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استانداران محترم سراسر کشور
موضوع: تصمیمات وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت حمایت از واحدهای تولیدی 

سالم علیکم    
با احترام؛ همانگونه که آگاهی دارید؛

١- با عنایت به ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی آسیب دیده از شرایط جاری اقتصاد کشور و پیرو 
هماهنگی صورت گرفته با وزارت امور اقتصادی ودارایی و در جریان مالقات اینجانب با وزیر محترم امور 
اقتصادی و دارایی در مورخ ١٤٠٠/٨/٦ ؛مسائل و مشکالت حوزه تولید و اشتغال{بند (الف) تبصره (١٨) 
قانون بودجه ١٤٠٠،سرمایه گذاری خارجی،تبصره(٣) ماده (٢٠) قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، واحدهای تملک شده توسط شبکه بانکی، 
بخشنامه های ویژه حمایت از بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از تحریم و کرونا} بررسی و پیشنهادات اجرایی 

و عملی دراینخصوص ارائه گردید.
 ٢- در راستای اجرای دستورات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، سازمانهای تابعه آن وزارتخانه 
نسبت به بررسی موضوع اقدام که به پیوست تصویر نامه شماره ٢/١۵٦٤٤١ مورخ ١٤٠٠/٩/٢٩ مدیر کل محترم 
دفتر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی منضم به نامه های شماره ٦٢/١٣٤١٣٠ مورخ ١٤٠٠/٨/٢٦ معاونت 
امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی و شماره ٢٠٠/١٠٣٨٤/ص مورخ ١٤٠٠/٩/٢١ رئیس کل محترم سازمان 

امور مالیاتی کشور جهت آگاهی و بهره برداری الزم ارسال میگردد.

رونوشت:
جناب آقای دکتر وحیدی مقام عالی وزارت جهت استحضار. -

جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی  جهت استحضار و تقدیر از دستورات صادره. -
جناب آقای دکترفاطمی امین وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار. -

جناب آقای دکتر ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی جهت استحضار. -
جناب آقای مهندس ضرغامی وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جهت استحضار.  -

«تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها»
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جناب آقای کوشش تبار
معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور

باسالم و احترام  
پیرو نامه شماره ٢/١٤٢٢٨٩ مورخ ١٤٠٠/٩/٩ درخصوص «موارد مربوط به مالقات 
مورخ ١٤٠٠/٨/٦ با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی» به پیوست تصویر نامههای شماره 

٦٢/١٣٤١٣٠ مورخ ١٤٠٠/٨/٢٦ معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی و 
شماره ٢٠٠/١٠٣٨٤/ص مورخ ١٤٠٠/٩/٢١ سازمان امور مالیاتی کشور برای 

استحضار ایفاد میگردد./والسالم

 

رونوشت: 
دفتر وزارتی-گروه نظارت و پیگیری برای اطالع (حسینی).

مهدی اسماعیلی
مدیرکل دفتر وزارتی

روشک ترازو  هناخریبد 

1400/09/29  : خیرات

159471  : تبث هرامش 
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جناب آقای دکتر  اسماعیلی
مدیرکل محترم دفتر وزارتی

باسالم و احترام ؛

  بازگشت به نامه شماره ٢/١٢٨٥٥١ مورخ ١۴٠٠/٨/١٨ موضوع گزارش موارد مربوط به مالقات معاون محترم هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با مقام محترم وزارت مورخ ١۴٠٠/٨/٦ متضمن توشیح ایشان، موارد مربوط 

به این معاونت را به شرح ذیل به استحضار می رساند:
١-در مورد اجرای تیصره ٣ ماده ٢٠ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور(موضوع ریسک نوسانات 
نرخ ارز)، بر اساس تبصره (٣) ماده ٢٠ قانون مزبور و بند (ت) ماده ۴٦ قانون برنامه ششم توسعه، طراحی ساز و کار الزم 
جهت پوشش افزایش ساالنه بیش از ١٠% نرخ ارز در بودجه سنواتی، پیش بینی شده است؛ لیکن به دلیل 
تحریم ها و کمبود منابع ارزی کشور و نوسانات شدید نرخ ارز و همچنین عدم تک نرخی شدن ارز و از همه مهمتر کمبود 
منابع دولت برای پوشش نوسانات نرخ ارز تا کنون امکان اجرایی شدن آن فراهم نشده و الزمه آن افزایش منابع ارزی 
کشور و تعمیق بازار متشکل ارزی و به تبع آن تک نرخی شدن ارز و ایجاد ابزارهای مشتقه ارز و وجود منابع دولتی برای 
پوشش نوسانات مزبور می باشد که در صورت فراهم شدن شرایط مذکور، دولت محترم نسبت به اجرای این مهم اقدام می 
نماید. الزم به ذکر است بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در اجرای ماده (٧٢) قانون برنامه پنجم توسعه، شرایط 
عمومی بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی- صادراتی مصوب ١٣٩١/١/٢٩ را تدوین و به شرکت های بیمه ابالغ 
نموده است، لیکن به دلیل نوسانات باالی نرخ ارز و به تبع آن باال بودن حق بیمه دریافتی از بیمه گذار، تاکنون 
بیمه نامه ای توسط شرکت های بیمه در این زمینه صادر نشده است. همچنین به منظور کاهش نوسانات نرخ ارز برای 
واحدهای تولیدی که از محل حساب ذخیره ارزی تسهیالت دریافت نموده اند این امکان فراهم شده تا این واحدها 
در اجرای آیین نامه اجرایی تبصره(٢) ماده (٢٠) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بدهی ارزی خود را به صورت ریالی و 
با نرخ های ترجیحی(حدوداً ٢٧ هزار ریال برای هر دالر)تسویه نمایند و برای تسهیالت گیرندگان ارزی از محل منابع 
صندوق توسعه ملی نیز که فاقد درآمد صادراتی برای ایفای تعهدات خود هستند، با کسب موافقت مقام معظم رهبری، 

امکان تسویه ریالی اقساط سررسید شده تا پایان سال ١٣٩٩ به نرخ ارز سامانه نیما فراهم شد.
٢- در مورد ایجاد سامانه جامع برای بنگاههای اقتصادی تملک شده در نظام بانکی، الزم به توضیح است به منظور تسریع 
و تسهیل در واگذاری اموال مازاد به ویژه امالک مازاد، این وزارت نسبت به راه اندازی سامانه اطالعات امالک مازاد بانک ها 
(سام – با) به آدرس اینترنتی (www.sam-ba.ir) در شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام) اقدام نموده است. این 
سامانه حاوی اطالعات حدود ١٥ هزار فقره امالک مربوط به ١٨ بانک دولتی و خصوصی شده و ادغامی (تملیکی و 
غیرتملیکی) است که عموم مردم به ویژه متقاضیان و سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به سامانه موصوف نسبت به 
خرید آنها اقدام نمایند. در ارتباط با ورود اطالعات بانک های خصوصی نیز پیگیری الزم از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

http://www.sam-ba.ir)
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ایران به عمل آمده است. ضمن اینکه شرکت فام از بانک های خصوصی پیگیری مستمر برای ورود اطالعات به سامانه را به 
عمل آورده است.

٣- در مورد اقاله اموال تملیکی به مالکین قبلی نیز الزم به توضیح است در دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد 
مؤسسات اعتباری که طی بخشنامه مورخ ١٣٩٩/٩/١١ به شبکه بانکی ابالغ شده بوده بحث اقاله اموال به مالکین قبلی 
پیش بینی گردیده بود لیکن با توجه به مالحظات برخی از مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با 
ماده مذکور مبنی بر اینکه الزام بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی به استرداد وثایق تملیکی به مالک قبلی در ازای 
پرداخت نقدی تمام بدهی های خود اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تا تاریخ واگذاری وثیقه به عالوه سایر 
هزینهها، با حقوق مالکانه بانک با توجه به قواعد و اصول حقوقی از جمله اصل تسلیط، مواد ٣٠و ٣١ قانون مدنی و 
صالحیت قانونی اشخاص در خصوص اموال تحت تملک خود، تعارض دارد، لذا شورای پول و اعتبار در تاریخ ١۴٠٠/٢/٢٨ 
نسبت به حذف ماده یادشده اقدام نمود. همچنین با توجه به درخواستهای نمایندگان محترم مردم و نیز فعاالن حوزه 
اقتصادی مبنی بر احیای ماده (١١) دستورالعمل اموال مازاد موضوع مقررات اقاله امالک تملیک شده بانکها به مالکان 
سابق، پیگیری الزم از بانک مرکزی ج.ا.ایران (تصویر پیوست) صورت پذیرفته است که مجدداً نیز تا حصول نتیجه مورد 

پیگیری قرار خواهد گرفت.

رونوشت: 
 - دفتر امور بانکی و بیمه برای اطالع. خلیلی ٧٦٨٥٣٦

عباس مرادپور
سرپرست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی
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 جناب آقای اسماعیلی 
مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی

باسالم و احترام

      بازگشت به نامه شماره ٢/١٢٨٥٥١ مورخ ١٤٠٠/٨/١٨ موضوع بند(۷) گزارش مالقات وزیر محترم امور 
اقتصادی و دارایی با معاون محترم امور هماهنگی و توسعه منطقهای وزارت کشور، به آگاهی می رساند:

      سازمان امور مالیاتی کشور بهمنظور حمایت از تولید و در راستای مصوبات ستاد ملی کرونا، اقدام به صدور 
بخشنامههای متعدد برای مساعدت و همراهی با فعاالن اقتصادی و صنوف آسیب دیده از کرونا به شرح زیر 

نموده است:

ابالغ بندهای (١) و (٢) مصوبه پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ١٣٩٩/١٠/٢٢  .١
مبنی بر افزایش مدت زمان تقسیط مندرج در ماده(۱۶۷) قانون مالیاتهای مستقیم به حداکثر شصت ماه و تعویق 
یک ساله و فقط برای یک بار اقدامات اجرایی تا پایان سال ١٤٠٠ برای بنگاههای تولیدی که برنامه احیای 
تولید و ساماندهی مالی آنها به تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده باشد.(بخشنامه شماره 

٢٠٠/٩٩/٩٢ مورخ ١٣٩٩/١٢/١١)

در اجرای دستورالعمل شماره ٢٠٠/١٤٠٠/٥١١ مورخ ١٤٠٠/٣/١۷، صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت  .٢
مالیات مقطوع موضوع دستورالعمل مذکور را به صورت یکجا تا پایان خرداد ماه سال ١٤٠٠ نداشته باشند، 

مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط میشود.

در راستای بخشنامه شماره ٢٠٠/١٤٠٠/١٩ مورخ ١٤٠٠/٣/١٩، برای مشاغل و کسب و کارهای به شدت  .٣
آسیب دیده از کرونا، بدهیهای مالیاتی قطعی شده عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ سررسید آنها تا پایان 
سال ١٣٩٩ بوده است تا تاریخ ١٤٠٠/٠٦/٣١ بدون محاسبه جریمه دیرکرد برای مدت مذکور امهال 

میگردد.

به موجب بخشنامه شماره ٢٠٠/١٤٠٠/١٤ مورخ ١٤٠٠/٣/٠٤ در اجرای مصوبات شصت و هفتمین جلسه  .٤
ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ١٤٠٠/٠٢/١١، تسهیالت صدور، تجدید و یا تمدید پروانه کسب یا کار 

بسمه تعالی
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اشخاص حقیقی و حقوقی، بخشودگی کامل جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
اشخاص حقیقی در موعد قانونی برای دورههای دوم و سوم سال ١٣٩٩ و امهال اقساط معوق و سررسید شده 

مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده سال ١٣٩٩، به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابالغ گردید.

در اجرای مفاد ماده(١٩١) قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبه شماره (٢) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی  .٥
مدیریت کرونا مورخ ١٤٠٠/٠٣/٠٨، به موجب دستورالعمل شماره ٢٠٠/١٤٠٠/٥١٣ مورخ ١٤٠٠/٠٤/٠٦ 
مساعدت الزم درخصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات 

بر ارزش افزوده، برای فعاالن اقتصادی فراهم گردیده است.

     شایان ذکر است این سازمان تمام مساعی خویش را برای گذار از این بحران اقتصادی و حمایت از فعاالن 
اقتصادی و صنوف آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا به کارگرفته است و در صورت تصویب هرگونه مصوبه 
قانونی حمایتی دیگر در این ارتباط، آمادگی خود را برای اجرای آنها در حمایت از فعاالن محترم اقتصادی 

اعالم مینماید.
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