
ارز و با توجه به سئواالت  در خصوص تسعير نرخ 1393/06/22مورخ  200/93/524پيرو دستورالعمل شماره 
  :فروش هاي صادراتي بدينوسيله اعالم مي دارد مطرح شده در خصوص سود و زيان حاصل از تسعير ارز

 در خصوص فروش هاي صادراتي كه وجه آن به صورت ريالي دريافت ميگردد ، -1

از صادرات طبق مدارك و مستندات به ريال  چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحقق يافته و وجه حاصل
افغانستان كه به  از جمله صادرات به كشورهاي عرق و(دفاتر نيز به ريال ثبت گرديده باشد  دريافت و در حسابهاي مربوطه در

، تسعير ارز در اينگونه موارد موضوعيت ) ارزي بودن آن احراز گردد  بق اسناد و مداركصورت ريالي انجام مي گيرد مگر اينكه ط
با رعايت كليه مقررات قانوني مربوط  همچنين فارغ از ريالي يا ارزي بودن فروش هاي صادراتي اعطاي معافيت مالياتي نداشته و

  .امكان پذير خواهد بود

 ه ان به صورت ارزي دريافت ميگردد،در خصوص فروش هاي صادراتي كه وج -2

از جمله نرخ مندرج در پروانه (نرخ ارز مبادله اي  چنانچه صادركنندگان در زمان انجام صادرات فروش ها را با نرخ ارز مرجع يا
بانك مركزي  صرافي مورد تاييد نموده ليكن در تاريخ تسويه و يا تاريخ ترازنامه از نرخ ارز توافقي نزد در دفاتر ثبت) صادرات 

 حاصله استفاده نمايند ، براي تسعير ارز) آزاد (جمهوري اسالمي ايران 

ارز توافقي نزد صرافي مورد تاييد بانك مركزي جمهوري  در اين حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع با نرخ مبادله اي يا نرخ
صرفا تفاوت نرخ ارز توافقي نزد  اتي به عنوان فروش صادرات تلقي ميگردد ودر تاريخ انجام صادرات از نظر مالي ( آزاد(اسالمي ايران 

 در تاريخ اوليه و تاريخ هاي بعدي مبناي محاسبه سود يا زيان) آزاد (ايران  صرافي مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسالمي
 .تسعير ارز قرار ميگيرد

كه در مراحل رسيدگي يا دادرسي مالياتي مطرح مي  و به بعد 1391كرد سال مفاد اين بخشنامه در مورد پرونده هاي مالياتي عمل
 .باشند نيز جاري مي باشد

 


