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شناسه دستور

مقررات  -دستور جلسه شماره () 1

عنوان دستور

بررسی آییننامهه اجرایهی تسهویه به ی های ارزی سسهاذ یریهره ارزی موضهوع ت (هره ( )2مهاده
( )20قانون رفع موانع تولی رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور م(وذ 1394

از سااا  1381منااابعد در قا ااه تسااریی ارزی از موااذ یااندرز خیااره ارزی بااه ام ی ا بان ا هااای
در تااد جر ا ا طااای تسااریی بااه ب ا هااای خصویااد ر تعااارند ت صااید داده شاد ر ا ا را هااای
اد ساا 1381
ارزی از موذ ایا یاندرز باه لعاا ی ب ا خصویاد ر تعاارند ا طاا یردیاد ای
تااا  ،1394ناارا ارز درااار نوسااانا ر اامییااری شااد ر ی ا جر ا قیمتااد در سااا  1391در ناارا ارز
یااور پ ا یرل  .ای ا نوسااانا شاادید با ااو شااد تااا را ییرناادیان بااا ی ا الااهای برااای تقریب ااس س اه
برابری مواجه شاوند ر بازپرداخا ایاذ ر لارع تساریی بارای ای اان دشاوار شاد ر هم نای مطا باا
معاوقد نیااه بارای بانا هاای امااذ ایجااد ی ا  .بناابرای بااا توجاه بااه ایا شاارای  ،بارای بازپرداخا
باادهدهااای ارزی لعااا ن ب ا خصویااد ،در اردیبر ا ماااه سااا  ،1394مج ااش شااورای اساایمد بااا
تصااویه قااانون رلااع موانااع تو یااد رقاب ا پ ا یر ر ارتقااای نمااا مااا د ک ااور ،در ماااده ( )20بااه تعیاای
ت یف نرا ر لرآیند تسویه بده اران ارزی پرداخ .
ماده ( )20قانون رفع موانع تولی رقابت پهذیر و ارتقهای نظهام مهالی کشهور چنهین اشهعار دارد:

شرح دستور

"در ا مو ااف اسا نسااب بااه تعیاای ت یااف ناارا ر لرآینااد تسااویه بااده اران ارزی از موااذ سااا
خیااره ارزی بااه در ا بااهنوااویکااه زمااان دریالا ارز ،زمااان لاارری موصااو یااا زمااان ت میااذ اار
( سه مورد) ،نوع کاا (نرااید ،راساطهای یاا سارمایهای) رجاود یاا نباود موادردی هاای قیما یا اری
توس در ا ر ر ایا ضاواب قیما یا اری ر رضاه توسا دریالا کنناده تساریی  ،رجاود یاا نباود
منابع ارزی در زمان درخواس متقاضاد وااش شاده باشاد ،ار ماد شا مااه پاش از تصاویه ایا
قانون اقدا کند.
تبصره  -1ییرندیان تسریی موضوع ای مااده از تااریخ ابایي ایا قاانون تاا ساه مااه لریا دارناد تاا
بادهد خاود باه قیما ررز ی اای را باا بانا اماذ تادیاه ر یاا تعیای ت یاف کنناد .باده اراند کاه
مطااابا ایا تبصااره اقاادا بااه تعیاای ت یااف باادهد خااود نمااوده باشااند ،م اامو تسااریی ایا ماااده
هسااتند .تطااابا شاارای ای ا ماااده بااا بااده اران مهبااور بااا تصااویه کاااریرره م ااد ر بر سااه ضااررر
استاند مدباشد .ک یه اقداما قانوند ر اجرایاد توسا بانا هاای اماذ تاا ابایي آیای ناماه اجرایاد ایا
ماده متوقف مدشود.
تبصااره  -2آیاای نامااه اجرایااد ایاا ماااده کااه در آن ترکیااه کاااریرره ماا کور در تبصااره( )1تعیاای
ماادشااود ،بااه پی اانراد رزار امااور اقتصااادی ر دارایااد ،باناا مرکااهی جمرااوری اساایمد ایااران ر
سازمان مدیری ر برنامهریهی ک ور به تصویه هیئ رزیران مدرسد.
تبصره  -3رزار امور اقتصادی ر داراید مو اف اسا ار ماد ساه مااه پاش از تصاویه ایا قاانون
بااا هم اااری باناا مرکااهی جمرااوری اساایمد ایااران ،سااازمان بااور ر ارراز برااادار ر بیمااه مرکااهی
جمروری اسیمد ایاران ،آیای ناماه پوشا نوساانا نارا ارز را تریاه کناد ر باه تصاویه هیئا رزیاران
برساند".
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اای آیاای نامااه اجرایااد ای ا ماااده مااورا  1394/5/11در خصااوت تسااویه باادهدهااای ارزی سااا
خیااره ارزی ،در تطااابا کامااذ بااا خااود قااانون نم ادباشااد ر باارخی آن ،م ا یتد را باارای بازپرداخ ا
تسریی ییرندیان از سا خیره ارزی ایجاد کرده اس .

ایرادات و مشکالت
مطروسه

 .1باارخی آن ااه در تبصااره ( )1ماااده ( )20قااانون آمااده اس ا  ،ناارا تسااویه سااا بااده اران ارزی باار
مبنای نرا ررز ی اای ا تباار تعیای ت یاف نمادشاود ر ارز بارای تساریی ییرناده یاران تار تماا
مد شاد باه اور م اا باا لرماو مواساباتد آیای ناماه مااده  ،20تساریی ییرناده م اف اسا
که به سا مبادا باازیردد ر ارز دریاالتد را باه یاور ریاا د مواسابه ر بعاد از آن ،باا نارا  20دریاد
ریا د پرداخ نماید.
 .2میااهان پ ای پرداخ ا ( معاااد  )%25کااه باارای تعیاای ت یااف باادهد را ییرناادیان ارزی بااهیااور
دا وساا دریالا مادشاود ،نارا باا ید مادباشاد ر در شارای رکاود اقتصاادی ر کمباود نقادینگد
ب اا تو یاادی ،نیازمنااد در نماار یاارلت ت سیااف باارای تسااریی ییرناادیاند اساا کااه بااا کمبااود
نقدینگد مواجه هستند.
 .3بااا نایاا بااه ایاا موضااوع کااه بااده اران خااوی سااا بااان د از تاااریخ  1394/07/01اقاادا بااه
بازپرداخ ا اقساااه باادهد خااود بااا نااراهااای متسااار کااردهانااد ،ا ا در برخااد مااوارد کااه بازپرداخ ا
اقساااه ای ااان بااا نرخااد بااا تر از ناارا ررز ی ااای ا تبااار مواساابهشااده اساا  ،م اامو جریمااه
خوی سابد ی تهاند.
امااذ باار اسااا

پیشنهاد دبیررانه

فهرست مستن ات و
م ارک پشتوانه

مساااد

 .1ناارا ررز ی ااای ا تبااار بااه منمااور تادی اه باادهد بااده اران ارزی بااا بان ا
تبصره ( )1ماده ( )20قانون رلع موانع تو ید رقاب پ یر مبنا قرار ییرد.
 .2لری تعیی ت یف بده اران سا خیره ارزی تا پایان شرریور سا 1396تمدید یردد.
 .3پی پرداخا تعیای ت یاف بادهدهاای ارزی از  25دریاد اقسااه سررساید شاده (موضاوع مااده 2
آیی نامه) به  5درید اقساه سررسید شده ،کاه یابد.
 .4تسااریی ییرناادیان خااوی سااا از ریااا بازپرداخ ا مااازاد پرداختااد ای ااان در اقسااا د کااه بااا
نرا با تر از قیم ررز ی ای پرداخ نمودهاند مورد مای راقع شوند.
 .5نرا سود تسریی قاود مباد اه ای باه ماخا  20دریاد ررزشامار بار مبناای مصاوبا شاورای پاو
ر ا تبار تا تاریخ  91/07/4به میانگی  14درید ،تعدیذ ر کاه یابد.
 .1مستندا قانوند مربو ه بویژه ماده  20قانون رلع موانع تو ید
 .2آیاای نامااه اجرایااد تسااویه باادهدهااای ارزی سااا خیااره ارزی موضااوع تبصااره ( )2ماااده ()20
قانون رلع موانع تو ید رقاب پ یر ر ارتقای نما ما د ک ور مصو 1394
 .3نامااه شااماره /10/1/6586ت مااورا  1395/7/27ریاایش اتاااز ایااران خطااا بااه معااارن ار ریاایش
جمروری مبتند بر پی نرادا اتاز در خصوت ایی آیی نامه ماده  20قانون رلع موانع تو ید
 .3بیانیااه کمیساایون بااازار پااو ر ساارمایه اتاااز ایااران در ج سااه هیئ ا نمایناادیان اتاااز ایااران مااورا
1394/09/29
 .4نامااه شااماره  94/2372مااورا  1394/08/13شااورای یس ا ریااوی در ا ر ب ا خصویااد اسااتان
اردبیذ خطا به ریاس اتاز ایران
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خصویاد اساتان اردبیاذ ماورا

 .5مصوبا بیس ر ی مای ج ساه شاورای یسا ر یاوی در ا ر ب ا
1394/07/30
 .6ج سااه کاااریرره کارشناسااد دبیرخانااه موضااوع ماااده  76قااانون برنامااه پاانجم توسااعه در تاااریخهااای
 94/04/13 ،94/04/07ر 94/04/15
خصوید مورا .94/09 /30
 .7مصوبه ج سه شورای یستگوی در ر ب
 .8مصوبه ج سه کمیته ماده  76مورا 1395/9/15
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