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  شماره99662/ت40108ك                                                   18/5/1388 

 

اصالح ماده (23) و تبصره آن و ماده (24) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجی 

 

وزارت امور اقتصادي و دارایی ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران 

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 12/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 37657 مورخ 12/3/1387 وزارت امور اقتصادي و دارایی و به استناد ماده (25) 

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجی ـ مصوب 1381ـ و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373ه  مورخ 10/10/1386، تصویب نمودند: 

ماده (23) و تبصره آن و ماده (24) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجی، موضوع تصویب نامه شماره 32556/ت27032ه  مورخ 

23/7/1381 به شرح زیر اصالح می شوند: 

ماده23ـ انتقاالت یاد شده در مواد (13)، (14) و (15) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجی، مربوط به هریک از روشهاي سرمایه گذاري موضوع ماده 

(3) قانون، از طریق ارز خریداري شده از نظام بانکی صورت خواهد پذیرفت. هیئت براساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، 

میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه اي متعلق به سرمایه گذار خارجی میزان وجوه قابل انتقال (که در مورد سرمایه گذاري هاي موضوع بند «ب» ماده (3) قانون 

فقط از محل عملکرد اقتصادي طرح خواهد بود) را تعیین و با تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند. 

تبصره ـ شرایط یاد شده در صدر این ماده براي سرمایه گذاري هاي خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادي مانند باي بک (BuyBack) که برگشت اصل 

سرمایه و سایر انتقاالت آنها از محل صادرات کاال انجام می شود، مجري نخواهد بود. 

ماده24ـ در اجراي بند «الف» ماده (2) قانون، چنانچه مقرر شود محصوالت تولیدي و یا خدمات بنگاه اقتصادي سرمایه پذیر صادر شود، بنگاه اقتصادي سرمایه 

پذیر موظف است پروانه گمرکی مربوط و یا گواهی صادرات خدمات را به سازمان ارائه دهد. 

 

رئیس جمهور ـ محمود احمدي نژاد 

1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی ایران می باشد  


