
 مقررات و قوانین ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانآخرین 

 1397-1400بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای  ( ستاد هماهنگی اقتصادی دولت214مصوبات جلسه دویست و چهارده )

 شماره و تاریخ مصوبه

 25/1/1400مورخ  17607شماره  17/1/1400مورخ  2397شماره 

 اسناد و قوانین باالدستی

مورخ  90829مصوبه جلسه یکصدو هفتاد و هفتم ستاد هماهنگی اقتصادی )  موضوع ایالغیه شماره 

 ( منضم به تایید ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 12/8/99

چهاردهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی ) موضوع ابالغیه ( مصوبات 2( ذیل ماده )1تبصره )

 (23/7/1397مورخ  97405شماره 

 روشهای بازگشت ارز

وارد کننده می تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات که به بانک مرکزی ، بانکها و شبکه 

 (1-1مانه نیما ( فروخته می شود تامین نماید )های صرافیهای مجاز در نظام یکپارچه معامالت ارزی ) سا

وارد کننده می تواند ارز مودر نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان ) خود یا غیر ( به میزان کوتاژ صادراتی 

 به شکل واردات در برابر صادرات یا تهاتر تامین نماید

 

) به غیر از صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی ، فوالدی و فراورده های  1398-1400سالهای  سایر صادرکنندگان

 :موظفند به روشهای ذیل ، نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی و رفع تعهد ارزی اقدام نمایند (نفتی

 الف( فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما

 ب( واردات در مقابل صادرات خود

 صادرات به غیرج( واگذاری ارز حاصل از 

ارزی دریافتی از شبکه بانکی ) صندوق توسعه ملی ، حساب ذخیره ارزی، فاینانس تسهیالت د( بازپرداخت بدهی 

 بخش ب(. 2و...()بند 

امکان رفع  1397در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات کاال، صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی سال 

های هم حواله ارزی در سامانه نیما،  واردات در مقابل صادرات خود وشرکت تعهد ارزی مربوطه به شکل فروش

های پتروشیمی منوط به تایید وزارت نفت( و فروش )در رابطه با شرکت های ارزیگروه و بازپرداخت بدهی

 .اسکناس در سامانه سنا به شرط ارایه اظهارنامه ورود ارز را خواهند داشت

 

 

 

 



 

 1400اردیبهشت ماه  – دبیرخانه کمیته اقدام ارزی

 ( ستاد هماهنگی اقتصادی دولت214چهارده ) مصوبات جلسه دویست و
 1397-1400بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای 

 

 اتدوره زمانی مصوب

و بعد از آن و منوط به ثبت اظهار صادرکننده مبنی بر  1397این روش برای پروانه های صادراتی سال 

)تبصره  سامانه جامع تجارت امکان پذیر خواهد بودختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی در ادر 

 (1ذیل بند  1

 ) بخش الف و ب( 1397-1400ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سالهای 

 فرایند ایفای تعهدات ارزی

ثبت تمامی اطالعات مربوط به گردش ریالی و نرخ ارز مورد معامله در سامانه جامع تجارت ضروری 

 (1-2است ) بند 

و بعد از آن و منوط به ثبت اظهار صادرکننده مبنی بر  1397روش برای پروانه های صادراتی سال  این

در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی در سامانه جامع تجارت امکان پذیر خواهد بود ) 

 (1ذیل بند  1تبصره 

مین جلسه شورایعالی ( موضوع مصوبات چهارده2رویه اجرایی این تبصره توسط کمیته ماده )

 (1ذیل بند  1هماهنگی اقتصادی تهیه و ابالغ می گردد ) تبصره 

وارد کننده می تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر ، با ثبت اطالعات مربوط به گردش مالی 

ریالی واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت ، نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین 

 (1-3ه بر اساس وجود و تامین ارز مورد مبادله اقدام نماید )بند معامل

وارد کننده می تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر ، با ثبت اطالعات مربوط به گردش مالی 

ریالی واردکننده و فروش ارز در سامانه جامع تجارت ، نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین 

 (1-3مین ارز مورد مبادله اقدام نماید) بندمعامله بر اساس وجود و تا

 

 1397ایفای تعهدات ارزی صادرات سال 

 1397در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات کاال، صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی سال 

امکان رفع تعهد ارزی مربوطه به شکل فروش حواله ارزی در سامانه نیما،  واردات در مقابل صادرات 

های پتروشیمی منوط به های ارزی) در رابطه با شرکتهای هم گروه و بازپرداخت بدهیوشرکتخود 

تایید وزارت نفت( و فروش اسکناس در سامانه سنا به شرط ارایه اظهارنامه ورود ارز را خواهند داشت. 

تا تاریخ  برای انجام این امر، ارائه درخواست مکتوب صادرکننده همراه با مستندات مربوطه حداکثر

ای متشکل از نمایندگان وزارت اطالعات، وزارت صنعت،معدن و تجارت،بانک به کمیته 31/04/1400

مرکزی ج.ا.ا و نماینده بخش خصوصی ضروری است. متعاقباً با تایید کمیته مزبور، امکان رفع تعهد با 

 بخش الف(. 2) بند  رعایت شرایط ذیل فراهم خواهد شد

صادرکنندگان مبنی بر عدم تأمین ارز از سایر منابع بازار ارز و ارائه مدارک و مستندات به ارائه تعهد 

به کمیته اقدام ارزی  1397های صادراتی سال  منظور احراز دارا بودن ارز حاصل از صادرات پروانه

وجه به  ضروری است. متعاقباً بانک عامل نسبت به مسدود نمودن ریال مربوطه اقدام نموده و پرداخت

صادرکننده منوط به ارائه تاییدیه از سوی واردکننده بصورت کتبی یا سیستمی مبنی بر دریافت ارز حاصل 

 (.2ذیل بند  1از صادرات ) پرداخت به فروشنده( به بانک عامل می باشد) تبصره 



 

 1400اردیبهشت ماه  – دبیرخانه کمیته اقدام ارزی

 1397-1400حاصل از صادرات سالهای  بسته سیاستی برگشت ارز ( ستاد هماهنگی اقتصادی دولت214مصوبات جلسه دویست و چهارده )

 

 1398-1400ایفای تعهدات ارزی صادرات سالهای 

سایر صادرکنندگان )به غیر از صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی ، فوالدی و فراورده های نفتی( 

 موظفند به روش های ذیل نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نمایند:

 الف( فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما 

 ب( واردات در مقابل صادرات خود

 ج( واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر 

د( بازپرداخت بدهی تسهیالت ارزی دریافتی از شبکه بانکی )صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، 

 فایناس و...(

 بخش ب( 2افی های مجاز ) بند ها و صر هـ( فروش ارز به صورت اسکناس به بانک

 (16/5/97لغایت  22/1/1397ایفای تعهدات ارزی حاصل از فروش ریالی در بازه زمانی 

 1397/ 05/ 16لغایت  1397/ 01/ 22زمانیدربازهکه نسبت به فروش ریالی کاالهای صادراتیصادرکنندگانی

ثبت اطالعات فروش ریالی خود در سامانه جامع به عراق و افغانستان اقدام نموده و در موعد مقرر نسبت به 

اطالعات فروش ریالی خود فرصت دارندتا با ثبت 31/3/1400اند، حداکثر تا تاریخ  تجارت اقدام نکرده

 بخش الف(  1)بند  ارزی مربوطه اقدام نماینددرسامانه جامع تجارت، نسبت به رفع تعهدات

ای صادراتی خود به سـایر کشـورها در بـازه زمـانی فـوق      صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کااله

اند، پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی، در صورت تایید و تعیین مهلت توسط اقدام نموده

کمیته اقدام ارزی، نسبت به ثبت اطالعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجـارت اقـدام و متناسـا بـا     

بخش  1ذیل بند  1تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان رفع خواهد شد) تبصره ثبت صورت گرفته ، 

 الف( 



 

 1400اردیبهشت ماه  – دبیرخانه کمیته اقدام ارزی

 1397-1400بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای  ( ستاد هماهنگی اقتصادی دولت214مصوبات جلسه دویست و چهارده )

 

 ایفای تعهدات ارزی معرفی شدگان به مراجع قضایی

( 1( ذیل ماده )2شده به مرجع محترم قضایی توسط بانک مرکزی در اجرای تبصره) صادرکنندگان معرفی

نیز امکان برخورداری از مزایای   1397مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

را خواهد  1397اعالمی در بند الف  این دستور العمل ناظر بر ایفای تعهدات ارز حاصل از صادرات سال

اقدام به تعلیق تعقیا قضایی می نماید. پس از آن ،  31/4/1400نک مرکزی تا مهلت تعیین شده داشت. با

در صورت عدم تعیین تکلیف ایفای تعهدات توسط متخلفان، به تشخیص بانک مرکزی ، پیگیرد قضایی 

 بخش الف( 2ذیل بند  3انجام خواهد شد) تبصره 

 پتروشیمی فراورده های نفتی و فوالدیایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان محصوالت 

های نفتی و فوالدی مکلفند ارز حاصل از صادرات کلیه صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی، فرآوره

 (1-1خود را در سامانه نیما عرضه نمایند ) بند 

 

 1397ایفای تعهدات ارزی صادرات سال 

 1397صـادرکنندگان دارای پروانـه صـادراتی سـال     در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات کاال، 

امکان رفع تعهد ارزی مربوطه به شکل فـروش حوالـه ارزی در سـامانه نیمـا،  واردات در مقابـل صـادرات       

های پتروشـیمی منـوط بـه    های ارزی) در رابطه با شرکتهای هم گروه و بازپرداخت بدهیخود وشرکت

 انه سنا به شرط ارایه اظهارنامه ورود ارز را خواهند داشتتایید وزارت نفت( و فروش اسکناس در سام

   1398 -1400ایفای تعهدات ارزی صادرات سالهای 

هـای نفتـی مکلفنـد کـل ارز حاصـل از      کلیه صادرکنندگان محصـوالت پتروشـیمی، فـوالدی و فـرآورده    

 بخش ب( 1صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند)بند 

و دات مواد اولیه و کاال و خدمات ضروری ساالنه مورد نیاز شرکت های پتروشیمی ارز مورد نیاز برای وار

بیمه، بازرسی، مهندسی، دانش فنی، و سایر خدمات مرتبط( و بدهیهای  حمل، لجستیک،هلدینگ مرتبط  )

هـای پتروشـیمی بـا تاییـد وزارت     ارزی مورد تایید وزارت نفت از سرجمع صادرات خود یادیگر شـرکت 

 بخش ب(. 1ذیل بند  1) تبصره شودطریق واردات در مقابل صادرات و تهاتر با اولویت تأمین مینفت از 



 

 1400اردیبهشت ماه  – دبیرخانه کمیته اقدام ارزی

 1397-1400بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای  ( ستاد هماهنگی اقتصادی دولت214مصوبات جلسه دویست و چهارده )

 

( مصوبه شـماره  7تابعه وزارت نفت، بند )های شرکت 1399های نفتی صادراتی سال درخصوص فرآورده

هیئت وزیران به قوت خود باقی است و در صورتی که ارز حاصـل   19/3/1399مورخ  057700/ت27261

 2های بانک مرکزی مصرف شود، از حکم فوق مسـتثنی اسـت) تبصـره    از صادرات برای دستور پرداخت

 بخش ب(. 1ذیل بند 

لیه و کاال و خدمات ضروری ساالنه مورد نیاز شرکت هـای فـوالدی و   ارز مورد نیاز برای واردات مواد او

معدنی مرتبط ) حمل، لجستیک، بیمه، بازرسی، مهندسی، دانش فنی وسـایر خـدمات مـرتبط ( از سـرجمع     

صادرات خود یا دیگر شرکت های فوالدی و معدنی با تاییـد وزارت صـمت از طریـق واردات در مقابـل     

 بخش ب( 1ذیل بند  3ت تأمین می شود ) تبصره صادرات و تهاتر با اولوی

 مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات

( بـه  1ارز حاصل از صادرات باید ظرف چهار ماه از زمان صـدور ، بـه یکـی از روشـهای مـرتبط بنـد)      

 (.4چرخه اقتصادی کشور بازگردد. موارد استثناء توسط وزارت صمت تعیین می شود)بند

تا پایـان شـهریورماه سـال     1399و صادرکنندگان سال  1400تا پایان تیرماه سال  1398ال صادرکنندگان س

مهلت خواهند داشت تا با ایفای تعهدات ارزی خود از معافیت مالیاتی و اسـترداد مالیـات بـر ارزش     1400

و ارتباطی  مند شوند. این مهلت صرفاً جهت تعیین تکلیف مالیاتی صادرکنندگان بودهافزوده صادرات بهره

( مصوبه یکصد و هفتادو هفتمین جلسه ستاد 4به مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مندرج در بند )

 بخش ب( 3.)بند هماهنگی اقتصادی دولت ندارد

 رفع تعهدات ارزی صادرات به مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و یا ویژه اقتصادی

صـادراتی صادرشـده از سـرزمین اصـلی بـه منـاطق آزاد       گمرک جمهوری اسالمی ایران، پروانه هـای  

تجاری، صنعتی و یا ویژه اقتصادی که برای مصرف در منطقه استفاده می شـود را از گـزارش آمـاری    

ها حق واگذاری آن را ندارند. در صورت صادرات صادرات کشور حذف کند و دارندگان این پروانه

ز آنجا به خارج از کشور، صادرکننده متعهـد بـه بازگشـت    کاال از سرزمین اصلی به مناطق یاد شده و ا

 (6( به چرخه اقتصادی کشور می باشد) بند 1ارز حاصله با روش های مرتبط بند ) 

بانک مرکزی موظف است بر اساس اطالعات و آمار ارسالی گمرک ج.ا.ا. نسبت بـه رفـع تعهـدات ارزی    

مقاصد مناطق آزاد و ویژه اقتصـادی اقـدام نمایـد.    اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اظهارنامه صادراتی به 

مندی از معافیت های مالیاتی و های صادراتی و امکان بهره لیکن صادرکنندگان مزبور حق واگذاری پروانه

 بخش و( 6های صادراتی را نخواهند داشت ) بند  سایر مشوق

 



 

 1400اردیبهشت ماه  – دبیرخانه کمیته اقدام ارزی

 1397-1400ته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای بس ( ستاد هماهنگی اقتصادی دولت214مصوبات جلسه دویست و چهارده )

 فرهنگسازی ایفای تعهدات ارزی

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مرکز ملی فضـای مجـازی بـا    

رسـانی الزم در  ای مثبت و مناسا، نسـبت بـه اطـالع    توجه به شرایط جنگ اقتصادی، ضمن ایجاد فضای رسانه

گذاری و اشتغال اقدام و از هر گونه القـاء کمبـود   جهت کاهش التهاب در بازارهای ارز و کاال و تشویق سرمایه

 (13ثباتی قیمت ها خودداری نمایند ) بند کاال و بی

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گمرک جمهوری 

هــا، وزارت نفــت و صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران، نســبت بــه معرفــی و تقــدیر از  ی ایــران، اتــاقاســالم

بخش  1) بند اند، اقدام نماید صادرکنندگانی که در موعد مقرر نسبت به ایفای کامل تعهدات ارزی خود عمل کرده

 ز(

 تبادل اطالعات

واردکنندگان و صـادرکنندگان توسـط کلیـه دسـتگاههای     تبادل هرگونه اطالعات در فرآیندتجارت خارجی با 

-مسئول، صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت صورت گرفته و این سامانه می بایست اطالعات مورد نیاز دسـتگاه 

های مربوطه را به صورت برخط و سیستمی ارسال و دریافت نماید. گمـرک جمهـوری اسـالمی ایـران موظـف      

 تفاهمات و مصوبات قبلی برای اتصال کامل به سامانه جامع تجـارت اقـدام نمایـد   است نسبت به عملیاتی کردن 

 (14)بند 

ها و نهادهای متولی صرفاً نسبت به تبادل اطالعات در فرآیند صادرات از طریـق سـامانه جـامع تجـارت      کلیه سازمان

 بخش و( 4بصورت برخط اقدام خواهند نمود ) بند 

ارز حاصـل از صـادرات صـادرکنندگان را بـه سـازمان امـور مالیـاتی اعـالم          بانک مرکزی عملکرد ماهانـه برگشـت  

هـای مالیـاتی اقـدام    هـا و مشـوق  نماید و آن سازمان متناسـا بـا درصـد برگشـت ارز، نسـبت بـه اعمـال معافیـت         می

 بخش ب( 4بند نماید) می

دسـتگاه هـای ذیـربط مکلـف     وزارت صنعت، معدن و تجارت )مرکز توسعه تجارت الکترونیکی( با هماهنگی سایر 

های الزم جهت اجرایی شدن بسته را  است پس از تصویا و ابالغ این بسته، حداکثر ظرف مدت یک ماه زیرساخت

 عملیاتی نماید ) بخش ح(

 تشکیل کمیته اقدام ارزی

( مصـوبات چهـاردهمین جلسـه    2در جهت تسهیل امور تعهدات ارزی صـادرکنندگان، کمیتـه موضـوع مـاده )     

ای عالی هماهنگی اقتصادی موظف است ظرف یک هفته پیشنهادات تکمیلی نحـوه ایفـای تعهـدات ارزی    شور

 (15صادرکنندگان را پس از بررسی ابالغ نماید ) بند 

 

 اصـناف،  و تعـاون  کشـاورزی ایـران،   و معـادن  صـنایع،  بازرگـانی،  هـای  اتـاق  نمایندگان حضور با ارزی اقدام کمیته

ایـران، وزارت نفـت و    اسـالمی  جمهـوری  مرکـزی  بانـک  مالیـاتی،  امـور  سـازمان  ایران، اسالمی جمهوری گمرک

ایـران در محـل سـازمان فـوق      تجارت توسعه کل سازمان رئیس ریاست به وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران

 ( مصـوبات چهـاردهمین جلسـه شـورای عـالی همـاهنگی      2بر اساس تفویض اختیار اعضای کمیتـه مـاده )   تشکیل و

 (5یته تصمیم گیری خواهد شد ) بند ارزی در کم تعهدات ایفای خصوص در خاص اقتصادی، موارد

 



 

 1400اردیبهشت ماه  – دبیرخانه کمیته اقدام ارزی

 1397-1400ارز حاصل از صادرات سالهای  بسته سیاستی برگشت ( ستاد هماهنگی اقتصادی دولت214مصوبات جلسه دویست و چهارده )

 هماهنگی اقتصادی دولت(ستاد  214مدیریت ثبت سفارش واردات ) مندرج در مصوبه 

اقدام به مدیریت ثبت سفارش بر اساس اولویت بندی  -که در ستاد اقتصادی دولت تعیین می شود -وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، بر مبنای برآورد درآمد ارزی کشور

 (1کاالیی نماید. ) بند 

 (1397-1400) مندرج در بسته سیاستی بازگشت ارز خاصل از صادرات سالهای  رفع تعهدات ارزی صادرات خدمات

( و با توجه بـه مفـاد    19درصد مبلغ کل قرارداد براساس صورت وضعیت )مورد تایید کارفرما و کمیته ماده  10صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف به بازگشت 

 دستورالعمل خواهند بود ) بخش ج(این 

 بخش ج(  1د) تبصره پنج درصد از مبلغ ارزی کل قرارداد باید در زمان تحویل موقت و پنج درصد مابقی در زمان تحویل قطعی پروژه به چرخه اقتصادی کشور برگرد

 بخش ج( 2باشد ) تبصره می 19فنی و مهندسی، یک سال پس از تأیید صورت وضعیت توسط کمیته ماده  های صادرات خدماتحداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کاالها و تجهیزات مورد استفاده در پروژه

 بخش ج( 3های صادرکننده اصلی به عنوان رفع تعهد ارزی بخش کاالیی صادرات خدمات فنی و مهندسی براساس مفاد این بسته مجاز می باشد) تبصره  های زیرمجموعه شرکت واردات شرکت

 بخش ج( 4انجام خواهد شد ) تبصره  19اجرا می شود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی پروژه با تاییدکمیته  B.O.Tو  Supplier’s credit ،EPCF ،B.O.O.Tپروژه هایی که به صورت درخصوص 

آیـین نامـه اجرایـی قـانون      27ماده  3ی تشخیص ارز حاصل از صادارت خدمات موضوع تبصره ( دستورالعمل اجرای5های صادرات خدمات، مالک عمل مصوبات کارگروه ماده ) برای صادرکنندگان سایر حوزه

 بخش ج( 5سازمان توسعه تجارت ایران خواهد بود.) تبصره  14/07/1399مورخ  23974/100/99مقررات صادرات و واردات موضوع نامه شماره 

 بخش ج( 6نیما و تأمین ارز توسط این بانک برای آنان امکان پذیر نخواهد بود ) تبصره در صورت معافیت صادرکنندگان بند فوق، فروش ارز در سامانه 

( و سایر اشخاص صرفاً پس از احراز اهلیت، اعتبار سنجی و در سقف تعیـین شـده توسـط وزارت صـنعت، معـدن و      19صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت )کمیته ماده 

 بخش ب(. 2) تبصره ذیل بند ارت در سامانه جامع تجارت، امکان عرضه ارز در سامانه نیما را خواهند داشتتج

 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت( 214ایفای تعهد ارز حاصل از صادرات از محل ورود موقت ) مندرج در مصوبه 

انجام ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و صدور مجوز نهایی توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران مجاز است و پروانه صـادراتی از ایـن   واردات مواد اولیه به صورت ورود موقت برای پردازش، صرفاً پس از 

 (5 به چرخه اقتصادی کشور است ) بند (1های مربوطه در بند )محل حق واگذاری بابت واردات ندارد و صادرکننده صرفاً به میزان مابه التفاوت واردات و صادرات، متعهد به بازگشت ارز با روش

 



 

 1400اردیبهشت ماه  – دبیرخانه کمیته اقدام ارزی

 1397-1400بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای  ( ستاد هماهنگی اقتصادی دولت214مصوبات جلسه دویست و چهارده )

 (1397-1400سالهای رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات مرزنشینان و پیله وران) مندرج در بسته سیاستی بازگشت ارز خاصل از صادرات 

 شده مطابق فهرست اعالمی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تعیین سقف تا الذکر فوق های مجموعه توسط شده انجام واردات مرزنشین، های تعاونی و وران پیله جهت شده تعیین واردات سهمیه سقف به توجه با

های مالیاتی برای اعمال مشوق .بود خواهد بسته این مفاد اساس بر ارزی تعهدات رفع مشمول مذکور، شده تعیین سقف به نسبت شده انجام  صادرات مازاد گیرد؛ می قرار پذیرش مورد ارزی تعهد رفع عنوان

 این دستورالعمل می باشد ) بخش د( ب-4بندمشمولین این ماده تابع احکام 

 (1397-1400بسته سیاستی بازگشت ارز خاصل از صادرات سالهای  رفع تعهدات ارزی حاصل ازصادرات سرمایه گذاری خارجی) مندرج در

 سـود  پرداخـت  جهـت  نیـاز  مورد ارز میزان به صرفا باشند، می خارجی گذاران سرمایه سهام سود پرداخت به ملزم ایران فنی اقتصادی های کمک و گذاری خارجی سرمایه سازمان تائید اساس بر که صادرکنندگانی

 بخش ه( 1باشند ) بند  می بسته این مفاد اساس بر ارزی تعهدات رفع مشمول صادرکنندگان از گروه این صادرات از حاصل ارز مابقی و بوده معاف ارزی تعهدات رفع از خارجی گذاران سرمایه سهام

گذار خارجی خود، محصوالت ایرانی را صادر کرده و سود سرمایه گذاری خود را از محل ارز حاصـل از صـادرات   توانند جهت تأمین و انتقال سود سرمایههایی که فاقد درآمد ارزی هستند، می آن دسته از بنگاه

 بخش ه( 1محصول، تسویه نمایند ) تبصره ذیل بند 

 (1397-1400رفع تعهدات ارزی ناشی از پیمانها و قراردادهای ارزی) مندرج در بسته سیاستی بازگشت ارز خاصل از صادرات سالهای 

 سـامانه )دوم  بـازار  آن در مازاد است ضروری و شود استفاده مذکور قراردادهای وارداتی نیازهای تامین برای سفارش ثبت طریق از باید غیردولتی یا دولتی یا بخش داخلی ارزی قراردادهای و ها پیمان از ناشی ارز

 بخش و( 1شود) بند  رسانده فروش به( نیما

 (1397-1400کاالهایی که جهت تست و یا به عنوان نمونه به خارج از کشور ارسال می گردد) مندرج در بسته سیاستی بازگشت ارز خاصل از صادرات سالهای رفع تعهدات ارزی 

 صـنعت،  وزارت تائیـد  بـا  گردند، می ارسال ها نمایشگاه در جهت عرضه نمونه عنوان به که کاالهایی و یا آزمون برگشت داده نمی شوند از پس و شده صادر کشور از خارج به (TESTآزمون) جهت کاالهایی که

 بخش و( 2هستند ) بند  معاف صادرات از حاصل ارزی تعهدات ایفای و بر اساس اطالعات دریافتی از گمرک ج.ا.ایران از تجارت )سازمان توسعه تجارت ایران( و معدن

 

 (1397-1400) مندرج در بسته سیاستی بازگشت ارز خاصل از صادرات سالهای رفع تعهدات ارزی حاصل از پیش دریافت ارز صادراتی 

نمایند، به منظور احراز اصالت ارز قابل پیش فروش، مراتا در کمیته اقدام ارزی این دسـتورالعمل مطـرح و    می اقدام( صادرات از قبل ارز) ارزی پرداخت پیش دریافت به نسبت قبل صادرات، که صادرکنندگانی

 بخش و( 4بند و دریافت کننده ارز خواهد بود ) ه صادرکنندهکنندگان مزبور درسقف تعیین شده توسط کمیته فوق امکان عرضه ارز درسامانه نیما را خواهند داشت. ریسک مترتبه در این وضعیت نیز بر عهدصادر

 



 

 1400اردیبهشت ماه  – دبیرخانه کمیته اقدام ارزی

 1397-1400برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای بسته سیاستی  ( ستاد هماهنگی اقتصادی دولت214مصوبات جلسه دویست و چهارده )

 ( 1397 -1400) مندرج در بسته سیاستی بازگشت ارز خاصل از صادرات سالهای محدودیتهای عدم ایفای تعهدات ارزی

 برای صادرکنندگانی که در مهلت های قانونی تعیین شده نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام ننمایند، اقدامات زیر انجام خواهد شد: 

 رات، تولیدی، صنفی و ... ات، صادوزارت صنعت، معدن و تجارت: تعلیق و عدم تمدید کارت بازرگانی، عدم صدور، اصالح و یا تمدید ثبت سفارش، عدم صدور هرگونه مجوزهای وارد

 بانک مرکزی ج.ا.ا.: عدم صدور گواهی ثبت آماری )تخصیص ارز( 

 های و موسسات اعتباری غیر بانکی: لحاظ نمودن نسبت برگشت ارز حاصل از صادرات در ارزیابی اعتبارسنجی مشتریان بانک

 سبز گمرکی، محدودیت در ارائه ضمانت نامه گمرک ج.ا.ایران.: عدم استرداد حقوق و و عوارض گمرکی، محدودیت در مسیر

 های مالیاتی ها و مشوق سازمان امور مالیاتی: لغو معافیت

 ها نامه های اعتبار صادراتی و ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات: عدم ارائه هرگونه خدمات مرتبط، نظیر صدور بیمه

 ت بندری و تسهیالت مرتبطسازمان بنادر و کشتیرانی: اعمال محدودیت در ارائه کلیه خدما

 بخش ز( 2صرافی ها: عدم ارائه خدمات خرید و فروش، نقل و انتقال ارزی و ارائه خدمات به صورت مستقیم و غیر مستقیم ) خدمات کارگزاری(  ) بند 

هـای زمـانی سـه ماهـه، رفـع تعلیـق و تمدیـد اعتبارکـارت         برگشت ارز این گروه از صادرکنندگان در بـازه سقف صادراتی، رصد وضعیت سازمان توسعه تجارت ایران )وزارت صنعت، معدن و تجارت( موظف است نسبت به تعیین 

 بخش الف( 2ذیل بند  2) تبصره های ابالغی اقدام نماید بازرگانی با اخذ تعهد از صادرکننده  جهت برگشت ارز حاصل از صادرات مطابق سیاست

 


