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اطالعیه نحوه پرداخت کمک سود تسهیالت بانکی به بنگاههای صادراتی و زیر ساختهای صادراتی

در راستای اجرای ردیف ( )2جدول شماره ( )1ذیل ماده ( )5بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال  1400موضوع تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به
شماره  47217مورخ  1400/05/05و شیوه نامه اجرایی پرداخت مشوقهای صادراتی بسته مذکور به شماره 60/125303مورخ  1400/05/16بدینوسیله فرمها ،ذینفعان و شرایط
دریافت کمک سود تسهیالت بانکی در حوزه اعتبارات صادراتی و تا سقف اعتبارات تخصیص به شرح زیر اعالم میگردد.
دامنه شمول:

 -1پ رداخت یارانه سود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان کاال متناسب با ارزش صادرات کاال ،روند رشد صادرات ،ارزش افزوده (میزان نهایی بودن و سطح فناوری کاالهای صادراتی)
و درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات
 -2پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی برای ایجاد ،توسعه و تکمیل زیرساختهای صادراتی و لجستیک نظیر پایانههای تخصصی صادرات ،سردخانهها ،آزمایشگاههای تخصصی،
انبارهای صادراتی ،تجهیز مراکز خدمات صادراتی ،توسعه ناوگان حمل و نقل صادراتی (کانتیریخچالی)
 -3پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان خدمات از جمله فنی و مهندسی ،شتاب دهندههای صادراتی خدمات فرهنگی ،هنری ،نوآورانه و خالق و ...
شرایط و تسهیالت مشمول دریافت مشوق کمک سود:
پرداخت یارانه سود تسهیالت با اولویت واحدهای تولیدی صادراتی فناوری باال و محصوالت دانش بنیان  ،صادرکنندگان نمونه ملی و ممتاز تا سقف  6واحد درص د و می انگی 4
واحد درصد نسبت به نرخ سود تسهیالت اعطایی به مشمولی فوق و با تایید کارگروه مشوقهای صادراتی با شرایط زیر:
الف  :موضوع قرارداد اعطای تسهیالت بانکی مرتبط با موارد مندرج در ای شیوهنامه باشد.
ب  :اقساط پرداخت شده تسهیالت اعطایی بانکی که سررسید آنها از ابتدا تا انتهای سال  1400باشد.
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تبصره  : 1سقف میزان یارانه سود اعطایی به هر بنگاه متقاضی  7میلیارد ریال و برای بنگاههای صادراتی نمونه ملی ممتاز و دارای مدال افتخار ملی دارای کارت ویژه معتبر (در زم ان
پرداخت یارانه سود بانکی) مبلغ  10میلیارد ریال میباشد.
تبصره  : 2کلیه بنگاه های صادراتی نمونه ،ممتاز و دارای مدال افتخار ملی در طول اعتبار کارت ویژه از یک واحد درصد یارانه سود بیشتر تا سقف  10میلی ارد ری ال به رهمن د م ی
باشند.
تبصره  :3یارانه تخصیصی ای شیوهنامه شامل صادرکنندگان و سرمایهگذاران دارای بدهی معوق (مربوط به همان قرارداد ارائه شده) نمیگردد .بدیهی است رعایت وکنترل ای موضوع
در هر مورد برعهده بانکهای اعطا کننده تسهیالت بانکی اعم از بانک عامل و سایر بانکها میباشد.
تبصره  :4هر قرارداد دریافت تسهیالت بانکی صرفا مشمول دریافت یکبار یارانه سود تسهیالت موضوع ای شیوهنامه خواهد بود.
تبصره  : 5تسهیالت دریافتی از صندوق توسعه ملی یا تلفیقی صندوق با بانکهای عامل مشمول یارانه سود ای شیوهنامه نمیباشند.
تبصره  : 6مبنای محاسبه میزان کمک سود تسهیالت صادرکنندگان کاال و خدمات بر اساس ارزش عملکرد صادرات/صورت وضعیت سال  1400میباشد.
تبصره  : 7اجرای مفاد ای شیوه نامه منوط به ابالغ و تخصیص منابع و اعتبارت الزم بوده و تشکیل پرونده برای متقاضیان ایجاد هیچگونه حقی نم ینمای د .ب دیهی اس ت پرداخ ت
مشوقهای ای شیوه نامه با اولویت زمانی (نوبت) تکمیل پرونده و تا سقف بودجه تخصیصی خواهد بود.
تبصره  :8پرداخت مشوقهای صادراتی موضوع ای شیوهنامه منوط به رعایت مفاد بخشنامههای بانک مرکزی مبنی بر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان متقاضی تا سقف  60درصد می-
باشد .به پایی تر از  60درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات،کمک سود تسهیالت تعلق نمیگردد.
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فرایند اجرایی:

اشخاص مجاز باید درخواست خود مبنی بر استفاده از یارانه سود موضوع ای شیوهنامه را به دبیرخانه کارگروه سازمان طبق فرآیند زیر اعالم نمایند.
الف -تحویل مدارک زیر برای دریافت یارانه سود تسهیالت صادراتی ضروری میباشد:

 -1ضروریست کلی ه متقاضیان دریافت کمک سود تسهیالت بانکی ،نسبت به ثبت اطالعات در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری ص ادرکنندگان () MVCRS.IR
به آدرس و اخذ کد ثبت اطالعات اقدام نمایند.
 -2تکمیل و ارائه اصل فرمهای مورد نظر سازمان (فرمهای اطالعات وامهای دریافتی ،م شخصات بنگاه و تعهدنامه بنگاه) به دبیرخانه ک ارگروه مش وقه ای ص ادراتی مس تقر در
سازمان و دریافت تاییدیه تکمیل پرونده در موعد زمانی اعالم شده.
 -3ارائه گزارش صورت وضعیت پرداخت اقساط وامهای دریافتی و ارائه شده به ای سازمان (کارتکساقساط)
 -4اسناد مربوط به پرداخت اقساط در سال 1400
 -5ارائه درخواست دریافت مشوق صادراتی در قالب کمک سود تسهیالت بانکی با اعالم شماره شبا شرکت ،نام بانک و کد شعبه جهت واریز کمک سود تسهیالت به ای سازمان
 -6ارایه تصویر اساسنامه شرکت و آخری تغییرات (روزنامه رسمی)
 -7لیست پروانههای صادراتی سال  1400به تفکیک شماره کوتاژ ،تاریخ ،نوع کاالو خدمات ،ارزش دالری و ریالی صادرات ،کشور مقصد و وزن کاالی ممهور به مهر بنگاه
 -8اخذ و ارائه تاییدیه تسهیالت دریافتی و اقساط پرداختی (تایپ شده بدون قلم خوردگی) ممهور به مهر بانکهای عامل در فرمتهای مورد نظر سازمان
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ب -صادرکنندگان خدمات:

 -1انجام کلیه اقدامات مندرج در بند (الف)
 -2ارائه صورت وضعیتها یا صورت حسابهای مربوط به کارکرد سال موردنظر صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با تائید کارگروه ماده  19و برای صادرات سایر خ دمات ارائ ه
تاییدیه عملکرد از سوی کارگروه ماده  5ویا ادارات ،سازمانها ودستگاه های مرتبط وفق نیاز کارگروه
 -3رعایت مفاد تبصرههای  1تا  4ذیل ماده ( )6بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی ابالغی سال  1400الزامی است.
 -4ارائه تصویر عضویت در انجم صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
ج -بخش فرهنگی و هنری و سایر حوزههای صنایع خالق

 -1انجام کلیه اقدامات مندرج در بند (الف)
 2قرارداد معتبر با طرف خارجی یا ارائه اسناد مثبته مبنی بر انجام فعل صادرات مورد تأیید سفارت یا نمایندگی ج.ا.ایران در کشور هدف یا وزارت امور خارجه.
 -3داشت اسناد مالی وصول وجوه یا مبالغ ارزی از طرف خریدار خارجی.
 -4مدارک الزم مبنی بر رعایت حقوق مالکیت محصول از قبیل قرارداد یا موافقتنامه با تهیه کننده
 -5ارائه تصویر عضویت در اتحادیه/انجم مرتبط
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د -بخش پویانمایی (انیمیشن) ،نرمافزار و سایر موارد مرتبط:

 -1انجام کلیه اقدامات مندرج در بند (الف)
 -2قرارداد یا فاکتور فروش بی صادرکننده ایرانی و خریدار خارجی تأیید شده توسط اتاق بازرگانی یا وزارتخانه مرتبط و نیز نمایندگی ج.ا.ایران در کش ور ه دف (در کش ورهای
فاقد نمایندگی تأیید وزارت امورخارجه مالک است).
 -3خریداران (اشخاص حقیقی) خارجی که از طریق فروشگاههای اینترنتی اقدام به خرید ارزی محصوالت نرمافزاری از ص ادرکننده نماین د ،تأییدی ه اتحادی ه تولیدکنن دگان و
صادرکنندگان نرمافزار ایران قابل قبول میباشد.
 4صورت وضعیت ها ،کارکردها ،فاکتورها و یا سایر اسناد و مدارک ثبتی بایستی به تأیید خریدار یا کارفرما ،رسیده باشد .درخصوص فروش توسط فروشگاههای اینترنت ی داخل ی
با درآمد ارزی ،صادرکننده از ای بند مستثنی است.
 5مستندات مالی تأیید شده از سوی خریدار خارجی مبنی بر پرداخت وجه قرارداد مناسب با پیشرفت کار توسط صادرکننده ایرانی یا تصویر چکهای دریافتی ی ا س ایر اس ناد
مالی دریافتی از خریدار خارجی.
 6درخصوص فروشگاه های اینترنتی ،پرینت حساب بانکی اینترنتی تأیید شده از سوی بانک که پرداخت آن به حساب انجام شده است ،مورد نیاز است.
 7عضویت در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرمافزار ایران.
هـ -توسعه و تجهیز زیرساخت های صادراتی و لجستیک

-1انجام کلیه اقدامات مندرج در بند (الف)
-2اخذ و ارائه تاییدیه مندرج درجدول شماره (  ) 2و ارائه به دبیرخانه کارگروه سازمان
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فرم یارانه سود تسهیالت بانکی ( فرم تمام گروه های متقاضی)

نام شرکت:

نام کاالی صادراتی :

نام بانک:

شماره قرارداد:

شعبه/کد:

مبلغ تسهیالت(ریال):

تاریخ قرارداد:

گروه کاالیی:
سررسید نهایی قرارداد:

نرخ سود تسهیالت:
اطالعات مربوط به اقساط پرداختی در سال 1400

ردیف

تاریخ پرداخت اقساط

مبلغ پرداختی

مبلغ خالص سود اقساط
پرداختی (ریال)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*یارانه سود تسهیالت بانکی به سود اقساط پرداخت شده در سال  1400تعلق میگیرد.
* فرم تایپ شده ممهور به مهر بانک عامل منضم به صورت وضعیت پرداخت تسهیالت مورد قبول میباشد.

جریمه پرداختی (ریال)

توضیحات

محل مهر و امضا بانک
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مشخصات بنگاههای متقاضی دریافت یارانه سود تسهیالت بانکی (بنگاههای صادراتی(

نام بنگاه:

استان:
شماره شبای حساب شرکت

شماره درخواست

شماره کارت بازرگانی:
شعبه /کد

نام و نام خانوادگی مدیرعامل/رئیس

نام بانک

تاریخ درخواست
تلفن همراه مدیر عامل

تلفن همراه نماینده

تاریخ عضویت و نام خوشه /ادغامهای
شماره پروانه بهره برداری

تجاری

نمابر

تلفن

نوع کاالی تولیدی

نوع کاالی صادراتی

نوع مالکیت

اسامی سهامدارن به پیوست ارسال گردد

عملکرد صادرات سال 1398

عملکرد صادرات سال 1399

کشورهای مقصد
ارزش دالری

ارزش ریالی تسهیالت دریافتی
1400

ارزش وزنی

تعداد قرارداد 1400

ارزش وزنی

ارزش دالری

ارزش دالری صادرات

ارزش وزنی صادرات

سال 1400

( 1400تن)

ارزش ریالی سود پرداختی سال

صادرکننده نمونه ملی سال

1400
98

نام شرکت  /بازرگانی

99

تعداد پروانه صادراتی 1400

نوع فعالیت
1400

بازرگانی-بازرگانی /تولیدی-خدماتی-
تعاونی

مهر و امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا افراد دارای امضای مجاز :

میانگین روند رشد دالری ارزش
صادرات طی سه سال گذشته

درصد برگشت ارز حاصل از صادرات
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فرم تعهدنامه بنگاههای متقاضی دریافت یارانه سود تسهیالت بانکی (بنگاههای صادراتی(

بدینوسیله ضمن تایید صحت کلیه مدارک و مستندات ارائه شده تعهد می گردد:

 -1چنانچه پس از تعیی و یا پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی به نحوی از انحاء مدارکی دال بر عدم استحقاق اینجانب آقای  /خانم
دارای شماره شناسنامه

صادره از

ثبت شده در اداره ثبت شرکتها به شماره

وشماره ملی
مورخ

و دارای شرکت تجاری  /بازرگانی
و همچنی دارنده کارت بازرگانی به شماره

فرزند
به شناسه ملی /کد اقتصادی
نسبت به اخذ وجوه مربوط به جوایز و

مشوق صادراتی ،برای سازمان توسع ه تجارت ،وزارتخانه متبوع و یا سازمانهای تابعه ثابت شود ،حق هرگونه ادعا از اینجانب و شرکت  /بنگاه مربوطه سلب شده و سازمان توسعه تجارت
ایران و دیگر سازمانهای ذیربط ،جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال حق عدم پرداخت جایزه و مشوقهای صادراتی و نیز طرح هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و مطالبه ضرر و زیان
وارده از باب تخلف صورت گرفته علیه اینجانب را دارد و همچنی سازمانهای ذیربط میتوانند حسب نظرکارگروه مربوطه نسبت به جلوگیری از ثبت سفارش ،تمدید کارت بازرگانی ،حذف
عضویت در سامانه جامع اطالعات صادرکنندگان و قطع همکاری با سازمان اقدام نمایند.
 -2درصورت اثبات عدم شمول جوایز و مشوق های صادراتی ،نسبت به استرداد مشوق های صادراتی دریافتی در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت  15روز) به حساب اعالم شده از سوی
سازمان توسعه تجارت اقدام نمایم.
 -3اینجانب با اطالع کامل و آگاهی از مفاد ای تعهدنامه و همچنی اطالع از اینکه ارائه مدارک و مستندات مربوط به مشوقهای صادراتی به سازمان توسعه تجارت به منزله تعهد سازمان
متبوع ،جهت پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی نمیباشد .آن را امضاء مینمایم.

نام شرکت  /بازرگانی

مهر و امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا افراد دارای امضای مجاز :
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مشخصات بنگاههای متقاضی دریافت یارانه سود تسهیالت بانکی (توسعه و تجهیز زیر ساخت های صادراتی و لجستیک )
استان

نام بنگاه:
نام بانک

شعبه /کد

شماره حساب شبای شرکت :
نام و نام خانوادگی مدیرعامل

شماره درخواست

تلفن مدیر عامل

تاریخ درخواست
آدرس

نوع مالکیت

ایمیل

اسامی سهامدارن به پیوست ارسال گردد

تلفن همراه نماینده شرکت

شماره مجوز تاسیس و بهره برداری

ارزش ریالی کل تسهیالت دریافتی

ارزش ریالی سود پرداختی

سال 99

سال 1400

سال 99

نوع تجهیز و توسعه زیرساخت

تعدا قرارداد

سال 1400

99

1400

میزان اثر بخشی در صادرات

میزان پیشرفت پروژه
99

1400

نوع فعالیت

شماره و تاریخ مصوبه کارگروه
توسعه صادرات استان

بازرگانی-بازرگانی /تولیدی-خدماتی -تعاونی

بدینوسیله ضمن تایید صحت کلیه مدارک و مستندات ارائه شده تعهد می گردد -1 :چنانچه پس از تعیی و یا پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی به نحوی از انحاء مدارکی دال بر عدم استحقاق اینجانب آقای  /خانم
فرزند

دارای شماره شناسنامه

ثبت شده در اداره ثبت شرکتها به شماره

و دارای شرکت تجاری  /بازرگانی

صادره از

وشماره ملی

مورخ

و همچنی دارنده کارت بازرگانی به شماره

به شناسه ملی /کد اقتصادی

نسبت به اخذ و جوه مربوط به جوایز و مشوق صادراتی  ،برای سازمان توسعه تجارت ،

وزارتخانه متبوع و یا سازمانهای تابعه ثابت شود  ،حق هرگونه ادعا از اینجانب و شرکت  /بنگاه مربوطه سلب شده و سازمان توسعه تجارت ایران و دیگر سازمانهای ذیربط ،جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال حق عدم پرداخت
جایزه و مشوق های صادراتی و نیز طرح هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و مطالبه ضرر و زیان وارده از باب تخلف صورت گرفته علیه اینجانب را دارد و همچنی سازمانهای ذیربط می توانند حسب نظرکارگروه مربوطه نسبت به
جلوگیری از ثبت سفارش  ،تمدید کارت بازرگانی  ،حذف عضویت در سامانه جامع اطالعات صادرکنندگان و قطع همکاری با سازمان اقدام نمایند.
 -2درصورت اثبات عدم شمول جوایز و مشوق های صادراتی ،نسبت به استرداد مشوق های صادراتی دریافتی در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت  15روز) به حساب اعالم شده از سوی سازمان توسعه تجارت اقدام نمایم.
 -3اینجانب با اطالع کامل و آگاهی از مفاد ای تعهدنامه و همچنی اطالع از اینکه ارائه مدارک و مستندات مربوط به مشوق های صادراتی به سازمان توسعه تجارت به منزله تعهد سازمان متبوع ،جهت پرداخت جوایز و مشوق های
صادراتی نمی باشد .آن را امضاء می نمایم.

نام شرکت  /بازرگانی

مهر و امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا افراد دارای امضای مجاز :

