
 

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج.ا.اقانون احکام دائمی توسعه  12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست پنجمین  موارد طرح شده و مصوبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

 یمعاون اول محترم ریاست جمهورابالغی  2/2/1397مورخ  8739/55300ابهامات مصوبه ارزی شماره  : حوزه موضوعه
 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 3 از     1           تعداد صفحه : 30/3/1397      : تاریخ جلسه 

 سابق (  76قانون احکام دائمی توسعه ) کمیته ماده   12پنجمین جلسه دبیرخانه کمیته استانی بند )ب(  ماده 

با دستورکار زیر در محل ساختمان آموزش و  30/3/1397چهارشنبه مورخ  صبح روز 30/7راس ساعت 

برگزار  252پالک  –پژوهش اتاق واقع در بلوار وکیل آباد حد فاصل هنرستان و سامانیه جنب بیمه پارسیان 

 گردید.

 دستورکار:

ابالغی معاون اول محترم ریاست جمهور)  2/2/1397مورخ  8739/55300ابهامات مصوبه ارزی شماره 

 ( 8/3/1397مورخ  97321نامه شماره  موضوعمدیران صنایع  ارائه دهنده انجمن

 

 موارد و تصمیمات اتخاذ شده اهم 
 

قانون احکام دائمی برنامه توسعه پیرامون چالش و موانع ارزی بنگاه های  12پنجمین نشست دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده 

پیرامون دالئل تشکیل این جلسه نارسایی  12دبیرخانه بند)ب( ماده اقتصادی برگزارگردید ، دراین جلسه پس از توضیحات رئیس 

دارد نکاتی مطرح نمود وی گفت : ابهامات و عدم شفافیتی که در مصوبه ارزی دوم  ها و موانعی که در مصوبه ارزی اشاره شده وجود

ضا کشورهای هدف دارند که میبایست ، هریک از ذینفعان برداشت های مختلفی از مصوبه و بع شهریورماه سال جاری وجود دارد

 شفاف سازی شود.

 افغانستان عمده صادرات حجم اینکه بیان با استانداری خراسان رضوی اقتصادی امور هماهنگی گروه رئیس تقوایی، مهدی ادامه، در

 خود به نیز را عراق به صادرات از مطلوبی سهم خراسان رضوی استان این بر : عالوه یادآور شد ، است رضوی خراسان به مربوط

 به افغانستان و عراق کشورهای با صادراتی درخواست دارد مبادالت استان صادرکنندگان است. در این راستا، اتحادیه داده اختصاص

افغانستان  کشور به استان دالری میلیون 800 سهم شود، انجام دالر صورت به مبادله اگرضمن اینکه  گیرد، انجام ریالی صورت

چهار هزار و  دالر مصوب نرخ مبنای بر دولتی و نامه بخش براساس باید تجاری مبادالت: کرد عنوان وی. بامشکل مواجه خواهد شد 

 باید یا لذا. کنند می یاد قاچاق عنوان به اقدام این از گیرد، صورت نرخ این از خارج معادالت اگر حال گیرد، انجام تومانی 200

 . برسند توافق به دالر نرخ سر بر باید واردکننده و صادرکننده اینکه یا و پذیرفت را گفته پیش شرط

 

 

 

 

 

 
 



 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشستپنجمین   طرح شده و مصوباتموارد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

 یابالغی معاون اول محترم ریاست جمهور 2/2/1397مورخ  8739/55300ابهامات مصوبه ارزی شماره  : حوزه موضوعه 
 

 توسعه ج.ا.اقانون احکام دائمی  12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 3از      2           تعداد صفحه : 30/3/1397      : تاریخ جلسه 

 اهم موارد و تصمیمات اتخاذ شده  
 یارانه که زمانی تا:  کرد عنوان رضوی مالیاتی خراسان امور سازمان مالیاتی حسابرسی امور رئیس مقدم؛ محمودیان افشین ادامه، در

 نرخ اگر اما بود خواهد باقی خود قوت به مشکالت گیرد، قرار تجار یا و کننده وارد تولیدکننده، اختیار در و شود اعمال ارز نرخ بر

 . شود می کنترل بازار که است زمان آن دهیم، ارائه داخلی کننده مصرف به ماهانه کمکی قالب در را یارانه و کنیم واقعی را ارز

 مالیات دارد، وجود تفاوت صفر نرخ با مالیاتی معافیت بین: کرد اردیبهشت امسال اظهار2 مورخ ارزی مصوبه ابهامات به اشاره با وی

 این حول موجود ابهامات باید حال این با. گذرد می آن تصویب از سال یک کمتر از هنوز که دارد جدیدی کامال تعریف صفر نرخ با

 .است دولت هیات کند، برطرف را موجود ابهام تواند می که مرجعی بهترین و شود مشخص مذکور ارزی مصوبه در اصطالح دو

 کشور از کاال یک خروج معنای به صرفا صادرات: کرد خاطرنشان رضوی خراسان مالیاتی امور سازمان مالیاتی حسابرسی امور رئیس

این دغدغه جدی باید در  .به داخل ایران است خارجی کشورهای از مالی منابع ورود اهمیت حائز و مهم نکته بلکه نیست،

 رویکردهای اصالحی ما برای حوزه های ارزی و تجاری، مدنظر باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور  12مادهبند)ب( کمیته موضوع  دبیرخانه نشست پنجمین مصوبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 شناسه 

 یابالغی معاون اول محترم ریاست جمهور 2/2/1397مورخ  8739/55300ابهامات مصوبه ارزی شماره  حوزه موضوعه :
 

 12کمیته ماده استانی دبیرخانه    تهیه کننده : 

   3از   3             تعداد صفحه : 30/3/1397           تاریخ تهیه :
 

 تصمیمات موضوع ردیف

مورخ  55300/8739مصوبه ارزی شماره  5مطابق بند  1

اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان توسط  2/2/1397

وزارت اموراقتصادی و دارایی و سایر مشوق های 

صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل می 

 “ .باشد

ق.م.م. واحدهای صادرکننده مشمول  141مطابق ماده 

مالیات با نرخ صفر می باشند و مطابق قانون، معافیتی 

از یک ) به آنها تعلق نمی گیرد که لغو شده باشد . 

طرف صادرکنندگان عمال درخطر محرومیت های 

از تفسیر  نگرانیمالیاتی نخواهند بود و از طرف دیگر 

دستورالعمل مبنی بر اینکه منظور از معافیت همان 

 .مالیات با نرخ صفر است وجود دارد

برداشت های متفاوت از مصوبه ارزی و قوانین جاری 

موجود موجبات ابهام و نگرانی صادرکنندگان را فراهم 

نموده است که ضرورت دارد دراین ارتباط شفاف سازی 

 شود

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه  23 باعنایت به بند پ ماده

که معافیت با نرخ صفر جایگزین معافیت مالیاتی ( 1/12/1395) کشور

قانون مالیات بر ارزش افزوده که  13شده است و همچنین ماده 

صادرات کاالها و خدمات از پرداخت مالیات معاف هستند به نظر می 

منظور نرخ مالیات صفر  ، رسد عبارت معافیت مالیاتی صادر کنندگان 

طی  باشد، لذا مقرر گردید جهت شفافیت موضوع استانداری محترم

 شفافیت و اعالم پاسخ  از وزارت اقتصاد و دارایی درخواستنامه ای 

 نماید.

 

ابالغی 2/2/1397مورخ  8739/55300مصوبه شماره  2

 معاون اول محترم ریاست جمهوری .

دستورالعمل صادرکنندگان به مقصد  7بند  مطابق

عراق و افغانستان و بازارچه های مرزی الزامی به اجرای 

فروش ارز به بانک ها و بخشنامه )  1بند“ پ”بند 

( ندارند. لذا باید از سایر روش های صرافی های مجاز 

) شامل واردات در مقابل صادرات /  1مطروحه در بند 

پرداخت بدهی ارزی / سپرده گذاری ارزی ( استفاده 

نمایند که این با روح دستورالعمل با توجه به 

محدودیت های صادرات در این کشور مغایر است و در 

 .اجازه فروش ریالی را می داده استواقع بخشنامه باید 

 ضرورت استفاده از ظرفیت های موجوددرجهت

ساماندهی صادرات به مقصدعراق وافغانستان وبرطرف 

 نمودن محدودیت های موجود.

کشورهای باعنایت به اینکه بخش عمده ای از صادرات کشور به 

افغانستان و عراق صورت می گیرد و طبق اظهار نظر صادر کنندگان 

در شرایط حاضر)با توجه به نرخ دالر رسمی و نرخ دالر قاچاق( 

د اولیه از کشور صادر و در کشورهای عراق و افغانستان بسیاری از موا

فرآوری شده و مجدداً تحت عنوان واردات کاالی نهایی وارد کشور می 

که ادامه این وضعیت می تواند به اشتغال و پایداری بنگاه های شود 

اقتصادی آسیب وارد آورد، لذا مقررشد سازمان صنعت ، معدن 

بررسی کار شناسی انجام داده و وتجارت استان پیرامون موضوع 

درصورت تائید راهکارهای جلوگیری از ادامه وضعیت موجود را به 

 دبیرخانه جهت اقدمات بعدی ارائه نماید.  

 


