
                     

 
 
 

یاابب عا یه  عا   ه 
  

   سود بازرگانی و عوارض ،گمرکی حقوقشیوه نامه اعطاي معافیت 
  بنیان دانش و موسسات ها شرکتبه 

  )9/8/1394مصوبه مورخ (
  

و موسسات  ها شرکتآیین نامه اجرایی قانون حمایت از  )22(موضوع ماده با توجه به دستورالعمل اجرایی : مقدمه
ي گمرکی به ها معافیت، در خصوص نحوه ارائه 21/10/1392مورخ  ها و اختراعات نوآوري سازي تجاريو  بنیان دانش

به  ، سود بازرگانی و عوارضهاي گمرکی نامه زیر براي اعطاي معافیت ، شیوهبنیان دانشو موسسات  ها شرکت
» ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا«در کارگروه  بنیان دانشي ها شرکت

   :شود تصویب میآیین نامه اجرایی قانون، ) 3(موضوع ماده 

  : تعاریف -1ماده

) 3( ماده، موضوع »و نظارت بر اجرا بنیان دانشو موسسات  ها شرکتکارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت « :کارگروه
   »ها و اختراعات سازي نوآوري و تجاري بنیان دانشو موسسات  ها شرکتقانون حمایت از «نامه اجرایی  آیین

  »ها و اختراعات سازي نوآوري تجاريو  بنیان دانشو موسسات  ها شرکتقانون حمایت از « :قانون

و موسسات  ها شرکتکارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت «مورد تأیید  و موسسات ها شرکت :بنیان دانش شرکت
و  بنیان دانشو موسسات  ها شرکتقانون حمایت از « استفاده از مزایايو مشمول  »و نظارت بر اجرا بنیان دانش

   »و اختراعات ها نوآوري سازي تجاري

 اولیه فنی دانش به موجود، محصولروي  بر اقداماتی باتوان  در آن می که شود می گفته ینديافر به :معکوس مهندسی
 مواد، آنالیز دمونتاژ، و عملکرد آنالیز: است از عبارتمهندسی معکوس  مراحلمعموال . دست پیدا کرد آن تولید
 و اولیه  نمونه ساخت الزم، مستندات تهیه تولید، فرآیند ریزي برنامه ساخت، یندافر بررسی ابعادي، آنالیزگیري و  اندازه

   .مورد نظر محصولساخت  نهایت در

  

  



                     

 
 
 

  

ي ها شرکتبه  قابل اعطاءحقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض ي ها معافیت: فصل اول
  بنیان دانش

خود  بنیان دانشبراي صادرات کاالها و خدمات  عوارض صادراتیاز پرداخت هرگونه  بنیان دانشي ها شرکت -2ماده
  . معاف هستند

سود  ،حقوق گمرکیتوانند از معافیت  خود، می بنیان دانشانجام فعالیت هاي براي  بنیان دانشي ها شرکت -3ماده
  : برخوردار شوندبه شرح زیر  و عوارض بازرگانی

به صورت محدود به عنوان نمونه و  ،تجهیزات، مواد اولیه، کاالها و قطعات مورد نیازماشین آالت، واردات  .1
عملکرد، آنالیز ( بنیان دانشیک کاالي  مهندسی معکوسصرفا براي انجام و ) شود تلقی نمونه که حدي در(

  ...)ومواد دمونتاژ، آنالیز 
تحقیق و  انجام فعالیت هاي صرفا برايبه صورت محدود و  ، کاالها و قطعات مورد نیازمواد اولیه واردات .2

   بنیان دانش ها و خدماتاز کاال و پایلوت نمونه اولیه تا حد ساختتوسعه 
تجهیز براي و  به شرط استفاده غیرتجاري تجهیزات تست و کنترل کیفیت، واردات تجهیزات آزمایشگاهی .3

  .مشروط به عدم ساخت داخل شرکتبخش تحقیق و توسعه 

و تجهیزات تست و کنترل کیفیت مورد نظر، برعهده  تجهیزات آزمایشگاهی عدم ساخت داخلتشخیص  -1 تبصره
یس جمهور می در معاونت علمی و فناوري رئ »ایران ساخت آزمایشگاهی مواد و تجهیزات نمایشگاه دائمی دبیرخانه«

  . باشد

 بنیان دانشو خدمات  تولید کاالبراي  موردنیاز( ماشین آالت خط تولیدبراي واردات  بنیان دانشي ها شرکت -4ماده
 سود بازرگانی ،حقوق گمرکیتوانند از معافیت پرداخت  ، میعدم ساخت داخل، مشروط به )مورد تایید کارگروه

 . استفاده نمایند ارضعو و

از قبیل (که داراي مجوزهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند  بنیان دانشي ها شرکتآن دسته از  - 1 تبصره
براي باید ، )جواز تأسیس، پروانه بهره برداري، کارت شناسایی، گواهی فعالیت صنعتی، گواهی کشف و پروانه اکتشاف

 مراجعه) www.Behinyab.ir(» یاب گذاري سامانه بهین سرمایهبخش «به و تخفیفات زیر،  ها معافیتاستفاده از 
  : نمایند



                     

 
 
 

  )قانون امور گمرکی) 119(ماده ) غ(موضوع بند (ماشین آالت خط تولید  حقوق وروديهاي  معافیت) 1
 در مصرف براي که موادي و لوازم و قطعات ورودي حقوق«: قانون امور گمرکی) 121(موضوع ماده تخفیفات ) 2

 تعرفه جدول از ردیفی مشمول که مواردي در، گردد می وارد ها دستگاه یا مواد یا اشیاء بندي بسته یا مونتاژ یا ساخت
 به باشد آماده دستگاه یا ماده یا شیء ورودي حقوق مأخذ جمع از بیشتر آن ورودي حقوق مأخذ مجموعاً که شود

 وصول مربوط آماده دستگاه یا ماده یا شیء ورودي حقوق مأخذ به تجارت و معدن صنعت، وزارت نظارت و تشخیص
   ».شود می

ي موضوع بند ها معافیتمشابه اجراي ماشین آالت خط تولید مورد نظر، براي تشخیص عدم ساخت داخل -2 تبصره
ها در این  و نتیجه بررسی باشد برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت میقانون امور گمرکی، ) 119(ماده ) غ(

    .شود میارائه  ده روز کاريخصوص، حداکثر ظرف مدت 

نمی  و ابزارآالت قطعات یدکی، شامل ماشین آالت خط تولیدمربوط به واردات ) 4(ي ماده ها معافیت -3 تبصره
  . باشد

پس از اخذ مجوزهاي الزم  ،)مستعمل(ماشین آالت دست دوم براي واردات ) 4(معافیت هاي ماده  -4 تبصره
  . آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات قابل استفاده می باشد) 42(موضوع ماده 

گمرکی سود بازرگانی و عوارض  کی،حقوق گمري ها معافیت، متقاضی استفاده از بنیان دانشاگر شرکت  - 5 تبصره
ی که ماشین بنیان دانشدرباره کاالي باید  ،باشد بنیان دانشولید جهت تولید کاالي براي واردات ماشین آالت خط ت

  : بررسی و تأیید شودي گمرکی ها معافیتاجراي توسط کارگزار موارد زیر ، شود میمرتبط با آن وارد  تولیدآالت خط 
  .باشد باال به متوسط و باال هاي فناوري حوزه در - الف

 همچنین. باشد داشته خبره فنی تیم یک توسط هدفمند توسعه و تحقیق به نیاز آن تولید و بوده فنی پیچیدگی داراي -ب
 .شود انجام مداوم صورت به باید توسعه و تحقیق بازار، در کاال آن رقابتی توان حفظ براي

  .باشد فناورانه نوآوري و فنی دانش از ناشی خدمات،/هاکاال آن افزوده ارزش عمده - ج

، باید در )4(و  )3( هموضوع ماد اتیوارد» تجهیزات، مواد اولیه، کاالها و قطعاتماشین آالت، « کاربري - 5ماده 
  . که توسط کارگروه تأیید شده، قرار داشته باشد بنیان دانش ها و خدماتتولید کاالراستاي 

  



                     

 
 
 

ین هاي حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی براي واردات ماش اگر درخواست استفاده از معافیت -6ماده 
بنیانی باشد که هنوز نمونه اولیه  آالت خط تولید، تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل کیفی براي تولید کاالي دانش

  :  آن در شرکت ساخته نشده، با رعایت شرایط زیر می تواند مورد پذیرش قرار گیرد
محصول وجود نداشته باشد و آن  بدون واردات موردنظر، امکان تولید نمونه اولیه یا نمونه آزمایشگاهی آن - الف

نظیر (. طی کرده باشد ،شرکت تمام مراحل ساخت نمونه اولیه را تا جایی که به تجهیزات وارداتی نیاز پیدا نکرده
  ) ...تهیه نقشه هاي ساخت، طراحی ها، وو تحقیق و توسعه اولیه، مطالعات 

با حوزه کلی فعالیتهاي دانش بنیان شرکت مرتبط محصول تولیدي، داراي ویژگیهاي کاالي دانش بنیان باشد و  -ب
 . باشد

کسب دانش فنی مبتنی بر «، الزم است معیار )از جمله معافیتهاي مالیاتی(به منظور استفاده از سایر مزایاي قانون  - ج
  .  براي محصول تولیدي، در دوره بعدي ارزیابی احراز شود» تحقیق و توسعه

و برنامه  تولید واقعی زیرساخت ها و ظرفیت ، باید بامعافیت مورد نظر این شیوه نامهکل کاالهاي مشمول  - 7 ماده
  . تناسب داشته باشد بنیان دانش شرکت هاي آتی توسعه

تشریفات خدمات و  هاي انجام هزینهو  مالیات بر ارزش افزودهقانون معافیت موضوع این شیوه نامه، شامل  -8 ماده
  .باشد نمی) موضوع بند ل ماده یک قانون امور گمرکی( گمرکی

پردازند، از  که به امر تجارت می بنیان دانشي وارد کننده کاالهاي ها شرکتي خارجی و ها شرکتنمایندگی  - 9 ماده
   .نامه خارج هستند شمول این شیوه

هاي علم و  ي مستقر در پاركها شرکتي مذکور در این شیوه نامه، نافی سایر مزایاي مترتب بر ها معافیت - 10ماده 
  . باشد قانون نمی) 9(فناوري، موضوع ماده 

  

  گمرکی  سود بازرگانی و عوارض حقوق گمرکی، يها معافیت اعمال نحوه: فصل دوم

و همراه مدارك اولیه پس از تهیه پروفرما یا ثبت سفارش، درخواست خود را به  تواند می بنیان دانش شرکت –11 ماده
   .ارسال کند بنیان دانشسامانه  به، »تأییدیه اولیه«منظور آغاز فرایند ارزیابی و دریافت به مربوطه، فرم هاي تکمیل 



                     

 
 
 

 بنیان دانشاسناد و مدارك مورد نیاز جهت واردات ماشین آالت و سایر اقالم وارداتی، باید به نام شرکت  -  تبصره
  . تایید شده باشد

و سایر معیارهاي این شیوه نامه، از سوي دبیرخانه کارگروه ) 6(و ) 5(، )4(با توجه به مواد » تأییدیه اولیه« - 12ماده 
تا  ،نامه به کاالي مورد نظر است ي موضوع این شیوهها معافیتصرفا بیانگر موافقت اولیه براي ارائه صادر شده و 

تأییدیه اولیه تنها به همان شرکت ارائه . ات نمایندریزي دقیق تر اقدام به وارد بتوانند با برنامه بنیان دانشي ها شرکت
  . و قابل ارائه به گمرك نیست شود می

با ) شود میکه بر مبناي پروفرما یا ثبت سفارش تهیه (از تطبیق مندرجات تأییدیه اولیه  پس »تأییدیه نهایی« -13 ماده
، از سوي دبیرخانه کارگروه به گمرك ابالغ نکات این شیوه نامهسایر و با رعایت  »گمركبه  تسلیمی اظهارنامه«

 . است ها معافیتو بیانگر موافقت نهایی براي استفاده از  شود می

درخواست استفاده از معافیت نماید، براي  ،به گمرك د کاالوپس از ور بنیان دانشدر مواردي که شرکت  - 14ماده 
به  نامه تسلیمیاظهار«نامه،  و ارزیابی سایر شرایط مورد نظر این شیوه) در صورت نیاز(احراز عدم ساخت داخل 

  . ثبت سفارش نیست یاگیرد و نیازي به ارسال اطالعات پروفرما  مبناي عمل قرار می» گمرك

پرداخت شود،  ها شرکتباید از سوي ) از جمله انبارداري(با توجه به اینکه هزینه هاي تشریفات گمرکی  -تبصره
ود کاال به پیش از وردرخواست خود را  ها شرکتبه منظور جلوگیري از پرداخت هزینه هاي مازاد،  شود میتوصیه 

    .  ارسال نمایند بنیان دانشسامانه  ، بهگمرك

که مدت استفاده  صورتی، در یگمرک عوارض و بازرگانی سود گمرکی، حقوقمجوز معافیت از پرداخت  - 15ماده 
به عبارتی تا زمانی که آن شرکت بر اساس مصوبه ( باشدبه اتمام نرسیده و منقضی نشده از مزایاي قانونی براي شرکت 

   .ونده و بررسی نهایی ارسال می شود، بعد از تکمیل پر)کارگروه، مشمول استفاده از مزایاي قانون می باشد

هاي بعدي،  و ترخیص کاال از گمرك، به منظور درج در پرونده شرکت و نظارت ها معافیتپس از اعمال  -16ماده 
  . گیرد از سوي گمرك در اختیار دبیرخانه کارگروه قرار می» پروانه سبز گمرکی«

   .شود میانجام  »پنجره واحد تجارت فرامرزي سامانه« از طریق ها با گمرك، و تأییدیه اطالعات تبادل کلیه - 17ماده 

ي گمرکی، کارگروه می تواند تعدادي از اشخاص حقوقی واجد صالحیت را به ها معافیتاجراي براي  - 18 ماده
  . انتخاب نماید ي گمرکیها معافیتکارگزاران اجراي عنوان 



                     

 
 
 

هاي علم و فناوري منتخب که به تایید کارگروه می رسند، به عنوان  پاركدبیرخانه کارگروه مجاز است از  - تبصره
   .استفاده کندي مستقر در پارك ها شرکتي گمرکی، براي ها معافیتکارگزار اجراي 

تجهیزات، مواد اولیه، کاالها و «کاربري تأیید تناسب بین از جمله  ها معافیتحسن اجراي این  پیگیري - 19 ماده
تناسب  ت که توسط کارگروه تأیید شده است؛شرک بنیان دانشهاي کاالبا ) 4(و ) 3(موضوع ماده وارد شده » قطعات
» ماشین آالت خط تولید«نصب و نظارت بر  شرکت تولید ظرفیت و ها زیرساخت با شده وارد تولید خط آالت ماشین

   .استکارگزاران اجراي معافیت گمرکی بر عهده ؛ )پس از دریافت پروانه سبز گمرکی( در محل شرکت

وارداتی را صرفا در محل کارگاه یا کارخانه خود » ماشین آالت خط تولید«شرکت دانش بنیان موظف است  -20 ماده
سال از جابجایی، انتقال یا واگذاري آن به غیر، خودداري  10که به اطالع دبیرخانه کارگروه رسیده است، نصب و تا 

 گمرکی، حقوقوجوه متعلقه شامل  پرداخت مستلزم ،گمرکی امور قانون 120 مادهبراساس  صورت این غیر در؛ نماید
  . معاف شده خواهد بود عوارض و بازرگانی سود

 ها شرکتتقاضاهاي ارزیابی بررسی و نه هاي هزی به دریافتمجاز  ي گمرکی،ها معافیتاجراي  انکارگزار -21ماده 
   .دنمی باش

  

  ي گمرکی ها معافیتنظارت بر اجراي : فصل سوم

شوند، چنانچه بر  نامه برخوردار می ي گمرکی موضوع این شیوهها معافیتی که از بنیان دانش يها شرکت -22 ماده
، با که به تایید نهایی دبیرخانه شوراي عالی عتف رسیده باشد اي هاي ذیربط یا نظارت هاي دوره اساس گزارش دستگاه

ها و تسهیالت اعطا شده را  ارائه اطالعات ناصحیح، از این حمایت ها برخوردار شده باشند، یا حمایت کتمان اطالعات یا
مراجع  ههاي قانون، با ارجاع ب حرومیت از استفاده مجدد از حمایتبراي مقاصد دیگري مصرف نموده باشند، ضمن م

متعلق، مشمول جریمه نقدي برابر  عوارض و بازرگانی سود و گمرکی حقوققانونی ذیصالح، عالوه بر پرداخت اصل 
قانون بدون رعایت مرور زمان قابل ) 11(میزان معافیت اعطا شده خواهند بود که جریمه مذکور با توجه به بند ج ماده 

  . باشد مطالبه بوده و قابل بخشودگی نمی



                     

 
 
 

توانند درباره  ، میها شرکتکارگزاران ارزیابی هاي گمرکی و یا هرکدام از  کارگزاران اجراي معافیت کلیه -23ماده 
دبیرخانه  .خانه کارگروه ارایه نمایندهاي نظارتی خود را به دبیر از معافیتهاي گمرکی، گزارش ها شرکتنحوه استفاده 

  . باشد ها و ارایه به کارگروه می کارگروه موظف به بررسی و جمع بندي گزارش
  

 به تصویب کارگروه رسید و جایگزین مصوبه مورخ 9/8/1394 تبصره در تاریخ 9ماده و  23این شیوه نامه در 
  . می شودکارگروه  8/7/1393

   



                     

 
 
 

  21/10/92؛ مصوب آیین نامه اجرایی قانون 22العمل اجرایی ماده ردستو) 4(ماده : 1پیوست 
  

اعطاي معافیت عوارض، حقوق گمرکی، سودبازرگانی جهت واردات ماشین آالت، تجهیزات، مواد اولیه،  -4ماده
در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان و  بنیان دانشکاالها و قطعات مورد نیاز براي تولید کاالها و خدمات 

ض صادراتی براي هر شرکت و در هر مورد از طریق صادراتی جهت معافیت عوار بنیان دانشهمچنین کاالها و خدمات 
  . دبیرخانه شورا به گمرك جمهوري اسالمی ایران اعالم خواهد شد

  . ماده یک قانون امور گمرکی مشمول معافیت موضوع این ماده نمی باشد) ض(کاالهاي وارداتی موضوع بند  -1تبصره
از خارج از  بنیان دانشو موسسات  ها شرکتتوسط  بایست راساً کاالهاي وارداتی مشمول حکم این ماده، می -2تبصره

  . کشور وارد شده باشد
  . باشد معافیت موضوع این ماده، شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی -3تبصره

     



                     

 
 
 

براي کاالهاي  ، سود بازرگانی و عوارضگمرکی حقوقي ها معافیتممنوعیت اعطاي : 2پیوست
  تجاري

  

، کاالهایی که به صورت 21/10/92مورخ آیین نامه اجرایی قانون  22دستورالعمل اجرایی موضوع ماده  بر اساس
   :باشند نمی ها معافیتتجاري وارد می شوند، مشمول 

ماده ) ض(کاالهاي وارداتی موضوع بند : آیین نامه اجرایی قانون 22دستورالعمل اجرایی موضوع ماده  4ماده  1تبصره 
  .امور گمرکی مشمول معافیت موضوع این ماده نمی باشند یک قانون

مجلس شوراي اسالمی، به صورت  2/9/90، مصوب ماده یک قانون امور گمرکی) ض(بند ري در تعریف کاالي تجا
   :زیر آورده شده است

 همان به که این از اعم گردد می وارد یا فروش صادر براي ایران گمرك تشخیص به که کاالیی :تجاري کاالي
   .برسد فروش به بندي، بسته و تفکیک تولیدي، از عملیات اعم انجام از پس یا شکل

  

  :قانون امور گمرکی) 1(ماده ) ض(بند 
، امکان ارائه معافیت گمرکی براي قانون مقررات صادرات و واردتگمرك و امور ن وقانبر اساس به طور کلی 

اجرایی نامه  آیین 22دستورالعمل اجرایی موضوع ماده  4ماده  1و تبصره  وجود نداردبه هیچ شرکتی کاالهاي تجاري 
  . بر همین اساس تدوین شده استنیز » ...و بنیان دانشو موسسات  ها شرکتحمایت از « قانون

هاي براي کاال عوارض و بازرگانی سود گمرکی، حقوقي ها معافیتبه عنوان مثال بر اساس مواد قانونی زیر، استفاده از 
  : شود میتجاري، قاچاق محسوب 

  : قانون امور گمرکی 113 ماده
 :شود می محسوب گمرکی قاچاق زیر موارد

  شود منتقل دیگري قانون به این) 120(ماده  مقررات رعایت بدون که معافیتی مورد کاالي: ذ
 

   :قانون امور گمرکی 120ماده 
 موجب قوانین خاص یا تصویباین قانون و کاالهایی که به  )119( ماده) ژ(و ) ر(، )ذ(، )ث(، )ب(کاالهاي موضوع بندها ي 

از تاریخ ترخیص آن به  سال ده اگر قبل از انقضاء ،از حقوق ورودي ترخیص می شوندبا معافیت وزیران  نامه هاي هیأت
وجوه  همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود باید شخص دیگري که حق استفاده از معافیت با

  .گرفته می شود، پرداخت کند کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهالك در نظرمتعلقه را با 



                     

 
 
 

  . باشد، مستثنی است مواردي که طبق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه دیگري مقرر شده
 .ترخیص مستلزم اخذ مجوزهاي ورود است واگذاري کاالي موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ :تبصره

  
واردات، ویژگی هاي کاالهاي غیرتجاري ذکر شده  و صادرات مقررات قانون اجرایی نامه آیین 10 در ماده همچنین

  : است
 ): مجلس شوراي اسالمی 4/7/72مصوب ( مقررات صادرات و وارداتقانون آیین نامه اجرایی  10ماده 

  : مالك تجاري بودن کاال  - 1
همان شکل یا پس از انجام    گردند، اعم از اینکه به براي فروش، وارد یا صادر میکاالهایی که به تشخیص گمرك ایران 

  . به فروش برسند، تجاري تلقی خواهند شد) تولیدي، تفکیک و بسته بندي(عملیات 
  : گردد موارد زیر تجاري تلقی نمی –تبصره 

، به تشخیص گمرك تواند نمونه تلقی شود ه میدر حدي ک هاي تجاري و تولیدي و نمونه براي بررسی و آزمایش نمونه –الف 
  . ایران

، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهاي تولیدي فاقدکارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد   ماشین آالت، تجهیزات - ب 
  . نمایند نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی رأساً وارد می

هاي اجرایی داراي ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف  دستگاهعملیات ورود و صدور کاال توسط  - پ 
که  در موارد خاص. شود آن دستگاه با اطالع وزارت بازرگانی که براي تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می

ریان، مراتب را به هیأت دولت گزارش کاال براي عملیات تجاري است ضمن توقف ج دهد ورود بازرگانی تشخیص می وزارت
  . نماید می

  .ماهه درآغازکار با مجوز وزارت بازرگانی 6صدورکاال توسط صادرکنندگان مبتدي براي یک دوره حداکثر  -ت
، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کاتالوگ، بروشور، کتابچه واحدهاي تحقیقاتیوسایل و ملزومات مورد نیاز  -ث

، کاالهاي مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با هاي فاقد بهاي ذاتی نمونههاي فنی و  فنی و تجاري کاال، نقشه حاوي مشخصات
  . تشخیص وزارت بازرگانی

 

  
   



                     

 
 
 

 
  )دست دوم(واردات کاالي مستعمل چگونگی  -3پیوست

  
   :وجود داردبر اساس قوانین موجود، محدودیت هاي زیر براي واردات کاالي مستعمل 

  
 :مستعمل کاالي ورود چگونگی - قانون مقررات صادرات و واردات آیین نامه اجرایی 42 ماده

 می پذیر امکان آن اجرایی نامه آیین و مربوطه قانون چارچوب در سازي راه جمله از مستعمل خودروهاي ورود - 1
  .باشد

 تأیید به منوط مربوط مقررات رعایت با تولید خط براي مستعمل آالت ماشین و دستگاهها تجهیزات، ورود - 2
 .باشد می ذیربط تولیدي وزارتخانه

 ماده موضوع کمیسیون موافقت به منوط مربوط مقررات رعایت با مستعمل کاالهاي ورود موارد سایر در- 3
 .است نامه آیین این یک

 خط تجهیزات و آالت ماشین استثناي به ماده، این موضوع مستعمل کاالهاي است موظف ایران گمرك -  تبصره
 سازمان تأیید به خارجی هاي سرمایه حمایت و جلب قانون چارچوب در خارجی گذاري سرمایه محل از وارده تولید

   .نماید گذاري قیمت مشابه نو کاالي قیمت مبناي بر را ایران فنی و اقتصادي کمکهاي و گذاري سرمایه
 

  
  
  
  

   



                     

 
 
 

  )وارداتی( ورودي کاالي ارزش -4پیوست
  

بدون در نظر گرفتن هزینه هایی نظیر نصب، آموزش  کاالي گمرکی ارزشقانون امور گمرکی،  ) 14(بر اساس ماده 
  : شود میمحاسبه ... کارکنان و

  
 بهاي ارزش از است عبارت موارد همه در ورودي کاالي گمرکی ارزش  - قانون امور گمرکی) 14(ماده 

 اولین به ورود تا کاال آن به که هایی هزینه سایر اضافه به )سیف( ل نق و حمل و بیمه هزینه اضافه به مبدأ در کاال خرید
 برابري براساس و شود می تعیین کاال صاحب تسلیمی اسناد سایر یا خرید سیاهه روي از که گیرد می تعلق گمرکی دفتر
   .است اظهار روز در مرکزي بانک توسط شده اعالم ارز نرخ

 یا ها هزینه شامل باشد، متمایز شده ارائه اسناد در مندرج قیمت از ورودي کاالي گمرکی ارزش چنانچه - 2 تبصره
   :شود نمی زیر موارد

 ماشین ها، ه دستگا مانند کاالهایی مورد در فنی کمک یا نگهداري کردن، سوار کردن، نصب ساختن، هزینه - الف
 آنها ورود از پس صنعتی تجهیزات و آالت

 کاال ورود از پس نقل و حمل هزینه  -ب

 ثالث شخص یا فروشنده توسط وارده کاالي خرید مالی تأمین از ناشی متداول سود هزینه -پ

 کاال براي بازاریابی فعالیتهاي مانند معامله، انجام ازشرایط خارج خریدار اقدامات هزینه -ت

  وارده کاالي داخلی تولید و تکثیر حق -ث
 لوح دیسکت، مانند اطالعات حاملین روي یا افزار نرم در شده ضبط دستورالعملهاي و اطالعات هزینه یا ارزش - ج

  .شود می محاسبه خام حامل ارزش موارد این در رایانه؛ در استفاده براي آن مشابه و فشرده
 



                     

 
 
 

   
  ، سود بازرگانی و عوارضگمرکی حقوقي ها معافیتفرایند ارائه  -5پیوست

  بنیان دانشي ها شرکت هب 

 تقاضاي شرکت  .1

 ...)راستا بودن کاربري واردات با کاالي دانش بنیان و هم(بررسی در کارگزار اجراي معافیت هاي گمرکی  .2

 بررسی نهایی و جمعبندي و  کارگروهدبیرخانه ارسال درخواست به  .3

 به گمركارسال  .٤

  
  
  
 

  
 
 


