ردیف

تصمیمات سی و چهارمین جلسه کارگروه توسعه صادرات
مصوبه

دستگاه
مجری

دستگاه همکار

مهلت اجرا

در اجرای مصوبه بند ( )2مورخ  97/7/10شورایعالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر
تشکیل کارگروه یاد شده پیشنهاد شد بانک مرکزی نسبت به تشکیل جلسات مستمر
1

کمیته کارشناسی کارگروه یاد شده با حضور نمایندگان تام االختیار دستگاههای

بانک مرکزی

اجرایی عضو و با دعوت از نمایندگان تام االختیار اتاقهای بازرگانی ،تعاون و اصناف

دستگاههای اجرایی
عضو

بفوریت

کشور اقدام نماید.
پیشنهاد شد صادرات کاال از سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدون صدور
2

مجدد به کشورهای ثالث پس از تأیید دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

وزارت صمت ،دبیرخانه
بانک مرکزی

ویژه اقتصادی

از شمول تعهدات بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادی کشور معاف باشد.
صادرات از محل ورود موقت صرفاً توسط واحدهای تولیدی با هدف تکمیل ظرفیتهای
3

خالی و توسعه اشتغال این واحدها از شمول تعهد بازگشت ارز صادرات در رابطه با

شورایعالی مناطق آزاد و

بانک مرکزی

ارزش افزوده ایجاد شده با تاکید گمرک ایران معاف می باشد.

یک هفته پس
از ابالغ

وزارت صمت

یک هفته پس

گمرک ایران

از ابالغ

به منظور توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل محصوالت کشـاورزی و کاالهای
4

فسادپذیر با رویکرد حمایت از صادرات این محصوالت با واردات  20درصد نیاز داخلی

وزارت

به کانتینر یخچالدار با ارز حاصل از صادرات موافقت گردید .وزارت صنعت ،معدن و

صنعت،معدن

تجارت با همکاری دستگاههای ذیربط سازو کار اجرایی مربوط راحداکثر ظرف دو هفته

وتجارت

دستگاههای مرتبط

یک هفته پس
از ابالغ

پیشنهاد می نماید.
وزارت جهاد کشاورزی،

با کلیات طرح مصوبه پیشنهادی در راستای حمایت از زنجیره ارزش افزوده تولید

وزارت امور اقتصاد و

وصادرات زعفران موافقت گردید و مقرر شد متن پیش نویس تدوین شده از سوی
5

دارایی  ،سازمان برنامه و

سازمان توسعه تجارت ایران توسط وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت امور اقتصاد و

سازمان توسعه

بودجه کشور و کمیسیون

یک هفته پس

دارایی  ،سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون های تخصصی کشاورزی اتاق های

تجارت ایران

های تخصصی کشاورزی

از ابالغ

اتاق های بازرگانی و

بازرگانی و تعاون و شورای ملی زعفران ایران حداکثر تا یک هفته پس از ابالغ اعالم

تعاون و شورای ملی

نظر و به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال شود.

زعفران ایران

پیشنهاد شد بانک مرکزی تدبیری اتخاذ نماید تا برای افزایش انگیزه صادرکنندگان
معتبر و با سابقه و جلوگیری از ورود اشخاص غیرحرفه ای به حوزه صادرات ،اقدامات
6

الزم برای کاهش نرخ میانگین ارز بازار نیما و بازار آزاد بعمل آمده و ساز و کارهای

بانک مرکزی

اجرایی آن را به دبیرخانه شورا ارائه نماید.

سازمان توسعه تجارت

یک هفته پس

ایران

از ابالغ

پیشنهاد شد صادرکنندگان بخش خصوصی بتوانند به یکی از روشهای زیر یا ترکیبی
از روشهای زیر نسبت به بازگشت ارز صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام
نمایند:
7

-1-1واردات در مقابل صادرات بر اساس نرخ توافق شده بین صادرکننده و وارد کننده
 -2-1فروش اسکناس و حواله به صرافی های مجاز مورد تایید بانک مرکزی
 -3-1سپرده گذاری ارزی در شبکه بانکی کشور
 -4-1پرداخت بدهی ارزی

بانک مرکزی

سازمان توسعه تجارت
ایران

-

پیشنهاد شد با توجه به مشکل نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات از برخی کشورهای
هدف و فقدان کانال های رسمی برگشت ارز ،بانک مرکزی ساز و کار اجرایی و تشویقی
8

نحوه بازگشت ارز صادرات از بازارهای هدف با اولویت کشورهای همسایه را بنحوی که

بانک مرکزی

صادرکنندگان کاال بتوانند ارز حاصل از صادرات را با کمترین ریسک به چرخه اقتصادی

وزارت صنعت،معدن
وتجارت

-

کشور برگردانند ،تدوین نماید.
بانک مرکزی در قالب ساز وکار مناسب ،صرافی های مجاز را ملزم به پذیرش ارز
9

صادراتی بنگاههای صادراتی بخش خصوصی نماید بنحوی که نرخ کارمزد تعیین شده
از سوی بانک مرکزی و بازگشت ارز به سیستم بانکی توسط صرافی های مجاز تضمین

بانک مرکزی

وزارت صنعت،معدن
وتجارت

-

شود.
تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت صرفاً مشمول مابه التفاوت ارزشهای کاالی
10

ورود موقت و کاالی نهایی صادر شده از محل کاالی ورود موقت اعالمی توسط گمرک

وزارت صنعت،معدن
بانک مرکزی

ج.ا.ایران

می باشد.
پیشنهاد شد رفع تعهدات ارزی کمتر از  100هزاریورو مربوط به سالهای1397و1398
11

بصورت فروش اسکناس به صرافیهای شبکه بانکی کشور به نرخ سامانه نظارت

وتجارت-گمرک

-

بانک مرکزی

ارز(سنا) مجاز باشد.

وزارت صنعت،معدن
وتجارت

-

به منظور رفع مشکل صادرکنندگانی که قبل از تاریخ  1397/5/16به عراق و افغانستان
12

کاال صادر نموده و بصورت ریالی نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام نموده اند ،بانک
مرکزی نسبت به تمدید مهلت ثبت اسناد مثبته این صادرکنندگان در سامانه بانک

بانک مرکزی

وزارت صنعت،معدن
وتجارت

-

مرکزی جهت رفع تعهد ارزی آنها اقدام نماید.
پیشنهاد شد با توجه به هزینههای بازاریابی و حمل و نقل کاالهای صادراتی،

وزارت صنعت،معدن

میزان20درصد از مجموع تعهدات ارزی سالهای  1398و  1399صادرکنندگان کاال
13

کسرگردیده و مجموع تعهد ارزی بنگاههای صادراتی بخش خصوصی براساس80
درصد قیمت های پایه صادراتی کاالها که در سامانه ارزش گمرک ایران ثبت گردیده

وتجارت -سازمان
بانک مرکزی

سرمایه گذاری خارجی

-

و کمکهای فنی و

است محاسبه می گردد .هزینه های مربوط به سرمایه گذاران خارجی با تأیید سازمان

اقتصادی ایران

سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران اقدام خواهد شد.
به منظور اعمال نرخ صفر مالیاتی بنگاههای صادراتی بخش خصوصی مربوط به سال
14

 1397که بعد از تاریخ  98/10/30نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نموده اند،
مقرر شد بانک مرکزی موضوع را بررسی و بفوریت تصمیم متناسب با حقوق
صادرکنندگان را در کمیته ماده ( )2مطرح و تصویب نماید.

بانک مرکزی

وزارت صنعت،معدن
وتجارت

-

