي تنها با ارایه تعهدنامهـ صادرات2

 ئه تعهده اراابالغی که به تأیید مسئول بازارچه مرزي رسیده باشد، قابل انجام بوده و نیاز ب
 باشد. میارزي ن

هاي هاي بازارچهـ ورود و ترخیص کاال در بازارچه هاي مرزي تنها با ارایه فاکتور فروش غرفه3
مرزي کشور مقابل امکان پذیربوده و نیاز به ارایه سایر مدارك از قبیل پیش برگ (پروفرما) و 

                                                 
 -  هیات وزیران اصالح گردیده است. 23/12/79هـ مورخ  21092ت /59174شماره مفاد این ماده به موجب مصوبه 



زرگانی انجام باباشد. ثبت آماري در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارتبارنامه حمل نمی
 خواهد شد.

ـ در مواردي که کاالي وارده به بازارچه هاي مرزي، از بازارچه مرزي طرف مقابل تأمین 4
نشود و ارایه فاکتور فروش امکان پذیر نباشد، قیمت کاالهاي وارداتی توسط گمرك تعیین 

 شود. می
قابل داد و ستد در هر وزارت بازرگانی سهم مبادالت، تغییر در آنها و فهرست کاالهاي  ـ 5

بازارچه را با در نظر گرفتن میزان فعالیت، امکانات و نیازمندیهاي استانهاي مرزي و تفاهم هاي 
 نماید. بعمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور، تهیه و اعالم می

ي، طبق مقررات واردات کاالهاي مجاز با گواهی سپرده ارزي، از طریق بازارچه هاي مرز -6
ها، مجاز گواهی سپرده ارزي، عالوه بر حداکثر تعیین شده براي بازارچهمربوط به ورود از محل

 باشد. می
 در بازارچه هاي مرزي لغو می شود. » واردات قبل از صادرات«مقررات مربوط به  -7
فعالیت  کلیه اشخاص حقیقی ساکن در مناطق مرزي و اشخاص حقوقی که در مناطق مذکور -8

 نمایند، مجاز به فعالیت در بازارچه هاي مرزي هستند. می
مبادالت در بازارچه هاي مرزي پس از استقرار مأموران وزارت بازرگانی، کشور، گمرك و  -9

نیروي انتظامی و با اعمال دقیق مقررات مربوط در خصوص نوع و میزان کاالهاي وارداتی و 
 ز خواهد بود. صادراتی و دریافت حقوق دولت، مجا

کاال به توانند در قبال صادراتکلیه اشخاص مجاز به فعالیت در بازارچه هاي مرزي می -10
کشور یا کشورهاي مقابل، اقالم قابل مبادله در بازارچه هاي مرزي را از طریق کلیه مبادي 

ارد و گمرکی و مناطق آزاد تجاري و صنعتی کشور با پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمرکی و
ترخیص نمایند. اسناد صادره که در گمرکات کشور تأیید ورود می شود براي رفع تعهدات 

گمرك ایران مکلف است تسهیالت کاال از بازارچه ها معتبر خواهد بودارزي ناشی از صادرات
الزم را براي رفع تعهدات ارزي ناشی از صادرات کاال از بازارچه ها در کلیه مرزهاي گمرکی 

و همچنین مناطق آزاد تجاري و صنعتی به گونه اي فراهم نماید که از حمل مضاعف کاال کشور 
 جلوگیري شود. 

 گردد.فهرست بازارچه هاي مرزي به شرح جدول پیوست تعیین می –) 1تبصره (



 
 کشور هم مرز بازارچه نام استان محل بازارچه نام بازارچه ردیف

 راقع آذربایجان غربی پیرانشهر تمرچین 1

 عراق آذربایجان غربی سردشت قاسم رش 2

 نخجوان آذربایجان غربی پلدشت صنم بالغی 3

 ترکیه آذربایجان غربی بازرگان ساري سو 4

 ترکیه آذربایجان غربی مرز رازي رازي 5

 ترکیه آذربایجان غربی مرز سو سرو 6

 عراق آذربایجان غربی اشنویه اشنویه 7

 *ترکیه ان غربیآذربایج سلماس کوزه رش 8

 آذربایجان آذربایجان شرقی مرز جلفا بازارچه جلفا 9

 ارمنستان آذربایجان شرقی مرز نوردوز بازارچه نوردوز 10

 عراق کردستان بانه بندسیران 11

 عراق کردستان مریوان باشماق 12

 عراق کردستان سقز سیف 13

 عراق کرمانشاه پاوه شوشمی 14

 عراق کرمانشاه جوانرود شیخ صالح 15

 عراق کرمانشاه قصر شیرین پرویزخان 16

 عراق کرمانشاه سرپل ذهاب تیله کوه 17

 عراق کرمانشاه خسروي خسروي 18

 قطر بوشهر بوشهر مرکز تجاري قطر 19

 هاي مقابلکشور بوشهر کنگان کنگان 20

 هاي مقابلکشور بوشهر بندرگناوه گناوه 21

 افغانستان لوچستانسیستان و ب زابل میلک 22

 پاکستان سیستان و بلوچستان میرجاوه میرجاوه 23

 پاکستان سیستان و بلوچستان سراوان کوهک 24

 پاکستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر پیشین 25

 پاکستان سیستان و بلوچستان بندر پسابندر پسابندر 26

 *افغانستان سیستان و بلوچستان تولک 46میل  27

 **پاکستان سیستان و بلوچستان جالق جالق 28

 **پاکستان سیستان و بلوچستان چابهار ریمدان 29

 **افغانستان سیستان و بلوچستان زابل گمشاد 30

 افغانستان خراسان رضوي مرزدوغارون دوغارون 31

 ترکمنستان خراسان رضوي مرز باجگیران باجگیران 32



 نافغانستا خراسان جنوبی بیرجند 73میل  33
 افغانستان خراسان جنوبی نهبندان دوکوهانه 34

 افغانستان خراسان جنوبی یزدان یزدان 35

 افغانستان خراسان جنوبی بیرجند 75میل  36

 *ترکمنستان خراسان شمالی سوپرسه سوپرسه 37

 ترکمنستان گلستان اینچه برون بازارچه پل 38

 آذربایجان گیالن آستارا بازارچه آستارا 39

 آذربایجان اردبیل اردبیل بیله سوار 40

 آذربایجان اردبیل اردبیل پارس آباد 41

 آذربایجان اردبیل اردبیل بازارچه گرمی 42

 ــــ خوزستان آبادان آبادان 43

 ــــ خوزستان خرمشهر خرمشهر 44

 هاي مقابلکشور هرمزگان بندر جاسک بندرجاسک 45

 هاي مقابلکشور نهرمزگا جزیره هرمز جزیره هرمز 46

 هاي مقابلکشور هرمزگان تیاب منطقه تیاب 47

 هاي مقابلکشور هرمزگان بندر کنگ بندر کنگ 48

 عراق ایالم مهران مهران 49

 *عراق ایالم دهلران دهلران 50

 .به تصویب رسیده است 5/11/1383هـ مورخ 2396ت/64286هاي مذکور طی مصوبه شماره بازارچه *

 .به تصویب رسیده است 6/5/1381هـ مورخ 26790ت16532هاي مذکور طی مصوبه شماره هبازارچ **

هاي مشـترك مـرزي جدیـد عـالوه بـر شـرایط       ارایه پیشنهاد براي تأسیس بازارچه  –) 2تبصره( 
هـاي مربـوط بـه ایجـاد تأسیسـات مـورد نیـاز گمـرك در محــل          موجود مستلزم تـأمین هزینـه  

 باشد.ي میهـاي مشتـرك مـرزبازارچـه
کلیه فعالیتهاي مشابه از قبیل بازارچه هاي امنیتی یا هر اسم و عنوان  –) 3تبصره (

کاالهاي قابل مبادله، تابع مقررات دیگر، از نظر حجم مبادالت، روش مبادله کاال و نوع
 باشد. و ضوابط این ماده می

 : 23 ماده

رد نیاز گمرك براي استقرار مأموران خود و ایجاد تأسیسات اداري و زیربنایی، همچنین تأسیسات مو
ها در بخش ایرانی بازارچه مرزي، به عهده استانداري است ولی از نظر احداث سایرسرمایه گذاري

بازارچه درنقطه صفرمرزي، چگونگی حفظ انتظامات وکنترل ترددافرادبایدبامرزبانی هماهنگی الزم 
 بعمل آید.



شخص اد به بازارچه را استانداري محل با صدور مجوز مچگونگی فعالیت و تردد افر –تبصره 
 کند. می

 : 24 ماده

 ورود موقت:
ي سته بندي و بواردات قبل از صادرات مواد اولیه و کاالهاي موردنیاز در تولید، تکمیل، آماده ساز

 ) قانون، مستلزم رعایت موارد ذیل می باشد: 12کاالهاي صادراتی موضوع ماده (
 مجوز واردات:  شرایط صدور -1

ي اجازه ورود موقت موضوع این ماده فقط به کارخانجات، شرکتها و واحدها -1-1
 د شد.باشند، داده خواهتولیدي (اعم از صنفی یا صنعتی) که داراي پروانه معتبر می

که با  مایندواحدهاي بازرگانی و تعاونیها در صورتی می توانند از این مقررات استفاده ن
 دهاي تولیدي داراي پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند. واح
سمی حداکثر میزان واردات مواد اولیه و کاالهاي مورد مصرف معادل ظرفیت ا -1-2

 باشد. ساالنه واحدهاي تولیدي سازنده یا تولید کننده کاال می
ات صادرکنندگانی که نسبت به ورود موقت مواد اولیه، قطعات و سایر ملزوم -1-3
) %125نمایند، موظفند حداقل به میزان یکصدو بیست و پنج درصد (یدي اقدام میتول

یفه ام وظارزش کاالي وارداتی موقت، کاالي ساخته شده صادر نمایند. چنانچه پس از انج
ر شور دکاال و مصرف در داخل ککاالها و قطعات وارد شده براي تولیدیادشده، بخشی از

 نوان واردات قطعی محسوب گردیده و مشمول پرداختنظر گرفته شود، آن بخش به ع
یل حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض و مابه التفاوت به مأخذ زمان تبد

 خواهد بود. » به حالت قطعی«اظهارنامه از حالت ورود موقت 
گمرك ایران موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق  – تبصره

موم یدي ذي ربط به دست می آورد، از طریق مجاري مربوط به اطالع عوزارتخانه تول
 برساند. 

                                                 
 - اصالح گردیده است. 23/12/79 هـ مورخ 21092 ت/59174 مفاد این ماده مطابق  مصوبه شماره 



1-4-  بندي در حد صادرات واحد تولیدي یا واحد اجازه ورود موقت لوازم بسته
صادراتی به تشخیص گمرك و در صورت لزوم پس از کسب نظر وزارتخانه تولیدي 

 ط صادر خواهد گردید. ذیربط، مرکز توسعه صادرات ایران یا تشکل صادراتی ذیرب
ندي شده بسته ـ  مهلت صدور کاالهاي ساخته شده از مواد اولیه یا کاالهاي تکمیل، آماده یا ب2

رد ر مودبا کاالهاي موضوع این ماده، یک سال پس از تاریخ ورود مواد می باشد. این مهلت 
یگر دال ن تا یک سکاالهایی که نیاز به زمان بیشتري دارند، با تشخیص و موافقت گمرك ایرا

 قابل تمدید است. 
اوي حگمرك ایران موظف است در پایان هر ماه فهرست مواد اولیه وارد شده  – تبصره

اال، کیزان مشماره حکم، شماره پروانه، تاریخ پروانه، مشخصات متقاضی، آدرس، نام کاال، 
خذ اتنامه ، ردیف تعرفه، ارزش ریالی نوع وثیقه و ضمان»سیف«ارزش دالري برمبناي 

 ي ربطشده را تهیه و جهت بررسی و نظارت به وزارت بازرگانی و وزارتخانه تولیدي ذ
 ارسال نماید. 

نامه نآیی ـ براي ورود موقت کاالهاي موضوع این ماده، گمرك با رعایت قانون امور گمرکی و3
 اجرایی آن تعهد یا سفته به شرح زیر اخذ خواهد نمود: 

ه تبی برکتها و واحدهاي تولیدي دولتی، سفته یا تعهد کدر مورد کارخانجات، ش -3-1
 تشخیص گمرك ایران. 

3-2-   در مورد کارخانجات، شرکتها و واحدهاي تولیدي غیردولتی، نمونه و خوشنام
با اخذ تعهد یا...؛ سفته و بقیه واحدهاي غیردولتی با اخذ سفته یا ضمانتنامه بانکی...؛ تا یک 

 مرك ایران. برابر حقوق ورودي به تشخیص گ
3-3-   در مورد بازرگانان و اصناف، سفته یا ضمانتنامه بانکی تا یک برابر حقوق

 ورودي به تشخیص گمرك ایران.

                                                 
 -  هیأت وزیران اصالح گردیده است.  11/3/1381هـ مورخ  25747ت/3486مفاد بند مذکور مطابق  مصوبه شماره 
 - ت.هیأت محترم وزیران اصالح گردیده اس 1/2/81 هـ مورخ 25747 ت/3486 شماره مفاد بند مذکور مطابق مصوبه 

 -  یده هیأت محترم وزیران اصالح گرد 25/12/1380هـ مورخ  25747ت/58821مفاد بندهاي مذکور مطابق مصوبۀ شماره
 است.



اخذ وثایق یادشده مانع از اجراي مفاد قانون امور گمرکی در خصوص کاالهایی  -1تبصره
تمدید شده  که با استفاده از مزایاي این ماده وارد، اما ظرف مهلت مقرر یا مهلت هاي

 صادر نشده است، نخواهد شد. 
گمرك ایران موظف است حداکثر تسهیالت را براي صادرکنندگان نمونه و   - 2تبصره 

العمل این بند توسط گمرك ایران تهیه و به اطالع عموم خوش نام ارایه نماید. دستور
 خواهد رسید. 

مانع است. تشخیص و انطباق مواد مرجوع نمودن عین مواد اولیه و کاالهاي ورود موقت بال – 4
 و کاالهاي مرجوعی با مواد و کاالهاي ورود موقت با گمرك ایران است.

 :  25 ماده

 دستورالعمل استرداد: 
در صورتی که مقدار مواد اولیه، اجزاء و قطعات، لوازم بسته بندي و سایر کاالهاي خارجی مصرف 

صادراتی براي گمرك مشخص باشد باید براساس شده در تولید، آماده سازي و بسته بندي کاالي 
قیمت روز (برمبناي سیف) مواد اولیه مثل یا مشابه مواد مذکور و در صد حقوق گمرکی، سود 
بازرگانی و سایر عوارض متعلق به آنها در آن تاریخ، میزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت 

مواد بکار رفته براي گمرك مشخص نباشدباید از  به مسترد نمودن آن اقدام نماید. چنانچه مقادیر
وزارتخانه تولیدي ذیربط استعالم و براساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نماید. گمرك موظف 
است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدي ذیربط بدست می آورد از 

بط و بازرگانان برساند. گمرك همچنین موظف است طریق مجاري مربوط به اطالع سازمانهاي ذیر
 هایی گردآوري و تکثیر نموده و در اختیار متقاضیان قرار دهد. ضرایب مذکور را در مجموعه

در مواردي که صادر کننده به نظر گمرك یا وزارتخانه تولیدي معترض است می تواند رأساً 
به مسئولیت مرکز توسعه صادرات ایران در قانون که  14موضوع را به کمیسیون تبصره یک ماده 
 آن مرکز تشکیل میگردد منعکس نماید. 

کاالهایی که ساخت ایران نبوده و فقط تکمیل، آماده سازي یا بسته بندي  – 1تبصره 
 آنها در ایران صورت گرفته باشد نیز مشمول این ماده خواهد بود. 

لحاظ مقدار یا تعداد کاالي وارد شده قانون از  12ایفاي تعهدات موضوع ماده  – 2تبصره 
 به صورت ورود موقت براساس ضرایب موضوع این ماده محاسبه خواهد شد .

 



 :  26 ماده
یمان حاظ پلمحصوالت پایین دستی نفت شامل: نفت خام، نفت کوره، نفت سفید، گازوییل و بنزین از 

لیه کرده هاي حاصل ازنفت و باشد. صادرات سایرفرآویا تعهد ارزي مشمول مقررات خاص خودمی
 کاالهاي دیگر از پیمان ارزي معاف خواهد بود.

 
 : 27 ماده

 فهرست و شرایط کاالهاي قابل ورود با ارز حاصل از صادرات: 
ز استفاده با ا وزارت بازرگانی میتواند عالوه بر کاالهایی که واردات آنها براساس مقررات موجود و

ي دهاي تولیدي و تجاري مجاز است، با هماهنگی بانک مرکزارز حاصل از صادرات توسط واح
ا به گري رجمهوري اسالمی ایران پس از حذف مجوز ورود با هماهنگی وزارتخانه ذي ربط، اقالم دی

 مذکوراضافه و به اطالع عموم برساند.فهرست کاالهاي 
 انی ویورعایت شرایط ورود و کلیه ضوابط نظیر بهداشت انسانی، نباتی و ح -1تبصره 

استاندارد براساس جداول مقررات صادرات و واردات و قوانین جاري کشور جهت 
 واردات کاالهاي موضوع فهرست یادشده در این ماده الزامی است.

ورس بواگذاري گواهی سپرده ارزي به سایر واردکنندگان، از طریق بازار  -2تبصره 
 ده بالمانع است. این ما دراوراق بهادار براي واردات اقالم یادشده 

ارز حاصل از صدور خدمات فنی و مهندسی، هتلداري، خدمات تجاري،  -3تبصره 
شور کج از کارگران و کارکنان ایرانی خار درآمدحمل و نقل ترانزیتی، خدمات انسانی و 

رز ا، او سایر موارد خدماتی با تشخیص وزارت بازرگانی و با هماهنگی سایر دستگاهه
شده  براي بینیگردد و کلیه مزایا و مراحل تشویق پیشلقی میحاصل از صادرات ت

 صادرات کاال  براي صادرات خدمات هم معتبرو الزم االجراست. 
واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز واحدهاي  -4تبصره 

می  تولیدي در ازاي صدور محصوالت تولیدي خود بالمانع است. این گونه واحدها
                                                 

 1-   ه شماره ) مصوب3اصالح و مطابق تبصره ( 79 /12/  23هـ مورخ  21092ت  /59174مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره
 باشد:هیأت وزیران در ارتباط می 5/4/81هـ مورخ 26269ت/9135

ه رابر پروانبادرات ـ کلیۀ صادرکنندگان رأساً و مستقیماً مجاز به واردات تمامی کاالهاي مجاز به میزان ارز حاصل از ص
 باشند.صادراتی می

ل از رز حاصاضر کلیه کاالهاي موضوع جداول پیوست این آیین نامه با رعایت شرایط ورود آنها در مقابل ادر حال ح -2
 باشد.صادرات قابل ورود می



گمرکی) تعهدات ارزي مربوط را توانند معادل ارزش کاالي وارده (برطبق برگ سبز
تسویه نمایند. در صورت بروز اختالف بین متقاضی و گمرکات کشور در زمینه تولیدي 
بودن واحد صادراتی و کاالي  صادره  مرجع  تشخیص، وزارتخانه ذي ربط (صادر کننده 

 مجوز فعالیت) خواهد بود. 
 : 28 هماد

فاوت ه التوزارت بازرگانی باهمکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است کار ادغام ماب
این  )15(سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و عوارض گمرکی و غیره، موضوع ماده 

ایان رسانده پدر سود بازرگانی به ، 1378قانون را با مالك قرار دادن حدود رقم ریالی آنهادر سال 
لغ غام مبااس ادو براي اجرا به گمرك ابالغ نماید. تا ابالغ میزان سود بازرگانی قابل دریافت براس

 . اهد بودول خویادشده، دریافتی هاي مذکور به میزان مبلغ ریالی آنها و براساس مأخذ قبلی قابل وص
و  یزاتاپیماها و تجهشود قطعات یدکی هوبه وزارت راه وترابري اجازه داده می -تبصره

ود ابزارهاي مخصوص تعمیراتی و تجهیزات ناوبري هوایی را با معافیت از پرداخت س
 بازرگانی ترخیص نماید.

 : 29 ماده
 زمان اجراي تغییرات سودبازرگانی

مول شد مشکاالهایی که در زمان ابالغ تغییرات سودبازرگانی به گمرك ایران، در گمرك موجود با
 هد بود.تغییرات خوا

  :30 ماده
 بررسی قیمت جهت ثبت سفارش: 

 در صورتی که بررسی قیمت کاالهاي وارداتی در مراحل سفارش ضرورت پیدا کند، متقاضیی
نامه یینتواند از نظر کارشناسان یا سوابق گمرك براساس قانون امور گمرکی و آبررسی قیمت می

 اجرایی آن استفاده نماید.
   :31 ماده

ایرانی یا غیر ایرانی که ازخارج کشور یا از مناطق آزاد تجاري، صنعتی به کشور وارد مسافران 
شوند، عالوه بر اسباب سفر و اشیاي شخصی مستعمل همراه خودکه به شرط غیر تجاري بودن از می

                                                 
 -  جوه از سایر و ومفاد این ماده مطابق قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراري و وصول عوارض

مجلس محترم  2/11/81مورخ  29331دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتی به موجب مصوبۀ شمارة رائهتولیدکنندگان کاال به ا
 شوراي اسالمی اصالح گردیده است.

 -  حذف گردیده است. 18/8/81هـ هیأت وزیران مورخ  27484ت/37502مفاد این ماده مطابق مصوبۀ شماره 
 - اصالح گردیده است. 23/12/79 هـ مورخ 21092ت/59174 مفاد این ماده مطابق  مصوبه شماره 



 کاال به ارزش حداکثرتوانند در سال یک بارگمرکی و سود بازرگانی معاف است، میپرداخت حقوق
دالر با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، و مازاد برارزش مذکور را با  )80( 

پرداخت حقوق گمرکی و دوبرابر سود بازرگانی وارد و ترخیص نمایند،  مشروط بر اینکه کاالهاي 
 مزبور از نوع کاالهاي ممنوع شرعی و  یا قانونی نبوده و جنبه تجاري نداشته باشند. 

 باشد. شخیص مصادیق لوازم شخصی با گمرك ایران میت – 1تبصره 
بازرگانی  که  براساس فهرست کاالهاي همراه  مسافر وزارت کاالهایی– 2تبصره 

 موضـوع  تبصـره
 ) قانون مقررات صادرات و واردات قابل ترخیص نباشند، مشمول17) مـاده (1( 

 تسهیالت این ماده نخواهند بود.
 :  32 ماده

 ه مسافر خروجی: کاالي همرا
ازم و لو مسافران خروجی اعم از اینکه ایرانی باشند یا خارجی می توانند عالوه بر وسایل سفر
ن سافرامشخصی، کاالهاي ایرانی به هر میزان و کاالي غیر ایرانی تا سقف مقرر در آیین نامه 

 د. ورودي را همراه ببرند مشروط برآنکه هر دو گروه کاال جنبه تجاري پیدا نکن
 اشیاء عتیقه و کتب خطی ممنوع است.  خروج – 1تبصره 
 12می تواند یک قطعه قالی یا دو قطعه قالیچه دست باف جمعاً تا  مسافرهر  – 2تبصره 

  متر مربع همراه خود از کشور خارج نماید. 
هی که بطوررسمی درایران بکار یا تحصیالت حوزوي یادانشگا خارجیانی – 3تبصره 

رایه دون اتوانند لوازم منزل خودرادرحدمتعارف برنددرپایان کار یاتحصیل میاشتغال دا
 مجوز یاکارت بازرگانی ازکشورخارج نمایند. 

 :  33 ماده
کاالهاي صادراتی و کاالهاي صادراتی) موظف است قیمتگذاريوزارت بازرگانی(کمیته دائمی نرخ

المللی تعیین و به گمرك ایران زارهاي بینتغییرات آن را براساس حدود قیمت فروش آنها در با
کنندگان در اعالم نماید. این قیمتها براي استفاده آماري گمرك و تعیین میزان تعهد ارزي صادر

                                                 
 -  هـ 19476ت80698وزیر محترم بازرگانی، به استناد مصوبۀ شماره  11/4/81مورخ  5280/100به موجب بخشنامه شماره

 هیأت وزیران مقررات کاالي همراه مسافر به شرح ذیل اصالح شده است: 28/12/76مورخ 
مراه فرش ه ر تا سقف بیست متر مربع مجاز بوده و محدودیتی از نظر تعداد قطعاتـ خروج فرش دستباف به همراه مساف1

 مسافر در سقف متراژ ذکر شده وجود نخواهد داشت.
رج قف مندـ خروج فرش دستباف به همراه مسافر به کشور امارات متحده عربی و سایر کشورهاي حوزه خلیج فارس در س2

 بالمانع است.  )1(در بند 
ظور وج فرش دستباف همراه مسافر به مقصد کشورهاي زیارتی عراق، سوریه و عربستان سعودي به منخر تبصره ـ

 باشد.جلوگیري از مشکالت و تبعات بعدي کماکان ممنوع می
 باشد.ـ خروج فرش همراه مسافر عالوه بر مرزهاي هوایی از مرزهاي زمینی و دریایی نیز مجاز می3

 - اصالح گردیده است. 79 /23/12  هـ مورخ 21092ت  /59174ه شماره مفاد این ماده مطابق مصوب 



 هنگام خروج کاالست.
 : 34 ماده

 ارسال نمونه کاال: 
 عمیر درتا ، یارسال کاال اعم از ساخت داخل یا خارج بعنوان نمونه تجاري، یا براي آزمایش، تجزیه
 یقه نیزوع عتصورتی که حجم تجاري نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعی یا قانونی نبوده و از ن

هاي مجوز نباشد، بدون مطالبه کارت بازرگانی، و مجوز صدور بالمانع است و مازاد برآن با کسب
طه با راب ن طریق درالزم و رعایت مقررات مربوط میسر خواهد بود. در صورتی که خروج کاال از ای

آن  کاالهایی در مجموع به صورت یک جریان تجاري درآید، وزارت بازرگانی می تواند فهرست
 کاالها را براي جلوگیري از خروج آنها به گمرکات اعالم نماید. 

   :35 ماده
  برگزاري نمایشگاههاي بین المللی داخلی و خارجی و ورود و خروج کاالهاي نمایشگاهی.

 ـ برگزاري نمایشگاه در داخل و خارج از کشور: الف 
اري کشور و همچنیـن برگـزبرگزاري نمایشگاه به نام جمهوري اسالمی ایران در خارج از

رانی اي اینمایشگـاه بین المللی در داخل کشور به منظور معرفی وعرضه محصوالت و فرآورده ه
 ه کسباري نمایشگاه نظامی منوط بو خارجی منوط به کسب مجوز از وزارت بازرگانی و برگز

 مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح است. 
 ب ـ ورود کاالهاي نمایشگاهی: 

مللی ورود موقت کلیه کاالهاي نمایشگاهی شرکت کنندگان در نمایشگاههاي بین ال - 1
د . تعهداخلی با تأیید وزارت بازرگانی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است

 ربط به جاي سپرده نقدي قابل قبول می باشد. هاي ذيسفارتخانه
کاالهاي به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه تواند براي هر یک ازوزارت بازرگانی می - 2

المللی بازرگانی تهران و کلیه نمایشگاههاي بین المللی اعم از بازرگانی و تخصصی که بین
گردد به تعداد محدود و معین بوط در داخل کشور برگزار میتوسط یا با مجوز وزارت مر
 اجازه ترخیص صادر نماید. 

 ج ـ خروج کاالهاي نمایشگاهی : 
کاالهایی که با مجوز وزارت بازرگانی به میزان متعارف به منظور عرضه در نمایشگاههاي  

                                                 
 -  اصالح گردیده است. 79 /23/12  هـ مورخ 21092ت  /59174مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 



مجوز صدور و بدون خارجی، به خارج از کشور ارسال می گردد، بدون مطالبه کارت بازرگانی و 
 باشند. سپردن پیمان ارزي با رعایت سایر مقررات، قابل خروج از کشور می

 : 36 ماده
 صدور کتب، نشریات، فیلم، نوار، تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی و هنري: 

دور صصدور کتب و نشریات، فیلم و نوار که نشروپخش آنها در کشور ممنوع نیست، مجاز است. 
 د. شی و سایر آثار فرهنگی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجاز می باشتابلو نقا

 : 37 ماده
 صدور کاال از طریق پست: 

نونـاً ـا قاارسال کاال از طریق پست با حفظ جنبه غیر تجـاري باستثنـاي کاالهـایی که شرعـاً ی
ا یمت بمیزان از لحاظ ق ممنوع الصدورهستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر

یان رعایت سایر مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخی کاالها از این طریق به صورت یک جر
 ا بهج آنهتواند فهرست کاالهاي مذکور را براي جلوگیري از خروبازرگانی میتجاري در آید وزارت
 گمرك اعالم نماید. 

ر دالر براي ه 80ریق پست حداکثر سقف میزان کاالي خارجی قابل ارسال از ط-تبصره
 بود. نفر خواهد

 : 38 ماده
 واردات قطعی کاال به صورت بدون انتقال ارز: 

رداري) پی بـ  قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کاال (براي تحقیق و ک1
مواد  یی،دارو براي واحدهاي تولیدي، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فراورده هاي

، زشکیبندي آن، تجهیزات و ملزومات پاولیه و مواد جانبی) و مواد مورد نیاز براي بسته
 آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذاي کودك، کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و

شته ملزومات تحقیقات علمی براي دانشگاههاي علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاري ندا
 ل ورود وقاب ساً به نام واحد تولیدي یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوطباشد، رأ

 ترخیص است. 
در صورت کسر تخلیه، ضایعات کاالي وارداتی و مغایرت کاالي وارداتی با کاالي سفارش  -2

گردد، کاالي شده که فروشنده خارجی ملزم به ارسال کاالي مجانی براي جبران خسارت می

                                                 
- 1 اصالح گردیده است.  79 /23/12هـ مورخ  21092ت  /59174ـ مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره 

نامه سوم توسعه ) قانون بر113قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصالح ماده ( 16ـ به موجب مادة 2
یزات آالت، تجهاقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، تسهیالتی در مورد ورود بدون انتقال ارز ماشین

 ست.و معدنی و ابزار آالت صنعتی داده شده ا اي واحدهاي صنعتیتولیدي، قطعات یدکی و مواد اولیه و واسطه



 لی با تشخیص گمرك ایران وموافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است. ارسا
کارخانجات مونتاژکه پس ازترخیص  (.C.K.D)کسري محتویات محموله هاي -1تبصره

ارت ربط وموافقت وزگردد، تنها با تشخیص وزارتخانه تولیدي ذيکاال از گمرك معلوم می
 بازرگانی قابل ترخیص خواهدبود.

اقالم وارداتی مورد نیاز واحدهاي تولیدي که پس از ترخیص از گمرك  -2تبصره 
 أییدتکیفیت مورد سفارش بوده، با تأیید وزارتخانه تولیدي ذي ربط و مشخص شود فاقد

 وزارت بازرگانی قابل ترخیص است. 
اط در مواردي که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتب -3

مرك با واردات قبلی خود، واردات و ترخیص کاالي ارسالی بابت تخفیف با تشخیص گ مورد
 ایران و موافقت وزارت بازرگانی بالمانع است. 

ت فنی و ، دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوي مشخصا CDکاتالوگ، بروشور، تقویم، کتابچه،  -4
ی (نظیر ذات مونه هاي فاقد بهايتجاري کاال، اسنـاد مربـوط به حمـل کاال، نقشه هاي فنی و ن

دول تابلو منسوجات و غیره) بدون پرداخت سود بازرگانی وبدون کسب مجوزهاي مقرر در ج
 ضمیمه این آیین نامه قابل ترخیص می باشد. 

ط و ي ربذکاالهاي مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی  -5
 بل ورود و ترخیص است.موافقت وزارت بازرگانی قا

6- ,ورود و ترخیص موقت یا قطعـی کتـب و نشریـاتCD،  دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوي
هاي مطالب علمی و فرهنگی و سایـر محصـوالت صنعت چاپ، تکثـیر و کپی برداري در زمینه

هاي انهعلمی و فنی مشروط بر آنکه از نوع ممنوع شرعی یا قانونی نباشد، با موافقت وزارتخ
حسب مورد و در سایر » بهداشت، درمان و آموزش پزشکی«و » علوم، تحقیقات و فناوري«

ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بدون ارایه هیچگونه مجوز دیگري قابل زمینه
 انجام است.

ساس اجزا، قطعات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهاي تولیدي داخلی که برا - 7
قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجی به صورت رایگان به نام واحد تولیدي ارسال 

بازرگانی قابل ترخیص گردد، به تشخیص وزارتخانه تولیدي ذي ربط و موافقت وزارتمی

                                                 
-  هیأت وزیران اصالح گردیده است.  81 /1/2هـ مورخ  25747ت  /3486مفاد این بند مطابق مصوبۀ 



 بود. خواهد
ههاي ستگااجزا، قطعات و لوازم مورد نیاز براي تعمیر و نگهداري و خدمات پس از فروش د -8

ی موجود در داخل کشور توسط نمایندگی هاي مجاز، با کسب مجوزهاي الزم قابل خارج
 باشد.ترخیص می

ون ـ ورود و ترخیص هرگونه کاالي مجاز اعالم شده توسط وزارت بازرگانی به صورت بد9
ز بل اانتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی ق

 دون ارائه هرگونه مجوز دیگري مجاز است. ترخیص کاال و ب

 : 39 ماده

 ورود کاال از طریق پست: 

یا  شرعی ترخیص کاالهایی که از طریق پست وارد می شود باستثناي اقالمی که ورود آنها از نظر
الر به نام ) د50قانونی ممنوع است مشروط برآنکه جنبه تجاري پیدا نکند تا ارزش حداکثر پنجاه (

قرر زهاي مبدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوهر نفر 
 یق بهدر جدول مقررات صادرات و واردات، بالمانع است. در  صورتی که ورود کاال از این طر

انی صورت یک جریان تجاري درآید یا مشکالت دیگري را براي کشور ایجاد کند، وزارت بازرگ
 یري ازهماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست کاالهاي مذکور را براي جلوگتواند با می

 ترخیص به گمرك اعالم نماید.
مکان پذیر (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز ا )38(کاالهاي موضوع ماده ورود –تبصره 

 باشد.  می
 : 40 ماده

ت بروا وار براي اعتبارات اسنادي مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگانی و حداکثر مدت اعتب
 اسنادي : 

مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت بازرگانی تعیین و اعالم میشود و مدت اعتبار اعتبارات 
اسنادي و بروات اسنادي توسط بانک مرکزي تعیین و اعالم خواهد گردید. مهلت هاي مذکور که 

گردد براي ي حسب مورد تعیین و اعالم میدر ابتداي هرسال توسط وزارت بازرگانی و بانک مرکز
 کلیه سازمانهاي ذیربط الزم الرعایه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفین انجام خواهد شد.

                                                 
-  هیأت محترم وزیران اضافه شده است. 81 /23/6هـ مورخ  27163ت  /29863مفاد این بند مطابق مصوبه شماره 



 تمدید اعتبارات اسنادي و ثبت سفارش که واردات کاالي موضوع آنها -1تبصره 
ت ط به موافقکند منوگردد یا شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر میممنوع می

 بازرگانی است. وزارت

بت حداکثر مهلت حمل کاالهاي تجاري از محل بروات اسنادي از تاریخ ث -2تبصره 
 سفارش در بانک توسط بانک مرکزي تعیین می شود. 

  :41: ماده

 ورود کاال به صورت تجاري منوط به گشایش اعتبار در بانک می باشد.
 باشد: ین ماده نمیموارد زیر مشمول مقررات ا  -تبصره

 کاالهاي قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز  -1
ی مدام  کاالهاي قابل ورود از طریق بازارچه هاي مرزي که در چارچوب  مصوبات  مربوط  اق -2

 شود. 
ان ن، کارکنوران، ملواناکاالهاي مورد نیاز خانوارهاي مرزنشین، شرکتهاي تعاونی آنها، پیله -3

نامه آمده نیرانیان شاغل در خارج از کشور طبق فهرستی که در این آییشناورها، کارگران و ا
 است و در حد مقرر در آن.

 سایر موارد مستند به قوانین و مقررات.  -4

 :42 ماده

 چگونگی ورود کاالي مستعمل: 
مه ورود خودروهاي مستعمل از جمله راه سازي در چارچوب قانون مربوطه و آیین نا  -1

 باشد. پذیر میاجرایی آن امکان 
ت ورود تجهیزات، دستگاهها و ماشین آالت مستعمل براي خط تولید با رعایت مقررا -2

 مربوط منوط به تأیید وزارتخانه تولیدي ذیربط می باشد. 

ون میسیکدر سایر موارد ورود کاالهاي مستعمل با رعایت مقررات مربوط منوط به موافقت  -3
 ت. یک این آیین نامه اس موضوع ماده

                                                 
 - اصالح گردیده است. 79 /23/12هـ مورخ  21092ت  /59174وبه شماره مفاد این ماده مطابق مص 



گمرك ایران موظف است کاالهاي مستعمل موضوع این ماده، به استثناي ماشین  -تبصره
گذاري خارجـی در چارچـوب قانـون آالت و تجهیزات خط تولید وارده از محل سرمایه

جـلـب و حمـایـت سرمایه هاي خارجی به تأیید سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي 
 ي قیمت کاالي نو مشابه قیمت گذاري نماید.اقتصادي و فنی ایران را بر مبنا

  43ماده 
 ط زیرگردیده است، با رعایت شرایکه براساس مصوبات هیأت وزیران ممنوع اعالمکاالهاییورود

 مجاز است. 

حدهاي ام وامواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی و لوازم فنی مورد نیاز صنایع کشور که به ن -1
لید خل توط آنکه از نظر کیفیت یا کمیت در حد نیاز صنایع در داتولیدي وارد می شود به شر

ین آیین ) ا1نشود، با تقاضاي وزارتخانه ذي ربط و تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده (
 نامه. 

یون کمیس کاالهاي مورد نیاز مبرم وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتی با تشخیص و موافقت -2
 امه.) این آیین ن1موضوع ماده (

ز کشور ارج اکاالهاي مستعمل مربوط به دفاتر نمایندگی وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتی خ -3
 ماده که مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت کمیسیون موضوعشوند، در صورتیکه تعطیل می

 ) این آیین نامه. 1(
 دي کهحتحقیقاتی در کاالهاي نمونه مورد نیاز واحدهاي تولیدي و موسسات آموزش عالی و -4

 نمونه تلقی شود با تشخیص گمرك ایران. 
اند، دهشطبقه بندي » ممنوع«ـ قسمتها و متفرعات کاالهاي قابل ورود که به عنوان تعرفه 5

عداد تب با مشروط براینکه قسمتها یا قطعات ممنوع مذکور همراه کاالي اصلی، مساوي یا متناس
 ربط. ي ذيي تولیدي با تشخیص و موافقت وزارتخانه تولیدکاالي وارده باشد، در مورد واحدها

متناسب  ولتی،دـ مواد غذایی مورد نیاز کارکنان خارجی پیمانکاران وزارتخانه ها و سازمانهاي 6
 با میزان مصرف آنها، با تشخیص گمرك ایران. 

 : 44ماده 
ارت به پیشنهاد وز قانون 20و  19خط مشی و چگونگی مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد 

 بازرگانی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

                                                 
 -  اصالح گردیده است. 23/12/79هـ مورخ  21092ت /59174مفاد این ماده مطابق مصوبه شماره  



 :  45 ماده
ن ایران یا قانون، اتاق بازرگانی و صنایع و معاد 22هاي الزم براي اجراي ماده جهت کسب آمادگی

 30هاي براي آن دسته از صادرکنندگان فرش 1373اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتداي سال 
ورد امه م که خواستار شناسنامه فرش هستند با رعایت نکات زیر نسبت به صدور شناسنرج به باال

 تقاضاي آنان اقدام نمایند: 
، نوع پرز ـ اطالعات مربوط به فرش از قبیل: محل و تاریخ بافت، نام نقشه، جنس تاروپود و1

انگلیسی،  ی، عربی،ها، ثبات رنگ، به زبانهاي فارسگره، طول، عرض، قطر، میزان یکنواختی لبه
 فرانسه و آلمانی در شناسنامه درج گردد. 

ـ یک قطعه عکس واضح از فرش مورد تقاضا بصورت رنگی تهیه و به شناسنامه ضمیمه 2
 گردد. 

ه پس از مهر شدن توسط اتاق بصورت یک مجموع 2با عکس موضوع بند  1 اطالعات موضوع بند
 ی قرار گیردغیر قابل تفکیک درآمده و در اختیار متقاض

پس از مهر شدن توسط اتاق بصورت یک  2با عکس موضوع بند  1 ـ اطالعات موضوع بند3
 مجموعه غیر قابل تفکیک درآمده و در اختیار متقاضی قرار گیرد. 

  :46ماده 
 گردد: مصوبات زیر تنفیذ می

 خالصه موضوع مصوبه تاریخ شماره ردیف
ــت از پر 12/8/1365 م ن 60-4/4 1 ــام      معافی ــه ن ــی ب ــاي واردات ــانی کااله ــود بازرگ ــت س داخ

هاي دولتی با حذف نام مرکز تهیـه  کنندگان خارجی در نمایشگاهشرکت
 و توزیع کاال

 واردات بدون انتقال ارز  اوراق و مدارك مارکدار مورد نیاز بانکها 12/9/1368 هـ810ت/89010 2
 از بند یک مصوبه» ثبت سفارش و«با حذف عبارت  7/4/1371 هـ143ت/7064 3

آالت و ابزار مورد نیاز واحـدهاي سـاخت   ـ ورود قطعات وارداتی ماشین 
 شناور بدون پرداخت سودبازرگانی

4 5493-
 هـ/13936ت/م/74

ترخیص کاال با ارایـه حـداقل اسـناد بـا تعهـد وزیـر یـا بـاالترین مقـام           8/8/1374
 هاي مستقل (فقط براي یک ماه)سازمان

هـاي دولتـی   هاي وزارتخانهتجویز ورود بدون انتقال ارز کاال به نام پروژه 29/11/1375 ـه17703ت/125421 5
 گردد.که به عنوان جبران خسارت وارد می

شرایط ورود کاال از ترکمنستان براي عرضه در بازارچه مشـترك مـرزي    5/3/1376 هـ17443ت/50973 6
دالر  000/500/2با کـاهش مبلـغ   » 6«و »5«، »2«باجگیران فقط بندهاي 

هــ  19856ت/32231مصوبه شماره » 4«به یک میلیون دالر (موضوع بند 

                                                 
 -  هیأت محترم وزیران تنفیذ شده است. 27/12/1382هـ مورخ30348ت/71028بموجب مصوبه شماره 



 »)2«در بند  18/5/1377مورخ 
 ) آن3با حذف ماده ( 11/5/1376 هـ18439ت/7473 7

 هاي خاصـ معافیت سودبازرگانی کاالهاي اهدایی به بنیاد امور بیماري 
و وســائل و ابــزار ورزش ســوارکاري و چوگــان بــا  ورود اســب ورزشــی 2/12/1376 هـ19261ت/77137 8

 معافیت از سودبازرگانی.
ورود مواد اولیه و قطعات منفصله واحـدهاي تولیـدي از منـاطق آزاد بـه      31/3/1377 ك19746ت/12981 9

 داخل کشور.
ــورهاي    8/3/1378 هـ21132ت/11273 10 ــه کش ــادرات ب ــل ص ــاز واردات در مقاب ــذاري امتی ــویز واگ تج

 لمنافع به دیگر واردکنندگان.امشترك
 تجویز ورود کاال در مقابل ارز حاصل از اشتغال ایرانیان خارج از کشور. 17/3/1378 هـ19966ت/67027 11
معافیت از پرداخت سودبازرگانی براي اقـالم وارداتـی مـورد نیـاز متـرو       28/3/1379 هـ20626ت/11980 12

 مشهد
از پرداخت سودبازرگانی براي اقـالم وارداتـی مـورد نیـاز متـرو       معافیت 19/4/1379 هـ22314ت/15031 13

 تهران
ابقاء کمیته چهار نفره و وظایف آن با جایگزینی نام جنـاب آقـاي دکتـر     29/10/1380 هـ25705ت/43016 14

 ابراهیم شیبانی رییس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران.
ــاي   25/3/1381 هـ26572ت/10083 15 ــرخیص خودروه ــط     ت ــگاهها توس ــده در نمایش ــه ش ــه عرض نمون

هـاي مختلـف بـه    کنندگان خارجی حداکثر پنج دستگاه از نمونـه شرکت
 شرط آنکه بیش از یکسال از ساخت آن نگذشته باشد.

 معافیت سودبازرگانی کاالهاي اهدایی به فدراسیون فوتبال 24/4/1381 هـ26775ت/18470 16
رود حداکثر پنج دستگاه خودرو از هـر مـدل توسـط سـازندگان     تجویز و 3/7/1381 هـ26164ت/16919 17

 داخلی
تسهیالت ویژه براي کاالهاي قابل ورود و عرضه در فروشگاه ترکمنستان  20/7/1381 هـ27256ت/30566 18

 در شهر مشهد مقدس
 است.شرایط تجویز ورود خودروهاي تولید داخلی که قبالً صادر گردیده  1/10/1381 هـ27723ت/45243 19
نشانی بدون هاي آتشتجویز ورود شاسی متحرك مخصوص تولید ماشین 4/12/1381 هـ28115ت/58299 20

 شرط داشتن نمایندگی رسمی
 نیاز تعمیر شناورها با معافیت از پرداخت سودبازرگانیواردات اقالم مورد 24/12/1381 هـ23410ت/65777 21
 ات انوع مرکباتتجویز وارد 28/12/1381 هـ28307ت/63738 22
 نامه ضوابط فنی واردات خودروآیین 10/4/1382 هـ28817ت/18758 23
 نامه اجرایی خروج محصوالت فرهنگی و هنريآیین 11/4/1382 هـ28860ت/15570 24
تخفیفات ترجیحی براي سودبازرگانی خـودرو در صـورت از رده خـارج     26/6/1382 ك28985ت/28580 25

 کردن خودروهاي فرسوده
شرایط صدور مجوز در مواقعی که کشورهاي خاص مورد تحریم تجـاري   1/8/1382 هـ29059ت/816911 26

 گیرند.قرار می
تفویض اختیار تعیین سودبازرگانی کاالهایی کـه قبـل از نیمـه اول سـال      4/8/1382 هـ27845ت/43247 27

ــرات در     1380 ــار تغیی ــال دچ ــان س ــی در هم ــده ول ــفارش ش ــت س ثب
 اند به کمیسیون ماده یکشده سودبازرگانی

ترخیص کاالهـاي سـاخت کشـور مغـرب جهـت شـرکت در نمایشـگاه         25/11/1382 هـ30798ت/61044 28
 اختصاصی تهران

 



داراي  1383استثناي مصوباتی که تا پایان سال (به 1383مصوبات سال ) ـ 1تبصره 
 باشند.اعتبار می

 
 



ه شرایط ورود و صدور کاال، تخفیف یا هاي مربوط بنامهسایر تصویب -) 2تبصره 
معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعم ازممنوعیت متکی به قانون وغیر 

 گردد.آن که در این ماده ذکر نشده است لغو می
 االجرا است.نامه از تاریخ درج در روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران الزماین آیین

 : 47ماده 
 از سپردن پیمان ارزي معاف خواهند بود:  موارد زیر

ارت ارسال کاالبراي عرضه درنمایشگاههاي خارجی به میزان متعارف براساس تشخیص وز -1
 بازرگانی. 

 رصدو صادرکنندگانی که با روش گشایش اعتبار اسنادي غیرقابل برگشت معتبر اقدام به -2
 نمایند. کاال  می

ران ی ایا، موسسات دولتی و جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمهکاالهاي اهدایی وزارتخانه -3
 ل احمرت هالبه دولتهاي دیگر با تأیید وزیر یا باالترین مسئول مربوط. کاالهاي اهدایی جمعی

 گردد.به موسسات عمومی غیردولتی سایر کشورها نیز مشمول این بند می
) ارزش %5تا معادل پنج درصد( صادرکنندگان ماشین آالت صنعتی، لوازم خانگی و خودرو -4

ـی) رانتکاالي صادراتی به منظور تأمین قطعات یدکی به عنوان ایفـاي تعـهدات ضمانـت (گا
نت کنندگان از پیمان سپاري صرفاً به میزان حداکثر زمان ضمامعافیـت این گونه صادر

 (گارانتی) و به تشخیص وزارت صنایع و معادن مجاز خواهد بود. 
 ندگان صنایع دستی به استثناي فرش. صادرکن - 5
 . رگانیارسال نمونه کاال به منظور بازار یابی و توسعه صادرات با تشخیص وزارت باز - 6
صادرات هرگونه نرم افزار و خدمات مهندسی الکترونیکی در صورت درخواست  - 7

 صادرکننده. 
پرشده و مواد تبلیغاتی و   ارسال کتب، نشریات، فیلم، نوارهاي صوتی و تصویري، اسالید - 8

هاي معرفی فعالیتها و تولیدات) به غیرتبلیغاتی (اعم از علمی، تبلیغی، فرهنگی، آموزشی و جزوه
خارج از کشور که جنبه غیر تجاري دارند، توسط دستگاههاي اجرایی و سازمانها و موسسات 

وسسات بخش خصوصی با دولتی با معرفی باالترین مقام دستگاه مربوط و سایر سازمانها و م

                                                 
 -  شوراي عالی صادرات حذف به شرح ذیل اصالح شده است: 28/12/80این ماده طبق مصوبه 

 صادرات کلیه کاالها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهد ارزي معاف است.



 معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 
کاالهایی که توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) زیر نظر وزارت امور خارجه به مسلمانان  - 9

 شود.  خارج از کشور اهدا می



 

 مستخرجه از قانون حفظ نباتات 17و  11مواد 

 1346مصوب اردیبهشت ماه 
 : 11ماده 

نهال و تخم نباتات و به طور کلی هرگونه  –میوه  –ریشه  – پیوند –قلمه  –پیاز  –ر واردکردن بذ
 نبات و قسمتهاي نباتی به کشور مستلزم تحصیل پروانه قبلی از وزارت کشاورزي است.

شود که حداکثر در ظرف مدت به اشخاصی که بدون پروانه اجناس مزبور را وارد کنند اخطار می
کشور برگردانند واال با حضور نماینده سازمان حفظ نباتات در گمرك معدوم یک ماه به خارج از 

 شد. خواهد
 :17ماده 

بندي و توزیع و صدور کلیه سموم دفع آفات و بیماریهاي نباتی و ورود و ساخت و تبدیل و بسته
 هاي نباتی و علف کشها محتاج اخذ پروانه از طرف وزارت کشاورزي است.هورمون

 نامه اجرائی قانون حفظ نباتاتآئین 9ماده 

 :9ماده 
براي جلوگیري از ورود و سرایت آفات و بیماریهاي خطرناك نباتی سازمان حفظ نباتات از صدور 

 پروانه مواد مشروحه در زیر خودداري خواهد نمود. 
 ـ پنبه (تخم، وش، پنبه محلوج و کلیه قسمتهاي مختلف این نبات) 1
 زمینیـ انواع سیب 2
 نواع بذر چغندرـ ا 3
 ـ شلتوك  4

 ـ نهال، قلمه و پیوند مرکبات  5
 ـ نهال، قلمه و پیوند انواع اشجار میوه 6
 ـ نهال، قلمه و میوه زیتون 7



 ـ نهال و قلمه مو 8

 ـ قلمه نیشکر 9
 ـ  نهال انواع سوزنی برگها10
 ـ نهال موز و انبه و اواکادو 11
 فرنگی ـ  نشاء توت12

 اي، لوبیا، سوژا و یونجهو، ذرت خوشهـ بذور کنف، کاه13
 ـ بذور توتون و تنباکو14
 ـ انواع حشرات زنده و قارچها و باکتریهاي مضره 15
 ـ انواع میوه و مرکبات16

 توضیح:
هاي این الذکر ضرورت داشته باشد باید با توجه به مفاد تبصرهچنانچه ورود هر یک از اقالم فوق
 قدام گردد.ماده نسبت به کسب مجوز الزم ا

 مستخرجه از قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی  16ماده 

 1346مصوب تیرماه 

از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذائی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرك به هر شکل و 
گواهی بهداشتی کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی عالوه بر دارا بودن 

و قابلیت مصرف از کشور مبدأ مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی است و واردکننده نیر مکلف است براي تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادي 

 که براي نگاهداري به آنها اضافه شده به وزارت بهداشت تسلیم نماید.

 خرجه از قانون دامپزشکی کشورمست 7ماده 

  1350مصوب سال 

 : 7ماده 
هاي خام دامی ـ داروها دار ـ اسپرم دام ـ فرآوردهورود و صدور هر نوع دام زنده ـ تخم مرغ نطفه



ها و مواد بیولوژیکی و مواد ضدعفونی وسموم دامپزشکی و مواد غذائی متراکم و ها و سرمو واکسن
هائی که براي ساختن مواد نامبرده مورد نیاز است باید با موافقت هاي غذاي دام و دارومکمل

 وزارت کشاورزي و منابع طبیعی صورت گیرد.
 

 27/12/1379ق                                                                         تاریخ:  -614شماره 

 قانون معافیت صادرات کاال و خدمات  از پرداخت عوارض
از تاریخ تصویب این قانون، صادرات کاال و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض   –ده واحده ما

ها، سازمانها، نهادها، دستگاههاي اجرائی، شهرداریها وشوراهاي معاف است و هیچ یک از وزارتخانه
محلی، استانی و کشوري که بر طبق قوانین و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز 

 شوند عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر کنند.ند از کاالها و خدماتی که صادر مینیست
ـ آئین نامه اجرائی این قانون به پیشنهاد وزارت بازرگانی ظرف مدت دو ماه  1تبصره 

 پس از تاریخ ابالغ  این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 مات یاد شده، گمرك جمهوري اسالمی ایران است.ـ مرجع تأیید کاالها و خد 2تبصره 
 گردد.ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می 3تبصره 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم اسفندماه 
به تأیید شوراي  17/12/1379ر تاریخیکهزار و سیصدو هفتاد ونه مجلس شوراي اسالمی تصویب و د

 نگهبان رسیده است.
 مهدي کروبی ـ رئیس مجلس شوراي اسالمی 
 

 
 



 قواعد عمومی براي تفسیر سیستم هماهنگ شده 
 طبقه بندي کاالها در نمانکالتور طبق اصول ذیل انجام می گیرد: 

ـیل امر مراجـعه نمی عنـاوین قسمت ها و فصلـها و بخشـها داراي ارزشی جز شناساندن و تسه -1
باشند زیرا طبقه بندي در متن شماره ها و یادداشتهاي مقدماتی قسمتها و فصلها و در قواعد زیر تا 
آنجایی که این قواعد با مندرجات شماره ها و یادداشتها مغایرت نداشته باشند قانوناً تعیین گردیده 

 است. 
شود و لو بحالت شامل این شییی میاي معین اي به یک شییی در شمارههر اشاره –الف  -2

غیر کامل یا تمام نشده به شرط اینکه به همان صورت مشخصات اساسی شییی کامل یا تمام شده 
را داشته باشد. همچنین شامل شییی کامل یا تمام شده یا اشیایی که طبق مقررات پیش گفته باید 

 شود. گردند میا سوار نشده عرضه میکامل یا تمام شده تلقی شوند وقتی که به صورت پیاده شده ی
باشد خواه به هر ذکري از یک ماده که در هر شماره معین شده است مربوط به این ماده می –ب  

حالت خالص یا مخلوط و یا حتی با اشتراك با مواد دیگر. همچنین هر ذکري که از مصنوعات 
است که تماماً یا جزاً از این ماده ساخته شده از یک ماده معین شده است مربوط به آن مصنوعات 

طبق اصول بیان  (Composit)بندي این محصوالت مخلوط یا اشیاء مرکبتشکیل شده باشد. طبقه
 آید.بعمل می  3شده درقاعده

ب یا به هر صـورت دیـگر کاالیی قابـل طبقه  -2در مواردي که خواه در اجراي مقررات قاعده  -3
 برسد، طبقه بندي آن به نحو زیر انجام می گیرد: بندي در دو یا چند شماره بنظر 

هایی که صورت اي که کاال را به صورت مشخص تري توصیف کند بر شمارهشماره –الف 
کند مرجح خواهد بود. با این حال وقتی که دو یا چند شماره هر کدام تنها به تري را بیان میعمومی

شییی مرکب یا فقط به آن قسمت از اشیاء  یک قسمت از مواد متشکله یک محصول مخلوط یا یک
شوند مربوط در مورد کاالهایی که به صورت مجموعه براي خرده فروشی آماده و عرضه می

شود، این شماره ها را باید همچنین با در نظر گرفتن این محصول یا این شییی به عنوان مشخص می
 دقیق تر یا کاملتري از آن کرده باشد.  تر تلقی کردحتی اگر یکی از شماره ها از طرف دیگر توصیف

متصل بندي محصوالت مخلوط، مصنوعاتی که از مواد مختلف تشکیل شده و یا از به هم طبقه –ب  



فروشی آماده کردن اشیاء گوناگون بدست آمده باشد و کاالهایی که به صورت مجموعه براي خرده
بندي با توجه الف نتوان تعیین کرد طبقه -3 اعدهبندي آنها را با اجراي قاند ولی طبقهو عرضه شده

آید. به شرط دهد بعمل میبه ماده یا شییی که صفت و خاصیت اساسی خود را به آن محصول می
 اینکه تشخیص این امر میسر باشد. 

 ب نتوان طبقه بندي کاالیی را تعیین کردآن کاال در -3الف و -3در مواردي که باقواعد  –ج  
که از لحاظ ترتیب عددي در آخر قرار گرفته بین آنهـایی که قابـل اعتبـار تشخیـص شماره اي  

 داده شـده است طبقه بندي می گردد.
بندي کرد در شماره مربوط به کاالیی که کاالهایی را که نتوان طبق قواعد مذکور در فوق طبقه -4

 شود. بندي میبیشتر به آن شبیه است طبقه
 گردد:فته، قواعد زیر در مورد کاالهاي آتی الذکر اجرا میعالوه بر مقررات پیش گ -5

هاي مشابه ها و محفظهجلد براي دوربین عکاسی، آالت موسیقی، اسلحه، آالت رسامی، جعبه –الف  
که بخصوص براي جاي دادن یک شیئی معین یا یک مجموعه ساخته شده و قابلیت این را دارند که 

شده عرضه اده قرارگیرند و با اشیایی که بـراي آنها در نـظر گرفتهبراي استعمال طوالنی مورد استف
شوند در صورتی که از نوعی باشند که معمـوالً با آنها فروخته بندي میشوند با این اشیاء طبقهمی
هـایی که خاصـیت اساسـی خود را بـه مجمـوعه شوند. با این حال این قاعده در مـورد محفظهمی
 باشد. اجرا نمیبخشند قابل می

الف مذکور در فوق، ظروف محتوي کاالها چنانچه از نوعی    -5با رعایت مقررات قاعده  –ب  
باشند که معموالً براي این قبیل کاالها مصرف می شوند همراه با آنها طبقه بندي می شوند با این 

کرر مورد استفاده قرار حال وقتی که ظروف قابلیت این را داشته باشند که بطور مطلوب و بصورتی م
 گیرند این قاعده الزم الرعایه نمی باشد. 

هـاي فرعـی و یادداشـتهاي    هاي فرعی یک شماره در متن ایـن شـماره  بندي کاالها در شمارهطبقه -6
هاي هاي فرعی و همچنین با انجام تغییرات الزم در قواعد فوق و با آگاهی به اینکه فقط شمارهشماره

ت مورد مقایسه قرار گیرند قانوناً تعیین گردیده است. از لحاظ ایـن قاعـده،   فرعی همسطح ممکن اس
 یادداشتهاي قسمتها و فصلها نیز جز در مواردي که مقررات مخالفی باشد قابل اجرا است.  



 اي تجارت مرزيفهرست ترجیحات و تخفیفات تعرفه

 بین جمهوري اسالمی ایران و کشور ترکیه

 

می ) دالر بین جمهوري اسال000,000,50در سقف پنجاه میلیون ( کاالهاي مبادالت تجاري
باشد که اي اعطایی به طرفین میایران و کشور ترکیه، متضمن ترجیحات و تخفیفات تعرفه

کاالهاي ایرانی مورد تأیید طرف ترك براي اعطاي «هاي آن تحت عناوین لیست فهرست
ات مورد تأیید طرف ایرانی براي ترجیح کاالهاي ترکیه«و لیست  »ترجیحات در تجارت مرزي

 تنظیم شده است. »در تجارت مرزي

                                                 
 -  1/6/1383ك مورخ 31181ت/24208موضوع مصوبه شماره.  



 لیست کاالهاي ایرانی مورد تأیید طرف ترك براي اعطاي ترجیحات در تجارت مرزي
 الف: کاالهاي کشاورزي

 شرح کاال شماره تعرفه ردیف
سهمیه 
فصلی 
 (تن)

 طول مدت واردات
حقوق 
 گمرکی

درصد 
کاهش 
 تعرفه

تعرفه پس 
اعمال از 

 کاهش

فرنگی، تازه یا گوجه 0702 1
 سردکرده

1000  1/49 40% 46/29 

 30 %40 50  1000 پیاز 11/00/19/10/0703 2

 30 %40 50  350 سیر 20/0703 3

 30 %40 50  150 فرنگیتره 11/00/00/90/0703 4

 12 %40 20  300 گل کلم 11/00/00/10/0704 5

قرمز و سفید و  کلم پیچ 11,12/00/10/90/0704 6
 سیاه

4150  20 40% 12 

 12 %40 20  2150 پیچکلم 90/90/0704 7

 12 %40 20  150 کاهوي کروي و سایر 19,11/0705 8

 38/22 %40 3/37  500 هویج 11/00/00/10/0706 9

خیار و خیارترشی، تازه  05/00/0707 10
 یا سردکرده

1000  30 40% 18 

 12 %40 20  1000 بادمجان 30/0709 11

 12 %40 20  500 فلفل فرنگی 11/00/10/60/0709 12

 12 %40 20  150 اسفناج 70/0709 13

 12 %40 20  150 کدو سبز 70/90/0709 14

 12 %40 20  70 نعنا 15/00/90/90/0709 15

 88/11 %40 8/19 اکتبر 15جوالي ـ 1 2900 نخود 20/07013 16

 0 و 88/11 %40 0 و 8/19 دسامبر 1آگوست ـ  1 2000 اانواع لوبی 39,33,32,31/0713 17

 0 و 88/11 %40 0 و 8/19 اکتبر 15می ـ  1 2000 عدس 40/0713 18

 0 و 88/11 %40 0 و 8/19  5000 باقال 50/0713 19

 88/11 %40 8/19 دسامبر 1آگوست ـ  1 2000 لوبیا چیتی 12/00/90/90/0713 20

 16/26 %40 6/43 دسامبر 15سپتامبر ـ  1 1300 بادام (بدون پوست) 12/0802 21

فندق بدون پوست  32/0802 22
 سخت

1000  6/43 40% 16/26 

 15 %40 25  10000 خرما 10/0804 23

 76/32 %40 6/54  500 پرتقال 10/0805 24

 76/32 %40 6/54  500 نارنگی 20/0805 25

 76/32 %40 6/54  300 لیمو 50/0805 26

 3/33 %40 5/55 ژوئن 1دسامبر ـ  15 1400 انگور تازه 10/0806 27



        

 ادامه جدول از صفحه قبل

 شرح کاال شماره تعرفه ردیف
سهمیه 
فصلی 
 (تن)

 حقوق گمرکی طول مدت واردات
درصد 
کاهش 
 تعرفه

تعرفه پس از 
اعمال 
 کاهش

 38/52 %40 3/87 آوریل 15نوامبر ـ  1 2000 هندوانه 11/0807 28

 38/52 %40 3/87  750 سایر خربزه و همانند 19/0807 29

 54/36 %40 9/60  300 گالبی و به 50/20/0808 30

 33 %40 55 اکتبر 15ژوئن ـ  1 1400 گیالس و آلبالو 05/20/0809 31

 33 %40 55  1000 هلو، شلیل و شفتالو 90/30/0809 32

 33 %40 55  500 آلو و گوجه 05/40/0809 33

 84/33 %40 4/56  500 کیوي 50/0810 34

 30 %40 50  700 انار 11/00/95/90/0810 35

هاي تازه به سایر میوه 19/00/95/90/0810 36
 Oleastersویژه 

1000  50 40% 30 

هاي تازه به سایر میوه 19/00/95/90/0810 37
 Rosehipsویژه 

5000  50 40% 30 

 48/9 %40 8/15  70 گیالس 19/00/95/40/0813 38

فلفل خردشده یا خرد  0904//11,12 39
 نشده

250  30 40% 18 

 12و  21 %40 20و  35  70 فلفل فرنگی 20/0904 40

 18 %40 30  200 تخم گشنیز 20/0909 41

 18 %40 30  70 سماق 13/00/91/99/0910 42

شده ـ پودر سماق له 13/00/99/99/0910 43
 شده

70  30 40% 18 

 18 %40 30  5530 سیاه دانه 14/00/91/99/0910 44

برنج نیمه سفید شده یا  30/1006 45
 تمام سفید شده

 3/27 %40 5/45 مارس 1آگوست ـ  1 15000

 21 %40 35  5000 ارزن 20/1008 46

 62/19 %40 7/32  70 بادام زمینی (با پوست) 90/10/1202 47

 4/14 %40 24  5000 تخم کنجد 90/40/1207 48

 88/11 %40 8/19  700 تخم کدو 11/00/90/91/1209 49

 88/11 %40 8/19  2000 تخم هندوانه 12/90/99/99/1209 50

 ـــ %40 ـــ  1000 حنا 00/10/00/10/1404 51

 ـــ %40 ـــ  5000 چوبک 11/90/00/90/1404 52

53 11/00/39/99/2007  1000  1/60 40% 06/36 

 
 ب: کاالهاي صنعتی

 ـــ %100 ـــ  گهاي مرمري و سن 2515 54



 ادامه جدول از صفحه قبل

 شرح کاال شماره تعرفه ردیف
سهمیه 
فصلی 
 (تن)

 حقوق گمرکی طول مدت واردات
درصد 
کاهش 
 تعرفه

تعرفه پس از 
اعمال 
 کاهش

 تزئینی

 ـــ %100 7/1   سیمان 2523 55

 ـــ %100    روغن با اسانس رز 3301 56

محصوالت پالستیکی  39 57
 )19/3903جز (به

 ـــ 100%   

الستیک رویی و تویی  4011 58
 چرخ

 ـــ %100 4 و 5/4 و -  

 ـــ %100 - و 5/4 و 5/2و4    4012 59

 ـــ 100% 4    4013 60

 ـــ %100 17   دمپایی پالستیکی 99/6402 61

 ـــ %100    مصالح ساختمانی 2520-2522-2505-69 62

 ـــ %100 7/2   ظروف براي گاز 7311 63

 ـــ %100 5/0   میخ 7317 64

 ـــ %100 7/2   اجاق گاز با گاز طبیعی 7321 65

 ـــ %100 7/2 و 5 و -   سماور 8516 66

کابل و کابلهاي  8544 67
 الکتریکی

 ـــ %100 3/3 و 7/3 و -  

صــنایع دســتی بـــویژه    96 68
 ساخت با دست

 ـــ 100%   

 لیست کاالهاي ترکیه مورد تأیید طرف ایرانی براي اعطاي ترجیحات در تجارت مرزي
حقوق  شرح کاال شماره تعرفه ردیف

 پایه
درصد کاهش  سود بازرگانی

 تعرفه
 تعرفه پس از
 اعمال کاهش

 ـــ ـــ ـــ 4 تخم سبزیجات 91/1209 1

 ـــ ـــ ـــ 4 هم فشرده به صورت حبه یونجه به صورت زبره و به 10/1214 2

 4/41 %10 46 4 کارتام و اجزاء آنهاسایر روغن دانه آفتابگردان یا روغن 19/1512 3

 ـــ ـــ ـــ 4 زنیهاي داغورقه 10/3212 4

 2/4 %30 6 4 هاي هنري و آموزشیي نقاشیرنگ برا 3213 5

 7/7 %30 11 4 سایر انواع مرکب چاپ براي ماشین کپی 19/3215 6

 8/36 %20 46 4 پودرهاي آرایشی 91/3304 7

 4/41 %10 46 4 شامپو 10/3305 8

 1/5و  35/9 %15 6و  11 4 لوله، شلنگ و لوازم آنها از مواد پالستیکی 3917 9

 تا آخر 4407 10
 فصل

  %10  4 چوب و اشیاء چوبی



 4/5و  4/23 %10 6و  26 4 تخته فیبري از چوب یا سایر مواد چوبی 4411 11

       

 ادامه جدول از صفحه قبل
حقوق  شرح کاال شماره تعرفه ردیف

 پایه
درصد کاهش  سود بازرگانی

 تعرفه
تعرفه پس از 
 اعمال کاهش

  %10   کاغذ، کاغذ و مقواکاغذ، اشیاء ساخته شده از خمیر  48 12

 8/12 %20 16 4 هاي سنتتیک یا مصنوعینخ دوخت از رشته 5401 13

 8/4 %20 6 4 هاي مصنوعینخ از رشته 5403 14

 8/20 %20 26 4 هاي سنتتیکنخ از رشته 5406 15

لباس به صورت دست، ژاکت، بلوز، شلوار مردانه و  6103 16
 پسرانه

4 46 10% 4/41 

 4/41 %10 46 4 پیراهن مردانه یا پسرانه، کشباف یا قالب باف 6105 17

پیراهن، بلوز، بلوز شومیز، زنانه یا دخترانه، کشباف یا  6106 18
 بافقالب

4 46 10% 4/41 

 4/59 %10 66 4 پتو و زیرانداز سفري 6301 19

 4/59 %10 66 4 هاي رختخواب، سرمیز، توالت یا آشپزخانهشستنی 6302 20

سایر اشیاء براي مبلمان، به استثناء آنهایی که مشمول  6304 21
 شوندمی 9404شماره 

4 66 10% 4/59 

 4/86 %10 96 4 کفشها با رویه از چرم طبیعی یا چرم دوباره ساخته سایر 10/6405 22

 2/46 %30 66 4 گل و میوه مصنوعی 6702 23

 2/4 %30 6 4 شیشه به صورت میله 20/7002 24

اي براي نقل و انتقال یا فالکس و ظروف شیشه 7010 25
 بندي کاالبسته

4 16 30% 2/11 

 2/32 %30 26 4 اشیاء کریستال از کریستال سرب 21/7013 26

 8/36و  8/28 %20 46و  36 4 جواهرات بدلی 7117 27

 4/5و  9/18 %10 6و  21 4 صفحه، ورق و نوار از آلومینیوم 7606 28

ر لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء و قطعات آن از سای 19/7615 29
 آلومینیوم

4 36 15% 6/30 

قیچی باغبانی و لوازم مشابه که با یک دست کار  50/8201 30
 کنندمی

 ـــ ـــ ـــ 4

قیچی پرچین بر و لوازم مشابه که با دو دست کار  60/8201 31
 کنندمی

4 11 15% 35/9 

 4/5 و 4/14 %10 6 و 16 4 ذبرمدادتراش و کاغ 10/8214 32

 4/32 %10 36 4 قاشق، چنگال، کارد 8215 33

 4/23 %10 26 4 قفل درب 40/8301 34

 4/23 %10 26 4 لوال 10/8302 35

 9/18 %10 21 4الکترودهاي اندودشده براي جوشکاري با قوس  10/8311 36



 ادامه جدول از صفحه قبل
حقوق  شرح کاال شماره تعرفه ردیف

 پایه
درصد کاهش  سود بازرگانی

 تعرفه
تعرفه پس از 
 اعمال کاهش

 الکتریکی، از فلزات معمولی

 4/50 %10 56 4 بوعدستگاههاي تهویه مط 10/8415 37

 9/9 و 4/41 و 10 11 و 46 و 56 4 یخچالها از نوع خانگی 8418 38

4/50  
 
 

 ـــ ـــ ـــ 4 گیرخامه 11/8421 39

 ــ  و 4/5 و %10 ــ و 6 و 16 4 کردن زمینبرداري، کوبیدن و سفتماشینهاي خاك 8430 40

4/14 

 9/9 %10 11 4 شکن دیسکیکلوخ 21/8432 41

 4/5 %10 6 4 بردارياجزاء و قطعات ماشینهاي کلوخ شکن یا خاك 90/8433 42

 ـــ ـــ ـــ 4 ها و پرسهاي اتو کردنماشین 30/8451 43

 ـــ ـــ ـــ 4 چرخهاي دوزندگی صنعتی 29/8452 44

 ــ و 4/5 %10 ـــ و 6 4 ماشین ابزارها براي سوراخ کردن 8459 45

 ـــ ـــ ـــ 4 ماشینهاي صنعتی اجزاء و قطعات براي 90/8477 46

 6 و 11 و 36 و 4 انواع شیر و وسایل همانند براي لوله و ... 8481 47

46 

 4/5 و 9/9 و 10%

 4/32 و 4/41

 4/50 %10 56 4 جاروبرقی 10/8509 48

 9/18 %10 21 4 چراغ 10/8513 49

 تجارت مرزي لیست کاالهاي ترکیه مورد تأیید طرف ایرانی براي اعطاي ترجیحات در
حقوق  شرح کاال شماره تعرفه ردیف

 پایه
درصد کاهش  سود بازرگانی

 تعرفه
تعرفه پس از 
 اعمال کاهش

 8/16 %20 21 4 کاريهاي لحیمها و طپانچههویه 11/8515 50

 6 و 21و  4 تلویزیون رنگی 12/8528 51

 36 و 56

 4/5 و 9/18 و 10%

  4/32 و 4/50

 4/50 %10 56 4 گیريزيمیوه و سبآب 40/8509 52

 4/14 %10 16 4 تراشریش 10/8510 53

 4/23 %10 26 4 کنمو خشک 31/8516 54

 4/50 %10 56 4 اتوي برقی 40/8516 55

 4/50 %10 56 4 فر ماکروویو 50/8516 56

 4/32 %10 36 4 پزيپز و اجاقهاي خوراكکباب 60/8516 57

 4/41 %10 46 4 مبل روکش شده 61/9401 58

 4/41 %10 46 4 داراي غالف سختمداد و مداد رنگی، با مغزي 10/9609 59



 9/18 %10 21 4 زنی و تاریخ زنیهاي شمارهمهره 9611 60



 توضیح در مورد حقوق ورودي

 جدول مقررات صادرات و واردات
 
 

 حقوق ورودي مندرج در ستون مربوطه شامل حقوق پایه و سودبازرگانی است.

اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و  ) قانون2ه ، طبق ماده (حقوق پای

فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کاال، انـواع عـوارض و سـایر    

ارزش گمرکـی کاالهـا تعیـین     %4وجوه دریافتی از کاالهاي وارداتی تجمیع گردیـده اسـت و معـادل    

د. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیـین  شومی

 شود.شود، حقوق ورودي اطالق میمی
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