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وصفرنرخهرگونه:داردمیمقررکهکشورکل1399سالبودجهقانون(6)تبصره(ک)بند(1)جزءاجرایدر
ینهمچنوخامموادغیرنفتی،کاالهایجملهازخدماتوکاالصادراتازحاصلدرآمدهایبرایمالیاتیمعافیتهای

الحاقاتواصالحاتبا17/2/1387مصوبافزودهارزشبرمالیاتقانون(13)مادهموضوععوارضومالیاتاسترداد
نشود،دهبرگردانکشوراقتصادیچرخهبهمرکزیبانکاعالمیمقرراتطبقصادراتازحاصلارزکهمواردیدربعدی،
شمولازمهندسی-فنیخدماتوکشاورزیبخشصادرات.نیستاعمالقابل1399و1398سالهایعملکردبرای
موانعرفعقانون(34)مادهموضوعافزودهارزشعوارضومالیاتاستردادزمانمدت.هستندمستثنیبنداینشروط
رخهچبهارزورودتاریخازیکماهکشورمالیاتیامورسازمانطرفازکشورمالینظامارتقایورقابتپذیرتولید

مرکزیبانک1399/02/06مورخ99/24354شمارهتصویرنامهپیوستبه.میباشدیادشدهمقرراتمطابقکشوراقتصادی
،1399سالارزیتعهدرفعونحوه1399سالدرصادراتازحاصلارزبرگشتنحوه»خصوصدرایراناسالمیجمهوری
.گرددمیابالغاجراجهت
صفررخنوهمچنینافزودهارزشوعوارضمالیاتواستردادتهاترمالیاتی،اعتبارپذیرشعدمیاوپذیرشبارابطهدر

تثنایاسبهخاموموادنفتیغیرکاالهایجملهازوخدماتکاالصادراتازحاصلدرآمدهایبرایمالیاتیهایومعافیت
.گیردقرارمدنظرذیلموارد،1398سالدرصادرکنندگانبهمهندسی-فنیخدماتوکشاورزیبخشصادرات

صدر دستورالعمل



نامه بانک 
مرکزی

درخصوص
ت نحوه برگش

ارز حاصل از
صادرات در 

99سال
ونحوه

رفع تعهد 
ارزی

1398سال 





انواع صادرات
در قانون 

1399بودجه



سامانهدرصادراتازحاصلارزبرگشتاستعالمابزارکشور،کل1399سالبودجهقانون(6)تبصره(ک)بند(1)جزءاجرایمنظوربه-1
سامانه»بخشواردittms.tax.gov.irآدرسبهسامانهبهورودازپسکهاستشدهایجادمالیاتیمؤدیاناطالعاتاستخراجوویرایش
انتخابدراتصاازحاصلارزبرگشتاستعالمگزینه،اطالعاتیمنابعسایردرگاهمنویزیرطریقازسپسشده«اطالعاتازبرداریبهره
.داشتخواهدراملیکدباملیشناسهاساسبرکنندگانصادراطالعاتبهدسترسیامکانکاربرقسمتایندر.گردد

افزودهارزشبرمالیاتوعملکردبرمالیاتهایپروندهبهرسیدگیهنگامبهمالیاتیماموران
.آورندملعبهراقانونیاقداممزبورسامانهدرموجوداطالعاتاساسبربایستمی1399سال



امکان دسترسی-(1)بند 
گان به اطالعات صادرکنند
ا کد براساس شناسه ملی ی

:ملی از آدرس
Ittms.tax.gov.ir



وبخش کشاورزی همچنین صادرات خام و غیر نفتی و مواد کاالهای و خدمات از جمله کاالها توأم به صورت 1398که صادرات آنها در سال صادرکنندگانی -2
( 6)تبصرره( ک)بنرد( 1)جرزءشررو  از خدمات فنی مهندسیی بخش کشاورزی و درآمد حاصل از صادرات خدمات فنی مهندسی بوده، با توجه به اینکه 

پرونده مالیات بر ارزش افزوده اینگونره مودیران، مسرتلزم تفکیرک در آمرد حاصرل1398دوره های مالیاتی سال رسیدگی به و شده مستثنی 1399قانون بودجه سال
فیه مربیو  شماره تعرو محصوالت کشاورزی مشخصات نام و اعالم بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از سایر درآمدهای صادراتی آنان و ازصادرات 

کاال ت کل صادرات ، به هنگام رسیدگی ماموران مالیاتی می بایسصحیح قانونلذا به منظور اجرای . ایران است، می باشداسالمی که مبنای عملکرد گمرک جمهوری 
ورت بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسری را بره تفکیرک در گرزارش رسریدگی درج نمروده و در صروصادرات غیر نفتی و مواد خام کاالهای و خدمات اعم از 

و مرواد تری کاالهرای غیرنفتعهرد ارزی از جملره رفع و خدمات مشمول کاالها بابت صادرات افزوده پرداختی مالیات و عوارض ارزش صرفا تعهدارزی ،عدم رفع 
و استرداد نخواهد بودتبع آن قابل تهاترنبوده و به قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی خام به خارج از کشور مربو  به دوره های مالیاتی سال مزبور، 

.شدخواهداعالمااست،متعاقبایراناسالمیجمهوریگمرکعملکردمبنایکهمربو تعرفهشمارهوکشاورزیمحصوالتمشخصاتونام:تذکر
امور،ادارات1398سالافزودهارزشبرمالیاتپروندهمالیاتیهایدورهبهرسیدگیعدمبرمبنیبند،اینموضوعمودیانکتبیدرخواستصورتدرضمنا
.نمایندخودداریمزبورمالیاتیهایدورهبهرسیدگیاز،آنابالغوموضوعنهاییتکلیفتعیینبابایستمیمالیاتی



مواد خامیکاالی غیر نفت

خدمات فنی مهندسی محصوالت کشاورزی

صادرات تفکیک

صادرات کاالی 
غیر نفتی

صادرات مواد خام

صادرات خدمات 
غیر فنی مهندسی

صادرات محصوالت کشاورزی با 
اعالم نام وشماره تعرفه

صادرات خدمات فنی مهندسی

ت
غیرمشمول برگش

ارز

صادرات خدمات فنی مهندسی ( 8)تبصره( ج)بند( 1)طبق جزء98در قانون بودجه سال
انون ، لیکن در قبودهمشمول دستورالعمل برگشت ارز 98ومحصوالت کشاورزی برای سال

.برداشته شد98، این محدودیت برای سال99بودجه

99نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی صادراتی در سال



1398در سالنمونه مستند نام محصوالت وشماره تعرفه گمرکی محصوالت کشاورزی



آنها که صادرات کشور، صادر کنندگانی کل 1399بودجه سال قانون ( 6)تبصره ( ک)بند ( 1) توجه به استثنای مندرج در جزء با -3
، مالیات و نبودهمذکورباشد، مشمول رفع تعهد ارزی در سال بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی صرفأ 1399در سال 

و یا استرداد خواهد قابل تهاترو حسب مورد اعتبار مالیاتی محسوب عوارض ارزش افزوده پرداختی برابر مقررات مربو  به عنوان 
بود



فروش داخلی بوده و حسب کشورو صادرات کاال و خدمات به خارج از توأمان 1398مورد آن دسته از مؤدیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سال در -4
ننموده اند، استرداد اضافه اقدام 1398بابت صادرات سال تعهدارزی دستورالعمل، نسبت به رفع این ( 1)بررسی اطالعات موجود در سامانه موضوع بند 
.  به فروش داخلی بالمانع می باشدشده مربو  پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی 

عدم رفع 
تعهد ارزی

.اعتبار قابل پذیرش است

ن جزو اعتبار قابل پذیرش نبوده، لیک
مأخذ محاسبه ارزش افزوده نخواهد 

.بود



ه، ،کاالها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مستند به اسناد و مدارک مثبت1399صورت عدم رفع تعهد ارزی در سال در -5
.نخواهد بودجزو مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال مذکور 



رفع1398السدرصادراتبابتکهکنندگانیصادرفهرستاعالمتاریخازماهیکمدتظرفبایستمیمالیاتیامورادارات-6
طبقمؤدیسویازاسترداددرخواستصورتدرمربو ،سامانهدرایراناسالمیجمهوریمرکزیبانکتوسطاند،نمودهارزیتعهد

.نماینداقدامافزودهارزشعوارضومالیاتاستردادبهنسبت1395/09/30مورخ200/95/63شمارهبخشنامهجملهازمقررات

(5)بنددرکه1397/02/02مورخ0/87395530شمارهمصوبه(7)بنداجرایوصادراتیپایهارزشدرصد20تعدیل:تذکر
.باشدمی1397بهمحدودصرفاگرفته،قرارتأکیدموردنیز1398/06/11مورخ200/98/516شمارهدستورالعمل«ب»قسمت



رئیس محترم امورمالیاتی شهر و استان تهرانمخاطبین
مدیران کل محترم امور مالیاتی استاها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ

درخصوص نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صادر کنندگان کاال 26/07/1395مورخ 519/95/200اصالح دستورالعمل شماره موضوع
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور( 34)موضوع ماده 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ( 34)به منظور تسهیل در امر استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادر کنندگان کاال در راستای ماده 
:گردداصالحاتی به شرح زیر جهت بهره برداری و اقدام الزم ابالغ می

.گردددستورالعمل حذف می( 3)بند .1
:گردددستورالعمل به شرح زیر اصالح می( 4)بند ( 2)جزء .2
«(5)ارهارائه اطالعات ارزش ریالی صادرات، فروش داخلی و خرید کاال و مواد اولیه مصرف شده بابت کاالهای صادرشده طی دوره مالیاتی طبق فرم شم» 
:گردددستور العمل می( 10)متن زیر جایگزین بند .3

االهای صادراتی های کبایست در تنظیم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهادارات امورمالیاتی می» 
ورتی که در ص. و صحت و اصالت صورتحساب و اسناد و مدارک مرتبط اطمینان حاصل نموده ودر موعد قانونی ، مالیات بر ارزش افزوده را استرداد نمایند

ارزش افزوده اقدام ننمایند چنانچه پرونده مالیات برظرف مدت یک ماه نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده ادارات امور مالیاتی 
(  4)وضوع بند گونه اعتبار غیر واقعی باشد در صورت درخواست استرداد و ارائه اسناد و مدارک مشده صادر کنندگان کاال، فاقد هرآخرین سال رسیدگی
قی مابمالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب ارائه شده به طور علی الحساب استرداد خواهد شد و( هشتاد درصد% )80دستورالعمل،معادل 

، هیچگونه بدیهی است در صورت اطمینان از عدم صحت و اصالت مدارک. های الزم و رسیدگی به دوره مالیاتی مربو  خواهد بودموکول به انجام بررسی
«.استردادی به صادر کنندگان کاال صورت نخواهد پذیرفت

ورکشکل سازمان امور مالیاتی نژادرییس کامل تقوی سید 

200/95/63: شماره
1395/09/30: تاریخ

بخشنامه



8739/55300:شماره
1397/02/02:تاریخ

تصویب نامه هیات وزیران
باسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت راه و شهرسازی-وزارت صنعت، معدن و تجارت-وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی-وزارت دادگستری-وزارت کشور-وزارت اطالعات
سازمان برنامه و بودجه کشور-وزارت جهاد کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز-سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

صنعتی و ویژه اقتصادی-دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری
اسالمیجمهوریمرکزیبانکپیشنهادبهشدهیادبندهایاجراییضوابطودستورالعمل22/1/1397مورخهر55300ت/4353شمارهنامهتصویب(7)و(6)،(5)بندهایاجرایدر

:شودمیابالغذیلشرحبهایران
صادراتازحاصلارز(%95)گمرکیصادراتیپروانهصدورتاریخازماهششظرفمکلفندکاالکنندگانصادرکشور،اقتصادیچرخهبهصادراتازحاصلارزورودمنظوربه-1

،یابیبازارقبیلازهاییهزینهتأمینمنظوربهماندهباقی(%5).نماینداستفادهآنهاازترکیبیبازیرهایشکلازیکیبه(کاالEXWیاFCAیاFOBارزشبراساس)راخود
:بودخواهدکنندهصادراختیاردرکشورازخارجدفاترتبلیغات،

صادراتمقابلدرواردات-الف
خودارزیبدهیپرداخت-ب
مجازهایصرافیوهابانکبهارزفروش-پ

هابانکنزدارزیگذاریسپرده-ت

موضوع1397/02/02مورخ 55300/8739مصوبه شماره 
تصویبنامه هیات وزیران موضوع ( 7)و ( 6)، (5)دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای 

ساماندهی و مدیریت بازار ارز



موضوع1397/02/02مورخ 55300/8739مصوبه شماره 
تصویبنامه هیات وزیران موضوع ( 7)و ( 6)، (5)دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای 

ساماندهی و مدیریت بازار ارز

.دشخواهدتعیینتجارتومعدنصنعت،وزارتتوسطماهششازبیشصادراتازحاصلارزبازگشتمصادیق-1تبصره
جمهورییمرکزبانکوداراییواقتصادیاموروزارتتجارت،ومعدنصنعت،وزارتتوسطتبصرهایناجراییدستورالعمل

.شدخواهدتهیهایراناسالمی

.برسد(پ)و(ب)(الف)هایجزءمصرفبهتواندمیصرفازمانهردرشدهگذاریسپردهوجوه-2تبصره
پارچهیکنظام»سامانهاندازیراهزمانازبایدکاالکنندگانصادرتوسطمجازهایصرافیوهابانکبهارزفروش-3تبصره
.گیردصورتمزبورسامانهطریقاز«(نیما)ارزمدیریت

نندگانصادرکودولتمدیریتتحتهایشرکتودولتیغیرعمومینهادهایبهوابستههایشرکتودولتیهایشرکت-2
ازاصلحارزمحلازصادرکنندگاناینوارداتنیستند،کنندگانواردسایربهخودصادراتیپروانهواگذاریبهمجازعمده

.بودخواهدخودهاینیازتأمینبهمنحصرصادرات،
ودولتیهایشرکتاحتسابباکهنحویبهتجارتومعدنصنعت،وزارتتوسطعمدهکنندگانصادرفهرست-تبصره
.شودمیاعالمماههسهمقاطعدرشودشاملراکشورصادرات(%80)حداقلدولتیغیرعمومینهادهایبهوابستههایشرکت

(سماصا)صادراتازحاصلارزمدیریتسامانهدررافوقبندهایعملکردبهمربو اطالعاتموظفندصادرکنندگانکلیه-3
.نمایندثبت
تعیینلتمهظرفکنندهصادرتوسطدستورالعملاینطبقکشوراقتصادیچرخهبهصادراتازحاصلارزبرگشتعدم-4

.شدخواهدرفتارمقرراتطبقوشدهمحسوبتخلفشده،



موضوع1397/02/02مورخ 55300/8739مصوبه شماره 
تصویبنامه هیات وزیران موضوع ( 7)و ( 6)، (5)دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای 

ساماندهی و مدیریت بازار ارز

اینمفادیترعابهمنو صادراتیهایمشوقسایروداراییواقتصادیاموروزارتتوسطکنندگانصادرمالیاتیمعافیتاعمال-5
.استدستورالعمل

کاالهایقیمتماههدومقاطعدراستمکلفایراناسالمیجمهوریگمرکاتدرصادراتیکاالهایگذاریقیمتکمیته-6
.نمایدروزبهراصادراتی

درکاالییتمبادالوباشدمیافغانستانوعراقکشورهایآنهاکاالینهاییمقصدکهکنندگانیصادر-7
.ندارند(1)بند(پ)جزءاجرایبهالزامیثانویاطالعتامرزیهایبازارچه

اینمولمششوند،میتسویهملیپولبهبانکیسیستمپولیهایپیمانقراردادهایچهارجوبدرکهصادراتیازدستهآن-8
.باشندنمیدستورالعمل

.رسانندفروشبهارزیمقرراتچهارچوبدرراشدهخریداریهایارزیموظفندهاصرافیوهابانک-9
.رسانندفروشبهمرکزیبانکبهراکنندگانصادرازشدهخریداریارزمازادتوانندمیهابانک-10
بهدورصمحضبهراصادراتیهایپروانهاطالعاتدستورالعملاینابالغتاریخازاستموظفایراناسالمیجمهوریگمرک-11

.نمایدارسالمرکزیبانکبهسیستمیصورت
واگذارصدرالذکرنامهتصویب(14)مادهموضوعکارگروهبهاجراییضوابطودستورالعملاینمفاددرتغییراتهرگونهانجام-12
.گرددمی

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور



55300/8739دستورالعمل( 7)صادر کنندگان مشمول بند
غانستان صادرکنندگانی که مقصد نهایی کاالی آنها کشورهای عراق واف)1397/02/02مورخ

به کشورهای عراق وافغانستان صادرات داشته اند1397/05/16می باشد که قبل از تاریخ

1398/06/11مورخ200/98/516دستورالعمل( ب)قسمت( 5)بند



1399/02/06مورخ 99/24354طی نامه شماره از آنجایی که حسب اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -7
ات کاال و نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادر)صادرکنندگان جهت بهره مندی از معافیت های مالیاتی 

تا ( قانون مالیات بر ارزش افزوده( 13)خدمات از جمله کاالهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده 
.خود اقدام نمایند1398مهلت خواهند داشت نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال 1399پایان تیر ماه 

با رعایت مقررات این دستورالعمل کمتر از صد 1398بنابراین در مواردی که میزان رفع تعهد ارزی صادر کنندگان بابت صادرات سال 
بت می باشد، ماموران مالیاتی می بایست ضمن رسیدگی به دوره های مالیات بر ارزش افزوده سال مورد بحث از ث( 100) در صد 

بدیهی است در . خودداری نمایند( 1399پایان تیر ماه )گزارش مزبور با اعالم نهایی میزان رفع تعهد ارزی در پایان مهلت تعیین شده 
.این دستورالعمل اقدام نمایند( 6)صورت درخواست کتبی مودیان، ادارات امور مالیاتی می بایست طبق بند 





  به آن دسته از ، اطالعات مربوپایان هر دوره مالیاتیپس از حداکثر ظرف مدت یک هفته ادارات کل امور مالیاتی می بایست -8
کل کشور، استرداد 1399قانون بودجه سال ( 6)تبصره ( ک)بند ( 1)صادرکنندگانی که از ابتدای سال جاری رسیدگی و در اجرای جزء 

در قالب فرم اکسل جهت اعالم به بانک مرکزی ( 1)مالیات و عوارض ارزش افزوده به آنان صورت پذیرفته است را مطابق فرم پیوست شماره 
اعالم نماینددفتر حسابرسی مالیاتی به 



رکشوازخارجبهشدهصادرخدماتوکاالهاخریدبابتپرداختیافزودهارزشعوارضومالیاتکهمواردیدر-9
دلیلبهکشورکل1399سالبودجهقانون(6)تبصره(ک)بند(1)جزءاجرایدرکه1398سالمالیاتیهایدورهبهمربو 
افزودهارزشبرمالیاتقانون(17)ماده(5)تبصرهبامنطبقموضوع،باشدنمیاستردادوتهاترقابلارزیتعهدرفععدم
.شدنخواهدمحسوبنیزمستقیممالیاتهایقبولقابلهایهزینهوجزونبوده



در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی، درآمد 1398بابت صادرات کاال و خدمات در سال در صورت عدم رفع تعهد ارزی -10
تند به اسناد و مسبه استنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی حاصل از صادرات کاال و خدمات به خارج از کشور 

ل دوم از محسوب و هزینه های مربو  به درآمد مزبور با رعایت مقررات فصجزو مأخذ مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مدارک مثبته، 
و اصالحیه ها و الحاقات بعدی آن، از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی برای 1366باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 

.تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود



دستورالعمل نحوه

برگشت ارزحاصل از صادرات

1398قانون بودجه سال 
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انواع روش های بازگردانی 
ارز حاصل از صادرات

(بانک مرکزی)





هدفباکهاستبستریشود،مینامیده"نیما"اختصاربهکهارزیمعامالتیکپارچهنظام
راحیطتجارتومعدنصنعت،وزارتهمکاریباومرکزیبانکتوسطارزبازارمدیریت

هعرضعنوانبهخدماتوکاالصادرکنندگانسامانه،ایندر.استشدهسازیپیادهو
ورزاانتقالونقلهایواسطهعنوانبهعاملهایبانکومجازهایصرافیارز،کنندگان

.کنندمیفعالیتارزمتقاضایانعنوانبهکاالواردکنندگان

درباره سامانه نیما



آدرس سایت
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وارد نمودن اطالعات 
صادراتی




















