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 6/9/98 جلسه تاریخ   رویه اجرایی شناسه

 عنوان موضوع 
مییا بییه التفییاوت نییر    ذمصوبات کارگروه تنظیی ب بییازار، سییاز و کییار اخیی (  3به بند )بررسی مراتب اعتراض  

 تغ  ر یافته اند.  2به گروه  1از گروه که  ارز در خصوص گروه کاالهایی 

 تبریزسرمایه گذاری، بانک، ب مه و مال ات اتاق  کم س ون  مرجع طرح موضوع 

 شرح موضوع 

( مصددوباک کددارگروه تنبددیر بددازار وردداز و کاراخددا مددا بدده التفدداوک نددر  ارز در خصددو  ت ییددر 3مطابق بنددد  

ارز آن یددا بددر  نیتدد م هیدد کدده ام م یمددوارد موددمول بددرای، 2گددروه یددای کاییددایی از گددروه یدد  بدده گددروه 

کددای (   صیخمدددت تددر  ایدد   صی  فددار  از تددرخ  دهیدد بخوددنامه صددادر گرد  نیدد قبددا از ابدد   ا  ینر  ررددم  یمبنا

یددر   یبدده ازا  الیدد ( ر  48.000منوط بدده درداخددت مابدده التفدداوک مب ددت ههددا و یوددت یدد ار      یرفع تعهد ارز

 .دیر خواید بود

یدای مامدا  ارئده دروانده ردب  گمرکدی تدرخیص کدای بصدورک فی یادی بده باند   15/9/98یزت به ذکر ارت از تاریخ  

  مرکدد ی بددرای رفددع تعهددد ارزی از واردکننددده  ددایگ ین حدداش شددده ارددت و درواندده الاترونیاددی در درتددال باندد

 . دروانه رب  گمرکی قرار گرفته ارت

گمددرک ا رایددی، ات مدداک امهارنامدده مسددتتیما در درتددال ارزی باندد    ازبر این اردداپ ددد  از تددرخیص کددای  

اررددال مددی گددردد و در صددورک مطابتددت مفدداد امهارنامدده بددا وبددت رددفار  اولیدده و برای بان  مامددا    یمرک 

فددع رارناد ممهور شده تورط باندد  و تقتددق تمددامی شددرایط تعیددین شددده، بددا تاییددد باندد  مامددا درواندده بدده 

   تعهد شده ت ییر دیدا می کند.

بددیش بددود ارز ،  امددا در صددورتیاه مقمولدده ای تددرخیص گددردد و بنددا بدده دییددا کسددر تخ یدده، کسددر ارز ،

و  م ددایرک در مندددر اک کوتددام و مدددت تعیددین تا یدده مانددده حوالدده اررددالی، رفددع تعهددد نگردیددده باشددد

 3بنددد  ت ییددر کددرده باشددد، تبددق 2بدده گددروه  1یمچنددین در گددروه کاییددایی قددرار بگیددرد کدده از گددروه 

 دده شددرایط اقتصددادی مددی گددردد و بددا تودرددتورالعما فددوذ الدداکر مهبددور بدده درداخددت مابدده التفدداوک ارزی 

 بنگاه یا که با کمبود منابع مالی روبرو یستند موا ک بسیاری ایهاد می کند.

 

 

 

 2برخددی از مددواردی کدده م یددر ر تددرخیص کددای از گمددرک بدده دلیددا ت ییددر گرویددی از گددروه یدد  بدده گددروه 

درددتورالعما فددوذ الدداکر شددده و واردکننددده مهبددور بدده  3رفددع تعهدددی ارزی نمددی گردنددد و موددمول بنددد 

د و بددا تو دده بدده شددرایط اقتصددادی مو ددود در کوددور و بدده دلیددا درداخددت مابدده التفدداوک ارزی مددی گددرد

 کمبود منابع مالی شرکتها را با مواا نتدینگی موا ه می رازد.
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ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

. در صددورتیاه کدده وزن خرو ددی  در  خددروا گمددرک( از وزن ناخددالص امهدداری واردکننددده کمتددر باشددد، 1

بدده باندد  مامددا اررددال   EPLبر اراپ ام ت کتبی بان  مامددا بدده گمددرک ا رایددی، گمددرک نبددر خددود را در  

 مدددت و ددود کسددر تخ یدده از رددوی گمددرک ا رایددی رفددع تعهددد ارزی بددرای باندد    امدد ت  نماید که در صددورک

   .ماما فعال می گردد

. در صددورتیاه ارز  امهدداری واردکننددده بدده یددر دلی ددی کمتددر از ارز  ارددناد حمددا ممهددور شددده تورددط 2

بان  باشددد  بدده منددوان مخددال برخددی از واردکنندددگان کرایدده حمددا را بصددورک ریددالی درداخددت مددی نماینددد( 

یمچنددین مااتبدده بددا دفتددر تعیددین در این صورک رفع تعهد منوط بدده تائیددد گمددرک ا رایددی مربوتدده بددوده و  

ارز  گمرک ایددران بددوده کدده ددد  از انهددات تمددامی شددرایط و متددرراک بایسددتی باندد  مرکدد ی وبددت تسددویه 

رند را بدده باندد  مرکدد ی اررددال نمایددد تددا باندد  مامددا تاییددد یزت را اممددال کددرده و رفددع تعددد ارزی انهددات 

 .دایرد

کاییددای مربوتدده در رددوابق گمددرک مطابتددت نداشددته . در صددورتیاه ارز  امهدداری واردکننددده بددا ارز  3

باشد. در صددورک امدد ت بددیش بددود یددا احتمددال بددیش بددود ارز  از رددوی گمددرک ا رایددی، باناهددا ما دده بدده 

ارددتع ت از دفتددر برررددی و تعییددد ارز  و تعرفدده گمرکددی مددی گردنددد و بددر اردداپ نبددر ماتددو  گمددرک 

ارزی در صددورک و ددود بددیش بددود صددرفا بددا مددودک مددین اقدات به رفددع تعهددد ارزی مددی نماینددد.  رفددع تعهددد  

 ارز اماانپایر می باشد.(

در صددورک یددر گروندده خطددای ریسددتمی و یددا انسددانی در تامیددا ف دددیای کوتددام از  م دده مدددت وبددت  .4

صقیح شماره رفددرن  ممهددور شددده بددرروی ارددناد یامدد  مدددت انتتددال صددقیح ات مدداک از ریسددتر گمددرک 

 ماان رفع تعهد ارزی برای بان  ماما فرایر نمی گردد.به درتال ارزی می شود که ا

. در برخددی مددوارد م یددر ر ارائدده ارددناد و تددرخیص هندددین دددارک از حوالدده اررددالی بدده دلیددا مدددت تعیددین 5

تا یدده بخددش کچاددی از حوالدده کدده ممدددتا بازگوددت ارز تورددط واردکننددده بدده باندد  مامددا صددورک مددی 

  میسددر نمددی گددردد. هددرا کدده بددرای یددر وبددت رددفار  صددرفا دایرد، اماان رفع تعهددد ک ددی از وبددت رددفار

 یابار در درتال ارزی بان  مرک ی رفع تعهد ارزی وبت می گردد.

 

جلسه   یبندجمع

 خ یبه تار  یکارشناس

در مقددا  5/9/98  سدده ای بددا حنددور نمایندددگان واحددد ارزی باناهددای ارددتان و کمیسددیون اتدداذ در تدداریخ 

برگدد ار و موعددوث بقدد  و برررددی گردیددد و در دایددان متددرر گردیددد دیوددنهاد حدداش اتدداذ بازرگددانی تبریدد  

مصددوبه کددارگروه  3مقمولدده یددای وارداتددی تددرخیص شددده از درداخددت مابدده التفدداوک ارزی موعددوث بنددد 

 تنبیر در شورای گفتگوی ارتان ترح موعوث گردد.
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 پ شنهادات

و شددماره  1398/3/19مددور   98/ت/22/1007شددماره  یمصددوبه یددا 3بددا منایددت بدده اینادده تبددق بنددد 

، بددازار ، ردداز و کددار اخددا مابدده التفدداوک نددر  ارز ریکددار گددروه تنبدد  1398/4/9مددور   60/100449

یددای وارداتددی تددرخیص شددده نیدد   موددمول درداخددت مابدده التفدداوک ارزی مددی گددردد، لدداا دیوددنهاد  مقموله

بددازار ، ردداز   ریکددار گددروه تنبدد اک  مصددوب  3، از شددمولیت بنددد  تددرخیص شددده، مقموله یای وارداتددی  می گردد

 حاش گردد.فوذ الاکر    و کار اخا مابه التفاوک نر  ارز

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه 

کدددار  1398/4/9مدددور   60/100449و شدددماره  1398/3/19مدددور   98/ت/22/1007شدددماره  اکمصدددوب. 1

 ؛بازار ، راز و کار اخا مابه التفاوک نر  ارز  ریگروه تنب

 


