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 ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك
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 «بخش هفتم»

 

 «وخدمتنحوه رسيدگي به تعهدات ارزي ناشي از واردات کاال»

 

 صفحه                   عنوان

 

 

  2  و خدمت الزامي قبل از ارائه خدمات به متقاضيان واردات کاال مراحلالف( 

 3   ب(نحوه بررسي پروانه گمرکي /اسناد به جهت رفع تعهد ارزي 

 6 ج( نحوه رفع تعهد ارزي درصورت عدم ارائه پروانه گمرکي و اسناد مورد درخواست 

 8        د( نحوه پيگيري تعهد ارزي 

 13          هاه(پيوست
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 «و خدمت کاال وارداتناشي از  رسيدگي به تعهدات ارزينحوه »
 

 

 

 :خدمتو  واردات کاال به متقاضيانقبل از ارائه خدمات  يالزام مراحلالف( 

 
سن -1 سو يمجاز ابالغ يسقف تعهداتز کنترل يواردکننده قبل از ارائه خدمات و ن يجاعتبار   ياز 

 بانک مرکزي ج.ا.ا.

 .ورود کاال تعهد نامه ارائه پروانه گمرکياخذ  -2
در در بخش اول مجموعه مقررات ارزي ( 2شتتتماره  پيوستتت  نمونه طبق فرم اخذ تعهدنامه از واردکننده 

سم  کليات14و  9هاي  ذیل بند مفاد تحقق باارتباط  در متن   که مقررات ارزيبخش اول مجموعه از  ( ق

 بارعای  موارد ذیل الزامي اس : (اس تعهدنامه درج گردیده

آن  ذیلقسم   وتکميل  (مجوز واردات/ دارنده کارت بازرگاني واردکنندهشخص توسط  بایدتعهدنامه  -1-2

و  امضاء ،تایيد ،با ذکر ناممنطبق با کارت بازرگاني متقاضي پس از احراز هوی  توسط مسئولين شعبه  نيز

 گردد.مهر 

تا پایان تسویه تعهد ارزي در سوابق مربوطه نگهداري ماخوذه را تعهدنامه اس   مکلف مؤسسه اعتباري -2-2

 .نماید

 روي تعهدنامه برابر مقررات تمبر الصاق و ابطال گردد.بر  -3-2

و   دارنده کارت بازرگاني( درمورد اشتتخاح حقيقي توستتط شتتخص واردکنندهتعهدنامه الزم استت   -4-2

 ،تکميل مرتبط با کارت بازرگاني آن شرک ( مجاز  امضاءدرمورد اشخاح حقوقي خصوصي توسط دارندگان 

 مهر گردد.ء و امضا

ستفاده از کارت بازرگاني  صره: ا شور شخص ثالث تب ستم بانکي ک سي حتي  جه  واردات کاال و خدم در 

 امکان پذیر نمي باشد. يبصورت وکالت

صوحدر -5-2 سات دولتي ،نهادها ،ارگانها ،هاوزارتخانه خ س سازمانها و مؤ سئ ،شرکتها،  شخاح م ول در ا

 نسب  به تکميل و تنظيم تعهدنامه اقدام نمایند.بایس  ميحساب( دستگاه مربوطه  بغير از ذی

 .ياز بخش اول مجموعه مقررات ارز ( قسم  کليات14و  9هاي  ذیل بندق مقرر در یاف  وثادری-3
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  ص.يمثبته حاکي از ورود و ترخاسناد /يپروانه گمرک يب(نحوه بررس

 

 از ورود کاال و خدمت ير اسناد حاکیا سایو  يبا ارائه پروانه گمرک ينحوه رفع تعهد ارز -1
 

ترخيص ورود و حاکي از  گمرکي پروانه ارائه قبالدر  صتترفات تعهد ارائه پروانه گمرکي( رفع تعهد ارزي -1-1

صات کاالي وارده  کمي و کيفي به لحاظ مطابق با و کاال  يقطع شخ شده مطابق با با ارزش و م سناد ارائه  ا

، ا شرایط مندرج در اعتبار اسنادي( درخصوح اعتبارات اسنادي عالوه بر موارد مذکور تطابق بثب  سفارش 

در مواردي بالمانع خواهدبود.  با رعای  ستتایر مقررات يارزظرف مهل  مقرر در بخش اول مجموعه مقررات 

پروانه گمرکي حاکي از ورود و ترخيص نستتب  به ارائه استتناد حمل و هاي مقرر اعطایي که واردکننده در مهل 

سسه اعتباريننماید، کاال اقدام  ضوع  مؤ ضبط وثيقه مأخوذه  مو ضمن  س   ( 14و  9هاي  ذیل بندموظف ا

 این مجموعه پيگيري نماید.وفق مفاد اول مجموعه مقررات ارزي(، مراتب را  قسم  کليات

 آن يکيشدن نسخه الکترون یيآنها قبل از اجرا خیکه تار يسبز گمرک يدرخصوح پروانه ها -1تبصره 

« مهر قابل توجه بانک»ممهور به  يبا اخذ اصل پروانه سبز گمرک يباشد، رفع تعهد ارز ي( م29/04/1394 

و اسناد  سفارش ثب طیو ظهر پروانه مزبور با شرا يکاال و مطابق  مندرجات رو صياز ورود و ترخ يحاک

 درخصوح اعتبارات اسنادي عالوه بر موارد مذکور تطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادي(، حمل مربوطه 

مدلول  يگواه اصل ایپروانه و مقررات بالمانع خواهد بود. الزم اس  پس از ممهور نمودن اصل  ریسا  یبا رعا

و در سوابق  هيو ظهر آن ته يخوانا از رو يریتصو ربط،یذ يمأخوذه، به مُهر شعبه/ واحد ارز يسند گمرک

 مربوط ضبط گردد.

 که فاقد اطالعات 29/4/1394 خیصادره قبل از تار يسبز گمرک يدرخصوح آن دسته از پروانه ها -2 تبصره

مذکور  يجه  احراز اصال  پروانه ها س یبا يم يباشند، آن مؤسسه اعتبار يم يدر سامانه پرتال ارز کامل

 .دیاستعالم نما یيمراتب را از گمرکات اجرا

 نکهیمشروط بر ا، ارائه شده فاقد مهر قابل توجه بانک باشد ياصل پروانه سبز گمرک کهيدرصورت -3 تبصره

نه منجمله مهر درب خروج ریاز ستتتا مطابق  مندرجات آن با  نيکاال و همچن صيخورود و تر ،مفاد پروا

 درخصتتوح اعتبارات استتنادي عالوه بر موارد مذکور تطابق با ستتفارش و استتناد حمل مربوطه ثب  طیشتترا

سنادي(،  سه اعتبارشرایط مندرج در اعتبار ا س سط آن مؤ  ریسا  یبا رعا ياحراز گردد، رفع تعهد ارز يتو

 بود. مقررات بالمانع خواهد

صره صورت عدم ارائه پروانه ید بر ايضمن تاک -4 تب مراتب به  يستیدر مهل  مقرر باگمرکي ن مهم که در 

از  پسوصول پروانه ن خصوح در صورت یادر جه  اقدامات الزم منعکس گردد،  يرات حکومتیسازمان تعز

 .ردیاقدام الزم صورت پذ يتعهد ارزایفاي  ينسب  به بررس ،آن بانک يحقوقبخش  تأیيدمهل  مقرر با 

، جه  کاالهاي وارداتي ازمحل تبار/برات استتتنادي و یا حواله ارزيدر مواردي که تامين ارز اع -5 تبصتتتره

منابع بانک مرکزي، حساب ذخيره ارزي و یا صندوق توسعه ملي بوده و بطور خاح مدت زمان دیگري براي 

ها و مفاد بخشتتنامه گرفته شتتده باشتتد، مالک عمل صتترفاتمهل  ارائه پروانه ترخيص کاال ازگمرک در نظر 

  هاي مربوطه خواهد بود.دستورالعمل

ر ارزها  مورد یا معادل آن به سایدالر 2000کمتر از  تجاريبصورت درصورت ارائه اصل پته مسافرتي  - 2-1

آن به  مفادکامل احراز تطابق  وارزش و نوع کاال  ،تعداد ،حاوي وزن، ران (یا ياستتالم يد گمرک جمهوریيتا

وه بر موارد مذکور تطابق با  درخصتتوح اعتبارات استتنادي عال مطابق با ثب  ستتفارش ظ کمي و کيفيالح
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بالمانع  با رعای  ستتایر مقررات رفع تعهد ارزي ،و استتناد حمل مربوطهط مندرج در اعتبار استتنادي( شتترای

 خواهدبود.

شدن کاال  -3-1 شور تلقي و رفع تعهد ارزي منوط به ورود مجدد کاال مرجوع  به منزله عدم ورود کاال به ک

با اخذ ات صتتتادرات و واردات آیين نامه اجرایي قانون مقرر 38ماده  2بدون انتقال ارز طبق بند بصتتتورت 

و یا وطه پروانه گمرکي مربو ارائه اصل  (سازمان توسعه تجارت ایرانوزارت صنع , معدن و تجارت   تایيدیه

صتتتورت عدم در  خواهد بود. ن مجموعهایبه ميزان ارزش کاالي مرجوعي مطابق مفاد  ارزعين برگشتتت  

ش  ارز ضوع  بازگ ضبط وثيقه مأخوذه مو سم  کليات14و  9هاي  ذیل بندضمن  بخش اول مجموعه  ( ق

پيگيري  مؤسسه اعتباريمراتب بلحاظ خروج غير قانوني ارز از طریق بخش حقوقي بایس  ميمقررات ارزي، 

  شود.

کاال  قطعي ترخيصاز  حاکيگمرکي  وانهموق  جه  تستتتویه تعهدارزي به جاي پرارائه پروانه ورود  -4-1

بخشتتتنامه شتتتماره  حستتتبکه یا مواردیباب  ثب  ستتتفارشتتتات ورود موق  و صتتترفات قابل قبول نبوده و 

از محل منابع ارزي واردکننده با انجام ثب  آماري وارد و یا  (1شماره پيوس  8/9/1400مورخ 259689/00

 از از محل ارزهاي تعریف شتتده  25/1/1397مورخ 15243/97بخشتتنامه شتتماره مفاد پيشتتتردر رارروب 

در ارتباط با موارد اقدام شده  .رش خواهد بودیقابل پذ ،وارد شده اندمحل ارز صادرات و حساب واردکننده( 

گمرک ذیربط مبني بر انجام  تایيدیهارائه  ،پروانه ورود موق اخذ خيرالذکر عالوه بر براستتتاخ بخشتتتنامه ا

رفع تعهد صادراتي به ميزان ارز ميزان ارز تاميني الزامي خواهد بود.صادرات از محل پروانه مذکور حداقل به 

 الزامي خواهد بود. ,تاميني

هد -5-1 یا  رفع تع نادي و  بار/برات استتت ماتي اعت خد له ارزي از بخش  ئه اصتتتل ارزي حوا به ارا منوط 

سازمان یا شرک ( مبني  هيأت مدیره صورتحسابهاي قطعي انجام کار و ارائه تایيدیه کارفرما  باالترین مقام 

سایر کسورات قانوني  سایر مقررات بر انجام خدم  پس از کسر ماليات متعلقه و  و در نع بوده بالمابا رعای  

 خواهد بود. (ن مجموعهیبات مقرر ايترتوفق تعهد ارزي منوط به برگش  عين ارز  غير اینصورت رفع 

سازنده با رعای  مقررات مربوطه در مورد کاالها و تجهيزاتي که  -6-1 سط  شي از آن تو داخلي تمامات یا بخ

، با توجه به فقدان گواهي مبدأ، بارنامه و عدم صتتتدور پروانه گمرکي، ارائه گردد ستتتاخ  داخل( تامين مي

 باشد:مي الزامياسناد ذیل جه  رفع تعهد ارزي 

 سياهه تجاري -الف

 بنديليس  بسته-ب

قبض انبار و یا صتتتورتمجلس تحویل کاال  بجاي بارنامه( که مبين تحویل کاال به انبار خریدار بوده و به -ج

 ندگان خریدار و فروشنده رسيده باشد.ي نمایامضاء

 گواهي بازرسي-د

سازمان توسعه تجارت اارسال کا بهرنانچه در پيش فاکتور فروش کاال  -7-1 شاره شود و توسط  ران یالي مجاني ا
بایس  واردکنندگان مي ،شده و نيز کاالي مجاني عالوه بر اصل کاال در اوراق ثب  سفارش به صراح  قيدگردد دیيتا

 نسب  به اظهار کاال به گمرکات برمبناي کاالي موضوع پروفرما همراه با کاالي مجاني اقدام نمایند و هرگونه مغایرت
سيستم بانکي کشور ملزم به وصول پروانه گمرکي  .کاالي مجاني نيز کسر تخليه محسوب خواهدشد کمي و کيفي

 بود.ع تعهدات ارزي خواهد کاالي مجاني( براي رف ترخيص کل محموله  اصل کاال بعالوه
درمورد آن دسته از تعهدات ارزي ایفاء نشده واردکنندگان اعم از بخش دولتي یا خصوصي که بلحاظ  -8-1

بودارزش کاال در این بانک ستتابقه پيگيري داشتتته و تح  تعقيب عدم ارائه پروانه گمرکي/کستتر تخليه/بيش
ي( بایستي مراتب را جه  هنگام تسویه تعهد  درصورت احراز شرایط رفع تعهد ارزاند، به قانوني قرار گرفته
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سابقه تعقيبي به این بانک منعکس نمایند. بنابراین در اینگونه لماثر  کانسوء اخذ نامه رفع  یکن نمودن( از 
صرف اعالم رفع تعهد  سط بانک از واردکنندگان موارد  شماره و  عاملتو س  با ذکر  کفای  ننموده و الزم ا

 اعالم نمایند. کبانین بي مراتب را به اتاریخ نامه تعقي
لوح  محمل الکترونيکي شتتامل در قالب از جمله دانش فنينستتب  به ورود تکنولو ي و  واردکنندگاني که -9-1

شرده سنادي و یابرات /ار و ... اقدام به گشایش اعتبارافز، نرمف موظف به ارائه پروانه گمرکي  ,اندنموده ارزي حواله ا
 باشند. يم به ویژه به لحاظ ارزش ارزي پروانه گمرکي مطابق

شي از واردات  -10-1 سویه و احراز رفع تعهد ارزي نا ارائه پروانه ترانزی  اعم از داخلي و یا خارجي جه  ت
 مورد قبول نمي باشد.کاال 
؛ تعهد امحا گردداز گمرک، به هر جه   يص قطعيمواردي که کاالي وارداتي به کشتتور قبل از انجام ترخ -11-1

 ن راستا ملزم به رفع تعهد ارزي خواهد بود.یده و در ایمربوطه مرتفع نگرد يباب  کاالارزي واردکننده 
برات استتنادي و یا حواله ارزي، رفع تعهد ارزي کامل بعمل نيامده استت  از انتقال و /اعتبارتا زماني که از  -12-1

 ي راکد و یا امحاء آن اکيدات خودداري گردد.ها و سوابق مربوط به بایگانجابجایي پرونده
شده رفع تعهد ارزي -13-1 سنادي و حواله ارزي انجام  هزینه بازرسي و دمورا   ،باب  کرایه حمل از اعتبار/برات ا

 از اسناد کاالي وارداتي مربوطه مي باشد. منوط به رفع تعهد ارزي
وزني خریداري شده باشد، مغایرت در تعداد موردي ثب  سفارش، کاال بصورت درصورتيکه طبق شرایط  -14-1

 نداشته و اگر بصورت تعدادي خریداري شده باشد مغایرت در وزن موجب الزام به تعهد نخواهد بود.

-و خدمات وارده به مناطق آزاد تجاري نيز کاالها بررسي ورود کاال به سایر گمرکات و -2

 گمرکات آنهااقتصادي ویا ترخيص شده از  صنعتي/ویژه

، خدم /بایستي کاال را از طریق گمرکي که قبالت در اوراق ثب  سفارشبا توجه به اینکه واردکننده مي -1-2

پيش بيني شده اس  وارد و ترخيص نماید، رنانچه با تغيير گمرک مقصد اختالف ارزشي ناشي از مغایرت 

من ارائه اصتتل پروانه گمرکي ایستت  ضتتبگمرک  اختالف کرایه حمل داخلي( حادث گردد، واردکننده مي

 وفق ترتيبات مقرر این ز ، به ميزان اختالف کرایه حمل حادث شتتتده نستتتب  به برگشتتت  عين ارمطابق

 اقدام نماید.  (باالخص بخش دوم مجموعه

حمل در مورد اعتبارات اسنادي مفتوحه ازمحل منابع بانک مرکزي/حساب ذخيره ارزي اختالف کرایهتبصره: 

از  جریمه %6 به همراه و در مورد منابع صندوق توسعه ملي جریمه ٪12بایس  بهمراه سود و مي موردبحث

 ن بخش اقدام گردد.یا "ج"زمان پرداخ  وجه اسناد به فروشنده محاسبه و طبق بند 

به جاي ستترزمين  ههاي ارزي که کاالهاي مربوطرفع تعهد ارزي از اعتبارات / بروات استتنادي و حواله -2-2

منوط به  ،گمرکات مناطق آزاد تجاري و یا ویژه اقتصادي ترخيص و وارد سرزمين اصلي شده باشداصلي از 

ارائه اصتتل پروانه گمرکي صتتادره توستتط گمرکات مستتتقر در مناطق بنحویکه کليه مفاد و مندرجات پروانه 

سناد حمل باشد بانظر از تغيير گمرک ترخيص کننده مطابق با شرایط اعتبار و صرف رعای  سایر مقررات  ا

 بود.بالمانع خواهد 

بدوات سرزمين اصلي بوده باشد، رفع تعهد ارزي  ،تبصره: رنانچه مقصد کاالي اعتبار/برات اسنادي و یا حواله

هاي صتتادره از بوده و گواهي "ب" صتترفات منوط به ارائه پروانه گمرکي و یا مدلول ستتند گمرکي مطابق بند

 مورد قبول نخواهد بود. آزاد و ویژه اقتصادي مناطق

مقصتتد کاالي آنها مناطق آزاد  رفع تعهد ارزي از اعتبارات/بروات استتنادي و حواله هاي ارزي که بدوات -3-2

 صنعتي و یا ویژه اقتصادي بوده باشد، به شرح زیر خواهد بود:-تجاري

که در ستتامانه رفع تعهد ارزي ثب   01/01/1397جه  رستتيدگي به تعهدات ارزي قبل از تاریخ  -1-3-2

صد مناطق آزاد تجاريگردیده ضي و به مق صورتي که تأمين ارز مربوطه از محل ارز متقا صنعتي و  -اند، در

ویژه اقتصادي باشد، انجام تسویه سند در سامانه رفع تعهد ارزي با اخذ گواهي سازمان منطقه حاکي از ورود 

 درخصوح اعتبارات اسنادي عالوه بر مورد مذکور تطابق با شرایط مندرج بوطه کاال مطابق با اسناد حمل مر
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سنادي(  شماره  در اعتبار ا س   ضوابط ومقررات مربوطه 2مطابق فرم پيو سایر  سط آن بانک با رعای   (، تو

صوح ثب  صادي انر ي پارخ، امکانپذیر خواهد بود. درخ صد مناطق ویژه اقت شده به مق خدم  هاي انجام 

پرداختي از محل حستتاب ذخيره ارزي یا  وشتتيمي بندر امام و کشتتتي ستتازي خلي  فارخ و تستتهيالتپتر

سعه ملي، صورت ارائه مدارک  صندوق تو سامانه رفع تعهد ارزي در  سط آن بانک در  سند تو سویه  انجام ت

 با رعای  سایر ضوابط و مقررات مربوطه امکانپذیر خواهد بود. ( فرم مربوطه مربوطه

هاي گمرکي صتتادره پروانه"با پذیرش  1397ستتال ابتداي از رفع تعهد ارزي ازتعهدات ایجاد شتتده -2-3-2

مکتوب در  تایيدیهارائه  " ای "صتتنعتي و ویژه اقتصتتادي -توستتط گمرکات مستتتقر در مناطق آزاد تجاري

هاي ورود کاال به صنعتي و ویژه اقتصادي منضم به گواهي -سربرگ دبيرخانه شورایعالي مناطق آزاد تجاري

هاي گواهي/هاپروانهطابق  کمي و کيفي مندرجات حاکي از م "(2  مناطق مزبور مطابق فرم نمونه پيوستت 

عالوه بر موارد مذکور  ي درخصتتوح اعتبارات استتنادمزبور با شتترایط ثب  ستتفارش و استتناد حمل مربوطه 

 ود.امکان پذیر خواهدب (يتطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسناد

سفارش مواردیکهدر -4-2 سرزم یيکاال يهاثب   صل نيصادره   ارز  نيتام 1397-1399 سالهاي ي( طيا

صورت  ياقتصاد ژهیو و يصنعت يبانک انجام و واردات آنها به مناطق آزاد تجار نیآن در رارروب مقررات ا

 يکاال نکهیبر ا يمبن ياقتصاد ژهیو و يصنعت -يمناطق آزاد تجار يعالیشورا تأیيد صورتدر  ،اس  رفتهیپذ

س ، رفع  زيمربوطه از ابتدا به مقصد مناطق بوده و به مناطق مزبور ن ستفاده قرار گرفته ا شده و مورد ا وارد 

صرفات تعهد ارائه پروانه گمرک يتعهد ارز که ضمنات مواردي بالمانع خواهد بود. 2-3مفاد بند ( در رارروب ي 

صتتتورت  ریال به ازاي هر دالر( 42000 معادل  تأمين ارز آن با نرخ ارز رستتتمي 16/5/1397بعد از تاریخ 

 گردد.؛ مشمول ضوابط اخيرالذکر نمي پذیرفته اس

سنادي و یا حواله ارزي مربوط به واردات خدم  به مناطق آزاد تجاري/رفع تعهد ارزي اعتبار -5-2  –برات ا

کارفرما  باالترین  تایيدیهتي و ویژه اقتصادي منوط به ارائه اصل صورتحسابهاي قطعي انجام کار و ارائه صنع

سورات قانوني مترتب و  سر هرگونه ک شرک ( مبني بر انجام خدم  پس از ک سازمان یا هيأت مدیره  مقام 

شورایعالي مناطق آزاد تجا سربرگ دبيرخانه  صادي با  -رينيز با ارائه تایيدیه مکتوب در  صنعتي و ویژه اقت

 .باشدرعای  سایر مقررات بالمانع مي

)شامل عدم ورود کاال در موارد عدم ارائه پروانه مطابق  ينحوه رفع تعهد ارز (ج
 ( يو گران نمای کسر ارزش/هيکسرتخل/
 بابت عدم واردات کاال گواهي مدلول سند گمرکي ورود کاال -1

 در خصوح  گمرکي ورود کاالسبز یا عدم دسترسي به اصل پروانه  و مراتب مفقودي ي که واردکنندهدرصورت
بایس  ميعامل ، بانک پروانه هاي سبز گمرکي صادره قبل از اجرائي شدن نسخه الکترونيکي( را اعالم نماید

دنامه به گمرک مربوطه  تعه ضمن در جریان قراردادن واردکننده به منظور مراجعه و ارائه مدارک الزم
قاضاي صدور گواهي مدلول تن ضمکننده کاال مکاتبه و با گمرک ترخيص، آگهي در روزنامه و ...( محضري

و شعبه، ارزش ارزي و ریالي  ، نام بانکثب  سفارشحواله، /اسنادي سند گمرکي حاوي شماره اعتبار/برات
همان شماره ثب   گمرکي تعداد و وزن کاال، شماره پروانه گمرکي  شماره پروانه , شماره تعرفه،، نوعکاال

بدیهي نماید.  استعالم ورود و ترخيص کاال از گمرک راباشد( و در نهای  تایيد مراتب اظهارنامه کوتا  مي
اد حمل اسنشرایط اعتباراسنادي/اطالعات ثب  سفارش ودرصورتيکه مفاد گواهي مدلول سند گمرکي با  اس 

 بالمانع خواهدبود.با رعای  سایر مقررات  رفع تعهد ارزي ،مطابق  داشته باشد مربوطه

 ران یا ياسالم يمرکز واردات گمرک جمهور تایيدیهارائه  -2

و  وزن ،تخليه به لحاظ ارزشو یا مدلول سند گمرکي ارائه شده داراي کسرارائه شده  يگمرکپروانه  رنانچه

سه با  تعداد سفارشدر مقای شد ينو ثب   سناد حمل مربوطه با سو کتبي تایيدیهارائه  درصورتز ا مرکز  ياز 
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سالم يواردات/دفتر واردات گمرک جمهور سرتخلبر نبود يمبن رانیا يا صورت تطابق اوزان اظهار و يک ه  در

 ر خواهد بود.یامکان پذ تأیيدرفع تعهد ارزي باب  بخش مورد  ن (،يه تامياعالم

 

 

 گواهي اخذ خسارت از شرکت بيمه  ارائه -3
صورتيکه  سر تخليه کاالجبران  باب در سارت  ،کاال عدم ورود/ک  شرک  بيمه ارائه گردداز گواهي تامين خ

 بایستي مشتمل بر موارد ذیل باشد:
س  مذکورگواهي  -1-3 سري عامل بعنوان بانک  مي بای صات کامل کاالي ک شخ شعبه ذیربط و حاوي م و 

 يارز ذکر معادل به همراه وزن، تعداد، نوع کاالي خستتتارت دیده و اشتتتاره به پرداخ  مبلي ریالي بلحاظ
 .خسارت با ذکر شماره رک مربوطه باشد

 باشتتد, مالک عمل جه  رفع تعهد ارزي, واریز ETSيکه تامين ارز به نرخ کمتر از نرخ درصتتورت: تبصتتره
صورت ETSتامين تا روز مابه التفاوت   ضمنات در شد,  ساب این بانک مي با شش کامل  به ح مبلي عدم پو

 خسارت  کمتر از مبلي تعهد( مابقي مبلي بصورت عين ارز لزومات توسط مشتري تامين گردد.ارزي 
که ارز آنها از محل  يمواردخستتارت دریافتي باب  جبران کستتر تخليه از شتترک  بيمه درخصتتوح -2-3

بایس  به ارز و به مي ،تامين گردیده اس  /صندوق توسعه ملي ذخيره ارزيحساب  / بانک مرکزيتسهيالت 
ساب  شنامهح صورتيکه در بخ ساب بانک مرکزي  در شد(/ ح شده با شرایط دیگري تعيين ن هاي مربوطه 

سعه ملي /ذخيره ارزي  سارت واریز گردد.صندوق تو شش کامل خ صورت عدم پو ( تعهد کمتر از مبلي  در
 تامين گردد.  توسط مشتري ارز لزومات ينع مابقي مبلي بصورت

 داده شود.الزم  مه نامهيبه جه  اخذ ب يمتقاضبه  يتذکرمقتض ،به بند فوق تبصره : با توجه

 دریانورديدرصورتيکه کاال در محوطه گمرک  محوطه انبارهاي عمومي( و یا محوطه سازمان بنادر و  -3-3
 درار خسارت و یا زیان گردد ارائه گواهي تایيد خسارت از سوي گمرک یا سازمان بنادر کفای  خواهدنمود.

 ورود کاالي بدون انتقال ارز  -4
کاالي باب  منظور رفع تعهد ارزي و بميزان تعهد ایجاد شتتده  به بدون انتقال ارز  از محل پروانه ورود کاال-1-4

 تایيدیهاخذ مغایرت کاالهاي وارداتي با کاالي سفارش شده( مشروط به  - ضایعات کاالي وارداتي - کسري

کاال حاکي از ورود پروانه گمرکي  کتبي وزارت صنع , معدن و تجارت  سازمان توسعه تجارت ایران( و ارائه

 . خواهد بودر یامکانپذي قانون مقررات صادرات و واردات نامه اجرایآئين 38ماده  2طبق بند 

مشروط بر اینکه عالوه  ،در پروانه مرتبط با ثب  سفارش بانکيبدون انتقال ارز عبارت درج در صورت  -2-4

 ،سایر مشخصات مندرج در پروانه گمرکي مطابق با اسناد حمل و ثب  سفارش باشد ،بر شماره ثب  سفارش

خذ  یهبا ا يد ف  حقوق ورودي تای یا عدم وجود گران گمرک مبني بر در هد ارزي بالمانع  مایين و   رفع تع

 .باشدمي

 متروکه شدن کاال  نيمب تایيدیه -5

عالوه بر درصتتورتيکه کاالي وارده به هر عل  در گمرک مقصتتد متروکه گردد، آن بانک مکلف استت   -1-5

ثب  ستتفارش شتتماره حاوي  کهگواهي گمرک حاکي از ورود کاال به کشتتور و تایيد متروکه شتتدن کاال اخذ 

ارزي ، تعداد و ارزش استنباطي , شماره تعرفهو مشخصات کامل کاال بلحاظ وزن، نوع شماره ابزار پرداخ ( 

نضتتم به فاکتور آوري و فروش اموال تمليکي ماز ستتازمان جمع دیگري نيزگواهي ،موضتتوعهو ریالي کاالي 

با  هاي مزبورمندرجات گواهي  ابقبنحویکه درصتتتورت تط ،وده، مقدار/تعداد اخذ نمفروش کاالي متروکه

قابل قبول  %5تا  ي مندرج در گواهي ستتتازمان جمع آوري اموال تمليکيارزش کاالاستتتناد حمل  تفاوت 

  با رعای  سایر مقررات بالمانع خواهدبود. رفع تعهد ارزي ،5-3و رعای  بند ثب  سفارش  ،اس (
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سبه معادل ارزي فاکتور فروش  1 تبصره آوري و فروش اموال تمليکي نرخ اعالمي  سازمان جمع: مبناي محا

 باشد. روز صدور فاکتور فروش مزبور و روز ایجاد تعهد ارزي ميارز در بانک مرکزي بر مبناي نرخ بيشينه 

ارزش کاالي مندرج در فاکتور رنانچه کاالي متروکه مجددات به واردکننده واگذار شتتتده باشتتتد  : 2تبصتتتره 

 ارزش کاال باشد و سپس در فرایند رسيدگي لحاظ گردد. ٪10به ميزان  باید حداقلفروش مي

حسب مصوبه هيات محترم وزیران آن دسته از واردکنندگان کاال که با استفاده از ارز تخصيصي کمتر  -2-5

و بعد از آن اقدام  1381و کمتر از نرخ روز براي سال 1381از نرخ گواهي سپرده ارزي براي سالهاي قبل از 

التفاوت موضوع باید جه  محاسبه و پرداخ  مابهاند و کاالي آنها متروکه شده باشد ميواردات کاال نموده به

شوند. لذا در  صرف کنندگان و توليد کنندگان معرفي  سازمان حمای  م صاد به  شوراي محترم اقت صوبه  م

موکول به وصتتول تایيدیه  هاي بایستتته و تحقق مراتب فوق رفع تعهد ارزياینگونه موارد پس از رستتيدگي

شده بایستي از نظر کمي و کيفي بر اخذ تایيدیه مزبور، گواهي کاالي متروکهسازمان مذکور خواهدبود. عالوه

 مطابق شرایط اسناد حمل باشد.

آوري و یا در سازمان جمع از گمرک يقطع صيمواردي که کاالي وارداتي به کشور قبل از انجام ترخ - 3-5

و  دهیمربوطه مرتفع نگرد ي؛ تعهد ارزي واردکننده باب  کاالگردد امحا، به هر جه  و فروش اموال تمليکي

 .خواهد بود مفاد این بخشراستا ملزم به رفع تعهد ارزي در رارروب  نیدر ا

 نمائي()گران بيش بود ارزش کاال -6
رایه باشتتتد که با اتعيين ارزش گمرک ایران مي فترد ،کاال یا گران نمایييش بود ارزش متولي اعالم ب -1-6

به صورت مکتوب یا که گمرکات ترخيص کننده کاال درموارديد. یگردخواهداعالم  مذکور دفتراز طرف  نامه
 دفتراز  بایستت نهایي مي تایيدموضتتوع بلحاظ اخذ  ،نمایندرأستتات اعالم بيش بود ارزش در شتترح تجاري کاال 

به  ارزشبيش بود مبني بر عدم وجود  مزبور تایيدیهتا زمان دریاف   تعيين ارزش گمرک ایران استتتعالم گردد.
 ميزان بيش بود اعالمي توسط گمرک به شرح فوق از آزاد سازي وثایق و رفع تعهد ارزي اجتناب گردد. 

 1/1/1381واریز اسناد حمل قبل از تاریخ در صورتيکه تاریخ باب  بيش بود ارزش کاال از رفع تعهد ارزي  -2-6
 استتتردادمنوط به صتترفات  بوده و پس از تاریخ فوق "د" از قستتم  (2-1  باشتتد منوط به اجراي کامل مفاد بند

 خواهدبود.از سوي واردکننده  "د"از قسم  (1-3  طبق بندعين ارز 

 کسر ارزش -7
صوح تعهدات ارزي  سر ارزش پروانه گمرکي درخ شندميکه داراي ک سترداد با ، رفع تعهد ارزي منوط به ا

 .عين ارز توسط واردکننده خواهد بود

  يتعهد ارز رييگيپنحوه  (د

 برگشت و فروش ارز -1

صل پروانه  رنانچه -1-1 سند گمرکي /يگمرکواردکننده موفق به ارائه ا سناد مقرر و یا گواهي مدلول  در ا

، کسر (نمائيبيش بود ارزش  گران ،داراي کسر تخليهارائه شده و یا پروانه باشد نگردیده مهل  تعيين شده 

شي از کرایه حمل داخلي به دليل تغيير  و یا ارزش صورتيکه  ،گمرک مقصد حادث گردداختالف ارزش نا در

نسب  به فروش ارز به نرخ روز  موظف اس آن بانک  باشد، 1/1/1381قبل از تاریخ حمل تاریخ واریز اسناد 

ننده جه  تستتتویه تعهد ارائه پروانه ستتتبز گمرکي مبادرت و ستتتپس اقدام به بازخرید ارز از مراجعه واردک

شماره  س   سال اعالميه خرید ارز طبق فرم نمونه پيو صدور و ار سناد و  شتري به نرخ روز واریز ا با  (3 م

در فيلد مربوطه به منظور رفع تعهد واردات اقدام و بالفاصله عين ارز خریداري شده را  21تأکيد به درج کد 

 نيز به حساب بانک مرکزي واریز و معادل ریالي آن را به نرخ روز واریز اسناد از این بانک دریاف  نمایند.
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سته از  -2-1 سناد آن از  رغم آنکه تاریخ واریزکه علي مواردبراي آن د به بعد بوده ليکن  1/1/1381تاریخ ا

شد،  ،نرخ ارز صادراتي و... با شناور،  ستثنائات نرخهاي متداول قبل از تاریخ مذکور از جمله  جه  رفع تعهد ا

 انجام پذیرد. فوقبایس  مطابق بند مي ارزي

شي از  -3-1 صوح تعهدات ارزي نا سر تخليه کاالهاي وارده بيش بود و یا  ،گمرکيعدم ارائه پروانه درخ ک

سناد از  حواله،که تاریخ  سي ا شد،  1/1/1381واریز/ظهرنوی سترداد عين به بعد با رفع تعهد ارزي منوط به ا

 خواهد بود. توسط واردکننده ارز

ستاي ایفارنانچه تبصره:  ضروري اس  آن بانک  نتيجه مطلوبي حاصل نگرددبه شرح فوق  تعهدات يدر را

 اقدام نماید. نسب  به پيگيري موضوع از سازمان تعزیرات حکومتي ،مأخوذه وثایقضمن ضبط 

 محل تامين ارز به شرح ذیل مي باشد: بلحاظ اخذ مابه التفاوت/برگش  عين ارز -4-1

ستي مبادله اي ارز مرجع/ارز /بانک مرکزي از محل ارز رنانچه ارز مربوطه -1-4-1 شد مي بای شده با تامين 

استتتنادي دیداري،ریفاینانس و  برات/به نرخ روز واریز استتتناد  درمورد اعتبار عين ارز ه استتتتردادنستتتب  ب

انتقال وجه  درمورد حواله(به  اسنادي مدتدار( وتاریخ برات/اسناد  درمورد اعتبار فاینانس(، تاریخ ظهرنویسي

شده ميزان تعهد سط واردکننده  ایفاء ن صدور اعالميهتو شمارهخرید ارز طبق فرم نمونه پي و  س   و ( 3  و

( و بعد از تاریخ اخير الذکر با  29/4/1394موارد پيش از تاریخ  (به این بانک ارستتال یک نستتخه ازاصتتل آن

 .اقدام گردد ثب  در سامانه رفع تعهد ارزي

استتنادي دیداري، ریفاینانس و فاینانس(،  برات/نانچه نرخ ارز در روز واریز استتناد  درمورد اعتبارر :تبصتتره

انتقال وجه  درمورد حواله(، بيشتر ازنرخ  ظهرنویسي اسناد درمورد اعتبار/برات اسنادي مدتدار( وتاریختاریخ 

تستتتویه تعهد باشتتتد، مبناي محاستتتبه جه  پرداخ  معادل ریالي به  ارز در روز مراجعه وارد کننده جه 

نک کمتر از نرخ کمينه تعریف رنانچه نرخ فروش ارز این با د.مشتري براساخ نرخ ارز در روز مراجعه خواهد بو

شتتده باشتتد، مالک عمل براي تستتویه ریالي باب  استتترداد ارز توستتط واردکننده، نرخ فروش ارز بانک مرکزي به 

 هاي عامل خواهد بود.بانک

شده و حواله -1-4-2 سنادي ثب   شده، بروات ا سنادي گشایش  صادره بعد از در خصوح اعتبارات ا هاي ارزي 

 ارز حاصتتل از صتتادرات"، "ستتامانه معامالت الکترونيکي ارز  "رنانچه ارز مربوطه  از محل  ،22/01/1397تاریخ 

مين گردیده باشد، درصورت عدم ایفاي تعهد ارزي توسط متقاضي، رفع تعهد ارزي  صرفات تعهد تا "خود /دیگران

ید ارز  به نرخ خر به استتتترداد ارز  نه گمرکي( منوط  ئه پروا نه ارا ما عامالت الکترونيکي ارزستتتا در روز واریز  م

برات /(، ظهرنویستتتي استتتناد  درمورد اعتبار، فاینانس و ریفاینانسبرات استتتنادي دیداري/استتتناد درمورد اعتبار

سنادیمدت س  ا ضي ا صدور اعالميه خرید ارز خواهد بود. مقت سه دار،( و روز انتقال وجه  درمورد حواله( با  س مؤ

بالفاصتتله ارز خریداري شتتده را با هماهنگي ادارات آمار وتعهدات ارزي و بين الملل این بانک به حستتاب اعتباري 

 بانک مرکزي واریز و معادل ریالي آن را به نرخ مذکور، از این بانک دریاف  نماید.

( کترونيکي ارزستتامانه معامالت ال نرخ  رنانچه نرخ خرید ارز در روز قبل از مراجعه جه  تستتویه تعهد :1تبصتتره

ظهرنویستتي و یا انتقال وجه بشتترح فوق باشتتد، مبناي تستتویه ریالي با واردکننده کمتر از نرخ ارز در روز واریز/

  پرداخ  معادل ریالي ارز عودت شده( نرخ ارز در روز قبل از مراجعه جه  تسویه تعهد خواهد بود.

صره  سفارش از محل کوتا هاي2تب شد،  : در مواردي که ارز ثب   شده با سامانه نيما تأمين  صادراتي و خارج از 

روز مراجعه متقاضتتي جه  "و  "تأیيد تأمين"مبناي خرید ارز به منظور رفع تعهد ارزي نرخ کمينه ارز در تاریخ 

 باشتتتد.( مالک عمل ميETSخواهد بود. ضتتتمنات نرخ مندرج در ستتتامانه معامالت الکترونيکي  "رفع تعهد ارزي
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ارز از محل منابع بانک مرکزي، رنانچه نرخ فروش ارز این بانک کمتر از نرخ کمينه تعریف در صتتتورت تأمين  

شتتده باشتتد، مالک عمل براي تستتویه ریالي باب  استتترداد ارز توستتط واردکننده، نرخ فروش ارز بانک مرکزي به 

 هاي عامل خواهد بود.بانک

ازمحل حستتتاب ذخيره اي ارزي انجام شتتتده و حواله هاستتتنادي  بروات/ارزي از اعتبارات رفع تعهد -5-1

رنانچه بعل  عدم حمل/کستتترتخليه/بيش بود ارزش کاالهاي وارداتي پروانه  صتتتندوق توستتتعه ملي/ارزي

و یا به لحاظ تغيير گمرک مقصتتتد اختالف ارزش  اختالف کرایه حمل داخلي( ایجاد گمرکي ارائه نگردد 

موارد فوق، از تاریخ معامله اسناد تا روز تسویه ازسوي متقاضي به ميزان تعهد ارزي ایفاءنشده مرتبط با شود، 

ها و مقررات موضتتتوعه(  حداکثر تا مهل  تعيين شتتتده براي ارائه پروانه ستتتبز گمرکي بارعای  بخشتتتنامه

بایس  از مشتري اخذ و بهمراه گيرد که ميتعلق مي %6و باب  صندوق توسعه ملي  ٪12اي بميزان جریمه

 هاي درصتتورتيکه در بخشتتنامهتمامات به حستتاب بانک مرکزي  عين ارزبصتتورت مربوطه  دورهستتود اصتتل و 

شد( شده با شرایط دیگري تعيين ن ساب ذخيره ارزي/مربوطه  سعه ملي/ح صورت  صندوق تو شود. در واریز 

بایس  کل دیون مشتري را از استنکاف متقاضي از پرداخ  وجوه موردبحث  در مدت یادشده( آن بانک مي

 گيرد.تعلق نمي مؤسسه اعتبارينظر سهمي به  خود تادیه نموده و از مبالي موردارزي  منابع

سپرده ارزي تامين درمواردیکه -6-1 ضي ارز ازمحل  شد،صورت  22/1/1397وبعد از تاریخ متقا در  گرفته با

ارز التفاوت نرخ خرید  منوط به دریاف  مابه تعهد ارزيع رف ،ط متقاضتتتيعدم ایفاي تعهد توستتتت ورصتتت

 (، ظهرنویسيو ریفاینانس فاینانس، دیداري برات اسنادي/ربااعت ورددر م اسناد  در روز واریز (ETS)سامانه

ناد  نادي/اربدر مورد اعت استتت جه  برات استتت قال و تانرخ فروش  مدت دار( و روز انت له(  در مورد حوا

سامانه سویه در روز مراجعه  (ETS)ارز مواردي که نرخ ارز کاهش یافته، آن اط با بخواهد بود. درارتجه  ت

ادرت ببه اخذ مابه التفاوت خرید و فروش ارز درستتامانه مذکور به نرخ روز مراجعه م  ببانک بایستتتي نستت

بانک ( نزد 8000300000106044شتتماره  حستتاب  الي مربوطه بهبواریز م   بهبنستتبالفاصتتله نموده و 

 نماید. اقدام مرکزي ج.ا.ا

عدم ارائه پروانه گمرکي عدم ارائه اسووناد حمل  د ارزي )شووامل انعکاس موضوووت تعه -2

 :و بيش بود ارزش(   کسرارزشورود کاال  کسرتخليه

جه  رفع تعهد  اقدامي مهل  هاي مقررموارد مندرج در بخشتتتنامه و ظرف طبق  واردکننده درصتتتورتيکه

 :بایس  به شرح ذیل اقدام گرددمي ارزي به عمل نياورده باشد

آن بانک کماکان مکلف استت  ضتتمن در جریان  1/1/1381 تاریخ درخصتتوح تعهدات ارزي قبل از -1-2

فرم بق  مطتتا طالعتتات الزم  عهتتد ارزي، ا ت یفتتاء  موضتتتتوع عتتدم ا ننتتده از  ک مونتته  قراردادن وارد  ن

نمونه اعالميه فروش ارز صادره و فرم تعهدنامه مأخوذه  فرم همراه با یک نسخه ازتصاویر (4  پيوس  شماره 

 اعالم و ارسال نمایند. بانکاین ه ( را ب7يوس  شماره پ

مکلف اس   برات اسنادي/حواله/، بانک گشاینده اعتبار1381نرخي ارز از سالتکسياس  با عنای  به  -2-2

ضتتمن ارستتال فرم تکميل شتتده 29/4/1394تا تاریخ  1/1/1381درخصتتوح تعهدات ارزي پس از تاریخ 

شماره  س   سامانه رفع تعهد ارزي( به این بانک (4 پيو مراتب را  ، موارد بعد از تاریخ اخير الذکر با درج در 

 ي ستتازمان تعزیرات حکومتي استتتان( پيگيراز طریق مراجع ذیصتتالح  رأستتات بانکبخش حقوقي آن ستتطوت
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نتيجه  و پس از حصولمتعهدین ارزي اقدام قضائي تعقيب نسب  به  ضمن ثب  در سامانه رفع تعهد ارزيو

 نمایند.این بانک را مطلع 

صره -3-2 صالح قانون مبارزه با قاراق کاال و ارز  تب ذیل بند ح(  7ضمن جلب توجه و اجراي مفاد قانون ا

شده مکرر(  2ماده  شخاح حقيقي و حقوقي رنانچه در بررسي تعهدات ارزي ایفاء ن ستناد ماده ا  10که به ا

گردد، مواردي همچون ط و مقررات دول  محستتوب ميقانون تعزیرات حکومتي از مصتتادیق تخلف از ضتتواب

ل  تخلف، تعداد تخلف، شرایط تخلف، ميزان آثار سوء تخلف، سوابق و هوی  متخلف و ميزان تخلف ارزي، ع

س   سه اعتباري ایجاد نماید، الزم ا س شخاح مزبور را براي آن مؤ سایر قرائن، طنت ارتکاب جرم ا مالحظه 

از قستتم   د( بخش هفتم مجموعه  -2-2تعزیرات حکومتي وفق بند  ضتتمن انعکاخ موضتتوع به ستتازمان

 اقدام نمایند. متعهدین ارزي مذکور کيفريتعقيب نسب  به راسات مقررات ارزي، 

در صورت صدور رأي قطعي از سوي سازمان تعزیرات حکومتي و یا سایر مراجع قضایي مبني  -4-2

درصورت صدور قرار منع تعقيب بر برائ  واردکننده، پيگيري تعهد ارزي فاقد موضوعي  خواهد بود.

مبني بر طي کليه موسسه اعتباري  بانک /و قطعي  آن, رفع تعهد منوط به تایيد بخش حقوقي آن 

 خواهد بود. دادرسي  مراحل

 آزاد سازي وثایق -3

سب   -1-3 سازي وثایق به ن سب  به آزاد  س  ن سه اعتباري مي بای س صورت ایفاي تعهدات ارزي مو در 

 تعهدات ارزي ایفاء شده با درنظر گرفتن مهل  هاي مربوطه اقدام نماید.

اتمام مهل  هاي مربوطه نسب  در صورت عدم ایفاي تعهد ارزي موسسه اعتباري موظف اس  پس از  -2-3

به ضبط وثایق  در صورت عدم نقدي بودن وثایق نسب  به نقد نمودن و ضبط( اقدام نموده و پس از یکسال 

شممممم مم    شممممم مم    8000300000102662شممممم مم     بتته حستتتتتاب بتتانتتک متترکتتزي  
760100008000300000102662IR  م حس ب تض ين پروانه س ز به ن م  ادا   سي سته  و مقر ات ا زي 

 ( واریز نماید. گ رکي نزد ادا   مع مالت  ي لي 

سم  کليات 14و  9هاي  بنددر اجراي مفاد  -3-3 رنانچه از زمان  ،يبخش اول مجموعه مقررات ارز( از ق

سو ضبط وثایق سط آن بانک تا زمان اعاده کامل ارز از  سالیدکننده کاال، کمتر از وار يتو شده  يسپر ک

شد،  ساببا صرفات در ح سه اعتباري بلوکه ميوجوه مزبور  س ضي هاي مؤ گردد و پس از ایفاي تعهد به متقا

اشتتاره، استتترداد مبلي  دمور کستتالیظرف مهل   يتعهدات ارز يفایدر صتتورت عدم ا کني. لگرددعودت مي

ضوعي  ندارد و آن بانک مک ضبط وجهجریمه مأخوذه مو س  عالوه بر  ساب التزاملف ا مربوطه  و واریز به ح

 .دیمعمول نما زيرا ن يبانک ستميبه س يافتیالزم جه  اعاده ارز در ي، اقدام حقوقنزد این بانک

 

 التفاوت ریالي  تغيير گروه کاالیي  تأخير در ارائه اسناد و پروانهمابه -4

گمرکي مطابق اقدام نموده، ليکن رفع تعهد ارزي منوط به اخذ  در مواردي که متقاضي نسب  به ارائه پروانه

تواند در صتتتورت اخذ وثایق و تضتتتامين معتبر حستتتب التفاوت نرخ ارز گردیده استتت ، آن بانک ميمابه

صورت سنجي  سط آن بانک( و اخذ تعهد از واردکننده مبني بر پرداخ  مابهاعتبار التفاوت نرخ ارز گرفته تو

ي تعيين شتتده، نستتب  به ثب  پروانه گمرکي مزبور و صتترفات انجام عمليات تطبيق در مترتب در مهل  ها

التفاوت متعلقه در مهل  تعيين شده، سامانه رفع تعهد ارزي اقدام نماید. ضمنات در صورت عدم پرداخ  مابه

 طه نماید.هاي مربوبایستي آن بانک مبادرت به لغو تطبيق و پيگيري مجدد تعهدات ایفا نشده در سامانه

 



 117132/01شماره:

10/05/1401تاریخ:  

12 

 

 مصالحه ریالي با متعهدین ارزي ناشي از واردات کاال  -5

 بيش بود ارزش کاال( –کسر تخليه  – شامل عدم ارائه پروانه گمرکي 

به منظور تسهيل در امر تسویه تعهدات ارزي معوقه واردکنندگان کاال و باستنادمصوبه هيأت محترم وزیران، 

 رتتگتتونتتگتتي متتوضتتتتوع انتتجتتام مصتتتتالتتحتته ریتتالتتي و ضتتتتوابتتط آن بتته شتتتترح ذیتتل 

 گردد:اعالم مي

 اطالعات مورد نياز جه  انجام مصالحه-1-5
س  کتبي ميعامل بانک  سال درخوا ضمن اخذ و ار س   صي و دولتي( بای صو واردکنندگان کاال  اعم از خ

را براي هر  (5 پيوس  شماره  فرم نمونه مبني بر تمایل به انجام مصالحه ریالي، اطالعات درخواستي مطابق

 فقره به این بانک اعالم و ارسال نمایند:

 رارروب اجرائي مصالحه ریالي-2-5
شي از عدم  صي نا شده بخش خصو سر تخليهارائه پروانه گمرکي ورود کاالتعهدات ارزي ایفاء ن بود بيش، ، ک

سناد آنها از تاریخ شروع برقراري محدودی  ارزي   اشد ب 1377( لغای  23/8/57ارزش کاال که تاریخ واریز ا

شماره س   ضميمه پيو شده بخش دولتي  وزارتخانه و تعهدات ارزي (6  طبق جدول  سازمانایفاء ن ها، ها، 

سال ایجاد تعهد ارزي لتيشرکتها و مؤسسات دو شنهادات ( صرفنظر از  ساخ پي و همچنين ميزان تعهد برا

ارائه  بانک موردي که توستتتط کميته ویژه تستتتویه تعهدات ارزي دستتتتگاههاي اجرائي مستتتتقر در این

 مشمول طرح مصالحه ریالي قرار خواهند گرف . ،خواهدگردید

 نحوه انجام مصالحه-3-5
س  -1-3-5 سي و اقدام بر روي کليه درخوا سال اطالعات به این برر صالحه پس از ار همراه با بانک هاي م

 دریتتافتت  متتدارک و اطتتالعتتات الزم و بتتا تتتعتتيتتيتتن و اعتتالم متتبتتلتتي متتورد مصتتتتالتتحتته بتته اداره 

 پذیرد.دعاوي حقوقي این بانک انجام مي

ول بخشودگي طبق جدول( نيز درخواستي رنانچه از باب  تعهدات ارزي کمتر از ده هزاردالر  مشم -2-3-5

 بانکبایستتت  جه  انجام ستتتایر اقدامات و اخذ تایيدیه نهایي به این به آن بانک واصتتتل گردد مراتب مي

 منعکس گردد.
 



 117132/01شماره:

10/05/1401تاریخ:  
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 117132/01شماره:

10/05/1401تاریخ:  
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 (2)شماره پيوست

 

 “بسمه تعالي”
 

 

 

 

 

 
 
 

 مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادي
 

 شماره :

 ويژه اقتصاديآزاد و گواهي ورود کاال به منطقه 
 :رديف

................................. بابت شرکت /آقاي / خانم .......... مورخ   ................................شماره نامهبهبازگشت ..............................بانک

 .............................  به شناسه ملي / کد ملي .................................

o ـ مورخ 27402ت/40867شماره  يدر اجراي تصويبنامه ها ـ مورخ 31558ت/40832و  24/08/1381ه  28/11/1383ه

 ران يات محترم وزيه

o   يمورخ  ........................ هيئت امناي حساب ذخيره ارزي/ صندوق توسعه ملشماره .............. در اجراي مصوبه  

o   .......... ......... ساير 

 بدين وسيله گواهي مي شود کاالي مشروحه زير :

ــماره  ــنادب/حواره ارزب..................................  ابزار پرداخت ش ــنادب/برات اس ــماره پرومرما)اعتباراس .................................  ش

بق کاالي وارده )به ارزمعامله شــده  ارزش .................................کشــورمبدمحمل  .................................  حمل  شــماره بارنامه

نادي. باراســ ................. و    ناخارصو  وزن خارص  .................................تعداد   به............................   شــرايم مندرد در اعت

 بق مانيفيســـت/پروانه   ................................. تاريخدر .................................   بنام.................................  گمرکي تعرمه ................ 

وارد منطقه  ................................. توسم  .................................   صادره شرکت حمل و نقل/................................. ترانزيت شماره   

با ي آن  ن ت ـــ لغ  ........و ارزش اس ب م ـــده و  ي ......................... به  ين ش ي ع ت قه  ط ن م مان  ـــاز ـــم س  توس

 .انتقال يامت................................. سايت عملياتي به  .................................قبض انبار شماره 

 

 امضاء ارزياب گمرک منطقه آزاد /ويژه اقتصادي:     مدير عامل سازمان منطقه :

 

 امضاء مسئول گمرک منطقه آزاد /ويژه اقتصادي:مهر و 
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 (3)شماره پيوست

 تعاليبسمه

 

 «اعالميه خرید ارز»
 

 تاریخ: 
 شماره: 

 

 ...................نام شعبه  کد شعبه  نام بانک کد بانک

 ميالدي شمسي مطابق با  نماید که در تاریخ گواهي مي

از 
خانم
آقاي
  کد * شرکت :/

 ارز:مبلغ

  )به عدد(

 نوت ارز:

  کد

)به 

 حروف(

 
 نام

 

 
 ریال  معادل )به عدد(: ریال(:با نرخ )به

 

 رفع تعهد صدور کاال با شماره تعهد نامه ارزي:  □ 1بابت : 

 رفع تعهد صدور خدمات با شماره تعهد نامه ارزي:  □ 2 

 حواله: رفع تعهد واردات کاال با شماره اعتبار/برات اسنادي/ □ 3 

 سایر □ 4 

 :سایر □ 5چک بانکي     □ 4تراولرچک    □ 3حواله  □ 2اسکناس  □ 1بصورت :  

 خواهدشد.خریداري شده و به حساب بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران واریز □
 خریداري شده و به حساب این بانک واریز گردیده است.□

 شعبه  بانک 
 امضاء مهر و تاریخ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 

 توضيح *
 فروشندگان از کدهاي زیر استفاده گردد:براي 

 صادرکنندگان خدمات -3 صادرکنندگان کاال -2 اشخاص حقيقي ایراني -1
 شرکتهاي هواپيمایي خارجي -6 هاوکنسولگریهاي خارجيسفارتخانه -5 هاتوریست -4
 دفاتر نمایندگي بانکهاي خارجي -9 نقل زميني خارجيوشرکتهاي حمل -8 شرکتهاي کشتيراني خارجي -7
 سایر شرکتهاي خارجي -12 سرمایه گذاري خارجي -11 الملليدفاتر سازمانهاي بين -10
 شرکت هواپيمایي جمهوري اسالمي ایران  )ایران ایر( -14 ترانزیت -13
 ایراناسالميجمهوريکشتيرانيشرکت -17 سازمان هواپيمایي کشوري -16 سایرشرکتهاي هواپيمایي ایراني -15
 شرکتهاي بيمه ایراني -20 شرکتهاي حمل و نقل زميني ایراني -19 سایر شرکتهاي کشتيراني ایراني -18
   سایر -23 هاي ارزيضبط ضمانتنامه -22 رفع تعهدات واردات -21
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 (4يوست شماره )پ

 نام واردکننده

 شماره نحوه مالکيت

 مبلغ کل

باذکر 

 نوت ارز

مبلغ 

 )تعهد(

باذکر 

 نوت ارز

 نرخ 

هم ارز 

ریالي 

 )في(

تاریخ 

واریز 

 اسناد

شماره و 

تاریخ اعالميه 

 فروش ارز

 نوت تعهد
نوت 

 کاال

 اي مشخصات شناسنامه

 متعهد و آدرس

ي
ولت
د

ي 
ص
صو
خ

 

 اعتبار/برات

 اسنادي/حواله
****     

ه 
رائ
م ا
عد نه
روا
پ

ي 
رک
گم

 

يه
خل
رت
س
ک

 

ان
گر

ي
مای
ن

 

  

 

 

 

 

 

 

   *****

*****

*****

*****

*****

***** 
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 (5پيوست شماره )

ف
دی
ر

 

 نام واردکننده

نحوه 

 مالکيت
 شماره

مبلغ کل اعتبار 

طبق اسناد 

 باذکر نوت ارز

مشخصات 

کاالي اعتبار 

 بلحاظ 

 وزن/تعداد

ارز نرخ هم

ریالي 

 *)في(

تاریخ واریز 

اسناد/اعالميه 

 فروش ارز

 نوت تعهد
 مبلغ تعهد 

ذکر  با

 وزن/تعداد

 مالحظات نوت کاال

ي
ولت
د

ي 
ص
صو
خ

 

 اعتباراسنادي/بروات اسنادي

ه 
رائ
م ا
عد نه
روا
پ

ي
رک
گم

يه 
خل
رت
س
ک

 

ان
گر

ي
مای
ن

 
 

 

 

 

 

 

              

 به منبع و یا منابع تأمين ارز اشاره شود.  درصورتيکه تأمين ارز از محل فروش ارز سيستم بانکي نبوده *
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 (6پيوست شماره )
 

 براي معادل هر دالر امریکا به ریالجدول مصالحه با متعهدین ارزي ناشي از واردات کاال )عدم ارائه پروانه کسر تخليه  بيش بود ارزش کاال( 
 

 دالر 10.000کمتر از  سالهاي                              تعهد

 مجموت تعهدات ارزي ایفاءنشده 

 دالر 500.000تا سقف 

 مجموت تعهدات ارزي ایفاءنشده مازاد بر 

 دالر 1.000.000دالر تا سقف  500.000

 250 150 بخشوده 1359-1357

 400 300 بخشوده 1362-1360

 550 450 بخشوده 1365-1363

 700 600 بخشوده 1368-1366

 بخشوده 1371-1369

 شناور رقابتي رسمي شناور رقابتي رسمي

800 600 100 1000 700 100 

 100 950 1200 100 800 1000 بخشوده 1377-1372

 برابر خواهدبود. 5/1المصالحه مندرج در جدول فوق مبالغ وجه  براي مبالغ باالتر از یک ميليون دالر تعهدات مربوط به بخش خصوصي تا سقف دوميليون دالر   *

طرف مراجع قضووایي منجر به  بانک مرکزي جمهوري اسووالمي ایران براي سووقفهاي باالتر از دوميليون دالر و هم نين مواردي که پرونده مطروحه )صوورفنظراز ميزان تعهد(  از  *

 صدورحکم قطعي گردیده است بطور موردي پيشنهاد مصالحه ارائه خواهدنمود.

است واردکننده ملزم به استرداد آن خواهدبود.ري پرونده در مراجع قضایي هزینه دادرسي پرداخت نمودهيکه بانک مرکزي جهت پيگدرمواردی  *
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 (7)شماره پيوست

 

 تعاليبسمه

 

 

 کاالي اعتبار/برات اسنادي/حواله  ترخيص و ودمربوط به ور تعهدنامه

 «از گمرکات کشور»

 

 

  .............................فووورزنووود  ................................نوووام خوووانووووادگوووي................................   نوووام ایووونوووجوووانووو   

 ............................................................................................... از: صادره ....................................: شناسنامه شماره به

 .........................................................................................................................................................................شرکت  مدیر

ها( ت ک بت شووور ث ماره  کر شووو با ذ کت  نده شووور ی ما ن یا  مل  عا یر مد مل  کا ها مشوووخصوووات  ت ک مورد شووور  )در

 ............................................................................................................................................................................... نشاني به

 ...................................................................................................................................................... بازرگاني کارت دارنده

 شوووموواره والووه ارزي بووهنوومووایووم کووه کوواالي مووربوووط بووه اعووتووبووار/بوورات اسووونووادي/حوواعووالم مووي

 ......................................... که پروانه گمرکي ورود کاال به شماره .............................................................................. 

نه کسوووري  گو ي  ه بدون  في( و  ي ک مي و  ک حاظ  ل چه از  مل ) کا طور  ب ئه شوووده  به ارا ع  به آن شووو

هاي کننده/پرداخت کننده محرز گردد که پروانهاند. لذا چنان ه براي بانک گشووایشترخيص گردیده .................................................. گمرکاز 

شای شد  بانک گ شته و یا مربوط به آن نبا سنادي/حواله مطابقت ندا شده با کاالي مورد اعتبار/برات ا نده/پرداخت گمرکي ورود کاال ارائه 

ضوت از طریق مراجع قانوني خواهند بود و تعهد مي شم و کننده و بانک مرکزي محق به پيگيري مو سخگوي مطالبات بانک با نمایم که پا

 دهم که طبق مقررات نسبت به ممنوعيت خروج از کشور و لغو کارت بازرگاني و تعقي  کيفري اینجان  اقدام نماید.به بانک حق مي
 

 امضاء مهر و محل
 

 گردد.مي گواهي متعهد/متعهدین امضاءي صحت بدینوسيله

 

 شعبه  بانک

 محل مهر و امضاء 
 

 

 


