بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال  9911و رفع تعهدات ایفا نشده سال های  9911و 9911

صادرکنندگان میباید حداقل  08درصد ارز حاصل از صاادرا خادد را باه صادر حدالاه ارز

و حاداکر 08

درصد آن را بصدر اسکناس در بازار ثاندیه به بانکها و ص افیها مجاز به ف وش ب سانند.
در کلیه مفاد این مصدبه ،ف وش ارز به صدر حدالهها ارز باید در "سامانه نیما" و به صادر اساکناس ،بایاد
در "سامانه نظار ارز (سنا)" ثبت گ دد.
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تبص ه  - 1بنگاهها تدلید /صادراتی به منظدر تأمین نیازها وارداتی خدد میتدانند حاداکر  08درصاد منااب
ارز صادرا خدد را اساففاده نمادده و الزم اسات ماابیی ارز حاصال از صاادرا (حاداقل  08درصاد) را باه
صدر حداله ارز در بازار ثاندیه به ف وش ب سانند.
تبص ه  – 0تامین ارز گ وهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صاادرا گ وهای از صاادرکنندگان باه صادر
مسفییم حسب مدرد با تدافق وزار صنعت ،معدن و تجار یا وزار نفت با باناک م کا

و ثبات در ساامانه

نیما امکانپذی است.
کلیه صادرکنندگان مدظفند حداکر چهار ماه پس از صدور پ وانه صادراتی گم ک ج.ا.ا ،.ارز خدد را به چ خه
اقفصاد کشدر مطابق بند فدق ب گ دانند.
تبص ه  – 1امکان تمدید مهلت مذکدر در مدارد اسفرناء و باا ارایاه مسافندا دقیاق در صادر پیشانهاد وزار
صنعت ،معدن و تجار و تأیید بانک م ک
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ب ا گ وهها محدود کاالیی وجدد دارد.

تبص ه  – 0صادرکنندگانی که ظ ف سه ماه بعد از صدور پ واناه صاادراتی ارز خادد را ب گ دانناد ،تعهاد ارز
آنان ب مبنا  08درصد ارزش پایه صادراتی خداهد بدد.
تبص ه  – 0صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پ وانه صاادراتی نسابت باه ب گشات ارز باه چ خاه
اقفصاد اقدام نک دهاند ،مکلفند باقیمانده تعهدا خدد را در بازار دوم (سامانه نیما) باه نا ر روز پایاانی مهلات
م بدر در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار ،ه کدام کمف باشد ،به بانک م ک
به منظدر تیدیت و ارتیا صادرا
کشدر ،وزار
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به ف وش رسانند.

غی نففی و اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرا

صنعت ،معدن و تجار

عالوه ب پایش کار ها

به چ خه اقفصاد

بازرگانی مدجدد ،اقدام به رتبهبند

صادرکنندگان در سامانه یکپارچه اعفبارسنجی و رتبهبند اعفبار  ،مدضدع بند ( ) ماده ( )6قاندن مبارزه با
قاچاق کاال و ارز و ماده ( )4آییننامه اج ایی مداد ( )5و ( )6قاندن مذکدر خداهد نمدد .ب این اساس
صادرکنندگان به منظدر صادرا بیش از سیف اعفبار خدد ،میباید نسبت به ایفا تعهد ارز اقدام نمایند.
ارز ناشی از پیمانها و ق اردادها ارز داخلی با بخش دولفی یا غی دولفی بایسفی
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الف) از ط یق ثبتسفارش ب ا تامین نیازها وارداتی ق اردادها مذکدر اسففاده شدد
ب) مازاد آن بایسفی در بازار ثاندیه به ف وش رسانده شدد.

5

وزار خانهها "نفت"" ،صنعت ،معدن و تجار "" ،تعاون ،کار و رفاه اجفماعی"" ،دفاع و پشفیبانی نی وها
مسلح"" ،کشاورز "" ،سای نهادها

عمدمی غی دولفی" با تدجه به عملک د صادراتی ش کتها

تحت

پدشش /مدی یت خدد و ب آورد درآمدها ارز سال  ،1000مسئدلیت پیگی
مطابق این مصدبا با همکار بانک م ک

ب گشت ارز حاصل از صادرا

ج.ا.ا و دسفگاهها نظارتی و قضائی را دارند.

به منظدر صادرا از محل ورود مدقت
 -1تدلیدکنندگان مدظفند جهت ورود کاال اقدام به ثبتآمار از محل ورود مدقت در سامانه جام تجاار
نمایند.
 -0گم ک جمهدر اسالمی ،اقدام به صدور پ وانه واردا مدقت ب اساس ثبتآمار فدق نماید.
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 -0تدلیدکنندگان اقدام به صادرا از محل پ وانه ورود مدقت نمدده و ضامن رفا تعهادا ارز مدضادع
بند  1این ماده ،الباقی ارز حاصل از صادرا را مطابق با این مصدبه رف تعهد نماید.
تبص ه :در خصدص پ وانهها صادرا از محل ورود مدقت که تاریخ آنها پیش از این مصدبه است ،ب گشات
ارز بایسفی حداکر ظ ف دو ماه از تاریخ این مصدبه با ف وش  58درصد ارزش پ وانههاا صاادراتی م بادر در
بازار ثاندیه صدر و مفعاقبا رف تعهد انجام گی د.
با تدجه به تبص ه ( )0ذیل بند ( )1مصادبه مادرر  1000/80/18شادرا عاالی همااهنگی اقفصااد  ،ارائاه ه گدناه
خدما تدسط کلیه دسفگاهها و سازمانها اج ایی ،بانک ها عامل و شبکه ص افی ها به صاادرکنندگانی کاه
ب مبنا این بسفه سیاسفی نسبت به ب گشت ارز اقدام نمی نمایناد و نیا ساای اشخاصای کاه بطادر مسافییم یاا غیا
مسفییم در روند عدم ب گشت ارز حاصل از صادرا صادرکنندگان مذکدر مشارکت دارند ،تا زماان ایفاا تعهاد
ارز امکان پذی نمیباشد.
تبص ه  -1اسامی اشخاص مذکدر در بندها فدق الذک با همکار نهادها نظارتی اسفخ اج و به دسفگاه هاا
اج ایی ذی بط و حسب مدرد به م اج قضایی منعکس خداهد شد.
تبص ه  -0بانک م ک

آمار و اطالعا م بدط به اشخاص فدقالذک را به صدر ماهانه جهت اقادام ذیال باه

کلیه سازمانها و دسفگاهها م تبط ارسال مینماید.
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وزارت صنعت ،معدن و تجارت :
 عدم صدور و تمدید کار بازرگانی
 عدم صدور یا تمدید ثبتسفارش

 عدم صدور ه گدنه مجدزها واردا و صادرا  ،تدلید  ،صنفی و نظای آن
 محدودیت از سای خدما م تبط به تجار اعم از داخلی و خارجی

گمرک جمهوری اسالمی ایران:
 عدم امکان اسففاده از تسهیال و خدماتی نظی مسی سب  ،پذی ش ضمانتها و نظای آن
 عدم اسف داد حیدق و عدارض گم کی

سازمان امور مالیاتی:
 لغد معافیتها و مشدقها مالیاتی
بانک مرکزی:

 عدم صدور گداهی ثبت آمار (تخصیص ارز)

 ارائه گ ارش عملک د حسابها مشکدک به نهادها ذ ربط
بانکهای عامل:
 عدم اعطا تسهیال و ضمانتنامهها ریالی و ارز و خدما بانکی
شبکه صرافیها:
 ارائه خدما خ ید ،ف وش و نیل و انفیال ارز و ارائه خدما در خارج از کشدر به صاادرکنندگان باه
صدر مسفییم یا غی مسفییم (ت اسفیها) در راسفا عدم ب گشت ارز حاصل صادرا تخلف محسادب
شده و در صدر اح از ،ضمن لغد مجدز فعالیت تدسط بانک م ک

 ،ص افی مفخلف به م اج قضاائی

مع فی میگ دند.
صندوق ضمانت صادرات:
 عدم ارائه ه گدنه خدما م تبط نظی اعفبارسنجی ،صدور بیمهنامهها و ضمانتنامهها صادراتی
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و سازمان بنادر و دریانوردی :
 اعمال محدودیت در صدور بارنامهها داخلی و خارجی
 اعمال محدودیت در ارائه کلیه خدما بندر و تسهیال م تبط
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بانک م ک

مدظف است نسبت به ابالغ این مصدبه به کلیه دسفگاهها ذی بط اقدام نماید.

