
 



 

  بازگشت ارزمجموعه نظرات و پیشنهادات اتاق ایران درخصوص 

اتاق، مجموعه رئیسه محترم در خصوص مصوبه هیات 09/08/1401/د مورخ 10869/2/10شماره  به نامه بازگشت

  گردد:به شرح ذیل تقدیم حضور می "بازگشت ارز" ر ارتباط باداتاق ایران و پیشنهادات  نظرات

  فعاالن اقتصادي در مسیر رفع تعهد ارزيپیش روي مشکالت اهم 

 :متفاوت بودن مبناي شناسایی تعهدات ارزي   

این در دهد، بانک مرکزي اطالعات مندرج در ســـامانه گمرك را مبناي شـــناســـایی میزان تعهدات ارزي قرار می

ــرکت ــت که مبناي فعالیت ش ــویه تعهدات بر مبناي دالر و انعکاس آن در حالیس هاي بانکرینگ با وزارت نفت، تس

اي هباعث شده که شرکت تفاوت در مبناي شناسایی تعهدات ارزي فعاالن اقتصاديرو از همینسامانه ثامن است. 

شند، اما   شرکتها رفع تعهد از نظر بانک مرکزي، اینمختلفی از منظر وزارت نفت تعهدات ارزي خود را انجام داده با

   اي روبرو ساخته است.هاي عدیدهها را با چالشو این امر شرکت اندنکردهارزي 

 

 هاي کلیديها بدون توجه به متغیرها و مولفهو دستورالعمل هاصدور بخشنامه  : 

شنامه ستهصدور و ابالغ بخ شت ارز ها و ب ستی بازگ سیا ا و هبه موارد مهمی از قبیل تحریم بانک بدون توجههاي 

سیاري اها در جابهصرافی ناتوانیعدم امکان انتقال ارز توسط آنها،  رآیند ز صادرکنندگان با فجایی ارز، آشنا نبودن ب

 موجب ،تغییر مکرر مقررات رفع تعهد ارزيو غیره، در کنار  ، تعیین مدت زمان کوتاه براي رفع تعهد ارزيواردات

    هاي هنگفت بر آنها شده است.و تحمیل هزینه کنندگان با موانع و مشکالت متعددشدن صادر روبرو

 

 هاي صادراتی:مشکل پایه 

قانون امور گمرکی در تهران، قیمت پایه صــادراتی را ارزش گمرکی کاالي صــادراتی به اضــافه  16کارگروه ماده 

ـــایر هزینه  گیرد، تعیین کاال تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق میهاي که به آن هزینه باربري و حمل و نقل و س

صادراتیکه این امر منجر به  نمایدمی ي ارزش کاال از اینرو چون در غالب موارد. می گردد بیش برآورد قیمت پایه 

صادرات از مسیر قانونی خارجی و کاالها به صورت قاچاق صادر  ،صادراتی بسیار بیشتر از ارزش متداول بازار است

  .شوندمی

 

 مشکالت ناشی از چند نرخی بودن ارز  : 

سنامهیکی از عوامل مهمی که کاهش قدرت رقابت شنا صادرکنندگان  دف دار در بازارهاي هپذیري تولیدکنندگان و 

ست، تفاوت معنادار میان قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد می شته ا صادرکنندگان صادراتی را به دنبال دا شد.  ز یک ابا

طرف دیگر با توجه نمایند و از نیاز خود را از بازار با نرخ آزاد خریداري  مواد اولیه موردبخشــی از  بایســت میطرف 



 



 

صادرکن سامانه نیما،به الزام  شود که بدین ترگذاري قیمت ندگان به ثبت ارز در  تیب کاال باید با نرخ نیمایی تعیین 

هزار تومان  6تا  5به ازاي هر دالر صــادراتی، نزدیک به  دار در همین ابتداي امرصــادرکننده رســمی و شــناســنامه

ی هرچه تفاوت بین ارز نیمایگردد. (معادل بیست درصد) از قیمت واقعی مواد اولیه، اجزا و ملزومات تولید، متضرر می

 اد بیشتر باشد این ضرر بیشتر است.و بازار آز

 

 صرافانهاي مضاعف به صادرکنندگان در مسیر تامین ارز از تحمیل هزینه  : 

و  بازرگانانگروهی از  ،هاي بانکیگیرد و با وجود تحریمهاي بازرگانی از طریق عملیات بانکی صـــورت میفعالیت

خت عالوه بر پردا و به منظور رفع تعهد ارزي از طریق صــرافان، پول خود را به صــورت ریال در ایران دریافت تجار

صرافان غیررسمی، کارم سنگین به  می مت پایین اعالبه قی ااز داخل کشور تهیه و مجدد ارز را به قیمت فروش زد 

زینه مل سه هبا تح صادرکنندگانبخشی از نمایند. درواقع یما دولتی فروخته و رفع تعهد ارزي میدولتی به سیستم ن

فروش به قیمت پایینتر به سیستم دولتی، عمال هزینه سنگینی  -از داخل و ایجاد تقاضا خرید ارز  -کارمزد صرافی

  د. نپردازمیبه منظور رفع تعهد ارزي 

 

 رفع تعهد ارزي در ورود موقت کاال هايچالش   : 

بایســت تمام مواد اولیه وارداتی به اي تعریف شــده که میبه گونه "ورود موقت کاال"در فرآیند رفع تعهد ارزي  .1

ه مواد اولی که در بسیاري از پس از صادرات، موارد بخش کمی ازطور کامل مصرف شده باشد. این در حالیست 

عهد تاي که باقی مانده و کامل مصرف نشده، رفع اما به دلیل بخش کمی از مواد اولیه هنوز مصرف نشده است.

 .  آمده استاي براي تولیدکننده به وجود رهگذر مشکالت عدیده ارزي به تعویق افتاده و از این

نحوه تبادل اطالعات مربوط به ورود موقت کاال به صورت سیستمی نبوده و تبادل اطالعات مذکور بین گمرك  .2

پذیرد که این امر باعث اتالف وقت و از دست رفتن و بانک مرکزي خارج از سامانه اتوماسیون اداري صورت می

   گردد.خصیص یافته (به دلیل عدم رفع تعهدات ارزي قبلی) میارز ت

ـــادرات انجام می .3 ـــودرفع تعهد ارزي در ورود موقت کاال، پس از اتمام چرخه ص کنندگان مواد، ولیکن تامین ش

نند. کها را از تولیدکنندگان مطالبه و از درآمد صادراتی کسر میحسابباالفاصله پس از ورود کاال، مبالغ صورت

سیار زمانبر  ستبا توجه به اینکه فرآیند ورود موقت کاال ب ساب با تامین کننده پس از واردات کاال  ا سویه ح و ت

 شود رفع تعهدات ارزي بالفاصله پس از ورود موقت انجام شود. شود، لذا پیشنهاد میانجام می

شتی لح .4 شده در ورود موقت کاال، به جاي اینکه در ارز بازگ شفاف مقدار ارز مصرف  شود، طی فرآیندي (که  اظ 

گردد و این امر باعث تقلیل اثر واردات موقت در درصد رفع تعهد نیست) از میزان صادرات همان سال کسر می

 شود. ارزي می

 



 



 

 

  :شرایط ناعادالنه فروش ارز براي صادرکنندگان نفتی و غیرنفتی 

در حال حاضــر شــرایط براي صــادرکنندگان به قدري ناعادالنه اســت که حتی در فروش ارز حاصــل از صــادرات 

شور که پایه هیغیرنفتی مانند  صادراتی ک صل از برخی از کاالهاي  ستی با ارز حا سته نیز، بای نی و معدنی روکربدپ

شیه سود باالیی دارنها و رانتدارد و به مدد یارانه د، رقابت نمایند. درواقع به دلیل محدود بودن ثبت هاي انرژي، حا

سفارش صادرات در مقابل واردات، ترجیح واردکنندگان به تهیه ارز از صادرکنندگان محصوالت با پایه هیدروکربنی 

  و معدنی است که توان پیشنهاد تخفیف بیشتري دارند. 

 

 هاي کافی براي نقل و انتقال پولی:عدم وجود زیرساخت 

ــادرات و نبود زیرســاخت کافی نقل و انتقال پولی همکاري بانکعدم  ــل از ص هاي داخلی در بازگرداندن ارز حاص

سازي فعاالن ، به ابزاري براي مجرم1397مصوبه رفع تعهد ارزي مشکالت متعددي را به وجود آورده به نوعی که 

    است. شدهتبدیل ) تبدیل صادرکننده به قاچاقچی ارز  (اقتصادي 

 

 به منظور رفع تعهد ارزي تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات ار بودندشو: 

 ولیکن در اغلب مواقع، به دلیل تغییرات ،ز مشغول هستنداز فعاالن اقتصادي ضمن صادرات، به امر واردات نی برخی

 عدادتتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به امر واردات تخصیص دهند. افزایش مکرر قوانین، فعاالن اقتصادي نمی

شوار و  کاالهاي ممنوعه براي واردات صادرکنندگان را د ست که رفع تعهد ارزي  ستهاي دولت ا سیا غیره از جمله 

   نموده است.

  

 محور:رمنبعدار به ویژه در حوزه صادرات غیرنفتی غیکاهش انگیزه فعاالن اقتصادي شناسنامه 

طی چند سال اخیر تصویب قوانین مربوط به بازگشت ارز به چرخه اقتصادي کشور، نه تنها دستاورد قابل توجهی در 

هاي ر حوزهدار دجهت بهبود وضعیت بازار ارز و کاهش نوسانات نرخ ارز نداشته، بلکه انگیزه صادرکنندگان شناسنامه

جارت خارجی کاهش داده است. شایان ذکر است که دلیل اصلی این امر را غیرمنبع محور را براي فعالیت در حوزه ت

ر رفع ور از منظمحمحور و غیرمنبعتوان ناشــی از تفاوت قائل نشــدن بانک مرکزي میان صــادرات غیرنفتی منبعمی

    تعهد ارزي دانست.

  

 :سایر موارد 

   تعیین شده براي انجام تعهدات ارزي سهمباال بودن  .1

شوند و این افراد فاقد هویت، کاال را به قیمتی بسیار کمتر کاالهاي صادراتی به راحتی قاچاق میبرخی از  .2

   رسانند.از صادرکنندگان واقعی به فروش می



 



 

شه .3 سابقه و ری صادرکنندگان با  سیاري از  شدن ب شدن غیرفعال  دار به دلیل عدم رفع تعهد ارزي و تعلیق 

 هاي بازرگانی آنان کارت

ــاســی در انجام امو روبرو شــدن .4 ــکالت اس ر بانکی و مالی خود مانند بســیاري از واحدهاي تولیدي با مش

   رزيا اتتعهد ایفاي کامل، ثبت سفارش و غیره به دلیل عدم یتسهیالت، امور مالیاتو تمدید  دریافت

شدن،  .5 سنگین  شمول مالیات و جرائم  ضایی، تحت پیگیرد قانونی قرار گرفتن، م شدن پرونده ق شکیل  ت

 ممنوع الخروجی و مسدود شدن حسابهاي بانکی برخی صادرکنندگان 

 هاي برگشت ارز به چرخه اقتصادي به دو سامانه نیما و سنا محدود بودن روش .6

یار طوالنی، ت به تاییدیه وزارت صـــمت که روندي بســـمحدود بودن تامین ارز واردات در مقابل صـــادرا .7

 .و عمال این روش را فاقد تاثیرگذاري نموده است داردی غیرمنطقی و غیرعملیات

هاي کاالیی غیرممکن و با توجه به شرایط ماه براي ایفاي تعهدات که براي بسیاري از گروه 4تعیین مدت  .8

   .سازدغیرممکن میها، انجام تکالیف در این مدت را تشدید تحریم

   هاي صادرات از محل ورود موقتعدم شفافیت و تعیین تکلیف منطقی درخصوص پروانه .9

صد رفع تعهد  .10 صورت تجمیعی"ارزي نمایش در سال  "به  سعه  1397از  سازمان تو سامانه  تاکنون در 

   هادرصد رفع تعهد به ازاي هر سال براي شرکتعدم امکان آگاهی از  در نتیجهتجارت و 

عدم وجود جزئیات کوتاژهاي صادراتی و تعهد صادراتی سررسیده شده در پورتال سازمان توسعه تجارت و  .11

سبات  شده در محا شتباهات احتمالی در اعداد و ارقام لحاظ  سی و پیگیري ا نتیجتا فراهم نبودن امکان برر

 هابراي شرکت

 یاتیمالهاي معافیتاستفاده از  ه منظورقابل رویت نبودن جزئیات درصد رفع تعهد ارزي به ازاي هر سال ب .12

 و همچنین کسب اطمینان از صحت محاسبات و درصد اعالم شده توسط سازمان امور مالیاتی

شرکت .13 شکالت متعدد براي  شرکتبروز م هایی با مواد اولیه وارداتی متفاوت در هاي تولید کننده به ویژه 

ــقف رفع تعهدات ارزي ( ــد) و مهلت رفع تعهدات ارزي ( 60نوع تامین ارز به دلیل س روز بعد از  45درص

 ثبت کوتاژ صادراتی)

از سرمایه تجار و فعاالن اقتصادي توسط کالهبرداران به دلیل عدم امکان مستقیم  بخشیاز دست رفتن  .14

 ه اقتصادي کشوربازگشت ارز به چرخ

 یهاي ریالمشکل تبدیل ارز به ریال پیش از صادرات براي اظهارنامه .15

ستورالعمل .16 ساید سط خود بازرگان یا  صادرات تو صل از  ستفاده ارز حا سخت گیرانه بانکی براي ا  رهاي 

   هاي کنسولی خارج از کشور و تحمیل هزینه مازاد به بازرگانبازرگانان مبنی بر أخذ تاییدیه

صادرات .17 صل از  سیر بازگشت ارز حا شدن م شوار  ستفاده از   د صطالح پیروشبه دلیل ا نه شگیراهاي به ا

  بندي صادرکنندهکاربردي مانند رتبهغیر



 



 

 و پیشنهادها راهکارها

  هاي خصوصی در طول برنامه هفتم هرگونه قیمتگذاري درباره ارز حاصل از صادرات بنگاهدولت و بانک مرکزي از

ذیربط و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران،  . بانک مرکزي با مشارکت دستگاهخودداري نمایندتوسعه 

   هاي فوق به قیمت روز متقاضیان مجاز را در کشور فراهم نماید.سازوکار الزم براي عرضه ارز بنگاه

 هايگذاري و بازارســازي بانک مرکزي، فروش ارزهاي دولت و شــرکتبه منظور تقویت جایگاه نظارتی، ســیاســت 

 هاي دولتی تابعه وزارتهاي رسمی کشور صورت پذیرد. ریال ارزهاي شرکتام بانکی در سامانهدولتی از طریق نظ

ساب خزانه واریز  سطه به ح صرفاً از طریق نفت و دیگر ارزهاي متعلق به دولت بالو گردد. همچنین بانک مرکزي 

   بازارهاي رسمی مجاز به خرید ارز شود.

 صوص در طول دوره اجراي برنامه هفتم، پیمان صنایع سپاري ارزي درخ شاورزي و فرش و  صوالت ک صادرات مح

شود سازوکارهاي شود. بانک مرکزي موظف  لغوبنیان دستی، خدمات فنی و مهندسی و صادرات محصوالت دانش

یاست سیاست ارزي و س تضمین ورود ارزهاي کلیه صادرکنندگان به چرخه اقتصادي کشور متناسب با الزم را براي

   ر طراحی و اجرا کند.تجاري کشو

 شرکت براي سایی تعهدات ارزي  سامانهاز هاي مختلف، شنا ربط در هاي ذيهاي اطالعاتی وزارتخانهقراردادها و 

شرکت شودها حوزه فعالیت  ستفاده  سامانهآوري و تجمیع دادهو بانک مرکزي از طریق جمع ا هاي اطالعاتی هاي 

سامانه گمرك، نسبت به شناسایی میزان اطالعات موجود در ها با این دادهربط و همچنین تجمیع هاي ذيوزارتخانه

 هاي مختلف به صورت شفاف و دقیق اقدام نماید. تعهدات ارزي شرکت

 شرکت سایی تعهدات ارزي  شنا سامانه ثامن و وزارت نفت قرار گیرد. بانک مرکزي به مبناي  هاي حوزه بانکرینگ، 

شرکتو در اولویت قرار دادن داده هاصورت ماهانه با دریافت داده سامانه ثامن، تعهدات ارزي  هاي هاي مربوط به 

 ها اعالم نماید. حوزه بانکرینگ را شناسایی و به این شرکت

  شعبات بانک تالش کندبانک مرکزي شور که تحت قوانین آنهاي ایرانی در خارج از طریق  شورها فعال از ک یت ک

   دارند، امکان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را میسر سازد.

 صرافان و کارگزاران بانک صی دبانک مرکزي از طریق  صو شتهاي دولتی و خ شور، امکان بازگ ارز  ر خارج از ک

   .فراهم کندحاصل از صادرات را 

  ـــازي  60از  کمترارزي داراي تعهدات امکان تمدید کارتهاي بازرگانی متعهدین ارزي ـــد، با توجه به فعالس درص

سامانه یکپارچه ستعالم رفع تعهدات ارزي در  ستفاده از روش سازي اعتبارسنجی و رتبها ستاي ا واردات "بندي در را

 ، فراهم گردد. "در مقابل صادرات خود

 له عراق و افغانســتان با هاي صــادراتی براي کشــورهاي هدف از جمپذیري در انجام رویهمالحظات ویژه و انعطاف

   توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و امکانات موجود در این کشورها، در نظر گرفته شود.



 



 

 شوق ستهاي تنبیهی، ها و معافیتبرقراري م سیا صادرکنندگان و اعمال  هاي ویژه به جاي تعلیق کارتهاي بازرگانی 

شوقمیت از معافیتوسختگیرانه و محر ستور کار قرار گیرد. ها، م سهیالت، در د ستها و ت سیا اي هبه طور مثال 

د، توسط نگردانو کسانی که ارز را به موقع برمیصادرکنندگان خوش حساب سالهاي قبل تشویقی و حمایتی براي 

نرخ هاي صـــادراتی به میزان مابه التفاوت ارز آزاد و نیمایی (دولت جوایز و مشـــوقو یا بانک مرکزي اعمال گردد 

   به صادرکننده پرداخت نماید.را صرافی یا بازار متشکل ارزي)  تحویلی به بازار،

 شوار کنونی، ارگان شرایط د شند و حداقل این در  شته با صادرکنندگان دا سبت به  شتري ن هاي مربوطه انعطاف بی

س شود تا بتوانند ارز خود را با قیمت بازار آزاد در  صادرکنندگان داده  سااختیار عمل به  ضه و بفروش ر ند. نامانه عر

ستفادهاین امر به احتمال زیاد  سوءا شد و امکان  صادرات خواهد  هاي هاي احتمالی از کارتموجب رونق و جذابیت 

 اي را کاهش خواهد داد. اجاره

  صادراتیکردن قیمت پایهواقعی س آن، دو جلوگیري از بیش برآور هاي  ست که باید در د ور کار تاز جمله اقداماتی ا

ــنهاد میقرار گیرد.  ــتا پیش ــبه قیمت پایهدر این راس ــاس قیمتگردد که محاس ــادراتی براس هاي جهانی و هاي ص

سات مداوم توسط وزارت امور اقتصاد و  شد. براي تحقق این مهم، برگزاري جل قیمتهاي بازارهاي هدف صادراتی با

 صمت و بانک مرکزي ضرورت دارد. ت دارایی یا حضور نمایندگانی از اتاق ایران، گمرك، وزار

 ی که از هایبه منظور ایجاد ارتباط مســتقیم واردکنندگان و صــادرکنندگان براي تبادل ارز، لیســت کاالها و شــرکت

 د. شواعالم اند، ابتداي سال جاري از طریق واردات در برابر صادرات تامین ارز انجام داده

  قطعات موردنیاز خط تولید که ســـابقه واردات هم دارد، انجام شـــود.  تخصـــیص ارز با اولویت واردات مواد اولیه و

همچنین به لحاظ مقدار ارز تخصیصی و به عنوان تشویق، واحدهایی که ارزبري خود را نسبت به دوره تحریم اول 

 .اند، در اولویت قرار گیرند) و قبل آن کاهش داده1391(

 ضروهاي بینشرکت سب  سرویسالمللی موجود در ایران، ح سایر نمایندگیرت از خدمات و  ها و یا خود هاي ویژه 

ستفاده میشرکت شورهاي دیگر ا شین آالت کنند (به عنوان مثال میهاي مادر در ک توان به خرید قطعات یدکی ما

سط کمپانی مادر تامین می صرفا تو یر شود و همچنین هزینه خدماتی نظخطوط تولید که فاقد تولید داخلی بوده و 

شاره نمود). از آنجا که شرکتها از یک سو مکلفند هزینه خدمات مشاوره و حق عملکاري شرکت حق هاي خارجی ا

سوي دیگر صل از شرکتهاي تولیدي و یا قطعات دریافتی را به نحوي پرداخت نمایند و از  ستفاده از ارز حا  امکان ا

شین آالت تولید و غیره به هاي انتقال تکنولوژي، حق مشاوره علمصادرات براي پرداخت هزینه ی، تامین قطعات ما

حق مشــاوره یا حق انتقال تکنولوژي، شــود هزینه پرداخت خدمات (، لذا پیشــنهاد میهاي مادر را ندارندشــرکت

از طریق تهاتر با ارز ناشی از صادرات  ،ماشین آالت خطوط تولیدعملکاري از شرکت خارجی) یا خرید قطعات یدکی 

 جبران گردیده و مبلغ این ارز در هنگام رفع تعهد ارزي اعمال شود. 

  منوط به اتمام مواد اولیه وارداتی نباشــد و متناســب با مواد اولیه مصــرف  "ورود موقت کاال"رفع تعهدات ارزي در

   .انجام شودشده در محصول صادراتی، رفع تعهد ارزي 



 



 

 ــامانه  تهاتر ــادرکننده و واردکننده در س ــماره کوتاژهاي معتبر و ارز ص ــل الخطاب قرار گیرد و ش جامع تجارت فص

شماره کوتاژ صادراتی در مقابل  شده  صرف ن شده وارداتی براي رفع تعهد ارز م صیص داده ن هاي معتبر و قبال تخ

 .، ثبت گردد)انواع پسته(حاصل از صادرات 

  ژه براي واردکنندگان کاالهاي مجاز به منظور تامین ارز مورد نیاز واردات از محل ارز سریع السیر و وییک خط سبز

   انواع پسته، تدوین شود. از حاصل

 شعب بانک سوم تمام  سوي بانک در یک  صب تابلوي اعالم قیمت که از  شور، باجه ارزي ایجاد گردد و با ن هاي ک

 ها مبادرت به خرید و فروش ارز در شعب بانکی نمایند. باجه شود،مرکزي به صورت روزانه تعیین قیمت و اعالم می

 صادرات کاالهاي غیرنفتی با نرخ ارز آزاد خری صادرات محصوالت کشاورزي داري و محاسبه گردد و ارز حاصل از 

صادرکننده کاالهاي غیرنفتی ملزم به  شدن دو بند فوق،  صورت عدم اجرایی  ستثنی گردد. در  از اخذ تعهد ارزي م

درصد ارز حاصل از صادرات و صادرکننده کاالهاي نفتی، پتروشیمی و غیره به صورت صد درصدي  50زگشت با

 .ملزم به بازگشت ارز گردند

 هاي کاالیی مجاز براي استفاده از تهاتر و خرید و فروش مستقیم ارز بین صادرکننده و متقاضی تعمیم تمامی گروه

یشتر ب برخی اوقاتخواهی صرافان که هاي گزاف و سهمبدین ترتیب از هزینهوادرات کاال با نرخ توافقی طرفین، تا 

   شوند، جلوگیري گردد.از تولیدکننده از صادرات متنفع می

  تفکیک قائل شدن میان صادرات غیرنفتی منبع محور و غیرمنبع محور از منظر رفع تعهد ارزي در دستور کار بانک

 مرکزي و دولت قرار گرفته شود. 

 راي حل اختالف ارزي با عضویت نمایندگان بانک مرکزي، سازمان توسعه تجارت، اتاق ایران، گمرك و سازمان شو

 امور مالیاتی به منظور مدیریت صحیح بازگشت ارز صادراتی، تشکیل شود. 

 تسریع گردد. اند، براي سالهاي قبل استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزي نموده 

 سامانهامکان گزارش صادرکنندگان در  سوي  ضعیت رفع تعهد ارزي از  هاي گمرك و بانک مرکزي گیري برخط و

ها از وضـــعیت رفع تعهد ارزي فراهم شـــود و همچنین امکان دســـترســـی برخط ادارات کل امور مالیاتی اســـتان

ه با رعایت مفاد مربوطه در قانون رفع موانع تولید صــادرکنندگان، به منظور اســترداد به موقع مالیات بر ارزش افزود

 میسر گردد. 

 ـــی و نهادهبندي تخصـــیصنظارت موثر دولت بر بازار ارز و اولویت ـــاس هاي تولیدي و هاي ارزي به کاالهاي اس

 جلوگیري از ورود کاالهاي لوکس و غیرضروري صورت گیرد. 

 ) ــماره 5مطابق با بند (ت) ماده ــنامه ش ــرافان ملزم  11/8/1395مورخ  95/254141) بخش بانک مرکزي، ص

صوص نظارت  صرافان در این خ صرافی قرار دهند و کانون  سایت  شفاف بر روي تابلو و  شوند کارمزد دریافتی را 

 الزم را داشته باشد و با متخلفان برخورد نماید. 



 



 

 ي معتمد بانک مرکزي جهت تســویه ارز صــادراتی و رفع تعهد ارزي در کشــورهاي هافهرســت دقیقی از صــرافی

 هاي مبادله براي صادرکنندگان، ارائه گردد. افغانستان، عراق و حوزه اوراسیا جهت کاهش هزینه

 هاي زمینی مرزي کشــور، در راســتاي تســهیل نقل و هاي مورد اعتماد بانک مرزي در گذرگاهســازي صــرافیفعال

شرایط تحریمی و کاهش هزینهانتقا ستور کار ل پول در  صادراتی در د صی براي بازگرداندن ارز  صو هاي بخش خ

 قرار گیرد.

 ستر مقرراتی و فنی الزم را براي فعالیت صرافی هاي کشورهاي همسایه در بازار متشکل معامالت بانک مرکزي، ب

شبکه امن انتق سازد و براي ایجاد  سامانه نیما فراهم  صرافیارزي و  صی را به بازرگانان معرفی ال ارز،  شخ هاي م

   کند.


