
 /ص32151/522نامه: بخش

 فرآیند الزم برای پرداخت حق تمبر سفته ارزی

 

 /ص32151/522شماره: 

 33/20/3130تاریخ:

 جناب آقای اکرمی

 سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی

 با سالم و احترام

موضوع اخذ سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیر نقدی تعهدات ارزی، ضمن  51/47/5334مورخ  47347/15بازگشت به نامه شماره 

قانون تجارت مبنی بر امکان صدور سفته به نرخ  212و مفهوم ماده  343اعالم عدم وجود منع قانونی از نظر این سازمان با توجه به حکم ماده 

 ند الزم برای پرداخت حق تمبر سفته ارزی به شرح ذیل اعالم می گردد:ارز، فرآی

بانک عامل پس از دریافت درخواست مراجعین نسبت به محاسبه معادل ریالی میزان ارز اعالم شده از طرف مودیان به نرخ روز مستخرج از  .5

یه/ بازار آزاد( اقدام و ضمن اطالع رسانی به متقاضیان مبنی بر الزام سامانه بانک مرکزی با توجه به نحوه تومین ارز متقاضی )رسمی/ بازار ثانو

دل سازی تکمیل مندرجات سفته برای معادل سازی نرخ ارز به ریال و مراجعه به اداره امور مالیاتی درهمان روز) زیرا در غیر اینصورت نیاز به معا

 امور مالیاتی دریافت کننده حق تمبر اقدام نماید. مجدد می باشد(، نسبت به ارسال درخواست کتبی مودیان به اداره

اداره امور مالیاتی ذیربط پس از دریافت درخواست های ارسالی از طرف بانکهای عامل نسبت به محاسبه و وصول حق تمبر بر اساس نرخ روز  .2

نموده و نتیجه اقدامات انجام شده در ظهر سفته ( این نامه اقدام 5ارز اعالم شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به شرح بند )

 ارسالی با مهر و امضای مسئولین امورمالیاتی ذیربط کتبا به بانک عامل اعالم خواهد گردید.

 متن ذیل در ظهر سفته درج گردد: .3

راساس نرخ روز )مورخ / / ( ارز مندرج در سایت بانک مرکزی مبلغ این سفته ................ریال معادل...............)..............( ارز خارجی می باشد که ب

 )رسمی/ بازار ثانویه/بازار آزاد( محاسبه گردیده است.

 سید کامل تقوی نژاد

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
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