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  :مقدمه

 22 و در برخی موارد هفته ای مقررات ارزی، واردات و صادرات از تغییرات گسترده
 و وسعت شمول مقررات، تدوین موارد مهم و نگاه به مقررات از نظر 1397فروردین ماه 

لذا کتاب حاضر مجموعه ای از مقررات . صادرکنندگان ضرورت روز کارآفرینان می باشد
  .صادرات و ارز ناشی از آن می باشد که تقدیم به کار آفرینان میهن گرامی می گردد

سازنده کارآفرینان، مدیران مالی، مدیران بازرگانی و به ویژه امید است از اظهارنظرهای 
  . همکاران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و خوانندگان محترم بهره مند شویم

  .  می باشد09128630035:  تلفن ارتباط

   

 مقدمه
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   22/1/1397 مورخه

  ه 55300ت/4353  شماره به رانیوز اتیهی ها نامه بیتصو

 توسط کهی باتیترت مطابق را صادرات از حاصل ارز مکلفند نندگانصادرک هیکل – 6 بند
 کشوری اقتصاد چرخه به شود،ی م مشخص رانیای اسالمی جمهوری مرکز بانک

  1.بازگردانند

 توسط یاتیمال تیمعاف اعمالی مبنا نامه بیتصو نیا 6 بند موضوع فیتکلی اجرا - 7 بند
   2.باشدی م )کشوری اتیمال امور سازمان(یی دارا وی اقتصاد امور وزرات

 سامانه 1392 مصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون 13و 6و 5 موارد استناد به – 8 بند
ی بازرس سامانه و کاالهای ریرهگ کد و شناسه نیهمچن و گمرک سامانه و تجارت جامع

  .شوندیی اجرا تمص وزارت و راتیتعز سازمان اطالعات، وزارتی همکار با نظارت و

 ،ییدارا وی اقتصاد امور وزرات وی مرکز بانکیی پولشو با مبارزه قانونی اجرا در -9 بند
 یمال اطالعات واحد به اطالعات ارسال کردنیی اجرا ،یریگیپ تیمسئول اطالعات وزارت

  .دارند مستمر و کامل صورت به

  

  

                                                            
  .است شده باطل16/5/97  مورخ ه55633ت/63793 شماره رانیوز أتیه نامه بیتصوی ط  1
  .است شده باطل 16/5/97 مورخه ه55633ت/63793 شماره رانیوز اتیه نامه بیتصوی ط  2



 ٦                          25/1/97مورخه  15244/97 و 15243/97  هایبخشنامه بانک مرکزی به شماره   

   25/1/1397 مورخه
   15243/97 شماره بهی مرکز بانک بخشنامه

 صادرکنندگان ریسا یا و خود صادرات محل از کننده وارد ارز کهیصورت در –2تبصره
 از خدمات یا کاال از اعمی صادراتی ها پروانه کنترل به موظف بانک باشد، شده نیتام
  . بود خواهد ) صادرات از حاصل ارز تیریمد سامانه ( قیطر

 حساب بانک، از دیخر ،خدمات و کاال صادرات از حاصل ارز شامل ارز نیتام محل -10
   .باشدی م کننده واردی ارز

  

   25/1/1397 مورخه
   15244/97 شماره بهی مرکز بانک بخشنامه

 بهیی اعطا التیتسه بازپرداخت وی متقاض )آورده (الشرکه سهم بابت ارز نیتام -26
 ژهیو وی صنعت –یتجار آزاد مناطق در ها بانک منابع محل از رندگانیگ التیتسه

ی ارز حساب و خدمات و کاال صادرات از حاصل ارز محل از صرفا کشوری اقتصاد
   .بود خواهد سریم واردکننده

ی اسناد اعتباراتی تبعی ها نهیهز و اقساط پرداخت ،یمتقاض آورده بابت ارز نیتام -28
 کهی دولتی ها شرکت و موسسات ها، خانه وزارتی ها طرحی برا خودگردان نانسیفا

 محاسبات قانون 62ماده استناد به و بوده کشور بودجه امهبرن سازمان نیتضمی دارا
ی اسناد اعتبارات ریسا با رابطه در. باشد یم بالمانع ندینما یم منعقد قرارداد کشوری عموم

 خدمات و کاال صادرات از از حاصل ارز محل از ستیبای م ارز نیتام گردان خود ناسیفا
  .ردیپذ صورت کننده واردی ارز حساب و
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  2/2/97مورخه
   8739/55300 شماره به رانیوز اتیه نامه بیتصو

 کاال صادرکنندگان کشور،ی اقتصاد چرخه به صادرات از حاصل ارز ورود منظور به - 1
 از حاصل ارز %) 95(ی گمرکی صادرات پروانه صدور خیتار از ماه شش ظرف مکلفند
 یا ریزی ها شکل ازی یک به) کاال FOBا ی FCA  ایFXWارزش براساس ( را خود صادرات

 لیقب ازیی ها نهیهز نیتام منظور به ماندهی باق%) 5( .ندینما استفاده ازآنهای بیترک
   بود خواهد کننده صادر اریاخت در کشور از خارج دفاتر ،غاتیتبل ،یابیبازار
   صادرات مقابل در واردات – الف
   خودی ارزی بده پرداخت -ب
   مجازی های صراف و بانکها به ارز فروش -پ
   بانکها نزدی ارزی گذار سپرده -ت

 صنعت وزرات توسط ماه شش از شیب صادرات از حاصل ارز بازگشت قیمصاد -1 تبصره
 امور وزرات صنعت، وزارت توسط تبصره نیایی اجرا دستورالعمل. شد خواهد نییتع

  .شد خواهد هیتهی مرکز بانک ویی دارا وی اقتصاد
 الف،(ی ها جزء مصرف به تواندی م صرفا زمان هر در هشدی گذار سپرده وجوه -2تبصره

   . برسد) پ ب،
 از دیبا کاال کنندگان صادر توسط مجازی های صراف و ها بانک به ارز فروش -3تبصره
 صورت مزبور سامانه قیطر از ")ماین (ارز تیریمد یکپارچه نظام" سامانهی انداز راه زمان

  . ردیگ
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ی شرکتها وی دولت ریغی عمومی نهادها به وابستهی ها شرکت وی دولتی ها شرکت - 2
 به خودی صادرات پروانهی واگذار به مجاز عمده صادرکنندگان و دولت تیریمد تحت

 صادرات، از حاصل ارز لمح از نندگانکصادر نیا واردات. ستندین کنندگان وارد ریسا
   . بود خواهد خودی ازهاین نیتام به منحصر

 کهی نحو به تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط عمده گانصادرکنند فهرست - تبصره
ی ردولتیغی عمومی نهادها به وابستهی ها شرکت وی دولتی ها شرکت احتساب با

  . شودی م اعالم ماهه سه مقاطع در شود شامل را کشور صادرات%) 80 (حداقل

 امانهس در را فوقی بندها عملکرد به مربوط اطالعات موظفند صادرکنندگان هیکل - 3
   .ندینما ثبت ) سماصا (صادرات از حاصل ارز تیریمد

 العمل دستور نیا طبق کشوری اقتصاد چرخه به صادرات از حاصل ارز برگشت عدم - 4
 رفتار مقررات طبق و شده محسوب تخلف شده، نییتع مهلت ظرف صادرکننده توسط
   . شد خواهد

 ریسا ویی دارا وی اقتصاد مورا تروزا توسط صادرکنندگان یاتیمال تیمعاف اعمال - 5
  1.است دستورالعمل نیا مفاد تیرعا به منوطی صادراتی ها مشوق

 مکلف رانیای اسالمی جمهور گمرکات دری صادراتی کاالهای گذار متیق تهیکم - 6
  . دینما روز به رای صادراتی کاالها متیق ماهه دو مقاطع در است

                                                            
  .است شده باطل16/5/97  مورخ ه55633ت/63793 شماره رانیوز أتیه نامه بیتصوطی   1

2/2/97مورخه8739/55300تصویب نامه هیأت وزیران شماره
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 و باشد یم 1افغانستان و عراقی کشورها آنهای کاالیی نها مقصد که یصادرکنندگان - 7
) 1(بند) پ( جزءی اجرا بهی الزام یثانو اطالع تای مرزی ها بازارچه دریی کاال مبادالت
   2.ندارند

 به یبانک ستمیسی پولی ها مانیپی قراردادها چارچوب در کهی صادرات از دسته آن - 8
  . دباشنی نم دستورالعمل نیا مشمول شوند،ی م هیتسوی مل پول

 بهی ارز مقررات چهارچوب در را شدهی داریخری ارزها موظفند های صراف و ها بانک - 9
  .رسانند فروش

 بهی مرکز بانک به را صادرکنندگان از شدهی داریخر ارز مازاد توانندی م ها بانک -10
  . رسانند فروش

 العاتاط دستورالعمل نیا ابالغ خیتار از است موظف رانیای اسالمی هورمج مرگگ-11
  .دینما ارسالی مرکز بانک بهی ستمیس صورت به صدور محض به رای صادراتی ها پروانه

 موضوع کارگروه بهیی اجرا ضوابط و دستورالعمل نیا مفاد در راتییتغ هرگونه انجام -12
  .گرددی م واگذار 3صدرالذکر نامه بیتصو) 14 (ماده

  
  
  

  
  

                                                            
  . کان لم یکن شده است19/7/1397 مورخ 250815/97 بر اساس بخشنامه بانک مرکزی شماره  1
  . ، مشمول این دستورالعمل نیست7 توضیح اینکه قرارداد ریالی و تسویه ریالی به استناد بند  2
   .22/1/97  مورخ ـه 55300ت/4353 شماره نامه بیتصو  3
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   4/4/1397 مورخه
  41357/55300 شماره به رانیوز اتیه نامه بیتصو

 محصوالت ،یمیپتروش ،ینفتی ها فرآورده صادرکنندگان از ریغ به صادرکنندگان هیکل- 1
 معدن صنعت، وزارت توسط 13/3/1397 خیتار در آنها فهرست کهی رنگ فلزات وی فوالد

 بهی رسم نرخ به را خود صادرات از حاصل ارز توانندی م است، شده اعالم تجارت و
 است، شده ابالغ تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط که )3 (گروهی هاکاال واردات

 بهی رقابت نرخ با بورس بازار در رای صادراتی گواه از استفاده حق و دهند اختصاص
  1.ندینما واگذار کاالها از گروه نیا واردکنندگان

ی ها یـگواهی واگذار و کاالها از لیقب نیا صادرات از اصلـح ارز فروش نحوه –تبصره
 با و بهادار اوراق بورس سازمان توسط که استی دستورالعمل موجب به نهاآی صادرات
 انیپا تا تجارت و معدن صنعت، وزارت و رانیای اسالمی جمهوری مرکز بانکی همکار
  2.شد خواهد ابالغ 6/4/1397ی ادار وقت

 مصرف به که صادرکنندگان از دسته نیای صادراتی ها یگواه فروش از حاصل درآمد - 2
  .باشد یم صادرات از حاصل مدآدری اتیمال تیمعاف مشمول رسد یم 3گروهی کاالها واردات

 در صادرکنندگان و واردکنندگان توسطی صادراتی های گواه فروش و دیخر نهیهز - 3
   . بود خواهدی اتیمال قبول قابل نهیهز عنوان به بورس بازار

 همان صادرات از حاصلی ارز درآمد محل ازی صادراتی دیتولی کاالها ازین مورد ارز - 4
  .شد خواهد نیتام کاالها
 تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط 20/4/1397 تا بند نیایی اجرا دستورالعمل - تبصره
   3.شد خواهد ابالغ

                                                            
  .ایی نشده است اجر 1
  .اجرایی نشده است  2
  .اجرایی نشده است  3

 4/4/97مورخه41357/55300تصویب نامه هیأت وزیران شماره
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  8/5/97مورخه
   119769/60 شماره به تجارت معدن ، صنعت وزارت بخشنامه

 عاملی بانکها به) صادرات مقابل در واردات) (3 (گروهی کاالها واردکنندگان تعهد - 2
 زانیم به قهیوث افتیدر و استی محضر تعهد به منحصر ،یگمرک سبز برگ ارائهی برا
  .استی منتف آنها ازی وارداتی کاال ارزش) درصد 35(
 ،قطعات توانندی م ندینمای م ادراتص به اقدام کهی ا کننده دیتولی ها شرکت - 3

) 2 (و) 1 (گروه در که را دیتول خطوط ازین مورد هیاول مواد و تآال نیماش زات،یتجه
  . ندینما وارد و نموده ارز نیتام خودی صادرات پروانه محل از را اند گرفته قراریی کاال

 توانندی م صرفا نیرنگ فلزات وی فوالد ،یمیپتروش محصوالت صادرکنندهی شرکتها - 4
 اند رسانده فروش به ماین سامانه در که را ودخ صادرات از حاصل ارز) درصد 30(معادل تا

   .دهند اختصاص) 2 (و) 1(یی کاالی ها گروه از خود ازین موردی کاال تواردا جهت
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  16/5/97 مورخه
   ه 55633 ت/63793 شماره به رانیوز اتیه نامه بیتصو

 نامه، بیتصو نیا) 1 (بند موضوعی کاالها از ریغی کاالها ریسا وارداتی برا ارز نیتام - 2
 ژهیو بهی نفت ریغی کاالها هیکل صادرات از حاصل ارز محل از و ارز دوم بازار در

ی رنگ فلزات وی فوالد محصوالت آهن، سنگ ،یمیپتروش ،یعیطب گاز ،ینفتی ها فرآورده
   . ردیگی م انجام خدمات و
 شورکی اقتصاد چرخه به را خود صادرات از حاصل ارز مکلفند کنندگان صادر هیکل - 3

ی اسالمی جمهوری مرکز بانک دستورالعمل براساس موضوع نیای برا دیبا و بازگردانند
  . بسپارند تعهد رانیا

 ،یمیپتروش ،ینفتی ها فرآورده صادرکنندگان شامل عمده صادرکنندگان - تبصره
ی فایا به نسبت تاکنون 22/1/1397 خیتار از کهی رنگ فلزات وی فوالد محصوالت

 پرداخت به متعهد دوم بازار در ارز فروش بر عالوه .اند نکرده اقدام خودی ارز تعهدات
 وی رسم بازار نرخی مبنا بر مربوط صادرات ارزش تفاوت از حاصلی الیر التفاوت مابه
 وی اموراقتصادی ها وزارتخانه از متشکلی کارگروه .بود خواهند هیتسو روز در بازار نرخ
 زانیم رانیای اسالمی جمهوری مرکز بانک و نفت تجارت، و معدن صنعت، ،ییدارا

   . شود زیوار خزانه به ماه سه ظرف دیبا تهعدات نیا ندینمای م مشخص را تعهدات
 به(ی ارز سپرده افتیدر به نسبت است مجاز رانیای اسالمی جمهوری مرکز بانک - 4

 و دینما اقدام عاملی ها بانک قیطر ازی حقوق وی قیحق اشخاص از )اسکناس صورت
ی ها سپرده به متعلقه سود پرداخت و سود نرخ نییتع به نسبت خود صیتشخ حسب
   . دینما عمل عاملی بانکها به کارمزد نیهمچن وی ارز صورت به مزبور

 به نسبت خود امالتـمع انجام ارچوبـچه در توانندی م مجازی های صراف هیکل - 8
 ،ییپولشو با مبارزه مقررات ژهیو به ،یارز مقررات تیرعا با اسکناس صورت به ارز دیخر

 بانک توسط کهی ارز مقررات وفق مجازی های صراف توسط ارز فروش. ندینما اقدام
   . است ریپذ امکان شودی م اعالم رانیای اسالمی جمهور یمرکز

 ت/4353 شماره نامه بیتصو) 15(و) 14(و) 13(و) 7(و) 6(و) 5(و) 4(یبندها -11
   .گرددی می تلق یکن لم کان آنهای بعد اصالحات و 22/1/1397 مورخه ه 55300

 16/5/97مورخه63793/55633شمارهتصویب نامه هیأت وزیران
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  18/6/97مورخه
  208421 شماره بهی مرکزبانک  بخشنامه

 تجارت واحد پنجره در صادرات کیالکترون اظهار از شیپ است مکلف ا.ا.ج گمرک- 1
 به صادرکننده از صادرات از حاصل ارز بازگشت تعهدی ستمیس اخذ به نسبتی فرامرز
   . دینما افتیدر یمرکز بانک از را مربوطه هیدییتا و مااقد 1وستیپ فرم شرح

 صورت به را) 1 (بند موضوعی صادرات یها پروانه اظالعات است موظف ا.ا.ج گمرک - 2
   .دینما ارسال ا.ا.جی مرکز بانک بهی ستمیس و برخط

 پروانه صدور خیتار از اهم سهی زمان مدت ظرف حداکثر مکلفند کاال صادرکنندگان - 3
 کشوری اقتصاد حرفه به را شده صادری کاال فوب ارزش % 95 حداقل ،یگمرکی اتصادر

 ماندهی باق% 5 ندینما اظهاری مرکز بانک به تجارت جامع سامانه قیطر از و بازگردانند
 آن رینظا کشورو از خارج دفاتر و غاتیتبل ،یابیبازار لیقب ازیی ها نهیهز نیتام منظور به
   . بود واهدخ کننده صادر اریاخت در

 صنعت، وزارت توسط ماه سه از شیب صادرات از حاصل ارز بازگشت قیمصاد –تبصره
   . شد خواهد نییتع تجارت و معدن

 بانکی استهایس و مقررات برابر کشوری اقتصاد ی چرخه به ارزی بازگردان نحوه - 4
  .ردیگ صورت ریزی شکلها ازی بیترک یا یک به تواندی می مرکز
   ثالث اشخاص یا خود صادرات مقابل در واردات - الف
    خود انسزوی و نانسیفایر نانس،یفا التیتسهی ارزی بده اقساط پرداخت -ب
   مجازی های صراف و ها بانک به ارز فروش-پ
   ها بانک نزدی ارزی گذار سپرده -ت

                                                            
  . ارائه شده است42 پیوست در صفحه  1



 ١٤                          25/1/97مورخه  15244/97 و 15243/97  هایبخشنامه بانک مرکزی به شماره   

 ازیی اجرای ها دستگاه هیکل توسط صادرکنندگان به ژهیو التیتسه و خدمات ارائه - 5
ی مشوقها ریسای اعطا وی بازرگان کارت دیتمد و صدور ،یبانک التیتسه و خدمات هجمل

ی ستمیس و برخط استعالم و صادرکنندگانی ارز تعهد رفع به منوط آن رینظا و یصادرات
  .استی مرکز بانک از ربطیذ دستگاه

 را صادرکنندگانی ارز تعهدات اطالعات استعالم امکان است موظفی مرکز بانک - 6
   .دینما فراهمی ستمیس و برخط صورت بهی نظارت ویی اجرای متولی ها دستگاه هیکلی ابر

   

08421/97شمارهبانک مرکزینامه بخش
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 باسمه تعالی

  250815/97: شماره

  19/07/1397: تاریخ

 

  19/7/1397 مورخ 250815/97بخشنامه بانک مرکزی به شماره 

 معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صادرات و رئیس کل سازمان توسعه
  تجارت ایران 

 

 و اصالحات بعدی آن 22/01/1397هـ مورخ 55300ت /4353تصویب نامه شماره 

 هـ مورخ 55300ت / 4353مصوبه شماره ) 7(مفاد بند . کان لم یکن شده است

صادرکنندگانی که مقصد نهایی کاالی « هیئت مزبور مبنی بر اینکه 22/01/1397

و نیز مبادالت کاالیی در بازارچه مرزی آنها کشورهای عراق و افغانستان می باشد 

نیز » رالذکر ندارندـمصوبه اخی) 1(بند) ب(زء تا اطالع ثانوی الزامی به اجرای ج

از این رو تأکید می نماید تمامی صادرکنندگان موظفند . کان لم یکن می باشد

دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی «درآمد صادراتی خود را مطابق مفاد 

موضوع نامه پیروی فوق، به » ادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کاالص

  .چرخه اقتصادی کشور بازگردانند
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  شماره یکپیوست
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 پیوست شماره یک
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 2پیوست شماره
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8739/55300شمارهبهیمرکز بانک4شماره بخشنامه ٢٦                          25/1/97مورخه  15244/97 و 15243/97  هایبخشنامه بانک مرکزی به شماره     پیوست شماره چهار



                              ....           .............خالصه موارد مهم از مقررات ارزی مربوط به صادرکنندگان                                             27



 پیوست شماره پنج ٢٨                          25/1/97مورخه  15244/97 و 15243/97  هایبخشنامه بانک مرکزی به شماره   



                              ....           .............خالصه موارد مهم از مقررات ارزی مربوط به صادرکنندگان                                             29



 پیوست شماره شش ٣٠                          25/1/97مورخه  15244/97 و 15243/97  هایبخشنامه بانک مرکزی به شماره   



                              ....           .............خالصه موارد مهم از مقررات ارزی مربوط به صادرکنندگان                                             31



 یوست شماره هفتپ ٣٢                          25/1/97مورخه  15244/97 و 15243/97  هایبخشنامه بانک مرکزی به شماره   



                              ....           .............خالصه موارد مهم از مقررات ارزی مربوط به صادرکنندگان                                             33

  



 پیوست شماره هشت ٣٤                          25/1/97مورخه  15244/97 و 15243/97  هایبخشنامه بانک مرکزی به شماره   



                              ....           .............خالصه موارد مهم از مقررات ارزی مربوط به صادرکنندگان                                             35

  



 پیوست شماره نه ٣٦                          25/1/97مورخه  15244/97 و 15243/97  هایبخشنامه بانک مرکزی به شماره   



                              ....           .............خالصه موارد مهم از مقررات ارزی مربوط به صادرکنندگان                                             37

   صادراتهاقالم ممنوع
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 شد ممنوع آماده مداد و مداد مغز مداد، چوب صادرات

 

 گمرکات هیکل بهی ا بخشنامه در صادرات دفتر رکلیمدی شامان اکبری عل

  .کرد ابالغ را آماده مداد و مداد مغز مداد، چوب صادرات تیممنوعیی اجرا

 

 بری مبن تجارت و معدن صنعت، ریوز درخواست از تیتابع به بخشنامه نیا

 مشمول مداد مغز و چوب شامل مداد دیتولی اصل هیاول ماده دو تیممنوع

 .است شده ابالغ ،یرسم نرخ با ارز افتیدر
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اقالم ممنوعه صادراتپیوست 
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تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادراتپیوست 
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