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کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم و احترام،
    در راستای اجرای ماده ٩٢ قانون امورگمرکی و مواد ١٦٨-١٦١ آیین نامه اجرایی همان قانون و به منظور ایجاد وحدت رویه در 

فروشگاههای آزاد خروجی، مواردی به شرح ذیل ابالغ میگردد:
ارائه هرگونه خدمات به فروشگاه های آزاد منوط به عقد قرارداد با گمرک ایران میباشد. لذا از ارائه خدمات به فروشگاه  .١

های فاقد قرارداد جداً خودداری نمایند. 
اقالم مشمول ممنوعیت صادرات موضوع ماده ١٢٦ قانون امورگمرکی و ماده ٢٣ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور  .٢

قابل عرضه در فروشگاههای آزاد نخواهد بود. 
ارسال کاالی تولید داخلی (ساخت ایران) مشمول رویه مسافری برای عرضه و فروش در فروشگاههای آزاد خروجی مستقر  .٣

درسالن ترانزیت فرودگاه های مجاز به فعالیت در امر ورود وخروج مسافران خارجی و همچنین گمرکات مرز زمینی و یا 
دریایی دارای رویه مسافری با رعایت ماده ٩٢ قانون امورگمرکی و مواد ١٦٢ و ١٦٨ آیین نامه اجرایی آن قانون مشروط بر 
اینکه این کاالها مشمول عوارض و محدودیت و یا ممنوعیت نباشد (درخصوص کاالی عوارضی با اخذ عوارض به صورت 
سپرده و کاالی مجوزی پس از اخذ مجوز مربوطه) با تنظیم اظهارنامه خروج موقت توسط شرکت طرف قرارداد مطابق ماده 

١٦٢ آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی بارعایت سایر مقررات بالمانع است.
تبصره- ارسال کاالی خارجی واردات قطعی شده (داخلی مطابق بند ط ماده یک قانون امورگمرکی) برای عرضه و فروش 
در فروشگاههای آزاد موکول به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت ضوابط و مقررات ارزی ابالغ شده 

از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.

درهرمورد کاالی مورد تقاضا  تحت رویه خروج موقت (با توجه به نوع کاال سه ماهه) بانظارت الزم به  انبار یا فروشگاه  .٤

مذکور هدایت میگردد. تمدید پروانه های خروج موقت اشاره شده، تابع ضوابط و مقررات مربوطه خواهد بود.
تا مکانیزه شدن فرآیندهای ورود کاال به انبار اختصاصی یا فروشگاه  ، فروش و تسویه پروانه های  صدور موقت، تسویه  .٥

پروانه خروج موقت موکول به ارائه درخواست فروشگاه آزاد منظم به اسناد الزم از جمله تصاویر صفحات مشخصات مسافر 
در گذرنامه، تاریخ خروج مسافر، فاکتور فروش  مبتنی بر نوع، میزان و ارزش کاالی خارج شده توسط مسافر میباشد و پس 
از بررسی و تأیید مراتب توسط گمرک محل، نسبت به تبدیل به پروانه صادرات  قطعی (تنظیم اظهارنامه صادرات قطعی و 

درج موضوع تسویه بر روی اظهارنامه صادرات موقت) و اخذ تعهد سیستمی برگشت ارز حاصل از صادرات   اقدام شود. 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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کلیه تشریفات مربوطه می بایست در نهایت کنترل ودقت توسط گمرک محل و همچنین حوزه نظارت مربوطه صورت  .٦

پذیرد.

 

 


