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                ناظر/ مدیرکل/ مدیر محترم گمرک ...

باسالم و احترام 
   پیرو بخشنامه های شماره ٢٤٨/٩٦/١٠٧٢٨٢٥ مورخ ٩٦/١٠/٣ و ٢٠٢/٩٨/١١٥٦٨٦٠ مورخ ٩٨/٩/٩ و 
همچنین در اجرای مواد ٩٢ تا ٩٤ و ١٦١ تا ١٦٨ آیین نامه اجرایی آن و با توجه به اینکه به استناد ماده (٩٢) 
قانون امور گمرکی کلیه متقاضیان (بخش  غیردولتی ) ایجاد فروشگاه آزاد در مبادی ورودی وخروجی مجاز کشور با 
موافقت گمرک جمهوری اسالمی ایران  می توانند نسبت به عرضه محصوالت ومصنوعات ایرانی وخارجی صرفاً به 
مسافران ورودی وخروجی از طریق فروشگاه آزاد اقدام نمایند لذا به منظور یکسان سازی ویکنواختی فرآیند ها 
وتشریفات گمرکی مرتبط با چگونگی ورود ، فروش ونحوه تسویه کاالهای خارجی وارده قابل عرضه در فروشگاه های 

آزاد موارد ذیل با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق دولت مجددا تاکید می گردد.
  ١-  ارائه هر گونه خدمات به فروشگاه های آزاد منوط به عقد قرارداد با گمرک ایران می باشد لذا از ارائه خدمات به         

فرو شگاه های فاقد قرارداد جدا" خودداری گردد.ضمنا" تایید وضعیت و تمدید قرار داد فروشگاه های آزاد موکول به ایفای 
تعهدات انجام نشده آنها خواهد بود.

٢- به استناد ماده ١٦٢ آئین نامه اجرایی قانون امورگمرکی ، درصورتی که به دلیل خارج بودن محل انبار فروشگاه از 
انبارهای گمرک امکان تحویل کاالهای وارده به فروشگاه آزاد  با رعایت مقررات مربوط به تحویل وتحول کاال وتنظیم 
صورتمجلس وجود نداشته باشد ؛ الزم است دایر کننده فروشگاه آزاد ، عالوه بر قرارداد دایر نمودن فروشگاه آزاد 
(موضوع ماده ١٦١ آیین نامه) ،قرار داد انبار اختصاصی در هر شهر(محل اجرای قرارداد) نیز تحت کلید گمرک محل 
وبا رعایت مواد ٢٧ تا ٣٢ قانون امور گمرکی وآیین نامه اجرایی مربوطه وبخشنامه های شماره ١٦٥/٧٣/٤٦/٧٠٤/١٠٤٦٠١ 
مورخ ٩٠/٥/٢٣ وشماره ٩٣/٣٣٣٩١ مورخ ٩٣/٢/٢٩  و تفویض اختیار موضوع بخشنامه ١٦١/٩١٧٧٦-٩٤/٥/١٩مرکز 

واردات وامور مناطق آزاد وویژه با گمرک ایران پس از احراز شرایط اعالم شده منعقد نماید .
٣-کلیه کاال های خارجی قابل عرضه درفروشگاه های آزاد ، از گمرکات مرزی (مبداء ورود) صرفاتحت رویه ترانزیت 
داخلی با اخذ تضامین الزم به انبار اختصاصی مربوطه ارسال  و انتقال کاالاز انبار اختصاصی به محـل فروشـگاه آزاد (انبار 
فروشگاه) با تشریفات  رویه ورود موقت انجام خواهـد شـد. تاکیـد میگردد گـمرکات ( مرزی وغیرمرزی )امکان صدور 
پروانه ورود موقت برای کاالهای وارده به نام فروشگاه های آزاد را ندارند ، کلیه گمرکات موظفند با رعایت کلیه 
قوانین و مقررات مربوطه و ضمن خودداری از ورود موقت کاالهای مربوط به فروشگاه های مورد اشاره، نسبت به 
انتقال کاال با رویه ترانزیت داخلی صرفا به مقصد انبار اختصاصی شهر محل قرارداد(موضوع بند ١) اقدام و اعالم 
وصول کاال را پیگیری نمایند. بنابراین امکان صدور پروانه ورود موقت برای کاالهای وارده به نام فروشگاههای آزاد 
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توسط گمرکات مرزی و غیر مرزی (که فروشگاه آزاد تحت نظارت خود ندارند) وجود نداشته وعدم صدور پروانه 
ورود موقت جهت کاالهای فروشگاههای مذکور توسط کلیه گمرکات پیش از انتقال به انبار اختصاصی و همچنین  

پیگیری پروانه های ورود موقت صادره نیز مورد تاکید میباشد. 
٤-ترانزیت کاالهای مستثنی شده از جمله لوازم خانگی حجیم مطابق اقالم اعالم شده در بخشنامه شماره 
٩٨/١١٥٦٨٦٠ مورخ ٩٨/٩/٩ و عدم خروج تجمیعی  کاالها از فروشگاه تاکید می گردد.همچنین رعایت 
مدت زمان برخورداری از امتیاز گذرنامه ٢٤ ساعت از زمان  ورود مسافر  بوده و به منظور جلوگیری از 

هر گونه سوءاستفاده احتمالی رعایت دقیق آنها الزامی است .
٥-فروش کاالبه افراد غیر مسافر اکیدا" ممنوع می باشد .

٦-تا مکانیزه شدن فرآیندهای ورود کاال به انبار اختصاصی ، فروش و تسویه پروانه های ورود موقت ، ضروریست اسناد الزم 
از جمله تصاویر صفحات مشخصات مسافر در گذرنامه ، تاریخ ورود مسافر ، نوع و میزان ارزش کاال ، فاکتور فروش به همراه 

نسخه ای از پته صدور به منظور امکان کنترل و نظارت نگهداری شود
٧-کاالهای خارجی گمرک شده (کاالهای خارجی که قبال تشریفات ورود قطعی انجام و حقوق ورودی پرداخت نموده 
و منجربه صدور پروانه قطعی شده است)   جهت عرضه در فروشگاه آزاد با انجام تشریفات صدور موقت به فروشگاه آزاد 
انتقال یابند و پس از فروش و  ارائه اسناد و فاکتور تسلیمی و با اعمال کنترل های الزم پروانه صدور موقت تبدیل به صدور 

قطعی گردد.
٨-حداکثر مدت مجاز نگهداری کاال در انبارهای اختصاصی باستناد بخشنامه شماره ٣٨١/٩٢/١٥٦٢٦٧ مورخ ٩٢/٨/١٣ 
معاونت محترم امور گمرکی ٨ ماه می باشد ،لذا نظر به اینکه ممکن است فروش برخی از کاالها دربعضی استانها بیش از 
مدت مذکور به طول انجامدودرصورت تقاضای تمدید مهلت مذکور  مراتب از طریق مرکز واردات وامور مناطق آزاد 

وویژه انجام میگیرد. درغیراینصورت مشمول مقررات مترو که خواهند شد 
٩-با توجه باینکه باستناد ماده (١٦٧) آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مهلت ورود موقت کاالی خارجی  منتقل شده 
به فروشگاه های آزاد ٦ ماه  میباشد  ، هرگونه تمدید پروانه ورود موقت مربوطه با نظر مرکز واردات و امور مناطق آزاد و 

ویژه امکانپذیر خواهد بود .
١٠-بر اساس ماده (١٦٣) آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مقرر گردیده است، دفتری جهت ثبت کاالی وارده از 
خارج ودفتر ثبت کاالی داخلی طبق نمونه ای که از طرف گمرک ایران تعیین می شود مورد استفاده قرار گیرد دراجرای 
بند (٩) مصوبات بیست وپنجمین جلسه کارگروه ارتقاء  سالمت اداری کلیه فرآیند گمرکی کاالهای قابل عرضه 
درفروشگاه های آزاد از مرحله ورود به انباراختصاصی ، فروش وتسویه الکترونیکی پروانه های ورود موقت میبایست به 
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صورت مکانیزه انجام شود .بدیهی است تا زمان راه اندازی کامل سامانه موصوف از دفتر متحد الشکل در این خصوص 
استفاده شود. 

                ضمنا مسئولیت حسن اجرای  مفاداین بخشنامه بعهده باالترین مقام گمرکات اجرایی ومسئولیت نظارت براجرای دقیق آن بر
               عهدۀ ناظرین  محترم حوزه های نظارتی خواهد بود .

  


