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 25/04/99 تهیه گزارش تاریخ   1پیش از دستور   -مقررات شناسه

 یورو صادرات دارند. 1000.000نفر کارگر و یا کمتر از  100کمتر از   ی تولیدی کهبررسی مشکالت چک برگشتی واحدها عنوان موضوع 

 اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تبریز مرجع طرح موضوع 

 موضوع شرح  

در صدور غیر قابل پرداخت بودن یا کسری بودجه محدودیت هاای  1397مصوب مکرر قانون صدور چک  1(5ماده )مطابق  

نظیر عدم افتتاح هر گونه حساب، مسدود کردن کلیه حساب ها، عدم پرداخت هر گونه تساییالت وعادم گشاایش اعتباار 

 اسنادی ریالی و ارزی برای صاحبان حساب از سوی بانک ها اعمال می گردد.  

بندهای فوق الذکر برای بنگاه هایی که به دلیل اوضاع اقتصادی موجود محرومیت های  ذیل این ماده    2(1بر اساس تبصره )

چک های برگشتی دارند با در نظر گرفتن میزان تولید و صادرات بنگاه و به تشخیص شورای تامین اساتان یاک ساال باه 

 تعلیق در می آید.

شنیاد مشترک وزارت امور اقتصاادی و دارایای و باناک ( مکرر قانون صدور چک با پی5( ماده )1متعاقبا آیین نامه تبصره )

 به هیات وزیران هیات وزیران می رسد. 12/06/98مرکزی، در تاریخ 

 ( این آیین نامه شرایط بنگاه های مشمول به شرح ذیل تعیین شده است:2طبق ماده )

 نفر و بیشتر باشد. 100ی ماه منتیی به درخواست طبق فیرست حق بیمه پرداخت  12تعداد کارکنان بنگاه در   -1

میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت های مالی، بیش از نصاب مقارر بارای گاروه اول   -2

( این آیین امه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگیداری و نمونه اظیارنامه الیااتی و نحاوه 2موضوع ماده )

وزیر امور اقتصاادی  1394( اصالحی ق.م.م مصوب 95موضوع ماده )  و تشخیص درآمد مشمول مالیات  ارائه برای رسیدگی

 
 یهااا و مسسسااات اعتبااارسامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک نیا ،یبانک مرکز کپارچهیمبلغ چک در سامانه  یکسر ایپرداخت بودن  رقابلیبعد از ثبت غ مکرر صدور چک: 5ماده   -1

 – الاا :ندینسبت به صاحب حساب اعمال نمارا  ریاقدامات ز ک،حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چ یها و مسسسات اعتباربانک هیو چیار ساعت کل ستی. پس از گذشت بدهدیاطالع م

 د؛یجد بانکی کارت صدور  و حساب هرگونه افتتاح عدم

از  یاعالماا  بیاا مبلغ چااک بااه ترت یکسر زانیدارد به م یمسسسه اعتبار ایو هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک   یبانک  یهاها و کارتحساب  هکلی  وجوه   کردن  مسدود  –  ب

 ؛یبانک مرکز یسو

 ؛یالیر ای یارز یهاصدور ضمانت نامه ای یبانک التیسیت  هرگونه پرداخت عدم – ج

 .یالیر ای یارز یاعتبار اسناد شگشای عدم – د
اوضااع و احاوال  ط،یباا توجاه باه شارا یاقتصااد یهاا)الا (، )ج( و )د( در خصاوب بنگاه یمذکور در بندها یهاتیچنانچه اعمال محروم مکرر صدور چک: 5ماده 1تبصره    -2

 نیاا یاجرائا ناماهنییآ. دیآیدر م قیسال به حالت تعل کیاستان موارد مذکور به مدت  نیتأم یشورا  صیاستان مربوط شود، به تشخ  یاقتصاد  تیموجب اخالل در امن  یاقتصاد

مشترک وزارت اماور  شنیادیقانون به پ نیشدن ااالجراءو صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از الزم  دیتول  زانیمانند م  ییارهایتبصره با در نظر گرفتن مع

 رسد. یم  رانیوز  أتیه  بیبه تصو  یو بانک مرکز  ییو دارا  یاقتصاد
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 و دارایی باشد.

 1000.000. میانگین ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعالم گمرک جمیوری اسالمی ایرانی بایش از 3

 کزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد.یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مر

بار ایان معافیات ، شامولیت با عنایت به اینکه این آیین نامه در راستای حمایت از بنگاه های اقتصادی تصویب شده اسات

یر که بیشتر بنگاه هاای کوچاک را تحات تااثکرونا اخیر با در نظر گرفتن بحران   بنگاه ها،  اساس تعداد کارکنان و صادرات

 قرار داده و به مرز تعطیلی کشانده است، منطقی نمی باشد.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

اغلب بنگاه های اقتصادی با مشکالتی نظیر کمبود نقدینگی مواجه شدند و در نتیجاه موفاق باه   19به دلیل شیوع کووید  

انجام تعیدات بانکی خود نشده اند از این رو محدودیت هایی نظیر عدم افتتاح هر گونه حساب، مسدود کردن کلیه حساب 

بار اسنادی ریالی و ارزی برایشان ایجاد شده است. با در نظر گارفتن ها، عدم پرداخت هر گونه تسییالت وعدم گشایش اعت

اینکه تاثیر این بحران بر روی بنگاه های کوچک بیشتر از بنگاه های بزرگ بوده است و معافیت آیین نامه اجرایای تبصاره 

ها به دلیل مشکالت ماالی   مشمول این بنگاه ها نمی گردد، لیکن اغلب این بنگاه( مکرر قانون صدور چک نیز  5( ماده )1)

 و بانکی تعطیلی یا در شرف تعطیلی قرار گرفته اند.

 پیشنهادات

   پیشنیاد می گردد: ،کوچک  یاز بنگاه ها تیبحران کرونا و حما لهیشده به وس جادیا طیبا در نظر گرفتن شرا

بنگااه کاه: قانون صدور چک به نحوی اصاالح گردد( مکرر 5( ماده )1( آیین نامه اجرایی تبصره )2( ماده )3( و )1. بند )1

 یورو نیز مشمول این معافیت گردند. 1000.000نفر کارگر و صادرات کمتر از  100های کوچک با ظرفیت کمتر 

 100با در نظر گرفتن بحران کرونا و حمایت از بنگاه کوچک به مدت یکسال بنگااه هاای کمتار از  استان نیتأم  یشورا.  2

)( 1( آیاین ناماه اجرایای تبصاره  2( ماده )3( و )1معافیت بند )  مشمولیورو را    1000.000نفر کارگر و صادرات کمتر از  

 ( مکرر قانون صدور چک قرار دهند.5ماده )

فهرست مستندات 

 مدارک پشتوانه و  

 1397. قانون صدور چک مصوب 1

 ( مکرر قانون صدور چک5( ماده )1. آیین نامه اجرایی تبصره )2

 


