
 پرسش های متداول

 اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد

 یبندر ژهیدر مناطق و دیآالت خط تول نیو ماش هیمواد اول ،یمصرف یو استفاده از کاالها یریصدور مجوز بکارگ :خدمت

 

 مقررات ورود و صدور کاال در مناطق ویژه اقتصادی چگونه است؟ – 1

مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا سایر مناطق ویژه  1384/  3/  11مناطق ویژه اقتصادی مصوب قانون تشکیل و اداره  8مطابق ماده 
اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف 

های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و شرعی نمی شود و بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت 
 مبادالت بازگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می باشد.

 

در محدوده مناطق ویژه    ) خارجی(  ی و اقالم مصرفیاستفاده وبکارگیری از مواد اولیه، قطعات یدک   آیا ورود ، – 2

 بندری دارای دستورالعمل می باشد؟  اقتصادی

)خارجی( در محدوده مناطق ویژه اقتصادی بندری   بکارگیری از مواد اولیه، قطعات یدکی و اقالم مصرفی ، استفاده وبله، دستورالعمل اجرایی ورود
 باشد.می

 

 می گویند؟به چه اشخاصی متقاضی  – 3

 نامه ورود از منطقه، درخواست مجوز مصرفی از اقالم خارجی را دارند.ن قانونی وی که پس از اخذ موافقتاشخاص حقیقی یا حقوقی یا نمایندگا

 

 مجوز بکارگیری و استفاده چیست؟ – 4

 گردد.مصرفی خارجی در منطقه صادر می  مجوزی که برابر مقررات، برای متقاضی استفاده و بکارگیری از اقالم 

 

 حکم تحویل و انتقال اقالم وارده به اماکن منطقه چیست؟ – 5

 گردد.اجازه انتقال اقالم خارجی از انبار تحویل گیرنده/ منطقه به محوطه اختصاصی متقاضی که توسط سازمان مسئول منطقه صادر می

 

 گزارش مصرف اقالم خارجی وارده چیست ؟– 6

مستندات بردار باید حداکثر هر سه ماه یکبار گزارش نحوه استفاده و بکارگیری از مواد اولیه، کاالی مصرفی و باقیمانده اقالم، ضایعات مربوط و بهره
 .تواند نسبت به صدور موافقت نامه ورود اقالم جدید اقدام نمایدآن را ارائه نماید در غیر اینصورت تا تعیین تکلیف آن، منطقه نمی



درصورتیکه اقالم وارده به هرعلتی کاربری خودرا از دست بدهد و یا در جریان تولید به ضایعات تبدیل شود متقاضی چه  – 7

 کار ی بایستی انجام دهد؟

طقه و یا مرجوع و ترخیص اقالم از من نسبت به خروج، موظف است در صورتیکه متقاضی نخواهد این اقالم را در انبار اختصاصی خود نگهداری کند، 

خروج قطعات داغی و ضایعات باقیمانده از اقالم خارجی   گردد.در غیراینصورت برابر با مقررات منطقه رفتار می بازیافت و معدوم ساختن آنها اقدام نماید
 باشد:های ذیل میبر اساس یکی از روش

 ترانزیت به سایر مناطق آزاد/ویژه اقتصادی .1

 کشوراعاده/انتقال به خارج از  .2

 ترخیص قطعی .3

 07/1396/ 24مورخ 1894بر اساس دستورالعمل نحوه برخورد با کاالی فاسد شده مصوب اجالس شماره   معدوم نمودن کاالهای فاسد شدنی .4
 هیأت عامل سازمان

 اسقاط اقالم ضایعاتی .5

 

 و حکم تحویل و انتقال چگونه می باشد؟ شرایط صدور مجوز بکارگیری و استفاده  – 8

 : باشد ذیل شرایط از یکی حائز باید فعالیت، مجوز متقاضی ورود اقالم خارجی به منطقه، ضمن دارا بودن 

 بینی شده باشد.قرارداد مستقیم با منطقه که حسب مفاد قرارداد امکان ورود تجهیزات، نوع و تعداد کاربری آن پیش  -1

 قرارداد مستقیم با منطقه و درچارچوب شرایط قرارداد اصلی با منطقه باشد.قرارداد ثانویه )حداقل یک ساله( با دارنده   -2
 

 چند ساله می باشد؟ مدت اعتبار بکارگیری و استفاده  – 9

مدید مدت اعتبار مجوز استفاده و بکارگیری حداکثر یکساله بوده و بر اساس مدت اعتبار مجوز فعالیت و پس از دریافت گزارش میزان مصرف قابل ت
 باشد.می

 

 واحد تعیین ارزش گمرک مستقر در منطقه چیست؟ – 10

 نماید :های ذیل تعیین میواحدی است در امور منطقه که ارزش کاال بر مبنای یکی از روش

 کشور مبداء  سوابق ترخیص کاالی مثل همزمان از همان

 سوابق ترخیص کاالی مشابه همزمان از همان کشور مبداء

 های الزمکاال در بازار داخلی پس از تعدیلقیمت فروش همان 

 ارزش محاسباتی بر مبناء عوامل متشکله

 های فوق الذکرارزش گذاری کاال بر مبناء مدارک و اطالعات موجود و با انعطاف در به کارگیری روش

 



 صدور مجوز بکارگیری و استفاده بر چه اساسی است؟ – 11

براساس درخواست ذینفع قبض انبار صورت پذیرفته بنحوی که نام مندرج در مجوز صادره دقیقاً با نام ذینفع صدور مجوز استفاده و بکارگیری باید 
 قبض انبار مطابقت داشته باشد.

 

 اقالم مصرفی خارجی وارده به منطقه، مشمول پرداخت هزینه می باشد؟ – 12

 :باشدبر اساس کتابچه تعرفه میوب های مصاقالم مصرفی خارجی وارده به منطقه، مشمول پرداخت هزینه

 هزینه صدور مجوز استفاده و بکارگیری و تمدید آن .1

 هزینه تسهیالت مواصالتی و مهندسی منطقه .2
 


