
  ا ایران و اتحادیه اقتصادي اوراسیا و کشورهاي عضو.موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاري بین ج

 ا ایران و اتحادیه .موافتنامه حاضر در واقع موافقتنامه موقت در راستاي تشکیل ترتیبات تجارت آزاد میان ج

 .  اقتصادي اوراسیا می باشد

  درنظر گرفته شده تا متعاقب آن مذاکرات براي تبدیل این ) قابل تمدید(دوره اعتبار موافقتنامه ، سه سال

  .موافقتنامه به توافق تجارت آزاد آغاز شود

  

 فصل  9شامل  وموافقت نامه اي است که تاکنون ایران منعقد کرده  و جامع ترین متن موافقت نامه مفصل ترین

اقدامات بهداشتی و  ،موانع فنی فرا راه تجارت اري،، چاره کارهاي تجتجارت کاال ،قواعد عمومی:می باشدذیل 

 مقررات پایانی و  حل و فصل اختالفات ،تسهیل تجاري ،قواعد مبداء ،بهداشت گیاهی

  

  توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت و مقامات کشورهاي  1397اردیبهشت  27این موافقتنامه در تاریخ

در مجلس شوراي اسالمی ایران تصویب شد و  19/3/98ر تاریخ د. عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا امضا گردید

ا .قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاري بین ج ". به تأیید شوراي نگهبان رسید  5/4/98در تاریخ 

براي اجرا به وزارت صنعت معدن و  17/4/98در تاریخ  "ایران و اتحادیه اقتصادي اوراسیا و کشورهاي عضو

 افقتنامه نیز به تصویب رسیده است کشور عضو اتحادیه این مو 5این موافقتنامه در . بالغ گردیدتجارت ا

  

  روز بعد از دریافت آخرین اطالعیه مکتوب مبنی بر تأیید انجام  60، این موافقتنامه  9طبق بند دوم فصل

لذا . ایران الزم االجرا خواهد شدا .تشریفات قانونی داخلی توسط کشورهاي عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا و ج

در صورت تغییر تاریخ اطالع . آبان خواهد بود 5تاریخ اجراي این موافقتنامه  طرفین، با توجه به اعالم رسمی

 .رسانی توسط سازمان توسعه تجارت انجام خواهد شد

 

  

  بوده و طرفین مطابق جدول که مشمول مفاد موافقتنامه  هستندفهرست هاي کاالیی منضم به موافقتنامه ، اقالمی

ردیف  360ا ایران به اوراسیا شامل .فهرست اعطایی ج. امتیازات تعرفه اي به یکدیگر ارائه می دهند ،ارائه شده

این فهرست ها با توجه . می باشدده رقمی HSردیف کد  502ی اوراسیا شامل و فهرست اعطایرقمی  HS 8 کد

ا .نه تغییراتی خواهد داشت که در خصوص کشورمان، توسط گمرك جبه تغییرات خطوط تعرفه ملی، به طور ساال

 .ایران کشورمان و دفتر مقررات صادرات و واردات اعالم و اعمال خواهند شد

  

  



  تعیین شده است و چنانچه تعرفه هاي جاري از سال پایه پایین تر  2017سال پایه براي کاهش تعرفه سال

 .میزان تعرفه دریافتی از سقف تعیین شده باالتر نخواهد بودخواهد بود و باشد مالك تعرفه جاري 

  

   به این . شده است ) 2017(کد مشمول تثبیت نرخ تعرفه در زمان توافق  133در مورد فهرست اعطایی ایران

معنا که تخفیف تعرفه اي به این اقالم تعلق نمی گیرد ولی در نرخ سال پایه تثبیت و در تجارت فیمابین مطابق با 

کد مشمول تثبیت تعرفه  44اوراسیا نیز در خصوص فهرست . مفاد موافقتنامه در خصوص آنها رفتار می شود

 .هستند

  

 

  


