« سال جهاد اقتصادي»

"شيوه نامه چگونگی پرداخت جوایز صادراتی به صادر کننذگان خذمات"
بخش اول) بخش صادرات خذمات فنی ومهنذسی :
 -1صادروٌٌذگاى خذهات فٌی ٍهٌْذسی تِ هیشاى  %4ارسش صَرت ٍضؼیت ّا یا صَرت حساب ّای سال 1331تز اساس ضَاتظ
سیز ٍ پس اس تاییذ وارگزٍُ هادُ ( )11آییي ًاهِ اجزایی حوایت ّای دٍلت اس صادر وٌٌذگاى خذهات فٌی ٍهٌْذسی اس جَایش
صادراتی تْزُ هٌذ خَاّذ ضذ.
 -2ضزوت ّای هٌْذسی هطاٍر تِ هیشاى  %4ارسش صَرت ٍضؼیت ّا هطوَل دریافت جایشُ خَاٌّذ تَد .در صَرت اًؼماد ّزگًَِ
لزارداد پیواًىاری ٍ یا تذارن پزٍصُ تا عزف ایزاًی تز اساس عزح هغالؼاتی اًجام ضذُ تا سمف  %1جایشُ هاساد تِ هطاٍر پزداخت
هی ضَد.
 -3تِ پزٍصُ ّای اجزا ضذُ اس هحل ووه ّای تَسؼِ ای یا تالػَض دٍلت جوَْری اسالهی ایزاى ٍ عزح ّای تاهیي هالی ضذُ اس
هحل هٌاتغ تاًه ّای داخلی در لالة اػتثار خزیذار ،جایشُ صادراتی تؼلك ًوی گیزد .لیىي پزٍصُ ّایی وِ در لالة اػتثار
فزٍضٌذُ تِ ضزوتْای ایزاًی ٍاگذار ضذُ تاضٌذ هطوَل دریافت جایشُ صادراتی هی گزدًذ.
 -4ضـزوت ّا ٍ هَسسات صادر وٌـٌذُ خذهات هَضَع هادُ ()4لاًَى هحاسثات ػوَهی وطَر ٍ ًیش ضزوتْا ٍ هَسـسات
ٍاتسـتِ تِ ًْادّای هَضَع هادُ(ّ )5واى لاًَى هطوَل ایي هطَق ّا ًخَاٌّذ تَد.
 -5اًجام الـذاهات ٍ تحَیل هـذارن سیزجـْت دریافت جـَایش صادراتی خـذهات فٌـی ٍهٌْذسی ضـزٍری هی تاضذ:
 )5-1ثثت ًام اٍلیِ ٍ تىویل فزم ّای هَرد ًظز ساسهاى تَسؼِ تجارت ایزاى در هَػذ سهاًی اػالم ضذُ اس سَی ساسهاى اس عزیك
سیستن هىاًیشُ پزداخت جَایش ٍ هطَق ّای صادراتی ( ًزم افشار یاراًص).
 )5-2ارایِ لزارداد هؼتثز هَرد تاییذ سفارت یا ًوایٌذگی ج.ا .ا ٍ وار گزٍُ آییي ًاهِ اجزایی حوایت ّای دٍلت اس صادر وٌٌذگاى
خذهات فٌی ٍهٌْذسی هیاى صادر وٌٌذُ ایزاًی ٍ وارفزهای خارجی.
 )5-3ارایِ صَرت ٍضؼیت ّا یا صَرتحساب ّای هزتَط تِ واروزدّای ساالًِ تا تاییذ اًجوي صادر وٌٌذگاى خذهات
فٌی ٍ هٌْذسی ایزاى.
 )5-4آخزیي فْزست تاییذ ضذُ سْام داراى ضزوت ،آخزیي اگْی تغییزات ضزوت در رٍسًاهِ رسوی وطَر.
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 )5-5ػضَیت در تاًه اعالػات صادر وٌٌذگاى خذهات فٌی ٍ هٌْذسی تا رػایت ولیِ هفاد آییي ًاهِ هزتَعِ(.یزای ضزوتْای
هٌْذسی هطاٍر تا تَجِ تِ هاّیت فؼالیت آًْا الشاهی تِ ارائِ وارت تاسرگاًی ًوی تاضذ)
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