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 "دستورالعمل گواهی صادرات خدمات  "عنوان: 
 واحد مسئول: 

 سازمان توسعه تجارت ایران 
 واحد مجري:

(معاونت توسعه صادرات کاال و خدمات) 
 و محصوالت دانش بنیاندفتر توسعه صادرات خدمات 

 12/7/1399تاریخ تصویب: 

ابالغ کننده: معاون وزیر و رییس کل  ها و فعاالن و صادرکنندگان حوزه صادرات خدمات حوزه کاربرد: کلیه شرکت
 سازمان توسعه تجارت ایران 

 تاریخ تجدید نظر: سال پنج العمل: رمدت اعتبار دستو

آیین نامه   27ماده  3تبصره  در اجراي اساسنامه سازمان و 5ماده  40و  39، 36، 19 با توجه به بندهاي: مقدمه -1 

 ضمن، سازمان توسعه تجارت ایران ی حوزه صادرات خدماتسامانده منظوربه و  مقررات صادرات و وارداتاجرایی قانون 
شناسایی صادرکنندگان و فرآیند صادرات و  اجرایی جهتبرنامه  ،اسناد باال دستی وبررسی قوانین و مقررات موجود 

در  از مزایا و تشویقات پیش بینی شده نیز مشمولین این بخشنمود تا تهیه و تدوین  حمایت از فعاالن این حوزه را 
 .گردندبهره مند  چارچوب مقررات 

 

ن مندي فعاالبهره تعاریف حوزه صادرات خدمات وسازي امور مربوط به تسهیل و شفاف، هماهنگی ،ساماندهی :هدف-2
 می باشد. قانونی يمزایابخش در چارچوب  این

 

به دستورالعمل  ) این6که در بند ( ین حوزه صادرات خدمات بشرح وظایفکلیه صادرکنندگان و فعاال :شمول دامنه-3
 .است ذکر گردیدهتفصیل 

 

 : تعاریف-4
کسب درآمد هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی از محل ارائه و فروش انواع خدمات مجاز و قانونی به  صادرات خدمات:

 .مقررات صادرات و واردات و امور گمرگی قوانیناشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی در چارچوب تعاریف 
 باشند.م ایران میکلیه افراد مقیم ایران که داراي تابعیت و یا حق اقامت دائ ص حقیقی ایرانی:اشخا

ها، موسسات و نهادهاي ثبت شده در ایران و یا هر کشور دیگري با مالکیت بخش کلیه شرکت: ص حقوقی ایرانیاشخا

 .خصوصی یا عمومی ایران

 باشند. میکشور اي تابعیت و یا حق اقامت دائم آنکلیه افراد مقیم هر کشوري بجز ایران که دار ص حقیقی غیرایرانی:اشخا
ها، موسسات و نهادهاي ثبت شده در ایران و یا هر کشور دیگري با مالکیت غیر حقوقی غیر ایرانی: کلیه شرکت صاشخا

 ایرانی.

 شرح وظایف و مسئولیت ها:   -5
اي متشکل از نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران ( بعنوان دبیر)، وزارتخانه یا سازمان دولتی مرتبط و کمیته - 5-1

یا اتحادیه و تشکل صادراتی ذیربط، مسئول تعیین اسناد مثبته مورد نیاز و  بازرگانی ، صنایع , معادن و کشاورزي ایراناتاق 
 باشند.بررسی آنها جهت صدور گواهی صادرات خدمات می

ت کمیته بنیان بعنوان دبیرخانه این کمیته، مسئولیت برگزاري جلسادفتر توسعه صادرات خدمات و محصوالت دانش -5-2
 مذکور را برعهده دارد.

ها، دستگاهها و یا سازمانهاي دولتی جهت اخذ نظر مشورتی تواند حسب نیاز از سایر وزارتخانهدبیرخانه کمیته می :1تبصره 
 7از 2صفحھ 

 
 



 جهت حضور در کمیته دعوت بعمل آورد.
بنیان) موظف است در ازاي ارائه سازمان توسعه تجارت ایران (دفتر توسعه صادرات خدمات و محصوالت دانش : 2تبصره 

اسناد و مدارك معتبر از سوي اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مبنی بر انجام صادرات خدمات، اقدام به صدور        
 معادل ارزش صادرات صورت گرفته نماید.» گواهی صادرات خدمات«

ات ارائه شده از سوي سازمان توسعه تجارت صادرکنندگان خدمات داراي گواهی صادرات خدمات، مشمول امتیاز :3تبصره  

 باشند.ایران به صادرکنندگان کاال می
 

 سازو کار اجرایی و فرآیند انجام کار: -6
 

 دسته بندي انواع خدمات مشمول صادرات:الف)

 ؛قرار می گیردبندي ذیل مشمول تعریف صادرات خدمات مجاز انجام صادرات در قالب دسته
 

  : خدمات بازرگانی -6-1

خدمات / خدمات معماري /خدمات مالیاتی/ داريحسابداري، حسابرسی و دفتر/ خدمات حقوقی( :ايخدمات حرفه -6-1-1
/ خدمات پزشکی و دندانپزشکی /ریزي شهري و معماري تزئینیخدمات برنامه/ خدمات مهندسی یکپارچه/ مهندسی

مربوط به  سایر موارد /خدمات ارائه شده به وسیله ماما، پرستار، فیزیوتراپ و کارکنان پیراپزشکی /خدمات دامپزشکی
 خدمات بازرگانی

 خدمات / افزارخدمات اجراي نرم/ افزار رایانهاي مرتبط با نصب سختخدمات مشاوره(: و خدمات مرتبطرایانه  -6-1-2
 ايمربوط به خدمات رایانه سایر موارد/ خدمات پایگاه اطالعاتی ارشاد/ پردازيداده

خدمات تحقیق و توسعه در زمینه / خدمات تحقیق و توسعه در زمینه علوم طبیعی( :خدمات تحقیق و توسعه -6-1-3
 )ايخدمات تحقیق و توسعه میان رشته/ علوم اجتماعی و انسانی

 )الزحمه یا قراردادمبناي حقبر / شامل اموال شخصی( :مربوط به اموال غیر منقولخدمات  -6-1-4
-سایر ماشین ،سایر تجهیزات حمل و نقل، هواپیما، مربوط به کشتی( :اي بدون اپراتوراي/ اجارهخدمات کرایه  -6-1-5

 ) آالت و تجهیزات
/ به بازار و سنجش افکار عمومیخدمات مربوط به تحقیق راجع / خدمات تبلیغاتی( :سایر خدمات بازرگانی  -6-1-6

خدمات الزم در کشاورزي، / خدمات آزمایش و تحلیل فنی/ خدمات مرتبط با مشاوره مدیریت/ خدمات مشاوره مدیریت
خدمات الزم / خدمات الزم در ساخت صنعتی/ خدمات الزم در معدن کاوي/ خدمات الزم در صیادي/  داريشکار و جنگل

نگهداري / اي علمی و فنی مربوطخدمت مشاوره/ رسیدگی و تأمین/ خدمات کاریابی و عرضه نیروي انسانی/ در توزیع انرژي
/ خدمات عکاسی/ خدمات نظافت ساختمان/ و تعمیر تجهیزات (غیر از کشتی، هواپیما و سایر تجهیزات حمل و نقل)

 مرتبط با خدمات بازرگانی سایر موارد/ هاخدمات مربوط به برگزاري گردهمایی/ چاپ و نشر/ بنديخدمات بسته
 
 

 7از 3صفحھ 
 
 



 : خدمات ارتباطات  -6-2

 خدمات پستی -6-2-1
 خدمات با استفاده از پیک -6-2-2
ها خدمات انتقال داده/ ها به صورت بسته سویچ شدهخدمات انتقال داده/ خدمات تلفنی صوتی( :خدمات مخابرات -6-2-3

پست / اي خصوصیاجارهخدمات مدار / خدمات دورنگار/ خدمات تلگراف/ خدمات تلکس/ به صورت مدار سویچ شده
هاي الکترونیکی/ خدمات دورنگار مبادله داده طور مستقیم و از پایگاه اطالعاتبازیافت اطالعات به/ پست صوتی/ الکترونیک

    کردن و بازیافت/ مجموعه مقررات و با ارزش افزوده یا به صورت تقویت شده، از جمله ذخیره کردن و ارسال، ذخیره
ها به صورت مستقیم از جمله پردازش معامله/ سایر موارد مرتبط با خدمات پردازش اطالعات یا دادههاي تبدیل/ رویه

 مخابراتی
خدمات مربوط به / خدمات مربوط به تولید و توزیع تصاویر متحرك و نوار ویدئویی( :خدمات سمعی و بصري -6-2-4

 )/ ضبط صدا/ مربوط به پخش رادیو و تلویزیونیخدمات / زیونییخدمات رادیویی و تلو/ نمایش تصاویر متحرك
 مرتبط با خدمات سمعی و بصري مواردسایر  -6-2-5

 

 :ساخت و خدمات مهندسی مرتبط با آن -6-3

 سازيکار ساخت عمومی در مورد خانه  -6-3-1
 کار ساخت عمومی در مورد مهندسی عمران -6-3-2
 کار نصب و سوار کردن -6-3-3
 پایان ساختمان کار تکمیل و -6-3-4
 مرتبط با ساخت و خدمات مهندسی سایر موارد  -6-3-5

 

 : خدمات توزیع -6-4

 العمل کاردمات نماینده حقخ -6-4-1
 خدمات عمده فروشی -6-4-2
 خرده فروشیخدمات  -6-4-3
 اعطاي فرانشیز -6-4-4
 مرتبط با خدمات توزیع سایر موارد  -6-4-5

 

 :خدمات آموزشی -6-5

 خدمات آموزش ابتدایی -6-5-1
 خدمات آموزش دبیرستانی -6-5-2
 خدمات آموزش عالی -6-5-3
 آموزش بزرگساالن -6-5-4
 آموزشی مرتبط با سایر خدمات -6-5-5

 

 7از 4صفحھ 
 
 



 : خدمات زیست محیطی  -6-6

 خدمات فاضالب 6-6-1
 خدمات انتقال پسماندها 6-6-2
 خدمات مربوط به رفع آلودگی و خدمات مشابه  -6-6-3
 مرتبط با خدمات زیست محیطی سایر موارد  -6-6-4

 

 : خدمات مالی -6-7

/ خدمات بیمه غیر از بیمه عمر/ خدمات بیمه عمر، حوادث و تندرستی( :لیه خدمات بیمه و مرتبط با بیمهک  -6-7-1
 خدمات کمکی به بیمه (از جمله خدمات داللی و نمایندگی)/ بیمه اتکایی و بیمه واگذاري

اعطاي انواع / قبول سپرده و دیگر وجوه قابل پرداخت توسط مردم( :بانکداري و سایر خدمات مالی (به جز بیمه)  -6-7-2
تأمین مالی از طریق پرداخت اجاره / وام، از جمله وام مصرفی، وام وثیقه، تأمین اعتبار و تأمین مالی معامالت تجاري

تجارت به حساب خود یا به حساب / هاها و تعهدنامهنامهضمانت/ کلیه خدمات مربوط به پرداخت و انتقال پول/ تجهیزات
  ارز / اسناد بازار پول (چک، برات، گواهی سپرده و غیره)« :شاملمشتریان چه در بورس، معامالت روي پیشخوان یا 

اسناد ارزي و داراي بهره از / حق امتیاز هاي مالی اشتقاقی از جمله قراردادهاي سلف (خرید یا فروش) و قراردادهايدارایی
سایر اسناد قابل / اوراق بهادار قابل انتقال/ دار ارزيوعده  قراردادهايجمله اسنادي چون اسناد مربوط به معامالت تعویضی، 

نویسی و نمایندگی فروش مشارکت در نشر اوراق بهادار، از جمله پذیره/ »هاي مالی از جمله شمش طالمعامله و دارایی
مدیریت دارایی مانند مدیریت / داللی پول/ (اعم از عمومی یا خصوصی) و ارائه خدمات مرتبط با این نوع انتشاراوراق 
گذاري جمعی مدیریت صندوق بازنشستگی، خدمات سرمایه هاي نقدي یا مدیریت پرتفوي، تمام اشکال مدیریتدارایی

هاي مالی هاي مالی شامل اوراق بهادار، داراییو تهاتر داراییخدمات مربوط به تسویه / پذیري و امانتدارينگهداري، سپرده
هاي مذکور در اي و سایر خدمات مالی کمکی مربوط به تمامی فعالیتخدمات مشاوره/ اشتقاقی و سایر اسناد قابل معامله

و نگهداري گذاري ، از جمله راهنمایی و تحلیل اعتبار، تحقیق و مشاوره در سرمایهMTN.TNC/W/50سند  IBبخش 
    ارائه و انتقال اطالعات مالی و / هاها و تجدید ساختار و راهبر شرکتپرتفوي، مشورت براي در اختیار گرفتن شرکت

 کنندگان سایر خدمات مالیافزارهاي مربوطه از طریق عرضهپردازي مالی و نرمداده
 مرتبط با خدمات مالی سایر موارد -6-7-3

 

 : بهداشتیخدمات اجتماعی و  -6-8

 خدمات بیمارستانی -6-8-1
 سایر خدمات مربوط به بهداشت انسان -6-8-2
 خدمات اجتماعی - 6-8-3
 مرتبط با خدمات اجتماعی و بهداشتی سایر موارد  -6-8-4
 
 

 7از 5صفحھ 
 
 



 :خدمات مرتبط با گردشگري و مسافرت -6-9

 هتل و رستوران (از جمله پذیرایی) -6-9-1
 دایرکنندگان تورها خدمات موسسات مسافرتی و -6-9-2
 خدمات مربوط به راهنمایی گردشگران -6-9-3
 مرتبط با گردشگري و مسافرت سایر موارد -6-9-4

 

 :به جز خدمات صوتی ـ تصویري)( خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی -6-10

 هاي داراي حیوانات و سیرك)(از جمله مربوط به تئاتر، گروه خدمات مربوط به سرگرمی  -6-10-1
 هاي خبريخدمات بنگاه -6-10-2
 خدمات مربوط به کتابخانه، بایگانی، موزه و سایر خدمات فرهنگی -6-10-3
 خدمات ورزشی و سایر خدمات تفریحی  -6-10-4
 مرتبط با خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی سایر موارد  -6-10-5

 

 : خدمات حمل و نقل -6-11

نگهداري و تعمیر / اجاره کشتی با خدمه/ حمل و نقل بار/ و نقل مسافر حمل( :دمات حمل و نقل دریاییخ -6-11-1
 )خدمات پشتیبانی براي حمل و نقل دریایی/ خدمات در زمینه به جلو راندن و یدك کشیدن/ کشتی

 نگهداري و تعمیر/ اجاره کشتی با خدمه/ حمل و نقل بار/ حمل و نقل مسافر( :هاي داخلی حمل و نقل در آبراه -6-11-2
 )هاي داخلیخدمات پشتیبانی براي حمل و نقل در آبراه/ خدمات در زمینه پیشرانی و یدك کشیدن/ کشتی

نگهداري و تعمیر / اجاره هواپیما با خدمه/ حمل و نقل بار/ حمل و نقل مسافر( :خدمات حمل و نقل هوایی-6-11-3
 )خدمات پشتیبانی براي حمل و نقل هوایی/ هواپیما

 (حمل و نقل محموله هاي فضایی مانند ماهواره) – نقل فضاییحمل و  -6-11-4
خدمات در زمینه به جلو راندن و یدك / حمل و نقل بار/ حمل و نقل مسافر(: آهنخدمات حمل و نقل با راه -6-11-5

 )آهنخدمات پشتیبانی براي خدمات حمل و نقل با راه/ آهننگهداري و تعمیر تجهیزات حمل و نقل با راه/ کشیدن
فعالیت تجاري  اجاره وسیله نقلیه داراي/ حمل و نقل بار/ حمل و نقل مسافر( :ايخدمات حمل و نقل جاده -6-11-6

 )ايخدمات پشتیبانی براي خدمات حمل جاده/ اينگهداري و تعمیر تجهیزات حمل و نقل جاده/ همراه با راننده
 )حمل و نقل سایر مواد/ سوختیحمل و نقل مواد (: حمل از طریق خط لوله -6-11-7
/ خدمات انبار کردن و انبارداري/ خدمات جابجایی بار( :هاي حمل و نقلخدمات کمکی براي تمام شیوه -6-11-8

 خدمات موسسات حمل و نقل بار 
 حمل و نقل  مرتبط با  سایر خدمات -6-11-9

 
 
 

 

 7از 6صفحھ 
 
 



 :جهت ارائه توسط متقاضیانمدارك موردنیازب) 

  درخواست شرکت با مهر و امضاي مدیرعاملاصل نامه  .1

 در نامه معرفی گردد  اره تماس جهت ارتباط با دبیرخانهنماینده شرکت و شم •

  ثبت نامه در دبیرخانه مرکزي سازمان توسعه تجارت ایران •

آنها و ترجمه رسمی آن منضم به تأیید اصالت (ارجاع) کار  یا موافقت نامه یا نامه ابالغاصل و کپی قرارداد منعقده  .2

 در کشور هدفو یا رایزنی بازرگانی  یا کنسولگري/ سفارت ج.ا.ا. توسط وزارت امور خارجه 

 سایر اسناد مرتبط مالی یاصورت حساب هاي بانکی بیانگر وصول مطالبات  .3

 مربوطه صادراتییا تشکل  ذیربط سازمان یا از وزارتخانه یا مجوز فعالیت تاٌییدیه .4

 آگهی تاًسیس و آخرین تغییرات شرکت طبق روزنامه رسمی ،اساسنامه  .5
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 ـ طرح پرونده در جلسات 3 

 شود.ـ در صورت تأیید دبیرخانه، گواهی صادرات خدمات با امضاء رییس کل سازمان صادر و به متقاضی تحویل داده می4 

با متخلفین  و می باشد و به تصویب رسیده و از تاریخ ابالغ الزم االجرا تنظیم تبصره 3و  بند اصلی 6در  دستورالعمل این
  مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
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