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 22/08/1400 جلسه تاریخ  رویه اجرایی  -مقررات  -قانون شناسه

 موضوع عنوان
از    در زمان ص  دور کد س  اتا  یواردات  یکاالها  یبازرس     یمبدا و گواه  یبه الزام ارائه گواه  یاقتص  اد  نیمراتب اعتراض فعال  یبررس   

 عامل    یبانک ها  یسو

 معدن اتاق بازرگانی تبریزکمیسیون صنعت و   مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

ش   ام ل   ارائ ه اس   ن اد ام ل ک اال،  ( بخش اول مجموع ه مقررات ارزی  واردات ک اال و خ دم ات(2-بن د  د 1(3تبص   ره    بر اس   ا 

اداکثر ش ش ماه از تاریخ ص دور اواله    با مهلت می باش د که  (بارنامه/راهنامه، س یاهه تجاری، گواهی مبد  و گواهی بازرس ی کاال 

یعنی بر اس ا  این تبص ره برای واردات کاال هنگام ص دور اواله ارزی ارائه این مدارک توس ر واردکننده  .  تعیین ش ده اس تارزی  

 الزامی می باشد.

  (کاالهای وارداتی قس مت س وم بخش دوم مجموعه مقررات ارزی  مقررات ارائه گواهی بازرس ی در خص وی کلیه   2(1بند    مطابق

و بایس تی گواهی بازرس ی از س وی  بوده    ارائه گواهی بازرس ی با توجه به نو  اس تاندارد کاال برای تمامی کاالهای وارداتی الزامینیز  

 شرکت های بازرسی مجاز صادر گردد.

در  و مدارک و مس  تندات    تدوین ش  دهخدمات به واردکنندگان  انوا   به اینکه مجموعه مقررات ارزی در راس  تای ارائه    عنایتبا  

اخذ می گردید و با توجه به اینکه تحریم های ظالمانه علیه ایران، اجازه ارائه خدمات  خدمات ارائه شده  صحه گذاری برای  راستای  

( را از بانک ها س لب کرده اس ت، لذا بایس تی س یاس ت ها بر  و اواله  یارش برات اس نادثبت س ف  ،یاعتبارات اس ناد  شیگش اارزی  

، واردات کاال و  بخش اول مجموعه مقررات ارزیبند  ه    (    3(2و  1جز    لیکن بانک مرکزی دراس ا  ش رایر موجود اتخاش ش ود.  

مش کالتی را برای واردکنندگان ایجاد کرده  این موض و     واعالم نموده اس ت  تابع مقررات فوق   خدمات از محل ارز متقاض ی را نیز  

 است.

کش  ورها به دلیل  متاس  فانه تحریم ها در معامالت فعالین اقتص  ادی نیز تاثیر بس  زائی ایجاد کرده اس  ت. به عنوان مثال اکثریت  

ا عالق ه ای ب ا تج ارت ب ا ایرانی ان ن دارن د و فع الین ایرانی ب ه من ور ت امین مواد اولی ه و ک االه ای مورد نی از خود ب ا دور زدن  ه   تحریم

تحریم ها از طریق کش ور های ثال  اقدام به خرید کاال می نمایند و در این ش رایر نیز اخذ مدارک و مس تندات تولید کننده اص لی  

 ذیر نمی باشد.  برای واردکنندگان امکان پ

  یمبد  در مواقع لزوم برا   یگواه"، اش  عار می دارد:  1391( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مص  و   34در این راس  تا ماده  

  ایچند جانبه    ایدو    یتحت موافقت نامه ها  ایجانبه    کیاتخاش ش ده    یاقتص اد  ای  یاعمال ض وابر تجار  ،یحیترج  یاعمال تعرفه ها

 
طبق بخش دوم مجموعه    (بارنامه/راهنامه، سیاهه تجاری، گواهی مبد  و گواهی بازرسی کاال  شامل    مهلت ارائه اداقل اسناد امل کاال  ( بخش اول مجموعه مقررات ارزی:2-بند  د  1( 3تبصره    -1

 باشد.   مقررات ارزی اداکثر شش ماه از تاریخ صدور اواله ارزی می

 
  به  توجه  با  بازرسی  گواهی  ارائه وارداتی  هایکاال  تمامی   مورد  در  : مقررات ارائه گواهی بازرسی در خصوی کلیه کاالهای وارداتی قسمت سوم بخش دوم مجموعه مقررات ارزی  1بند    -2

 .گردد  صادر (15و 9 شماره   های پیوست  مجاز کننده   بازرسی  های شرکت توس ر و (3و2 ش ماره   ه ایپیوس ت  قب ول مورد  بازرسی گواهی متن مطابق بایستی و بوده  الزام ی  ک اال  اس تاندارد نو 
    مجموعه مقررات ارزی:بخش اول  ازمحل ارز متقاضی خدمت و واردات کاالبند  ه (  -3

نین خ ای، ب دون تعه د ش بکه بانکی کشور مجاز به واردکنندگانی که بموجب قوانین و مقررات از قبی ل ق انون بودج ه، ق انون مق ررات صادرات و واردات و آئین نامه اجرایی آن و سایر قوا.  1

شیل از محل ارز متقاضی   استفاده از ابزارهای متداول سیستم بانکی از جمله موارد  توانند با  رح مندرج در بند“الف” این دستورالعمل، میه بر موارد استفاده از ارز متقاضی به ش الوع  ،باشند  واردات می

 د: اقدام به واردات نماین

 گشایش انوا  اعتباراسنادی از جمله اعتبار تنخواهگردان  -

 ی ثبت سفارش برات اسناد - 

 3اواله   -

 رش نزد وزارت صنعت، معدن و تج ارت ی ا اخ ذ مجوزه ای ورود درمواقع لزوم.انجام ثبت سفا .2
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در  ( این آیین نامه،  37همچنین در ماده    "مطالبه خواهد ش  د.  یعموم  ای  یبهداش  ت  لیمس  ا  لیض  وابر اتخاش ش  ده به دلاعمال  

مواقعی که کاالیی با مبد  کش ور معینی از طریق کش ور ثالثی ص ادر می ش ود، گواهی مبد  ص ادره توس ر مقامات ص الث کش ور ثال   

 .  باشدمبد  قابل قبول می    براسا  گواهی کشور

نماینده گمرک اس تان    و بنا به اظهاراتبا عنایت به مواد فوق الذکر آیین نامه اجرای امور گمرکی که متولی امر ترخیص می باش د  

منوط به ص  دور کد  را  ترخیص کاال  در اال ااض  ر جهت ترخیص کاال الزامی به ارائه گواهی مبدا نمی باش  د. لیکن بانک مرکزی  

 می باشد.گواهی مبدا به بانک های عامل    ملزم به ارائهدریافت کد ساتا    برایواردکننده  و    نمودهساتا  

اعتبار و و    شیثبت س  فارش، واردات، گش  ا  یدس  تورالعمل چگونگ  4(5بر اس  ا  بند  الزام تعیین منش  ا ارز در ترخیص کاال نیز  

برای بانک مرکزی  اتی  وارد  یمنش   ارز کاالکه   یتا زمان یعنی  ابالغ ش ده اس ت.  ی گمرک جمهوری اس المی ایرانبرگش ت ارز ص ادرات

 کاال صادر نخواهد شد.    صیترخ  مجوزمشخص نگردد،  

امکان ن ارت    جادیا  یدر راستانیز  که در کشور ایران  شودتعیین منشا ارز یکی از مدارک مهم در تجارت بین و الملل محسو  می  

فعالین اقتص ادی اعتراض ی به این امر ندارند.   کهاتخاش ش ده اس ت    رانیا  یاس الم  یجمهور  یتوس ر بانک مرکز  ،بر ورود و خروج ارز

و الزام به ارائه گواهی مبدا و گواهی بازرسی که هیچ ضرورتی در تعیین منشا  کد ساتا  ه دریافت  بکاال  مشروط شدن ترخیص  لیکن  

 ارز ندارند منطقی نمی باشد.

اتالف وقت و تحمیل  همخانی ندارد و این موض و  باع     کش ور  با ش رایر موجود اقتص ادیتجارت  قوانین و مقررات  برخی  متاس فانه  

 است.  برای فعالین اقتصادی شدههزینه 

اخذ گواهی مبدا  طی ابالغ بخش  نامه داخلی بانک  اس  تان،  گفتگوی  در جلس  ه کارگروه ش  ورای    برخی از بانک هابر اس  ا  اعالم  

متاس فانه عدم ش فافیت    ها اطالعی از این موض و  نداش تند.دیگر بانک    لیکن  ،اذف ش ده اس تمهر ماه   29از    هنگام ص دور کد س اتا

 در اجرای قوانین و مقررات می شود.باع  اعمال سلیقه  بخشنامه ها  و اطال  رسانی جامع  

گواهی مبدا در  به این نتیجه رس یده اس ت که اخذ  علیرغم عدم ابالغ جامع بخش نامه مذکور، مش اهده می گردد بانک مرکزی نیز  

 ارد.نددر تعیین منشا ارز    ضرورتیزمان صدور کد ساتا  

این گواهی در واقع    ، گواهی بازرس ی اس ت.اخذ می نمایندص دور کد س اتا از واردکنندگان    بانک های عامل هنگامکه    دیگر س ندی

اس ناد وارداتی و    که پس از بررس یکش ور مقص د اس ت    دییمورد تا  ی از اس تانداردها  یکیکننده با    دیتول  یکننده انطباق کاال  انیب

 نمونه وارد شده از لحاظ کیفی و کمی از سوی شرکت های بازرسی مورد تایید استاندارد صادر می گردد.  

ایجاد ش ده برای بانک ها تدوین ش ده بود. به این ص ورت که    به دلیل ارائه خدمات و تعهدات  درخواس ت این س ند از س وی بانک ها

تعهد غیر قابل    و بر اس   ا  آن  می دادندارائه  بارات اس   ن ادی در مع امالت بین المللی  بانک های ایرانی خدمات اعت در گذش   ت ه

اطمینان از صحت  بر عهده داشتند از این رو، جهت  شینفع اعتبار  به من ور پرداخت یا قبول پرداخت وجه اعتبار در مقابل  ی  برگشت

در  ت کمی و کیفی در مبدا توس ر فروش نده انجام می ش د،  این بازرس ی که از باب  گواهی بازرس ی درخواس ت می کردند.  ،س ند و کاال

در برخی از موارد نیز واردکنندگان با مس  لولیت خودش  ان اذف این گواهی را  اتی واقع تض  مین س  المت کاال برای بانک بود.  

دریافت  ی بانک  از س ودرخواس ت می کردند که در ص ورت عدم لزوم اس تاندارد اجباری و تایید اداره اس تاندارد، گواهی بازرس ی  

در اال ااض ر به دلیل عدم بازرس ی در مبدا، بایس تی بررس ی های الزم این گواهی در داخل ص ورت گیرد. در االیکه    گردید. نمی

 
 یفروش ارز( از سو هی صدور اعالم یواردات یمنشاء ارز کاال نیی منوط به تع هیکاال با هر رو صیترخ ی:اعتبار و و برگشت ارز صادرات شیثبت سفارش، واردات، گشا یدستورالعمل چگونگ 5بند  -4

 .گرددیاعالم م یستمی خواهد بود که به صورت س یبانک مرکز
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در واقع الزام بانک به ارائه این گواهی یک   .بنا به اظهارات واردکنندگان هیچ بازرس ی از کاال از س وی ش رکت ها ص ورت نمی گیرد

ض روری به فرایند ترخیص کاال اضافه کرده است که باع  اتالف وقت، تحمیل هزینه های صدور گواهی و هزینه خوا   پروس ه غیر  

 ماشین به هزینه های واردکنندگان اضافه کرده است.

ها به دلیل  بازرسی های اجباری در گمرک توسر ادارات استاندارد انجام می شود و با توجه به اینکه بانک    اال با عنایت به اینکه  

با  همچنین  ،  برایش  ان ایجاد نمی گردد  و ض  مانتی نبزتعهدی  و به تبع آن    ندارندخدمات اعتبارات اس  نادی    امکان ارائه  تحریم ها

گواهی بازرس ی در هنگام ص دور کد  نقش ی ندارد، لذا ارائه  کاالهای وارداتی  در تعیین منش ا ارز    گواهی بازرس یتوجه به اینکه ارائه  

 وری می باشد.  ساتا غیر ضر

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و مشکالت:

ی، طبق روال گ ذش   ت ه گواهی  لب ان ک مرکزی ب دون توج ه ب ه تحریم ب ان ک ه ای ایرانی و ب دون ارائ ه خ دم ات در مع امالت بین المل. 1

 مبدا و گواهی بازرسی درخواست می کند.

نقش ی ندارند، لذا ش رط ترخیص کاال با ارائه این اس ناد،  تعیین منش ا ارز  ارائه گواهی های مبدا و بازرس ی در    با توجه به اینکه.  2

 باع  اتالف وقت و هزینه مضاعف برای واردکنندگان می شود.

در گمرک    عدم تهیه گواهی مبدا از س وی واردکنندگان به دلیل تحریم ها باع  عدم ترخیص و دپو ش دن محموله های وارداتی.  3

 می گردد.  

. اعمال س لیقه در بانک های عامل در دریافت مدارک و مس تندات به دلیل عدم اطال  رس انی جامع تمامی بانک ها از سوی بانک  4

 مرکزی

همچنین با    .نیز بازرس ی انجام نمی دهندکاال با توجه به اینکه ش رکت های بازرس ی امکان بازرس ی در مبدا ندارند و هنگام ورود  .  5

نیز برایش   ان ایج اد نمی گردد، همچنین ب ا م د ن ر  تعه دی  خ دم اتی ب ه واردکنن دگ ان ارائ ه نمی کنن د، ل ذا  ب ان ک ه ا   عن ای ت ب ه اینک ه

واهی بازرس  ی در تعیین منش  ا ارز نقش  ی ندارد، لذا الزام بانک مرکزی به ارائه این گواهی از س  وی  قرار دادن این موض  و  که گ

واردکنندگان غیر ض روریس ت و در ش رایر تحریم که فعالین اقتص ادی برای تامین مواد اولیه و کاالهای مورد نیاز خود مجبور به  

ف وقت و هزینه های مض اعف هیچ نفعی برای واردکننده و بانک و  پرداخت هزینه های اض افی می باش ند، اخذ این گواهی جز اتال

 مصرف کننده نهایی ندارد. چرا که واردات کاالهایی که استاندارد اجباری دارند توسر اداره کلی استاندارد انجام می شود.

جلسه  بندی جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1400/ 07/ 06مورخ 

  یهماهنگ  ی، ش وراتبریز  کل اس تان، س ازمان ص مت، اداره اس تاندارد، گمرک  یبازرس  ان  گبا اض ور نمایند  کارش ناس ی  جلس ه کارگروه

 به شرح شیل برگزار شد:  عامل استان  یبانک ها، کمیسیون صنعت و معدن اتاق و  استان  یها بانک

های اس تان طرح ش ده بو،  بانک    یارز  واادهایبرخی از  موض و  قبال با    نیا  :ارانیعامل ش رکت ص نعت   ریمد  ،یجواد ناعم  دیس  

 .  نمودیمجلسه    نیا  لیگفتگو درخواست تشک  یشورا  رخانهیاستمرار مشکل، از دب  لیو به دلنتیجه ااصل نگردید    لیکن

  ری بانک ها در ش را  نکهیبا توجه به ا  لیکن  .توس ر بانک ها انجام می ش د  میس تقم  ص ورتب  "یال س  "  اعتبارات اس نادی  در گذش ته

  لیو تحو  تهیهاس ناد را    یمتفاوت  یبا روش هافعالین اقتص ادی  و    نمی ش وند  رانیوارد ا  میقرار دارند اس ناد به طور مس تق میتحر

درخواس ت می کنند. این در االیس ت به  مبدا    یگواه  واردکنندهکاال، از    صیدر زمان ترخ  بانک هادر اال ااض ر  .  ندده یبانک م

  هیقض    ،میتحر  ریش را  نیدر ا  که بایس تی  پروس ه ده روزه دارد  انجام می گردد وکش ور ثال     قیاز طری، واردات  میتحر  ریش رادلیل  
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. بعد از  میباش    یمبدا اذف ش ود. مورد دوم، فرم تعهد نامه ورود کاال و ارائه اس ناد امل که از طرف بانک ملزم به امض ا م  یگواه

کننده کاال نه درخواس ت    صیبه عنوان ترخ  رانیگمرک ا  یوقت  یول  .کنند یال درخواس ت مکا  یازرس  کاال، بانک ها از ما ب  دنیرس  

کنند که    یم  انیب  یبانک  انی؟ آقادرخواس ت می کننددو مورد را    نیبانک ها ا  یلیبه چه دل  می کند،  کاال  یمبدا و نه بازرس    یگواه

بعض ا    ی نیس ت.وارداتو کیفیت کاالی  مقدار    یبانک بررس    فهیوظ  کهیاال  در  .موارد هس تند  نیخواهان ا  یکزبخش مقررات بانک مر

به دلیل تحریم های    یخارج  دکنندهیتول  کهیدراال درخواس ت می کنند.را    یخارج  دکنندهیبانک ها از ما مش خص ات تول  یص راف

مض اعف هس تند    یها نهیها، تمام واردکنندگان متحمل هز میدور زدن تحر  ح باش د. در ب  س تمیاز او در س    یاثر  س تین  لیماایران  

بنده    ش نهادی. پتولید می گردد  یها  نهیهز  شیافزا  که منجر به  س تها میدور زدن تحر جهینت  موجود،  یها  یگران  نیا  که بخش ی از

 اذف شود.  یمبدا کاال و بح  بازرس  یکه گواه  نستیا

عمل    یعامل طبق دس  تورالعمل بانک مرکز  ی: بانک هااس  تان  یبانک ها  یهماهنگ  یش  ورا  یپور، کارش  نا  ارز  یبحر  جواد

واردات،  اداقل اس ناد    یمجموعه مقررات ارز کیجلد    . بر اس ا باش د  یم  یبانک مرکز  به دس تورمس تلزم    زینآن اذف  .  کنند یم

  یگواه  افتیاس ت که در  ثیموض و  ص ح  نیباش د. ا  یکاال م  یبازرس    یمبدا و گواه  یگواه  ،یتجار  اههیش امل بارنامه، راه نامه، س  

  یاعتبار، مبلغ ارائه ش ده برا   شیص ورت اس ت که در گذش ته درخص وی گش ا  نیموض و  به ا  نیفلس فه ا  یول  .ندارد  یض رورت  یبازرس  

  قی گرفت و کاال از طر  یدر مبدا صورت م  یاز صحت سند و کاال، بازرس  نانیاطم  یو برا  میداد  یو معامله اسناد انجام م  هاسناد بود

شد    یفاکتور ارائه شده از طرف فروشنده، صادر م  شیتطابق پ  دییدر تا  یشده و گواه  یبررس یفیو ک یاز بابت کم  یزرسشرکت با

  نیدرخواس  ت اذف ا  یگواه  نیا  نهیبودن هز  ادیبه خاطر ز  انیاز مش  تر  ی. برخبودکننده س  المت کاال   نیتض  م  قتیکه در اق

.  موض و   میکرد  یمربوطه وجود نداش ت موافقت م  یکاال  یبرا  یاس تاندارد اجبارداش تند که اگر  را  خودش ان    تیبا مس لول  یگواه

  یبرا   یموض و  که اجبار  نیا  انیبا ب  و  ش د  یارس ال م  یاس تاندارد مجوز  یاز س و  یباش د.( با ارس ال نامه ا  یم 80مربوط به دهه  

ش ود که فاکتور بارنامه به    یص ورت عمل م  نیش د. در اال ااض ر به ا یاذف م  یبازرس    یگواه  ،کاال وجود ندارد  نیاس تاندارد ا

  لیحومهر زده و ت  زیش ود و ما ن  یما ارس ال م  یش ده و برا  دییفاکتور، ص حت آن تا  نیفاکس ش ده و با اس تناد به ا  یش رکت بازرس  

بوده و از کشور مبدا   یرت کپبه ص و  یمبدا، همگ  یخص وی گواه ندارد. در  یض رورت چیموض و  ه  نیا  کهیدراال .میده  یم  یمش تر

گمرک و    ا یو ن ر ارز ی. رفع تعهد را براس  ا  پروانه س  بز گمرکمیباش    یموض  و  م  نیواقف به ا  یص  ادر نش  ده اس  ت و همگ

  یبرا  یتیس ند  چگونهیه  یگواه  نیو ا  یبازرس    ینه براس ا  گواه میده  ی.. انجام م  واز بابت وزن و تعرفه   یاطالعات در  خروج

از ن ر    س تیاص الح کند که اس تناد به فاکتور و بارنامه کاف  یو اگر بانک مرکز  دیآ ینم  شیپ  یمورد مش کل  نیما ندارد و با اذف ا

 ندارد.    یو اشکال  رادیا چیما هم ه

و در زمان الزم اجرا    می رس د  ی مش تریقرارداد جعاله از طرف بانک به امض ا  :ارانیعامل ش رکت ص نعت   ریمد  ،یجواد ناعم  دیس  

نتواند وارد شود، موظف به پرداخت خسارت    یمیتحر لیشما به دال  یاز بندها شکر شده است که اگر کاال  یکیدر    یشود و ات  یم

 ما ارائه نداده است.  یبرا  یاست که بانک در بح  واردات، خدمات  یدر اال  نیا  .دیهستمصوبه و مربوطه    نیبانک برابر قوان

  می بود که نتوان  یزمان  یبرا  یدر اعتبار اس نادجعاله  قرارداد    :اس تان  یبانک ها یهماهنگ  یش ورا  یر، کارش نا  ارزپو  یبحر  جواد

انجام داده   یقرارداد، اقدام قض ائ  نیو با ا میرا پرداخت کن  نفعیپول ش  میباش د و ما نتوان  دهیکاال رس   یعنی میوجه خود را وص ول کن

و فکر نکنم از طرف    %35  ایو    %15بابت    یا  قهیو وث میکن  ی. در اواله، تعهد ارائه پروانه س  بز اخذ ممیو وجه خود را وص  ول کن

موظف کرده    تعهد  یفایبابت تعهد ارائه پروانه س  بز و ااز  ما را    یبانک مرکز  .اواله، قرارداد جعاله وجود داش  ته باش  د  یبانک برا

بودن،    ادیکم و ز  ایو    نیباش د و موظف اس ت که در ص ورت عدم واردات کاال در زمان مع  یخص وی مس لول م  نیدر او بانک    اس ت

ش ود    زیوار  یبه اس ا  بانک مرکز  دیبا  لهیس ال بعد از انجام اواله، وص ول انجام نش ود، وجه وس    کیو اگر   میکن  یمعرف  راتیبه تعز

خص وی از طرف    نیدر ا  یریدانم که س ختگ  یم  دیو بع میکن یم  افتیچک و س فته در  دکنندگانیتول  یو در اال ااض ر از تمام

  نس تیا  لیبه دل  %15ش ود. بح     یاخذ نم  یدیتول  یارائه پروانه س بز از واادها  نیاز بابت تض م  یوجه نقد  .ردیبانک ها ص ورت گ



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 یشرق جانیاستان آذربا یدولت و بخش خصوص یگفتگو  ینشست شورا هشتمینو  هفتاد

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   5

 

شده    جادیا  یدیانجام واردات، تعهد جد  یرا انجام نداده و برا  نکاریا  یش د ول  یارز مربوطه ارائه م  دیص ادر ش ده اس ت و با  یکه کاالئ

  در  .شود یم  جادیا  یدیرفع شده و تعهد جد  زین  یصادرات  عهدت  ،که ابطال کوتاژ بابت واردات صورت گرفته است  یزمان یعنی  .است

هم وارد نش ده اس ت و    یکه ارز  س تیبه معن  نص ورتیا  ریرد ش ود که در غوا  ییکاال  دیکه در مقابل با  می ش ودارز خارج    ص ورتیکه

 شود.  یبابت اخذ م  نیاست که از ا ینیتضم  نیا

تا    میخواه  یباش د بلکه از ش ما م یاس تان نم  یجلس ه، بانک ها  نیمخاطب ا  ص نعت و معدن:  ونیس  یکم  سیرئ  ان،یبناب  مس عود

.  م یدرخواست کن  یاز بانک مرکز  یمل  یگفتگو  یتا در شورا دیمطرح کن  .باشد  یو قابل اذف م  دیزا  زیرا که از ن ر شما ن  یموارد

 کرد.  جادیا  یراتییتغ  زیتوان در متن تعهدات ن  یم

منش  ا ارز   نییتع  یبرااز س  وی بانک ها  کد س  اتا  اینکه ص  دور   با عنایت به  گفتگو:  یش  ورا  رخانهیمس  لول دب  ،یدرخش  ان  نینس  ر

 مستلزم ارائه چنین اسنادی است یا نه؟   ارز    شابایستی به این موضو  بپردازیم که تعیین منلذا  ،  باشد یم

در بانک ص ادرات از    ،یها و مقررات بانک مرکز  اس تیبراس ا  اس اس نامه اداره س    بانک ص ادرات:  یاوزه ارز  سیرئ  ،یاقدام  محمد

  یبازرس    ی. در مورد گواهمیمبدا ندار  یبه ارائه گواه  یاجبار  .کاالها اذف ش ده اس ت  یمبدا در تمام  یمهرماه اخذ گواه  29 خیتار

  یها  سازمان  یریپذ  تیکه با مسلول  هیروزه و دام و دارو و مواد اول  کیجوجه    ،یگوشت  یها  اوردهاز جمله فر  .سه استثنا وجود دارد

ش ود  نامه    یاخذ م  یبازرس    یموارد گواه هیدر بق  یول  ص ورت می گیرد.مبداء    یگواه  ،یمربوطه از جمله بهداش ت و س ازمان داروئ

ما ص ادر    یکه برا  ی( و بخش نامه ایبانک مرکز  یها و مقررات ارز  اس تیاداره س    27/07/1400مورخ    213606/00ش ماره    یعموم

 .میشود و اجازه ارائه آن را ندار  یمحسو  م  یباشد و دستورالعمل داخل  یرا مبانک صادرات الزم االج  یشده فقر برا

  یتمام  یوجود داش ته باش د و بخش نامه ها به طور همزمان برا  هیوادت رو  دیبا  ص نعت و معدن: ونیس  یکم  سیرئ  ان،یبناب  مس عود

 بانک ها صادر شود.

اس ناد    یس ر کیکاال از گمرک مس تلزم ارائه    صیجهت ترخ  یریکد رهگ  ص دور  بانک ص ادرات:  یاوزه ارز  سیرئ  ،یاقدام  محمد

ظاهر    یش ود. بانک ها فقر ملزم به بررس    یارائه نم  یرینش ود کدرهگ  لیاس ناد تکم  نیباش د و تا ا  یم  یکیزیامل به ص ورت ف

 ندارند.  زیبودن اسناد ن  یبتقل  ایبه کاال و    یاسناد هستند و ورود  یکیزیف

س ازمان ص مت،    ،یدرخص وی کد س اتا، پورتال بانک مرکز  اس تان:  یبانک ها  یهماهنگ  یش ورا  یپور، کارش نا  ارز  یبحر  جواد

و پس وورد وارد س امانه جامع ش ده و ثبت س فارش    وزریکه با    یش ده اند و فرد  نکیگمرک، بانک ها و س امانه جامع تجارت به هم ل

اخذ کرده و   صیگرفته و کد تخص    نتیپر ،یرقم  8کد    نیمربوطه با مش اهده ا  و بانک  دکن  یم نییرا تع  یبانک  داده و کد  یانجام م

  60  یال  30مهلت    یبانک مرکز  (یبانک  ایو   ییماین  ایو    ریاز محل ص ادرات غ  ایاز محل ص ادرات خود     ش ود  ینو  ارز مش خص م

  ،ارز را دارد ک ه اگر از طرف من ابع خود بود  دی  روز فرص   ت خر 60 یال  30 نیا یکن د ک ه ط یم  نییتع  صیک د تخص      یروزه برا

قابل مش اهده   س تمیکرده و مختومه کند تا در س    دیخر  مایاز ن  دیروز با  60بود ارز را تا    ییمایاگر ن .میکن  یکوتاژها را مس تهلک م

ماه    کیرا وارد کرده و رفع تعهد کنند و    الماه فرص ت دارند تا کا  6  یماه و بخش تجار 9  یدیتول  یباش د. در اال ااض ر وااد ها

  زمان به دس ت ما برس د  نیدر طول ا  دیابزار پرداخت، اس ناد با  جادیکنند. بعد از ا  صیبعد از ارائه اس ناد فرص ت دارند تا کاال را ترخ

نوش ته و به بانک    یغذو کا  یش د که به ص ورت دس ت  یاجرا م 80س ال    لیمراال از اوا  نی. امیتا در س امانه معامله اس ناد ثبت کن

  یاس ت که تا زمان   یریرهگ یرقم  14ما من ور ش ود. کد س اتا همان کد    یتا به عنوان آمار تعهدات برا  میکرد یفاکس م  یمرکز

که اس  ناد را مش  اهده کرده و در    نس  تیکد مس  تلزم ا  نیدهد که ا یکه ص  ادر نش  ود، در  خروج گمرک اجازه خروج کاال را نم

را    یهمان منش ا ارز  ایکار اعمال ش ود و ص ااب کاال اظهار امل و    صیو اظهار گمرک توس ر ترخ مینمعامله را ثبت ک س تمیس  

 .میساتا را ارائه ده  یرقم  14اطالعات آنها، کد    دییارائه دهد تا با تا
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اس  ت که انجام    یهائ  یکار  یس  ازمان ها و مواز  یا  رهیجزعملکرد  مش  کالت،    یت: علت اکثرزیگمرک تبر ینیبازب  ،یرویپ  رض  ا

تمام    کهیو تا زمان  ردیگ  یص  ورت م  رهیو غ  یواردات  یکاال  یبازرس     یگمرک و گواه  قیکه از طر ییها  یاز جمله بازرس     .ش  ود یم

مشکالت وجود خواهد داشت. فاکتور، بارنامه، قبض انبار و تمام اسناد    نیندهند ا  وششرا پ  گرینشده و همد  نکیسازمان ها باهم ل

 کند.  یمراجعه م  زین  یبازرس  یگمرک برا  ا یشود و ارز  یاز طرف گمرک اخذ م  صیترخ

تعهد پرداخت و    چگونهیموض   و  که ه  نیکه با توجه به ا میکن  انیب  میتوان  یم  بانک ص   ادرات:  یاوزه ارز  سیرئ  ،یاقدام  محمد

  یبازرس   نهیو زم  یمجاز بازرس    یش رکت ها  س تیکند. ل  یم  تیکاال کفا  تیندارند، اس ناد در اد فاکتور و بارنامه و مالک  یزتعهد ار

 شود.  یم  لیو تکم  تیآپد  کباریشود و هرچند ماه    یما ابالغ م  یبرا  یبانک مرکز  یهر شرکت از سو

در خارج از    یندگانیش رکت ها نما  نیکنند و ا  یم  افتیدر  یو مجوز الزم را از بانک مرکز  س تندیوابس ته ن  ییش رکت ها به جا  نیا

  یبانک مرکز   تیدر س ا  یجلد دو مجموعه مقررات ارز  وس تی. در پمیریپذ  یها را تنها با س ربر  آنها م  یکش ور دارند و ما بازرس  

 وجود دارد.  یو کار  یو اوزه بازرس  یمجاز بازرس  ینام و آدر  تمام شرکت ها

  هقیوجود دارد و ب  یالملل  نیب  یاس  تان ما دو ش  رکت بازرس     در  اداره ص  ادرات و واردات اداره اس  تاندارد:  سیپور، رئ یقل  یمرتض   

که مجوز    یش ده اند، س طث اس تان میبه س ه بخش تقس    یبازرس    یاکثرا در تهران مس تقر هس تند. ش رکت ها  یبازرس    یش رکت ها

که از تهران مجوز مربوطه را اخذ    یالملل نیش ود و س طث ب  یاز تهران ص ادر م که  یود، س طث ملش   یما ص ادر م  یمربوطه از س و

  یالتیهستند. تسه  یدامنه مجاز به بازرس  نیبراسا  ا  یبازرس  یشده است و شرکت ها  فیکاال، دامنه ها تعر  یکنند. در بازرس یم

به ص ورت    نکهیمگر ا  یبازرس    چگونهیبدون ه .کنند  صیتوانند ترخ  یکه با دو تعهد م  نس تیا  میارائه داده ا  یدیتول  یکه به واادها

  یمبدا وجود دارد چون پروس ه آزمون ها طوالن  یبازرس    یگواه  یاز کاالها الزام برا  یتعداد  یانجام ش ود. برا یتص ادف  ینمونه بردار

س  ازمان در قالب بس  ته    یکه از س  و  یری. با تدبخچالیامکان آزمون در داخل کش  ور وجود ندارد از جمله کمپرس  ور    ایبوده و  

  یدهد اگر گواه  یکه واردات انجام م  یخص وی ندارند. ش خص    نیدر ا  یمش کل چندان  یدیتول  یانجام ش ده اس ت، واادها  یتیاما

 انجام شود.    ینمونه بردار  زین  یبصورت تصادف  یآزمائ  یراست  یداشته باشد از طرف استاندارد اجازه داده شده تا برا  coi  یبازرس

از طرف اداره    یگواه  نیض  رورت دارد؟ ا  یبازرس     یدر اال ااض  ر گواه  ایآص  نعت و معدن:    ونیس   یکم  سیرئ  ان،یبناب  مس  عود

  یبانک   یعامل ها  یبرا  یمورد مش کل  نیبا اذف ا  ایش ود، آ  یبانک اخذ م  یش ود و تنها از س و  یاس تاندارد و گمرک درخواس ت نم

 شود؟  یم  جادیا

  یمطرح اس ت، از س و   یکه بح  اس تاندارد اجبار  ییدر مورد کاالهاس ازمان ص مت:    یخارج  یاداره بازرگان  سیهنربر، رئ  یمحمدنق

  یص  ورت گرفته و برا   یرینمونه گ  دیبا  ایخای خود را دارد که   ندیفرا  زیش  ود و اس  تاندارد ن  یگمرک به اس  تاندارد ارجا  داده م

کاال داده شود و بعدا    صیاجازه ترخ  ،یریبعد از نمونه گ ایش ود و    یریگ میتص م  شیآزما  جهینت هفرس تاده ش ود و با توجه ب  شیآزما

  یدر گمرک ض رورت اس تاندار و گواه  نکهیکنند. ا  یرا متهم کرده و بازخواس ت م  یبازرس    یدر ص ورت بروز مش کل، ش رکت ها

  نیکه ع  نس تیا  زیبنده ن  ش نهادیدر خص وی بانک پ  یش ود، ول  تیرعا  یبازرس    یگواه  دیبا  صیترخ  ندیمطرح اس ت در فرآ  یبازرس  

   اذف شود.  زین  یرسباز  یمبدا، گواه  یگواه

  یکه استاندارد اجبار   ییاز کاالها  ریاعتبارات، بغ  شیدر زمان گشا  92قبل از سال  بانک صادرات:    یاوزه ارز  سیرئ  ،یاقدام  محمد

 اجبار شد.   یل یبعدا بنا به دال  یشد ول  یکاالها با تعهد واردکننده اذف م  هیداشتند، بق

اس ت که تعیین منش اء ارز    دهیرس   جهینت  نیبه ا  یبانک مرکز  نکهیبا توجه به ا گفتگو:    یش ورا  رخانهیمس لول دب  ،یدرخش ان  نینس ر

نیس ت و با عنایت به اینکه ص دور گواهی بازرس ی توس ر ش رکت های مربوطه بدون انجام بازرس ی انجام  مبدا    یگواهارائه    مس تلزم

می گیرد و این مورد نیز در تعیین منش اء ارز نقش ی ندارد و گمرک به عنوان متولی امر ترخیص در ص ورت نیاز بازرس ی های الزم  
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س ت اذف ارائه گواهی بازرس ی در زمان تعیین منش ا ارز را نیز به  را توس ر س ازمان های مربوطه انجام می گیرد، می توان درخوا

 بانک مرکزی ارائه داد.   

در پایان این نش س ت مقرر گردید موض و  در جلس ه آتی ش ورای اس تان طرح موض و  ش ده و در ص ورت تایید به دبیرخانه مرکز  

 ارجا  گردد.  

 پیشنهادات 

اداره  به من ور عدم س ردرگمی و اتالف وقت فعالین اقتص ادی و اعمال س لیقه در بانک ها، پیش نهاد می گردد، بخش نامه ارزی  .  1

نحوه اقدام در خص وی اس ناد امل فاقد گواهی مبدا  "موض و   س یاس ت ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اس المی ایران  

     .بانک ها ابالغ و بانک ها ملزم به اجرای این بخشنامه گردندبه تمامی    جهت ایجاد وادت رویه  "ساخت کاال

ب ا عن ای ت ب ه اینک ه ب ان ک ه ا در مب ادالت تج اری بین المللی خ دم اتی ب ه واردکنن دگ ان ارائ ه نمی نم این د و ب ا توج ه ب ه اینک ه گواهی  . 2

بانک های ایرانی و امکان ارائه خدمات اعتبارات  تا رفع تحریم    :بازرس  ی در تعیین منش  ا ارز نقش  ی ندارد، لذا پیش  نهاد می گردد

بخش    ( مقررات ارائه گواهی بازرس ی در خص وی کلیه کاالهای وارداتی1، بند  اس نادی در معامالت بین المللی از س وی بانک ها

 تلقی گردد.  کنی  کان لم  ،مجموعه مقررات ارزی  دوم

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ؛ 1391نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصو     آیین.  1

 مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛ .  2

 ی؛ قسمت سوم بخش دوم مجموعه مقررات ارز   یواردات  یکاالها  هیدر خصوی کل  یبازرس  یمقررات ارائه گواه.  3

 ارزی بانک مرکزی؛ اداره سیاست ها و مقررات    27/7/1400مورخ    21306/00هنامه شمار .  4

   مدیرکل دفتر واردات گمر  ایران.  07/06/1400مورخ    714941/1400  ره. نامه شما5

 

 


