در اجرای تبصره ( )1ذیل ماده ( )1مصوبات چهاردهمین جلسه شوورای عوای همواهی

اصاصوادی اب طو او شاموه شوماره

 97405مورخ  ، 97/7/23جلسه کمیاه ماده ( )2در تاریخ  1400/1/21با حضور معاون رییس جمهوور و ریویس زوانمان برشاموه و بودجوه
کشور  ،وناری شفت ،امور اصاصادی و دارای  ،صیعت  ،معدن و تجارت و رییس کل باشک مرکزی در محل باشوک مرکوزی تشوییل و
بساه زیازا برگشت ارن حاصل ان صادرات زالهای  1397-1400به شرح ذیل به تصویب رزید.
الف) ایفای تعهدات ارز حاصل از صادرات سال 1397
 -1صادرکییدگاش که شسبت به فروش ریای کاالهای صادرات در بانه نماش  1397/01/22یغایت  1397/05/16بوه عوراو و افغاشسواان
اصدام شموده و در موعد مقرر شسبت به ثبت اا عات فروش ریای خود در زواماشه جوامت تجوارت اصودام شیوردهاشود ،حوداک ر توا تواریخ
 1400/3/31فرصت دارشد تا با ثبت اا عات فروش ریای خود درزاماشه جوامت تجوارت ،شسوبت بوه رفوت تعهودات ارنی مربواوه اصودام
شمایید.
تبصره :صادرکییدگاش که شسبت به فروش ریای کاالهای صادرات خود به زایر کشورها در بانه نماش فوو اصودام شموودهاشود ،پوس ان
ارائه مسایدات به دبیرخاشه کمیاه اصدام ارنی  ،در صورت تایید و تعیین مهلت توزط کمیاه اصدام ارنی ،شسبت به ثبوت اا عوات فوروش
ریای خود در زاماشه جامت تجارت اصدام و مایازب با ثبت صورت گرفاه  ،تعهدات ارنی این گروه ان صادرکییدگان رفت خواهد شد.
 -2در صورت احران وجود ارن حاصل ان صادرات کواال ،صوادرکییدگان دارای پرواشوه صوادرات زوال  1397امیوان رفوت تعهود ارنی
مربواه به شیل فروش حوایه ارنی در زاماشه شیما ،واردات در مقابل صادرات خود وشرکتهای هم گوروه و بانپرداخوت بوده هوای
ارنی( در رابطه با شرکتهای پاروشیم میوط به تایید ونارت شفت) و فروش ازییاس در زاماشه زیا به شرط ارایه اظهارشاموه ورود ارن
را خواهید داشت  .برای اشجام این امر ،ارائه درخوازت میاوب صادرکییده همراه با مسایدات مربواه حداک ر تا تاریخ  1400/04/31بوه
کمیاهای ماشیل ان شماییدگان ونارت اا عات ،ونارت صیعت،معدن و تجارت،باشک مرکزی ج.ا.ا و شماییده بخش خصوص ضروری
ازت .ماعاصباً با تایید کمیاه مزبور ،امیان رفت تعهد با رعایت شرایط ذیل فراهم خواهد شد .شایان ذکر ازت صادرکییدگان فوو مشمول
ازافاده ان شرخ صفر ماییات و ازارداد ماییات بر ارنش افزوده شخواهید شد م ر در مواردی که بوه تشوخیک کمیاوه یواد شوده ،شاشو ان
صصور صادرکییده شباشد.
تبصره  -1ارائه تعهد صادرکییدگان مبی بر عدم تأمین ارن ان زایر میابت بانار ارن و ارائه مدارک و مسایدات به میظور احران دارا بودن
ارن حاصل ان صادرات پرواشههای صادرات زال  1397به کمیاه اصدام ارنی ضروری ازت .ماعاصباً باشک عامل شسبت به مسودود شموودن
ریال مربواه اصدام شموده و پرداخت وجه به صادرکییده میوط به ارائه تاییدیه ان زوی واردکییوده بصوورت کابو یوا زیسوام مبیو بور
دریافت ارن حاصل ان صادرات ( پرداخت به فروشیده) به باشک عامل م باشد.
تبصره  -2زانمان توزعه تجارت ایران (ونارت صیعت ،معدن و تجارت) موظف ازت شسبت به تعیین زقف صادرات  ،رصود وضوعیت
برگشت ارن این گروه ان صوادرکییدگان در بوانههوای نمواش زوه ماهوه ،رفوت تعلیو و تمدیود اعابارکوارت بانرگواش بوا اخوه تعهود ان
صادرکییده جهت برگشت ارن حاصل ان صادرات مطاب زیازتهای اب ط اصدام شماید.
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تبصره  -3صادرکییدگان معرف شده بوه مرجوت محاورم صضوای توزوط باشوک مرکوزی در اجورای تبصوره( )2ذیول مواده ( )1مصووبات
چهاردهمین جلسه شورای عای هماهی

اصاصادی 1397شیز امیان برخورداری ان مزایای اع م در بید ایف این دزواور ایعمول شواظر

بر ایفای تعهدات ارن حاصل ان صادرات زال 1397را خواهد داشت .باشک مرکزی توا مهلوت تعیوین شوده  1400/4/31اصودام بوه تعلیو
تعقیب صضای م شماید .پس ان آن  ،در صورت عدم تعیین تیلیف ایفای تعهدات توزط ماخلفان ،به تشخیک باشک مرکوزی  ،پی یورد
صضای اشجام خواهد شد.
ب) ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سالهای 1398-1400
 -1کلیه صادرکییدگان محصوالت پاروشیم  ،فوالدی و فرآورده های شفا میلفید کل ارن حاصل ان صادرات خوود را در زواماشه شیموا
عرضه کیید.
تبصره  – 1ارن مورد شیان برای واردات مواد اوییه و کاال و خدمات ضروری زاالشه مورد شیان شرکت های پاروشیم و هلدییگ مورتبط
( حمل ،یجسایک،بیمه ،بانرز  ،مهیدز  ،داشش فی  ،و زایر خدمات مرتبط) و بده های ارنی موورد تاییود ونارت شفوت ان زورجمت
صادرات خود یا دی ر شرکتهای پاروشیم با تایید ونارت شفت ان اری واردات در مقابل صادرات و تهاتر با اویویت تأمین م شود
تبصره-2درخصوص فرآوردههای شفا صادرات زال  1399شرکتهای تابعه ونارت شفت ،بید ( )7مصووبه شوماره /27261ت057700
مورخ  1399/3/19هیئت ونیران به صوت خود باص ازت و در صورت که ارن حاصول ان صوادرات بورای دزواور پرداخوتهوای باشوک
مرکزی مصرف شود ،ان حیم فوو مسا ی ازت.
تبصره -3ارن مورد شیان برای واردات مواد اوییه و کاال و خدمات ضروری زاالشه مورد شیان شرکت های فوالدی و معدش مرتبط ( حمل،
یجسایک ،بیمه ،بانرز  ،مهیدز  ،داشش فی وزایر خدمات مرتبط ) ان زرجمت صادرات خود یا دی ر شرکت های فوالدی و معدش با
تایید ونارت صمت ان اری واردات در مقابل صادرات و تهاتر با اویویت تأمین م شود.
تبصره-4اعمال مفاد تبصرههای  1و  3این بید میوط به ثبت زفارش یا ثبت خدمت و ازاه ک پرواشه صادرات م باشد.
 -2زایر صادرکییدگان (به طیر ان موارد میدرج در بید یک فوو) موظفید به روش های ذیل شسبت به برگشوت ارن بوه چرخوه اصاصوادی
اصدام شمایید:
ایف) فروش ارن به صورت حوایه در زاماشه شیما
ب) واردات در مقابل صادرات خود
ج) واگهاری ارن حاصل ان صادرات به طیر
د) بانپرداخت بده تسهی ت ارنی دریافا ان شبیه باشی (صیدوو توزعه مل  ،حساب ذخیره ارنی ،فاییاس و)...
هو) فروش ارن به صورت ازییاس به باشکها و صراف های مجان
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تبصره :صادرکییدگان خدمات فی و مهیدز با تایید ونارت صیعت ،معدن و تجارت (کمیاه ماده  )19و زایر اشوخاص صورفاً پوس ان
احران اهلیت ،اعابار زیج و در زقف تعیین شده توزط ونارت صیعت ،معدن و تجارت در زاماشه جامت تجارت ،امیان عرضوه ارن در
زاماشه شیما را خواهید داشت.
 -3صادرکییدگان زال  1398تا پایان تیرماه زال  1400و صادرکییدگان زال  1399تا پایان شهریورماه زال  1400مهلت خواهید داشت
تا با ایفای تعهدات ارنی خود ان معافیت ماییات و ازارداد ماییات بر ارنش افزوده صادرات بهرهمید شوشد .این مهلت صرفاً جهت تعیین
تیلیف ماییات صادرکییدگان بوده و ارتباا به مهلت ایفای تعهدات ارنی صادرکییدگان میدرج در بید ( )4مصووبه ییصودو هفاوادو
هفامین جلسه زااد هماهی

اصاصادی دویت شدارد.

 -4باشک مرکزی عملیر د ماهاشه برگشت ارن حاصل ان صادرات صادرکییدگان را به زانمان امور ماییات اع م م شمایود و آن زوانمان
مایازب با درصد برگشت ارن ،شسبت به اعمال معافیتها و مشووهای ماییات اصدام م شماید.
 -5صادرکییدگان میلفید  90درصد ارنش پرواشههای صادرات اع م توزط گمرک ج.ا.ایران را به چرخه اصاصادی بانگرداشید.
ج) رفع تعهدات ارزی صادرات خدمات
صادرکییدگان خدمات فی و مهیدز مورد تایید زانمان برشامه و بودجوه کشوور ،میلوف بوه بانگشوت  10درصود مبلوک کول صورارداد
برازاس صورت وضعیت (مورد تایید کارفرما و کمیاه ماده  )19و با توجه به مفاد این دزاورایعمل خواهید بود.
تبصره  : 1پیج درصد ان مبلک ارنی کل صرارداد باید در نمان تحویل موصت و پیج درصد مابق در نمان تحویل صطعو پورو ه بوه چرخوه
اصاصادی کشور برگردد.
تبصره  : 2حداک ر فرصت رفت تعهد ارنی کاالها و تجهیزات مورد ازافاده در پرو ههای صادرات خدمات فی و مهیدزو  ،یوک زوال
پس ان تأیید صورت وضعیت توزط کمیاه ماده  19م باشد.
تبصره  : 3واردات شرکتهای نیرمجموعه شرکت های صادرکییده اصل به عیوان رفت تعهد ارنی بخش کاالی صادرات خدمات فی
و مهیدز برازاس مفاد این بساه مجان م باشد.
تبصره  -4درخصوص پرو ه های که به صورت  B.O.O.T ،EPCF ،Supplier’s creditو  B.O.Tاجرا م شود ،رفت تعهود ارنی
پس ان تحویل صطع پرو ه با تاییدکمیاه  19اشجام خواهد شد.
تبصره -5برای صادرکییدگان زایر حونه های صادرات خدمات ،م ک عمل مصوبات کارگروه ماده ( )5دزاورایعمل اجرای تشخیک
ارن حاصل ان صادارت خدمات موضوع تبصره  3ماده  27آیین شاموه اجرایو صواشون مقوررات صوادرات و واردات موضووع شاموه شوماره
 99/100/23974مورخ  1399/07/14زانمان توزعه تجارت ایران خواهد بود.
تبصره  -6در صورت معافیت صادرکییدگان بید فوو ،فروش ارن در زاماشه شیما و تأمین ارن توزط ایون باشوک بورای آشوان امیوان پوهیر
شخواهد بود.
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د) رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات مرزنشینان و پیلهوران
با توجه به زقف زهمیه واردات تعیین شده جهت پیلهوران و تعاوش های مرنششین ،واردات اشجام شده توزط مجموعههای فووایهکر
تا زقف تعیینشده مطاب فهرزت اع م ونارت صیعت ،معدن و تجارت به عیوان رفت تعهد ارنی مورد پهیرش صرار م گیرد؛ ماناد
صادرات اشجام شده شسبت به زقف تعیین شده مهکور ،مشمول رفت تعهدات ارنی بر ازاس مفاد این بساه خواهد بود .اعمال مشووهای
ماییات برای مشمویین این ماده تابت احیام بید-4ب این دزاورایعمل م باشد.
هـ) رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات سرمایهگذاری خارجی
-1صادرکییدگاش که بر ازاس تائید زانمان زرمایهگهاری خارج و کمکهای فی اصاصادی ایران ملزم به پرداخت زود زهام
زرمایهگهاران خارج م باشید ،صرفا به میزان ارن مورد شیان جهت پرداخت زود زهام زرمایهگهاران خارج ان رفت تعهدات ارنی
معاف بوده و مابق ارن حاصل ان صادرات این گروه ان صادرکییدگان مشمول رفت تعهدات ارنی بر ازاس مفاد این بساه م باشید.
تبصره -آن دزاه ان بی اههای که فاصد درآمد ارنی هساید ،م تواشید جهت تأمین و اشاقال زود زرمایهگهار خارج خود ،محصوالت
ایراش را صادر کرده و زود زرمایه گهاری خود را ان محل ارن حاصل ان صادرات محصول ،تسویه شمایید.
و) سایر موارد
 -1ارن شاش ان پیمانها و صراردادهای ارنی داخل یا بخش دویا یا طیردویا باید ان اری ثبتزفارش برای تامین شیانهای واردات
صراردادهای مهکور ازافاده شود و ضروری ازت ماناد آن در بانار دوم (زاماشه شیما) به فروش رزاشده شود.
 -2کاالهای که جهت آنمون( )TESTبه خارج ان کشور صادر شده و پس ان آنمون برگشت داده شم شوشد و یا کاالهای که به
عیوان شموشه جهت عرضه در شمایش اهها ارزال م گردشد ،با تائید ونارت صیعت ،معدن و تجارت (زانمان توزعه تجارت ایران) و بر
ازاس اا عات دریافا ان گمرک ج.ا.ایران ان ایفای تعهدات ارنی حاصل ان صادرات معاف هساید.
 -3صادرکییدگاش که صبل صادرات ،شسبت به دریافت پیشپرداخت ارنی (ارن صبل ان صادرات) اصدام م شمایید ،به میظور احران
اصایت ارن صابل پیش فروش ،مراتب در کمیاه اصدام ارنی این دزاورایعمل مطرح و صادرکییدگان مزبور در زقف تعیین شده توزط
کمیاه فوو امیان عرضه ارن در زاماشه شیما را خواهید داشت .ریسک مارتبه در این وضعیت شیز بر عهده صادرکییده و دریافت کییده ارن
خواهد بود.
-4کلیه زانمان ها و شهادهای ماوی صرفاً شسبت به تبادل اا عات در فرآیید صادرات ان اری زاماشه جامت تجارت بصورت برخط
اصدام خواهید شمود.
-5کمیاه اصدام ارنی با حضور شماییدگان اتاوهای بانرگاش  ،صیایت ،معادن و کشاورنی ایران ،تعاون و اصیاف ،گمرک جمهوری
از م ایران ،زانمان امور ماییات  ،باشک مرکزی جمهوری از م ایران ،ونارت شفت و ونارت اا عات جمهوری از م ایران به
ریازت رئیس کل زانمان توزعه تجارت ایران در محل زانمان فوو تشییل و بر ازاس تفویض اخایار اعضای کمیاه ماده ( )2مصوبات
چهاردهمین جلسه شورای عای هماهی

اصاصادی ،موارد خاص در خصوص ایفای تعهدات ارنی در کمیاه تصمیم گیری خواهد شد.
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 -6باشک مرکزی موظف ازت بر ازاس اا عات و آمار ارزای گمرک ج.ا.ا .شسبت به رفت تعهدات ارنی اشخاص حقیق و حقوص
دارای اظهارشامه صادرات به مقاصد میاا آناد و ویژه اصاصادی اصدام شماید .ییین صادرکییدگان مزبور ح واگهاری پرواشههای
صادرات و امیان بهرهمیدی ان معافیت های ماییات و زایر مشووهای صادرات را شخواهید داشت.
 -7به میظور شفافزانی و تعیین تیلیف تعهدات ارنی صادرات شرکتهای مل شفت ،گان و پخش فرآوردههای شفا ایران،
کارگروه با محوریت ونارت شفت و حضور شماییدگان گمرک ج.ا.ا و باشک مرکزی تشییل م شود .کارگروه مهکور موظف ازت
حداک ر ا مدت دو ماه شسبت به تعیین تیلیف تعهدات ارنی صادرات شرکتهای مهکور اصدام شماید.
ز) اقدامات الزم برای پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات
 -1ونارت صیعت ،معدن و تجارت موظف ازت با همیاری باشک مرکزی جمهوری از م ایران ،گمرک جمهووری ازو م ایوران،
اتاوها ،ونارت شفت و صدا و زیمای جمهوری از م ایران ،شسبت به معرف و تقدیر ان صادرکییدگاش که در موعود مقورر شسوبت بوه
ایفای کامل تعهدات ارنی خود عمل کردهاشد ،اصدام شماید.
 -2برای صادرکییدگاش که در مهلت های صاشوش تعیین شده شسبت به ایفای تعهدات ارنی خود اصدام شیمایید ،اصدامات نیر اشجام خواهد
شد:
وزارت صنعت ،معدن و تجارت :تعلی و عدم تمدید کارت بانرگاش  ،عدم صدور ،اص ح و یوا تمدیود ثبوت زوفارش ،عودم صودور
هرگوشه مجونهای واردات ،صادرات ،توییدی ،صیف و ...
بانک مرکزی ج.ا.ا :.عدم صدور گواه ثبت آماری (تخصیک ارن)
بانکهای و موسسات اعتباری غیر بانکی :یحاظ شمودن شسبت برگشت ارن حاصل ان صادرات در ارنیاب اعابارزیج مشاریان
گمرک ج.ا.ایران :.عدم ازارداد حقوو و و عوارض گمرک  ،محدودیت در مسیر زبز گمرک  ،محدودیت در ارائه ضماشت شامه
سازمان امور مالیاتی :یغو معافیتها و مشووهای ماییات
صندوق ضمانت صادرات :عدم ارائه هرگوشه خدمات مرتبط ،شظیر صدور بیمهشامههای اعابار صادرات و ضماشتشامهها
سازمان بنادر و کشتیرانی :اعمال محدودیت در ارائه کلیه خدمات بیدری و تسهی ت مرتبط
صرافی ها :عدم ارائه خدمات خرید و فروش ،شقل و اشاقال ارنی و ارائه خدمات به صورت مساقیم و طیر مساقیم ( خدمات کارگزاری)
ح) ونارت صیعت ،معدن و تجارت (مرکز توزعه تجارت اییاروشیی ) با هماهی

زایر دزا اه های ذیربط میلف ازت پس ان

تصویب و اب غ این بساه ،حداک ر ظرف مدت یک ماه نیرزاختهای النم جهت اجرای شدن بساه را عملیات شماید.
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