
 آزاد مناطق در عوارض اخذ اجرایی نامه آیین

 )ایران .ا.ج صنعتی – تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون 10 ماده موضوع(

 

 :رود می کار به مربوط مشروح عبارات جای به زیر های واژه نامه آیین این در :1 ماده

 ایران اسالمی جمهوری کشور :کشور

 ایران اسالمی جمهوری صنعتی -آزادتجاری مناطق از یک هر :منطقه

 ایران اسالمی جمهوری صنعتی -آزادتجاری منطقه هر سازمان :سازمان

 :شود می اخذ مورد حسب سازمان توسط زیر مشروح عوارض : 2ماده

 نقلیه وسایل گذاری شماره قبال در سازمان که است وجوهی :گذاری شماره عوارض )الف

 .نماید می اخذ نوع وسیله، با متناسب زمینی،

 زمینـی  نقلیـه  وسـایل  دارندگان از ساالنه سازمان که است وجوهی: ساالنه عوارض )ب

 .نماید اخذ می وسیله، نوع با متناسب

 بـا  کـه  زمینـی  نقلیـه  وسـایل  رانندگان از سازمان که است وجوهی: تردد عوارض )پ

 اسـت  ممکن رضعوا این .نماید می اخذ کنند، می تردد در منطقه کشور نقاط سایر های پالک

 .گردد اخذ وسایل نقلیه تردد کارت صدور قالب در یا تردد هر بار در

 کشور از خارج مقصد به که اشخاصی از سازمان که است وجوهی :خروج عوارض )ت

 .دارد می دریافت خروج هنگام به شوند، خارج می منطقه مرزهای از

 را منطقـه  بـه  ورود قصد که اشخاصی از سازمان که است وجوهی :ورود عوارض )ث

  .دارد می دریافت دارند



 مؤسـسات  یا نقلیه وسایل دارندگان از سازمان که است وجوهی :مواصالت عوارض )ج

  .نماید می اخذ منطقه در شده ایجاد مواصالتی های از پایانه استفاده بابت نقل و حمل

 حمل برای بندری تسهیالت ارایه قبال در سازمان که است وجوهی: بندری عوارض )چ

 .دارد می دریافت آنها کنندگان استفاده از دریایی نقل و

 برای فرودگاهی تسهیالت ارایه درقبال سازمان که است وجوهی :فرودگاهی عوارض )ح

 .نماید می اخذ هوایی ونقل حمل مؤسسات یا کاال صاحبان از هواپیما و تردد هوایی ونقل حمل

 مجـوز  و تمدیـد  صدور قبال در سازمان که است وجوهی): پذیره(فعالیت  عوارض )خ

 .نماید می اخذ آنها از حقوقی و اشخاص حقیقی برای منطقه در فعالیت

 خـارج  از کاال واردات قصد که اشخاصی از سازمان که است وجوهی: کاال عوارض )د

  .نماید می اخذ دارند، را کشور نقاط سایر به منطقه کاال از حمل قصد یا و منطقه به

 یـا  دایـم (افرادسـاکن   و گردشگران مسافران، از اعم حقوقی و حقیقی اشخاص :تبصره

 محـدوده  در الـذکر  فـوق  موارد استثنای به کشور معمول هرگونه عوارض پرداخت از )موقت

  .باشند  می معاف آزاد منطقه

 

  .گردد می منظور منطقه درآمد حساب به نامه آیین این )2( ماده موضوع عوارض :3ماده 

 

 منطقـه  هـر  مدیره هیأت طرف از نامه آیین این )2(ماده  موضوع عوارض میزان :4 ماده

 ه مـورخ  30ت /16632نامـه شـماره    تـصویب ) 2(بند  در ترتیب مقرر به و شد خواهد تعیین

 .رسید خواهد  صنعتی-تجاری آزاد مناطق عالی ی شورا تصویب به  13/2/73


