
به سرزمین اصلی  مواد وکاالی ساخته شده مراحل تعیین واخذ مصوبه درصد ارزش افزوده و سهم مجاز قابل ورود

 اطالعات. چهجهت دریافت دفتر فرم ها( -اقتصادی ارگ جدید )مراجعین منطقه ویژه سایتمراجعه نماینده واحد تولیدی به  .1
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چگونگی توضیحات الزم در خصوص تکمیل کردن جاهای خالی و قرمز رنگ با توجه به  و از طریق سایت تحویل دفترچه اطالعات .2

.تکمیل اطالعات 

. اولیه در یک نسخه جهت بررسیبه دفتر منطقه همراه با نامه واحد تولیدی  طرف دفترچه اطالعات تکمیل شده از ارسال .3

و یا اعالم اشکاالت به واحد تولیدی جهت انجام اصالحات الزم. یدبررسی دفترچه اطالعات ، تائ .4

رفع اشکاالت و اصالح موارد توسط واحد تولیدی. .5

دفترچه با ماشین آالت، تجهیزات و مواد اولیه مصرفی  5،4،3،2ویژه از محل واحد تولیدی و مطابقت جداول  کارشناس منطقهبازدید  .6

ی اقالم مصرفی و کنترل های الزم در خصوص میزان و ضرائب مصرف مواد طبق جداول دفترچه و تائید آن.و بررس

.دفترچه اصالح شده و اطمینان کامل از درج کلیه اطالعات و جداول دفترچه بررسی نهایی .7

امضاء مدیر عامل واحد تولیدی در تمام جلد دفترچه اطالعات مزبور با مشخصات تائید شده ممهور به مهر شرکت و  5تهیه و تنظیم  .8

 و عندالزوم سایر مراجع قانونی صفحات به همراه مدارک در خواستی شامل فاکتور ها ، اسناد خارجی ،تائیدیه وزارت صنایع و ...

قابل ورود به منضم به نامه رسمی واحد تولیدی به عنوان مدیر عامل منطقه ویژه با ذکر درخواست میزان ارزش افزوده و سهم مجاز 

سرزمین اصلی.

.کمیسیونخطاب به دبیرنامه واحد تولیدی منضم به یک نسخه از دفترچه ها از جلد4تهیه وارسال نامه همراه با  .9

در جلسات کمیسیون  طرح موضوع  بررسی دبیرخانه نسبت به صحت و کامل بودن دفترچه ها و اطالعات ارسالی جهت تعیین نوبت .11

(طی نامه ای به سازمان منطقه عودت می گردد. مجددجهت اصالح دفترچه  مدارک در صورت نقص).

اخذ دعوت نامه از دبیرخانه کمیسیون ارزش افزوده با ذکر تاریخ ، ساعت و محل برگزاری جلسه .11

درصد معافیت ارزش افزوده و سهم مجاز ورود کاال به سرزمین اصلی توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان ذیل تشکیل می  تعیین .12

شود:

صنعتی و ویژه اقتصادی -نماینده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-

نماینده گمرک جمهوری اسالمی ایران-

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت-

مرکزی جمهوری اسالمی ایراننماینده بانک -

نماینده سازمان منطقه-

حضور نماینده مطلع از شرایط واحد تولیدی)ترجیحا مدیرعامل( و ادای توضیحات در رابطه با شرایط واحد تولیدی و سئواالت مورد  .13

نظر کمیسیون الزامی است.

یک  دریافتو دفاع از پرونده و  تکمیلیتوضیحات شرکت نماینده منطقه ویژه در جلسه کمیسیون تعیین ارزش افزوده جهت ادای  .14

از دبیر کمیسیون . نسخه رونوشت خالصه مصوبات همزمان با پایان جلسه
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به دفتر  مصوبات کمیسیون منضم به رونوشت نامه ارسالی برای ریاست گمرک جمهوری اسالمی ایران از طرف دبیرخانهارسال  .15

 مرکزی منطقه ویژه.
 

منطقه به مدیر  دفتر مرکزیارسال خالصه مصوبات و نامه مربوطه به انضمام یک جلد دفترچه تائید شده به همراه نامه ای از طرف  .16

 مفاد آن. تجهت اطالع و اعالم به دفتر امور اجرائی منطقه ویژه و رعای ویژه
 

 انجام شده. لیداتودرخواست تولید کننده از دفتر امور اجرایی جهت صدور گواهی تولید برای ت .17

 تولید کننده فرم اعالم تولید را پر کرده و به استناد مصوبات کمیسیون، طی نامه ای به سازمان منطقه اعالم می نماید. -

مستهلک  صدور اولین گواهی تولید و منطقه ضمن بازدید و بررسی درخواست تولید کننده، در صورت تایید تولید، نسبت به -

 اولیه مربوط به محصول تولیدی اقدام می نماید. نمودن قبوض انبار مواد

 

  ارسال اولین گواهی تولید صادره به همراه نامه از دفتر امور اجرائی منطقه ویژه به دفتر مرکزی. .18

ارسال نامه به کمیسیون تعیین ارزش افزوده همراه با یک برگ گواهی تولید صادر شده مبنی بر میزان تعداد تولیدات جهت ابالغ  .19

 مصوبه به دفتر واردات گمرک جمهوری اسالمی ایران.
 

ارسال نامه رئیس کمیسیون تعیین ارزش افزوده به مدیر کل دفتر گمرک ج . ا . ا . به منظور اجرائی نمودن مصوبه مربوطه در  .21

 داخل کشور و لحاظ نمودن میزان ارزش افزوده در مراحل بعدی. هخصوص سهم مجاز قابل ورود ب

 به گمرک اجرائی منطقه ویژه جهت اجرای مصوبات از طرف دفتر واردات گمرک . ابالغ موضوع .21

طرح توجیهی با مهر و امضای تایید، به گمرک  5و4نیز میزان تولید واحد تولیدی را همراه با جداول  اجرایی منطقهگمرک  -

 ی نماید.ایران مستقر در منطقه جهت اعمال معافیت های اخذ شده در کمیسیون، ارسال و اعالم م

در این مرحله تولید کننده می تواند پس از انجام مراحل اداری و گمرکی و همچنین تایید منطقه نسبت به خروج کاالی تولید  -

 شده خود اقدام نماید.

رای دفعات بعدی فقط گواهی تولید و باصلی فرایند فوق یکبار انجام می شود الزم به ذکر است در صورت ورود کاال به سرزمین  -

 صادر خواهد شد.

 

یا تغییر ترکیب ارزش مواد اولیه وارداتی مورد  وواحد تولیدی در صورت اضافه نمودن محصول جدید 

 .استفاده، باید مصوبات جدید را از کمیسیون ارزش افزوده اخذ نماید
 

 


