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 سخن ناشر

 مطالب یفهرست اختصار

 مقدمه

 اتیکل: بخش اول

 یتعهدات ارز یها یژگیو و یارز، تعهد ارز گفتار اول(؛

 بند اول(؛ ارز

 یبند دوم(؛ تعهد ارز

 یتعهدات ارز یها یژگی؛ وبند سوم(

 واردکنندگان ینشده و تخلفات ارز فایا یرفع تعهدات ارز دوم(؛ گفتار

 نشده فایا یبند اول(؛ رفع تعهدات ارز

 واردکنندگان یبند دوم(؛ تخلفات ارز

 التفاوت  نرخ ارز از واردکنندگان اخذ مابه تیموارد شمول: بخش دوم

بانک  یها ها و بخشنامه نامه نیآئ ن؛یبا قوان یبانک یقراردادهاگفتار اول(؛ ضرورت و لزوم انطباق 
 یمرکز

 یالتفاوت نرخ ارز از واردکنندگان در مجموعه مقررات ارز اخذ مابه تیگفتار دوم(؛ موارد شمول

 رانیوز أتیالتفاوت نرخ ارز از واردکنندگان بر اساس مصوبات ه اخذ مابه تیگفتار سوم(؛ موارد شمول

با اصالحات  1۶/۵/1۳۹۷ه مورخ  ۵۵۶۳۳.ت ۶۳۷۹۳به شماره  رانیوز أتیبند اول(؛ مصوبه ه
 یبعد

هـ  ۵۵0۵۶/ت ۶112۹در خصوص اصالح مصوبه شماره  رانیوز أتیه نامه بیبند دوم(؛ تصو
 28/11/1۳۹۷مورخ 

ارز بابت اعتبارات اسنادی  نیدر خصوص تأم ۵801۷. ت 1۳0۹۶۹نامه شماره  بند سوم(؛ تصویب
 رانیوز أتیه 1۳۹۹،11،08بازتامین )ریفاینانس( مورخ 

بانک  یها التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان بر اساس بخشنامه اخذ مابه تیگفتار چهارم(؛ موارد شمول
 یمرکز

 یمرکز بانک 0۳/0۶/۹۷ مورخ ۹۷/188۹۳1 بخشنامه اول(؛ بند

 یبانک مرکز 20/12/۹۷مورخ  ۹۷.4۵18۶۹بخشنامه شماره  دوم(؛ بند



 یبانک مرکز 2۵/02/1۳۹8مورخ  ۵88۷8/۹8بخشنامه شماره  سوم(؛ بند

 یبانک مرکز 12/0۳/1۳۹8مورخ  80۶۶1بخشنامه  چهارم(؛ بند

 یبانک مرکز 28/0۳/1۳۹8مورخ  10018۶/۹8بخشنامه شماره  پنجم(؛ بند

 یبانک مرکز 2۵/04/1۳۹8مورخ  1۳۶۶۹0/۹8بخشنامه شماره  ششم(؛ بند

 یبانک مرکز 1۳/0۵/۹8مورخ  1۶10۹۳/۹8بخشنامه بند هفتم(؛ 

 یبانک مرکز 12/04/۹۹مورخ  10۶2۹0/۹۹بخشنامه  هشتم(؛ بند

 یبه ازا الیر 48000 زانیبه م ینرخ ارز به طور قطع یالتفاوت قطع مابه افتیدر یاول(؛ چگونگ
 1۳۹8سال  انیتا پا کاال صیترخ هر دالر منوط به

و کاغذ از  یگوشت قرمز، حبوبات، چا ینرخ ارز کاالها یالتفاوت قطع مابه افتیدر یدوم(؛ چگونگ
 1۳۹۹سال  یابتدا

و  1۳۹8سال  انیتا پا ییگروه کاال رییدر صورت تغ یالتفاوت قطع مابه افتیدر یسوم(؛ چگونگ
 ل فورس ماژوریکاال به دل صیعدم ترخ

 ـ مربوط به 8و  ۷ یها شماره یها در خصوص تعرفه یالتفاوت قطع مابه افتیدر یچهارم(؛ چگونگ
 20/01/۹۹کاال از  صیو ترخ یکشاورز جهاد وزارت

 وزارت ـ مربوط به ۷شماره  یها در خصوص تعرفه یالتفاوت قطع مابه افتیدر یپنجم(؛ چگونگ
 ۳1/04/1۳۹۹کاال تا  صیو در صورت ترخ یکشاورز جهاد

 شکر و برنج یدر خصوص کاالها یالتفاوت قطع مابه افتیدر یششم(؛ چگونگ

 برنج و شکر یالتفاوت نرخ ارز کاالها هفتم(؛ شمول استثنا از پرداخت مابه

 یبانک مرکز 18/11/۹۹مورخ  ۳۶۹88۵/۹۹گفتار پنجم(؛ بخشنامه 

 یبانک مرکز 0۹/12/1۳۹۹مورخ  ۳۹481۵/۹گفتار ششم(؛ بخشنامه 

 یبانک مرکز 2۵/12/1۳۹۹مورخ  41۶4۷2/۹۹گفتار هفتم(؛ بخشنامه شماره 

واردکنندگان دارو و  قیوثا یو آزادساز یرفع تعهد ارز ایارز و  نیتأم هیاول(؛ صدور اعالم
 ییگروه کاال رییالتفاوت نرخ ارز بابت تغ بدون اخذ مابه یپزشک زاتیتجه

التفاوت نرخ ارز  و اخذ مابه یوثائق واردکنندگان حبوبات و چا یو آزادساز یرفع تعهد ارزدوم(؛ 
 ییگروه کاال رییبابت تغ

التفاوت  خصوص اخذ مابه در یبانک مرکز یها بخشنامه تیعدم شمول :بخش سوم
 وانید یعموم أتیه  یها در آرا بانک انینرخ ارز در فرض  عدم اخذ تعهد از مشتر

 یعدالت ادار

  و ... یمواعد ارائه اسناد حمل  و پروانه گمرک :بخش چهارم



  

 موضوعه نیو ... در قوان یمواعد ارائه اسناد حمل و پروانه گمرک نییگفتار اول(؛ تع

 یشمس 1۳0۹ماه  ریت ۳1مصوب   یاسعار خارج شیگفتار دوم(؛ مواعد در قانون متمم قانون تفت

 1۳14اسفند ماه  10مصوب   یگفتار سوم(؛ مواعد در قانون راجع به معامالت اسعار خارج

مصوب  یبه بانک مل یمعامالت ارز یقانون واگذار یینامه اجرا نیآئ ۳1مواعد در ماده گفتار چهارم(؛ 
1۳۳۷،01،۳0 

 یبانک مرکز 18/12/۹۷مورخ  18۶۹/4۵۶/۹۷مواعد در بخشنامه شماره گفتار پنجم(؛ 

 یبانک مرکز 28/08/1۳۹۹مورخ  2۷۵0۳۶/۹۹گفتار ششم(؛ مواعد در بخشنامه شماره 

 یبانک مرکز 2۹/0۹/۹۹مورخ  ۳08۹14/۹۹مواعد در بخشنامه شماره گفتار هفتم(؛ 

 یبانک مرکز 0۹/12/1۳۹۹مورخ  ۳۹481۵/۹مواعد در بخشنامه  گفتار هشتم(؛

 افتهیانتقال ن یبند اول(؛ مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزها

 یارز یها بند دوم(؛ مهلت ارائه اسناد حمل حواله

 کاال یقطع صیورود و ترخ یبند سوم(؛ مهلت ارائه پروانه گمرک

 یمعامالت ارز کپارچهیه )در سامانه نظام یبازار ثانو قیشده از طر نیتأم یبند چهارم(؛ ارزها
و منابع  گرانید ی/تهاتر، منابع ارزگرانی(، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دمای)ن

  واردکننده( یارز

 یارز یها بند پنجم(؛ مهلت ارائه اسناد حمل حواله

 کاال یقطع صیورود و ترخ یبند ششم(؛ مهلت ارائه پروانه گمرک

 صادره یارز یها بند هفتم(؛ مهلت ورود کاالها از محل حواله

 یارز یها بند هشتم(؛ مهلت ارائه اسناد حمل حواله

و  آالت نیصادر شده به منظور واردات ماش یارز یها بند نهم(؛ مهلت ارائه اسناد حمل حواله
 دیخطوط تول زاتیتجه

بانک  یها التفاوت نرخ ارز در بخشنامه از پرداخت مابه تیموارد معاف :بخش پنجم
 یمرکز

 12/04/۹۹مورخ  10۶2۹0/۹۹التفاوت نرخ ارز )بخشنامه  از پرداخت مابه تیگفتار اول(؛ موارد معاف
  (یالتفاوت قطع مابه نیی)تع یبانک مرکز

 مربوط به ۷شماره  یها التفاوت نرخ ارز در خصوص تعرفه بند اول(؛ شمول استثنا از پرداخت مابه
 ۳1/04/1۳۹۹کاال تا  صیو در صورت ترخ یکشاورز جهاد وزارت

 شکر و برنج یالتفاوت نرخ ارز در خصوص کاالها بند دوم(؛ شمول استثناء از پرداخت مابه

 برنج و شکر یالتفاوت نرخ ارز کاالها بند سوم(؛ شمول استثنا از پرداخت مابه



 18/11/۹۹مورخ  ۳۶۹88۵/۹۹التفاوت نرخ ارز )بخشنامه  از پرداخت مابه تیگفتار دوم(؛ موارد معاف
  (یبانک مرکز

 0۹/12/1۳۹۹مورخ  ۳۹481۵/۹۹بخشنامه )التفاوت نرخ ارز  از پرداخت مابه تیمعاف موارد گفتار سوم(؛
  (یبانک مرکز

مورخ  41۶4۷2/۹۹شماره بخشنامه التفاوت نرخ ارز ) از پرداخت مابه تیگفتار چهارم(؛ موارد معاف
  (یبانک مرکز 2۵/12/1۳۹۹

واردکنندگان دارو و  قیوثا یو آزادساز یرفع تعهد ارز ایارز و  نیتأم هیبند اول(؛ صدور اعالم
 ییگروه کاال رییالتفاوت نرخ ارز بابت تغ بدون اخذ مابه یپزشک زاتیتجه

التفاوت نرخ ارز  و اخذ مابه یق واردکنندگان حبوبات و چایوثا یو آزادساز یبند دوم(؛ رفع تعهد ارز
 ییگروه کاال رییبابت تغ

مورخ  11041۶/00التفاوت نرخ ارز )بخشنامه شماره  از پرداخت مابه تیگفتار پنجم(؛ موارد معاف
  (یبانک مرکز 14/04/1400

ارز از محل صادرات خود  نیالتفاوت نرخ ارز در صورت تأم از پرداخت مابه تیبند اول(؛ معاف
 واردکننده و منوط به ارائه اسناد حمل

 یارز از محل منابع ارز نیالتفاوت نرخ ارز در صورت تأم از پرداخت مابه تیبند دوم(؛ معاف
 واردکننده

 یکه دارا ی/ تجاریدیتول یکه واحدها یالتفاوت نرخ ارز درصورت از پرداخت مابه تیبند سوم(؛ معاف
 باشند یدولت یها ها و دستگاه ها، سازمان کاال با شرکت نیقرارداد تأم

مورخ  00/۳048۳۹التفاوت نرخ ارز )بخشنامه شماره  از پرداخت مابه تیگفتار ششم(؛ موارد معاف
  (یبانک مرکز 18/10/1400

 رانیوز أتیالتفاوت نرخ ارز در مصوبات ه پرداخت مابه تیموارد معاف: بخش ششم

در  ۵801۷.ت 1۳0۹۶۹شماره  نامه بیالتفاوت نرخ ارز )تصو از پرداخت مابه تیگفتار اول(؛ موارد معاف
  (8/11/1۳۹۹ارز بابت اعتبارات اسنادی بازتأمین )ریفاینانس( مصوب  نیخصوص تأم

در خصوص  رانیوز تأیه 1۶/0۵/۹۷ه مورخ  ۵۵۶۳۳/ت۶۳۷۹۳مصوبه شماره  ۵گفتار دوم(؛ بند 
 التفاوت نرخ ارز از پرداخت مابه تیمعاف

در مورخ  رانیوز أتیه 1۶/0۵/۹۷ه مورخ  ۵۵۶۳۳/ت۶۳۷۹۳مصوبه شماره  ۵گفتار سوم(؛ اصالح بند 
24/0۵/1۳۹۷ 

  دو مصوبه )قبل از اصالح و بعد از اصالح( یها بند اول(؛ اهم تفاوت

  یبانک مرکز 0۹/12/1۳۹۹مورخ  ۳۹481۵/۹۹بخشنامه شماره « ج»قسمت  8بند بند دوم(؛ 



  

واردکنندگان به  یکاال و ارائه اسناد حمل برا مهلت جهت واردات یعطاا: بخش هفتم
 قوه قاهره لیدال

 التفاوت نرخ ارز واردکنندگان از عدم پرداخت مابه هاتیعلل و توج گفتار اول(؛

 تهیطرح موضوع در کمگفتار دوم(؛ علل موجه عدم ورود کاال و عدم ارائه اسناد حمل در مواعد مقرر با 
 یموارد خاص تعهدات ارز

عدم ورود کاال و عدم ارائه اسناد حمل در مواعد مقرر برابر بخشنامه شماره  یهیتوج لیگفتار سوم(؛ دال
 یبانک مرکز 14/04/1400مورخ  11041۶/00

و انسداد  میاز تحر یل مشکالت ناشیصادره به دل یارز یها بند اول(؛ مسدود شدن وجوه حواله
 ها حساب

 میواسطه بروز جرا بند دوم(؛ عدم امکان واردات کاال و ارائه اسناد حمـل مربوطه در مهلت مقـرر به
 یرفیک

 صادرکنندگان یتعهدات ارز یفایعدم اعلل موجه در خصوص  یاقدام ارز تهیمصوبه کمگفتار چهارم(؛ 

کرونا و  یماریمرتبط با ب کیمشکالت لجست م،یواسطه بروز تحر کاال به صیگفتار پنجم(؛ عدم ترخ
  (یبانک مرکز 12/04/۹۹مورخ  10۶2۹0/۹۹ها )بخشنامه  فرودگاه ایبسته شدن مرزها و 

مکرر قانون قاچاق  2ه ماد ۶واسطه قوه قاهره به موجب تبصره  به یگفتار ششم(؛ عدم رفع تعهد ارز
 10/11/1400مورخ  یکاال و ارز اصالح

و بانک  رانیوز أتیواردکننده بر اساس مصوبات ه یمقرر برا یها تیاعمال محروم گفتار هفتم(؛
 یمرکز

 یفروشنده خارج تیواردکننده به طرف یگفتار هشتم(؛ اقامه دعو

 یفروشنده خارج هیمال نامشروع عل لیو تحص یکالهبردار رینظ یفریک تیبند اول(؛ طرح شکا

از واردکننده( از  یکالهبردار دییبر تأ  یکشور )مبن ییتوسط مراجع قضا  بند دوم(؛ صدور دستور
 یفریمراجع ک

 واردکننده تیو نحوه دفاع بانک به طرف یبند سوم(؛ طرح دعو

 یصدور دستور موقت واردکننده از دادگاه حقوق یبند چهارم(؛ تقاضا

 دستور موقت یاز متقاض نیبند پنجم(؛ نحوه اخذ تأم

 راتیدر مرجع تعز یدگیدستور موقت صادره بر روند رس ریبند ششم(؛ تأث

 بانک تیواردکننده بطرف یاقدامات حقوق :بخش هشتم

 یاقامه دعو طیگفتار اول(؛ شرا

 یرفع تعهد ارز یدر دعوا یدعو نیبند اول(؛ طرف



 یخواهان دعو -1

 یبودن خواهان در دعو نفع یذ-2

 یخوانده دعو-۳

 یرفع تعهد ارز یبند دوم(؛ خواسته )ها( در دعوا

 و منضمات دادخواست لیبند سوم(؛ دال

 هیدفاع حهیمورد توجه در متن دادخواست و ال یگفتار دوم(؛ نکات

 گفتار سوم(؛ ارجاع امر به کارشناس

تخلف  یو ضمانت اجراها یدگیدار؛ نحوه رس تیمراجع صالح :بخش نهم
 یواردکنندگان و صادرکنندگان در قبال ارز و خدمات دولت

 یارز تعهد رفع عدم تخلفات به یدگیرس صالح مرجع (؛ اول گفتار

 ارز و کاال قاچاق یها پرونده به یدگیرس در یحکومت ترایتعز شعب اراتیاخت حدود دوم(؛ گفتار

در  یتخلف واردکنندگان و صادرکنندگان در قبال ارز و خدمات دولت یگفتار سوم(؛ ضمانت اجراها
 مصلحت نظام صیمجمع تشخ 2۳/12/1۳۶۷مصوب  یحکومت راتیقانون تعز

در  یتخلف واردکنندگان و صادرکنندگان در قبال ارز و خدمات دولت یگفتار چهارم(؛ ضمانت اجراها
 10/11/1400مورخ  یقانون قاچاق کاال و ارز اصالح

 یتخلف صادرکنندگان در قبال ارز و خدمات دولت یگفتار پنجم(؛ ضمانت اجراها

 الیر اردیلیتا مبلغ صد م یحکومت راتیقانون تعز 10بر اساس ماده  یبند اول(؛ عدم رفع تعهد ارز

 اردیلیاز مبلغ صد م شیب یحکومت راتیقانون تعز 10بر اساس ماده  یبند دوم(؛ عدم رفع تعهد ارز
 الیر

کاال و  یارزش اظهار بود شیخالف واقع، ب ای یبا استفاده از اسناد جعل یبند سوم(؛ رفع تعهد ارز
 اظهارشده یدر کاالها رتیمغا

 یتخلف واردکنندگان در قبال ارز و خدمات دولت یبند چهارم(؛ ضمانت اجراها

 تیامن یعال یقانون مکرر توسط شورا 2شمول ماده  قینمودن موارد و مصاد یبند پنجم(؛ مستثتن
 یمل

 مرتبط با امر تجارت یها و نهادها قابل اعمال توسط سازمان یبند ششم(؛ ضمانت اجراها

قاچاق کاال  یها در مورد پرونده یحکومت راتیصادره از شعب تعز یآرا یدنظرخواهیگفتار ششم(؛ تجد
 و ارز

 یحکومت راتیسازمان تعز سیتوسط رئ یدنظرخواهیبند اول(؛ موارد تجد



  

بند دوم(؛ موارد قابل اعتراض توسط دادستان، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول 
 دولت یدرآمدها

 هییقوه قضا سیتوسط رئ یاعاده دادرس زیبند سوم(؛ موارد تجو

 یعدالت ادار وانیدر د یاعتراض یها طرح پرونده تیبند چهارم(؛ عدم قابل

 واردکنندگان یبر تعهدات ارز راتیحکم برائت صادره از سازمان تعز ریگفتار هفتم(؛ تأث

 به منظور کاهش مجازات یگفتار هشتم(؛ ارفاقات قانون

  مجازات( فی)تخف راتیسازمان تعز یصادره بدو یبه رأ میبند اول(؛ تسل

 احکام یاجرا یقاض هیابالغ احضار خیظرف ده روز از تار ینقد یبند دوم(؛ پرداخت جزا

 راتیتعز یبدو یدگیگفتار نهم(؛ صدور قرار اناطه در شعبه رس
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Applied topics Settlement of  

foreign exchange obligations 

“Legal analysis of the challenges and obstacles of importers of 

goods and services regarding how to settle foreign exchange 

obligations with an emphasis on judicial procedure” 
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