
زیر را به ازای هر  موارد ،تعیین مبدأ کاالجهت  CT3الزم است صادرکنندگان مستند گواهی مبدا  (1

  :و جدول مربوطه را تکمیل نمایند (2)طبق جدول  نمایند از درخواست کننده اخذ ،درخواست صدور

 است شده تولید محصول که محلی -

 استفاده مورد تجهیزات -

 بودند دخیل تولید فرآیند در که شده و اشخاصی گرفته کار به پرسنل -

 تولید فرآیند -

رتی ها )در صویا مستندات خرید آنمواد اولیه مبدا تعیین کننده و مستندات  استفاده مورد خام/ اولیه مواد -

 در تولید محصول/کاال بکاررفته باشد( /اولیهکه مواد خام

 کاال در قلمرو یک طرف)در صورتی که و میزان آن  افزوده ارزش ایجاد بر دال مستنداتیسایر مستندات و  -

بر اساس دستورالعمل گواهی مبدا الصاقی به دستور العمل ) ز مواد فاقد مبدأ تولید شده باشدبا استفاده ا

 (و محاسبه محتوای ارزش افزوده 1جدول شماره )جهت تصمیم گیری در خصوص بند ج در  (حاضر

و همچنین ارزش مواد فاقد مبدأ که عبارت است از الف( ارزش سیف مواد در  ی نهاییکاال EXWارزش  -

زمان ورود کاال به سرزمین هر طرف یا ب( اولین قیمت قابل تعیین پرداخت شده یا قابل پرداخت برای 

شود. )در صورتی که کاال در قلمرو یک واد فاقد مبدأ در سرزمین طرفی که کار یا فرآوری در آن انجام میم

طرف با استفاده از مواد فاقد مبدأ تولید شده باشد، بر اساس دستورالعمل گواهی مبدا الصاقی به دستور 

ه محتوای ارزش و محاسب 1جدول شماره العمل حاضر( )جهت تصمیم گیری در خصوص بند ج در 

 افزوده(

 

بررسی شده و تایید ارتباط منطقی آنها بصورت گزارشی  ،2در جدول ، پس از ثبت الزم است موارد باال (2

)حداقل شامل اینکه مستندات و توضیحات ارائه شده با مواد خام و مبدأ آنها و همچنین فرآیند تولید 

، 2و  1اعالم شده، ارتباط منطقی داشت/نداشت و عبارت مبدا کاال بر اساس جدول 

Wo/PE/X(VAC…%)/PSR  ).توسط صادرکننده گواهی مبدا نوشته و تایید شود.تعیین شد 

ا درخواست کننده گواهی و یا بازدید از فرآیند صادرکننده گواهی نیاز به مصاحبه بدر صورتی که  -

 تولید داشته باشد الزم است این کار انجام گیرد.

 



)بر اساس  تعیین گرددکه در زیر آمده است  1جدول مبدأ کاال به شرح  , الزم استبر اساس موارد باال (3

 :عمل حاضر(دستور العمل گواهی مبدا الصاقی به دستور ال

 

 معیار تعیین مبدأ کاال -1جدول شماره 

WO 
موقت ایران و اتحادیخه اقتصادی اوراسیا  موافقتنامه6. 4 ماده موضوع نحو به که کاالهایی الف(

 است. شده تولید یا دست آمده به کامل طور به طرف یک در

PE 
ز ا مبدأ داراي مواد از استفاده با منحصراً و طرف دو هر یا یک سرزمین در کالً که کاالهایی ب(

 است. شده تولید طرف دو یا یک

VAC  ... % * 
ک ی افزوده ارزش محتوای که مبدا فاقد مواد از استفاده با طرف یک قلمرو در شده ج( تولید

 .نباشد کاال (EXW)کارخانه درب ارزش از درصد05 از کمتر طرف

PSR 
اوراسیا  موافقتنامه 3 پیوست در شده مشخص الزامات احراز و مبدأ فاقد مواد از استفاده با پ(

 است شده تولید طرف هر سرزمین در)به پیوست ( 

  

  

 نحوه محاسبه محتوای ارزش افزوده به شرح زیر است:  *

VAC = 

𝐸𝑋𝑊 ارزش − مبدا فاقد مواد ارزش

𝐸𝑋𝑊 ارزش
∗ 155 

 در فرمول باال :

EXW ارزش درب کارخانه است 

  از است عبارت مبدأ فاقد مواد ارزش

  یا طرف هر سرزمین به کاال ورود زمان در مواد سیف ارزش( الف

 آن رد فرآوری یا کار که طرفی سرزمین در مبدأ فاقد مواد برای پرداخت قابل یا شده پرداخت تعیین قابل قیمت اولین( ب

 .شودمی انجام



 در حوزه اوراسیا جدول اطالعات و مستندات الزم برای تعیین مبدا کاال -2جدول 

  موارد مورد بررسی 

  تاس شده تولید محصول که محلی 1

 استفاده مورد تجهیزات 2

 

 

شده و  گرفته کار به پرسنل 3

 خیلد تولید فرآیند در که اشخاصی

 بودند

 

 تولید فرآیند 4

 

 

 بر الد سایر مستندات و مستنداتی 0

 افزوده و میزان آن ارزش ایجاد

 

کاال در قلمرو یک طرف با )در صورتی که 

استفاده از مواد فاقد مبدأ تولید شده باشد، بر 

اساس دستورالعمل گواهی مبدا الصاقی به 

دستور العمل حاضر( )جهت تصمیم گیری 

و  1در خصوص بند ج در جدول شماره 

 محاسبه محتوای ارزش افزوده(

 

کاالی نهایی و  EXWارزش  6

 همچنین ارزش مواد فاقد مبدأ

 

 

 

گزارش نهایی: )حداقل شامل اینکه مستندات و توضیحات ارائه شده با مواد خام و مبدأ آنها و همچنین فرآیند 

، 2و  1تولید اعالم شده، ارتباط منطقی داشت/نداشت و عبارت مبدا کاال بر اساس جدول 

Wo/PE/X(VAC…%)/PSR ).تعیین شد 

 


