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 دکتر همتی جناب آقای

 رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 باسالم؛

های ارزی ، ضمن اظهار امتنان از اهتمام حضرتعالی به تعامل و همکاری مثبت با بخش خصوصی در اصالح سیاستاحتراماً     

ایران و با توجه به تفاهمات انجام شده، موارد پیشنهادی اتاق در محل اتاق  21/2/1398کشور و پیرو جلسۀ منعقده در تاریخ 

های ارزی کشور در حوزۀ صادرات غیر نفتی به شرح زیر تقدیم بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت بازبینی سیاست

 گردد:می

برای کلیۀ کاالهای صادراتی به ، امکان رفع تعهد ارزی 1397های متعدد در سال با توجه به مشکالت موجود و بخشنامه .1

های مورد قبول بانک مرکزی خصوصاً از طریق واردات در مقابل صادرات خود و یا واگذاری به سایر واردکنندگان به روش

تمدید شود. لذا صادرکنندگانی  1398پایان شهریور سال ماه تا  6استثناء محصوالت پتروشیمی و میعانات گازی به مدت 

 اند.نی موصوف نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نمایند، تعهدات قانونی خود را ایفاء نمودهکه در بازۀ زما

با عنایت به تفویض اختیار شورای عالی اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی مبنی بر احراز بازگشت ارزهای صادراتی به  .2

هرست صادرکنندگانی را که رفع تعهد ارزی )به شود بانک مرکزی با رعایت بند فوق فچرخۀ اقتصادی کشور، پیشنهاد می

اند، به سازمان امور مالیاتی کشور جهت اخذ مالیات ارسال نماید. شایان ذکر است، صورت کامل و یا بخشی( ننموده

های مالیاتی منوط به اعالم بانک مرکزی مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی و متناسب با آن محرومیت صادرکنندگان از معافیت

 نظر گرفته شود. در

سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامۀ اخیر خود استرداد مالیات بر ارزش افزودۀ صادرکنندگان را منوط به برگشت ارز  .3

های توسعه کشور حاصل از صادرات نموده است که بر خالف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و قانون احکام دائمی برنامه

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تأکید شده است و مهلت  34در بخشنامۀ یاد شده رعایت مادۀ  است. شایان ذکر است که

روز تعیین گردیده است. بدین ترتیب، با توجه به مهلت برگشت ارز ظرف مدت  30استرداد مالیات بر ارزش افزوده حداکثر 

ماه زمان خواهد برد. خواهشمند است با اعالم ماهانۀ  4ترین حالت ماه، استرداد مالیات بر ارزش افزوده در خوشبینانه 3

رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی زمینۀ بازپرداخت مالیات ارزش افزوده به صادرکنندگان رفع تعهد 

 نموده را فراهم نمایید.

غیر واقعی پایۀ صادراتی در بسیاری از های های اقتصادی و همچنین قیمتهای تحمیلی ناشی از تحریمبا توجه به هزینه .4

 :22/1/13978کاالها، از تاریخ 

های صادراتی گروه کاالیی پتروشیمی و فلزات رنگین )که دارای قیمت جهانی و ارزش پروانه %85الف( کفایت برگشت 

 بورسی هستند(؛
 های صادراتی سایر کاالها.ارزش پروانه %70ب( کفایت برگشت 
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های تر شدن تحریمماه و با توجه به سخت 3دغدغۀ صادرکنندگان جهت بازگشت ارزهای صادراتی ظرف مدت . با عنایت به 5

ماهه )برای سایر  9ماهه )برای اقالم کشاورزی(،  6های زمانی شود که مدت زمان موصوف به بازهاقتصادی، پیشنهاد می

صادرات خدمات فنی و مهندسی یک سال از زمان ارائه ماهه )برای فرش و صنایع دستی( و برای  12های کاالیی(، گروه

صورت وضعیت تغییر یابد. ضمنًا برای صادرکنندگانی که زود از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود به چرخۀ 

 هایی در نظر گرفته شود.نمایند مشوقاقتصادی کشور اقدام می

باشند. همچنین، مشمول تسویۀ ریالی با ارائه اسناد مثبته می 16/5/1397صادرکنندگان به عراق و افغانستان تا تاریخ . 6

صادرات انجام شده به کشورهای موصوف از تاریخ مذکور تاکنون با مشورت اتاق ایران تعیین تکلیف شود. لذا، مقتضی است که 

ن را جهت نقل و انتقال ارز با این های مجاز مورد نظر خود در کشورهای ایران، عراق و افغانستابانک مرکزی فهرست صرافی

 دوکشور به اتاق ایران معرفی کند.

 نماید.قبالً از بذل توجه جنابعالی و دستور مساعدی که در این خصوص صادر خواهند فرمود، تشکر می
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