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تعرفه های سال 9317
تعرفه های گمرکی:
جدول تعرفه هزینه های گمرکی متعلق به کاالوتجهیزات وارداتی
9317

ردیف

شرح خدمات

1

کلیه ماشین آالت پروژه های نفتی – گازی – پاالیشگاهی و پتروشیمی

 111,051ریال

0

کلیه ماشین آالت و تجهیزات صنعتی غیر پروژهای

 111,051ریال

3

کلیه ماشین آالت خط تولید و کاالهای سرمایهای بخش خصوصی

 111,051ریال

4

مواد اولیه مصرفی و کاالهای واسطهای و نیم ساخته و قطعات صنعتی جهت تولید

 111,051ریال

5

سایر کاالها ( مصرفی و خدماتی )

 111,051ریال

به ازای هر تن

جدول تعرفه های خدمات گمرکی متعلق به صادرات
9317
ردیف

شرح خدمات

به ازای هر
تن /مترمکعب/تن متریک

1

میعانات گازی – گاز مایع – فرآورده های نفتی– محصوالت مجتمع های
پتروشیمی و پاالیشگاهی و محصوالت و فر آورده های تولیدی بخش خصوصی و
صنایع پایین دستی به خارج از کشور

2

 3/329ریال
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هزینه خدمات گمرکی نقل و انتقالی کاال
مبلغ تعرفه

شرح خدمات

نقل و انتقال کاال  ,مواد  ,تجهیزات و ماشین آالت و وسایط نقلیه به مناطق

تا سقف  31تن مبلغ  1/353/051ریال

آزاد و ویژه صنعتی

از  31تن به باال به ازای هر تن  55/105ریال

جدول  : 9-9تعرفه های امورگمرکی
9317
ردیف

شرح خدمات

1

قبض انبار قابل معامله ( به ازاء هر عمل تجمیع و یا تغییر نام و ظهر نویسی )

0

قبض انبار تفکیکی

3

گواهی مبدا جهت تولیدات داخل منطقه

4

گواهی مبدا جهت کاالهای غیر تولیدی منطقه

هرفقره
 1,353,051ریال تا سقف  31تن واز 31
تن به باالتر برای هر تن  33,151ریال
 1,353,051ریال تا سقف  31تن و از
 31تن به باالتربرای هر تن 33,151ریال
 0,015,111ریال تا سقف  31تن و از 31
تن به باالتر برای هر تن  33,151ریال
 1,110,511ریال تا سقف  31تن و تز 31
تن به باالتر برای هر تن  33,151ریال

ارزیابی و صدور قبض انبار کاالهای اسقاطی و ضایعاتی از محل کاالهای وارداتی

5

به منطقه همچون چوب ,آهن قراضه و غیره که به تشخیص گمرک ضایعات بوده

 3,310,511ریال

و دارای ارزش اقتصادی میباشد.

3

صدور گواهی تولید کلیه محصوالت تولیدی مجتمعهای پتروشیمی و
پاالیشگاهی

3

 5,510,511ریال
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0

 1,110,511ریال

صدور گواهی تولید سایر محصوالت تولیدی

نکته :

عمب مبی باشبم کسب تب ،تب ،محسبو

 -1در خصوص کاالهایی که در محاسبهه هزینبه خبمما آنهبا وزن کباال مبك
می گ دد.
 -2گواهی توليم جهت توليم یا ف آورده مشخص پس از توليم ب اي یكهار صادر می شود.

جدول  : 9-2هزینه صدور گواهی مصرف و نصب کاال در پروژه های منطقه
هزینه بر اساس تناژ محموله

ردیف

وزن محموله

1

تا  51تن کل محموله

 3,310,511ریال

2

 51تن تا  011تن کل محموله

 5,510,511ریال

9

باالتر از  011تن

 8,801,111ریال

مصرف شده

جدول  : 9-3هزینه صدور گواهی مصرف و بکارگیری کاال در سکوهای دریایی

ردیف

وزن محموله

هزینه بر اساس تناژ محموله

1

تا  51تن وزن کل محموله

 5,510,511ریال

2

 51تن تا  011تن کل محموله

 8,801,111ریال

9

باالتر از  011تن

 11,105,111ریال
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گواهی مبدأ :
ب اساس تهص ه ذی ماده  11قانون تشكي و اداره مناطق ویژه سازمان منطقه مجاز است به در خواست متقاضی ب اي کاالهایی
که از منطقه خارج می شونم اقمام به صمور گواهی مهمأ نمایم .
ف اینم فوق شام اخذ در خواست از صاحب کاال ب رسی رویت و انطهاق مشخصا کاال با اسناد ارائه شمه می باشم.
مدت توقف کاال در گمرگ منطقه:
مم زمان مجاز توقف کاال در گم

منطقه شش ماه از تاریخ صمور قهض انهار منطقه می باشم و پس از انقضاي ای ،مم و عمم

خ وج یا تعيي ،تكليف کاال از گم

منطقه نسهت به اعمال ضوابط اج ایی خود اقمام می نمایم.

خودرو :
 )1ورود خودرو به منطقه ویژه اقتصادي الوان فقط توسط اشخاص و فعاالن اقتصادي داراي مجوز فعاليت در منطقه امكان
پذی می باشم.
 )2ورود خودروهاي سواري با بيش از یک ممل پایي ،ت از سال ساخت ممنوع می باشم.
 )9ورود خودروهاي عمومی نيمه سنگي ،از قهي اتوبوس مينی بوس ون  ...با بيش ازچهار ممل پایي ،ت از سال ساخت
ممنوع می باشم.
 )4ورود خودروهاي بارب ي ماشي ،آال سنگي ،و راه سازي با بيش از یک ممل پایي ،ت از سال ساخت ممنوع می باشم.
ضمناً ورود خودروهاي مستعم و پایي ،ت از ممل سال مش وط به اخذ تأئيمیه کارشناس فنی سازمان می باشم .
 )5ورود موتور سيكلت با عم کمت از یكسال و حماکث حجم  251سی سی امكان پذی می باشم .
 )6حماکث زمان مجاز استفاده از خودروها و ماشي ،آال فوق الذک در منطقه ویژه اقتصادي الوان ده سال از تاریخ ساخت
آنها می باشم و پس از اتمام دوره مذکور با تایيم کارشناس فنی مورد تأیيم و معتمم منطقه ویژه زمان مجاز استفاده از
خودروها و ماشي ،آال

مورد نظ بصور

ساليانه تا سقف  15سال از تاریخ ساخت قاب تممیم میباشم .در غي ای،

صور اینگونه خودروها بایم به مهما م جوع گ دیمه و یا توسط م اکز قانونی اسقاط شود
تبصره :مك احتسا مم  15ساله زمان مجاز استفاده از خودروها تاریخ ساخت آنها می باشم  .بمیهی است که به
نسهت سنوا سپ ي شمه از زمان ساخت در زمان ورود به منطقه مم قابليت استفاده از آنها (15سال) کاهش می یابم.
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جدول :9-4هزینه سالیانه تردد خودرو پالک منطقه در داخل منطقه
موتور سیکلت

خودروی سواری

حجم

حجم

خودرو های سنگین

موتورکمتر از

موتوربیشتر از

و

cc925

ماشین آالت سنگین

2,205,000

99,025,000

حجم موتور تا

حجم موتور

cc2000

بیشتر از

خودروی نیمه

cc2000

سنگین

cc925

4,490,000

6,695,000

9,902,500

3,307,500

توضیح اینکه مبالغ فوق در خصوص خودروهای مدل سال می باشد که به ازای هر سال از زمان ساخت معادل ده ( )11درصد
مبالغ فوق به تعرفه هزینه سالیانه تردد خودرو اضافه می گردد.

جدول  :9-5هزینه های گمرکی و صدور قبض انبار
خودرو سواری

خودروی عمومی

موتور سیکلت

ماشین آالت سنگین

شرح خدمات

ریال

ریال

ریال

ریال

صدور مدارک مالکیت

3,310,511

5,510,511

1,110,511

11,105,111

پالک گذاری

5,510,511

0,010,511

1,110,511

11,105,111

صدور مدارک مالکیت المثنی

5,510,511

0,010,511

1,110,511

5,510,511

تعویض پالک مجدد

5,510,511

5,510,511

-

5,510,511

صدور قبض انبار

1,353,051

1,353,051

1,353,051

1,353,051

5,510,511

8,038,051

0,053,051

11,105,111

تنظیم صورتجلسه نقل و
انتقال در داخل منطقه
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.

هزینه های خدمات ترانزیت خارجی :
با توجه به اینكه در ماده  1قانون تشكي و اداره مناطق ویژه ت انزیت خارجی را به عنوان یكی از اهماف تشكي مناطق ویژه ذک
نموده لذا کليه کاالهایی که تحت رویه ت انزیت خارجی با نظار سازمان منطقه وارد محموده منطقه ویژه شمه و از یكی از مهادي
مجاز منطقه خارج می شود مشمول هزینه فوق می گ دنم  .خمما ارئه شمه در ای ،حوزه شام بازدیم ب رسی و انطهاق کاال با
اسناد ورودي نظار و تنظيم صور جلسه کاال در اماک ،مورد تائيم گم – نظار ب بارگي ي و انتقال کاال به وسيله خ وجی .
هزینه کليه عمليا فوق در زمان صمور مجوز ت انزیت خارجی اخذ می گ دد بش ح ذی می باشم .
به ازاي ه ت ،کاالي عهوري از منطقه تحت رویه ت انزیت خارجی مهلغ  5 519ریال تعيي ،می گ دد .
تبصره  :1سازمان منطقه می توانم در ه سال به ميزان  %15مهلغ فوق را افزایش دهم .
تبصره  ( :0کس ت ،ت ،محسو می گ دد )

خدمات عمومی  ،زیر بنایی  ،بهداشتی  ،مهندسی و رفاهی
ای ،بخش م بوط به به ه منمي از خمماتی است که ارائه آنها به موجب قانون ب عهمه سازمان منطقه می باشم وبه ه ب داران
س مایه گذاران و بطور کلی فعاالن اقتصادي در منطقه از آن متنفع می گ دنم .همچني ،تع فه هاي ای ،بخش شام
امكانا

تسهيك

تاسيسا زی بنایی و ساختمانی ایجاد شمه توسط و به هزینه سازمان منطقه به همنم می شونم و ادامه استفاده از ای،

امكانا مستلزم ص ف هزینه جهت حفاظت نگهماري ت ميم و نوسازي دائمی آنها می باشم  .ای ،تاسيسا بطور کلی شام
راههاي ارتهاطی و دست سی پ ها فضاي سهز عمومی تنظيفا عمومی خمما آتش نشانی و دفع پسمانم ح است و نظم و
ا منيت عمومی منطقه و نظای آن می باشم که به ه حال هيچنوع فعاليت اقتصادي بمون وجود آنها در منطقه امكان پذی نمیباشم.
تع فه هاي متعلق به ای ،بخش خمما شام بنمها و جماول ذی می باشم .
الف  :تع فه صمور مجوز فعاليت ب اي اشخاص حقيقی ش کتهاي پيمانكاري و خمماتی فعال در منطقه ساالنه  1.659.051ریال و
ب اي ش کتهاي توليمي ساالنه  11.125.111ریال می باشم.
تبصره  :تع فه تممیم مجوز فعاليت ب اي اشخاص حقيقی ش کتهاي پيمانكاري و خمماتی فعال در منطقه با توجه به مم زمان ارائه
خمما

کس ي از هزینه صمور ساليانه مجوز فعاليت می باشم.
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ب  :تع فه صمور پ وانه به ه ب داري و تأسيس ش کتهاي توليمي در منطقه  11.125.111ریال می باشم.
ج  :از ش کتهاي توليم کننمه محصوال شيميایی یا پت وشيمی به ازاء ه ت ،محصول توليمي خ وجی از مجتمع ها ب اي صمور به
خارج یا ورود به داخ س زمي ،اصلی  191 135ریال .
د  :از ش کتهاي تامي ،کننمه یوتيليتی( پشتيهانی کننمه) بازاء ه ت ،یا مت مكعب محصول توليمي مهلغ  5 519ریال
ه  :ب اي اشخاص حقيقی و حقوقی که در منطقه فعاليتهاي خمماتی انجام می دهنم بازاء ه مت م بع اراضی متص ف  16 595ریال
ساالنه .
و  :هزینه آمادگی بابت به ه ب داري تعمي و نگهماري و توسعه زی ساختهاي منطقه به ازاء ه ت ،ظ فيت اسمی توليم مهلغ
 22 151ریال .
ز :ب اي آن دسته از اشخاص حقيقی و حقوقی که هنوز در م حله اج اي ط ح هستنم ( پایان کار اخذ ننمودهانم ) به ازاء ه مت
م بع اراضی تحت تص ف  551ریال ساليانه.
ح  :ب اي اشخاص حقيقی و حقوقی که خارج از ف آینم توليم مهادر به نگهماري ذخي ه سازي یا ف وش ت کيها هيمروک بوري
غي ت انزیتی وارده از س زمي ،اصلی ( اعم از محصوال یا مواد اوليه خام ) می نماینم به ازاء ه ت 24 255 ،ریال .
ط  :مجوز فعاليت پ وژه ب اي کليه پيمانكاران فعال در سطح منطقه ب اساس جمول زی صادر می گ دد.
( /1111متوسط تعداد پرسنل پیمان/10+مدت قرارداد ماه) * (مبلغ قرارداد)* = 1/1115مجوز فعالیت پروژه
((متوسط تعداد پرسنل پیمان* مدت قرارداد به ماه)( /متوسط تعداد پرسنل پیمان +مدت قرارداد به ماه) *)1+
 -1ب اي پيمانهاي با مهلغ باالت از  4111ميليارد ریال ميزان تع فه ب اساس مهلغ مذکور( 4111ميليارد ریال) محاسهه
می گ دد.
 -2مهلغ تع فه یک بار ب اي پيمان (با ه مم زمان ) محاسهه و وصول میگ دد.
 -9ن خ تسعي ارز پيمانها ب اساس ن خ تسعي بانک م کزي در سال انعقاد ق ارداد می باشم.
 -4مهلغ ق ارداد شام مجموع مهلغ اوليه و کليه الحاقيههاي ق ارداد میباشم.

ی  :تع فه اخذ مجوز کميسيون مادهي  9آئي ،نامه اج ائی جهت ارزش افزوده توليما منطقه  5 512 511ریال
ب اي ه ف آورده.
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ک :تخلفات و جرائم

حسب مورد عكوه ب

-1

-2
-9

-4

-5

-6
-0

تخطی از مق را ای ،کتابچه تخلف محسو شمه و سازمان ب اب قواني ،و مق را
اعمال مجازاتهاي مق ر در قواني ،م بوطه به ش ح ذی عم مینمایم.
انتقال مجوز فعاليت یا به ه ب داري به ه شخص حقيقی و حقوقی که بمون موافقت سازمان صور پذی د
تخلف محسو گ دیمه و موجب ابطال مجوز فعاليت خواهم شم  .همچني ،انجام ه گونه فعاليتی که مغای با
موضوع مجوز باشم موجب تعليق مجوز میگ دد.
در صور لغو مجوز فعاليت یا به ه ب داري دارنمه مجوز بایم ظ ف ده روز از تاریخ ابكغ تصميم قطعی
سازمان اص مجوز را به م جع صمور مجوز مست د نمایم.
شخص حقوقی یا حقيقی دارنمه مجوز بایم ه گونه تغيي در امور م بوط به ش کت و یا اقامتگاه خود را به
اطكع سازمان ب سانم در غي اینصور فعاليت او به تشخيص منطقه از یک تا سه ماه به حالت تعليق در
میآیم.
در صورتی که شخص حقيقی صاحب مجوز تمام یا یكی از ش ایط مق ر در ای ،کتابچه را بنا به تشخيص
سازمان از دست دهم فعاليت وي تا  9ماه معلق گ دیمه و در صورتيكه در مم یاد شمه ش ایط مورد نظ را
ف اهم ننمایم مجوز فعاليت وي لغو میگ دد.
در صورتی که شخص حقيقی صاحب مجوز فعاليت فو نمایم یا محجور شود ورثه متوفی یا قيم شخص
محجور بایم حماکث تا  9ماه شخصی را که حائز ش ایط مق ر در ای ،کتابچه باشم مع فی نمایم .در غي
اینصور مجوز فعاليت وي لغو میگ دد.
ورشكستگی به تقصي و تقلب که منج به انحكل ش کت گ دد موجب لغو مجوز میشود.
اشخاص حقيقی و حقوقی فعال در منطقه موظف به حفظ و نگهماري ابنيه مستحمثا تأسيسا و
همچني ،تجهيزا مستق در منطقه بوده و در صور ای اد ض ر و زیان مسئول پ داخت خسار به سازمان
و اشخاص ثالث و رفع نقص وارده ب اب تشخيص سازمان می باشنم.
1
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 -5ت دد ه نوع وسيله نقليه مشمول ای ،کتابچه در منطقه که ضوابط و مق را و هزینههاي مش وحه مذکور را
رعایت ننمایم ممنوع و ح است منطقه ضم ،اعمال مق را وسيله نقليه را تا تعيي ،تكليف متوقف
مینمایم.
 -3ه گونه جع و تزوی نسهت به اسناد صادره از منطقه ویژه جع در اسناد دولتی محسو و م تكهي ،به
مجازا مق ر در قواني ،م بوط محكوم خواهنم شم .عكوه ب ای ،از با ورود خسار به منطقه نيز مسئول
جه ان آن می باشم.
 -11شخص حقوقی یا حقيقی داراي مجوز فعاليت در منطقه ملزم به رعایت قواني ،حاکم ب مناطق ویژه و
رویههاي گم کی صادره از نماینمه گم مستق در منطقه و همچني ،سای بخشنامهها و دستور العم هاي
صادره از سوي باالت ی ،مقام منطقه میباشم.
 -11در صور عمم پ داخت به موقع تع فه هزینه خمما سازمان مجاز می باشم نسهت به ج یمه اشخاص
حقيقی و حقوقی متخلف به ميزان  %15تع فه م بوطه اقمام نمایم.

تعرفه مربوط به خدمات جمع آوری و انبارش پسماند :

*کلیه شرکتهای تولیدی فعال در حوزه انرژی که در محدوده منطقه ویژه اقتصادی قراردارند مکلف به

پرداخت سالیانه مبلغی معادل53ریال(پنجاه ریال) به ازای تولید هربشکه/مترمکعب نفت خام و
فراورده های نفتی و تا سقف مبلغ یک میلیاردو دویست میلیون ریال( 1/303/111/111ریال سالیانه)
بابت هزینه بهبود محیط زیست و رفع آثار مخرب زیست محیطی به سازمان منطقه ویژه اقتصادی می
باشند.
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جدول اجاره بهای زمین ( واحد  :ریال  /روزانه  /هر متر مربع ) سال 9317

مدت اجاره

روزهای

روزهای

روزهای

روزهای

روزهای

روزهای

1الی 11

11الی 01

01الی 31

31الی 41

 41الی

 51به بعد

51

نوع انبار
محوطه های روباز واقع در پسکرانه

3,318

3,338

3,939

4,841

4,411

5,303

اسکله ها
محوطه های روباز واقع در پسکرانه

4,191

4,191

4,191

4,191

4,191

4,191

اسکله ها( اجاره ثابت ماهیانه )
سایر محوطه های روباز

0,015

0,403

0,343

0,830

3,180

3,318

سایر محوطه های روباز
(اجاره ثابت ماهیانه )

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

انبارهای سر پوشیده

3,338

3,939

4,411

4,841

5,303

5,843



ای ،جمول تنها ب اي کاالهاي حجيم و ت افيكی و ج ثقي ها به هم اه ادوا مك



ب اي کاالهاي حجيم و ت افيكی و ج ثقي ها به هم اه ادوا ميزان مت اژ مورد اجاره  %191مساحت اشغال شمه محاسهه

ق ار می گي د .

می گ دد  ( .مساحت کاال ) %91 +


اجاره بهاي زمي ،پس ا ز گذشته مم زمانه م قومه در جمول فوق از روز اول محاسهه و منظور می گ دد.
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