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  )٣دستور جلسه شماره (
    ارتسازمان توسعه تج بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط سازمان امور مالياتي، بانك مركزي واستخراج اطالعات بررسي نحوه  :عنوان 

  شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي البرز  :مرجع طرح موضوع

  ٠٩/١١/١٤٠١: تاريخ برگزاري جلسه

  صفحه ٤ :جلسهدستور  تعداد صفحات

  شرح موضوع:

 بانك توسط CD البق درو  آفالين صورت به قبالً صادركنندگان ارزي تعهد رفع به مربوط اطالعاتطبق گزارش واصله از شوراي گفت و گوي البرز، 
سال مالياتي امور سازمان به مركزي سال آنالين صورت به اطالعات اين اخيراً كه شدمي ار صلي مرجع. گردد مي ار  ارزي تعهد رفع نندهك تعيين ا
ساس لياتيما امور سازمان و گمرك صمت، سازمان واردكننده، و كننده صادر عامل، هايبانك مركزي، بانك كه است تجارت جامع سامانه  سطح برا
سي مذكور اطالعات به شده تعريف ستر شد؛  مي شاهدهم قابل سامانه اين در واردات و صادرات به مربوط اطالعات ديگر جزئيات سوي از .دارند د با
ساس اينكه به توجه با ليكن سط بانك مركزي شده تعيين ضوابط برا شته سنوات در ارزي تعهد رفع فرمول تو ست متغير گذ  جاري نحوه ذال ؛بوده ا

  شده است.  مالياتي امور سازمان و مركزي بانك به مربوط هاي سامانه اطالعات در مغايرت ايجاد باعث اطالعات بارگذاري
كند در صـورتي كه  محاسـبات را مشـاهده مي تعهد رفع %١٠٠  ،١٤٠٠تا  ١٣٩٧ي هاسـال همهمودي معتقد اسـت كه طبق سـامانه جامع تجارت 

 ١٤٠٠ تا ١٣٩٧ سال از شده تعريف هايبسته ضرايب مالياتي امور سازمان در كه است اين دهنده نشان اين كهسازمان امور مالياتي متفاوت مي باشد
شده گرفته نظر در ست ن شده را مدنظر قر. ا صادرات و كل رفع تعهد انجام  سازمان امور مالياتي جمع جبري كل  ضرائب ار ميبه عبارت ديگر  دهد و 

گيرد. اين امر باعث گرديده تا در مجموع صادركنندگان كمتر از ميزان رفع تعهد انجام شده از توجه قرار نميدرصد مورد  ١٠٠درصد تا  ٧٠تشويقي 
  مند گردند. افيت بهرهمع

سعه تجارت، بانك م سازمان تو ستي با  ش ضمن برگزاري ن ست كه  ست نموده ا صي البرز درخوا صو شوراي گفت و گوي دولت و بخش خ ركزي و لذا 
يزان بازگشــت ارز در خصــوص م ،لياتي در جهت رفع مغايرت در اطالعات قابل رويت در ســامانه جامع تجارت و ســامانه امور مالياتيســازمان امور ما

  اد ذيل نيز مورد بررسي قرار گيرد: ،  دو پيشنه١٤٠٠لغايت ١٣٩٧هايحاصل از صادرات طي سال

 ساس بر اينكه به توجه با ستورالعمل ا سالمي جمهوري مركزي بانك سوي از صادره هايد سط ارزي تعهدات رفع ،ا  در كنندگانصادر تو
ساس را دگانصادركنن ارزي تعهد رفع ميزان جاري هايرويه اصالح با مركزي بانك لذا باشد،مي متفاوت ١٤٠٠ لغايت ١٣٩٧ هايسال  برا

  .نمايد ذاريبارگ تجارت جامع سامانه در و محاسبه، يافته تخصيص ارز كل به نسبت درصدي صورت به و قبلي شده صادر هايدستورالعمل
 سبه صورت در سط صادركنندگان ارزي تعهد رفع ميزان محا ستورالعمل مفاد مالياتي، امور سازمان تو  مركزي بانك ويس از صادره هايد

  .گيرد قرار توجه مورد محاسبه اين در مختلف هايسال به مربوط

  مربوط به رفع تعهد ارزي:سوابق قوانين، مقررات و بخشنامه هاي 

هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كاال هرگونه نرخ صفر و معافيت"مقرر شد كه ، ١٣٩٨) قانون بودجه سال٨) بند (ج) تبصره (١جز (در 

) قانون ماليات بر ١٣( ماده و خدمات از جمله كاالهاي غيرنفتي، محصوالت بخش كشاورزي و مواد خام و همچنين استرداد ماليات و عوارض موضوع

لهاي ارزش افزوده، در مواردي كه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعالمي بانك مركزي به چرخه اقتصادي كشور برگردانده نشود، براي عملكرد سا



  اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 

كميته حمايت از كسب و كار  تخصصي دستور جلسه كارگروه  

 

                                     ٠١ماره بازنگري:ش                                    QMS-RE-75-01 كد مدرك:

  كميته حمايت از كسب و كار دبيرخانه توزيع نسخ:   ٢

 

ن رفع موانع توليد از طرف سازمان ) قانو٣٤( قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ١٣٩٨و  ١٣٩٧

پرداخت هرگونه جايزه و مشوق صادراتي براي  باشد.ماه از تاريخ ورود ارز به چرخه اقتصادي كشور مطابق مقررات يادشده ميامور مالياتي كشور يك

صادرات كاال و خدمات به چرخه اقتصاد كش صل از  شت ارز حا صول اطمينان از برگ ستورالعمل بانك مركزي صادركنندگان منوط به ح ساس د ور برا

ستا،  "باشد.جمهوري اسالمي ايران مي  بيكشور را تصو يالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاددستور يبانك مركزدر اين را

شدنمود كه ب صادركنندگان، ملزم  خود  داترفع تعه يصادرات، برا يو طبق مقررات نحوه رفع تعهدات ارز مايسامانه ن قيتا از طر نده موجب آن، 

پيش بيني گرديد  نيز و در دستورالعمل سازمان امور مالياتي را نخواهند داشت ياتيمالهاي مشوقاز  يصورت، حق برخوردار نيا ريدر غ ند؛ياقدام نما

ي در ماليات بر ارزش افزوده پذيرفته مي شود و همچنين مشمول نرخ صفر مالياتي درصد رفع تعهد ارزي كل اعتبارات ماليات ٧٠با  ٩٧كه براي سال 

  شوند. مد ميدر ماليات بر درآ

  
  عالم نمود كهرا به شرح ذيل انيز طبق دستورالعمل هاي بانك مركزي نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات  ٩٨براي رفع تعهد ارزي سال 
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سته  سبا توجه به اين ب ستورالعمل  سال در د صادركنندگاني كه كاال و خدمات خود را در  شور  ٩٨ازمان امور مالياتي اعالم گرديد كه  به خارج از ك

ه اقتصادي صادر و در مهلت تعيين شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعالمي توسط بانك مركزي نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخ

شند با رعا سال مزبور نموده با شور در  شوقك شمول م ساير مقررات م شوند.اهاي ميت  و همين روش براي ١لياتي ارزش افزوده و ماليات بر درآمد مي 

  تمديد شد. از طرف بانك مركزي به سازمان امور مالياتي  ٦/٢/١٣٩٩مورخ  ٢٤٣٥٤/٩٩نيز طي نامه شماره  ١٣٩٩سال 

سال  صره () ) بند (ق٧و با ابالغ جز ( ١٤٠٠در  س ، ٢ ١٤٠٠) قانون بودجه٦تب سته  ستيب صادرات يا صل از  شت ارز حا سو برگ ) ٢ماده ( تهيكم ياز 

صاد يهماهنگ يعال يشورا سان ،ياقت سال هاي شد كه مطابق آن،  يبه روزر توانند در مهلت يصادركنندگان م ١٣٩٧-١٤٠٠براي رفع تعهد ارزي 

كشور، تعهدات  يبه چرخه اقتصاد ران،يا ياسالم يتوسط گمرك جمهور يالماع يصادرات يهادرصد ارزش پروانه ٩٠ يبا بازگردان ،يقانون رمقر يها

  سازمان امور مالياتي اعالم كند. د و بانك مركزي نيز موظف شد تا عملكرد ماهانه برگشت ارز حاصل از صادرات را بهنيخود را رفع نما يارز

  

  

  

  ابالغ نمود:  ١٢/٧/١٤٠٠مورخ  ٥١٨/١٤٠٠/٢٠٠اين خصوص سازمان امور مالياتي مواردي زير را در دستورالعمل شماره  در

  

 

  

  

  

  

                                                           
  سازمان امور مالياتي ١١/٠٦/١٣٩٨موزخ  ٥١٦/٩٨/٢٠٠دستورالعمل شماره  ١
هاي هاي مالياتي بر درآمد هاي حاصل از صادرات كاالها و خدمات و هرگونه جايزه و مشوق: برخورداري از معافيت١٤٠٠) قانون بودجه٦) بند (ق) تبصره (٧جز ( ٢

 صادراتي منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور است. 
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، سازمان امور مالياتي كشور، دستورالعمل شماره ١كل كشور ١٤٠١) قانون بودجه ٦) حكم بند (ع) تبصره (٥و با ابالغ جز ( ١٤٠١در ادامه و در سال 
  را صادر نمود و اعالم نمود كه:  ١٦/٠٣/١٤٠١مورخ  ٥٢٨/١٤٠١/٢٠٠

  

  

  

  
 

                                                           
 و جايزه هرگونه و خدمات و كاالها صـــادرات از حاصـــل درآمدهاي يبرا مالياتي هاي معافيت از برخورداري :١٤٠١) قانون بودجه ٦) حكم بند (ع) تبصـــره (٥جز ( ١

  .است كشور اقتصادي چرخه به صادرات از حاصل ارز بازگشت به منوط صادراتي هايمشوق
صت حداكثر ستفاده مورد تجهيزات و كاالها ارزي تعهد رفع فر سي و فني خدمات هاي) پروژه( طرح در ا ضعي صورت دريافت از پس سال يك مهند  شده تأييد تو
سط سعه سازمان تو ست تجارت تو صوص. ا  رفع شود، مي اجراء نندهك تأمين اعتبار و) اف.سي.پي.اي( و) تي.اُ.اُ.بي( و) تي.اُ.بي( صورت به كه هايي) پروژه( طرح درخ

 از حاصل ارز الذكر وقف مهلت پايان در است موظف صادركننده صورت هر در. بود خواهد تجارت توسعه سازمان تأييد با) پروژه( طرح قطعي تحويل از پس ارزي تعهد
 .نمايد اقدام صادرات برابر در واردات و »سنا« و »نيما« هاي سامانه در فروش جمله از قبول قابل هايروش از يك هر به را صادرات

 


