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بررسی نظرات و پیشنهادات عملکرد دبیرخانه شورای ملی در ارتباط با شوراهای استانی بررسی مشکالت صادرکنندگان در حوزه ی تعهد ارزی سالهای  90و 99-بررسی مشکالت صادرکنندگان جهت دریافت استرداد مالیات بر ارزش افزوده

جلسه کمیته ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی روز سه شنبه  99/70/22ساعت  9صبح در محل سالن جلسات
اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی بجنورد برگزار گردید.
در ابتدای جلسه موضوع بررسی مشکالت صادرکنندگان در حوزه ی تعهد ارزی سالهای  90و  ، 99بررسی مشکالت
صادرکنندگان جهت دریافت استرداد مالیات بر ارزش افزوده
آقای مرادیان نایب رییس محترم اتاق بجنورد در خصوص مشکالت صادرکنندگان را در عدم وجود بانک ها و ایجاد
حسابهای  LCدر کشور برشمردند و تصریح کردند صادرکنندگان در آن سوی مرزها مشکالت تحویل ارز را دارند و در
این سو مشکل دریافت ارز را داشته و به عنوان متخلف محسوب می گردند.
مشکالتی را باعث تعلیق کارتهای بازرگانی و به تبع آن از دست دادن اعتبار صادرکننده و نیز از بین رفتن بازار هدف می
باشد.
ایشان تصریح کردند در استان فارس مصوبه ای مبنی بر از تعلیق خارج نمودن کارتهای بازرگانی پایین تر از یک میلیون
یورو به عنوان پیشنهاد مطرح شده است که مورد نظر صادرکنندگان استان نیز می باشد.
در ادامه افزودند صادرکنندگانی که در سالهای  90و  99کاالهای خود را به کشورهای عراق و افغانستان ارسال نموده اند به
دلیل عدم اعالم به بانک مرکزی به جهت دریافت ارز بصورت ریالی نیز کارت هایشان به حالت تعلیق درآمده است.
در ادامه آقای جاجرمی تولید کننده و صادرکننده ی محترم خراسان شمالی افزودند :صادرکنندگان باید بر اساس قوانین و
مقررات حاکم بر کشور اقدام نمایند و چنانچه سودهای مقطعی در صادرات وجود دارد به جهت رعایت قوانین موجود ،از
این موارد چشم پوشی نموده و دچار مشکالت کنونی نگردد.
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ایشان پیشنهاد نمودند چنانچه همراهی بانک مرکزی با صادرکنندگان ایجاد نشود و از سود خود نگذرند و اختالف قیمت
ناشی از ارز بازار و بانک مرکزی از بین نرود ،مشکالت حل نمی شود.
بانک مرکزی می بایست ارز صادراتی را باالتر از نرخ بازار دریافت نماید تا تمام صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به
بانک عرضه نمایند.
ایشان افزودند هزینه های مازاد داخلی چندین برابر شده است ولی در کشور هدف همان محصول با همان تناژ صادر می
گردد .
سیاست گذاری کشور جهت حمایت از صادرکننده باید به سمت ایجاد مشوق ها باشد نه سیستم انقباظی و تنبیهی.
ایشان در مورد مشکالت صادرکنندگان جهت دریافت استرداد مالیات بر ارزش افزوده گفتند :استرداد ارزش افزوده در زمان
مناسب انجام نمی گیرد و با گاها چندین ماه یا یکسال به طول می انجامد و باعث می شود تولید کننده در نقدینگی دچار
مشکل شود و در شرای فعلی که برای خرید مواد اولیه ،ثبات قیمتی نمی باشد  ،صادرکننده ای که تعهد ارزی خود را انجام
داد و قوانین را رعایت نموده دچار مشکالت عمده شده است.
ایشان پیشنهاد نمودند بانک مرکزی به جای عدم استرداد ارزش افزوده به دلیل محرز نبودن رفع تعهد صادرکننده با استفاده از
سامانه گمرک می تواند از صادرات ،صادرکننده ممانعت نماید و یا کارت بازرگانی وی را تعلیق نماید.
آقای جاجرمی موضوع حسابرسی دفاتر مالی را مطرح نمودند که تولید کننده ای که حساب مالی وی به مبلغ باالی  5میلیارد
ریال منتهی می گردید مشمول حسابرسی قرار می گرفت .
با توجه به افزایش قیمت ارز و تحت تاثیر قرار گرفتن سایر هزینه های جانبی داخلی ارزش حسابرسی دفاتر بایست افزایش
یابد زیرا باعث میشود هزینه های تولید کننده جهت حسابرسی دفاتر افزایش یابد.
در ادامه آقای نوبخت معاون محترم ارزش افزوده استان نیز در تایید صحبتهای آقای جاجرمی افزودند می بایست مکاتباتی با
بانک مرکزی و نیز از جایگاه شورای گفتگو موضوعات را جهت اصالح بررسی و اعالم نمود.
آقای براتی نماینده محترم بانک توسعه صادرات ضمن اعالم سیاست های بانک مرکزی در بسته های بانکی خود جهت رفع
تعهد ارزی صادرکنندگان گفتند به دلیل محدودیت های سامانه بانک مرکزی جهت رفع تعهد ارزی  ،صادرکننده دچار
سرگردانی شده است و هیچ سامانه ای در اختیار بانکها نمی باشد و صادرکننده اعالم رفع تعهد ارزی می نماید ولی به دلیل
محدویت دسترسی به سامانه ی جامع امکان راستی آزمایی نمی باشد.

خراسان شمالی-بجنورد-کمربندی مدرس -حدافصل چهارراه شهید فهمیده و میدا ن دولت-نبش کوهچ اتالر حافظ-کدپستی 8539661149 :ااتق بازرگانی و صناعی و معادن کشاورزی خراسان شمالی
تلفن -849-13239353 :نماربwww.bojnourdccim.ir- Email: otaghbojnord@yahoo.com ، 849-13239353 :

شماره/415 :ص99/
اترخی 99/70/82:

شورایوگتفگی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی-بجنورد

ویپست :

Public Private Dialogue Bojnord

ایشان افزودند بر اساس بخشنامه ی اخیر بانک مرکزی مبنی بر دریافت حواله جهت رفع تعهد در سالهای  90و  99می باشد
که با توجه به شرای کنونی و تحریمهای ظالمانه امکان دریافت حواله از هیچ یک از بانکهای خارجی نمی باشد و این
موضوع هم برای صادرکنندگان مشکالت زیادی را بوجود آورده است .
ایشان تصریح کردند امکان دریافت اسکناس فق مختص به رفع تعهد سال  99می باشد .
آقای خدابنده صادرکننده و تولید کننده ی محترم استان پیشنهاد نمودند بانک مرکزی جهت گشایش مشکالت بانکی
صادرکنندگان با ایجاد رابطه ی کارگزاری بین کشورها می تواند کمک قابل توجهی به صادرکننده داشته باشد.
در ادامه موضوع پیشنهادات بخش خصوصی عملکرد دبیرخانه شورای ملی در ارتباط با شوراهای استانی مطرح گردید
آقای پورآبادی ریاست محترم اتاق ضمن اعالم گالیه از عدم اجرای مصوبات شورا در استان گفتند ما در شورا جلسات
متعددی در خصوص مشکالت صادرکنندگان برگزار می نماییم ولی در حوزه ی اجرای مصوبات گاها بخش دولتی برای
اجرای مصوبات عذر و بهانه آورده و انجام نمی گردد و با این روش امکان نتیجه گیری از مصوبات امکان پذیر نمی باشد.
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مصوبات
الووف-مقوورر گردیوود کمیسوویون هموواهنگی بانکهووای اسووتان بووا بانووک مرکووزی مبنووی بووراعالم تصوومیم گیووری در خصوووص رفووع
مشووکالت صووادرکنندگان در حوووزه اسووترداد ارزش افووزوده (پروسووه طوووالنی ثبووت در بانووک مرکووزی )و رفووع تعهوود ارزی در
سالهای  90و  99مکاتبه نماید .
ب -مقوورر گردیوود اداره کوول اقتصووادی و دارایووی در خصوووص اعووالم و تصوومیم گیووری بوورای حوول مشووکالت رفووع تعهوود ارزی
صووادرکنندگان در سووال  90و  99و پروسووه طوووالنی اسووترداد مالیووات بوور ارزش افووزوده صووادرات بووا وزارت اقتصوواد و دارایووی
مکاتبه نمایند.
ج -مقوورر گردیوود اتوواق بازرگووانی اسووتان در خصوووص مشووکالت صووادرکنندگان اسووتان و همچنووین پیشوونهاد عوودم تعلیووق کووارت
های بازرگان که در سالهای  90و  99صادرات کمتر از یک میلیون یورو داشته اند  ،با اتاق ایران مکاتبه و پیگیری نماید.

2

مقوورر گردیوود اتوواق بازرگووا نی در خصوووص تمدیوود مهلووت ثبووت صووادرات بووه کشووورهای عووراق و افغانسووتان در سووایت بانووک
مرکزی به اتاق ایران و شورای مرکز مکاتبه و پیگیری نموده و در صورت تمدید به صادرکنندگان اعالم گردد.
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مقورر گردیوود سووازمان موودیریت و برنامووه ریووزی اسووتان نسووب بووه اعوالم طوورح هووای نیمووه تمووام (قابوول واگووذاری بووه بخووش خصوصووی
)به دبیر خانه ی شورا جهت اطالع رسانی به بخش خصوصی اعالم نماید.
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مقوورر گردیوود عوودم اجوورای برخووی مصوووبات اسووتانی توس و دسووتگاهها در جلسووه ی آتووی شووورا مطوورح و تصوومیمات مقت ووی اتخوواذ
و ابالغ گردد.
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