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 11:11ساعت: 01/0/1011تاریخ: 11 شماره جلسه:

 آنالین           -اتاق همدانمکان:
 نفر )لیست پیوست(11تعداد حاضرین: 

 نفر آنالین 11 -نفر حضوری 7

 خسرو طالبی رحیقجناب آقای رئیس:

 سهیال بیاض فرخانم دبیر:

 دستور جلسه

 79 سال در ارزی تعهد رفع وضعیت بررسی -1

 مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 

مقرر شد جلسه ای با حضور خانم دشت دار نماینده سازمان توسعه تجارت جهت بررسی 

 مسائل رفع تعهد ارزی برگزار شود.

آقای شاخصی 

 )سازمان صمت(

11/3/1011 

0 

مقرر شد دوره آموزشی با موضوع رفع تعهد ارزی توسط واحد آموزش اتاق همدان برگزار 

 شود.

 خردادماه وزشواحد آم

3 
مقرر شد جلسه با حضور رییس کمیسیون و مسئول دبیرخانه کمیسیون ها و مسئول حوزه 

 صدور کارت جهت بررسی آخرین بخشنامه هاو نحوه اطالع رسانی تشکیل شود.

 

 02/0/1011 دبیرخانه کمیسیونها

 تاریخ دستور جلسه بعد

1-  

0-  
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 :مذاکرات شرح

درضا نجفی مسئول دبیرخانه کمیسیونهای تخصصی اتاق همدان گزارشی از وضعیت فعالین در ابتدای جلسه آقای حمی

 ع تعهد ارزی ارائه نمودند.اقتصادی استان درخصوص رف

 بهمربوط  7931 سال ارزی تعهدات ایفای درخصوص اطالعیه "به قرائت کمیسیون  آقای خسرو طالبی رحیق رئیس سپس

شرایطی فراهم شود امور مربوط به رفع تعهد ارزی در استان "پیشنهاد دادند داختند و پر "93/73/39 از قبل صادرکنندگان

له رفع تعهد ارزی نماینده صرافی شمشیری جهت حل مسأ ایشان خواستار همکاری آقای علی پناه "قابل پیگیری باشد.

 فعاالن اقتصادی شدند.

برگزاری جلسه ای در روز گذشته درخصوص نحوه برگشت همچنین آقای شاخصی نماینده سازمان صمت همدان با اشاره به 

ارز حاصل از تعهدات ارزی با دکتر قمری مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت و دبیر کمیته اقدام 

ر سال مشکلی که د"وی افزود  "کلیه مباحث و مشکالت استانها در این جلسه طرح و پاسخ داده شد."ارزی  اظهار نمودند 

فروش ریالی خود را در سامانه ثبت نکرده اند  سامانه  22/5/31لغایت 22/7/31وجود داشت صادرات ریالی که از تاریخ  31

افرادیکه اظهارنامه ثبت نکرده بودند میتوانند  7033/ 97/2برای افغانستان عراق ایجاد شده که تا  9/2/7033توسعه تجارت 

 ارزی خارج شوند. اقدام به ثبت نمایند و از تعهد

درصورتیکه به کشور دیگری باشد نیز تدابیری در حال برنامه ریزی است.مرکز توسعه تجارت در حال راه "شاخصی گفت 

می توانند اقدام کنند و از تعهد  22/5/31تا  22/7/31 باشد در آن تاریخاندازی سامانه است و هر کشوری مشمول تعهد ارزی 

 "ارزی خارج شوند.

اعالم کرد که هم نرخ صفر مالیاتی تعلق میگیرد و مالیات  93/73/39را تا تاریخ  31ن مهلت رفع تعهد ارزی سال وی آخری

 بر ارزش افزوده نیز عودت داده می شود و افرادیکه بعد از این تاریخ رفع تعهد کرده اند مشمول این موضوع نمیشوند.

 مهلت دارند. 97/6/7033تا تاریخ  33و سال  97/0/7033تا تاریخ  39سال 

درصد رفع تعهد کرده باشند می توانند از مشوق های صادراتی  63همچنین در حال حاضر صادرکنندگان در صورتیکه 

 درصد تغییر یافته است. 63درصد به  93استفاده کنند و حداقل رفع تعهد فعاالن غیر تولیدی از 

)سامانه  وی تاکید کرد در سامانه سنا گواهی دریافت ارز حتما ارائه شود. گواهی دریافت ارز در سامانه نیما انجام می شود.

 سنا نقدی و سامانه نیما حواله است(

 با پرداخت جریمه تعهد ارزی رفع می شود.رت ریالی بوده اند و ارز ندارند و افرادیکه به صو

 مشمول پرداخت جریمه می شوند.بوده اند نقدی و نه حواله  افرادی هم که نه به صورت

 نفر غیر تولیدی بوده اند. 65نفر تولیدی و  39نفر تعهد ارزی داشته اند که  759آقای شاخصی اعالم کرد تعداد 

 که مهلت داده شده است وجود دارد و بعد از آن پییگری قضایی انجام می شود. 97/9وی افزود :منع تعقیب تا 

ادامه ماکان علی پناه نماینده صرافی شمشیری نیز آخرین بخشنامه ها را با جزئیات قرائت نمود و گفت فعالین اقتصادی تا  در

در سامانه ثبت نام کنند تا بانک مرکزی درخصوص رفع تعهد ارزی تصمیم بگیرد ولی برای افرادیکه که ریالی  97/9/7033
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افغانستان را مستثنی کرده بود ولی مجدد این دو  و اولین بخشنامه که بانک مرکزی اعالم کرد عراق "آقای شاخصی افزود 

 کشور نیز مشمول شدند.

 وی خاطر نشان ساخت کمیته اقدام ارزی و دبیرخانه در سازمان توسعه تجارت مستقر می باشد.

انجام داده بودند و  را درصد 63درصد واردات  733افرادیکه صادرات انجام داده بودند از "نماینده سازمان صمت گفت 

 "نمی پذیرفت.درصد باقیمانده  03به دلیل  سامانه لیو اظهارنامه ارسال کرده بودند

 .ندنمای تعهد رفع را اند داشته صادرات که ارزی درصد 733 هستند موظف صادرکنندگان" ساخت خاطرنشان پناه علی

کمیته اقدام ارزی در حال فعالیت است و افراد می توانند شماره تقاضایی که کرده اند نسبت به رفع تعهد ارزی "وی افزود 

که در سامانه ثبت شده است اطالعاتش را همراه با درخواستی که آماده رفع تعهد ارزی هستند با کپی کارت بازرگانی، کپی 

 به دبیرخانه کمیته ارزی ارسال نمایند. 97/9/7033تا قبل از کوتاژها و سایر مدارک مورد نیاز 

 


