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اصالح آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی
کشور

 

 

   

 

شماره169475/ت55164هـ                                                          1396/12/28 

اصالح آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر  و ارتقاي نظام مالی کشور 

 

وزارت امور اقتصادي و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 

وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور 

 

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران 

 

هیأت وزیران در جلسه 1396/12/27 به پیشنهادهاي شماره 96/49951/20/100 

مورخ 1396/12/5 وزارت نیرو و شماره 90/259078 مورخ 1396/12/16 وزارتخانه هاي 

امور اقتصادي و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی 

ایران تصویب کرد: 

 

آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور و اصالحات بعدي آن، به شرح زیر اصالح می شود: 

 

1ـ در ماده (4) عبارت «تا پایان شهریور سال 1397» جایگزین عبارت «تا پایان اسفند سال 1396» می شود. 

 

2ـ متون زیر به عنوان تبصره هاي (4) و (5) به ماده (4) الحاق می شوند: 

 

تبصره4ـ متقاضیان استفاده از مزایاي آیین نامه ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور که (25) درصد علی الحساب اقساط 

سررسید شده (موضوع ماده (2) آیین نامه) را پرداخت ننمودند، بدون شرط پرداخت (25) درصد علی الحساب اقساط سررسید شده تا تاریخ 1397/3/31 می توانند 

به صورت یکجا اقساط سررسیده شده را تسویه نمایند. 
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تبصره5 ـ سهم سود بانک هاي عامل موضوع جزء (5) بند (ج) شرایط و ضوابط اعطاي تسهیالت از محل حساب ذخیره ارزي مصوب جلسه 1386/5/16 هیأت 

امناي حساب ذخیره ارزي براي بدهکاران حساب ذخیره ارزي که از مزایاي این آیین نامه استفاده نموده اند بعد از تبدیل به ریال از تاریخ 1391/7/3 معادل سه 

واحد درصد از سود پانزده درصد مندرج در آیین نامه تعیین می شود. 

 

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیري 
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