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 25/05/99 جلسه تاریخ   رویه اجرایی -مقررات  -قانون شناسه

 رفع تعهد ارزیمشکالت ایجاد شده به دلیل عدم  در خصوص از صادرکنندگان استان برخی بررسی مراتب اعتراض  موضوع عنوان

مرجع طرح  

 موضوع
 آذربایجان شرقی کمیته پایش ارزی استان

 موضوع شرح 

و نبوه رفع تعهد ارز صاادراتی ایفا نشاده ساا   ای   1399بر اساا  بساته سایاساتی نبوه برگشات ارز ااصال از صاادرات ساا   

تعلیق کارت  ی از قبیلبا مشااکالت،  که به  ر دلیل نتوانسااته اند تعهدات ارزی خود را ایفا کنند  یصااادرکنندگان، 98و   97

بازرگانی، مبدودیت از خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی، عدم اسااترداد اقوو و عوارض گمرکی، عدم امکان 

اساتفاده از تساهیالت و خدمات گمرکی، ل و معافیت  ا و مشاوو  ای مالیاتی، عدم صادور گوا ی آبت آماری و ارازه گ ار   

ذیربط از ساوی بان  مرک ی، عدم اعاای تساهیالت و اامانتنامه ای اریالی و ارزی    عملکرد اساا   ای مشاکوک به نهاد ای

و خدمات بانکی، عدم ارازه  ر گونه خدمات از ساوی صاندوو اامانت صاادرات، اعما  مبدودیت در صادور برنامه  ای داخلی 

 .شده اندروبرو و خارجی و خدمات بندری و تسهیالت 

دالیل  مشاکالت و ااصاا   بررسای و   اقدام بهبا تشاکیل دو جلساه کارگروه کارشاناسای  تان کمیته پایش ارزی اسابر این اساا ،  

آن اسات که برخی موارد در دساتورالعمل  از  بررسای  ای بدسات آمده ااکی  این فعالین اقتصاادی نمود. عدم رفع تعهد ارزی 

توجهی از عدم رفع تعهد ارزی   ای بان  مرک ی پیش بینی نشاده اسات،  مینین مشاکالت ساامانه نی  مسابب درصاد قابل  

در نهایت عدم آگا ی صااادرکنندگان نی  از مواردی بوده که باعگ گردیده صااادرکنندگان به    صااادرکنندگان می باشااد و

 تعهدات خود عمل ننماید.

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و مشکالت:

اینکه صاادراتشاان از مبل ورود موقت کاال بوده و فقط قسامتی از کاال  بر اساا  اههارات برخی از صاادرکنندگان، علیر م  .  1

ت ییرات ایجاد شاده اسات، لیکن برگشات ارز ااصال از صاادرات تمامی کاالی ورود موقت به دلیل اینکه تمامی کاال صاادراتی 

 مبسو  نمی گردد صبیح نمی باشد.

کشاور عراو و قسامتی دیگر به کشاور اف انساتان می باشاد و بر   باعنایت به اینکه عمده صاادرات اساتان آذربایجان شارقی به  .2

تجار و نماینده  بان  مرک ی صاادرات به این دو کشاور به صاورت ریالی نی  انجام می گردید، لیکن  97اساا  بخشانامه ساا  

ان برگشت مبالغ ریالی   ای کشور ای عراو و اف انستان به بازار ایران مراجعه نموده و اقدام به خرید ریالی می کردند که امک

صااادراتی به صااورت ارزی مقدور نمی باشااد، لیکن بان  مرک ی بدون توجه به این مواااوی لیساات این افراد را به مراجع و 

 ارگان  ای ذیربط به عنوان عدم رفع تعهد معرفی نموده است.

، مل م به رفع تعهد ارز   یر در گمرکمبصاو     یباالتر از ارز  واقع  یگذارارز عده ای از صاادرکنندگان نی  به دلیل .  3

 .واقعی کاال ای صادراتی خود شده اند
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برخی از واردات  باعگ عدم تایید آبت ساافار   1399قاعی و اختال  در سااامانه بان  مرک ی در اهار ما ه او  سااا  .  4

عدم رفع تعهد این صااادرکنندگان  باعگ  و   د شاادهاقدام به واردات کرده بودناز مبل صااادرات خود و  یر  صااادرکنندگان که 

 شده است.

. مشااکالتی از قبیل تبریم، عدم انتقا  ارز به داخل کشااور، مشااکالت گمرکی در کشااور ای  دی صااادراتی، عدم ایفای 5

تعهدات خریداران خارجی و ... مواردی  ساتند که در بخشانامه  ای رفع تعهد ارزی بان  مرک ی پیش بینی نشاده اسات و 

ای رسایدگی و پاساخ گوی در ن ر گرفته نشاده و این موااوی مشاکالت بسایار زیادی برای صاادرکنندگان ایجاد مرجعی نی  بر

 کرده است.

، صاادرکنندگان از رریق صارافی  ا اقدام به انتقا  . با عنایت به اینکه مشاکالت بسایاری در انتقا  ارز به کشاور وجود دارد6

را به صاورت ریالی به صاادرکنندگان پرداخت می کنند و این موااوی باعگ عدم    ارز می نمایند، لیکن صارافی  ا ارز دریافتی

 بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان می گردد.

برای ایفای  98شایوی ویرو  کرونا باعگ بساته شادن مرز ا گردید و مدت زمان بازگشات ارز برای شاش ما ه دوم ساا   7

 اشد.تعهد صادرکنندگان بسیار کم می ب

به دالیل مشاکالت انتقا  ارز و  1399تعهدات ارزی ااصال از صاادرات ساا    . دساتورالعمل ابال ی بان  مرک ی برای رفع8

واردات در مقابل صاادرات آن  م برای وااد ای تولیدی  یرقابل اجرا بوده و مشاکالتی بیشاتری را برای  %30اختصااص صارفا  

 تعهد آن  ا خوا د گردید.صادرکنندگان و در نهایت عدم رفع 

 پیشنهادات 

ساااه،   ،یتیامن  یقوه مقننه، اداره ارالعات، دساتگاه  ا ه،یقوه قضااز ،یاساتاندار  ندگانیدر اتاو با اضاور نما یا  ژهیو  تهی. کم1

  ی معرف یبان  مرک  یاز ساو  یکه به عنوان عدم رفع تعهد ارز  یصاادرکنندگان یابیجهت ارز ربطیذ  ین ارت  یو دساتگاه  ا

 گردد. لیشدند تشک

 هیعل  یاقدام  ژه،یو  تهیکم  یابینشاادن ارز  ییکه تا نها  ردیصااورت پذ  یبه نبو  ین ارت  یالزم با دسااتگاه  ا  ی ا  ی.  ما نگ2

 صادرکنندگان انجام نگردد.

 ارسا  گردد: یمرک  جهت ررح و بررس رخانهیبه دب ینامه ا یاستان ر شنهاداتی. پ 1

  ی شاود:  ارز  کاال  یم شانهادیگردد، لذا پ  یورود موقت صاادرات کل کاال مبساو  نم  یخروج کاال ا نکهیبه ا  تیبا عنا  -

بازگشات ارز ااصال از صاادرات و رفع تعهد   یشاده در کشاور برا  جادیارز  اف وده ا  انیوارد شاده از صاادرات کسار و فقط م

 .ردیقرار گ ین ر بان  مرک  مالک یارز

 نیرفع تعهد ا کنیبه صااادرکنندگان صااادر کرده بود، ل  یالیمجوز صااادرات ر 97در سااا    یبان  مرک  نکهیبه ا  تیبا عنا  -

 اذی گردد.  یالیصادرات ر  ،یمشکالت نیان جادیبه من ور عدم ا نی.  میندیرفع تعهد نما یالیمبموله  ا را به صورت ر

و تنوی کاال    تیفیرا مد ن ر قرار دادن ک  یصاادرات  یکشاور به من ور عدم ااجای اقوو صاادرکنندگان، ارزشاهاگمرکات   -

 .دیصادرکننده مباسبه نما یاز سو یبه رو  خوداههار  ایاصالح و 
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 نیتعهد ارفع  یدوباره برا  یفرصات کنینداشاته اند، ل  یو اختالالت ساامانه نقشا  یصاادرکنندگان در قاع نکهیبا توجه به ا  -

 کردد.  جادیا یبان  مرک  یصادرکنندگان از سو

تا صاادرکنندگان    دیارز به صاادرکنندگان نما لیخود را مل م به تبو  دییمورد تا  ی ا یصاراف یبخشانامه ا  یر یبان  مرک   -

 .ندینما فایصادرات خود را ا یتعهدات ارز  ین

 98کرونا در شاش ماه دوم ساا   رو یو  وییشا  لیکه به دل  یبه صاادرکنندگان یبان  مرک   یفرصات مجدد از ساو  یاعاا  -

 .  ندینما فایخود را ا ینتونسته اند تعهدات ارز

وااد   یاز این  نیبه من ور تام یدیتول  یکه بنگاه  ا  یبه نبو  ،یبان  مرک  1399ساا    یاصاالح بخشانامه رفع تعهد ارز  -

 .ندیصادرات خود استفاده نما یخود، از کل منابع ارز یدیتول

فهرست مستندات  

 و مدارک پشتوانه 

 . دستورالعمل  ای مربوط به رفع تعهد ارزی بان  مرک ی؛1

 


