.pdfآﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺟراﯾﯽ ﻣﺎده  20ﻗﺎﻧون رﻓﻊ ﻣواﻧﻊ ﺗوﻟﯾد رﻗﺎﺑت ﭘذﯾر و ارﺗﻘﺎی ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺷور
.pdfاﺻﻼﺣﯾﮫ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺟراﯾﯽ ﻣﺎده  20ﻗﺎﻧون رﻓﻊ ﻣواﻧﻊ ﺗوﻟﯾد رﻗﺎﺑت ﭘذﯾر و ارﺗﻘﺎی ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺷور -ﻣورخ  18آﺑﺎﻧﻣﺎه 1394
.pdfاﺻﻼﺣﯾﮫ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺟراﯾﯽ ﻣﺎده  20ﻗﺎﻧون رﻓﻊ ﻣواﻧﻊ ﺗوﻟﯾد رﻗﺎﺑت ﭘذﯾر و ارﺗﻘﺎی ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺷور -ﻣورخ  4اردﯾﺑﮭﺷت ﻣﺎه 1395
.pdfاﺻﻼﺣﯾﮫ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺟراﯾﯽ ﻣﺎده  20ﻗﺎﻧون رﻓﻊ ﻣواﻧﻊ ﺗوﻟﯾد رﻗﺎﺑت ﭘذﯾرو ارﺗﻘﺎی ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺷور -ﻣورخ  16ﻣرداد ﻣﺎه 1395
.pdfاﺻﻼﺣﯾﮫ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺟراﯾﯽ ﻣﺎده  20ﻗﺎﻧون رﻓﻊ ﻣواﻧﻊ ﺗوﻟﯾد رﻗﺎﺑت ﭘذﯾر و ارﺗﻘﺎی ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺷور -ﻣورخ  15اﺳﻔﻧدﻣﺎه 1395

http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=5192

قوه مجريه
مرجع تصوﯾب :دبير ھيات دولت
شماره وﯾژه نامه٧٩٧ :

پنجشنبه ١۵،مرداد ١٣٩۴
سال ھفتاد و ﯾک شماره ٢٠۵١٠

آﯾيننامه اجراﯾی ماده ) (٢٠قانون رفع موانع توليد رقابتپذﯾر و ارتقای نظام مالی کشور

١١/۵/١٣٩۴

شماره/۵٨٩۵۵ت۵٢٠٨٠ھـ
وزارت امور اقتصادی و داراﯾی ـ بانک مرکزی جمھوری اسالمی اﯾران
سازمان مدﯾرﯾت و برنامهرﯾزی کشور
ھيأتوزﯾران در جلسه  ٣١/۴/١٣٩۴به پيشنھاد مشترک وزارت امور اقتصادی و داراﯾی ،بانک مرکزی جمھوری اسالمی اﯾران و سازمان
مدﯾرﯾت و برنامهرﯾزی کشور و به استناد تبصره ) (٢ماده ) (٢٠قانون رفع موانع توليد رقابتپذﯾر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب
١٣٩۴ـ آﯾيننامه اجراﯾی ماده ﯾادشده را به شرح زﯾر تصوﯾب کرد:
آﯾيننامه اجراﯾی ماده ) (٢٠قانون رفع موانع توليد رقابتپذﯾر
و ارتقای نظام مالی کشور
ماده١ـ در اﯾن آﯾيننامه اصطالحات زﯾر در معانی مشروح مربوط به کار میروند :
الف ـ قانون :قانـون رفع موانع توليد رقابتپذﯾـر و ارتقای نظام مالـی کشـور ـ مصوب ١٣٩۴ـ
ب ـ بانک مرکزی :بانک مرکزی جمھوری اسالمی اﯾران
پ ـ بانک عامل :بانکھای اعطا کننده تسھيالت.
ت ـ تسھيالت :تسھيالت اعطاﯾی از محل حساب ذخيره ارزی توسط بانک عامل طی برنامهھای سوم ،چھارم و پنجم توسعه.
ث ـ تسھيالت گيرنده :اشخاص حقيقی ﯾا حقوقی بخش خصوصی ،تعاونی و نھادھا و مؤسسات عمومی غيردولتی درﯾافتکننده
تسھيالت.
ج ـ بدھکار :تسھيالت گيرندگانی که طرح تسھيالتی آنھا در دوره تنفس و ﯾا بازپرداخت اقساط تسھيالت قرار داشته و ﯾا دوره تأمين
مالی طرح )استفاده ،تنفس و بازپرداخت( به اتمام رسيده است و ھمچنان بدھکار میباشند.
چ ـ کارگروه ملی :کارگروھی متشکل از نماﯾندگان تاماالختيار سازمان مدﯾرﯾت و برنامهرﯾزی کشور ،وزارت امور اقتصادی و داراﯾی،
بانک مرکزی ،معاونت حقوقی رئيس جمھور ،دبير کميسيون اقتصاد ھيأت دولت ،نماﯾنده بخش خصوصی و حسب مورد نماﯾنده
تاماالختيار دستگاه اجراﯾی ذیربط.
ح ـ کارگروه استانی :کارگروه تسھيل و رفع موانع توليد موضوع تصوﯾبنامه شماره /١٨١۵١ت۵٠٧٢٠ھـ مورخ  ١٩/٢/١٣٩۴و اصالحات
بعدی آن.
خ ـ نماﯾنده بخش خصوصی :نماﯾنده اتاق بازرگانی ،صناﯾع ،معادن و کشاورزی اﯾران.
ماده٢ـ پرداخت حداقل بيست و پنج درصد اقساط سررسيد شده به مأخذ نرخ روز گشاﯾش به صورت علیالحساب و در رابطه با آن
دسته از بدھکارانی که دارای اقساط سررسيد شده نمیباشند صرفاً ارائه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب اﯾن آﯾيننامه در
مھلت زمانی مندرج در تبصره ) (١ماده ) (٢٠قانون ،تعيين تکليف محسوب میگردد و پرونده تسھيالتی اﯾن دسته از بدھکاران قابل
طرح در کارگروه ملی خواھد بود.
ماده٣ـ نرخ تسوﯾه نھاﯾی اقساط تسھيالت بابت پرداختیھای اعتبارات/بروات اسنادی و ﯾا حوالهھای ارزی تا قبل از تارﯾخ ۴/٧/١٣٩١
به ازای ھر دالر و ﯾا معادل آن به ساﯾر ارزھا براساس اعالم بانک مرکزی خواھد بود که به شرح ذﯾل محاسبه میگردد:
١ـ ارزش حال ﯾک واحد ارز پرداختی )شامل اصل و سود( در تارﯾخ  ٣/٧/١٣٩١برحسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی
محاسبه میشود.
٢ـ کل بدھی موضوع بند ) (١بر حسب نرخ ) (١٢.٢۶٠رﯾال به ازای ھر دالر و ﯾا معادل آن به ساﯾر ارزھا برحسب اعالم بانک مرکزی به
رﯾال تبدﯾل میشود.
٣ـ ارزش حال مبلغ رﯾالی موضوع بند ) (٢برحسب نرخ سود تسھيالت عقود مشارکتی به مأخذ بيست درصد از تارﯾخ  ۴/٧/١٣٩١تا
زمان تسوﯾه بدھی محاسبه میگردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع رﯾالی محاسبات موضوع بندھای ) (١و ) (٢در نظر گرفته
میشود.
تبصره ـ تسھيالت گيرندگانی که کاالھای وارداتی ﯾا کاالھای توليدی آنھا مشمول مقررات قيمتگذاری بوده است برحسب اعالم
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و تأﯾيد کارگروه مـلی مشمول تخفيف براساس رابطه  Rو حداکثر معادل پنج درصد خواھندبود:
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 = Rنسبت تأمين مالی از حساب ذخيره ارزی به کل تأمين مالی طرح )ارزی و رﯾالی(.
 = Pcقيمت کنترلی محصول توليد شده و به فروش رفته.
 = Pmقيمت بازار آزاد در داخل و در غير اﯾنصورت ،قيمت جھانی به تشخيص کارگروه.
 = T ٢تعداد دورهھای شش ماھه بازپرداخت که مشمول قيمتگذاری بوده است.
 = T ١تعداد کل دورهھای شش ماھه طول عمر طرح مطابق گزارش توجيه فنی ،مالی و اقتصادی طرح نزد بانک عامل.
ماده۴ـ مشمولين ماده ) (۵باﯾد ظرف شش ماه پس از تارﯾخ تعيين تکليف نسبت به پرداخت اقساط سررسيد شده اقدام نماﯾند .در
اﯾن صورت ،مشمولين مزبور میتوانند ارزش حال اقساط سررسيد نشده به نرخ تسوﯾه موضوع ماده ) (۵را ظرف ھمان مدت به صورت
ﯾکجا پرداخت و ﯾا براساس نرخ سود تسھيالت عقود مبادلهای مجدداً در مھلت قراردادھای منعقده و مصوبات قبلی ھيأت امنای حساب
ذخيره ارزی حسب مورد تقسيط نماﯾند.
تبصره ـ درصورت عدم انجام تکليف مقرر در اﯾن ماده ،بدھکار مکلف به پرداخت براساس مفاد قراردادھای مـنعقده و مصوبات قبلـی
ھيأت امنای حـساب ذخيره ارزی حسب مورد خواھد بود.
ماده ۵ـ موارد ذﯾل مشمول استفاده از مزاﯾای مقرر در ماده ) (۵اﯾن آﯾيننامه بوده و ساﯾر بدھکاران مشمول تسوﯾه بدھی ارزی به نرخ
ارز روزانه اعالمی توسط بانک مرکزی خواھند بود:
الف ـ تسھيالت پرداختی قبل از تارﯾخ ) ۴/٧/١٣٩١راهاندازی اتاق مبادالت ارزی(.
تبصره ـ درخصوص آن دسته از تسھيالت گيرندگانی که بخشی از تسھيالت قبل و بخشی دﯾگر بعد از تارﯾخ  ۴/٧/١٣٩١پرداخت
شدهاست ،صرفاً بخش پيش از تارﯾخ فوق مشمول ماده ) (۵بوده و مابقی مشمول تسوﯾه بدھی ارزی به نرخ ارز روزانه اعالمی توسط
بانک مرکزی خواھدبود.
ب ـ بدھکارانی که به دليل عدم رفع تعھد ارزی بابت ارائه پروانه سبز گمرکی مطابق با اسناد حمل ،پرونده تعھداتی آنھا مفتوح
میباشد ،در صورتی که تا سه ماه پس از ابالغ اﯾن آﯾيننامه تعھد خود را اﯾفا نماﯾند.
ماده ۶ـ آن دسته از بدھکارانی که در چارچوب اﯾن آﯾيننامه نسبت به تعيين تکليف بدھی خود موضوع ماده ) (٢اقدام نموده و به طور
ﯾکجا و ﯾا در سررسيدھای تعيين شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسھيالت اقدام نماﯾند ،مشمول بخشودگی جراﯾم تأخير تأدﯾه دﯾن
خواھند بود.
تبصره ـ بانک عامل مکلف است جراﯾم تأخير در تأدﯾه باقیمانده اقساط را مطابق ضوابط اعطای تسھيالت رﯾالی )درخصوص اقسـاط
رﯾالی( در متمم قرارداد پيشبينی نماﯾند.
ماده٧ـ سھم سود بانک عامل براساس نرخ نھاﯾی تسوﯾه ،به صورت رﯾالی خواھد بود.
ماده ٨ـ ھرگونه تغيير در دورهھای تأمين مالی و بخشودگی وجه التزام تأخير تأدﯾه دﯾن بابت تسھيالت اعطاﯾی به بخش خصوصی،
تعاونی و نھادھا و مؤسسات عمومی غيردولتی ،تابع شراﯾط و ضوابط و قرارداد عامليت اعطای تسھيالت موضوع مصوبه شماره
 ٧٠٩۶۴/١٠٠مورخ  ٢۴/۵/١٣٨۶ھيأت امنای حساب ذخيره ارزی )ابالغی طی بخشنامه شماره  ١٠٣٩/۶٠مورخ  ۵/٧/١٣٨۶و
اصالحيهھای بعدی آن( و بخشنامهھا و دستورالعملھای مربوط خواھدبود.
ماده٩ـ استفاده از مزاﯾای موضوع اﯾن آﯾيننامه درخصوص آن دسته از بدھکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسيد ،پرونده
مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضاﯾی ارجاع گردﯾده است ،منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی )در صورت استرداد دعوی از
سوی بانک عامل( و پرداخت ھزﯾنهھای دادرسی و حقالوکاله وکيل توسط تسھيالت گيرنده خواھد بود.
ماده١٠ـ استفاده از مزاﯾای موضوع اﯾن آﯾيننامه درخصوص آن دسته از بدھکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسيد،
پرونده مربوط از طرﯾق مراجع قضاﯾی ﯾا ثبتی منجر به صدور اجراﯾيه شده باشد ،منوط به پرداخت ھزﯾنهھای اجراﯾی و حقالوکاله جھت
مختومه نمودن پرونده اجراﯾی خواھد بود.
ماده١١ـ کسری معادل رﯾالی اقالم پرداختی توسط بدھکار نسبت به نرخ روزانه اعالمی در روز تسوﯾه نھاﯾی اقساط در چارچوب اﯾن
آﯾيننامه ،به عھده حساب ذخيره ارزی خواھد بود.
ماده١٢ـ بانک عامل موظف است با بدھکار برای استفاده از مزاﯾای اﯾن آﯾيننامه متمم قرارداد تنظيم نماﯾد.
ماده١٣ـ در صورتی که بدھکار ظرف مھلت مقرر در قانون و اﯾن آﯾيننامه نسبت به تعيين تکليف اقدام ننماﯾد ،ھمچنان مفاد
قراردادھای منعقده و مصوبات قبلی ھيأت امنای حساب ذخيره ارزی حسبمورد الزماالجراء خواھد بود.
ماده١۴ـ بدھکار از تارﯾخ ابالغ قانون )توقف کليه اقدامات قانونی و اجراﯾی( تا زمان ابالغ اﯾن آﯾيننامه ،از بخشودگی جراﯾم تأخير تأدﯾه
دﯾن برخوردار میباشد.
ماده١۵ـ اعمال مفاد اﯾن آﯾيننامه در مورد کل تسھيالت اعطاﯾی برای ﯾک طرح موضوعيت داشته و با تفکيک آن به قرارداد اوليه و
متمم و ﯾا ھرعنوان دﯾگر نمیتوان برای بخشی از تسھيالت طرح از مزاﯾای اﯾن آﯾيننامه استفاده نمود.
ماده١۶ـ بانک عامل موظف است پس از وصول وجه از بدھکار ،فھرست مربوط را با ذکر نام متقاضی ،نام طرح ،شماره اعتبارات/بروات
اسنادی و ﯾا حوالهھای ارزی پوششھای مربوط و مبالغ ارزی بابت اصل ،سود و نرخ ارز مبنای محاسبه تسھيالت به تفکيک ھر
پوشش به اداره عمليات ارزی بانک مرکزی جھت اعمال در سيستم حسابھای ارزی ارسال نماﯾد.
ماده١٧ـ بانک عامل مکلف است پس از اتمام مھلت تعيين شده در تبصره ) (١ماده ) (٢٠قانون ،نسبت به انجام محاسبات و تسوﯾه
مطابق مفاد اﯾن آﯾيننامه اقدام و فھرست بدھکاران به تفکيک تسوﯾه شده و ساﯾر را به دبيرخانه کارگروه ملی مستقر در دفتر
کميسيون اقتصاد ھيأت دولت ارسال نماﯾد.
تبصره١ـ مسئوليت صحت اطالعات ارائه شده به عھده بانک عامل است.
تبصره٢ـ بانک عامل مکلف است ھرگونه ابھام در موضوع اﯾن آﯾيننامه را از کارگروه ملی استعالم نماﯾد.
ماده١٨ـ وظاﯾف کارگروه ملی به شرح زﯾر تعيين میشود:
الف ـ تطابق شراﯾط در موارد اعتراض بدھکاران.
ب ـ محاسبه نرخ تخفيف موضوع تبصره ) (١ماده ).(۵
پ ـ اعالم نظر در خصوص ھرگونه ابھام بانکھا در اجرای اﯾن آﯾيننامه.
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ت ـ ارائه گزارش عملکرد به ھيأت وزﯾران در مقاطع زمانی شش ماھه.
تبصره١ـ کارگروه ملی حسب ضرورت میتواند تصميمگيری درخصوص پروندهھای مورد بررسی را پس از اخذ نظرات کارگروه استانی
اتخاذ نماﯾد.
تبصره٢ـ دستورالعملھای موردنياز برای نحوه اجرای اﯾن آﯾيننامه و تشکيل و اداره جلسات کارگروه ملی به تصوﯾب کارگروه مزبور
میرسد.
ماده١٩ـ تصميمات کارگروه ملی با حداقل چھار رأی الزماالجراء است.
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ـ اﺳﺣﺎق ﺟﮫﺎﻧﮔﯾﺮی
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اصالحيه آئين نامه ھای قوه مجرﯾه
مرجع تصوﯾب :ھيات وزيران
شماره وﯾژه نامه٩٣٩ :

ﯾکشنبه ١۵،اسفند ١٣٩۵
سال ھفتاد و سه شماره ٢٠٩٧١

اصالح آﯾيننامه اجراﯾی ماده ) (٢٠قانون رفع موانع توليد رقابتپذﯾر و ارتقای نظام مالی کشور

٨/١٢/١٣٩۵
شماره/١۵۵٢٧۵ت۵٣٧۶۴ھـ
اصالح آﯾيننامه اجراﯾی ماده ) (٢٠قانون رفع موانع توليد رقابتپذﯾر و ارتقای نظام مالی کشور
وزارت امور اقتصادی و داراﯾی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمھوری اسالمی اﯾران
ھيأت وزﯾران در جلسه  ۴/١٢/١٣٩۵به پيشنھاد شماره  ١٨٣٠١٩/۶٠مورخ  ١٨/٨/١٣٩۵وزارتخانھھای امور اقتصادی و داراﯾی و صنعت،
معدن و تجارت و به استناد اصل ﯾکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسالمی اﯾران تصوﯾب کرد:
آﯾيننامه اجراﯾی ماده ) (٢٠قانون رفع موانع توليد رقابتپذﯾر و ارتقای نظام مالی کشور ،موضوع تصوﯾبنامه شماره /۵٨٩۵۵ت۵٢٠٨٠ھـ
مورخ  ١١/۵/١٣٩۴و اصالحات بعدی آن ،به شرح زﯾر اصالح میشود:
١ـ در ماده ) (٢عبارت »تا پاﯾان خرداد سال  «١٣٩۶جاﯾگزﯾن عبارت »تا پاﯾان شھرﯾور سال  «١٣٩۵میشود.
٢ـ متن زﯾر جاﯾگزﯾن ماده ) (٣و بندھای آن ميشود:
ماده٣ـ نرخ تسوﯾه نھاﯾی اقساط تسھيالت بابت پرداختیھای اعتبارات/بروات اسنادی و ﯾا حوالهھای ارزی به ازای ھر دالر و ﯾا معادل
آن به ساﯾر ارزھا بر اساس اعالم بانک مرکزی خواھد بود که به شرح زﯾر محاسبه میشود:
الف ـ تسھيالت پرداختی قبل از تارﯾخ  ٣/٧/١٣٩١ارزش حال ﯾک واحد ارز پرداختی )شامل اصل و سود( در تارﯾخ  ٣/٧/١٣٩١بر حسب
نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی .ب ـ تسھيالت پرداختی پس از تارﯾخ  ٣/٧/١٣٩١با رعاﯾت بند )الف( ماده ) (۵اﯾن آﯾيننامه
پس از کسر اصل اقساط مرتبط پرداخت شده.
پ ـ مجموع بدھيھای موضوع بندھای )الف( و )ب( بر حسب نرخ دوازده ھزار و
دوﯾست و شصت )٢۶٠ر (١٢رﯾال به ازای ھر دالر و ﯾا معادل آن به ساﯾر ارزھا بر حسب اعالم بانک مرکزی به رﯾال تبدﯾل میشود.
ت ـ ارزش حال مبلغ رﯾالی موضوع بند )پ( بر حسب نرخ سود تسھيالت عقود مشارکتی به مأخذ پانزده درصد از تارﯾخ  ۴/٧/١٣٩١تا
زمان تسوﯾه بدھی محاسبه میگردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع رﯾالی محاسبات موضوع بند )پ( در نظر گرفته میشود.
٣ـ در ماده ) (۴عبارتھای »تا پاﯾان اسفندماه  «١٣٩۶و »به مأخذ پانزده درصد« به ترتيب جاﯾگزﯾن عبارتھای »تا تارﯾخ «١۵/١٢/١٣٩۵و
»به مأخذ بيست درصد« میشود.
۴ـ متن زﯾر جاﯾگزﯾن بند )الف( ماده ) (۵و تبصره بند مذکور حذف ميشود:
الف ـ تسھيالت پرداختی که حداقل ﯾک پرداختی در قالب اعتبار/برات اسنادی و ﯾا حواله ارزی قبل از تارﯾخ ) ۴/٧/١٣٩١راهاندازی اتاق
مبادالت ارزی( داشته باشد.
 ۵ـ متون زﯾر به عنوان مواد ) (٢۴) ،(٢٣و ) (٢۵به آﯾيننامه الحاق میشوند:
ماده٢٣ـ مھلتھای مقرر در اﯾن آﯾيننامه به ھيچ عنوان تمدﯾد نخواھد شد و چنانچه تسھيالتگيرندگان در مھلتھای تعيين شده
نسبت به تسوﯾه اقدام ننماﯾند ،باﯾد مطابق دستورالعملھای حساب ذخيره ارزی نسبت به تسوﯾه اقدام نماﯾند.
ماده٢۴ـ اصالحات اﯾن تصوﯾبنامه به کليه تسھيالتگيرندگانی که در چارچوب اﯾن آﯾيننامه اقدام به تعيين تکليف ﯾا تسوﯾه نمودهاند،
تسری میﯾابد.
تبصره ـ مابهالتفاوت مبالغ مازاد درﯾافتی از تسوﯾهکنندگان در چارچوب اﯾن آﯾيننامه که به حساب ذخيره ارزی وارﯾز شده است ،از
محل ماده ) (١١اﯾن آﯾيننامه تأمين میشود.
ماده٢۵ـ آن دسته از بدھکارانی که دارای اقساط سررسيد شده ھستند ،در صورت پرداخت حداقل بيست و پنج درصد علیالحساب
موضوع ماده) (٢اﯾن آﯾيننامه ،محروميتھای زﯾر رفع میشود:
الف ـ عدم گشاﯾش اعتبار اسنادی.
ب ـ عدم اعطای ھر گونه تسھيالت )ارزی و رﯾالی(.
پ ـ عدم تحوﯾل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدﯾد.
معاون اول رئيسجمھور ـ اسحاق جھانگيری
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