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فزم تعْذ ًاهِ ارسیٍ ،یژُ غزفِ ّای بخش داخلی
بزابز مقزرات ومایطگاَُای بیه المللی داخلی ،عزضٍ ي یا تبلیػ َزگًوٍ کاال یا خذمات خارجی در ؼزفٍ َای بخص داخلی ممىًع می باضذ .با تًجٍ بٍ ایىکٍ
ثبت وام آن ضزکت در بخص داخلی وُمیه ومایطگاٌ بیه المللی قیز ،آسفالت ،عایق َا ي ماضیه آالت يابستٍ ي با پزداخت تعزفٍ َای ریالی اوجام پذیزفتٍ،
خًاَطمىذ است وسبت بٍ تکمیل فزم سیز اقذام ومًدٌ ي َمزاٌ با فزم ثبت وام بٍ ستاد اجزایی ومایطگاٌ تحًیل فزماییذ.
با تًجٍ بٍ تاکیذ مکزر در خػًظ ضًابط ي مقزرات ارسی ي ریالی مطارکت در ومایطگاٌ ،پس اس امضاء ایه تعُذ وامٍَ ،زگًوٍ اظُار عذم آگاَی اس مقزرات ي
چگًوگی ارسیابی کمیتٍ ارسی ریالی ،قابل پذیزش وبًدٌ يدر غًرت تطخیع کمیتٍ مذکًر مبىی بز ایىکٍ بخطی یا تمام فضای ؼزفٍ آن ضزکت مطمًل
پزداخت ارسی می باضذ ،آن ضزکت متعُذ ي ملشم بٍ پزداخت کامل َشیىٍ مزبًطٍ ي اوجام تسًیٍ حساب وُایی پیص اس خاتمٍ ومایطگاٌ می باضذ .ضمىاً
بزگشارکىىذٌ وقطی در تذيیه مقزرات وذاضتٍ ي غزفاً قًاویه مػًب را بٍ ضزکت کىىذگان ابالغ ومًدٌ ي بٍ َیچًجٍ امکان تؽییز در کمیتٍ مذکًر را وذارد.

"بِ ًام خذا"
با تَجِ بِ درخَاست ایي شزکت هبٌی بز هشارکت در بخش داخلی (ریالی)

ًْویي ًوایشگاُ بیي

الوللی لیز،آسفالت ،عایك ّا ٍ هاشیي آالت ٍابستِ ،ضوي اعالم آگاّی کاهل اس ضَابط ٍ ًحَُ
هحاسبِ ّشیٌِ ارسی ٍ ریالی کِ در هَرد آى تَضیح دادُ شذُ است ،بذیٌَسیلِ تعْذ هی ًواین کلیِ
کاالّا ،خذهات ٍ تبلیغات غزفِ ایي شزکت در ًوایشگاُ فَق الذکز داخلی بَدُ ٍ در صَرت ارائِ یا
تبلیغ ّزگًَِ کاال یا خذهات خارجی در غزفِ کِ اس ًظز کارشٌاساى شزکت سْاهی ًوایشگاُ ّای بیي
الوللی تْزاى هشوَل گزدد ،بالفاصلِ ًسبت بِ پزداخت ها بِ التفاٍت ارسی غزفِ خَد الذام ًوَدُ ٍ
رسیذ آى تا لبل اس پایاى ًوایشگاُ بِ بزگشارکٌٌذُ تحَیل گزدد.
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