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معرفی منطقه ویژه اقتصادی گرمسـار
ایجـاد منطقـه ویـژه اقتصـادی گرمسـار بهمنظور جذب سـرمایهگذاری داخلی و خارجی و با
هدف توسعه منطقه ای و ملی در راستای سیاستهای توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی،
توسـط هیئـت محتـرم وزیـران در تار یـخ  ۱۳۹۴/۷/۲۲بـا زمینـه فعالیـت صنعتـی -تجاری
تصویـب و عملیـات اجرایـی آن بـا حضـور وز یـر محتـرم صنعـت ،معـدن و تجـارت وقـت در
ً
تاریخ  ۱۳۹۵/۰۶/۰۴رسـما آغاز گردید.
سـازمان مسـئول منطقـه بـر اسـاس مصو بـه هیات وزیران ،سـازمان گسـترش و نوسـازی
صنایـع ایـران مـی باشـد کـه ایـن سـازمان نیـز بـه منظـور تمرکـز فعالیـت هـای مر بـوط بـه طـرح
احـداث و بهرهبـرداری از ایـن منطقـه و یـژه ،شـرکت مدیر یـت منطقه ویژه اقتصادی گرمسـار
را در تاریخ  1395/07/11تاسـیس و مسـئولیت اجرای طرح را به آن شـرکت واگذار نمود.
قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

ایـن منطقـه ویـژه بـا مسـاحت  2.۰۰۰هکتـار ،در فاصلـه  90کیلومتـری شـرق تهـران170 ،
کیلومتـری قـم 5 ،کیلومتـری غـرب گرمسـار و در مجـاورت و محـل تقاطـع بزرگـراه تهـران-
گرمسـار و آزادراه قم-گرمسـار قـرار گرفتـه اسـت .مسـیر شـمال شـرق راه آهـن کشـور بـا عبـور
از داخـل منطقـه ،کالن شـهرهای تهـران و مشـهد را بـه هـم متصـل کـرده و ایسـتگاه راه آهـن
گرمسـار در فاصله سـه کیلومتری این منطقه قرار دارد.
طـرح جامـع منطقـه ،در  4سـایت طراحـی گردیـده که به منظور امکان تمرکز و سیاسـت
راهبـردی توسـعه مرحلـه ای ،عملیـات اجرایـی در محدوده  236هکتاری سـایت  2منطقه
ویـژه در اولویـت قـرار گرفتـه و از سـال  1395آغـاز گردیـده اسـت( .نقشـه راهنمـا در انتهـای
کتاب پیوسـت شده است)
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الف :از سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی»
مصوب  1392/12/29مقام معظم رهبری
با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی
به اهداف سـند چشـمانداز بیستسـاله ،سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با
رویکـردی جهـادی ،انعطافپذیر ،فرصتسـاز ،مولـد ،درونزا ،پیشرو و برونگرا
ابالغ میگردد:
...
 .11توسـعه حـوزه عمـل مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی کشـور بهمنظـور انتقـال
فناور یهای پیشـرفته ،گسـترش و تسـهیل تولید ،صادرات کاال و خدمات و
تأمیـن نیازهـای ضروری و منابع مالی از خارج.

قسمت اول  -هدف

ماده  1بهمنظـور پشـتیبانی از فعالیتهـای اقتصـادی و برقراری ارتباط تجاری
بینالمللـی و تحـرک در اقتصـاد منطقهای و تولید و پـردازش کاال ،انتقال فناوری،
صادرات غیرنفتی ،ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایهگذاری داخلی و
خارجـی ،صـادرات مجـدد ،عبور خارجـی (ترانزیت) و انتقال کاال (ترانشـیب) به
دولت اجازه داده میشـود در شهرسـتانهایی که اسـتعداد و توان الزم برای تحقق
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ب :قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی
جمهوری اسالمی ایران
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اهـداف مذکـور را دارنـد مناطقـی را بـا عنـوان منطقـه ویـژه اقتصـادی ایجـاد نمایـد.
تبصره  -1در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیتهای معین ایجاد شـدهاند،
تعییـن محـدوده جغرافیایـی ،طـرح جامع و کالبدی ،نوع و حـدود فعالیت مجاز
هـر یـک از آنهـا بـه موجـب ایـن قانـون و بـا پیشـنهاد دبیرخانـه و تصویـب هیـات
وزیران خواهد بود.
تبصره  -2ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسالمی
خواهد بود.

قسمت دوم  -تعاریف و کلیات
ماده  2در این قانون واژههای زیر بهجای نامها یا عبارتهای مشـروح مربوط
بهکار میرود:
کشور :کشور جمهوری اسالمی ایران.
گمرک :گمرک جمهوری اسالمی ایران.
منطقه :منطقه ویژه اقتصادی.
سازمان :سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی.
قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

دبیرخانه :دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد.
ماده  3هیـات وزیـران در اجـرای ایـن قانـون ،مسـئولیتهای زیـر رانیز برعهده
دارد:
الف :تعیین و یا تغییر سازمان مسئول منطقه اعم از دولتی و غیردولتی.
ب :نظارت بر فعالیتهای مناطق در چارچوب برنامهها و اهداف آنها.
تبصره  -1هیات وزیران میتواند در صورت نیاز ،سازمانی دولتی را بهمنظور اداره
منطقـه ویـژه ایجـاد نماید .اسـاسنامه این سـازمانها بنا به پیشـنهاد دبیرخانه به
تصویب هیات وزیران میرسـد.
تبصره  -2تعیین سازمان مسئول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیردولتی منوط
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بـه تملـک (یـا واگـذاری رسـمی دسـتگاههای دولتـی ذیربـط) و تصـرف اراضـی
واقـع در محـدوده منطقـه ویژه موردنظر توسـط اشـخاص حقوقـی غیردولتی ،قبل
از صدور مجوز هیات وزیران میباشد .ضابطه تغییر سازمان مسئول منطقه در
چنین صورتی تابع قراردادی میباشد که با رعایت این قانون فیمابین دبیرخانه
و سـازمان منعقد میشود.
ماده  4سـازمان میتوانـد مطابـق آییننامـهای کـه بـه تصویـب هیـات وزیـران
میرسـد ،علاوه بـر خدماتـی کـه دسـتگاههای اجرایـی ارایـه مینماینـد در قبـال
ارایه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسـی و تسـهیالت مواصالتی ،انبارداری،
تخلیـه ،بارگیـری ،بهداشـتی فرهنگـی ،ارتباطـات ،آموزشـی و رفاهـی وجوهـی را
دریافـت نمایـد .اشـخاص حقیقـی و حقوقـی کـه در منطقـه بـهکار تولیـد کاال و
خدمـات فعالیـت دارنـد ،بـرای فعالیـت در محـدوده منطقـه از پرداخـت هرگونـه
عوارض معمول در کشـور معاف میباشـند.
ً
ماده  5فعالیتهـای سـازمان منطقـه صرفـا در حدود فعالیتهایی اسـت که
براسـاس این قانون مجاز میباشد.
ماده  6بودجـه سـاالنه هـر منطقـه کـه توسـط سـازمان دولتـی اداره میشـود
اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسید.
ماده  7صدور مجوز برای انجام فعالیتهای اقتصادی ،عمرانی ،ساختمانی
و فرهنگـی و آموزشـی و خدماتـی مطابـق سیاسـتها و مقـررات دولـت و در
چارچـوب طـرح جامـع و کالبـدی مصـوب هـر منطقـه در اختیـار سـازمان مسـئول
آن منطقه میباشد.
تبصره  -در موارد تخلف از سیاسـتها و مقررات یادشـده در فوق دسـتگاههای
ذیربـط مراتـب را بـه سـازمان مسـئول منطقه اعلام مینمایند و سـازمان مکلف
به رفع تخلف میباشـد.
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در چارچـوب سیاسـتگذاری و رعایـت برنامههـای دولـت تهیـه و طبـق مفـاد
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قسمت سوم  -مقررات ورود و صدور کاال
ماده  8مبـادالت بازرگانـی مناطـق بـا خـارج از کشـور و یـا بـا سـایر مناطـق ویـژه
اقتصـادی و مناطـق آزاد تجـاری و صنعتـی پـس از ثبـت در گمـرک از حقـوق
گمرکـی ،سـود بازرگانـی و کلیـه عـوارض ورود و صـدور تحـت هـر عنـوان معـاف
بـوده و مشـمول محدودیتهـا و ممنوعیتهـای مقـررات واردات و صـادرات
بهاستثنای محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی و شرعی نمیشود و مبادالت
بازرگانـی مناطـق بـا سـایر نقـاط کشـور بهاسـتثنای مناطـق یادشـده در فـوق تابـع
مقررات صادرات و واردات میباشـد.
تبصـره  -1کاالهایـی کـه بـرای بهکارگیری و مصرف از سـایر نقاط کشـور به مناطق
حمـل میگردنـد از مـوارد نقـل و انتقـال داخلـی کشـور اسـت .ولـی صـادرات
آنهـا از مناطـق بـه خـارج از کشـور تابـع قانـون مقـررات صـادرات و واردات
مصوب 1372/7/4میباشد.
تبصـره  -2کاالهـای صادراتـی کـه تشـریفات صـدور (اعـم از بانکـی و اداری)
آنهـا بهطو رکامـل انجـام شـده پـس از ورود بـه منطقـه صـادرات قطعـی تلقـی
میگردد.
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تبصـره  -3مـواد اولیـه و قطعات خارجی وارد شـده بـه مناطق که جهت پردازش،
تبدیـل ،تکمیـل یـا تعمیـر بـه داخـل کشـور وارد میشـود تابـع مقـررات ورود موقـت
بـوده پـس از پـردازش ،تبدیـل یـا تکمیـل یـا تعمیر جهـت اسـتفاده در منطقه بدون
تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشـریفات گمرکی به مناطق مرجوع
و تسویه میگردد.
ماده  9ورود کاال بهصورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور
ممنوع میباشد.
ماده  10واردکننـدگان کاال بـه مناطـق میتواننـد تمـام یـا قسـمتی از کاالهـای
خـود را در مقابـل قبـض انبـار تفکیکـی معاملـه کـه توسـط سـازمان منطقـه صـادر
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خواهد شد به دیگران واگذار نمایند .دراینصورت دارنده قبض انبار تفکیکی،
صاحب کاال محسـوب خواهد شد.
تبصره  -مدیریت هر منطقه مجاز اسـت حسـب درخواسـت متقاضی نسـبت به
صدور گواهی مبداء برای کاالهایی که از منطقه خارج میشـوند با تأیید گمرک
ایران اقدام نماید .بانکهای کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره
هستند.
ماده  11کاالهای تولید و یا پردازش شـده در منطقه هنگام ورود به سـایر نقاط
کشـور بهمیـزان مجمـوع ارزش افزوده و ارزش مـواد اولیه داخلی و قطعات داخلی
بهکاررفتـه در آن مجـاز و تولیـد داخلـی محسـوب و از پرداخـت حقـوق ورودی
معاف خواهد بود.
تبصـره  -1نحـوه تعییـن ارزش افـزوده در آییننامـه اجرایـی این قانـون تعیین خواهد
شد.
تبصـره  -2مـواد اولیـه و قطعـات خارجـی بهکاررفتـه در کاالهـای تولیـد یـا پـردازش
شـده مشـروط بـه پرداخـت حقـوق ورودی ،مجـاز و در حکم مـواد اولیه و قطعات
داخلی میباشـد .سـود بازرگانی منظور شـده در حقوق ورودی خودرو و قطعات
مصوب 1380/11/27میباشد.
ماده  12گمـرک جمهـوری اسلامی ایـران مکلف اسـت تقاضای صاحبان کاال
را برای ترانزیت کاال و حمل مسـتقیم از سـایر مبادی ورودی به مناطق ،پذیرفته
و تسـهیالت الزم را از این جهت فراهم نماید.
ماده  13مهلـت توقـف کاالهـای وارد شـده بـه منطقـه بـا تشـخیص مدیریـت
منطقـه اسـت .ضوابـط مربـوط بـه توقـف کاال در اماکـن و محوطههـای منطقـه
توسـط سـازمان تعیین و اعمال میگردد.
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منفصلـه آن بـا رعایـت مـاده ( )72قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولـت
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قسمت چهارم  -مقررات سرمایهگذاری و ثبت
ماده  14نحـوه پذیـرش و ورود و خـروج سـرمایه خارجـی و سـود حاصـل از آن
بـه منطقـه و چگونگـی و میـزان مشـارکت خارجیـان در فعالیتهـای هـر منطقـه
براسـاس قانون تشـویق و حمایت سـرمایهگذاری خارجی مصوب 1380/12/19
انجام خواهد شد.
ماده  15سـازمان ثبت اسـناد و امالک کشـور موظف اسـت براسـاس درخواسـت
سازمان منطقه و طبق آییننامه مصوب هیات وزیران اقدامات زیر را انجام دهد:
الف :ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکتهایی که قصد فعالیت در
منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و
همچنین ثبت مالکیتهای مادی و معنوی در منطقه.
ب :تفکیک امالک و مستغالت واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و
صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذیربط با رعایت قوانین جاری کشور.

قسمت پنجم  -مقررات متفرقه
ماده  16امـور مربـوط بـه اشـتغال نیـروی انسـانی و روابـط کار ،بیمـه و تأمیـن
قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

اجتماعـی در منطقـه براسـاس مقـررات مصوب و جـاری در مناطق آزاد تجاری -
صنعتی خواهد بود.
ماده  17هرگونـه حقـوق مکتسـبه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی قبـل از ایجـاد
منطقـه معتبـر بـوده و ادامـه فعالیـت آنـان در چارچـوب طـرح جامـع منطقـه مجـاز
خواهد بود.
ماده  18وزارتخانهها ،سـازمانها ،موسسـهها و شـرکتهای دولتی و وابسـته
بـه دولـت در حیطـه وظایـف قانونـی ،خدمات الزم از قبیل بـرق ،آب ،مخابرات،
سـوخت و سـایر خدمـات را در حـدود امکانـات و بـا نرخهـای مصـوب جـاری در
همـان منطقـه جغرافیایـی به مناطق ارایه خواهند نمود.
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ماده  19مناطق موجود تابع این قانون بوده و سـازمانهای مسـئول مناطق ویژه
اقتصـادی کـه تـا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیدهاند جهت ادامه فعالیت
خـود مکلفانـد حداکثـر ظرف یکسـال (از تاریخ تصویب این قانون) وضعیت
خـود را بـا این قانون تطبیق دهند.
ماده  20محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسالمی
ایـران نمیباشـد و گمـرک مکلـف اسـت بـا رعایـت مفـاد مـاده ( )8ایـن قانـون در
مبـادی ورودی و خروجـی آنهـا بهمنظـور اعمـال مقـررات مربـوط بـه صـادرات و
واردات استقرار یابد.
ماده  21فعالیتهـای درون هـر منطقـه بهاسـتثنای مـواردی کـه در این قانون به
آن اشـاره شـده اسـت تابع سـایر قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران است.
ماده  22سـازمان مسـئول دولتی میتواند مسـتحدثات و اراضی متعلق به خود
در منطقه را براسـاس قیمت کارشناسـی واگذار نماید.
تبصـره  -نقـل و انتقـال اراضـی موضـوع ایـن مـاده توسـط اشـخاص حقیقـی یـا
حقوقی بهرهبردار با رعایت کاربری اراضی ،موکول به ارایه گواهی پایان کار که از
سـوی سـازمان هر منطقه صادر میگردد ،خواهد بود.
دولتـی یـا وابسـته بـه دولـت باشـد ،کلیـه حقـوق و اختیـارات و تکالیـف قانونـی
وزارت جهـاد کشـاورزی و سـازمان جنگلهـا و مراتـع در امـور اراضـی و منابـع
طبیعی هر منطقه بهعهده سـازمان مسـئول آن منطقه میباشـد.
ماده  24اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه برعهده دولت میباشـد.
ماده 25

آییننامـه اجرایـی ایـن قانـون بـا پیشـنهاد وزارتخانههـای امـور

اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و دبیرخانه
شـورایعالی مناطق آزاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسـید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز

قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

ماده  23از تاریـخ تصویـب ایـن قانـون در مناطقـی کـه سـازمان مسـئول آنهـا
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چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس
شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  1384/9/5با اصالحاتی در تبصره ماده
( )1و الحاق یک تبصره به آن و تبصرههای ( )1و ( )2ماده ( )3و الحاق یک
ماده با عنوان ماده ( )24به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

ج :آییننامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق
ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران
ماده 1

در ایـن آییننامـه ،واژههـا و عبارتهـای زیـر بهجـای عبارتهـای

مشـروح مربوط بهکار میروند:
الف :کشور :کشور جمهوری اسالمی ایران
ب :گمرک :گمرک جمهوری اسالمی ایران
پ :شورای عالی :شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه
اقتصادی
ت :دبیرخانه :دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق
ویژه اقتصادی
قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

ث :قانون :قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی
ج :منطقه :منطقه ویژه اقتصادی
چ :سازمان منطقه :شخص حقوقی دولتی و یا غیر دولتی که بنا به پیشنهاد
دبیرخانه توسط شورای عالی تعیین میشود و مسئولیت اداره منطقه را عهدهدار
میباشد.
ماده  2طرحهای جامع و کالبدی مناطق توسط سازمان منطقه تهیه میشود
و با پیشـنهاد دبیرخانه به تصویب شـورای عالی خواهد رسـید.
ماده  3گزارش توجیهی و پیش نویس الیحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید
توسط دبیرخانه تهیه و پس از تأیید شورای عالی به هیئت وزیران ارایه میشود.
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ماده  4مدیر منطقه توسـط سـازمان منطقه منصوب میشـود.
ماده  5تعییـن سـازمان منطقـه موکـول بـه تملک و تصرف اراضی موردنظر قبل
از صدور مجوز هیئت وزیران میباشـد.
ماده  6سـازمان منطقـه میتوانـد علاوهبـر خدماتـی کـه دسـتگاههای اجرایـی
ارایـه میکننـد ،بهـای خدمـات عمومـی ،زیربنایـی و مهندسـی و تسـهیالت
مواصالتـی ،انبـارداری ،تخلیـه ،بارگیـری ،بهداشـتی ،فرهنگـی ،ارتباطـات،
ً
آموزشـی و رفاهـی را کـه رأسـا در منطقـه ارایـه میکنـد ،از اشـخاص حقیقـی و
حقوقـی دریافـت کنـد .تعرفـه وجوه مذکور که باید متناسـب بـا خدمات مربوط و
با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشـد ،توسـط سـازمان منطقه تنظیم و
جهت تأیید به شـورایعالی ارایه میشـود .شـورا ظرف یک ماه نسـبت به بررسی
و تأییـد یـا اصلاح تعرفههـای مزبـور اقـدام کنـد ،در غیـرایـن صـورت تعرفههـای
پیشـنهادی تأیید شـده تلقی خواهد شد.
تبصـره  -1رعایـت ضوابـط نظـام مهندسـی و همچنیـن اسـتفاده از خدمـات
مهندسان مشاور و پیمانکاران واجد صالحیت فنی در مورد خدمات مهندسی
الزمالرعایه است.
ارایـه خدمـات یـاد شـده توسـط بخـش غیـر دولتـی فراهـم کننـد .دراینصـورت
نـرخ تعرفـه خدمـات مذکـور توسـط سـازمانهای مسـئول منطقـه تعییـن و اعمـال
میشود.
ماده  7سـازمان مسـئول منطقـه موظـف اسـت هنگام صدور مجـوز فعالیت،
سیاسـتها و مقررات دولتی را رعایت و اعمال کند.
تبصـره -در صـورت عـدم انطبـاق مجوزهـای صـادر شـده توسـط سـازمان بـا
سیاسـتها و مقـررات دولتـی ،مسـئولیت جبـران خسـارتهای احتمالـی بـه
اشخاص حقیقی و حقوقی برعهده سازمان خواهد بود.

قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

تبصـره  -2سـازمانهای مناطـق مکلفانـد تمهیدهـا و فرصتهـای الزم را جهت
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ماده  8مبـادالت بازرگانـی مناطـق بـا خـارج از کشـور و یـا بـا سـایر مناطـق ویـژه
اقتصادی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی مجاز و مستلزم ارایه اظهارنامه گمرکی
بدون هیچگونه تشـریفات دیگر میباشد.
تبصـره -تضمیـن سـازمان منطقـه بـرای یکبـار و یـا سـالیانه نیـز مورد قبـول گمرک
ایران خواهد بود.
ماده  9کاالهایی که از سایر نقاط کشور بهمنظور تعمیر و یا تکمیل به منطقه
وارد و پـس از تکمیـل یـا تعمیـر بـه کشـور اعـاده میشـوند ،مشـمول حقـوق ورودی
براسـاس مقررات صادرات و واردات میباشند.
ماده  10اعاده عین کاالی وارد شده از خارج به خارج از کشور یا اعاده کاالی وارد
شـده از سـایر نقاط کشـور به داخل کشـور در صورت ارایه اطالعات مربوط به ورود
کاالهای مذکور بدون هرگونه تشریفات با مجوز سازمان منطقه بالمانع است.
ماده  11مـواد اولیـه و قطعـات خارجی وارد شـده بـه مناطق که جهت پردازش،
تبدیـل ،تکمیـل یـا تعمیـر به داخل کشـور وارد میشـوند ،تابع مقررات ورود موقت
بـوده و پـس از پـردازش ،تبدیـل یـا تکمیـل یـا تعمیـر جهـت اسـتفاده در منطقـه بـا
حداقل تشـریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسـویه میشـوند.
قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

ماده  12موسسات حمل و نقل و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مکلفاند
هنـگام ورود وسـیله نقلیـه بـه منطقـه ،یک نسـخه تصویر یا رونوشـت از بارنامه هر
قلم از محصوالت خود را به ضمیمه فهرسـت کل بار به سـازمان منطقه و گمرک
مسـتقر در منطقه بهمنظور اعمال نظارتهای قانونی تسـلیم کنند.
ماده  13تعییـن ارزش افـزوده و موضـوع مـاده ( )11قانـون برعهـده کمیسـیونی
مرکـب از نماینـدگان وزارتخانههـای صنایـع و معادن و بازرگانـی ،بانک مرکزی
جمهـوری اسلامی ایـران ،گمـرک ایـران ،دبیرخانـه و منطقـه مربوطـه اسـت که در
محل دبیرخانه تشـکیل میشود.
تبصـره  -1مجمـوع ارزش افـزوده و ارزش مـواد اولیـه و قطعـات داخلـی بهکاررفتـه
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در کاالی تولیـدی کـه توسـط کمیسـیون فوقالذکـر تعییـن میشـود کاالی داخلی
محسـوب و در هنگام ورود به سـایر نقاط کشـور از پرداخت کلیه حقوق ورودی
معاف میباشد.
تبصـره  -2ورود کاالی مـازاد بـر ارزش افـزوده تولیـد شـده در منطقه به داخل کشـور
ً
مجـاز و حقـوق ورودی صرفـا بـه مـواد اولیه و قطعات خارجـی بهکاررفته در آنجا
تعلق خواهد گرفت.
ماده  14مهلـت توقـف کاالهـای وارد شـده بـه منطقـه توسـط سـازمان منطقـه
تعییـن میشـود .سـازمان میتوانـد در ظهـر قبـض انبـار منطقـه مهلـت را بهعنـوان
شرط ضمن عقد قید کند و به امضای صاحب کاال برساند و در این ضوابط ذکر
کند که چنانچه صاحب کاال در مهلت تعیین شـده کاالی خود را خارج نسـازد
و یـا تعییـن تکلیـف نکنـد ،پـس از گذشـت یـک مـاه از اخطـار کتبـی بـه اقامتـگاه
قانونـی صاحـب کاال ،سـازمان مجـاز اسـت راسـا نسـبت بـه اجـرای ضوابـط مـورد
عمل خود اقدام کند.
تبصـره -صاحـب کاال شـخص حقیقـی و یـا حقوقـی و یـا قائـم مقـام قانونـی او و یـا
متصدی حمل اسـت که مانیفیسـت کاال یا قبض انبار تفکیکی و یا ظهرنویس
ماده  15ثبــت شــرکتها و یــا شــعب نمایندگــی شــرکتهایی کــه قصــد
فعالیــت در منطقــه ویــژه اقتصــادی را دارنــد صرفنظــر از میــزان مشــارکت ســهام
داخلــی و یــا خارجــی آنهــا و نیــز ثبــت مالکیتهــای مــادی و معنــوی در منطقــه
براســاس درخواســت ســازمان منطقــه برعهــده اداره ثبــت اســناد و امــاک مربــوط
و طبــق ضوابــط ثبــت شــرکتها و مالکیتهــای صنعتــی و معنــوی در مناطــق
آزاد تجاری-صنعتــی جمهــوری اســامی ایــران موضــوع تصویــب نامــه شــماره
/21453ت15011ک مــورخ  1374/2/30و اصالحــات بعــدی آن میباشــد.
تبصره -در مناطق ویژه اقتصادی کلیه وظایف و اختیارات موضوع بندهای()3

قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

شـده به نام او صادر شـده است.
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و ( )6ماده ( )1و مواد ( )2و ( )3تصویب نامه مزبور به اداره ثبت اسناد و امالک
مربوط محول میشود.
ماده  16تفکیـک املاک و مسـتغالت منطقـه و صـدور اسـناد مالکیـت در
ً
منطقـه صرفـا بـا درخواسـت سـازمان منطقـه توسـط اداره ثبـت اسـناد و املاک
مربـوط انجـام میشـود .انتقـال املاک و مسـتغالت در منطقـه بیـن اشـخاص
حقیقـی و حقوقـی در هـر مرحلـه بـا اطلاع سـازمان و رعایـت مقـررات مربـوط
امکانپذیر خواهد بود.
تبصره صدور اسناد مالکیت تفکیکی موکول به ارایه پایان کار صادر شده
توسط سازمان منطقه میباشد.
ماده  17امور مربوط به اشـتغال نیروی انسـانی و روابط کار و تأمین اجتماعی،
قـرارداد کار ،شـرایط کار و مراجـع حـل اختلاف آنهـا براسـاس مقـررات اشـتغال
نیـروی انسـانی ،بیمـه و تأمیـن اجتماعـی در مناطـق آزاد تجاری-صنعتـی،
موضـوع تصویـب نامـه شـماره /33433ت25ک مـورخ  1373/3/16و
اصالحات بعدی آن میباشـد.
تبصـره -عبـارت مناطـق آزاد تجاری -صنعتـی در تصویب نامه مذکور برای اجرا
قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

در مناطـق ویـژه اقتصـادی با عبارت مناطق ویژه اقتصادی جایگزین میشـود.
ماده  18سـازمانهای مناطـق موظفانـد آمـار صـادرات و واردات ماهانـه خـود
را بـه وزارت بازرگانـی ،گمـرک ،بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایـران و دبیرخانه
ارسال کنند.
ماده 19

دبیرخانـه موظـف اسـت در جهـت تحقـق اهـداف و ماموریتهـا

بـر عملکـرد مناطـق نظـارت کامـل نمـوده و گـزارش آن را هـر شـش مـاه یکبـار بـه
شـورای عالـی ارایـه کنـد .مناطـق نسـبت بـه عملکـرد خـود در قبال شـورای عالی
پاسخگو میباشند.
تبصـره -در اجـرای ایـن وظیفـه قانونـی ،دبیرخانـه مکلـف بـه بررسـی کلیـه اسـناد
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و مـدارک سـازمان بـدون هیچگونـه اسـتثناء اعـم از دفاتـر ،پروندههـا ،قراردادهـا و
مکاتبات میباشـد و سـازمان نیز موظف به همکاری با دبیرخانه اسـت.
ماده  20مـواردی کـه در قانـون و ایـن آییننامـه تعییـن تکلیـف نشـده باشـد ،بـر
طبق مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی عمل خواهد شـد.
ایـن تصویـب نامـه در تاریـخ  1386/3/2بـه تصویـب مقـام محتـرم ریاسـت
جمهوری رسیده است.
هیئت وزیران در جلسه مورخ  1385/2/3بنا به پیشنهاد شماره 84814
مورخ  1384/12/16معاونت اجرایی رییسجمهور و به استناد اصل یکصد
و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تصویب نمود:
تصویب نامه شماره /57720ت 34169ه مورخ 1384/9/21به شرح زیر
اصالح میشود:
 .1در بند ( )1بعد از عبارت تجاری -صنعتی عبارت و مناطق ویژه اقتصادی
اضافه میگردد.
 .2در بند ( )2قبل از عبارت به کمیسیونی عبارت و قانون تشکیل و اداره مناطق
ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران  -مصوب ( -1384باستثنای تبصره
( ) 2ماده ( )1قانون مزبور) اضافه میگردد.

فصل اول  -تعاریف

ماده  1اصطالحـات و عبـارات بهکار بـرده شـده در ایـن قانون دارای معانی زیر
میباشد:
قانون  -قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی.
سرمایهگذار خارجی  -اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با
استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایهگذاری موضوع ماده ()6
را اخذ نموده باشند.

قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

د :قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
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سرمایه خارجی  -انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیرنقدی که توسط سرمایهگذار
خارجی به کشور وارد میشود و شامل موارد زیر میگردد:
الف :وجوه نقدی که بهصورت ارز قابل تبدیل ،از طریق نظام بانکی یا دیگر
طرق انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانباشد ،به
کشور وارد شود،
ب :ماشینآالت و تجهیزات،
ج :ابزار و قطعات یدکی ،قطعات منفصله و مواد اولیه ،افزودنی و کمکی،
د :حق اختراع ،دانش فنی ،اسامی و عالیم تجاری و خدمات تخصصی،
هـ  :سود سهام قابل انتقال سرمایهگذار خارجی،
و :سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت.
سرمایهگذاری خارجی  -بهکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی
جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایهگذاری.
مجوز سرمایهگذاری  -مجوزی که برطبق ماده ( )6این قانون برای هر مورد
سرمایهگذاری خارجی صادر میشود.
سازمان  -سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

موضوع ماده ( )5قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب
.1353/4/24
هیأت  -هیأت سرمایهگذاری خارجی موضوع ماده ( )6این قانون.

فصل دوم  -شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی
ماده  2پذیـرش سـرمایهگذاری خارجـی براسـاس ایـن قانـون و بـا رعایـت سـایر
قوانیـن و مقـررات جـاری کشـور میبایسـت بهمنظـور عمـران و آبـادی و فعالیـت
تولیـدی اعـم از صنعتـی ،معدنـی ،کشـاورزی و خدمـات براسـاس ضوابـط زیـر
صورت پذیرد:
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الف :موجب رشد اقتصادی ،ارتقاء فنآوری ،ارتقاء کیفیت تولیدات،
افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
ب :موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی ،تخریب محیطزیست ،اخالل
در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایهگذار یهای داخلینشود.
ج :متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایهگذاران خارجی نباشد منظور
از امتیاز ،حقوق ویژهای است که سرمایهگذاران خارجی را در موقعیتانحصاری
قرار دهد.
د :سهم ارزش کاال و خدمات تولیدی حاصل از سرمایهگذاری خارجی
موضوع این قانون نسبت به ارزش کاال و خدمات عرضه شده در بازار داخلی
در زمان صدور مجوز ،در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد ( )%25و
در هر رشته ،از سی و پنج درصد ( )%35بیشتر نخواهد بود .تعیین رشتهها
و میزان سرمایهگذاری در هر یک از آنها طبق آییننامهای خواهد بود که به
تصویب هیأت وزیران برسد.
سرمایهگذاری خارجی جهت تولید کاال و خدمات برای صدور به خارج از
کشور بهجز نفت خام از این نسبتها معاف است.
 1310/3/16کمـاکان بـه قـوت خـود باقـی میباشـد .تملـک هـر نـوع زمیـن بـه هـر
میزان به نام سرمایهگذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمیباشد.
ماده 3

سـرمایهگذار یهای خارجـی کـه براسـاس مفـاد ایـن قانـون پذیرفتـه

میشوند از تسهیالت و حمایتهای این قانون برخوردارند .اینسرمایهگذار یها
به دو طریق زیر قابل پذیرش هسـتند:
الف :سرمایهگذاری مستقیم خارجی در زمینههایی که فعالیت بخش
خصوصی در آن مجاز میباشد.
ب :سرمایهگذار یهای خارجی در کلیه بخشها در چارچوب روشهای

قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

تبصـره  -قانـون مربـوط بـه تملـک امـوال غیرمنقـول اتبـاع خارجـی مصـوب
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«مشارکت مدنی»« ،بیع متقابل» و «ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری» که برگشت
ً
سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایهگذاری ناشی
شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.
تبصـره  -مـادام کـه سـرمایه خارجـی موضـوع روشهـای «سـاخت ،بهرهبـرداری
و واگـذاری» منـدرج در بنـد (ب) ایـن مـاده و سـود مترتـب بـر آن مسـتهلک
نشدهاسـت ،اعمـال حـق مالکانـه نسـبت بـه سـهم سـرمایه باقـی مانـده در بنـگاه
اقتصادی سـرمایهپذیر توسط سـرمایهگذار خارجی مجاز میباشد.
ماده 4

سـرمایهگذاری دولـت یـا دولتهـای خارجـی در جمهـوری اسلامی

ایـران حسـب مـورد منـوط بـه تصویـب مجلـس شـورای اسلامی میباشـد.
سرمایهگذار یهای شرکتهای دولتی خارجی ،خصوصی تلقی میگردد.

فصل سوم  -مراجع ذیصالح
ماده 5

سـازمان ،تنهـا نهـاد رسـمی تشـویق سـرمایهگذار یهای خارجـی در

کشـور و رسـیدگی بـه کلیـه امـور مربـوط بـه سـرمایهگذار یهای خارجـی میباشـدو
درخواستهای سرمایهگذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش،
قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

ورود ،بهکارگیری و خروج سرمایه میباید به آن سازمان تسلیمگردد.
ماده  6بهمنظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواستهای موضوع
مـاده ( ،)5هیأتـی بـا نـام هیـأت سـرمایهگذاری خارجـی بـه ریاسـت معـاون وزیـر
امور اقتصادی و دارایی بهعنوان رییس کل سـازمان و مرکب از معاون وزیر امور
خارجـه ،معـاون رییـس سـازمان مدیریـت و برنامهریزی کشـور ،معاون رییس کل
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسـب مورد ،معاونینوزارتخانههای
ذیربط تشکیل میگردد.
در ارتباط با درخواست پذیرش ،مجوز سرمایهگذاری پس از تصویب هیأت
با تأیید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میگردد.به هنگام پذیرش
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سرمایهگذاری خارجی ،هیأت موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده  2این
قانون میباشد.
تبصـره  -سـازمان مکلـف اسـت درخواسـتهای سـرمایهگذاری را پـس از بررسـی
مقدماتـی حداکثـر ظـرف پانـزده روز از تاریـخ دریافـت آنهـا همـراه بـا نظـر خـوددر
هیأت مطرح نماید .هیأت موظف اسـت حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ
مطرح شـدن درخواسـتهای مذکور به موضوع رسـیدگی و تصمیم نهاییخود را
ً
کتبا اعالم نماید.
ماده   7بهمنظـور تسـهیل و تسـریع امـور مربـوط بـه پذیـرش و فعالیـت
سـرمایهگذار یهای خارجـی در کشـور ،کلیـه دسـتگاههای ذیربـط از جملـه
وزارتامـور اقتصـادی و دارایـی ،وزارت امـور خارجـه ،وزارت بازرگانـی ،وزارت کار
و امور اجتماعی ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،گمرک جمهور یاسالمی
ایـران ،اداره کل ثبـت شـرکتها و مالکیـت صنعتـی و سـازمان حفاظـت
محیطزیسـت مکلفانـد نسـبت بـه معرفـی یـک نماینـده تاماالختیـار بـا امضـای
باالترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند .نمایندگان معرفی شده بهعنوان رابط
و هماهنگکننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناختهمیشوند.

ماده 8

سـرمایهگذار یهای خارجـی مشـمول ایـن قانـون از کلیـه حقـوق،

حمایتها و تسـهیالتی که برای سـرمایهگذار یهای داخلی موجود اسـت بهطور
یکسـان برخوردار میباشند.
ماده  9سـرمایهگذاری خارجی مورد سـلب مالکیت و ملیشـدن قرار نخواهد
گرفت مگر برای منافع عمومی ،بهموجب فرآیند قانونی ،به روش غیرتبعیضآمیز
و در مقابـل پرداخـت مناسـب غرامـت بـه مأخـذ ارزش واقعـی آن سـرمایهگذاری
بالفاصله قبل از سـلب مالکیت.

قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

فصل چهارم  -تضمین و انتقال سرمایه خارجی
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تبصـره  - 1تقاضـای جبـران خسـارت وارده بایـد حداکثر در مدت یکسـال پس از
سـلب مالکیت یا ملی شـدن به هیأت تسـلیم شود.
تبصـره  - 2اختلاف ناشـی از سـلب مالکیـت یـا ملـی شـدن براسـاس مـاده ()19
این قانون حلوفصل خواهد شـد.
ماده  10واگذاری تمام یا بخشـی از سـرمایه خارجی به سـرمایهگذار داخلی و یا
بـا موافقـت هیـأت و تأییـد وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی بـه سـرمایهگذار خارجی
دیگـر مجـاز میباشـد .در صـورت انتقـال بـه سـرمایهگذار خارجـی دیگـر ،انتقـال
گیرنده که باید حداقل دارای شـرایط سـرمایهگذار اولیه باشـد ،از نظرمقررات این
قانون جایگزین و یا شـریک سـرمایهگذار قبلی خواهد بود.

فصل پنجم  -مقررات پذیرش ،ورود و خروج سرمایه خارجی
ماده  11سـرمایه خارجـی میتوانـد بـه یـک یـا ترکیبـی از صـور زیـر به کشـور وارد و
تحت پوشـش این قانون قرار گیرد:
الف :وجوه نقدی که به ریال تبدیل میشود.
ً
ب :وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمیشود و مستقیما برای خریدها و
سفارشات مربوط به سرمایهگذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

ج :اقالم غیرنقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذیصالح.
تبصره  -ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آییننامه
اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده  12نرخ ارز موردعمل به هنگام ورود یا خروج سـرمایه خارجی و همچنین
کلیـه انتقـاالت ارزی در صـورت تـک نرخـی بـودن ارز همـان نـرخ رایـجدر شـبکه
رسـمی کشـور و درغیراینصـورت نـرخ آزاد روز بـه تشـخیص بانـک مرکـزی
جمهوری اسلامی ایران مالک خواهد بود.
ماده  13اصل سـرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سـرمایه در کشـور
باقـی مانـده باشـد بـا دادن پیـش آ گهـی سـهماهه بـه هیـأت و بعـد از انجامکلیـه
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اقسـاط سررسـید شـده توسـط دولـت تأمیـن و پرداختمیگردد .حـدود تعهدات

قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

تعهـدات و پرداخـت کسـورات قانونـی و تصویـب هیـأت و تأییـد وزیـر امـور
اقتصـادی و دارایـی قابـل انتقال به خارج خواهد بود.
ماده  14سـود سـرمایهگذاری خارجـی پـس از کسـر مالیـات و عـوارض و
اندوختههای قانونی با تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل
انتقال به خارج اسـت.
ماده  15پرداختهـای مربـوط بـه اقسـاط اصـل تسـهیالت مالی سـرمایهگذاران
خارجـی و هزینههـای مربوطـه ،قراردادهای حـق اختراع ،دانش فنی،کمکهای
فنـی و مهندسـی ،اسـامی و عالیـم تجـاری ،مدیریـت و قراردادهـای مشـابه در
چارچـوب سـرمایهگذاری خارجـی براسـاس مصوبـات هیـأت و تأییـدوزیـر امـور
اقتصادی و دارایی ،قابل انتقال به خارج میباشـد.
ماده  16انتقـاالت موضـوع مـواد ( )14( ،)13و ( )15بـا رعایـت مفـاد بنـد (ب)
ماده( )3این قانون قابل انجام اسـت.
ماده  17تأمین ارز برای انتقاالت موضوع مواد ( )14( ،)13و ( )15به روشهای
زیر میسر است:
الف :خرید ارز از نظام بانکی.
ب :از محل ارز حاصل از صدور محصوالت تولیدی و یا ارز حاصل از ارایه
خدمات بنگاه
اقتصادی که سرمایه خارجی در آن بهکارگرفته شدهاست.
ج :صادرات کاالهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب
هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه میرسد.
تبصـره  - 1بهکارگیـری یـک یـا ترکیبـی از روشهـای فـوق در مجـوز سـرمایهگذاری
درج میگردد.
تبصره  - 2در مورد سرمایهگذار یهای موضوع بند (ب) ماده ( )3چنانچه وضع
قوانین یا مصوبات دولت ،موجب ممنوعیت یا توقف اجرایموافقتنامههای
مالی ،پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود ،زیان حاصل حداکثر تا سقف
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قابل پذیرش ،توسـط هیأت وزیران در چارچوب این قانون به تصویب میرسـد.
تبصـره  - 3بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایـران مکلـف اسـت معـادل ارزی
وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سـازمان وتأیید وزیر
امور اقتصادی و دارایی تأمین و در اختیار سـرمایهگذار خارجی قرار دهد.
تبصـره  - 4چنانچـه مجـوز سـرمایهگذاری معطـوف بـه بنـد (ب) و یـا (ج) ایـن
مـاده گـردد ،مجوز مذکور بـه منزله مجوز صادرات تلقی میگردد.
ماده  18خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایهگذاری
بـه کشـور وارد شـده امـا بهکارگرفتـه نشـده باشـد ،از شـمول کلیهقوانیـن و مقررات
ارزی و صادرات و واردات مسـتثنی میباشـد.

لوفصل اختالفات
فصل ششم  -ح 
ماده  19اخـتـالفــات بـیــن دولــت و سـرمـایـهگــذاران خـارجــی درخـصــوص
سـرمایهگذار یهای موضـوع ایـن قانـون چنانچـه از طریـق مذاکـره حلوفصـل
نگـردد در دادگاههـای داخلـی مـورد رسـیدگی قـرار میگیـرد ،مگـر آنکـه در قانـون
موافقتنامـه دو جانبـه سـرمایهگذاری بـا دولـت متبـوع سـرمایهگذار خارجـی،
درمورد شیوه دیگری از حلوفصل اختالفات توافق شده باشد.
قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

فصل هفتم  -مقررات نهایی
ماده  20دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفاند در خصوص تعهدات متقابل
در چارچـوب صـدور روادیـد ،اجـازه اقامـت ،صـدور پروانـه کار و اشتغالحسـب
مـورد برای سـرمایهگذاران ،مدیران و کارشناسـان خارجـی برای بخش خصوصی
مرتبـط بـا سـرمایهگذار یهای خارجـی مشـمول ایـن قانـون و بسـتگان درجـه یـک
آنها براسـاس درخواسـت سازمان اقدام نمایند.
تبصـره  -مـوارد اختلاف بیـن سـازمان و دسـتگاههای اجرایـی بـا نظـر وزیـر امـور
اقتصادی و دارایی حلوفصل میشـود.
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ماده  21سـازمان مکلف اسـت امکان دسترسـی همگانی را به کلیه اطالعات
مربـوط بـه سـرمایهگذاری و سـرمایهگذاران خارجـی ،فرصتهایسـرمایهگذاری،
شـرکای ایرانـی موضـوع فعالیـت و سـایر اطالعاتـی کـه در اختیـار آن سـازمان
قراردارد فراهم نماید.
ماده  22کلیـه وزارتخانههـا و شـرکتها و سـازمانهای دولتـی و مؤسسـات
عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفاند کلیهاطالعات
مورد نیاز سرمایهگذاری خارجی و گزارش سرمایهگذار یهای خارجی انجام شده
را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس مادهفوق عمل نماید.
ماده  23وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش
عملکـرد سـازمان در خصـوص سـرمایهگذاری خارجـی موضـوع اینقانـون را بـه
کمیسـیونهای ذیربط مجلس شـورای اسالمی ارسال نماید.
ماده  24از تاریـخ تصویـب ایـن قانـون و آییننامـه اجرایـی آن ،قانـون جلـب و

تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
مهدی کروبی  -رییس مجلس شـورای اسلامی

قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

حمایـت سـرمایههای خارجـی  -مصـوب  - 1334/9/7و آییننامـهاجرایی آن
ً
لغو میگردد .سرمایههای خارجی که قبال براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار
گرفتهانـد تحـت شـمول ایـن قانـون قـرار میگیرنـد .مفـاد اینقانـون توسـط قوانین و
مقـررات آتـی در صورتـی لغـو یـا تغییر مییابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و
مقررات مذکور تصریح شـده باشد.
ماده  25آییننامـه اجرایـی ایـن قانـون ظـرف مـدت دو مـاه توسـط وزارت امـور
اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسـید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز
یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورایاسالمی
تصویب و صدر مواد ( )1و ( ، )2بندهای (ج) و (د) ماده ( ،)2بند (ب) ماده ()3
و تبصره ( )2ماده ( )17در جلسه روز شنبه مورخ  1381/3/4به تصویب مجمع
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هـ .مقررات اشتغال نیروی انسانی ،بیمه و تأمین اجتماعی در
مناطق آزاد تجاری  -صنعتی جمهوری اسالمی ایران
ریاسـت جمهوری  -دبیرخانه شـورای عالی مناطق آزاد تجاری ،صنعتی
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری  -صنعتی جمهوری
اسالمی ایران در جلسه مورخ  1373/2/19با توجه به اختیار تفویضی هیأت
وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 16632.ت  30ه مورخ  )1373/2/13و به
استناد ماده ( )12قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری  -صنعتی جمهوری
اسالمیایران  -مصوب  - 1372مقررات اشتغال نیروی انسانی ،بیمه و تأمین
اجتماعی در مناطق آزاد تجاری  -صنعتی جمهوری اسالمی ایران را به شرح
زیر تصویبنمودند:

فصل اول  -کلیات
ماده  1در ایـن تصویبنامـه واژههـای زیـر بهجـای عبارتهای مشـروح مربوط
بهکار میروند:
کشـور :کشور جمهوری اسالمی ایران.
قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

مناطق :مناطق آزاد تجاری  -صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
دبیرخانه :دبیرخانه شـورای عالی مناطق آزاد تجاری  -صنعتی.
سـازمان :سـازمان مناطق آزاد تجاری  -صنعتی.
مقـررات :مقـررات موضـوع مـاده  12قانـون چگونگـی اداره مناطـق آزاد تجـاری -
صنعتی در مورد اشـتغال نیروی انسـانی ،بیمه و تأمین اجتماعی.
کارگر :کسـی که بههرعنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق به درخواسـت کارفرما
کار میکند.
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کارگاه :محلـی اسـت کـه کارگـر بـه درخواسـت کارفرمـا یـا نماینـده او در آنجـا کار
میکنـد ،از قبیـل مؤسسـات صنعتـی ،کشـاورزی ،معدنـی ،سـاختمانی ،ترابری
مسـافری،خدماتی ،تجاری ،تولیدی ،اماکن عمومی و امثال آنها.
مـزد :وجـوه نقـدی یـا غیرنقدی و یـا مجموعه آنها که در مقابـل انجام کار بهکارگر
پرداخت میشود.
مزد ثابت :مجموعه مزد شـغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شـغل.
حقوق :هرگاه مزد بهطور ماهانه تعیین و پرداخت شـود ،حقوق نامیده میشـود.
مدت کار :مدت زمانی که کارگر نیرو یا وقت خود را بهمنظور انجام کار در اختیار
کارفرما قرار میدهد.
ماده  2کلیـه کارگـران ،کارفرمایـان و کارگاههـای واقـع در مناطـق آزاد مشـمول
مقررات این تصویبنامه هسـتند.
تبصـره :اشـخاص مشـمول قانـون اسـتخدام کشـوری یـا سـایر قوانیـن و مقـررات
ً
خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاهها خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا
توسـطصاحب کار و همسـر و خویشـاوندان نسـبی درجـه یـک از طبقـه اول وی
انجام میشـود ،مشـمول مقررات این تصویبنامه نخواهند بود.
و کارگـران و انجـام تعهـدات پیشبینـی شـده در ارتبـاط بـا قـرارداد کار برعهـده
سـازمانمنطقه خواهد بود.
سازمان هر منطقه میتواند برای انجام تعهدات کارفرمایان در قبال
کارگرانشان ضمانتهای الزم را اخذ نماید و در صورت عدم انجام تعهدات
یاد شده از سوی کارفرمایان از محل ضمانتنامهها اخذ شده ،تعهدات
کارفرمایان یا آرای مراجع و محاکم قانونی را در مورد کارگران آنها ایفا نماید.
ماده  4سـازمان هـر منطقـه بـا همـکاری و مشـارکت کارفرمایـان و کارگـران
نسـبت بـه تأمیـن امکانـات رفاهـی مـورد نیـاز کارگـران آن منطقه از قبیل مسـکن،

قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

ماده  3نظارت بر اجرای مقررات این تصویبنامه و رعایت حقوق کارفرمایان
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تأسیساتورزشی ،خدمات بهداشتی و درمانی و تسهیالت الزم بهمنظور تهیه
آذوقـه و مایحتـاج عمومی اقدام خواهد کرد.
ماده  5وزارت کار و امـور اجتماعـی بـا هماهنگـی سـازمان هـر منطقـه ،واحـد
کار و خدمـات اشـتغال را در هـر یـک از مناطـق آزاد ایجـاد خواهـد کـرد ایـن واحـد
نسبت بهتنظیم امور بازار کار ،نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سایر
امـور اقدام خواهد کرد.
تبصره  - 1سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سازمان هر منطقه
و حکم وزیر کار و امور اجتماعی منصوب میشـود.
تبصـره  - 2سرپرسـت واحـد کار و خدمـات اشـتغال موظـف اسـت هـر سـه مـاه
یکبار گزارش عملکرد این واحد را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید.
ماده  6بازرسـان کار از کارگاههای مشـمول این تصویبنامه بازرسـی به عمل
میآورنـد .کارفرمایـان و سـازمان هـر منطقـه موظفانـد نسـبت بـه رفـع نواقـص
حفاظـت و ایمنـی محیـط کار کارگـران و انجـام توصیههـای قانونـی بازرسـان کار
در فرصتهـای مقرر اقدام نمایند.

قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

فصل دوم  -قرارداد کار
ماده  7قـرارداد کار عبـارت اسـت از قـرارداد کتبـی کـه بـه موجـب آن کارگـر در
قبـال دریافـت مـزد معیـن ،کاری را بـرای مـدت معیـن یـا نامعیـن بـرای کارفرمـا
انجام میدهد.
تبصـره  -1در صـورت نامعیـن بـودن مدت کار ،با توجه به ماهیت و طبیعت کار،
پایان و خاتمه طرح ،پروژه یا فعالیت کارگاه ،زمان خاتمه قرارداد تلقی میشـود.
ً
تبصره  -2در موادی که کار ماهیتا دایمی اسـت و در قرارداد نیز ذکر مدت نشـده
اسـت قرارداد ،دایمی تلقی میشود.
تبصره  -3در مورد قراردادهای با مدت موقت و یا کار معین ،هیچ یک از طرفین
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مجـاز نیسـت بهطـور یـک جانبـه مبـادرت بـه فسـخ قـرارداد نمایـد (مگـر در مـوارد
پیشبینـی شـده در قـرارداد کار) .در صـورت فسـخ یـک جانبـه قـرارداد از سـوی
هـر یـک از طرفیـن ،طـرف دیگـر میتوانـد از طریـق مرجـع حـل اختلاف مطالبـه
خسارت نماید.
ماده  8ماهیـت اسـتمراری کار در دایمـی بـودن قراردادهایـی کـه مـدت معیـن
دارد مؤثر نمیباشد.
ماده  9رعایت شـرایط زیر برای صحت قرارداد کار الزامی اسـت:
الف :مشروعیت مورد قرارداد.
ب :معین بودن موضوع قرارداد.
ج :عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار
موردنظر
تبصـره :اصـل بـر صحـت کلیـه قراردادهـای کار اسـت ،مگـر آنکـه بطلان آنها در
مراجع ذیصالح به اثبات برسـد.
ماده  10قـرارداد کار علاوه بـر مشـخصات دقیـق طرفیـن بایـد حـاوی مـوارد زیـر
باشد:
ب :حقوق ،مزد و مزایا.
ج :ساعات کار ،تعطیالت و مرخصیها.
د :محل انجام کار.
ه :تاریخ انعقاد قرارداد کار.
و :مدت قرارداد کار.
ز :مزایای رفاهی و انگیزشی که بهکارگر داده میشود.
ح :چگونگی حلوفصل اختالفات با توجه به مفاد این تصویبنامه.
ط :نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد این تصویبنامه.

قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

الف :نوع کار ،حرفه یا وظیفهای که کارگر عهدهدار خواهد شد.
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ی :دیگر مواردی که با شرایط و اوضاع و احوال ،طرفین درج آن را در قرارداد
الزم بدانند.
تبصـره  -1قـرارداد کار در سـه نسـخه تنظیـم میشـود کـه یـک نسـخه آن نـزد کارگر،
یک نسـخه نزد کارفرما و یک نسـخه در اختیار سـازمان منطقه خواهد بود.
تبصـره  -2سـازمان منطقـه نمونههـای قـرارداد کار مورد نیـاز کارگاهها را به دو زبان
 که یکی از آنها فارسـی خواهد بود  -تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد داد.ماده  11کارفرمـا میتوانـد مدتـی را بـه نـام دوره آزمایشـی کار تعییـن نمایـد ،در
خلال ایـن دوره هـر یـک از طرفیـن میتوانـد بـدون اخطـار قبلـی و بیآنکـه الـزام
بهپرداخت خسـارت داشـته باشـد ،رابطه کار را قطع نماید.
مدت دوره آزمایشی با توافق دو طرف تعیین و در قرارداد ذکر میشود ولی
در مورد کارگران نیمه ماهر و ساده بیش از یک ماه و کارگران ماهر بیش از سه
ماهنخواهد بود.در هرصورت مزد و مزایای ضمن کار کارگری که کار وی حین
دوره آزمایش یا پایان آن خاتمه مییابد باید برای مدتی که بهکار اشتغال داشته
است پرداخت شود.
تبصـره  -انعقـاد قـرارداد آزمایشـی بیـن یـک کارگـر و یـک کارفرمـا بـرای یـک شـغل
معیـن فقـط برای یکبار صورت خواهد گرفت.
قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

ماده  12قـرارداد کار بـه یکـی از طرق زیر خاتمه مییابد:
الف :فوت کارگر.
ب :بازنشستگی کارگر.
ج :ازکارافتادگی کلی کارگر.
د :انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت معین.
ه :پایان کار در قراردادهایی که منوط بهکار معین است.
و :فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما و کارگر در مواردی که در قرارداد کار
مطابق این تصویبنامه پیشبینی شده است.
ز :استعفای کارگر.
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ماده  13هرگاه اخراج کارگر به دلیل عدم رعایت آییننامه انضباطی کار باشـد
میتوانـد بـه مرجـع حـل اختلاف پیشبینـی شـده در ایـن تصویبنامـه مراجعـه
نمایـد.مرجـع مذکـور براسـاس ایـن تصویبنامـه و آییننامههـای انضباطـی مورد
عمـل کارگاه تصمیـم الزم را اتخاذ خواهد کرد.
ماده  14هرگونـه تغییـر در شـرایط کار منـوط بـه پیشبینـی آن در قـرارداد کار و
شـرایط و اوضـاع و احـوال کارگاه خواهـد بـود .هـرگاه کارفرما بـدون توجه به قرارداد
کار و عـدم جلـب و موافقـت کارگـر شـرایط کار را تغییر دهد بهنحوی که از لحاظ
میـزان مـزد و یـا حیثیـت بـه او لطمـه و زبـان آورد سـازد ،کارگـر میتوانـد بـه مرجـع
حلاختالف شـکایت کرده و تقاضای خسـارت نماید.

فصل سوم  -شرایط کار
ماده  15بهکار گماردن افراد کمتر از  15سـال تمام ممنوع اسـت.
ماده  16مـدت کار روزانـه کارگـر براسـاس توافـق دو طـرف و بـه موجـب قـرارداد
کار تعییـن خواهـد شـد ولـی درهرحـال از  176سـاعت در چهـار هفتـه تجـاوز
نخواهدکرد.
شـبکاری اسـت کـه زمـان انجـام آن بیـن سـاعت ( )22تـا ( )6میباشـد .کار
مختلط ،کار یاسـت که بخشـی از سـاعات انجام آن در روز و قسـمتی از آن در
شب واقع میشود.
ً
ماده  18کار متناوب ،کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمییابد،
بلکه در سـاعات معینی از شـبانه روز صورت میگیرد.
ماده  19کار نوبتـی ،کاری اسـت ،کـه در طـول مـاه گـردش دارد ،بهنحـوی کـه
نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شـب واقع میشـود.
ماده  20هـرگاه بـه موجـب قـرارداد منعقده ،کار بهصورت نوبتی و یا شـبکاری

قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

ماده  17کار روز کاری اسـت کـه زمـان انجـام آن از سـاعت ( )6تـا ( )22و کار
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انجـام پذیـرد مزایـای پرداختـی بـه ایـن قبیـل کارهـا براسـاس قـرارداد کار و توافـق
کارگر و کارفرما و شـرایط و اوضاع و احوال کارگاه تعیین خواهد شـد.
ماده  21اسـتفاده از تعطیـل هفتگـی (جمعـه) ،مرخصـی اسـتحقاقی سـاالنه و
تعطیلات رسـمی براسـاس توافـق دو طـرف خواهـد بـود و هـرگاه با موافقـت کارگر
اینمرخصیهـا بـه روز دیگـری منتقـل شـود و یا اسـتفاده نشـود ،مزایـای پرداختی
ً
براسـاس توافق طرفین که قبال اتخاذ شـده باشـد خواهد بود.
ماده  22علاوه بـر تعطیلات رسـمی کشـور ،روز جهانـی کارگر ( 11اردیبهشـت)
نیز جزو تعطیالت رسـمی کارگران به حسـاب میآید.
ماده  23در صورت فسـخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشسـتگی و از کار افتادگی
کلـی کارگـر و یـا تعطیـل کارگاه مطالبـات مربـوط بهمـدت مرخصـی اسـتحقاقی
کارگر بهوی و در صورت فوت او به ورثهاش پرداخت میشـود.
ماده  24مرخصـی اسـتحقاقی سـاالنه کارگـران بـا احتسـاب روزهـای جمعـه
ً
جمعـا بیسـت روز اسـت ،سـایر روزهـای تعطیـل جـزو ایـام مرخصـی محسـوب
نخواهـد شـد.برای کار کمتـر از یکسـال ،مرخصـی مزبـور ،نسـبت بـهکار انجـام
یافته ،محاسـبه میشود.
قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

ماده  25هرگونـه اضافـه کار در چهـار هفتـه بیـش از ( )176سـاعت مذکـور در
ً
مـاده  16ایـن تصویبنامـه انجـام یابـد مسـتلزم پرداخـت مزایایـی اسـت کـه قبلا
درقرارداد کار پیشبینی شـده است.
ماده  26حداقـل مـزد پرداختـی در مناطـق ،کمتـر از حداقـل مـزد قانونـی کشـور
نخواهد بود.
ماده  27برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام میگیرد
باید به زن و مرد مزد مسـاوی پرداخت شـود .تبعیض در تعیین میزان مزد براسـاس
سن ،جنس ،نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
ماده  28در مـواردی کـه بـا توافـق طرفیـن قسـمتی از مـزد بهصـورت غیرنقـدی
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پرداخـت میشـود ،بایـد ارزش نقـدی تعییـن شـده بـرای اینگونـه پرداختهـا
منصفانه ومعقول باشـد.

فصل چهارم  -مرجع حل اختالف
ماده  29هرگونـه اختلاف ناشـی از اجـرای مقـررات ایـن تصویبنامـه و قـرارداد
ً
کار که بین کارگر و کارفرما رخ دهد بدوا از طریق سـازش حل خواهد شـد.هرگاه
اختلاف از طریـق سـازش حـل نشـود ،موضـوع ظـرف ( )10روز از سـوی هـر یک از
طرفین به هیأت رسـیدگی ارجاع خواهد شـد.
ماده  30هیأت مذکور در ماده فوق مرکب اسـت از:
 کارفرمای ذیربط یا نماینده تاماالختیار وی. کارگر ذیربط یا نماینده تاماالختیار وی. نماینده سازمان منطقه.تبصـره :هیـأت رسـیدگی ظـرف ده روز از تاریـخ دریافـت شـکایات موظف اسـت
به موضوع رسـیدگی و نظر خود را اعالم دارد.
ماده  31تصمیمات هیأت رسـیدگی در صورت عدم اعتراض ظرف ( )10روز
از تاریـخ ابلاغ به طرفین الزماالجرا خواهد بود.

ماده  33هرگاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه تشخیص داده شود
هیـأت ،اخـراج وی را تأییـد نمـوده و کارفرمـا را ملـزم خواهـد سـاخت کـه در قبـال
هرسـال خدمت حقوق ( )15روز کارگر را به وی بپردازد.
ماده  34هـرگاه اخـراج کارگـر از سـوی هیـأت رسـیدگی موجـه شـناخته شـود،
کارفرمـا را مخیـر خواهـد کـرد تـا کارگـر را بـهکار برگردانـده و حقـوق ایـام بالتکلیفـی
وی را بپردازد و یا آنکه در قبال هر سال خدمت حقوق ( )45روز وی را بهعنوان
خسارت اخراج بپردازد.

قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

ماده  32کارگری که قرارداد کارش از سوی کارفرما فسخ میشود میتواند ظرف
( )15روز به هیأت مراجعه و تقاضای رسـیدگی نماید.
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ماده  35دبیرخانـه شـورای عالـی مکلـف اسـت بـا توجـه بـه شـرایط و اوضـاع و
احـوال اقتصـادی  -اجتماعـی ،آییننامـه نمونـه انضبـاط کار را بـا هماهنگـی
وزارت کار وامـور اجتماعـی و سـازمان هـر منطقـه تهیـه و بـرای اجـرا در اختیـار
سـازمانهای مناطق آزاد قرار دهد.
ماده  36کارفرمای هر کارگاه مسـتقر در منطقه ،آییننامه انضباطی کار خاص
آن کارگاه را تهیـه و پـس از تأییـد سـازمان منطقـه به مراحل اجرا خواهد نهاد.

فصل پنجم  -آموزش و کاریابی
ماده  37وزارت کار و امـور اجتماعـی ،آمـار و اطالعـات مـورد نیـاز مربـوط بـه
نیـروی انسـانی را بـا هماهنگـی سـازمان هـر منطقـه حسـب مـورد از کارگاههـا و
مؤسسـاتواقع در مناطق آزاد تهیه مینمایند.
ماده  38سـازمان منطقـه بـا صـدور مجـوز بـرای مراکـز مشـاوره شـغلی و کاریابـی
غیـر دولتـی در مناطـق آزاد خدمـات الزم را از این طریق ارایه خواهد داد.
ماده  39سـازمان منطقـه بـا هماهنگـی و همـکاری وزارت کار و امـور اجتماعی
(سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـهای) و بـا عنایت به ماده ( )9قانـون چگونگی اداره
قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

مناطـق آزاد تجـاری  -صنعتـی متناسـب بـا نیـاز بـازار کار نسـبت بـه ایجـاد مراکز
آمـوزش فنـی و حرفـهای در منطقه اقدام خواهد کرد.
ماده  40سازمان منطقه با هماهنگی واحد کار و خدمات اشتغال و کارفرمایان
نسـبت به معرفی افرادی که نیاز به آموزش دارند به مراکز آموزش فنی و حرفهای
اقدام خواهد کرد.
تبصـره :ضوابـط مربـوط بـه اعـزام این قبیـل افراد بـرای آموزش و چگونگی تشـکیل
دورههـای آموزشـی و غیـره از سـوی سـازمان منطقـه بـا همـکاری واحـد کار و
خدماتاشـتغال تنظیم خواهد شد.
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فصل ششم  -اشتغال اتباع خارجی
ماده  41کلیـه کارفرمایـان کارگاههـای واقـع در مناطـق موظفانـد حتیاالمکان
نیـروی کار مـورد نیـاز خـود را از میـان کارگـران ایرانـی تأمیـن نماینـد .بااینحـال در
کارگاههـای مذکـور میتوان از خدمـات ،تخصصها و مهارتهای متخصصان
تبعه کشورهای خارجی تحت شرایط مندرج در این تصویبنامه استفاده کرد.
تبصـره :درهرصـورت نسـبت کارگـران خارجـی نبایـد از ده درصـد ( )%10کل
شـاغالن هر منطقه بیشتر باشد.
ماده  42پروانـه اشـتغال بـرای اتبـاع خارجـی بـا رعایت مـاده ( )41و تبصره آن به
تشـخیص و درخواسـت سـازمان مناطـق و توسـط واحـد کار و خدمـات اشـتغال
درمنطقه صادر میشود.
ماده  43اتباع خارجی که در مناطق آزاد بهکار اشتغال میورزند تعهد خواهند
کـرد کـه طـی مـدت اشـتغال ،بهکارگـران ایرانـی تخصصهـای خـود را آمـوزش
دهند.چگونگـی انتقـال تخصـص تبعـه خارجـی بهکارگـران ایرانـی را سـازمان هـر
منطقـه تعیین خواهد کرد.
ماده 44

هـر کارفرمایـی کـه قـرارداد کار بـا تبعـه کشـورهای خارجـی منعقـد

سـاخته ،بـه هنـگام پایـان قـرارداد کار و همچنیـن تبعـهای کـه قـرار دادش پایـان
اطالع دهند.
ماده 45

کارگاههـای مسـتقر در منطقـه ملـزم هسـتند فهرسـتی شـامل نـام،

ملیت ،تخصص ،شـغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شـش ماه یکبار تهیه
و به واحدکار و خدمات اشـتغال سـازمان هر منطقه اعالم دارند.

فصل هفتم  -تأمین اجتماعی

ً
ماده  46سازمان هر منطقه آزاد مکلف است رأسا یا با مشارکت سازمان تأمین

اجتماعی و یا شـرکتهای بیمه نسـبت به تأسـیس «صندوق یا صندوقهایی»

قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

پذیرفتـه موظفانـدمراتـب را بـه واحد کار و خدمات اشـتغال سـازمان هر منطقه
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بهمنظـور ارایـه خدمـات درمانـی ،غرامـت دسـتمزد ایـام بیمـاری ،بـارداری،
ازکارافتادگی جزیی و کلی ،بازنشستگی ،فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان
مشـمول اینمقررات در مناطق آزاد اقدام نمای.
ماده  47آن دسـته از کارگـران شـاغل در واحدهـای واقـع در مناطـق آزاد کـه
در گذشـته مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعـی بـوده و حـق بیمـه بـه سـازمان تأمیـن
اجتماعیپرداختهانـد و نیـز کارگـران مشـمول مقـررات ایـن تصویبنامـه کـه حـق
بیمه به صندوق پرداختهاند سوابق آنها محفوظ بوده و در موارد اشتغال بعدی
میتوانند سـوابقخود را منتقل سازند.
تبصـره :ضوابـط و دسـتورالعملهای مربـوط بـه سـوابق اینگونـه افـراد و احتسـاب
آن توسـط سـازمان مناطـق و سـازمان تأمیـن اجتماعـی تهیـه و بـه تأییـد شـورای
عالیمناطق آزاد خواهد رسـید.
ماده  48اتباع خارجی که در مناطق آزاد بهکار اشتغال دارند میتوانند همانند
اتباع ایرانی از مزایای صندوق مربوط اسـتفاده کنند.
ماده  49اتبـاع خارجـی مجـاز بـهکار یـا اقامـت در مناطـق آزاد از حیث خدمات
درمانـی مشـمول مقـررات "بیمهگـر" خواهنـد بـود .بههرحـال بیمه اتبـاع خارجی با
قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

توجـه به قراردادهـای متقابل انجام پذیرد خواهد بود.
ماده 50

ضوابـط و دسـتورالعملهای مربـوط بـه تعییـن سـرانه حـق بیمـه

اتبـاع خارجـی و نحـوه تشـکیل صنـدوق یـا صندوقهـا و مقـررات حاکـم بـر آن و
روابطصندوقهـا و سـازمان تأمیـن اجتماعـی و یـا دیگـر شـرکتهای بیمـه و
چگونگـی انتقـال سـوابق بیمـه کارگـران خارجـی بـه کشـور و سـایر مسـایل مربـوط
توسـط دبیرخانهشـورای عالی و سـازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تأیید شـورای
عالی مناطق آزاد خواهد رسـید.
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فصل هشتم  -متفرقه
ماده  51مقاولهنامههـا و توصیهنامههـای سـازمان بینالمللـی کار در مناطـق
آزاد الزمالرعایه میباشد.
اکبر هاشمی رفسنجانی  -رییسجمهور؛این تصویبنامه در تاریخ 1373/3/8
به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است؛حسن حبیبی  -معاون اول
رییسجمهور

و :ماده  132قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده  132درآمـد ابـرازی ناشـی از فعالیتهـای تولیـدی و معدنـی اشـخاص
حقوقـی غیردولتـی در واحدهـای تولیـدی یـا معدنـی که از تاریخ اجـرای این ماده
از طـرف وزارتخانههـای ذیربـط بـرای آنهـا پروانـه بهرهبـرداری صادر یـا قرارداد
استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها،
هتلها و مراکز اقامتی گردشـگری اشـخاص یادشـده که از تاریخ مذکور از طرف
مراجـع قانونـی ذیربـط بـرای آنهـا پروانـه بهرهبـرداری یـا مجـوز صـادر میشـود ،از
کمتر توسـعهیافته بهمدت ده سـال با نرخ صفر مشـمول مالیات میباشـد.
الف :منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف
به تسلیم اظهارنامه ،دفاتر قانونی ،اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد ،برای
درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان
امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و
تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات ،مدارک و اظهارنامه
مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان ،مالیات آنها با نرخ
صفر محاسبه میشود.

قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

تاریـخ شـروع بهرهبـرداری یـا اسـتخراج یـا فعالیـت بهمـدت پنجسـال و در مناطـق
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ب :مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز
موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه
در دوره معافیت ،هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل
پنجاه درصد ( )%50افزایش دهند ،به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال
اضافه میشود .تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی
کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و
مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق میشود .در
صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق
مالیاتی این بند استفاده کرده باشند ،مالیات متعلق در سال کاهش ،مطالبه
و وصول میشود .افرادی که بازنشسته ،بازخرید و مستعفی میشوند کاهش
محسوب نمیگردد.
پ :دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی
مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی
بهمدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه
اقتصادی در مناطق کمتر توسعهیافته ،بهمدت سهسال افزایش مییابد.
قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

ت :شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و
حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در
موقع مقرر قانونی است .اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و
حساب سود و زیان طبق نمونهای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه
میشود.
ث :بهمنظور تشویق و افزایش سرمایهگذار یهای اقتصادی در واحدهای
موضوع این ماده عالوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب
مورد ،سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد
حمایت قرار میگیرد:

39

 .1در مناطق کمترتوسعهیافته:
مالیـات سـالهای بعـد از دوره محاسـبه مالیـات بـا نرخ صفر مذکـور در صدر این
مـاده تـا زمانـی کـه جمـع درآمـد مشـمول مالیـات واحـد بـه دو برابـر سـرمایه ثبـت و
پرداختشـده برسـد ،بـا نـرخ صفـر محاسـبه میشـود و بعد از آن ،مالیـات متعلقه
بـا نرخهـای مقـرر در مـاده ( )105ایـن قانـون و تبصرههـای آن محاسـبه و دریافـت
میشود.

 .2در سایر مناطق
پنجـاه درصـد ( )%50مالیـات سـالهای بعـد از دوره محاسـبه مالیات مذکور در
صـدر ایـن مـاده بـا نـرخ صفـر و پنجاهدرصـد ( )%50باقیمانده با نرخهـای مقرر در
مـاده ( )105قانـون مالیاتهـای مسـتقیم و تبصرههـای آن محاسـبه و دریافـت
میشـود .ایـن حکـم تـا زمانـی کـه جمـع درآمـد مشـمول مالیـات واحـد ،معـادل
سرمایه ثبت و پرداختشده شود ،ادامه مییابد و بعد از آن ،صددرصد ()%100
مالیـات متعلقـه بـا نرخهـای مقـرر در مـاده ( )105ایـن قانـون و تبصرههـای آن
محاسـبه و دریافت میشود.
( )1و ( )2این بند برخوردار میباشند .اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این
ماده که قبل از این اصالحیه تأسیس شدهاند ،در صورت سرمایهگذاری مجدد
از مشوق این ماده میتوانند استفاده کنند.
هرگونه سرمایهگذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط بهمنظور تأسیس،
توسعه ،بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد داراییهای ثابت
بهاستثنای زمین هزینه میشود ،مشمول حکم این بند است.
ج :استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت) ،در مورد سرمایهگذاری
اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل ،بیمارستانها ،هتلها

قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی ،از مشوق مالیاتی جزءهای
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و مراکز اقامتی گردشگری صرفا بهمیزان تعیینشده در مجوزهای قانونی
صادرشده از مراجع ذیصالح ،جاری نمیباشد.
چ :در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداختشده اشخاص مذکور
که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند ،مالیات
متعلق و جریمههای آن مطالبه و وصول میشود.
ح :در صورتیکه سرمایهگذاری انجامشده موضوع این ماده با مشارکت
سرمایهگذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و
فنی ایران انجام شده باشد بهازای هر پنجدرصد ( )%5مشارکت سرمایهگذاری
خارجی بهمیزان ده درصد ( )%10به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و
پرداخت شده و حداکثر تا پنجاهدرصد ( )%50اضافه میشود.
خ :شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی
در ایران نسبت به تولید محصوالت با نشان معتبر اقدام کنند در صورتیکه
حداقل بیستدرصد ( )%20از محصوالت تولیدی را صادر نمایند از تاریخ
انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر
واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور،
قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

از پنجاهدرصد ( )%50تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل
از فروش محصوالت تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار میباشند.
د :نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای
تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران
و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها
و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری
نفوس و مسکن نمیشود.
واحدهای تولیدی فناوری اطالعات با تأیید وزارتخانههای ذیربط و
معاونت علمی و فناوری رییسجمهور درهرحال از امتیاز این ماده برخوردار
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میباشند .همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه
مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی بهاستثنای مناطق ویژه اقتصادی
و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با
نرخ صفر محاسبه میشود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار
میباشند.
در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای
تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند ،مالک تعیین
محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این
قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و امور
اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت
محیطزیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ذ :فهرست مناطق کمتر توسعهیافته شامل استان ،شهرستان ،بخش
و دهستان در سهماهه اول در هر برنامه پنجساله ،توسط سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ
شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایهگذاری در تولید تهیه میشود و به تصویب
میباشد .تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذیربط ،مناط اعتبار
برای احتساب مشوقهای مناطق کمتر توسعهیافته است.
ر :کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای اینماده پروانه
بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط أخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از
تاریخ الزماالجراشدن این ماده از پرداخت پنجاهدرصد ( )%50مالیات بر درآمد
ابرازی معاف میباشند .حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر
به خارج از کشور مجری نیست.
ز :صددرصد ( )%100درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز

قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

هیأت وزیران میرسد و تا ابالغ فهرست جدید ،فهرست برنامه قبلی معتبر
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از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر
به عربستان ،عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول
مالیات میباشد.
ژ :مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی بهجز
درآمدهای کتمانشده میباشد .این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ
صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.
س :معادل هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی
و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از
وزارتخانههای ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز
پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم،
تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب
نقشه جامع علمی کشور انجام میشود ،مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت
ساالنه آن بهتصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه
برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی آنها
کمتر از پنج میلیارد ( )5,000,000,000ریال نباشد ،حداکثر بهمیزان دهدرصد
قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

( )%10مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود .معادل مبلغ
منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور ،بهعنوان هزینه قابل قبول
مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور
بهتصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت ،علوم،
تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی میرسد.
تبصـره  -1کلیـه معافیتهـای مالیاتـی و محاسـبه بـا نـرخ صفـر مالیاتـی مـازاد بـر
قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سـال  1395اجراء میشـود.
تبصـره  -2آییننامـه اجرایـی موضـوع ایـن ماده و بندهـای آن حداکثر ظرف مدت
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شـشمـاه پـس از ابلاغ قانـون توسـط وزارتخانههـای امـور اقتصـادی و دارایـی و
صنعت ،معدن و تجارت با همکاری سـازمان امور مالیاتی کشـور تهیه میشـود
و به تصویب هیأتوزیران میرسـد.

ز .آییننامه اجرایی بند د ماده  132اصالحی
قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 1

در ایـن آییننامـه اصطالحـات زیـر در معانـی مشـروح مربـوط بـهکار

میروند:
الف :محدوده :شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتر برای تهران
(بهاستثنای شهرک-های صنعتی استانهای قم و سمنان) ،پنجاه کیلومتر
برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز استانها و شهرهای باالی سیصد
هزار نفر جمعیت.
ب :شهرک صنعتی :شهرکی که به استناد قانون راجع به تأسیس شرکت
شهرکهای صنعتی ایران  -مصوب  -1362با اصالحات بعدی ،ایجاد شده
یا میشود.
ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران  -مصوب  -1384ایجاد شده یا میشود.
ماده 2

ملاک تعییـن محـدوده جهـت محاسـبه مالیـات بـا نـرخ صفـر و

برخـورداری از مشـوقهای مالیاتـی موضـوع بنـد (د) مـاده ( )32اصالحـی قانـون
مالیاتهـای مسـتقیم ،در مـورد واحدهـای تولیـدی ،شـهرکهای صنعتـی و
مناطـق ویـژه اقتصـادی کـه در محـدوده دو یـا چنـد شـهر یا اسـتان قـرار میگیرند،
بهصورت زیر است:
الف :چنانچه واحد تولیدی ،شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در
محدوده شهر تهران قرار گیرد (فارغ از این که داخل یا خارج از محدوده شهر

قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

پ :منطقه ویژه اقتصادی :منطقهای که به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق
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یا شهرهای دیگر قرار گرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران میباشد.
ب :در سایر موارد ،چنانچه واحد تولیدی ،در محدوده دو یا چند شهر
از استانهای مختلف قرار داشته باشد ،تابع مقررات مربوط به استان محل
استقرار واحد تولیدی میباشد .همچنین در مواردی که واحد تولیدی در
محدوده دو یا چند شهر از یک استان قرار گرفته باشد مشمول مقررات مرکز
استان یا شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد
خواهد بود.
ماده  3در صـورت وجـود اختلاف بیـن اداره کل امـور مالیاتـی و واحد تولیدی
در خصـوص فاصلـه واحـد مزبـور بـا مراکـز اسـتانها و شـهرهای بـاالی سـیصد
هـزار نفـر جمعیـت ،نظـر وزارت راه و شهرسـازی براسـاس اسـتعالم سـازمان امـور
مالیاتی کشـور مالک عمل خواهد بود.
ماده  4ملاک قـرار گرفتـن واحـد تولیـدی یـا معدنـی در محـدوده ،آخریـن
تقسـیمات کشـوری و تعییـن محدودههـای شـهری در زمـان صـدور پروانـه
بهرهبرداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوی وزارتخانههای ذی ربط
اسـت و تغییـرات بعـدی آن تأثیـری بـر اعمـال یا عـدم اعمال محاسـبه مالیات با
قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی

نرخ صفر و مشـوقهای موضوع ماده ( )132قانون مالیاتهای مسـتقیم ندارد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهوری این مصوبه را  11مهر  94برای
اجرا به وزارت صنعت ،معدن و تجارت  -وزارت امور اقتصادی و دارایی،
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،سازمان حفاظت محیطزیست و دبیرخانه
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه اقتصادی ابالغ کرد.
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from the tax set forth in Article 105 of this Article for a term of
4 years beginning from the date of exploitation or extraction.
As regards the less developed regions, the exemption shall apply
to 100% of the income for 10 years.
Note (1). The list of less developed regions shall be prepared by the
State Organization of Management and Planning and Ministries
of Economic Affairs and Finance and Industries and Mines, and
will be approved by the Council of Ministers, for the rest of the
term of the Third Economic, Social and Cultural Development
plan of the Islamic Republic of Iran, and at the beginning of the
term of each of the forthcoming development plans.
Note (2). The exemption provisioned in this Article shall not apply
to the income of producing and mining entities established within a
120-kilometer radius from the center ofTehran or within 50-kilometer
radius from the center of Isfahan and within a 30-kilometers
radius from the administrative centers of provinces and cities with a
population exceeding 300,000, according to the latest census, except
for industrial townships established within the same 30-kilomenres
radius from the latter province centers and cities.
Note (3). All enterprises for internal and international tourism
that hold exploitation permit from the Ministry of Culture and
Islamic Guidance shall enjoy an annual exemption with regard to
50% of their applicable taxes.
Note (4). The rules for determining the date of commencement of
exploitation of exempt enterprises subject to this Article, and for
determination of the confines referred to in the Note 2 above, will
be specified and declared by the ministries of Economic Affairs
and Finance and Industries and Mines.
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Chapter. 8-Miscelaneous Affairs
Article 51 Conventions and recommendation letters of International
Labor Organization should be considered in free zones.
Foreign Capital: The capitals addressed in article 3 of present
law (except for Rial-based accounts) which are imported from
mainland into free zones by Iranian citizens.
Special Profit: The realized profit excess of a firm minus costs
during a financial period which results from activities done for
ripping profit. The profit is measured based on commonly accepted
accounting principles.

Direct Taxes Act; Title D - On Miscellaneous Provisions

Chapter I – Exemptions
Article 1321 Eighty percent of the income from producing and
mining activities, which is derived and declared by producing
and mining enterprises of cooperative or private sectors for
whom exploitation licenses are issued, or with whom extraction
and sale contracts are concluded, as of March 21, 2002 (from the
beginning of the year 1381) by relevant ministries, shall be exempt
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Article 48 Foreign nationals working in free zones should use
the advantages of the fund in similar manner with Iranian workers.
Article 49 Foreign workers licensed to work or live in free zones
should be covered by insurer’s regulations in terms of treatment
services. However, insurance of foreign nationals should be done
based on reciprocal contracts.
Article 50 (Amended in 1995-01-15)-Regulations and instructions
concerning determination of insurance fees for foreign nationals,
establishment of fund(s) and dominating regulations and association
of funds and Social Security Organizations with other insurance
companies, as well as transfer of insurance records of foreign
investors should be developed by secretariat of the Supreme
Council and Social Security Organization and approved by
majority of member ministers in the Supreme Council of Free
Zones.
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Article 42 Establishment license for foreign nationals should be
issued based on article 41 and its bylaw and request of Authority.
The license should be issued by Department of Job and Employment
Services.
Article 43 Foreign nationals employed in free zones should
promise to teach their skills to Iranian workers during their
employment. The authority in each zone will determine the way
of transferring foreign workers’ expertise to Iranian workers.
Article 44 Each employer who signs a job contract with foreign
workers and the foreign worker should notify Department of Job
and Employment Services about expiration of job contract.
Article 45 The regional workshops should develop a list of
names, nationalities, expertise, occupations and income of their
employees once every six years and communicate the list to
Department of Job and Employment Services in each zone.

Chapter. 7-Social Security
Article 46 In every free zone, its authority should cooperate
with Social Security Organization and/or insurance companies to
establish fund(s) for offering treatment services, compensating
employees for sick leave, pregnancy, partial or general disability,
retirement, death and other issues related to employees in free
zones.
Note. (Amended in 1995-12-04)-Social Security Organization
could independently offer different insurance services to domestic
and foreign worker employed in different business units of free
zones based on pre-approved social security obligations.
Article 47 The workers involved in free zone business/manufacturing units who have paid their insurance fee to Social Security
Organization as well as workers who pay their insurance fee to
insurance funds should be assured that their insurance record will
be maintained and considered in future employments.
Note. Regulations and instructions concerning history of this
type of individuals should be developed by Free Zones Authority
and Social Security Organization and confirmed by the Supreme
Council of Free Zones.
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Chapter. 5-Training and Efficiency
Article 37 In coordination with authorities in each zone, Ministry of Labor and Social Affairs should develop required data
and statistics regarding human resources based on workshops
and entities located in free zones.
Article 38 The authority in each zone should license career
counseling centers and non-governmental agencies in free zones
to let them offer their services.
Article 39 Authorities in each zone should cooperate with
Ministry of Labor and Social Affairs (Technical and Vocational Training Organization) to establish centers for technical and
vocational training based on article 9 of Law on Administration
of Free Trade-Industrial Zones and requirements of job market.
Article 40 Authority in each zone should cooperate with units of
job and employment services as well as employers in introducing
people with training needs to centers of technical and vocational
training.
Note. Regulations concerning sending individuals for training
and creating training periods should be developed by authority
in each zone and cooperation with units of job and employment
services.
Chapter. 6-Employment of Foreign Nationals
Article 41 All employers of workshop within free zones
should employ their labor force from Iranian workers. However,
in these workshops, one could also use services, expertise, and
skills of foreign experts based on conditions included in this
approval letter.
Note. In any case, the ratio of foreign workers should not exceed
10 percent of all employees in a zone.
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Affairs and authorities of every zone. Then, the bylaw should be
communicated to free zones authorities for enforcement.
Article 36 Employer of any workshop located in the zone
should develop a distinctive disciplinary bylaw for that workshop.
After confirmation of authority, the bylaw could be enforced.
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Discriminated compensation based on age, sex, ethics, and political
and religious beliefs is forbidden.
Article 28 In cases in which both parties agree that a part of
compensation be paid in other ways than cash, the equivalent
cash value of such arrangements should be reasonable.

Chapter. 4- Board of Dispute Settlement
Article 29 Any disagreement on enforcement of regulations
concerning this approval letter and job contract between worker
and employer should be dealt with through compromise.
If disagreement is not resolved through compromise, the subject
should be communicated to board of dispute settlement in 10
days.
Article 30 The board should include:
-Employer or his/her/its representative
-Worker or his/her representative
-Representative of authority in free one
Note. Board of dispute settlement should review the subject of dispute
and offer its decree within 10 days from receiving complaint.
Article 31 (Amended in 1997-07-21): Decisions of dispute settlement
board should be enforced in 10 days from date of communication to
involved parties. This should be done by Department for Enforcement
of Justice Rulings.
Article 32 If an employer cancels a work contract, the fired
worker could visit the board within next 15 days and asks for
their ruling.
Article 33 If the board regards discharge of a worker to be justified,
the board will confirm his/her discharge but obligates the employer to
pay 15-day compensation per year of working in the position.
Article 34 If the board regards discharge of a worker to be unjustifiable, the employer should re-employ the worker and pay him/her for the
period he/she had been jobless. To compensate the damage, the worker
should be paid equivalent wage for 45 days per year.
Article 35 The secretariat of the Supreme Council is obliged to
observe socio-economic conditions and develop Bylaw of Work
Discipline in coordination with Ministry of Labor and Social

Article 16 Daily duration of working should be determined based
on agreement of both parties and terms of job contract. However,
working for more than 176 hours per week is not allowed.
Article 17 Daily work is a job which starts from 6 a. m till 22
p, m. In contrast, night job starts from 22 p. m to 6 a. m. A mixed
job is an occupation which overlaps both periods.
Article 18 Frequent job is an occupation which is done in random
ours and not in definite hours of day or night.
Article 19 Shift job is an occupation which is conducted periodically
so that its shifts might be at morning, evening or night.
Article 20 Based on signed contract, whenever a job is done in shift
or nightly modes, compensation should be paid based on labor law,
agreement between worker and employer and conditions of workshop.
Article 21 Use of weekly holiday, annually permitted leaves
and holidays by worker should be bilaterally approved by both
parties. Whenever worker agrees to ask for leave in definite days
of the ear, compensation will change accordingly.
Article 22 In addition to official holidays, international labor
day (May 01st) will be among official holidays of workers.
Article 23 In the case of cancellation or expiration of job contract
or retirement and disability of worker and or closure of workshop, the
liabilities of paid leave of workers should be paid. If the worker passes
away, the money should be paid to his/her inheritors.
Article 24 Annual paid leaves and Fridays do not exceed 20
days per year. Other holidays will not be regarded as leave. If a
worker is contracted for less than 1 year, paid leaves should be
defined accordingly.
Article 25 Any overwork in four consecutive work which
makes sum of working hours more than 176 hours (as detailed
in article 15 of present approval letter) should be compensated as
stated in labor contract.
Article 26 Minimum wage paid in free zones should not be less
than legal wage in Iran.
Article 27 For doing similar work in similar conditions in a
workshop, male and female workers should be paid equally.
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Article 11 The employer could determine a trial period during
which either party could end occupational relationship without
pre-warning or obligation to pay compensation.
The duration of trial period should be determined by both parties and
included in the contract. In the case of expert and simple workers,
1 and 3 months could be denoted as trial period respectively.
In the case that salary and benefits of job a worker conducts
should be paid no matter he/she is fired during trial period.
Note. Trial contract between employer and his/her/its worker
should be signed once and for a definite take.
Article 12 Job contract could be ended through following
ways:
A-Death of worker
B-Retirement of worker
C-General disability of worker
D-Expiration of a job contract signed for a definite duration
E-Finishing the task(s) for contracts signed for conducting a definite
task
F-Cancellation of job contract by employer and/or employer
based on terms of relevant approval letter
H-Worker’s resignment
Article 13 Whenever a worker is fired due to dissatisfaction of
terms included in relevant disciplinary bylaw, he/she could refer
to pre-determined entity for resolution of conflicts. The entity will
make required decisions based on approval letter and disciplinary
bylaws.
Article 14 Any modification of work conditions should be
already noted in job contract as well as agreements on conditions of
workshop. Whenever employer changes conditions of job without
considering job contract and asking for worker’s approval so that
workers’ compensation or reputation is disrupted, the worker could
refer to predetermined entity for resolution of contract and ask for
compensation.

Chapter. 3-Work Conditions
Article 15 Appointing individuals whose ages are less than 15
years old is forbidden.

finite period of time is mentioned in the contract, the contract will
be deemed to be permanent.
Note 3. In contracts with definite duration and tasks to be done,
neither party is allowed to cancel the contract (unless predicted
in job contract). In the case of bilateral cancellation of contract
by either party, the other party could ask for compensation by
appealing to relevant judicial bodies.
Article 8 The persistency of job will not affect permanence of
contracts signed for definite period of time.
Article 9 Satisfaction of following conditions is essential for
assuring of validity of job contract.
A-Legitimacy of subject of contract
B-Definiteness of subject of contract
C-Lack of legal and religious limitations for both parties against
exploitation of assets and conducting intended tasks.
Note. It is generally presumed that job contracts are legal unless
their validity is confirmed in relevant bodies.
Article 10 In addition to complete specifications of both parties,
the job contract should include the following items:
A-Type of task, profession, or task that workers are to undertake
B-Compensation
C-Working hours, holidays and leaves
D-Place of occupation
E-Expiration date of job contract
F-Duration of contract (if work is temporary)
G-Incentives and welfare benefits that workers are awarded
H-Procedures for resolving conflicts based on terms of present
approval letter
I-Procedure for cancelation of contract based on items of present
approval letter
G-Other terms to be included in the contract based on existing
conditions
Note 1. Job contract should be developed in 3 copies which worker,
employer and zone authority each will hold a copy.
Note 2. Authority of the zone should develop samples of job
contracts in 2 languages one of which should be Persian.
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rights and fulfilment of contractual obligations should be organized
by Authority.
In each zone, the Authority should receive necessary guarantees
to ascertain that employers fulfil their obligations regarding their
employees. If such obligations are not fulfilled by employers, the
guarantees are used-after issuing decree by courts of justice- to
fulfil regulations concerning workers.
Article 3 In each zone, the organization cooperates with employers
and workers to develop facilities that workers of the zone need such as
residence, sports facilities, centers for offering healthcare and facilities
for supplying foodstuff and basic necessities.
Article 5 Ministry of Labor and Social Affairs and authorities of
each zone should establish departments of job and employment services in free zones to control job market affairs, monitor protection
and work safety conditions and conduct other affairs.
Note 1. Director of department of jobs and employment services
should be assigned based on suggestions of Authority in each
zone and decree of Minister of Labor and Social Affairs.
Note 2. Director of department of jobs and employment services
should report the performance of the department to Ministry of
Labor and Social Affairs every three months.
Article 6 Labor inspectors should control the workshops included in this approval letter. Employers and Authority of each
zone should make proper arrangements for protection and safety
of workers and offering legal recommendations of labor inspectors
in due time.

Chapter. 2-Job Contract
Article 7 Job contract refers to a written contract based on
which worker conducts task(s) in exchange for a definite salary.
The worker could conduct the task(s) for a limited or unlimited
period of time.
Note 1. If duration of occupation is not definite, considering nature
of job, end of project or involvement in workshop will be interpreted
as time for expiration of a contract.
Note 2 . In cases in which a job is permanently assigned and node-
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Chapter. 1-General Principles
Article 1 In this approval letter, the following abbreviated
terms could be used:
Country: Islamic Republic of Iran
Secretariat: Secretariat of the Supreme Council of Free
Trade-Industrial Zones of Iran
Regulations: Regulations included in article 12 of Law on
Administration of Free Trade-Industrial Zones 119 regarding
recruitment of human resources, insurance and social security
Worker: A person who works for an employer in exchange for
compensation.
Employer: A legal or real person that compensates a worker for
the works he asks the workers to do.
Workshop: A location where worker is demanded by employer
or his representative to work in such as industrial, agricultural,
mining, constructional, transportation, service, and business
bodies or public places.
Compensation: Cash and/or credit sum of money paid to a
worker foe what he/she does.
Fixed Wage: Sum of compensation for a job and occupational
privileges based on the job.
Salary: If wage is paid monthly, it is called salary.
Period of Occupation: Period of time or amount of energy a
worker spends to conduct intended tasks requested by employer.
Article 2 All workers, employers and workshops located in
free zones are covered by regulations included in this approval
letter.
Note. The persons covered by Law of National Employment or other recruitment regulations as well as workers in familial workshops
in which workshop owner and his first-degree relatives work are not
addressee of this approval letter.
Article 3 Surveilance of execution of regulations included in
this approval letter and consideration of employers’ and workers’

Laws & Regulations Relating to Investment in Special Economic Zones

Regulations of Recruitment of Human Resources,
Insurance and Social Security in Free Trade-Industrial
Zones of Islamic Republic of Iran

Laws & Regulations Relating to Investment in Special Economic Zones

22

measures, upon the request of the Organization, for the issuance
of entry visa, residence permit, work and employment permit,
as the case may be, for foreign investors, managers and experts
working for the private sector involved in foreign investments
under this Law, as well as their immediate relatives.
Note. Differences of opinions between the Organization and
executive. bodies. Will be settled upon the opinion of the Minister
of Economic Affairs and Finance.
Article 21 The Organization is required to provide for the public
to have access to all information related to investments, foreign
investors, investment opportunities, Iranian partners, fields of activity and other information available to the Organization.
Article 22 All Ministries, state-owned companies and organizations as well as public institutes to whom the applicability of law is
required to be stipulated by name, are under obligation to provide
the Organization with reports on foreign investments implemented
as well as information required for foreign investors I so that the
Organization can proceed in accordance with the above Article.
Article 23 The Minister of Economic Affairs and Finance is
required to provide, every six months, the relevant committees in
Islamic Consultative Assembly with a report on the performance
of the Organization with respect to foreign investments under
this Law.
Article 24 As from the date of ratification of this Law and its
t Implementing Regulations, the Law for the Attraction and Protection of Foreign Investments ratified on November 28, 1945 - as well
as its Implementing Regulations are repealed. The provisions of this
Law shall be repealed or altered by subsequent laws and regulations
in the event that repeal or alteration of this Law would have been
stipulated in those laws and regulations.
Article 25 The Implementing Regulations of this Law shall be
prepared by the Ministry of Economic Affairs and Finance and
shall be subsequently approved by the Council of Ministers within
two months.
The above Law comprised of 25 Articles and 11 Notes has been
approved by the Islamic Consultative Assembly in its session.

Article 17 Foreign exchange required for the transfers referred
to in Articles (14), (15) and (16) of this Law may be secured by
way of the following methods: a) Purchase of foreign currency
from the banking system;
b) Out of the foreign exchange earnings from the export of the
products and/or out of the foreign exchange earnings from service
activities of the economic entity in which the foreign capital is
employed;
c) The export of permissible goods subject to the relevant laws
and regulations.
Note1. Application of one or a combination of the above methods
shall be specified in the investment license. Note 2. The Central
Bank of the Islamic Republic of Iran is under obligation, to make
available to the foreign investor the equivalent foreign currency
for the transferable sums referred to in Para (a), upon agreement
of the Organization and confirmation by the Minister of Economic
Affairs and Finance.
Note 3. In case the investment license expressly refers to Para
(b) and/or (c) of this Article, this license is regarded as an export
license.
Article 18 Transfer abroad of the portion of the foreign capital
imported into the country within the framework of the investment
license but remains unused, is released from all foreign exchange,
and export and import laws and regulations.
Chapter Six: Settlement of Disputes
Article 19 Disputes arising between the Government and the
foreign investors in respect of the mutual obligations within the
framework of investments under this Law, if not settled through
negotiations, shall be referred to domestic courts, unless another
method for settlement of disputes have been agreed under the
Law for Bilateral Investment Agreement with the respective
Government of the foreign investor.

Chapter Seven: Final Provisions Article 20 The relevant executive bodies are required to take,
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a) Sums of cash to be converted into Rials;
b) Sums of cash not to be converted into Rials but to be used
directly for purchases and orders related to foreign investment;
c) Non-cash items after evaluation by the competent authorities.
Note. Arrangements related to the manner of evaluation, and registration of foreign capital shall be determined in the Implementing Regulations of this Law.
Article 12 The rate of conversion of foreign exchange applicable
at the time of importation or repatriation of foreign capital as well
as the rate for all transfers, in case of applicability of a unified
rate of exchange, shall be the same rate prevailing in the country's
official network; otherwise, the applicable rate shall be the
free-market rate as acknowledged by the Central Bank of the
Islamic Republic of Iran.
Article 13 The original foreign capital and the accrued profits,
or the balance of capital remaining in the country subject to a
three month prior notice, after fulfillment of all obligations and
payment of legal deductions, and upon confirmation by the
Minister of Economic Affair and Finance, shall be transferable
abroad.
Article 14 Dividends of foreign investments after deduction
of taxes, dues and statutory reserves, upon the approval of the
Board, and confirmation by the Minister of Economic Affairs
and Finance, shall be transferable abroad.
Article 15 Payments related to the installments of the principal
of the financial facilities of foreign investors and relevant
expenses, agreements for patent rights, know-how, technical and
engineering assistance, trade marks and names, management as
well as similar agreements within the framework of the relevant
foreign investment, upon the approval of
the Board and confirmation by the Minister of Economic Affairs
and Finance, are transferable abroad.
Article 16 Transfers referred to in Articles (13), (14) and (15),
shall be made subject to the provisions of Para (b) of Article (3)
of this Law.
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Chapter Four: Guarantee and Transfer of Foreign Capital
Article 8 Foreign investments under this law shall equally enjoy all, rights, protections, and facilities provided for domestic
investments.
Article 9 Foreign Investments shall not be subjected to
expropriation or nationalization, unless for public purposes, in
accordance with due of law, in a non-discriminatory manner, and
upon payment of appropriate compensation on the basis of the real
value of the investment immediately before the expropriation.
Note1. Application for compensation shall have to be submitted
to the Board within one year from the date of
re- expropriation or nationalization.
Note 2. Disputes arising from expropriation or nationalization
shall be settled by virtue of the provisions of Article (19) of this
Law.
Article 10 Ceding the whole or part of the foreign capital to domestic investor and/or, upon approval of the Board and confirmation
of the Minister of Economic Affairs and Finance, to other foreign
investor is permissible. In case of ceding to another foreign investor,
the cedee shall, at least, have the same qualifications as the initial
investor, and shall replace
and/or become a partner to the former investor from the standpoint
of this Law.
Chapter Five: Provisions on Admission, Importation and
Repatriation of Foreign Capital
Article 11 Foreign capital may be imported into the country
by way of one or a combination of the following manners to be
protected by this Law:

Laws & Regulations Relating to Investment in Special Economic Zones

property, and the Organization for Environment Protection are
required to introduce to the Organization a fully authorized
representative whose designation is signed by the highest authority
of the body. The representatives so introduced are recognized to act
as medium and coordinator for all issues related to their respective
body vis-à-vis the Organization.
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Chapter Three: Competent Authorities
Article 5 The Organization is the only official authority for the
promotion of foreign investments in the country, and for Investigation
of all Issues pertaining to foreign Investments.Applications of foreign
investors in respect of issues such as admission, importation,
employment and repatriation of capital shall have to be submitted
to the Organization.
Article 6 For the purpose of investigation and making decision
on applications subject matter of Article (5), a Board under the
name of the "Foreign Investment Board" shall be established under
the chairmanship of the Vice Minister of Economic Affairs and
Finance who is ex-officio the President of the Organization Vice
Minister of Foreign Affairs, Deputy Head of the State Management
and Planning Organization, Deputy Governor of the Central Bank
of the Islamic Republic of Iran and vice ministers of relevant
ministries, as the case requires.
In relation to applications for admission, the investment license
shall, after the approval of the Board, be issued upon confirmation
and signature by the Minister of Economic Affairs and Finance.
At the time of admission of foreign investments, the Board is
required to observe the criteria referred to in Article (2) of this
Law.
Note. The Organization, after preliminary appraisal, is required to
take the investment applications, along with its own considerations,
to the Board within a maximum period of 15 days as from the date
of receipt of
the applications. The Board is under obligation to review the
applications within a maximum period of one month from the
date of submission, and announce its final decision in writing.
Article 7 In order to facilitate and accelerate issues related to
the admission and activity of foreign, investments in the country, all
relevant bodies Including the Ministry of Economic Affairs and
Finance,MinistryofForeignAffairs,MinistryofCommerce,Ministry
of labor and Social Affairs, Central Bank of the Islamic Republic
of Iran, Costumes Administration of the Islamic Republic of Iran,
Directorate General for Registration of Companies and Industrial

Note. TheLawfortheOwnershipofImmovablePropertiesbyForeign
NationalsratifiedonJune6,1921shallremainenforceable.Ownership
of land of any type and at any scale in the name of foreign
investors is not permissible within the framework of this Law.
Article 3 Foreign investments admitted in accordance with
provisions of this Law shall enjoy the incentives and protections
available under this Law. Such investments may be admitted
under the following two categories:
a) Foreign direct investment in areas where the activity of private
sector is permissible;
b) Foreign investments in all sectors within the framework of
"civil participation", "buy-back" and "build-operate-transfer"
arrangements where the return of capital and profits accrued is
solely emanated from the economic performance of the r project
in which the investment is made, and such return of capital and
profit shall not be dependent upon a guarantee by the Government,
state-owned companies or banks.
Note1. So long as the foreign investment subject matter of
"build-operate-transfer" arrangements referred to in Para (b) of
this Article, and its incurred profits thereon are not amortized,
the exercise of ownership right by the foreign investor over the
unamortized capital in respect of the recipient economic entity is
permissible.
Note 2. With respect to investments subject matter of Para (b) of
this Article, if, as a result of promulgation of laws or Government
resolutions, the execution of approved financial agreements
within the framework of this Law is prohibited or: interrupted,
the accrued losses, to a maximum of due installments shall be
committed and paid by the Government. The scope of acceptable
commitments shall be approved, within the framework of this
Law, by the Council of Ministers.
Article 4 The investment by a foreign government or foreign
governments in the Islamic Republic of Iran shall have to be
approved by the Islamic Consultative Assembly on a case by
case basis. The investment by foreign state-owned companies is
considered to be private.
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Law establishing the Ministry of Economic Affairs and Finance
ratified on July 15, 1974.
High Council: The High Council for Investment, subject matter
of Article (7) of the Charter of the Organization for Investment,
Economic and Technical Assistance of Iran ratified on June
2, 1975.
Board: The Foreign Investment Board, subject matter of Article
(6) of this Law.

Chapter Two: General Criteria for Admission of Foreign
Investments
Article 2 Admission of foreign investment shall be made,
in accordance with the provisions of this Law and with due
observance of other prevailing laws and regulations of the
country, subject to the following criteria:
a. Help create economic growth, upgrade technology, enhance,
development of the quality of products, increase employment
opportunities, exports, and penetrate into international markets;
b. Does not threaten the national security and public benefits,
and deteriorate the environment; does not distort the country's
economy and impose unfair implication on products based on
local investments;
c. Does not involve granting of concessions by the Government
to foreign investors. The word concession as used herein means
special rights which place the foreign investors in a monopolistic
position.
d. The ratio of the value of the goods and services produced by
the foreign investments, subject matter of this Law, to the value
of the goods and services supplied to the local market at the time
of issuance of the investment license, shall not exceed 25% in
each economic sector and 35% in each field (sub- sector). The
fields and investment ceilings in each field shall be determined in
the by-law to be approved by the Council of Ministers.
Foreign investment for the production of goods and services
specifically for export purposes other than oil, shall be exempted
from the aforementioned ratios.
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Note. In order to enforce this legal obligation, secretary should
review all relevant documents of authority such as books, files,
contracts and correspondences. The authority should cooperate
with secretariat.
Article 20 Cases not addressed in this law and its bylaw will be
addressed based on import-export and customs regulations.
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Foreign Investment Promotion and Protection Act (FIPPA)

Chapter One: Definitions
Article 1 The terms and expressions used in this Law shall
have the following meanings:
Law: The Law for the Promotion and Protection of Foreign
Investments.
Foreign Investor: Non-Iranian natural and/or juridical persons
or Iranians using capital of foreign source, who have obtained the
investment license referred to in Article (6).
Foreign Capital: All types of capital, being cash or non-cash,
brought into the country by foreign investors and include the
following:
a) Cash funds in the form of convertible currency imported into
the country through banking system or other methods of transfer,
acceptable to the Central Bank of the Islamic Republic of Iran;
b) Machinery and equipments;
c) Tools and spares, CKD parts and raw, addable, and auxiliary
materials;
d) Patent rights, know-how, trade marks and names, and specialized
services; e) Transferable dividends of foreign investors;
f) Other permissible species approved by the Council of Ministers.
Foreign Investment: Application of foreign capital in a new or
existing economic entity after obtaining the investment license.
Investment License: The license issued for every foreign investment
in accordance with Article 6 of this Law.
Organization: The Organization for Investment, Economic and
Technical Assistance of Iran, subject matter of Article (5) of the
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share of foreigners or Iranians as well as registration of financial and
intellectual properties of the zone, should be requested by relevant
authority and done by Deeds and Properties Registration Office.
This should be done in accordance with regulations of registration of
companies and industrial and intellectual properties in free trade-industrial
zones of Islamic Republic of Iran (as detailed in approval letter no.
K15011T/21453 passed on 1995-05-20).
Note-In special economic zones, all authorities and obligations
detailed in paragraphs 3 and 6 of article 1 and articles 2 and 3 will
be assigned to Deeds and Properties Registration Office.
Article 16 Division of lands and allocation of properties and
issuance of ownership documents in the zone should be requested
by authority of the zone and done by Deeds and Properties
Registration Office. Transfer of ownership of lands and properties
in the zone between real and legal persons should be notified
to relevant authority and these measures should satisfy relevant
regulations.
Note-Issuance of distinct ownership documents should be done after
issuing project completion notice issued by relevant authority.
Article 17 Affairs concerning recruitment of human resources,
occupational relations, social security, job contract, occupational
conditions and entities for resolution of conflicts should addressed
based on Law on Recruitment of Human Resources, Insurance and
Social Security in Free Trade-industrial Zones (detailed in approval
letter K25T/33433 on 1994-06-06 with further amendments).428
Note-In above-mentioned approval letter, the term “Free
Trade-industrial Zones” was substituted by “Special Economic
Zones”.
Article 18 Authorities of free zones should forward their monthly
import-export statistics to Ministry of Commerce, Central Bank of
Islamic Republic of Iran and relevant secretariats. 429
Article 19 In order to realize objectives and missions, relevant
secretary should impose complete surveillance on performance
of zones and offer 6-monthly reports to Supreme Council. The
zones should be responsible to Supreme Council in regard to
their performance.

of the law1, should be done by a committee the members of
which are representatives of Ministry of Industry, Mines and
Trade2, Central Bank of Islamic Republic of Iran, Secretariat and
relevant authority. The meetings should be formed in location of
the secretariat. 426
Note 1. (Amended on 2007-11-04): Total value-added and value
of raw materials and domestically produced parts used in manufacturing goods are determined by above committee. These
goods are exempt from paying importation fees when they are
imported to other parts of the country.
Importation of raw materials and parts made abroad which are
used in produced or processed goods will be conditional upon
paying importation fee and after paying such fees, they will be
regarded as raw materials and domestic parts made in Iran.
Note 2. Importation of goods with higher value added that are
produced in the zone to be exported to the mainland is permissible
is importation fees are charged in proportion to raw materials and
parts made abroad.
Article 14 Deadline for stopping importation of goods into the
zone will be determined by authority of the zone. The authority
could determine deadline for period of maintaining goods at the
time of issuing receipt for goods received into relevant storage
facilities. In this case, the owner should be notified that if he/she/
it cannot receive the stored goods before a deadline, a warning
notice will be issued in 1 month from deadline and posted to
residence of owner of goods. The authority could independently
enforce relevant regulations.
Note-Owner of goods is a real or legal person, its representative
or person in charge of transportation. The name of such person
should be on manifest of goods, receipt of storage facility or
declaration notice.
Article 15 Registration of companies or representatives of companies
that intend to participate in the special economic zone, regardless of
1. Refer to Law on Establishment and Administration of Special Economic Zones of Islamic Republic
of Iran (passed on 2005-06-01) which is available in this collection too.
2. At the moment, Ministry of Industry, Mines and Trade
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Article 7 The authority in charge of the zone should satisfy
policies and regulations of the government when it receives
license of operation.
Note: In the case that licenses issued by authority do not match
governmental policies and regulations, the authority will be in
charge of compensation of probable losses that real and legal
persons undergo.
Article 8 Trades of these zones with foreign countries or other
special economic and free trade-industrial zones are allowed but
do not require customs procedures and any other formalities.
Note: Guarantee offered by authorities of zones should be annually
accepted by Customs Organization of Iran.
Article 9 The goods imported from other parts of Iran into
the zone for repair or assembly that are finally re-exported into
the mainland will be covered by importation fees in proportion
to value of parts and raw materials that are made in foreign
countries.
Article 10 Exportation of goods imported from foreign countries abroad and returning goods imported from other parts of
the country to the mainland could be done without conducting
formalities and solely through receiving license from authority
if specifications of such goods are detailed and offered.
Article 11 Raw materials and foreign parts imported into the
zones for processing, conversion, completion or repair will be
subject to regulations of temporary importation. After conducting
necessary steps, if they these materials and parts are used in the
zone no declaration notice or exportation notice will be needed
and minimum customs formalities should be imposed for them.
Article 12 Transportation institutes and owners of vehicles
should, as vehicle enters a zone, offer original copy or a second
copy of bill of landing for goods being carried along with list of all
of the goods entering the zone so as to facilitate legal surveillance
measures.
Article 13 Determination of value-added, based on article 11

D-Secretariat: Secretariat of Supreme Council of Free Trade-industrial
and Special Economic Zones
E-Law: Law on Establishment and Administration of Special
Economic Zones 421
F- Zone: Special Economic Zone
G: Authority: Governmental and non-governmental legal person
determined based on suggestion of secretariat of Supreme Council
that takes responsibility of administering the zone.
Article 2 Comprehensiveplansofzonesaredevelopedbyauthority
of the zone which are suggested by secretariat and developed by
Supreme Council.
Article 3 Justification report and draft of Law on Establishment
of New Special Economic Zones was developed by secretariat,
approved by Supreme Council and offered to Board of Ministers.
Article 4 The manager of zone should be assigned by relevant
authority of the zone.
Article 5 Determination of authority in charge is dependent
on possession of required lands before Board of Ministers issues
relevant licenses.
Article 6 In addition to services that executive bodies offer,
authority of the zone could charge real and legal persons for
public, infrastructure, and engineering, traffic, storage, health,
cultural, communication, educational and entertainment facilities that operate in the zone. The tariffs should match relevant
services and contribute to competitive position of each zone.
The amounts of such fees should be determined by the zone and
confirmed by Supreme Council. In next 1 month, the council
should review, modify and approve relevant tariffs. Otherwise,
suggested tariffs should be regarded as final ones.
Note 1. Satisfaction of regulations of engineering system and use of
engineering consultation services that could comply with technical
qualifications are necessary.
Note 2. Authorities of zones should make essential opportunities
and arrangements for non-governmental sector to offer necessary
services. In this case, tariff for such services should be determined
and enforced by authorities of zones.
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to customs regulations of Islamic Republic of Iran and customs
organizations should be established in terminals for enforcing
export and import regulations based on article 8 of current law.
Article 21 Activities inside each zone, except for cases mentioned
in this law, will be subject to other regulations of Islamic Republic
of Iran
Article 22 Governmental authority in charge of a zone could
assign buildings and lands of the zone based on expert’s nominated
price for such properties.
Note-Transfer of ownership of lands, as addressed in this article,
by real or personal persons is conditional upon attention to land
use and offering “Work Completion Certificate” which is issued
by authorities of the zone.
Article 23 Since date of approval of this law, in areas where
authorities in charge are governmental or state-dependent all legal
rights and duties of Ministry of Agricultural Jihad and Forests and
Pastures Organization in regard to affairs associated with lands
and natural resources of each zone will be assigned to authority
of that zone.
Article 24 Imposing sovereignty affairs is taken into account
by the state.
Article 25 Executive bylaw of this law should be developed and
suggested by Ministry of Economic Affairs and Finance as well as
Ministry of Industry, Mine and Trade, Management and Planning
Organization of Iran and secretariat of Supreme Council of Free
Zones and approved by Board of Ministers.

Executive Bylaw for Law on Establishment and Administration of
Special Economic Zones of Islamic Republic of Iran

Passed by Member Ministers of Supreme Council of Free
Trade-industrial Zones with Further Amendments
Article 1 In this bylaw, the following abbreviated terms are used:
A-Country: Islamic Republic of Iran
B-Customs: Customs Organization of Islamic Republic of Iran
C-Supreme Council: Supreme Council of Free Trade-industrial
and Special Economic Zones

Chapter. 4-Regulations of Investment and Registration
Article 14 Method for admission, entry and exit of foreign capital
and obtained profits for zones as well as level of participation of
foreigners in activities of each zone will be determined based on
Law on Encouragement and Support of Foreign Investors (approved
on 2002-03-10).
Article 15 Organization for Registration of Deeds and Properties
should conduct the following measures after receiving request of
authorities and based on bylaw approved by following measures:
A-Registration of company and/or representative or companies that
intend to involve in the zone, determining share of participation
of domestic and foreign shareholders and registering material
shares and intellectual properties
B-Division and categorization of lands and properties located on
the zone based on request and comments of authority and issuing
distinct ownership licenses based on current regulations of Iran
Part. 5-Miscelaneous Regulations
Article 16 The affairs concerning recruitment of human resources,
occupational relations, insurance and social security in the zone will
be based on approved and current regulations in free trade-industrial
zones.
Article 17 Any assigned rights of real and legal rights, before
establishment of the zone, will be valid and based on comprehensive
development plan of zones, their activity will be permissible.
Article 18 Ministries, organizations, entities and public institutes
as well as government-related associates should satisfy relevant
regulations and offer essential services such as electricity, water,
communication, fuel and others based on existing facilities and
fees for that zone.
Article 19 Existing zones will be subjected to this law and authoritiesin charge of special economic zones established before this
law should align themselves with it in the next year (i.e. 1 year from
date of approval).
Article 20 The area of special economic zones are not subject

Laws & Regulations Relating to Investment in Special Economic Zones

9

Laws & Regulations Relating to Investment in Special Economic Zones

8

Note 3. Raw materials and foreign parts imported into the zones for
processing, conversion, completion or repair will be subject to regulations of temporary importation. After conducting necessary steps,
if they these materials and parts are used in the zone no declaration
notice or exportation notice will be needed and minimum customs
formalities should be imposed for them.
Article 9 Importation of any amount of goods by travelers
into other parts of the country is forbidden.
Article 10 Importers of goods into the zones could give up
some or all of their goods in exchange of trading storehouse
receipt that is issued by authority of each zone. In this case, owner
of the receipt will be regarded as owners of goods.
Note. Management of each zone should, if applicant requests,
issue license of origin for those products that exist the zone. This
necessitates approval of Customs Office. The banks located on
main load should accept such licenses.
Article 11 Products made or processed in the zone will be
regarded as domestically made product when they are imported
into the mainland. This will be proportionate to sum of value-added
and value of internal raw materials and parts made in Iran.
Consequently, they are exempt from paying importation fees.
Note 1. The method for determining value-added will be determined
in current executive bylaw of present law.
Note 2. Raw materials and parts made abroad will be regarded as
domestically made items if import fees are paid. Trading profit
considered in determination of importation feed of the car and
its non-assembled parts should be based on article 72 of Law on
Development on Some State Regulations passed on 2002-02-16.
Article 12 Customs Organization of Islamic Republic of Iran
should accept request of owners of goods for transit of goods and
direct transit from other terminals of the zones and make essential
arrangements.
Article 13 Deadline for stopping importation of goods into the
zones should be determined by management authority of each
zones. Regulations concerning cessation of goods in different
places are determined and enforced by relevant authority.
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Section. 3-Regulations of Exportation and Importation of
Products
Article 8 Commercial trades of zones with foreign country
and other free trade-industrial and special economic zones should
be registered in Customs Office to be exempted from customs
fee, trading profit, and all fees for importation and other relevant
fees. Except for legal and religious limitations, these trades will
not be subjected to limitations of export and import regulations.
Commercial trades of these zones with other parts of the country
(except for regions mentioned above) will be subject to export
and import regulations.
Note 1. The products imported from other parts of the country
into the zones for consumption and further use will be registered
as cases of domestic transit. However, exportation of products
from these zones to foreign countries will be subject to Law of
Export and Import (passed on 1993-09-26).
Note 2. Goods for export the exportation formalities of which have
been done completely (i.e. banking and administrative) will be
regarded as cases of finalized exportation after their admission into
the zone.
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unloading, health, cultural, communication, and educational services.
Real and legal persons that are producing products and offer services in
the zone will be exempt from paying any fee on the mainland.
Article 5 Activities of authorities in charge of the zone should
be permissible based on legal frameworks.
Article 6 Annual budget of any zone administered by governmental authorities will be developed based on policies and plans of the
state and should be approved based on relevant articles of association.
Article 7 Issuing license for conducting economic, civil development, constructional, cultural and educational activities
should be based on policies and regulations of state as well as
approved comprehensive plan that authority has.
Note. In cases of deviation from above policies and regulations,
the following entities should communicate the affair to authority in
charge of the zone so that the authority could resolve the conflicts.
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Note 1. In special economic zones, established for conducting
certain measures, determining geographical limits, developing
a comprehensive plan and determining permissible activities of
such zones will be based on present law and items suggested by
secretary and approved by Board of Ministers.
Note 2. Establishment of new special economic zones should be
approved by Islamic Consultative Assembly.
Section. 2-Definitions and General Principles
Article 2 In this law, the following abbreviated terms will be
used:
Country: Islamic Republic of Iran
Customs: Customs Organization of Islamic Republic of Iran
Authority: Administrative authority of each special economic
zone
Secretariat: Secretary of Supreme Council of Free Zones
Board of Ministers, for enforcing this law, will
Article 3
undertake the following responsibilities:
Determining and/or change of authority in charge of the zone
(including governmental and private)
Surveillance of activities of zones based on plans and objectives
Note 1. Board of Ministers could, if needed, establish a governmental
entity for administrating special zone. Articles of association of these
entities should be suggested by secretariat and approved by Board of
Ministers.
Note 2. Determining authority in charge of the zone among
non-governmental and legal persons is conditional upon possession
(or official assignment of relevant governmental entities) and
taking charge of lands included in the area of special economic
zone by such persons before issuing license of Board of Ministers.
Regulations concerning change of authority in charge of zone will
be subject to a contract which is signed between secretariat and
authority.
Article 4 Based on the bylaw approved by Board of Ministers,
authority could charge some fees for services that executive bodies
offers as well as infrastructure, engineering, and storehouse, loading,
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In order to generate dynamic growth, improvement of resilient
economy indicator and realization of objectives of Twenty-year
Vision Plan, general policies of resilient economy are issued
based on a Jihadi, flexible, opportunity making, endogenous,
progressive and outward-looking approach:
11-Developing executive authorities of free and special economic
zones of the country to facilitate transfer of advanced technologies,
development and facilitation of manufacturing and export of products
and services, satisfying essential requirements and supplying financial
resources from abroad.

Law of Establishment and Administration of Special
Economic Zones of Islamic Republic of Iran
Passed on 2005-06-01
Part.1-Objective
Article 1 In order to support economic activities, establish international
trades, mobilize economies of zones, produce and process high-quality
goods, transfer technology, promote non-oil exportation, create productive
employment and encourage domestic and foreign investment, and
enhancing re-exportation (transit) and transfer of goods, the government
is authorized to establish special economic zones in towns with sufficient
potentials and infrastructures.
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From General Policies of Resilient Economy
Approved on 2014-03-20 by the Supreme Leader
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Introducing Garmsar Special Economic Zone

The establishment of Garmsar Special Economic Zone was legislated by the
Board of Ministers on October 14th of 2015 and Industrial Development & Renovation Organization of Iran (IDRO) was selected as the upper hand execution and
administration organization. On August 2nd 2016, IDRO established Garmsar
Special Economic Zone Administration Company and delegated all responsibilities of the Zone to it. Construction operation of the Zone was inaugurated by the
Minister of Industry, mine and trade on September 26th of 2016.
Establishing the Garmsar Special Economic Zone is in accordance
with sustainable and resilient economy and with the purpose of regional and
national development by the means of attracting domestic and foreign investments in industrial-commercial activity fields.
The Zone is located in the central district of Garmsar city, at the intersection of
Tehran-Garmsar highway and Qom-Garmsar Freeway; 90 km from east of Tehran,
170 km from Qom, and 5 km from Garmsar. Tehran-Mashhad railway passes
through the Zone and Garmsar railway station is just 3 km away.
The Zone has been designed in 4 sites in the comprehensive plan and
implementation of operations was set in the priority and began since 2016 in site
2 with hectares area in order to focusing and progressive development strategy.
(please see attached map)
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