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 -1پیشگفتار
توسعه صادرات یکی از عوامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی پایدار به شمار
میآید و به عنوان معمولیترین راه پیش روی شرکتها به خصوص شرکتهای کوچک
و متوسط برای ورود به بازارهای خارجی شناخته شده بینالمللی است .از مهمترین
دالیل این امر میتوان به نیاز به منابع کمتر مورد نیاز در قیاس با سایر روشهای
بینالمللی شدن اشاره نمود .از اینرو صادرات به طور فزایندهای به عنوان راه مناسب
رشد شرکت مورد توجه قرار میگیرد .تجارب موفق شرکتهای پیشرو در عرصه
اقتصادی ،حاصل برون رفت از تامین بازار داخلی و تالش و توجه آن کشورها به توسعه
صادرات و افزایش سهم آن در تجارت جهانی است.
توسعه صادرات برای دولتها نیز بنا به دالیل مختلف از جمله افزایش فعالیتهای
اقتصاد ملی ،افزایش سطح اشتغال ،افزایش درآمدهای مالیاتی و درآمدهای ارزی از
اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در این بین ،و ب ا وضع تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران و محدودیت
منابع ارزی ،دولت ناگزیر به الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به
چرخه اقتصادی شد و برای تحقق آن دستورالعمل های متعددی توسط هیات دولت
و بانک مرکزی تصویب و ارائه شد که کثرت آنها و تغییرات مداوم موجب سردرگمی
صادرکنندگان در خصوص ایفای تعهدات ارزی گردید .لذا با همفکری مسئوالن محترم
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی ،بر آن شدیم تا به منظور
افزایش آگاهی تجار و رفع ابهامات در این خصوص آخرین ضوابط و دستور العمل های
دستگاههای مرتب ط در خصوص ایفای تعهدات ارزی را در قالب جزوه آموزشی منتشر
کنیم.
در این جزوه آموزشی سعی شده تا اطالعات مورد نیاز از جمله آخرین
دستورالعملهای مرتبط با گروه کاالیی و شیوههای بازگشت ارز و همچنین توضیحاتی
در خصوص سامانه نیما ،برای صادرکنندگان ارائه شود.
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ذکر این نکته ضروری است که اطالعات و ضوابط اشاره شده از آخرین ضوابط و
مقررات ،آییننامهها و دستورالعملها اخذ شده است و به طور قطع تغییرات بعد از
تاریخ نشر جزوه در ویرایشهای آتی لحاظ میگردد ،در نتیجه توصیه میشود از
دستورالعملهای بعد از تاریخ انتشار جزوه آموزشی اطالع حاصل شود.
در خاتمه ضمن پوزش به دلیل اشکاالت احتمالی در جزوه که مسلما به واسطه
فرصت کم در نگارش و گردآوری کتابچه می باشد ،از فعاالن در تجارت خارجی
درخواست می شود تا نظرات و انتقادات خود را از طریق مسیرهای قید شده در انتهای
کتابچه منعکس نموده تا در ویرایشهای بعدی لحاظ گردد.

 -2سامانه نیما (سامانه نظام یکپارچه معامالت ارزی)
«سامانه نظام یکپارچه معامالت ارزی» که به اختصار «سامانه نیما» نام گرفته است
از تاریخ  ۲۸بهمن  ۱۳۹۶به صورت آزمایشی و به شکل رسمی از تاریخ  ۳اردیبهشت
 ۱۳۹۷شروع به کار کرد .این سامانه بستری امن برای خرید و فروش ارز به شمار
میآید .بازرگانان درخواستهای غیربانکی خود را برای تأمین ارز در سامانهی جامع
تجارت ثبت میکنند سپس این درخواست به شکل خودکار به این سامانه منتقل
میشود و متعاقب آن درخواست مذکور برای صرافیها قابل مشاهده میشود.
 -2-1اهداف سامانه نیما
 شفافسازی تامین مالی تجارت خارجی
 کمک به تصمیمگیری به منظور سیاستگذاری در حوزه موضوعات ارزی و
تجاری
 حذف تدریجی صرافیهای غیرمجاز ،داللها و سفتهبازان از فرآیند تامین
مالی تجاری کشور
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 کاهش چشمگیر قاچاق کاال به وسیله قطع جریان تامین مالی آن و از صرفه
انداختن آن
 جلوگیری از خروج سرمایه و حفظ منابع ارزی
 ثبات بازار در اثر حذف فعالیتهای سفتهبازی و سوداگری ارزی و با شناسایی
کامل تمامی نیازهای واقعی خرید ارز و الزام به تامین از طریق سامانه
 توزیع ارز مداخلهای بانک مرکزی به بازار براساس رتبه عملکردی صرافیها
در سامانه
 امکان نظارت سیستمی بر عملکرد صرافیها به منظور فعالیت در چارچوب
ضوابط بانک مرکزی و عدم امکان ثبت اطالعات نادرست با هدف فرار مالیاتی
و اقدامات پولشویی
 جلوگیری از فرار مالیاتی صرافیها با رصد سیستمی فعالیتهای مالی در
سامانه
 کاهش هزینهها و افزایش کیفیت خدمات با ایجاد فضای رقابتی برای صرافی-
ها
 -2-2نحوه خرید ارز توسط صرافیها در سامانه نیما
با راهاندازی سامانهی «نیما» ،مقدمات سامان بخشیدن به بازار ارز کشور فراهم
شد .هدف از راهاندازی این سامانه تسهیل تأمین ارز و ایجاد فضای امن برای خریداران
و فروشندگان ارز است .سامانهی یاد شده بدین منظور طراحی شده تا متقاضیان خرید
ارز بتوانند درخواست خود را در یک بستر یکپارچه در اختیار فروشندگان ارز قرار دهند
و فروشندهای که تمایل به ارائهی خدمات دارد ،بتواند در بستری سالم و رقابتی،
پیشنهاد خریدار ارز را پاسخ دهد .سامانهی نیما در واقع بستری آنالین برای خرید و
فروش ارز است.

۷

سامانه نیما و ایفای تعهدات ارزی
بازرگانان میتوانند با مراجعه به سامانهی جامع تجارت ،درخواست خود را برای
تأمین ارز ثبت سفارشهای غیربانکی ثبت کنند .پس از ثبت سفارش و با توجه به
هماهنگی صورت گرفته بین بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،این درخواست به صورت خودکار و برخط به سامانهی نیما انتقال پیدا
میکند و در نتیجه درخواست خرید ارز بازرگانان توسط صرافیها مشاهده میشود و
در صرافیها میتوانند پیشنهاد خود را ارائه کنند.

نمودار  -1ارتباط بازیگران در نظام یکپارچه معامالت ارزی (نیما)
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 -2-3روشهای تأمین ارز
به صورت کلی فرایند تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان کاال و متقاضیان ارز به دو
روش صورت میپذیرد .یکی از روشهای مورد نظر از طریق بانکی است که طی آن
واردکننده ،ثبت سفارش را انجام میدهد و بانک مرکزی از طریق پورتال ارزی ،ارز را
تأمین میکند و از طریق روابط بین کارگزاری بانکهای ایران و سایر کشورها،
پرداختها به فروشندگان خارجی صورت میپذیرد .شیوهی دیگر ،تأمین ارز غیربانکی
است که در آن سیستم بانکی دخالت ندارد و صرافیها به عنوان مهرهی اصلی در تبادل
پول ایفای نقش میکنند .بانک مرکزی روش غیربانکی برای تأمین و انتقال ارز را
زاییدهی تحریمهای بانکی اعالم کرده است.
متقاضیان خرید ارز به طریق غیربانکی میتوانند با استفاده از سامانهی نیما اقدام
به ثبت درخواست کنند و سپس در صورت پیشنهاد از سوی صرافیها برای ارائهی
خدمات ،گزینههای موجود را مشاهده و از بین پیشنهادات ارائه شده ،مورد مطلوب را
انتخاب کنند .در واقع سامانهی نیما به عنوان حلقهی مفقوده بین سامانهی جامع
تجارت و سامانهی پنجرهی واحد تجارت فرامرزی ایفای نقش میکند.
 -2-4مزایای سامانه نیما
یکی از مزایای استفاده از سامانهی نیما ،دسترسی تجار به طیف گستردهای از
صرافیهای بانکی و تضامنی است و از این رو نیما میتواند رقابت سالمی بین صرافیهای
موجود در این سیستم ایجاد کند .اهمیت سامانهی نیما پس از یکسانسازی نرخ ارز
توسط دولت از تاریخ  ۲۱فروردین سال  ۱۳۹۷بیش از پیش افزایش پیدا کرد.
براساس اطالعات ارائه شده توسط بانک مرکزی ،واردکنندگان و صادرکنندگان کاال
به ترتیب برای تأمین ارز مورد نیاز برای ورود کاال پس از ثبت سفارش و همچنین
فروش ارز حاصل از صادرات کاال باید از سامانهی نیما استفاده کنند.
سامانهی نیما از تاریخ  ۲۸بهمن  ۱۳۹۶کار خود را به صورت آزمایشی آغاز کرده
بود؛ اما این سامانه به صورت رسمی از تاریخ  ۳اردیبهشت  ۱۳۹۷شروع به فعالیت کرد.
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براساس اعالم بانک مرکزی ،در نظام ارزی جدید و با بهرهگیری از نظام یکپارچه
معامالت ارزی یا همان نیما ،هیچ واردات رسمی و قانونی بدون رصد و تأیید بانک
مرکزی در خصوص جنبههای ارزی آن قابل انجام نخواهد بود.
سامانهی نیما چهار بازیگر اصلی دارد:
 )۱واردکنندگان کاال و خدمات به عنوان متقاضیان ارز.
 )۲صادرکنندگان کاال و خدمات به عنوان عرضهکنندهی ارز.
 )۳واسطهگران شامل بانکها و صرافیها که منابع را از سمت عرضهکنندگان به
متقاضیان هدایت میکنند.
 )۴سیاستگذار که براساس پیشبینی منابع و مصارف ،نرخ ،دامنهی آزادی نرخ،
اولویتها و سقف مصارف را از طریق سامانه کنترل میکند.
سامانهی نیما سه ویژگی اصلی دارد :الف) این سامانه دادهها و اطالعات کامل و
واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم میکند .ب) فرایند تأمین منابع و تخصیص
مصارف ارزی در یک ساختار یکپارچه انجام میگیرد و ج) عالوه بر پوشش
نیازمندیهای کالن مربوط به تجارت ،قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارزهای
مسافرتی ،درمانی و دانشجویی را هم دارا است.

 -۳سامانه سنا
این سامانه درگاهی است که صرافیها باید معامالت روزانه ارزی خود را در آن
ثبت کنند .این سامانه در آدرس اینترنتی  www.cbifs.com/sanaدر دسترس
است .صرافان موظف به ثبت تمامی معامالت ارزیشان در سنا یا سامانه
نظارت ارز شدهاند و چنانچه تخلفی از آنها سر بزند یا بخواهند از ثبت معامالتشان
امتناع کنند با برخورد بانک مرکزی مواجه میشوند.
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 -3-1مزایای سامانه سنا
خرید و فروش اینترنتی ارز ،حسابداری ،خزانهداری ،دسترسی آنالین به حساب
بانکی و امکان گرفتن قیمت تمام شده ،بخشهای مختلف این نرمافزار را تشکیل
میدهند.
با فعال شدن تمامی بخشهای سامانه نظارت ارز ،صرافی میتواند عالوه بر گرفتن
قیمت تمام شده و تعریف سود و زیان معاملههایش ،با اتصال به بانکی که در آنجا
صاحب حساب است عملیات برداشت و واریز وجه را نیز انجام دهد.

 -4اولویتبندی کاالیی

نمودار -2اولویت بندی کاالیی
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با توجه به اولویتبندی فوقالذکر نحوه تامین ارز اقالم وارداتی به شرح زیر میباشد:
 )1ارز بانکی :ثبت سفارشهای انجام شده اقالم این گروه که شامل اقالم اساسی
و کاالهای ضروری میباشد با ارز رسمی و از محل ارز حاصل از صادرات نفت تامین
خواهد شد.
 )2ارز نیمایی حاصل از صادرات پتروشیمی و صنایع فوالدی :اقالم این گروه
ش امل مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی شده که با ارز حاصل از صادرات
پتروشیمیها و صنایع فوالدی تامین خواهد شد.
 )3ارز نیمایی حاصل از صادرات سایر اقالم :ارز مورد نیاز واردکنندگان سایر
اقالم وارداتی از محل صادرات این گروه تامین میشود.
 )4کاالهای گروه  :4ش امل اقالم و کاالهایی است که تولید داخل داشته و این
تولید پاسخگوی نیاز داخل میباشد.
تذکر :الزم به ذکر است در حال حاضر نحوه اقدام در خصوص گروههای کاالیی
۲و  ۳مشابه است.
نحوه ارائه ارز صادرکنندگان و تامین ارز مورد نیاز واردات در نظام ارزی جدید
طبق شکل زیر میباشد:

12

سامانه نیما و ایفای تعهدات ارزی
 -5نقشه کلی نظام ارزی جدید

نمودار  -3نقشه کلی نظام ارزی جدید

 -6دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات
 -6-1بخشنامه ارزی دولت در خصوص نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات
در سال 139۷
 )۱به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ،صادرکنندگان
کاال مکلفند تا ظرف سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی۹5 ،درصد ارز حاصل
از صادرات خود را (براساس ارزش  FOBیا  FCAیا  EXWکاال) به یکی از شکلهای
زیر یا ترکیبی از آنها استفاده نماید 5 .درصد باقی مانده به منظور تامین هزینههایی از
قبیل بازاریابی ،تبلیغات ،دفاتر خارج از کشور ،در اختیار صادرکننده خواهد بود؛ الف)
واردات در مقابل صادرات ،ب) پرداخت بدهی ارزی خود ،پ) فروش ارز به بانکها و
صرافیهای مجاز و ت) سپردهگذاری ارزی نزد بانکها.
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 تبصره  -۱مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارتصنعت ،معدن و تجارت تعیین خواهد شد ،دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران تهیه خواهد شد.
 تبصره  -۲وجوه سپردهگذاری شده در هر زمان تنها میتواند به مصرف جزءهایالف ،ب و پ برسد.
 تبصره  -۳فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجاز توسط صادرکنندگان کاال بایداز زمان راهاندازی سامانه «نظام یکپارچه مدیریت ارز (نیما)» از طریق سامانه مزبور
صورت بگیرد.
 )۲شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت-
های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده ،مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود
به سایر واردکنندگان نیستند .واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات،
منحصر به تامین نیازهای خود خواهد بود.
تبصره) فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت به
نحوی که با احتساب شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی
غیردولتی حداقل  ۸۰درصد صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعالم
میشود.
 )۳تمامی صادرکنندگان موظفند اطالعات مربوط به عملکرد بندهای فوق را در
سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات (سماصا) ثبت نمایند.
 )۴عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق این
دستورالعمل و توسط صادرکننده ،ظرف مهلت تعیین شده تخلف محسوب شده و طبق
مقررات با آن رفتار خواهد شد.
 )5اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و
سایر مشوقهای صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است.
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 )۶کمیته قیمتگذاری کاالهای صادراتی در گمرکات جمهوری اسالمی ایران
مکلف است تا در مقاطع دو ماهه قیمت کاالهای صادراتی را به روز نماید.
 )۷صادرکنندگانی که مقصد نهایی کاالی آنها کشورهای عراق و افغانستان می-
باشد و مبادالت کاالیی در بازارچههای مرزی تا اطالع ثانوی الزامی به اجرای جزء (پ)
بند ( )۱ندارند.
 )۸آن دسته از صادراتی که در چارچوب قراردادهای پیمانهای پولی سیستم بانکی
به پول ملی تسویه میشوند ،مشمول این دستورالعمل نمیباشند.
 )۹بانکها و صرافیها موظفند ارزهای خریداری شده را در چارچوب مقررات ارزی
به فروش برسانند.
 )۱۰بانکها میتوانند مازاد ارز خریداری شده از صادرکنندگان را به بانک مرکزی
به فروش برسانند.
 )۱۱گمرکات جمهوری اسالمی ایران موظف است تا از تاریخ ابالغ این
دستورالعمل ،اطالعات پروانههای صادراتی را به محض صدور به صورت سیستمی به
بانک مرکزی ارسال نماید.
 )۱۲انجام هر گونه تغییرات در مفاد این دستورالعمل و ضوابط اجرایی به کارگروه
موضوع ماده  ۱۴تصویبنامه صدرالذکر واگذار میگردد.
 -6-2دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 139۷
 )۱تمامی صادرکنندگان کاال و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل
از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور میباشند.
 )۲بانک مرکزی مکلف است تا تنها برای واردات کاال و خدمات صادرکنندگانی
تخصیص و تأمین ارز نماید که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق
ساختار ذیل مشخص باشد.
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 )۳بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که مجموع صادرات ساالنه آنها
تا یک میلیون یورو ،بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو ،بیش از سه میلیون
یورو تا ده میلیون یورو و بیش از ده میلیون یورو به شرح ذیل باشد:
الف) تا یک میلیون یورو
 از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
 در ازای واردات کاال و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود
پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).
 به صورت مستقیم جهت واردات کاال با تشخیص وزارت صنعت ،معدن
و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید
(واردات در مقابل صادرات غیر).
 به صورت حواله یا اسکناس به بانکها و صرافیهای مجاز با ثبت در
"سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید.
ب) بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو
 مکلفند  5۰درصد ارز صادراتی را به "سامانه نیما" واگذار نمایند.
 تبصره :تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
 مابقی ارز را میباید به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:
 در ازای واردات کاال و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از
ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).
 به صورت مستقیم جهت واردات کاال با تشخیص وزارت صنعت ،معدن و
تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در
مقابل صادرات غیر).
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 به صورت حواله یا اسکناس به بانکها و صرافیهای مجاز با ثبت در "سامانه
نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید.
ج) بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو
 مکلفند  ۷۰درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه نمایند.
 تبصره :تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
 مابقی ارز را بایستی به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند.
 در ازای واردات کاال و خدمات و هزینههای بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید
یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات
خود).
د) بیش از ده میلیون یورو
 مکلفند  ۹۰درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه نمایند.
 تبصره :تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
 مابقی ارز را بایستی به طریق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند.
 در ازای واردات کاال و خدمات و هزینههای بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید
یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید.
تبصره :فروش در "سامانه نیما" بیش از درصد مشخص شده در هر یک از سه
دسته فوق ،امکانپذیر است.
تمامی صادرات انجام گرفته از تاریخ  ۱۳۹۷/۱/۲۲مشمول این مصوبه خواهد بود.
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 -6-3دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1398
در آخرین دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات ،صادرکنندگان به دو دسته
صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی و سایر صادرکنندگان تقسیم شدهاند و بازگشت
ارز آن ها به صورت ذیل میباشد:
واردات در

گروه صادراتی

سامانه نیما

اسکناس

مجموعه پتروشیمیها

حداقل %۶۰

حداکثر %۱۰

%۳۰

سایر صادرکنندگان

حداقل %5۰

حداکثر %۲۰

%۳۰

مقابل صادرات

جدول -4بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 98



نکات مهم

 استفاده از روشهای فوق جهت رفع تعهد صادراتی منوط به ثبت اطالعات
فروش در سامانههای مربوطه است.
 حداکثر رفع تعهد ارزی حداکثر  ۴ماه از تاریخ کوتاژ صادراتی است (امکان
مهلت بیشتر با نظر وزارتخانههای صمت و نفت وجود دارد).
 تمامی صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد ارزی برگشت ارز حاصل از صادرات
میباشند.
 صادرکنندگان در صورت عدم امکان عرضه ارز به صورت اسکناس به میزان
تعیین شده در جدول فوق میتوانند از روشهای جایگزین فروش در نیما و
یا واردات در قبال صادرات جهت رفع تعهد ارزی استفاده نمایند.
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 بانک مرکزی  %۲۰ارزش صادراتی اعالمی توسط گمرک را به دلیل نحوه
محاسبه ارزش پایه صادراتی در میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها
منظور مینماید.

 -6-4بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال  1399و
رفع تعهدات ایفا نشده سال های  139۷و 1398
در تیر ماه  ،۱۳۹۹بانک مرکزی نسبت به انتشار بسته سیاستی نحوه برگشت ارز
حاصل از صادرات در سال  ۹۹و تعهدات ایفا نشده سالهای قبل ،اقدام نمود که در
ذیل به آن اشاره می شود:
 -۱صادرکنندگان میبایست حداقل  ۸۰درصد ارز حاصل از صادرات خود را به
صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰درصد آن را به صورت اسکناس در بازار
ثانویه به بانکها و صرافیهای مجاز به فروش برسانند.
در تمامی مفاد این مصوبه ،فروش ارز به صورت حواله های ارزی باید در "سامانه
نیما" و به صورت اسکناس ،باید در "سامانه نظارت ارز (سنا)" ثبت گردد.
تبصره  – 1بنگاههای تولیدی-صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود
میتوانند حداکثر  ۳۰درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده نموده و الزم است
مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل ۷۰درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه
به فروش برسانند.
تبصره  – 2تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از
صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت ،معدن و تجارت
یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکانپذیر است.
 -۲تمامی صادرکنندگان موظفند حداکثر چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی
گمرک ج.ا.ا ،.ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور مطابق بند فوق برگردانند.
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تبصره  – 1امکان تمدید مهلت مذکور در موارد استثناء و با ارائه مستندات دقیق
در صورت پیشنهاد وزارت صنعت ،معدن و تجارت و تأیید بانک مرکزی برای گروه های
محدود کاالیی وجود دارد.
تبصره  – 2صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ارز خود
را برگردانند  ،تعهد ارزی آنان بر مبنای  ۹۰درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.
تبصره  – 3صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی
نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصاد اقدام نکرده اند ،مکلفند باقیمانده تعهدات خود
را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما)
یا قیمت روز بازار ،هر کدام کمتر باشد ،به بانک مرکزی به فروش رسانند.
 -۳به منظور تقویت و ارتقای صادرات غیر نفتی و اطمینان از بازگشت ارز
حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت
عالوه بر پایش کارت های بازرگانی موجود ،اقدام به رتبه بندی
صادرکنندگان در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری ،
موضوع بند (ت) ماده ( ) ۶قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و ماده ( ) ۴آیین
نامه اجرایی مواد ( ) 5و ( )۶قانون مذکور خواهد نمود .بر این اساس
صادرکنندگان به منظور صادرات بیش از سقف اعتباری خود ،می باید نسبت
به ایفای تعهد ارزی اقدام نمایند.
 -۴ارز ناشی از پیمان ها و قراردادهای ارز داخلی با بخش دولتی یا غیر دولتی
بایستی:
الف) از طریق ثبت سفارش برای تامین نیازهای وارداتی قراردادهای مذکور
استفاده شود.
ب) مازاد آن بایستی در بازار ثانویه به فروش رسانده شود.
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 -5وزارت خانه های "نفت"" ،صنعت ،معدن و تجارت "" ،تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی"" ،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"" ،کشاورزی "" ،سایر
نهادهای عمومی غیر دولتی" با توجه به عملکرد صادراتی شرکتهای تحت
پوشش /مدیریت خود و برآورد درآمدهای ارزی سال  ، ۱۳۹۹مسئولیت
پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات مطابق این مصوبات با همکاری بانک
مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های نظارتی و قضایی را دارند.
 -۶به منظور صادرات از محل ورود موقت
الف-تولیدکنندگان موظفند جهت ورود کاال اقدام به ثبت آماری از محل ورود
موقت در سامانه جامع تجارت نمایند.
ب-گمرک جمهوری اسالمی ،اقدام به صدور پروانه واردات موقت بر اساس ثبت
آمار فوق نماید.
ج -تولیدکنندگان اقدام به صادرات از محل پروانه ورود موقت نموده و ضمن رفع
تعهدات ارزی موضوع بند  ۱این ماده ،الباقی ارز حاصل از صادرات را مطابق با این
مصوبه رفع تعهد نماید.
تبصره :در خصوص پروانه های صادرات ،از محل ورود موقت که تاریخ آنها پیش
از این مصوبه است ،برگشت ارز بایستی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ این مصوبه با
فروش 5۰درصد ارزش پروانه های صادراتی مزبور در بازار ثانویه صورت و متعاقبا رفع
تعهد انجام گیرد.
 -۷با توجه به تبصره ( )۲ذیل بند ( )۱مصوبه مورخ  ۱۳۹۷/۷/۱۰شورای عالی
هماهنگی اقتصادی ،ارائه هرگونه خدمات توسط تمامی دستگاه ها و سازمان
های اجرایی ،بانک های عامل و شبکه صرافی ها به صادرکنندگانی که بر
مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نمی نمایند و نیز سایر
اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل
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از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند ،تا زمان ایفای تعهد ارزی
امکان پذیر نمی باشد.
تبصره  - ۱اسامی اشخاص مذکور در بندهای فوق الذکر با همکاری نهادهای
نظارتی استخراج و به دستگاه های اجرایی ذیربط و حسب مورد به مراجع قضایی
منعکس خواهد شد.
تبصره  - ۲بانک مرکزی آمار و اطالعات مربوط به اشخاص فوق الذکر را به صورت
ماهانه جهت اقدام ذیل به تمامی سازمانها و دستگاه های مرتبط ارسال می نماید.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت :
• عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی
• عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش
• عدم صدور هرگونه مجوزهای واردات و صادرات ،تولیدی ،صنفی و نظایر آن
• محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی
گمرک جمهوری اسالمی ایران:
• عدم امکان استفاده از تسهیالت و خدماتی نظیر مسیر سبز  ،پذیرش ضمانت ها
و نظایر آن
• عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی
سازمان امور مالیاتی:
• لغو معافیت ها و مشوق های مالیاتی
بانک مرکزی:
• عدم صدور گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)
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• ارائه گزارش عملکرد حساب های مشکوک به نهادهای ذی ربط
بانک های عامل:
• عدم اعطای تسهیالت و ضمانتنامه های ریالی و ارزی و خدمات بانکی
شبکه صرافی ها:
• ارائه خدمات خرید ،فروش و نقل و انتقال ارز و ارائه خدمات در خارج از کشور
به صادرکنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (تراستی ها) در راستای عدم
برگشت ارز حاصل صادرات تخلف محسوب شده و در صورت احراز ،ضمن لغو مجوز
فعالیت توسط بانک مرکزی ،صرافی متخلف به مراجع قضایی معرفی می شود.
صندوق ضمانت صادرات:
• عدم ارائه هر گونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی ،صدور بیمه نامه ها و
ضمانت نامه ها صادراتی
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و سازمان بنادر و دریانوردی :
• اعمال محدودیت در صدور بارنامه های داخلی و خارجی
• اعمال محدودیت در ارائه کلیه ی خدمات بندری و تسهیالت مرتبط

 -۷روشهای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات
تذکر مهم :در حال حاضر روش های بازگرداندن ارز حاصل از صادرات صرفا از
طریق سامانه نیما و سنا و برای واحدهای تولیدی واردات از محل صادرات (به میزان
 ۳۰%صادرات) می باشد .اما اخیرا در خصوص تهاتر اقداماتی در حال انجام است که در
ویرایش های بعدی لحاظ خواهد شد .ضمنا با توجه به تغییرات مداوم بخشنامه ها،
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سایر روش ها نیز توضیح داده می شود تا درصورت تغییرات آتی تجار با این روش ها
آشنایی داشته باشند.

نمودار  5روشهای بازگرداندن ارز

 -۷-1فروش ارز به صرافیهای مجاز

نمودار  -6فروش ارز به صرافیهای مجاز
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نمودار  -۷فروش ارز به صرافیهای مجاز

 -۷-2واگذاری پروانههای صادراتی به سایر واردکنندهها

نمودار  -8واگذاری پروانه صادراتی به سایر واردکنندگان
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 -۷-3واردات در مقابل صادرات

نمودار  -9واردات در مقابل صادرات

 -۸تامین ارز واردات در نظام جدید ارزی
طبق نمودار زیر واردات در نظام ارزی جدید به صورت بانکی (خرید از بانک ،طرفی،
از محل صادرات و از حساب ارزی وارکننده) و بدون انتقال ارز (موارد موجود در ماده
 ۳۸آییننامه اجرایی قانون مقررات ،صادرات و واردات) میباشد.

26

سامانه نیما و ایفای تعهدات ارزی

نمودار  -10تامین ارز واردات در نظام جدید ارزی

 -8-1تامین ارز از طریق سامانه نیما
در این روش درخواست بازرگان حاوی نوع ارز ،مقصد حواله و زمان از طریق سامانه
نیما به صرافیها ارسال میشود .در ادامه صرافیها پیشنهادات خود را شامل نرخ،
کارمزد ریالی ،کارمزد ارزی به بازرگان ارائه مینمایند و بازرگان براساس پیشنهادات
واصله ،نسبت به انتخاب صراف مورد نظر اقدام مینماید و بعد از تایید پیشنهاد خرید
توسط صراف مهلت و شرایط پرداخت ریال از سوی صراف از طریق سامانه نیما به
بازرگان ارسال میشود .در ادامه بازرگان نسبت به پرداخت ریال ارز مورد نظر از طریق
سامانه نیما اقدام نموده و صرافی بعد از اخذ تایید پرداخت ریال نسبت به صدور حواله
اقدام مینماید و در ادامه حواله از طریق سامانه نیما توسط بازرگان تایید میشود.

2۷
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نمودار  -11تامین ارز از طریق سامانه نیما

مراحل تامین ارز در این روش به صورت زیر میباشد:
 )۱ایجاد ثبت سفارش توسط بازرگان در سامانه جامعه تجارت
 )۲مراجعه حضوری بازرگان به بانک و درخواست تامین ارز
 )۳درخواست گواهی ثبت آماری از بانک مرکزی از سوی بانک عامل
 )۴اخذ تعهدات و وثائق الزم از بازرگانان توسط بانک عامل (مطابق بند "ی" بخش
اول مجموعه مقررات ارزی)
 )5ثبت ابزار پرداخت توسط بانک عامل
 )۶ارائه اسناد حمل به بانک عامل توسط بازرگان
 )۷ثبت اسناد حمل توسط بانک
 )۸نسبت منشاء ارز توسط بازرگان در سامانه جامع
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 )۹صدور اعالمیه تامین ارز توسط بانک عامل
 )۱۰ترخیص کاال از گمرک (با ارائه شماره رهگیری اعالمیه تامین ارز )SATA
 )۱۱رفع تعهد و تضامین از بانک عامل
 -۸-۲فرایند واردات در مقابل صادرات و واگذاری پروانههای صادراتی
 -8-2الف) تامین ارز از محل صادرات خود
 )۱ایجاد ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت
 )۲مراجعه حضوری بازرگان به بانک عامل و درخواست تامین ارز
 )۳درخواست گواهی ثبت آماری از بانک مرکزی توسط بانک عامل
 )۴اخذ وثایق و تعهدات الزم از بازرگان (مطابق بند "ی" بخش اول مجموعه
مقررات ارزی)
 )5ثبت پروانه صادراتی توسط بانک
تذکر :ثبت اطالعات در سامانه توسط بانک عامل ،در صورت نامعتبر بودن پروانه
صادراتی امکانپذیر نخواهد بود.
 )۶ثبت ابزار پرداخت توسط بانک عامل (برات بدون تعهد)
 )۷ارائه اسناد حمل به بانک توسط بازرگان
 )۸ثبت اسناد حمل توسط بانک عامل
 ) ۹ثبت منشا ارزی توسط بازرگان در سامانه جامع (مراجعه به بخش مدیریت
عملیات ارزی بانکی)
 )۱۰صدور اعالمیه تامین ارز توسط بانک عامل
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 )۱۱ترخیص کاال از گمرک با ارائه شماره رهگیری اعالمیه تامین ارز ()SATA
 )۱۲رفع تعهد و تضامین از بانک عامل
-8-2ب) تامین ارز از محل صادرات دیگران
 )۱واگذاری کوتاژ توسط صادرکننده به واردکننده
 )۲ایجاد ثبت سفارش توسط وارکننده در سامانه جامع تجارت
تذکر :جهت تامین ارز از سامانه نیما الزم است بازرگان در عملیات ثبت سفارش،
در تب "مالی -بانکی" فیلد نوع عملیات ارزی را بانکی و فیلد تامین ارز از محل صادرات
انتخاب نماید.
 )۳مراجعه حضوری واردکننده به بانک عامل و درخواست تامین ارز
 )۴درخواست گواهی ثبت آماری از بانک مرکزی توسط بانک عامل
 )5اخذ وثائق و تعهدات الزم از بازرگان طبق بند "ی" بخش اول مقررات ارزی
 )۶ثبت پروانههای صادراتی توسط بانک عامل
تذکر :ثبت اطالعات در سامانه در صورتی نامعتبر بودن پروانههای صادراتی امکان-
پذیر نخواهد بود.
 )۷استعالم جواز واگذاری پروانه توسط بانک عامل
 ) ۸تایید مجوز واگذاری پروانه صادراتی به واردکننده توسط صادرکننده از طریق
سامانه جامع تجارت
 )۹ثبت ابزار پرداخت توسط بانک عامل (برات بدون تعهد)
 )۱۰ارائه اسناد حمل به بانک عامل توسط واردکننده
 )۱۱ثبت اسناد حمل به بانک عامل
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 ) ۱۲ثبت منشا ارز توسط واردکننده از طریق مراجعه به بخش مدیریت عملیات
ارزی بانکی
 )۱۳صدور اعالمیه تامین ارز توسط بانک عامل
 )۱۴ترخیص کاال از گمرک با ارائه شماره رهگیری اعالمیه تامین ارز ()SATA
 )۱5رفع تعهد و تضامین از بانک عامل توسط واردکننده

 -۹راهنمای خرید ارز از سامانه نیما
خرید ارز قابلیت جدیدی در سامانه جامع تجارت است که به بازرگانان محترم این
امکان را میدهد که درخواست خرید ارز (حواله) خود را به صورت سیستمی به تمام
صرافیهای مجاز ارائه دهند و پس از دریافت پیشنهادهای آنها ،بهترین پیشنهاد را
انتخاب و معامله خود را تا مرحله تأیید وصول حواله پیگیری نمایند.
خرید ارز فقط برای تأمین ارز در ثبت سفارشهای بانکی دارای گواهی ثبت آماری
تأیید شده به صورت "بانکی نیما" قابل استفاده است .بازرگان برای استفاده از این
قابلیت ،باید پس از انجام ثبت سفارش ،به بانک عامل مراجعه کند ،سپس بانک عامل
باید نسبت به ثبت درخواست تخصیص ارز ،دریافت تأیید بانک مرکزی ،اخذ تعهد از
واردکننده مطابق تبصره  ۴بند "ی" بخش اول مجموعه مقررات ارزی و ثبت آن در
پورتال ارزی اقدام نماید .پس از طی این مراحل ،بازرگان میتواند از طریق منوی »
عملیات ارزی«» ،مدیریت عملیات ارزی بانکی» گزینه خرید ارز را مطابق شکل انتخاب
نماید.
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نمودار  -12نحوه ورود به بخش خرید ارز

 -9-1ایجاد درخواست جدید
برای شروع کار در صفحه اصلی پس از انتخاب یکی از ثبت سفارشها ،گزینه «ایجاد
درخواست جدید» را انتخاب نمایید .با انتخاب این گزینه ،در صورت داشتن گواهی
ثبت آماری از نوع »بانکی نیما« تأیید شده در بانک مرکزی که بانک عامل برای آن
تعهد الزم را دریافت کرده است ،به صفحه ایجاد درخواست منتقل میشوید.

شکل  -13صفحه اصلی
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 )1تعیین مبلغ (ویزارد اول)
در ویزارد اول نوع ارز و مبلغ حواله مشخص میگردد .برای شروع کار ،از قسمت
ردیف گواهی یکی از گواهیهای ثبت آماری خود را از لیست انتخاب نمایید.
نکته :در این لیست فقط گواهیهای ثبت آماری تأیید شده از نوع "نیما بانکی"
نمایش داده میشوند که بانک عامل اخذ تعهد آنها از بازرگان را تأیید کرده باشد.
پس از انتخاب گواهی ،فیلدهای سقف خرید و نوع ارز گواهی تکمیل میشوند.
سقف خرید به معنای حداکثر مبلغی (به ارز گواهی ثبت آماری) است که میتوان برای
آن درخواست خرید ارز داد.

شکل  -14ویزارد تعیین مبلغ درخواست

در ادامه باید نوع ارز درخواست (که میتواند با ارز ثبت سفارش و گواهی ثبت
آماری متفاوت باشد) را انتخاب کنید .پس از انتخاب نوع ارز ،مبلغ مورد نظر خود را
وارد نمایید و در صورت تفاوت نوع ارز درخواست با ارز گواهی ثبت آماری ،سیستم با
نرخ تبدیل روز بانک مرکزی مبلغ شما را با ارز گواهی ثبت آماری محاسبه میکند و
نمایش میدهد .در قسمت نوع حواله منظور از «خالص» ،واریز کل وجه درج شده به
حساب ذینفع است و تمامی کارمزدها و هزینههای انتقال وجه اضافه بر این مبلغ
محاسبه و اخذ خواهد شد ،در مقابل با انتخاب» ،ناخالص» کارمزدها و هزینههای انتقال
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وجه ،از مبلغ درخواست کسر میشود و مبلغی کمتر از مبلغ درج شده به حساب ذینفع
واریز خواهد شد .پس از درج مبلغ ،گزینه افزودن به لیست فعال میشود و میتوانید
این مبلغ را جدول ریز درخواست اضافه نمایید .پس از مشخص نمودن مبلغ درخواست
با انتخاب گزینه بعدی به ویزارد دوم میروید.

 )2اطالعات مقصد (ویزارد دوم)
در این بخش اطالعات مقصد حواله مشخص میشود .اطالعات مقصد شامل دو
بخش اطالعات بانک مقصد و اطالعات ذینفع میباشد .با انتخاب جستجو فیلد بانک
مقصد لیست بانکها گشوده میشود و میتوانید با اسم بانک یا کد سوئیفت بانک مورد
نظر خود را جستجو و انتخاب نمایید .با انتخاب بانک مقصد ،فیلدهای کد سوئیفت و
کشور مقصد به صورت خودکار تکمیل میشوند .صدور حواله در برخی از کشورها
نیازمند کدهای بانکی اختصاصی دیگری است که در فیلد سایر کدها میتوانید کد
مربوطه را انتخاب نمایید .اطالعات ذینفع شامل نام ،آدرس ،تلفن و شماره حساب
مقصد است .تکمیل نام ذینفع و حداقل یکی از دو فیلد شماره حساب یا  IBANاجباری
است .پس از تکمیل موارد اجباری با انتخاب گزینه بعدی به ویزارد نهایی میروید.

شکل  -15ویزارد اطالعات مقصد درخواست
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 )3اطالعات تکمیلی (ویزارد سوم)

شکل  -16ویزارد اطالعات تکمیلی درخواست

در اولین قسمت از این بخش باید نوع درخواست خود را مشخص نمایید .اگر نوع
درخواست را تمام صرافیها انتخاب نمایید درخواست شما برای تمام صرافیهای مجاز
سطح کشور ارسال میگردد و پیشنهادهای آنها را دریافت خواهید کرد .اگر تمایلی به
این کار ندارید و ترجیح میدهید با صرافی آشنای خود کار کنید ،میتوانید با انتخاب
گزینه یک صرافی خاص و جستجوی نام صرافی مدنظرتان ،درخواست خود را فقط
برای وی ارسال نمایید.

شکل  -1۷انتخاب یک صرافی خاص

حداکثر تاریخ قابل قبول برای وصول حواله به حساب ذینفع را در فیلد «مهلت
پرداخت» مشخص نمایید .این تاریخ برای این منظور در نظر گرفته شده است که
صرافی در صورتی که توانایی انجام حواله تا تاریخ مدنظر شما را دارد اقدام به ارائه
پیشنهاد کند .درخواست شما تا تاریخی که در فیلد «تاریخ اعتبار درخواست» مشخص
می کنید ،اعتبار دارد و پس از آن تاریخ ،پیشنهاد جدیدی دریافت نمیکنید .بعد از
این تاریخ چنان چه پیشنهادی دریافت کرده باشید ،میتوانید آن را انتخاب نمایید و
در صورت عدم وجود پیشنهاد ،درخواست شما ابطال میشود .در نهایت در فیلد علت
درخواست حواله میبایست مشخص نمایید حواله شما به چه منظوری صورت میگیرد.
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اطالعات این فیلد در کمک به صرافیها برای پاسخگویی به سواالت احتمالی نهادهای
نظارتی بینالمللی مثمرثمر خواهد بود ،در نتیجه ،از ارائه اطالعات غلط پرهیز کنید.
بسیاری از صرافیها شماره و تاریخ پروفرما را نیز از مشتریان خود مطالبه میکنند که
در صورت تمایل میتوانید این اطالعات را نیز در این فیلد درج نمایید .در نهایت ،با
انتخاب گزینه ثبت و تمام ،درخواست شما در صف ارسال قرار میگیرد و در صورت
عدم بروز مشکل و ارسال اطالعات ،درخواستی با وضعیت منتظر دریافت پیشنهاد در
جدول درخواستهای خود مشاهده میکنید.
 )4جزییات درخواست
در صفحه اصلی ،لیست درخواستهایی را که ثبت کردهاید ،مشاهده میکنید .با
انتخاب گزینه «جزییات» ذیل هر سطر ،به صفحه جزییات درخواست منتقل میشوید.
در این بخش ریز اطالعات درخواست را مشاهده مینمایید .همچنین بسته به وضعیت
درخواست امکان ویرایش یا حذف آن را خواهید داشت.

شکل  -18جزییات درخواست

 )5حذف درخواست
حذف درخواست تا قبل از پرداخت ریال امکانپذیر است.
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 )6ویرایش درخواست
تا زمانی که پیشنهادی انتخاب نکرده باشید ،امکان ویرایش اطالعات ذینفع ،تاریخ-
ها و علت درخواست حواله را دارید .ویرایش سایر موارد امکانپذیر نیست و برای تغییر
میبایست درخواست را حذف و درخواست جدیدی ایجاد نمایید.
 )۷وضعیتهای درخواست
درخواستهای خرید ارز دارای وضعیتهای مختلفی هستند که پیشرفت کار را
نمایش میدهند .این وضعیتها که در ستون وضعیت نمایش داده میشوند ،به شرح
زیر هستند:

شکل  -19وضعیتهای مختلف درخواستهای خرید ارز
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 )8دریافت پیشنهاد و انجام معامله
پس از ثبت درخواست و در صورت دریافت پیشنهاد ،برای ادامه فرایند خرید ارز
میبایست به صفحه جزییات درخواست مراجعه نمایید .این صفحه شامل بخشهای
مختلفی است که تمام فرایند انجام معامله ،از مشاهده و انتخاب پیشنهادها تا تأیید یا
عدم تأیید وصول حواله در آن صورت میگیرد.
 )9پیشنهادها
در مدت زمانی که درخواست شما دارای اعتبار است ،صرافیها میتوانند روی آن
پیشنهاد ثبت کنند .در این صورت پیشنهادهای دریافت شده از صرافان در جدولی در
بخش پیشنهادها نمایش داده میشوند.

شکل  -20بخش پیشنهادها

اطالعات پیشنهاد به شرح زیر است:
 کارمزد ریالی و ارزی :کارمزدهای پیشنهادی صرافی
 قیمت واحد :قیمت فروش هر واحد ارز به ریال
 قیمت کل :برابر است با (مبلغ ارزی  +کارمزد ارزی) × قیمت واحد  +کارمزد
ریالی
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 حداکثر زمان صدور حواله :حداکثر زمانی که صرافی پیشبینی میکند پس
از پرداخت وجه ریالی معامله ،حواله به مقصد میرسد.
 مهلت اعتبار پیشنهاد :پیشنهاد تا این زمان معتبر و قابل انتخاب است.
 توضیحات :اگر صرافی در رابطه با پیشنهاد خود توضیحاتی داشته باشد در
این قسمت نمایش داده میشود.
 اطالعات صرافی :آدرس ،شماره تماس و شرایط عمومی صدور حواله صرافی
را میتوانید در این قسمت مشاهده نمایید.

 -9-2انتخاب پیشنهاد
پس از مشاهده پیشنهادها ،میتوانید یکی از آنها را انتخاب نمایید .در این صورت،
وضعیت درخواست منتظر تأیید صرافی میشود و درخواستی برای صرافی منتخب
ارسال میگردد تا پیشنهاد خود را تأیید نماید .چنانچه پیشنهاد از سمت صرافی رد
شود ،وضعیت درخواست از «منتظر تایید صرافی» به وضعیت قبل بازمیگردد و در
صورت تأیید ،وضعیت درخواست «آماره پرداخت ریال» میشود.
لغو انتخاب
تا قبل از پرداخت ریال چنان چه به هر دلیل از انتخابی که کردهاید پشیمان شدید
میتوانید از معامله انصراف دهید .برای این منظور از گزینه لغو انتخاب استفاده نمایید.
پس از انصراف میتوانید پیشنهاد دیگری را انتخاب و یا درخواست خود را حذف نمایید.
پرداخت ریال
پس از این که صرافی پیشنهاد خود را تأیید کرد ،وضعیت درخواست آماده پرداخت
ریال میشود .در این بخش شما میبایست قیمت کل را به حسابی که اطالعات آن را
در سامانه مشاهده میکنید ،واریز نمایید.
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نکته اول :مهلت پرداخت ریال از سوی صرافی مشخص شده است و سامانه کنترلی
برای آن در نظر نگرفته است .چنان چه پرداخت بعد از این تاریخ صورت بگیرد و
اختالفی بین شما و صرافی رخ دهد ،مسئولیت پیگیری و حل اختالف به عهده شما
میباشد.

شکل  -21بخش پرداخت ریال

پس از پرداخت ریال میبایست اطالعات آن را در سامانه ثبت نمایید .این اطالعات
پس از بررسی توسط سیستم و صراف تأیید یا رد میشوند.
نکته دوم :میتوانید پرداخت را در چند مرحله انجام دهید.
بعد از این که جمع مبلغ پرداختهای تأیید شده قیمت کل پیشنهاد را پوشش
داد ،وضعیت درخواست منتظر صدور حواله میشود و صراف میبایست اقدام به ارائه
رسید سنا و صدور حواله نماید.
اطالعات حواله
صدور حواله توسط صرافیها چند روز طول خواهد کشید .در این مدت صرافی
میبایست اطالعات معامله را در سامانه سنا ثبت و اطالعات آن را به سامانه جامع
ارسال نماید .در این صورت این اطالعات ،در بخش اطالعات حواله نمایش داده خواهد
شد.
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نکته :در رسید سامانه سنا کارمزد وجود ندارد و جمع مبلغ ریالی به میزان کارمزد
ریالی کمتر از قیمت کل پیشنهاد است.
همچنین صراف میتواند تا قبل از اعالم صدور حواله ،مستنداتی را جهت نمایش
جریان صدور حواله برای شما ارسال نماید .در صورتی که صراف اتمام صدور حواله را
اعالم نماید ،وضعیت درخواست آماده تأیید نهایی میشود.

شکل  -22بخش اطالعات حواله

تأیید نهایی
در فرمهای حوالهای که صرافیها در اختیار شما قرار میدهند ،معموال عبارتی با
این مضمون وجود دارد که متقاضی موظف است حداکثر ظرف مدت مشخصی پس از
صدور حواله ،عدم وصول حواله را به اطالع صراف برساند و پس از آن صرافی مسئولیتی
را قبول نمیکند .این بخش از سامانه بدین منظور طراحی شده است.

شکل  -23بخش تأیید نهایی
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چنان چه گزینه وصول حواله را تأیید نمایید وضعیت درخواست مختومه میگردد
و معامله پایان میپذیرد .با انتخاب گزینه عدم وصول حواله وضعیت درخواست یک
مرحله به عقب بازمیگردد و به صراف اطالعرسانی میشود .چنان چه این گزینه را در
زمان مشخص شده توسط صرافی (معموال در شرایط عمومی صرافیها ذکر میگردد)
انتخاب کرده باشید صراف موظف است پیگیریهای الزم را به عمل آورد.
نکته :سامانه جامع تجارت مسئولیتی در قبال اختالفات احتمالی ناشی از عدم
صدور و وصول حواله نخواهد داشت.

 -۱۰راهنمای تعیین منشأ ارز و اظهار شناسه رهگیری
در فرآیند تجارت تمامی کاالها ،شما باید قبل از ترخیص کاال در ثبت سفارشهای
غیربانکی و قبل از مراجعه به بانک عامل جهت دریافت اعالمیه تامین ارز در ثبت
سفارشهای بانکی اقدام به اعالم منشأ ارز نمایید .اما برای کاالهای مشمول شناسه
رهگیری ،پس از تعیین منشأ ارز ،باید شناسه رهگیری نیز اظهار شود .در این راهنما
ضمن معرفی گام به گام مراحل تعیین منشأ ارز ،به چگونگی اظهار شناسه رهگیری
پرداخته خواهد شد.
 -10-1تعیین منشأ ارز ثبت سفارشهای غیربانکی
در نمودار زیر فرآیند تعیین منشا ارز برای ثبت سفارشهای غیربانکی قابل مشاهده
میباشد.
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نمودار 24

در ثبت سفارشهای غیربانکی پس از انجام ثبت سفارش باید منشأ ارز ثبت شود.
برای این منظور پس از انتخاب گزینه عملیات ارزی و مدیریت عملیات ارزی غیربانکی
از منوی کنار ،گزینه تعیین منشأ ارز مطابق شکل زیر را انتخاب کنید.
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شکل  -25ورود به صفحه تعیین منشأ ارز غیربانکی

سپس با انتخاب شماره ثبت سفارش مورد نظر خود ،دکمه ایجاد منشا ارز جدید
را بزنید.

شکل  -26انتخاب دکمه ایجاد منشاء ارز جدید

سپس مطابق شکل زیر پس از انتخاب کاالی مورد نظر ،فیلدهای وزن ناخالص،
وزن خالص و تعداد /مقدار و تعداد بستهبندی کاال را انتخاب نمایید .توجه داشته باشید
در این مرحله شما فقط میتوانید کاالهای موجود در ثبت سفارش خود را تا سقف
تعداد اعالم شده در مرحله تجاری انتخاب نمایید .در غیر این صورت سامانه از ادامه
انجام فرآیند توسط شما جلوگیری خواهد کرد .پس از وارد کردن فیلدهای اطالعاتی
مربوط به کاال ،سایر فیلدهای اطالعاتی را نیز پر کنید.
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شکل  -2۷تکمیل اطالعات کاال و مبالغ منشأ ارز غیربانکی

در خصوص شماره و تاریخ بارنامه ابتدا مقادیر خواسته شده را وارد کرده سپس
گزینه افزودن به لیست را انتخاب نمایید.

شکل  -28افزودن اطالعات بارنامه به منشأ ارز غیربانکی
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همچنین امکان ثبت بیش از یک بارنامه در این مرحله با تکرار عملیات باال وجود
دارد .پس از تکمیل همه اطالعات گزینه بعدی را انتخاب کنید .پس از انتخاب کاال و
هزینههای مربوطه ،شما باید به مشخص کردن تعیین منشأ ارز خود اقدام نمایید .در
ثبت سفارشهای غیربانکی قلمهای منشأ ارز قابل انتخاب عبارتند از :صرافی ،واردات-
صادرات و ارز با منشأ خارجی.
شما میتوانید یک یا چند قلم منشأ ارز را انتخاب نمایید .در این مرحله باید پس
از انتخاب یک قلم منشأ ارز ،نسبت به تکمیل فیلدهای ضروری مربوط به آن اقدام
نمایید .در صورتی که نوع ارز انتخابی شما غیر از نوع ارز ثبت سفارش باشد ،سیستم
معادل آن را به ارز ثبت سفارش محاسبه کرده و در کادر آبی رنگ به شما نشان خواهد
داد .پس از پر کردن فیلدهای مربوط به قلم منشأ ارز ،باید گزینه استعالم از بانک
مرکزی را انتخاب کرده و منتظر پاسخ باشید.

شکل  -29استعالم اقالم منشأ ارز غیربانکی

در صورت تایید قلم منشأ ارز وارد شده توسط بانک مرکزی ،آن را در جدول پایین
مشاهده خواهید کرد.
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شکل  -30جدول اقالم منشأ ارز غیربانکی

در ادامه میتوانید قلم منشأ ارز جدیدی را ثبت نمایید .توجه به این نکته ضروری
است که مجموع مبالغ قلمهای منشأ ارز اعالم شده باید برابر با مبلغ کل منشأ ارز شود.
ارز شما به عنوان مثال ،اگر مبلغ کل منشاء ارزتان  5۰۰۰دالر باشد ،میتوانید از دو
رسید سنا که مبلغ یکی از آنها  ۸۰۰دالر و دیگری  ۱۲۰۰دالر است و همچنین دو
کاپوتاژ صادراتی به مبلغ  5۰۰و  ۱۰۰۰دالر و نیز یک ارز با منشا خارجی به مبلغ
 ۱5۰۰دالر استفاده نمایید .همان طور که مشاهده مینمایید ،مجموع اقالم یعنی «مبلغ
کل» منشا ارز برابر  5۰۰۰دالر است .پس از تکمیل همه اطالعات ،گزینه ثبت و تمام
را انتخاب کنید .منشأ ارز ثبت شده به همراه شماره ساتا (رهگیری) مربوط به آن در
جدول منشأ ارزهای غیربانکی قابل مشاهده خواهد بود.
 -10-2تعیین منشأ ارز ثبت سفارشهای بانکی
در ثبت سفارشهای بانکی پس از انجام ثبت سفارش و ارائه اسناد حمل به بانک
عامل ،باید منشأ ارز ثبت شود .برای این منظور پس از انتخاب گزینه عملیات ارزی و
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مدیریت عملیات ارزی بانکی از منوی کنار ،گزینه تعیین منشأ ارز را مطابق شکل
انتخاب کنید.

شکل  -31ورود به صفحه تعیین منشاء ارز بانکی

سپس با انتخاب شماره ثبت سفارش مورد نظر خود ،دکمه ایجاد منشا ارزی جدید
را بزنید.

شکل  -32انتخاب دکمه ایجاد منشاء ارز جدید

در صورتی که ثبت سفارش به صورت حمل یکسره یا حداقل اسناد نباشد و بانک
عامل اسناد حمل مربوط به ثبت سفارش انتخاب شده را در پورتال ارزی بارگذاری و
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تأیید نکرده باشد ،پیغام خطا برای سند گشایش مطابق شکل زیر به شما نشان داده
میشود و سامانه از ادامه فرایند جلوگیری میکند.

شکل  -33خطای عدم بارگذاری سند حمل توسط بانک عامل

در صورتی که سند حمل ارسال شده باشد یا ثبت سفارش به صورت حمل یکسره
یا حداقل اسناد باشد ،سیستمی با نمایش پیغام مربوط ،اجازه ادامه فرایند ثبت منشأ
ارز را میدهد .در این مرحله با انتخاب گزینه ایجاد منشأ ارز مطابق شکل زیر وارد فرم
ایجاد منشأ ارز میشوید.

شکل  -34ورود به صفحه ایجاد منشأ ارز بانکی
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سپس مطابق شکل فرم ایجاد منشأ ارز نمایش داده میشود .پس از انتخاب سند
حمل ،اطالعات آن نمایش داده میشود .سپس با انتخاب کاالی مورد نظر ،فیلدها،
تعداد /مقدار ،وزن ناخالص ،وزن خالص و تعداد بستهبندی کاال را تکمیل نمایید .توجه
داشته باشید که در این مرحله شما فقط میتوانید کاالهای موجود در ثبت سفارش
خود را تا سقف تعداد اعالم شده در مرحله تجاری و برابر با سند حمل انتخاب شده
درج کنید .در غیر این صورت سامانه از ادامه انجام فرآیند توسط شما جلوگیری خواهد
کرد .پس از وارد کردن فیلدهای اطالعاتی مربوط به کاال ،سایر فیلدهای اطالعاتی به
صورت خودکار تکمیل میشوند و امکان تغییر آنها وجود ندارد.

شکل  -35تکمیل اطالعات کاالی منشأ ارز بانکی

در خصوص شماره و تاریخ بارنامه ابتدا مقادیر خواسته شده را وارد کرده سپس
گزینه افزودن به لیست را انتخاب نمایید.
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شکل  -36افزودن اطالعات بارنامه به منشأ ارز بانکی

همچنین امکان ثبت بیش از یک بارنامه در این مرحله با تکرار عملیات باال وجود
دارد .پس از تکمیل همه اطالعات گزینه تأیید درخواست را انتخاب کنید .سپس
وضعیت منشأ ارز ثبت شده در جدول منشأ ارزهای بانکی منتظر نتیجه بانک خواهد
شد .پس از تأیید منشأ ارز از سوی بانک عامل شماره ساتا مربوط در جدول درج میشود.
 -10-3اظهار شناسه رهگیری
پس از تعیین منشأ ارز و دریافت شماره ساتا ،در صورتی که کاالهای منشأ ارز
مشمول شناسه رهگیری باشند ،مطابق مورد نشان داده شده در شکل زیر وضعیت
منشأ ارز به »منتظر اظهار شناسه رهگیری» تغییر میکند .با انتخاب دکمه جزییات
مربوط به این منشأ ارز ،میتوانید اطالعات شناسه کاال و دیگر جزییات مربوط به منشأ
ارز را مشاهده کنید.
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شکل  -3۷وضعیت منشأ ارز پس از دریافت شماره ساتا از بانک مرکزی

در این مرحله باید با انتخاب دکمه اظهار شناسه رهگیری این فرایند را آغاز کنید.
با انتخاب این دکمه ،صفحهای مشابه شکل زیر نمایش داده میشود .در این صفحه
میتوانید فایل نمونه جهت ثبت اطالعات شناسه رهگیری را دانلود کنید .پس از تکمیل
اطالعات در داخل این فایل و ذخیره آن ،با فشردن دکمه »انتخاب فایل« فایل تکمیل
شده را بارگذاری کنید .توجه کنید که در فایل بارگذاری شده باید به تعداد کاالهای
اظهار شده در منشأ ارز (مثالً در تصویر زیر  )۶5۰۰سطر وجود داشته باشد .سپس با
انتخاب دکمه استعالم شناسههای رهگیری فرایند استعالم سیستمی شناسههای
رهگیری آغاز میشود.
تذکر :توجه داشته باشید که اطالعات وارد شده در فایل نمونه اعم از شناسه کاال
و شناسههای رهگیری نبایستی به شکل نماد علمی (به عنوان نمونه؛ (3.5795E+14
و یا اعشاری ذخیره به عنوان نمونه؛  358000071790735.00شده باشند .در این
صورت این موارد با خطا مواجه شده و قابل پذیریش نخواهند بود .برای جلوگیری از
این مشکل ،پس از ورود اطالعات خود در فایل مورد نظر ،تمامی سلولهای فایل اکسل
را انتخاب نموده و با کلیک راست ،از گزینهی  Format Cellsرا انتخاب نمایید.
سپس از زبانهی  Numberدستهبندی  Numberرا انتخاب نموده و مقدار
 Decimal placesرا برابر (صفر) تنظیم نمایید و بر روی  OKکلیک کنید.
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شکل  -38اظهار شناسه رهگیری

در صورت تأیید شناسههای رهگیری ،وضعیت منشأ ارز مطابق شکل زیر به »آماده
اظهار گمرکی» تغییر میکند.

شکل  -39تغییر وضعیت منشأ ارز پس از تأیید شناسههای رهگیری

در صورتی که در فایل بارگذاری شده ،ردیف کاالیی در قالب نامناسب و یا دچار
خطا وجود داشته باشد ،شناسههای رهگیری به وضعیت عدم تایید شناسههای رهگیری
قابل مشاهده خواهد بود .در این وضعیت مطابق تصویر زیر بایستی با دانلود فایل خطا،
ردیفهای خطادار را اصالح نموده و دوباره بارگذاری نمایید .سپس بر روی دکمه
استعالم شناسههای رهگیری کلیک نمایید.
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شکل  -40وضعیت عدم تأیید شناسههای رهگیری پس از استعالم آن

نکته :در فایل نمونه برای شناسههای رهگیری  IMEIتجهیزات دارای سیمکارت
بایستی اطالعات هر قلم کاال را در یک ردیف تکمیل نمایید .مطابق تصویر زیر در این
فایل در ستون اول کد شناسه کاالی مربوط به آن کاال را وارد نموده و در ردیفهای
دوم تا پنجم به ترتیب در صورت یک سیمکارته یا دوسیمکارته و به باال مقدار شناسه-
های  IMEIآن کاال (دستگاه) را وارد مینمایید .همچنین الزم است در ستون ششم
(آخری) عددی  ۶رقمی تصادفی بین  ۱۱۱۱۱۱الی  ۹۹۹۹۹۹به عنوان کد فعالسازی
آن دستگاه (مورد استفاده در طرح رجیستری) درج نمایید .توجه داشته باشید که
کدهای فعالسازی وارد شده در فایل شما نباید تکراری باشند.

شکل  -41ساختار فایل نمونه بارگذاری شناسههای رهگیری IMEI
تجهیزات دارای سیمکارت
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منابع و ارتباط با مسولین:
 کتاب اصول و ضوابط کاربردی در تجارت خارجی انتشارات چاپ و نشر بازرگانی پورتال سازمان توسعه تجارت ایران جزوات آموزشی تجارت الکترونیک وزارت صنعت ،معدن و تجارت -مصوبات هیات دولت و دستورالعملهای مرتبط

 راهنمای سامانه جامع تجارت ایران منتشره مرکز توسعه تجارت الکترونیکوزارت صمت
ارتباط با مؤلف و ارسال نظرات:
تلفن۳۷۰۱۱۱۱۹ :
ایمیلAmirfakhrianali@gmail.com :
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سواالت متداول فعاالن اقتصادی



سوال :تکلیف شرکتهایی که صادرات به عراق و افغانستان دارند و
ما به ازای کاالی تجاری خود ،ریال دریافت میکنند ،در روند رفع
تعهدات ارزی چیست؟ آیا برای صادرات ریالی در این بحث ،تدبیری
اندیشیده شده است؟

پاسخ :صادرات یعنی ایجاد قدرت خرید از بازار جهانی یا به عبارتی یعنی پولی که
بتوان از کشورهای خارجی به ازای فروش کاال دریافت کرد و در جای دیگر با آن پول
بتوان خرید کرد .به همین استناد صادرات ریالی معنایی پیدا نمی کند و بانک مرکزی
نیز این مفهوم را نمیپذیرد.
معنای صادرات ارزآوری است پس صادرات ریالی مفهومی جز خروج سرمایه ندارد
و ارز ناشی از اینگونه صادرات (،خصوصا در صادرات عمده) باید به چرخه اقتصاد
برگردد.
البته از  ۲۱فروردین  ۱۳۹۷تا  ۱۶مرداد همان سال با مصوبه هیات دولت،
صادرکنندگان اجازه داشتند به این دو کشور صادرات ریالی داشته باشند اما دستور
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مذکور تنها برای همان مقطع مصداق داشت و متاسفانه مشاهده میکنیم که
صادرکنندگان بعد از مرداد  ۹۷و حتی پارسال و یا هم اکنون نیز مدعی می شوند که
صادرات ما به ریال بوده است.
باید اذعان کنیم که امکان چانه زنی با بانک مرکزی در این زمینه وجود ندارد و
این بانک تاکید دارد که اگر یک فعال اقتصادی ریال دریافت کرده است ،در نتیجه
صادرکننده نیست و فقط برای کسانی که در آن مقطع  ۴ماهه ریال اخذ کرده و
اطالعات خود را ثبت نکردند ،در تالش هستیم تا سامانه بازگشایی شود و مشکل آن
ها برطرف گردد .باز هم تاکید داریم که بعد از آن تاریخ امکان ثبت صادرات ریالی
وجود ندارد و صادرکنندگان باید ما به ازای صادرات خود ،ارز را به چرخه اقتصاد کشور
بازگردانند.


سوال :سال گذشته در یک نمایشگاه خارجی با کارت بازرگانی فردی
دیگر شرکت کردم و در حال حاضر برای عودت کاال ،باید اظهار آن
از سوی فرد دارنده کارت صورت بگیرد اما آن شخص اکنون کارت
بازرگانی فعال ندارد و برای ورود کاال دچار مشکل شده ایم؛ چه باید
بکنیم؟

پاسخ :در نمایشگاههای مجوزدار سازمان توسعه تجارت در خارج از کشور ،معموال
مجری نمایشگاه با کارت خود اقدام به خروج کاالی همه اعضای تیم به خارج از کشور
میکند و همان کارت نیز کاالها را برمیگرداند و شرکتکنندگان در نمایشگاههای
بینالمللی مشکلی ندارند اما احتماال این شخص به طور انفرادی شرکت کرده و به
همراه تیم نبوده است .تاکنون با چنین موردی برخورد نداشته ایم و اگر الزم است ،این
موضوع از سوی سازمان صمت خراسان رضوی تایید شود و با سازمان توسعه تجارت
مکاتبه صورت بگیرد تا از طریق گمرک موضوع را پیگیری کنیم.


سوال :نحوه کار با سامانه نیما برای صادرکننده چگونه است؟ آیا باید
به صرافی مراجعه کنیم؟ چه صرافیهایی مورد تایید هستند و می
توان با آسودگی خاطر از خدمات آن ها گرفت؟
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پاسخ :اگر صادرکنندگان در پی رفع تعهد ارزی جامانده از سالهای  ۹۷و  ۹۸هستند،
باید به صرافی مراجعه کنند و در این رابطه  ۲5صرافی بانکی پیش بینی شده است که
دسترسی به سامانه نیما و سنا دارند و صادرکننده میتواند از این طریق ایفای تعهدات
را انجام دهد .ضمن اینکه ،صرافی باید گزینه صادراتی بودن ارز را اعمال کند و در
انتهای رسیدی که به صادرکننده میدهد ،این موضوع تایید شده باشد تا مشکلی برای
ایفاکنندگان تعهد ارزی ایجاد نگردد.


سوال :کارت یکی از بازرگانان تعلیق شده است و با وجود ایفای تعهد
و تایید اصالت گواهی از سوی سازمان صمت ،امکان رفع تعلیق برای
او تا زمانی که سازمان توسعه تجارت تایید نکند ،وجود ندارد .این
فرد یا فعاالن اقتصادی که تجربه مشابه دارند ،چه باید بکنند؟

پاسخ :اگر ایفای تعهد در تیرماه انجام شده باشد ،حتی اگر رسید صرافی از سوی
سازمان صمت تایید شده باشد ،چون تعهدات ارزی نسبت به ماه قبل تغییر کرده است،
اطالعات مرداد یا شهریور برای رفع تعهد باید جداگانه استعالم گردد.
در رسیدهای صرافی نیز حتما باید موضوع ارز حاصل از صادرات لحاظ شده باشد
و سازمان صمت باید این رسیدها را دریافت و به ما منعکس نماید تا همان روز استعالم
را از بانک مرکزی انجام دهیم و مشکلی پیش نیاید .متاسفانه بانک مرکزی به خاطر
دغدغه های فراوانش ،به استعالمها کمی با تاخیر پاسخ می دهد اما در صحبتی که
اخیرا با مسئوالن آن داشتیم ،مقرر شد تا استعالم تعهدات ارزی مرداد ماه را ظرف یک
هفته پاسخ دهند؛ در این فاصله هر فهرستی به طور روزانه به دستمان برسد ،استعالم
میکنیم تا رفع تعلیق کارت بازرگانی صورت بگیرد.


سوال :آیا بدهیهای ارزی مربوط به سنوات گذشته را میتوان از
محل واردات تسویه کرد؟
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پاسخ :واردات در قبال صادرات فقط مختص سال  ۹۹است و برای جاماندگان سالهای
 ۹۷و  ۹۸این موضوع دیده نشده است .تنها راه ممکن برای پرداخت بدهیهای ارزی
این جاماندگان ،سامانه نیماست.
اما برای تعهدات سال  ، ۹۹اگر صادرکننده ای توامان تولیدکننده نیز باشد ،میتواند
ما بهازای ۳۰درصد از ارز صادراتی خود واردات انجام دهد و  ۷۰درصد مابقی را به
سامانه نیما عرضه نماید.


سوال :چرا صرافیهای معرفی شده در سایت جامع تجارت ارز بعضی
از فعاالن اقتصادی را نمیپذیرند؟

پاسخ :اگ ر این موضوع از سوی سازمان صمت تایید شود ،باید پیگیر شویم زیرا صرافی
بانک مرکزی نباید از خرید ارز اجتناب نماید.


سوال :به عنوان یک صادرکننده چگونه میتوانم به اطالعاتی دست
پیدا کنم که مشخص شود ،چه مقدار رفع تعهد ارزی داشتهام و چه
میزان بدهی دارم؟ یکی از راههای رفع تعهد ارزی این بود که بخشی
از ارز به واردکننده دیگری واگذار شود اما در حال حاضر حتی معلوم
نیست چقدر تعهد انجام شده و چه میزان باقیمانده است تا این
اقدام انجام شود؟

پاسخ :خوشبختانه طی اطالعات واصله ماه جاری ،حجم صادرات سالهای  ۹۷و ۹۸
صادرکنندگان به ما اعالم شده است .در سال  ۸۰ ، ۹۷درصد صادرات مشمول تعهد
ارزی و در سال  ۹۸نیز کل صادرات مشمول بخشنامه بود؛ بنابراین با یک محاسبه ساده
میتوان تعهد صادرکنندگان را به دست آورد .افراد باید  ۲۰درصد از ارز حاصل از
صادرات خود در سال  ۹۷را برای محاسبه تعهد آن سال کم کنند و برای سال  ۹۸نیز
صادرات را درنظر بگیرند ،اما محاسبه بانک مرکزی متفاوت است و آن را تجمعی در
نظر میگیرد .از طرفی ،سازمان امور مالیاتی نیز حساب سال  ۹۷را جدا میکند و دیگر
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آن را حسابرسی نمینماید و به خاطر همین تفاوت ممکن است صادرکننده کمی
سردرگم شود.
بر همین اساس نیز در مکاتبه ای از بانک مرکزی درخواست کردیم تا دستور دهد
حسابرسی مالیاتی سال  ۹۷بار دیگر بعد از رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محاسبه
گردد .پس از آن ،اطالعات استان خراسان رضوی را در اختیار سازمان صمت قرار
میدهیم تا بدانید تعهد هر فرد چقدر است و چه میزان پرداخت کرده و چه مقدار نیز
بدهی دارد.


سوال :آیا صادرکنندگان زعفران در سال  98به دلیل صادرات
محصوالت کشاورزی ،نیازی به رفع تعهد ارزی ندارند؟

پاسخ :هیچ محصولی بی نیاز از رفع تعهد ارزی نیست؛ یکی از بندهای قانونی این
است که حسابرسی مالیاتی صادرات کشاورزی نباید منوط به رفع تعهد ارزی باشد؛ این
بدان معناست که این صادرکنندگان برای محاسبه مالیات بی نیاز از ایفای تعهدات
ارزی هستند نه اینکه مشمول عدم بازگشت ارز شوند.


سوال :امسال هم اگر  ۷0درصد رفع تعهد ارزی شود ،مثل سال
گذشته مورد قبول است یا باید  90تا حتی صد درصد تعهد ایفا
گردد؟

پاسخ :بخشنامه بانک مرکزی در سال جاری هیچ تخفیفی قائل نشده و  ۱۰۰درصد
ارز را منظور کرده است اما تا انتهای شهریورماه ،صادرکنندگان با پرداخت  ۷۰درصد
دچار مشکل نمیشوند و بعد از شهریور باید تمام  ۱۰۰درصد را ایفا کرده باشند .ضمن
اینکه ،در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه ایفای تعهد دیده شده است .ضمنا در صورت
ایفا تعهدات ارزی در کمتر از  ۳ماه صادر کننده میتواند  %۹۰تعهد صادراتی را ایفا
نماید.
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سوال :رفع تعهد گروهی از صادرکنندگان از طریق پرداخت ارز به
گروهی از واردکنندگان چگونه است و نحوه عمل در این زمینه به
چه شکلی باید انجام بگیرد؟

پاسخ :واردکنندگانی که خود تولیدکننده هستند ،طبق بخشنامه سال  ۹۹اجازه دارند
که ۳۰درصد ارز صادراتیشان را برای واردات خود استفاده کنند و برای شرکتهای
دارویی که وارداتشان بیش از  ۳۰درصد ارز نیاز دارد نیز راهکاری پیش بینی شده
است؛ صنوف یا بخشهایی که بیش از  ۳۰درصد نیاز ارزی دارند میتوانند از ظرفیت
گروه های دیگر که نیاز کمتری دارند ،استفاده کنند تا ارز مورد نیازشان تامین شود؛
این فرآیند قرار شد با دخالت وزارت صمت انجام بگیرد و کارگروه خاصی در سازمان
توسعه تجارت برای پیگیری این موضوع ایجاد شده است.
شما می توانید درخواست خود را اعالم کنید و سازمان صمت استان در صورت
تایید ،آن را به ما منعکس نماید تا ما نیز موضوع را به کارگروه منعکس کنیم .کارگروه
مذکور نیز گروههای صادرکننده و وارد کننده را برای مبادله ارز به هم معرفی میکند
و این اتفاق مورد تایید بانک مرکزی هم خواهد بود.


سوال :آیا یک واحد تولیدی صنفی میتواند 30درصد ارز صادراتی
اش را برای واردات مواد اولیه خود استفاده کند؟

پاسخ :صادرکنندهای اگر تولیدکننده نیز محسوب شود امکان این کار را دارد پس اگر
تولیدکننده هستید و اطالعاتتان به عنوان واحد غیرتولیدی ثبت شده ،باید به سازمان
صمت مراجعه کرده و راهنمایی بگیرید که چطور میتوان اطالعات را اصالح نموده و
یا اعتراض خود را ثبت نمایید.
همچنین اگر اطالعات تولیدی یک صادرکننده در سامانه بهین یاب ثبت شود،
مشکلی برای واردات از محل صادرات نخواهد داشت.


سوال :با توجه به اینکه از هر کشور بیش از 5هزار دالر ارز نمیتوان
خارج کرد ،چطور میتوان ایفای تعهد داشت؟
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پاسخ :خروج ارز به طور نقدی به ندرت انجام میشود و نقل و انتقال باید از طریق
صرافی آن کشور صورت بگیرد .بانک مرکزی اعالم کرده که اگر در کشوری دسترسی
به صرافی وجود ندارد و یا صادرکننده نمیتواند به صرافی آن اعتماد کند ،درخواست
نماید تا لیست صرافی های مورد اعتماد ارائه گردد.


سوال :برگشت ارز به صورت طال و نقره ،صادرکننده را از تعهدات
ارزی معاف میکند اما این موضوع معطلی به دنبال دارد و این معطلی
مقرون به صرفه نیست؛ آیا برای حذف این زمان راهکاری وجود
دارد؟

پاسخ :ثبت سفارش طال را انجام میدهیم و صادرکنندگان این حوزه از پرداخت مالیات
و عوارض معافند اما در بخشنامه بانک مرکزی درباره رفع تعهد ارزی افراد از این طریق
اشاره ای نشده است.


سوال :آیا سهمیه سوختی که توسط مرزنشینان صادر شده ،ملزم به
ایفای تعهد ارزی است؟

پاسخ :کل ترکیبات و کاالهای نفتی مشمول ایفای تعهدند.


سوال :آیا صادرت خدمات فنی و مهندسی در سال  99و سالهای
قبل نیازی به رفع تعهد ارزی دارند؟

پاسخ :بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی در بودجه  ۹۹هم اشاره شده است و
صادرات این بخش برای پرداخت مالیات نیاز به رفع تعهد ارزی ندارد اما این گروه هم
مشمول ایفای تعهدات ارزیاند و امسال قطعا این بحث اعمال میشود.


سوال :آیا پرداخت ارز به صورت نقدی فقط به صرافیها امکان پذیر
است یا میتوان آن را به بانک هم ارائه داد؟

پاسخ :بانکها هم به سامانه سنا دسترسی دارند و میتوانند اینکار را انجام دهند.

62

سامانه نیما و ایفای تعهدات ارزی


سوال :ایفای تعهد بازگشت ارز به عهده مدیرعامل است یا برعهده
شرکت؟

پاسخ :این کار بر عهده دارنده کارت بازرگانی است و کارت بازرگانی به نام
مدیرعامل و شرکت صادر میشود.


سوال :ایفای تعهد ارزی کسانی که ورود موقت مواد اولیه انجام داده
اند؛ چگونه است؟

پاسخ :ورود موقت باید با دقت انجام شود و بحث تخصصی گمرکی است .قاعدتا واردات
مواد اولیه از این طریق امکان پذیر است اما در ایفای تعهدات ارزی مشکل اصلی با
افرادی است که در سالهای گذشته ورود موقت کرده و امروز در رفع تعهدات به چالش
برخورده اند .هر اختالفی بین میزان صادرات و واردات ،مشمول ایفای تعهد است و تا
 ۲5شهریورماه مهلت ایفای تعهدات ورود موقت وجود دارد و بعد از آن تاریخ نیز ایفای
تعهد باید به این ترتیب باشد که؛  5۰درصد ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما ارائه
شود و این میزان برای افرادی که سالهای گذشته ورود موقت کرده و درآمد کمتری
داشتهاند ،شاید عادالنه به نظر نرسد و دلیل این مشکل هم این است که دیر به سراغ
این موضوع رفتهاند اما برای صادرات سال  ۹۹مشکالت کمتری وجود دارد.
طی سالهای اخیر بعضی شرکتهای سرمایه گذار خارجی ،با هدف صادرات به
افغانستان در خراسان رضوی شکل گرفتهاند و ورود موقت را در گذشته انجام دادهاند
اما از آنجایی که این بخشنامه عطف بهماسبق کرده ،برای شرکتهای این چنینی
مشکالتی را به دنبال داشته است و این موضوع باعث دلسردی سرمایه گذاران خارجی
میگردد .اگر این بحث به طور اخص از سوی سازمان توسعه تجارت پیگیری شود ،به
نتایج بهتری دست مییابیم.
مشکل اینجاست که برای بانک مرکزی محرز نمیشود که منشا این ارزها از داخل
کشور بوده و یا خارج؛ به همین دلیل بانک مرکزی پرداخت  5۰درصد ارز به سامانه
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نیما را لحاظ کرده که البته برای اکثر افراد زیان آور است .ما تالش زیادی کردیم و
هماکنون هم با بانک مرکزی کشمکشهایی داریم اما متاسفانه درخواستمان پذیرفته
نمیشود؛ با این حال باز هم موضوع مذکور را پیگیری خواهیم کرد.

