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1

تصمیمات اتخاذ شده

دستگاه مسئول

با توجه به اعالم رئیس کل محترم بانک مرکزی در جلسه اخیر شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی درخصوص فعالیت70شخص کارتن خواب
تحت عنوان صادرکننده دارنده کارت بازرگانی که باعث گالیه مندی
اتاق های بازرگانی ،تعاون و اصناف کشور شده است مقرر شد بانک مرکزی
نسبت به انتشار آمار و اطالعات شفاف در این خصوص اقدام نمایند.

بانک مرکزی

2

مقرر شد سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تسریع استرداد وجوه
مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی در
مهلت قانونی پیگیری نموده و گزارش اقدامات را به دبیرخانه شورایعالی
صادرات منعکس نمایند.

3

براساااپ پیشاانهاد اتحادیااه صااادرکنندگان فاارآوردههااای نفاات ،گاااز و
پتروشیمی ،صندوق غیردولتی توسعه صادرات مرتبط و انجمن حالل هاای
هیااادرو کربنااای درخصاااوص امکاااان جاااایگزینی اوراق بهاااادار ن یااار
ضمانت نامه بانکی ،سفته یا چک به جای دریافت وجوه نقاد بابات مالیاات
ارزش افزوده صادرکنندگان خریدار کاا در ریناص صاادراتی باورپ کاا ،
مقرر شد سازمان امور مالیاتی بررسی های زم را بعمل آورده و نتیجه را به
دبیرخانه شورایعالی صادرات ارسال نمایند.

4

مقرر شد در راستای تقویت و توسعه صادرات محصو ت فرآوردههای نفت،
گاز و پتروشیمی و محصو ت پایه نفتی ن یر قیر ،وزارت نفت امکان سنجی
عرضه کامل مواد اولیه تولید پا یشگاهها در بورپ کا را برای تأمین
مناسب و بموقع مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی -صادراتی را بررسی
و اجرایی نمایند.

5

مقرر شد اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی نسابت
به ارسال فهرست مواد اولیه تولیدی پا یشگاهها برای عرضه  100درصدی
در بورپ کا به دبیرخانه شورایعالی صادرات اقدام نمایند.
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مقررشد پیرو تصمیمات قبلی کارگروه توسعه صادرات ،کمیتاه کارشناسای
کارگروه بند( )2مصوبه مورخ  97/7/10شورای عاالی همااهنگی اقتصاادی
توسط بانک مرکزی و با حضور معاونین دستگاههای عضو کارگروه تشاکیل
و بصورت مستمر و هفتگی برگزار شود.
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