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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺷﻤﺎره21016/200:

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده

ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻄﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ درآﻣﺪ ﺻﺎدرات
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﭘﯿﺮو ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۰۰ / ۱۶۲۱۸ﻣﻮرخ  ۱۳۹۱ / ۰۸ / ۱۰و در اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرخ  ۱۳۹۱ / ۰۸ / ۱۶ﻣﺮاﺟﻊ
ﻗﺎﻧﻮن ذﯾﺮﺑﻂ ،اﻋﻤﺎل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﺎدرات ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ورود ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ
ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ارزش اﻓﺰوده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺪ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ ) (۴ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻮدن
درآﻣﺪ ﻣﺬﮐﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد:
“ﺑﻨﺪ  -۴ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان” ﺿﻤﻨﺎً
ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺎده ۱۳
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۹۱ / ۰۸ / ۱۶ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻋﻠﯽ ﻋﺴﮑﺮی
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﺷﻤﺎره۲۰۰ / ۱۶۲۱۸ :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۹۱ / ۰۸ / ۱۰ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ :دارد
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد  ۳۳ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ و  ۱۰۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺰء ه ﺑﻨﺪ ۴
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۰۰۸۲ت  ۳۰۷۸۴ک ﻣﻮرخ  ۱۳۸۳ / ۰۴ / ۲۱و ﺑﻨﺪ  ۲ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۴۲۹ت
 ۳۲۱۷۲ه ﻣﻮرخ  ۱۳۸۴ / ۰۲ / ۲۱و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۲۷۸۸ت ۳۹۶۴۱ /ه ﻣﻮرخ  ۱۳۸۸ / ۰۲ / ۰۶ﻫﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم
وزﯾﺮان و ﭘﯿﺮو دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره  ۶۵۶ﻣﻮرخ ،۱۳۸۷ / ۰۱ / ۱۴ﺒﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ ﮔﺮدد:
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻄﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻻزﻣﺴﺖ اﺑﺘﺪا ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻮدن درآﻣﺪ ﻣﺬﮐﻮر اﺣﺮاز ﮔﺮدد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎی اﺑﺮازی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرات ﺑﺎ اﺣﺮاز ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﻄﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ:
 _۱ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات در ﺣﺴﺎب ارزش ﻣﺆدی در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط
ورود آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺣﺮاز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
 _۲ﻣﺴﺘﻨﺪات ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮوش ارز ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻻت ارزی و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ .
 _۳ﻣﻌﺎدل ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدر ﺷﺪه ،ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
در ﺿﻤﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺆدﯾﺎن ،ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ۱۲ﻓﺮم اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ
ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در زﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام و آن را ﭘﯿﻮﺳﺖ
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ﮔﺰارش رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﻋﻠﯽ ﻋﺴﮑﺮی
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﺷﻤﺎره/ ۲۲۷۸۸ :ت  ۳۹۶۴۱ه
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۸ / ۰۲ / ۰۶ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ -وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر -ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ۱۳۸۸ / ۰۱ / ۳۰ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎره  ۱ / ۳۵۲۷۱ﻣﻮرخ  ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۱۶وزارت
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد:
واﮔﺬاری اﻣﺘﯿﺎز واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات در ﻫﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎز،
ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺮای ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺮوﯾﺰ داودی
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﺷﻤﺎره۶۵۶ :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۷ / ۰۱ / ۱۴ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:دارد
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ  ۱ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۸۱۲۸۶ت  ۲۷۸۶۲ک ﻣﻮرخ  ۸۶ / ۵ / ۲۳ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ ۱۳۸
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻋﻮارض وﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮای آن ﺑﺨﺶ ازدرآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ وﻧﯿﺰ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺬﯾﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ورودی ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ د ﻣﺎده  ۳۳ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم و ﺑﻨﺪه ﻣﺎده  ۴ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۲۰۰۸۷ت  ۳۰۷۸۴ک
ﻣﻮرخ  ۸۳ / ۰۴ / ۲۱ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑﻮر وﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۶۴۲۹ت  ۳۲۱۷۲ه ﻣﻮرخ  ۸۴ / ۰۲ / ۲۱ﻫﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم
وزﯾﺮان دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺖ اﻗﺪام ﻻزم اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﻣﺎده  _۱ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۱ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ وﻋﺒﻮر ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ودرﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت وﻋﻮارض ﻣﯽ ﮔﺮدد .
اﻟﻒ -درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارای ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ وﺣﻘﻮﻗﯽ واز ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ از
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮرﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺻﺎﺣﺐ درآﻣﺪ وارﯾﺰ ﮔﺮدد و ﺑﺮای آن ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺻﺎدر ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .
ب -ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ وﻋﺒﻮر ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﺑﺮای آن ﺻﺎدر وﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ اﻧﺠﺎم وﺗﺴﻮﯾﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺎده  _۲درآﻣﺪ ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﻣﺒﺪأ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﺗﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺎرﺟﯽ از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت وﻋﻮارض
ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده

2/6

ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ 19.06.2019

3

ﻣﺎده  _۳درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ داﺧﻠﯽ وﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ وﻋﻮارض ﻓﻮق
ﻧﻤﯿﮕﺮدد .
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻋﺮب ﻣﺎزار
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﺷﻤﺎره/ ۹۴۲۹ :ت  ۳۲۱۷۲ه
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۴ / ۰۲ / ۲۱ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:دارد
وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ – وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن -وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ
وزارت راه وﺗﺮاﺑﺮی -وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی -وزارت ﻧﻔﺖ -ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر -ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۴ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره
 ۷۴۸۸ / ۹۰۵۰۱ه/ب ﻣﻮرخ  ۱۳۸۳ / ۹ / ۱ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد:
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۲۰۰۸۲ت  ۳۰۷۸۴ک ﻣﻮرخ  ۱۳۸۳ / ۴ / ۲۱ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد:
 _۱درﺟﺰء ﻫﺎی “اﻟﻒ” و”ب” ﺑﻨﺪ ﻋﺒﺎرت “ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۳۰ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ” ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎرت “ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر” ﻣﯽ ﮔﺮدد .
 _۲در ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﺟﺰء “ه” ﺑﻨﺪ ) (۴ﻋﺒﺎرت “درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ”
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ”درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ” ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺎرف
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﺷﻤﺎره/ ۸۱۲۸۶ :ت  ۳۷۸۶۲ک
ﻣﻮرخ۱۳۸۶ / ۰۵ / ۲۳ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ -وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وداراﺋﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی وﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر -ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
وزﯾﺮان ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ۱۳۸۶ / ۳ / ۲۱ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪو ﺳﯽ
وﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان وﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۲۷۸۳۸ت  ۳۲۹۸۲ه ﻣﻮرخ / ۵ / ۱۱
 ۱۳۸۴ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد:
 _۱ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر وﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮاد  ۴و  ۳۳ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وﺑﺎ ﺣﻀﻮر
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وداراﺋﯽ ،وزارت راه وﺗﺮاﺑﺮی ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ واﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی وﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ “ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻋﻮارض از وﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮای آن
ﺑﺨﺶ از درآﻣﺪﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ وﻧﯿﺰ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺬﯾﺮش
ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ورودی ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ” ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام وﺑﻪ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 _۲در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )ج( ﻣﺎده ۳۷و ﺑﻨﺪ)اﻟﻒ( ﻣﺎده  ۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺰرگ وﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ وﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﻫﺮ ﯾﮏ
از اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وﺻﻨﺎﯾﻊ وﻣﻌﺎدن ،اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺗﻌﺎون ،ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ وﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﻤﺎم
وﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه ﺻﻨﻔﯽ ﺧﻮد ،اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ،ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ
وﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﯿﻮه اﯾﺠﺎد ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی دوﻟﺖ ﻇﺮف دو ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت
اﯾﺮان( و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻋﻀﺎء ﮐﺎرﮔﺮوه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺎرﮔﺮوه
ﯾﺎدﺷﺪه ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 _۳ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻮاﯾﺰ وﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ذﯾﻞ اﺳﺖ:
اﻟﻒ -در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ای ﻣﺸﻤﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی دوره ﻣﺠﺎز ﯾﺎدﺷﺪه در ﻗﺮارداد
ﭘﺮوژه ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ،ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺎده  ۱۹آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی دوﻟﺖ از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۵۹۳۳۹ت  ۲۷۲۱۳ک
ﻣﻮرخ  (۱۳۸۲ / ۱۰ / ۲۳ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪت دوره ﻣﺠﺎز ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ب -ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﻮاﯾﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﭘﺮوژه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ج -ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺎده  ۱۹آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی دوﻟﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 _۴در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ) (۳ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۷۲۷۸۸ت  ۳۵۷۷۴ک ﻣﻮرخ  ۱۳۸۵ / ۶ / ۲۱اﺳﺘﻤﺮار ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﺪاﮐﺜﺮ ) (۲۰ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۸۵و  ۱۳۸۶ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .
اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ) (۳۱ﻣﺎده  ۵ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۳۰۷۶۵ت  ۳۱۰۵۶ه ﻣﻮرخ ۶ / ۱۸
 ۱۳۸۳ /ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان و ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻣﻮردی ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات وﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۸۶ / ۵ / ۲۱ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .
ﭘﺮوﯾﺰ داودی
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﺷﻤﺎره/ ۲۰۰۸۲ :ت ۳۰۷۸۴
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۳ / ۰۴ / ۲۱ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
وزرای ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ۱۳۸۳ / ۰۳ / ۰۴ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و
ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۴۲۶۵۵ت  ۲۵۶۹۱ﻣﻮرخ / ۰۱ / ۲۱
 ۱۳۸۳ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ:
 _۱ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻌﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻮاﯾﺰ و ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻮاﯾﺰ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺳﺎل  ۱۳۸۳اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد:
اﻟﻒ -ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻮاﯾﺰ و ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی
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ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۵۰۳۶۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺪ در ﺻﺪ اﻧﺠﺎم داده و ﺧﺰاﻧﻪ ﻧﯿﺰ
آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ب -ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻌﺎدل  ۷۵درﺻﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻓﻮق را
ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاﯾﺰ و ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد
.
ج -ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻮاﯾﺰ و ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ را از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت واردات و ﺳﺎﯾﺮ راﻫﻬﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺼﯽ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
د -ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻮاﯾﺰ و ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ ﺟﻮاﯾﺰ و ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
_۲اﻫﺪاف ﮐﻤﯽ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﺎل ) ۱۳۸۳ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ( ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و زﯾﺮ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪاول ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد  .وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و
ﻣﻌﺎدن ،ﻧﻔﺖ ،ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻌﺎون و ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺻﺎدرات
 ۱۰۶۵۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۷۷۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر آن ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ای ﻣﻌﻤﻮل دارﻧﺪ .
 _۳ﭘﯿﺶ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ،ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزرا و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ
ﺷﻮرای ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺷﻮد .
 _۴اﻟﺰاﻣﺎت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﻤﯽ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺮﮐﺐ از وزﯾﺮ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﮐﺸﻮر ،ﻣﻌﺎون ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﻌﺎون ذﯾﺮﺑﻂ وزرای ﻣﺮﺑﻮط )ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد( ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه
اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻮق را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻬﺎﯾﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
اﻟﻒ -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺸﺘﺮک اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ) (CISو در راﺳﺘﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎ و
ﺧﺪﻣﺎﺗﺎﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﻮق ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ
ﺳﺎل ﺟﺎری راﺑﻄﻪ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻃﯽ
ﺳﺎل ﺟﺎری راﺑﻄﻪ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ب -ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات
اﯾﺮان ،رﯾﺴﮏ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ  .ﻣﻬﻠﺖ اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ج -وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در ﻣﺒﺎدی ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ  .از ﺗﺎرﯾﺦ اول ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ رﺳﻤﺎ ً ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و
وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ آن در راﺳﺘﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺪور ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ از آن ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ،
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
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د -ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺪم اﻟﻨﻔﻊ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ ،ﺛﺒﺎت ﻧﺮخ ارز و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮ راه ﺻﺎدرات ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺑﺮای ﺑﺨﺶ
ﺻﺎدرات  ۲۱درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .
ه -ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده ۳۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺟﺰء ﺻﺎدرات
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در آﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ را از درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻧﻤﺎﯾﺪ .
و -ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ،ورود اﻧﻮاع ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﻬﺎی ﻧﻮ و ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ
ﮐﻪ از ﺳﻮی وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮی اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﻮاﺑﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدد در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮده و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آزاد اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد دارا ﺑﻮدن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوش در ﻣﻮرد واردات اﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ز -ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ورود ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،زﻣﯿﻨﻪ
ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻮاد اﯾﺮاﻧﯽ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻣﺸﺎوران اﯾﺮاﻧﯽ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎوره از  ۸درﺻﺪ ﺟﺎﯾﺰه ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ .
ح -ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ و ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮی و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺣﺠﺎج ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ،
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ط -در راﺳﺘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺪور ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان
ﺑﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﻮده
و ﭘﯿﮕﯿﺮﯾﻬﺎی ﺟﺪی از ﺳﻮی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی از ﺟﻤﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﻮاع ﻗﺎرﭼﻬﺎو ﮐﭙﮏ زدﮔﯽ ﺑﺎ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻇﺮف  ۲ﻣﺎه از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد  .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۸۳ / ۰۴ / ۱۶ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺎرف
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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