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 كليات - الف

 ملغي مغایر مقررات و قوانين و بوده قانون این رعایت به منوط كاال نوع هر ورود و صدور - 1 ماده

 .است

 جهت ساالنه بودجه الیحه با همزمان دارد، اصالح به نياز كه مواردي یا جدید مواد است موظف دولت

 .نماید تقدیم شوراي مجلس به تصویب

 اطالع به را واردات و صادرات مقررات جداول و هاتعرفه تغييرات است موظف بازرگاني وزارت - تبصره

 .برساند اسالمي شوراي مجلس

 بر هك است بازرگاني كارت داشتن مستلزم تجاري طور به كاال واردات و صادرات امر به مبادرت - 2 ماده

 .گرددمي صادر بازرگانيوزارت توسط قانوني ضوابط اساس

 ختياريا بازرگاني كارت دارندگان و متقاضيان براي معادن صنایع و بازرگاني اتاق در عضویت - 1 تبصره

 .است

 يتعاون شركتهاي وران،پيله اي،بودجه ردیف داراي دولتي شركتهاي و سازمانها و دستگاهها - 2 تبصره

 صدور، زا قبل كه صادركنندگاني و ارز انتقال بدون كاالي واردكنندگانهمچنين و ملوانان و مرزنشينان

 .هستندمعاف بازرگاني كارت داشتن از فروشند،مي بانكها ارزي شعب به را كاال بهاي

 نياز مورد كاالهاي واردات و صادركنندگان كار به شروع براي تواندمي بازرگاني وزارت - 6 تبصره

 به. مایندنمي وارد رأساً خود لزوم مواقع در وليكن ندارندواردات به نياز مستمر طور به كه توليدكنندگاني

 .نماید صادر بازرگاني كارت بدون واردات یا صادرات اجازه موردي یا محدود مدت

 :شوندمي تقسيم ذیل شرح به گروه چهار به وارداتي و صادراتي كاالهاي - 6 ماده

 .(است بالمانع مربوط مقررات رعایت با آنها رود یا صدور كه كاالهایي) مجاز - 1

 سازمانهاي از مجوز كسب با قانوني ضوابط طبق آنها ورود یا صدور كه كاالهایي) مشروط مجاز - 2

 .(گيردمي صوت ذیربط دولتي

 منع قانون چهارچوب در دولت هيأت تصویب به آنها ورود یا صدور كه كاالهایي) مجاز غير - 6

 .(گرددمي

 .(است گردیده منع اسالم مقدس شرع یا قانون موجب به آنها ورود یا صدور كه كاالهایي) ممنوع - 0
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 همزمان باید آنهاست موافقت به موكول كاال صادرات یا واردات كه سازمانهایي یا هاوزارتخانه - 0 ماده

 يكاال صدور یا ورود قابل ميزان و مشخصات مورد دركلي نظر قانون این اجرایي نامهآیين انتشار با

 قدورم كلينظر اعالم موجه دالیل به كه صورتي در و اعالم بازرگاني وزارت به را خود موافقت به موكول

 یربطذ وزارتخانه نظر به توجه با بازرگاني وزارت. دارند اعالم نظریه مذكور وزارت به مورد به بنا نباشد،

 سازمان یا وزارتخانه چنانچه. نمود خواهند اقدام موردي مجوز صدوریا كلي موافقت اعالم به نسبت

 زارتو ننماید، اقدامنظر اعالم به نسبت تقاضا دریافت تاریخ از پس یا و انتشار از پس روز 14 تا ذیربط

 .كند اقدام موردي یا و كلي نظر اعالم به نسبت رأساً تواندمي بازرگاني

 و توليدي هايوزارتخانه بين آن امكان عدم یا ساخت امكان مورد در اختالف بروز صورت در - 1 تبصره

 و یربطذ هايوزارتخانه نمایندگان و وزیر نخست االختيارتامنماینده از متشكل كميسيوني متقاضي،

 .است االجراالزم مذكور كميسيون رأي. گرددمي تشكيل متقاضي

 جداگانه مجوز به نيازي و بوده كافي واردات و صادرات مقررات طبق كاال ورود با موافقت - 2 تبصره

 .بود نخواهد كاال ترخيص براي

 نگهداري و تعمير در مصرف مورد یدكي لوازم و قطعات اجزاء، آالت، ماشين واردات - 6 تبصره

 دارو واردات و بازرگاني وزارت موافقت با ایراناسالمي جمهوري كشتيراني شركت شناورهاي

 پزشكي ملزومات و تجهيزات و آن بنديبسته مواد و( جانبي مواد و اوليه مواد دارویي هايفرآورده)

 و آزمایشگاهي تجهيزات و نشریات و كتب كليه و كودك غذاي و شير و بهداشتي و آزمایشگاهيو

 و درمان بهداشت، وزارت موافقت با صرفاً  پزشكيعلوم دانشگاههاي براي علمي تحقيقاتي ملزومات

 و دانشگاههابراي علمي و آزمایشگاهي تجهيزات و نشریات و كتب و مواد واردات نيز و پزشكي آموزش

 كبمر كاغذ، عالي، آموزش و فرهنگ وزارت موافقت با پزشكي غير تحقيقاتي و عالي آموزش مؤسسات

 مجوزهاي كسب به نياز اسالمي جمهوري مركزي بانك موافقت با اسكناسچاپ مخصوص كليشه و

 .داشت نخواهد دیگري

 .است الزامي شده اعالم اجباري استانداردهاي رعایت وارداتي و صادراتي كاالهاي مورد در - 4 ماده

 تجهيزات كشور خروجي و ورودي مبادي در استاندارد امر در تسهيل جهت است موظف دولت - تبصره

 .نماید تقویت را آزمایشگاهي الزمه

 تدول و است ایراني نقليه وسایط با كشور وارداتي و صادراتي كاالهاي كليه حمل اولویت - 1 ماده

 حمل، و اريكارگز امر در ایراني نقل و حمل وسائط كاملبكارگيري با كه نماید اتخاذ ترتيبي است مكلف
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 دهش تخليهبازرگان مرز در شوندمي وارد بازرگان مرز از كه ایران كشور بارهاي حامل خارجي كاميونهاي

 .شود حمل مصرف نقاط به ایراني كاميونهاي توسط و

 عالي شوراي تصویب با استثنایي كاالهاي حامل كاميونهاي و "تير كارنه"داراي كاميونهاي - تبصره

 .باشندمي مستثني امر این از ترابري

 شركتهاي سازمانها، ها،ارتخانهوز كشور، ساالنه صادرات و واردات حجم ميزان تنظيم منظور به - 7 ماده

 رب را خود نظارت تحت صادراتي و وارداتي كاالهاي مقداربينيپيش موظفند رسمي نهادهاي و دولتي

 مستدل طورهب تعرفه و كاال تفكيك به كشور صادراتي امكانات و تخصيصي ارز سهميه بينيپيش اساس

 .نمایند اعالم بازرگاني وزارت به ماه آذر آخر تا حداكثر وزن و حجم و تقریبي ارزش ذكر با

 اختيار در ریزيبرنامه جهت را ماده این موضوع اطالعات بنديجمع است موظف مذكور وزارت - تبصره

 .دهد قرار ذیربط سازمانهاي

 در ونبد آنها با بازرگاني موازنه كه كشورهایي به ابتدا خارج از كاال خرید در است مكلف دولت - 4 ماده

 نفت دراتصا احتساب با آنها با بازرگاني موازنه كه كشورهایيبه بعد درجه در و نفت صادرات گرفتن نظر

 .دهد اولویت است، برخوردار نسبي تعادل از

 كشورهاي به ایران اسالمي جمهوري مصالح رعایت با بازرگاني مبادالت در است مكلف دولت - 9 ماده

 مسلمين و اسالم با معارض مواضع كه صورتي در متعهدغير و توسعه حال در كشورهاي و اسالمي

 .دهد اولویت باشند نداشته

 این در مذكور هاياولویت كامل رعایت و قانون این 9 و 4 مواد مفاد یافتن تحقق منظور به - 14 ماده

 ایجاد و مختلف كشورهاي با ایران اسالمي جمهوري اقتصاديروابط مختلف جوانب بررسي و ماده دو

 ورام و بازرگانينفت، خارجه، امور وزراء عضویت با و وزیر نخست ریاست به كميسيوني الزم، موازنه

 .نمایدمي تصميم اتخاذ و تشكيل دارایي و اقتصادي

 شرایط در تسهيالت لحاظ از 9 ماده موضوع كشورهاي با بازرگاني مبادالت دستورالعمل - 1 تبصره

 الغاب ذیربط اجرایي سازمانهاي به اجراء جهت و تهيه مادهاین موضوع كميسيون توسط قيمت و معامله

 .گردید خواهد

 هايسياست چهارچوب در خارجي كشورهاي با تجاري روابط تنظيم ضرورت به توجه با - 2 تبصره

 قبل كاال مبادله به مربوط قراردادهاي و هاموافقتنامه ها،نامهمقاولهكليه نویسپيش مفاد مذكور كميسيون
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 وزارت با قانون درمقرر مجوزهاي كسب بر عالوه باید دولتي سازمانهاي و هاوزارتخانه توسط امضاء از

 .شود هماهنگ بازرگاني

 در مختلف كشورهاي سهم شامل گزارشي بار یك ماه چهار هر است موظف بازرگاني وزیر - 11 ماده

 حجم و ریالي و ارزي مبلغ و تعرفه ذكر با صادراتي و وارداتيكاالهاي تركيب كشور، خارجي بازرگاني

 دهآین ترسيمبا همراه گذشته، سالهاي در مشابه هايدوره با گزارش موضوع عملكرد دوره مقایسه آنها،

 دیمتق اسالمي شوراي مجلس بودجه و برنامه و بازرگاني كميسيونهاي به را كشور خارجي بازرگاني

 .نماید

 بوشهر، هرمزگان، بلوچستان، و سيستان مرزي هاياستان محروم مناطق ساكنان كليه - 12 ماده

 در قرارداد ساحل از متر كيلو 64 فاصله در آنها اعظمقسمت كه فارس استان از بخشهایي و خوزستان

 .شوند عضو مرزنشينان هايتعاوني در توانندمي باشند، ساكن منطقه در سال یك از بيش كه صورتي

 به فهرست طبق را خودشان نياز مورد كاالهاي مجازند مذكور مناطق عضو غير افراد یا و هاتعاوني

 از پس و وارد داخلي توليدات صدور مقابل در یاو ارز انتقال بدون یا و صادرات از قبل واردات صورت

 طهمربو ارزي تعهد یا پيمان آن گمركي پروانه ارائه با و نموده ترخيص گمرك از متعلقه وجوه پرداخت

 .نمایند ابطال یا واریزرا

 شرط از آیدمي اجرایي نامهآیين در كه شرحي به ماده این مشمول جنگي مناطق اهالي - 1 تبصره

 .بود خواهند معاف سالهیك سكونت

 همچنين و ماده این موضوع ورود و صدور قابل كاالهاي نوع و محروم نقاط اساسي فهرست - 2 تبصره

 .شد خواهد مشخص اجرایي نامهآیيندر ارزي تعهد ابطال و پيمان واریز مهلت

( 44444) هزار پنجاه مرزنشينان از عضو هر براي صادراتي و وارداتي كاالهاي ارزش سقف - 6 تبصره

 كيش، الرك هرمز الوان، هنگام، قشم، جزایر و بيابانبخش و شرقي جاسك ساكنين براي و ریال

 كوچك،و بزرگ تنب و ابوموسي جزایر ساكنين ریال،( 44444) هزار هشتاد خاركو و خارك ابي،هندور

 .بود خواهد سال در ریال( 144444) هزار یكصد كشور جنوبي جزایر سایر و سيري

 شركتهاي توسط كه ماده این موضوع فهرست در مذكور دریایي صيد نياز مورد لوازم و ادوات - 0 تبصره

 .باشدمي معاف بازرگاني سود و گمركي حقوق پرداخت ازشودمي وارد صيادان و مرزنشينان تعاوني
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 گرددمي وارد مذكور هايشركت نام به كه فهرست در مذكور وارداتي كاالهاي سایر مورد در - 4 تبصره

 و گمركي عوارض و حقوق مجموع %64 ميزان به گمركيپته یا اظهارنامه هر در است موظف گمرك

 .نماید منظور تخفيف( انبارداري و بارگيري و تخليه هايهزینه استثناي به) بازرگاني سود

 و ایران اسالمي جمهوري سواحل بين كه لنجهایي و قایقها بادباني شناورهاي كاركنان - 16 ماده

 كاالهاي فهرست اقالم از( سال در سفر 12 حداكثر)سفر هر در توانندمي هستند تردد در دیگر كشورهاي

 و قانون در مندرج شرایط و هامحدودیت رعایت با مرزنشينان تعاوني شركتهاي وارداتي

 مقابل در ریال( 14444) هزار پانزده سيف ارزش به جمعاً مشروط مجاز و مجاز كاالهاينامه،آیين

 بدون مربوط قوانين رعایت با و وارد خودهمراه ارز انتقال بدون یا و ارزي پيمان بدون كاالهاي صادرات

 .نمایند ترخيص گمرك از متعلقه وجوه %44 پرداخت با مقرر مجوزهاي كسب

 صادرات ب

 سياستهاي اتخاذ و عمومي و دولتي دستگاههاي كليه هماهنگي و همكاري جلب منظور به - 10 ماده

 و هتج این در الزم گذاریهايسرمایه و نفتي غير صادرات توسعهو تشویق و تسهيالت ایجاد جهت الزم

 اصل رعایتبا زائد تشریفات حذف و آنها رفع در كوشش و صادرات موانع و مشكالت شناسایي

 از ركبم نفتي غير صادرات توسعه كميته نام به ايكميته داخلي نيازهاي توليد اولویت و خودكفایي

 و اداقتص فلزات، و معادن كشاورزي، سنگين، صنایع صنایع، بازرگاني،وزراي و( ریيس) وزیر نخست

 شكيلت ایران معادن وصنایع و بازرگاني اتاق ریيس و مركزي بانك كل ریيس و سازندگي جهاد و دارایي

 .گرددمي

 .دنمای اختيار تفویض آنها به و داده تشكيل تخصصي و فرعي هايكميته تواندمي كميته این

 بخش صادركنندگان نمایندگان و كارشناسان از مورد حسب مزبور كميته در است الزم - 1 تبصره

 .نمایند شركت رأي حق داشتن بدون و آمدهعمل به دعوت عمومي و تعاوني و خصوصي

 اننمایندگ عضویت و استاندار نظر زیر استان هر در را ايكميته است مكلف مزبور كميته - 2 تبصره

 .دهد تشكيل فوقماده در مذكور دستگاههاي االختيارتام و ثابت

 توسعه جهت قانون چوب چهار در را خود اختيارات موظفند هاوزارتخانه كليه و مركزي بانك - 6 تبصره

 تمركز از تا نموده تفویض كشور سراسر استانهاي در خود نمایندگيهايبه آنها مشكالت رفع و صادرات

 .آید عمل به جلوگيري مركز در كار
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 مزیت از كه نفتي غير صادراتي كاالهاي توليد تشویق بر مبتني باید كشور صادراتي سياست - 14 ماده

 را زمال تسهيالت المقدورحتي دولت باید هدف این به وصولجهت در و گيرد قرار هستند برخوردار نسبي

 .آورد فراهم

 اب باید اساسي كاالهاي تأمين و توليد در اولویت رعایت با كشور صادراتي هايسياست - 11 ماده

 .باشد هماهنگ معدني مواد فرآوري و استخراج ومعدني و صنعتي و كشاورزي توسعه هايسياست

 كميته صتشخي با داخلي نياز بر بودن مازاد صورت در گرددمي توليد دولتي ارز با كه كاالهایي - تبصره

 .بود خواهد صدور قابل صادرات توسعه

 قوهبال امكان كه شود متمركز كاالهایي در باید صادراتي تسهيالت و جوایز اعطاء سياست - 17 ماده

 و افزایش جهت در عاملي نيز و باشد افزوده ارزشبا متناسب و گشته فراهم آینده در آن انبوه توليد

 .نباشد داخلي تورم گسترش

 ظرف و صادراتي كاالهاي بنديبسته دستگاههاي تهيه جهت در تسهيالت حداكثر باید دولت - 14 ماده

 اقتصادي بخشهاي وسيله به یا و رأساً و نموده فراهم را الزممواد و وسایل و ابزار و مناسب محفظه و

 .دارد معمول را مقتضي اقدام دیگر

 كاال نوع به توجه با آن واریز براي و اخذ ارزي پيمان صادراتي كاالهاي از است موظف دولت - 19 ماده

 .نماید تعيين مهلت مقصد كشور و

 و ركزيم بانك از نظر كسب و ذیربط وزارتخانه پيشنهاد با استثنایي موارد در تواندمي دولت - 1 تبصره

 معاف ارزي پيمان دریافت شمول از را صادراتي كاالهاي بهاياز قسمتي یا تمام صادرات توسعه مركز

 .باشد یكسان اقتصادي هايبخش كليه براي باید اعطایي معافيت صورت هر در و نماید

 رفتهپذی محل بانك قبول مورد تعهد یا وثيقه ارزي پيمان جاي به مرزنشينان تعاوني براي - 2 تبصره

 .شودمي

 ایرس در عمراني فعاليتهاي جهت سازندگي جهاد كه وسائلي سایر و تجهيزات و آالت ماشين - 6 تبصره

 وزیر و دباشمي مستثني ماده این شمول از نمایدمي خارج كشوراز موقتاً وزیران هيأت تصویب با كشورها،

 تدول هيأت بهآن استرداد عدم بر مبني موجهي دليل یا و بازگردانده را فوق اقالم است متعهد مربوطه

 .نماید ارائه
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 مركز) بورس تأسيس قانون موضوع بهادار اوراق حكم در( واریزنامه) ارزي پيمان واریز برگ - 24 ماده

 قانون این به توجه با صادراتي هايواریزنامه معامالت نحوهو بوده( 1604 مصوب بهادار اوراق امالتمع

 يأته تصویببه و تهيه مركزي بانك توسط ماه دو مدت ظرف حداكثر كه بود خواهد اينامهآیين طبق

 .رسدمي وزیران

 یرز ضوابط مبناي بر را صادراتي كاالهاي كليه ارزي نامهپيمان نرخ گذارينرخ كميسيون - 21 ماده

 .نمایدمي مشخص

 .داخلي تورم گسترش و افزایش در تأثير ميزان - 1

 .الملليبين بورسهاي در كاال قيمت - 2

 .كشور داخل فروشي عمده قيمت - 6

 .كاال كيفيت به توجه با صادراتي بازارهاي در رقيب كاالهاي قيمت - 0

 .توليد زنجيره در شده مصرف ارزي هزینه - 4

 ط،ذیرب وزارتخانه مركزي، بانك بازرگاني، وزارت نمایندگان از مركب گذارينرخ كميسيون - 22 ماده

 معادن و صنایع و بازرگاني اتاق معرفي به مربوطه اتحادیهاز نفر دو و ایران گمرك صادرات، توسعه مركز

 .بود خواهد ایران

 اتحادیه یا و نبوده معادن و صنایع و بازرگاني اتاق عضو صادركنندگاني كه مواردي در - 1 تبصره

 یا ولتيد یا و تعاوني شركتهاي مدیران نماینده مورد حسبمذكور نفر دو جاي به باشند نداشته صادراتي

 .نمود خواهند شركت كميسيون در بازرگاني وزارت دعوت با خصوصي

 زارتو توسط الملليبين بورسهاي قيمت به توجه با فلزي هايكاني و فلزات صادراتي نرخ - 2 تبصره

 و ایران اسالمي جمهوري مركزي بانك توسط موقت صورتحسابعنوان به و تعيين فلزات و معادن

 تبرمع گذارينرخكميسيون تأیيد از پس نهایي صورتحساب گيرد،مي قرار اقدام و قبول مورد گمرك

 .بود خواهد

 یا گمرك براي ماه 4 مدت تا كاال صادراتي پروانه امضاء و ارزي پيمان اخذ از پس چنانچه - 26 ماده

 وضوعم است، شده دریافت مقرر ميزان از بيشتر یا كمترارزي پيمان كه گردد مشخص كاال صادركننده

 .شد خواهد اقدام پيمان اصالح به نسبت و گرفته قرار گمرك بررسي مورد
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 همچنين گرددمي معرفي بانك به خارجي ارز صدور، از قبل آنها صادرات براي كه كاالهایي - 20 ماده

 آمد واهدخ اجرایي نامهآیين در كه ضوابطي طبق برگشتقابل غير اسنادي اعتبار مقابل در كه كاالهایي

 .بود خواهند ارزي پيمان در تخفيف %2 مشمول شودمي صادر

 %11 مشمول فروشندمي بانكي سيستم به را خود صادرات از حاصل ارز كه صادركنندگاني - 24 ماده

 و بود خواهند صدور تشویق و نقل و حمل هايهزینه وضایعات جبران عنوان به ارزي پيمان تخفيف

 .باشدمي قانون این 21 ماده كميسيون تصویب به موكول %11 بر مازاد تخفيف

 االهايك صدور و توليد بيشتر رونق و نفتي غير كاالهاي صادركنندگان تشویق منظور به - 21 ماده

 از حاصل ارز واریز، تاریخ از ماه یك ظرف است موظفایران اسالمي جمهوري مركزي بانك مزبور،

 ریيس نمایندگاناز متشكل كميسيوني توسط كه صادراتي جوایز احتساب با را مذكور كاالهاي صادرات

 نماینده و( كاال نوع حسب) ذیربط وزیر دارایي، و اقتصادي امور بازرگاني، وزراي و مركزي بانك كل

 .نماید خریداري شود،مي اعالم و تعيين ایرانصادرات توسعه مركز كل ریيس

 .بود خواهد االجراالزم آراء اكثریت با مذكور كميسيون تصميمات - 1 تبصره

 زا بعد كاهش صورت در و بود نخواهد كاهش قابل سال یك تا شده تعيين ترجيحي جوایز - 2 تبصره

 .شودمي سپرده تاریخ آن از پسكه بود خواهد پيمانهایي شامل نيز سال یك

 نفتي غير ارز فروش كه كاالهایي واردات محل از ترجيحي جوایز پرداخت جهت ریالي اعتبار - 6 تبصره

 .شد خواهد تأمين گرددمي اعالم وتصویب صادراتي جوایز احتساب با آنها به

 براي معقول سود تضمين رعایت ضمن كه گيرد انجام نحوي به باید جوایز تعيين - 0 تبصره

 .نگردد جامعه در تورم فشار موجبنفتي غير صادرات توسعه انگيزه حفظ و صادركنندگان

 دورص انگيزه و جدید بازارهاي به صادركنندگان گرایش براي مناسب شرایط ایجاد منظور به - 27 ماده

 به صادرات افزایش همچنين و ایران صادراتي كاالهايكنندهمصرف كشورهاي به كاال مستقيم

 آن در تواندمي21 ماده كميسيون دارد را بيشتري صادراتي كاالهاي جذب امكان آنها بازار كه كشورهایي

 .نماید اضافه معمول ترجيحي نرخ به %24 تا حداكثر موارد گونه

 منظور هب مجاز واردكنندگان سایر به صادركننده توسط نفتي غير صادرات از حاصل ارز انتقال - 24 ماده

 .باشدميپذیرامكان زیر شرح به كاال كردن وارد
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 به ار خود صادرات از حاصل ارز از استفاده حق توانندمي تعاوني و خصوصي بخش صادركنندگان - الف

 .نمایند واگذار باشند،مي واردات بهمجاز كه دیگر حقوقي یا حقيقي اشخاص

 اآنه به وابسته و پوشش تحت شركتهاي و دولتي سازمانهاي و هاوزارتخانه صادرات از حاصل ارز - ب

 .بود خواهد یكدیگر به انتقال قابلوي نماینده یا مربوطه وزیر نظر با منحصراً

 براي رمقر مزایاي و تسهيالت مشمول عيناً كاال نقل و حمل به مربوط فعاليتهاي از حاصل ارز - تبصره

 .باشدمي فوق مادهمفاد رعایت با كاال صادرات از حاصل ارز

 ورزند،مي مبادرت خود توليدات صدور به مستقيماً كه معدني صنعتي، توليدي، واحدهاي - 29 ماده

 .باشدمي معاف درآمد بر مالياتشمول از آنها صادرات ارزش %44 معادل

 حمل باید دریایي و هوایي زميني، از اعم دولت به وابسته دولتي نقل و حمل شركتهاي - 64 ماده

 مركز) بازرگاني وزارت نمایندگان از مركب كميسيونيو دهد قرار اولویت در را كشور صادراتي كاالهاي

 یهكرا درو تشكيل( مورد حسب) ذیربط وزارتخانه و مركزي بانك ترابري، و راه وزارت ،(صادرات توسعه

 .نمایدمي كاال نوع با متناسب تخفيفي صادراتي كاالهاي حمل

 واردات - ج

 یا و شودمي توليد نياز مقدار به كشور داخل در كه را كاالهایي واردات است موظف دولت - 61 ماده

 غير ،نشود اساسي كاالهاي قيمت تورم به منجر كه صورتيدر را است فراهم آنها توليد بالقوه امكانات

 .نماید اعالم مجاز

 ورمنظ به ماده این مفاد رعایت با ورود قابل كاالهاي واردات براي است موظف بازرگاني وزارت - تبصره

 .نماید صادر ورود مجوزذیربط وزارتخانه هماهنگي با كمبود تأمين

 آنها بين چنانچه نموده بررسي وارداتي كاالهاي روي مستمر طور به است موظف دولت - 62 ماده

 به واردات و صادرات مقررات ضميمه جدول در. نمایدمشاهده دارد لوكس و تجملي جنبه كه اقالمي

 .كند اعالم مجاز غير عنوان

 دیگر و يبازرگان سود تغيير و تعيين یا و گمركي حقوق كاهش و افزایش پيشنهاد هنگام دولت - 66 ماده

 االيك از دریافتي مجموع كه نماید توجه باید خود مصوباتاساس بر وارداتي كاالهاي از دریافتي مبالغ

 دریافتي مجموعبين تناسب همواره و باشد بيشتر داخلي تمام نا كاالهاي از نسبت به شده ساخته وارداتي

 .گردد حفظ كاال ساخت مرحله و
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 وارد نآ كسري ناچار به و باشدنمي كشور نياز مقدار به آن داخلي توليد كه كاالهایي مورد در - 60 ماده

 از ؤثريم حمایت كه شود تعيين نحوي به مشابه وارداتي كاالهاياز دولت دریافتي مجموع باید گردد،مي

 .آید عمل به داخلي توليدات

 زا حمایت ضمن كه گيرد انجام نحوي به باید اساسي كاالهاي مورد در ماده این مفاد اجراي - تبصره

 .نگردد تورم افزایش موجب داخلي توليد

 افزایش در مكانيزاسيون اهميت و كشاورزي توليدات در خودكفایي مهم امر به توجه با - 64 ماده

 وكش داخل در كشاورزي تجهيزات و آالت ماشين ساختاولویت گرفتن نظر در و كشاورزي محصوالت

 جيتدری حذفجهت را الزم لوایح است مكلف دولت كشور سازيماشين صنعت گسترش و رشد با همراه

 قدیمت اسالمي شوراي مجلس به تصویب براي و تهيه ماه شش ظرف كاالها قبيل این گمركي معافيت

 .نماید

 رهشما واحده ماده موضوع دولتي بازرگاني شركت در متشكل خرید كميسيون مسئوليت - 61 ماده

 .باشدمي بازرگانيوزیر عهده به 164459520 مورخ د 1142.

 ساختماني، كشاورزي، صنعتي، از اعم آالت ماشين نوع هر توليدكنندگان و دگانواردكنن - 67 ماده

 با یا و رأساً مزبور آالت ماشين خرید با همزمان موظفندغيره و خانگي وسایل نقليه، وسائط مخابراتي،

 ارائهو توليدي یا وارداتي كاالهاي یدكي لوازم تأمين به نسبت دیگر افراد یا مؤسسات با قرارداد انعقاد

 آنها ناحيه از قصور یا مسئوليت این از تخلف ثبوت صورت در و نمایند اقدام متعارف حد در خدمات

 .شد خواهد عمل قانوني مقررات مطابق

 و وارداتي دستگاههاي و آالت ماشين تنوع نمودن محدود در سعي ضمن است مكلف دولت - 64 ماده

 كه ندك انتخاب را نوعي المقدورحتي است، متناسب كشور داخلدر ساخت امكانات با كه انواعي انتخاب

 .نباشد خاص كشور دو یا یك به منحصر آن یدكي قطعات تهيه

 دمور در جز دولتي و شده ملي تعاوني، خصوصي، بخش از اعم وارداتي كاالهاي كليه قيمت - 69 ماده

 - 6 تبصره موضوع كاالهاي و ارز انتقال بدون كاالهاي و مسافرهمراه كاالهاي هدایا، سوغات، كاالهاي

 .اشدب رسيده بازرگانيوزارت تأیيد به بانك در سفارش ثبت از قبل باید نظامي خاص كاالهاي و 0 ماده

 .نمود خواهد تعيين اجرایي نامهآیين در را بازرگاني وزارت توسط قيمت بررسي مهلت دولت
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 نيكميسيو ذیربط، دستگاههاي و توزیع و تهيه مراكز بين قيمتها در اختالف بروز موارد در - 1 تبصره

 14 مدت ظرف را موضوع ذیربط، وزارتخانه بازرگاني، وزیروزیر، نخست االختيارتام نمایندگان از مركب

 .نمایدمي فصل و حل و بررسي روز

 هب ندارد، وجود آنها قيمت بررسي امكان كه طرحهایي به مربوط تجهيزات از قسمتي یا تمام - 2 تبصره

 .ودب خواهند معاف قيمت بررسي از دولت هيأت تصویبو یك تبصره موضوع كميسيون پيشنهاد

 ذیل ردموا استثناي به است گردیده تأیيد توزیع و تهيه مراكز توسط كه وارده كاالهاي ارزش - 6 تبصره

 .نداردگمرك توسط مجدد ارزش تعيين به احتياج

 .باشد داشته مغایرت پروفرما مشخصات با وارده كاالهاي كه صورتي در - 1

 سود و گمركي حقوق در تغيير یا ارز خروج باعث تعرفه تغيير و بوده نادرست شده اظهار هايتعرفه - 2

 .باشد شده بازرگاني

 .باشد شده خریداري محل یك از مختلف قيمت دو یا زمان یك در واحد تعرفه با كاالیي - 6

 زیرو موافقت و مربوط وزیر تقاضاي به بنا توليدي واحدهاي نياز مورد خاص قطعات ترخيص - 0 تبصره

 .باشدمي بالمانع بانك در مقررات سایر رعایتبا سفارش ثبت انجام از قبل بازرگاني

 یكصد از كمتر آنها ارزش كه قانون این 0 ماده 6 تبصره موضوع هايمحموله ترخيص براي - 4 تبصره

 ورمذك ذیربط وزارتخانه موافقت مورد حسب شود،مي وارد سفارشثبت بدون و بوده ریال( 144444) هزار

 تقاضاي ميزان، هربه اسكناس چاپ مخصوص كليشه و مركز كاغذ، مورد در و شده اشاره تبصره در

 .باشدنمي قيمت تأیيد به نياز و بود خواهد كافي ایران اسالمي جمهوري مركزي بانك

 را ارز انتقال بدون و صادرات از حاصل ارز با ورود قابل كاالهاي فهرست است موظف دولت - 04 ماده

 .نماید اعالمو تهيه مجزا طور به كشور نيازهاي اساس بر

 و صادركنندگان جانبه دو مصالح رعایت و كدام هر متعادل ارزي نرخ مبناي بر فروش نحوه

 .شد خواهد مشخص اجرایي نامهآیين در كنندگانمصرف

 كه این به مشروط گيرد انجام كاال صدور از قبل است ممكن صادرات مقابل در واردات - 1 تبصره

 .شود ارائه بازرگاني وزارت به الزم بانكي تضمين
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 و شرایط و بوده بازرگاني وزارت اجازه با ارز انتقال بدون صورت به كاال ترخيص یا واردات - 2 تبصره

 .گرددميمشخص اجرایي نامهآیين در آن مقدار

 اصالح زیر شرح به 164151524 مصوب گمركي امور قانون اجرایي نامهآیين 24 ماده - 01 ماده

 .گرددمي

 كه صورتي در گمركي قانون 67 ماده 4 بند موضوع مسافر همراه خوراكي مواد و مستعمل غير اشياء"

 بهاي تا( متعدد سفرهاي یا سفر یك از اعم) سالهر در مسافر هر مورد در باشد، نداشته تجاري جنبه

 تا آن بر مازاد و بازرگاني سود و گمركي حقوق از معافيت با ریال( 44444) هزار پنجاه شده تمام

 .است ترخيص قابل متعلقه وجوه كليه پرداخت با ریال( 44444) هزارپنجاه

 تا فقط بعد دفعات در. بود خواهد واردات و صادرات عمومي مقررات مشمول مبلغ این بر مازاد كاالي

 ".است ترخيص قابل معافيت هيچگونه بدونتجاري غير كاالي ریال( 44444) هزار پنجاه

 .گرددمي مشخص اجرایي نامهآیين در آن ترخيص ضوابط و مسافر همراه كاالهاي فهرست - 1 تبصره

 اتينب اجزاء دیگر و گل پياز قلمه، بذر، دانه، ميوه، آن، دوربين و ویدئو الورود،ممنوع كاالهاي - 2 تبصره

 .است خارج ماده این شمول از

 زارتو طرف از صادره شغلي كارنامه داراي كه فارس خليج حوزه نشينهايشيخ مقيم كارگران - 6 تبصره

 ریال( 244444) هزار دویست مبلغ معادل توانندمي فوق امتيازاتبر عالوه باشندمي اجتماعي امور و كار

 ایرس و بازرگاني سودو حقوق كليه پرداخت با و مجوز كسب بدون مجاز كاالي نوع از( سال در بار یك)

 .برسانند فروش به دولت نظارت با و نموده وارد عوارض

 رینمساف كه كاالیي مقدار و شرایط قانون این اجرایي نامهآیين در شودمي داده اجازه دولت به - 02 ماده

 سوغات و هدیه عنوان به مجازند افراد كه كاالهایي مقدار همچنيننمایند، خارج كشور از خود با مجازند

 .نماید تعيين نمایند دریافت هدیه عنوان به خارج از یا و ارسال خارج به

 :گرددمي اصالح زیر شرح به گمركي امور قانون 67 ماده 9 بند - 06 ماده

 مؤسسات و دانشگاهها ، شهرداریها دولت، به خارجي مؤسسات و اشخاص دولتها، طرف از كه هدایایي"

 دهاينها متبركه، بقاع علميه، هايحوزه المنفعه،عام و خيریهمؤسسات تحقيقاتي، مراكز و عالي آموزش

 ".جزیيیا كلي از اعم بودن تجاري غير شرط به شود،مي داده بخش رهایي سازمانهاي و انقالبي
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 مایندنمي كاال صدور و ورود به اقدام تجاري طور به كه دولتي سازمانهاي و مؤسسات شركتها، - صرهتب

 .گردندنمي بند این مشمول

 .باشدمي ممنوع سواري، اتومبيل انواع ورود - 00 ماده

 ضرورت كه مواردي در و دفاع عالي شوراي تصویب با نظامي نيروهاي براي خودرو واردات - 1 تبصره

 .بود خواهد مجاز دولتموافقت و تشخيص به باشد، داشته حياتي

 رعایت با خارجي ترانزیت و سياسي هاينمایندگي مورد در ماده این موضوع خودروهاي ورود - 2 تبصره

 .است بالمانع مربوط مقررات

 عایتر و انتظامي و اطالعات مسئولين موافقت با خارجي اتباع سواري اتومبيلهاي موقت ورود - 6 تبصره

 .است بالمانع مربوط مقررات سایر

 نا اخراج به اقدام بيگانه دولتهاي كه صورتي در كنندمي كار كشور از خارج در كه ایراني اتباع - 0 تبصره

 ارجخ در كه كاميونت كاميون، وانت، خود همراه توانندمي خارجهامور وزارت تشخيص به بنمایند آنان حق

 .نمایند وارد هستند آن مالك و كردندمي استفاده

 دنمای تأسيس فروشگاههایي كشور ورودي مبادي در است مجاز شاهد گذاريسرمایه شركت - 04 ماده

 .گرددمي كارگران و مسافر همراهكاالهاي مشمول فروشگاه این كاالهاي و

 و ودخ همراه كاالهاي ميزان التفاوتمابه كشور به ورود از پس ماه یك تا توانندمي كارگران و مسافرین

 .نمایند خریداري الذكرفوقفروشگاههاي از قانون این 01 ماده در مقرر حد

 مقررات و ضوابط مطابق آن از حفاظت چگونگي و ورودي مبادي فروشگاههاي براي كاال تأمين نحوه

 .باشدمي گمركي امور قانون اجرایينامهآیين هشتم قسمت از سوم فصل به مربوط

 خواهد لتدو هيأت تصویب به مزبور شركت توسط عرضه قابل داخلي توليدات و وارداتي كاالهاي ليست

 .رسيد

 قانون این اجراي در دولت هايدستورالعمل و مقررات سایر و قانون این اجرایي هاينامهآیين - 01 ماده

 .باشد كشور كل بودجهقانون ارزي بودجه قسمت رعایت با باید
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 و تهيه قانون ابالغ تاریخ از روز 24 ظرف را قانون این اجرایي نامهآیين است مكلف دولت - 07 ماده

 آن رایياج نامهآیين ابالغ تاریخ از قانون این. نماید ابالغ ذیربطسازمانهاي به اجراء جهت نموده، تصویب

 .است اجراء قابل بازرگاني وزارت به

 .باشدمي قانون این اجراي مسئول بازرگاني وزارت - 04 ماده

 اهم تير یازدهم شنبه پنج روز جلسه در تبصره هشت و چهل و ماده هشت و چهل بر مشتمل فوق قانون

 تأیيد به 161150522 تاریخ در و تصویب اسالمي شورايمجلس شش و شصت و سيصد و هزار یك

 .است رسيده نگهبان محترم شوراي
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