
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 1ضوابط ورود و خروج ارز همراه مسافر و رانندگان عبوری

 

ساس   سافر   »بر ا ضوابط ناظر بر ارز همراه م ستورالعمل اجرايي  سافر از خارج از      « د سط هر م سکناس( تو ورود ارز فيزيکي )ا

سقف     شور تا  ساير ارزها بدون نياز به اظهار آن در مبادي ورودي گمرک امکان پذير و ورود ارز   هزار دالر 01ک و يا معادل آن به 

هزار دالر و يا معادل آن به ساير ارزها مستلزم استعالم از مرکز اطالعات مالي     01صورت اسکناس براي مبالغ بيش از   فيزيکي به 

 ( به لحاظ مقررات مبارزه با پولشويي است.FIUيي )و مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارا

 متن بخشنامه این بانک به شرح زیر است:

ستي شور و رفع برخي کا سافر در هنگام ورود و یا خروج از ک ساماندهي مقررات ورود و خروج ارز همراه م ضرورت  شکالت نظر به  ها و م

ضوابط جدید ارز همراه ضوابط فعلي، تهيه و تدوین  سي موجود در  ستور کار این بانک قرار گرفت و متعاقب برر سافر در د ه و آمدعملهاي بهم

ربط از جمله گمرک جمهوري اسااالمي ایرا ، بانک ملي ایرا ، مرکا اعالعات ما ي و مرارزه با لو شااویي وزارت هماهنگي با سااایر مراجع  ي

 10/10/0901جهت اجرا از تاریخ « جرایي ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافردستورا عمل ا»(، ریاست جمهوري و ... FIUامور اقتصادي و دارایي )

  ابالغ مي شود.

  سایر به آ  معادل یا و دالر 111/01 سقف تا کشور از خارج از مسافر هر توسط( اسکناس) فيایکي ارز ورود یادشده دستورا عمل اساس بر

سکناس براي مرا غ بيش از ایکي به في ارز ورود  يکن بوده، لذیرامکا  گمرک ورودي مرادي در آ  اظهار به نياز بدو  ارزها   111/01صورت ا

صادي و دارایي ) شویي وزارت امور اقت ستعالم از مرکا اعالعات ما ي و مرارزه با لو  ستلام ا سایر ارزها، م ( به  حاظ FIUدالر و یا معادل آ  به 

 مقررات مرارزه با لو شویي است.

ر یا معادل آ  به سایر ارزها، مسافر بایستي نسرت به اظهار آ  به درگاه گمرک ورودي دال 111/01 از بيش مرا غ ورود رايب ارتراط این در

 اقدام و متعاقراً مسافر توسط گمرک به باجه بانک ملي ایرا  هدایت شده و ضمن تودیع مرلغ مازاد ارز خود، رسيد چالي مربوعه را که حاوي

(، وجه مازاد مورد بحث بنا به FIUکند. لس از صااادور تایيدیه مرکا اعالعات ما ي و مرارزه با لو شاااویي )فت ميکد رهگيري اسااات، دریا

سترد، حوا ه و یا از وي به نرخ آزاد خریداري مي سافر عيناً به وي م ست م شده فوق با ارائه درخوا سقف تعيين  ضمناً خروج ارز مازاد بر  شود. 

 د بود.کد رهگيري مربوعه ميسر خواه

ماه فرصت دارند تا با مراجعه به لایگاه  6هاي قرلي )غيرا کترونيکي( حداکثر همچنين در چارچوب دستورا عمل جدید، دارندگا  اظهارنامه

نسرت به ثرت اعالعات مربوعه و دریافت کد رهگيري اقدام کنند. ضمناً خروج ارز فيایکي  www.irica.gov.irرساني گمرک به آدرس اعالع

شده )سکناس( دارندگا  این نوع اظهارنامه)ا شخص اظهارکننده و با هما  نوع ارز  6ها در مهلت تعيين  سط خود  صرفاً تو ماه( و بعد از آ  

 لذیر است.قرلي به گمرک مربوعه امکا  اظهار شده با ارائه رسيد چالي حاوي کد رهگيري و تحویل اصل اظهارنامه

شا  مي سایر ارزها در چارچوب  111/01ورود و خروج ارز براي مرا غ بيش از  10/10/0901سازد از تاریخ خاعرن دالر و یا معادل آ  به 

باشااند ها مسااتقر ميهاي فعال بانک ملي در آ گانه ورودي و خروجي گمرک که باجهعریق مرادي چهارده دسااتورا عمل مابور و صاارفاً از

دالر یا معادل آ  به سایر ارزها مجاز خواهد بود. همچنين فهرست 111/01حداکثر تا سقف  /خروجيلذیر بوده و در سایر مرادي وروديامکا 

 ضوعوم این به اشاره ضمن لایا  در رساني شده است.ربط اعالعگانه گمرکات مابور در ليوست دستورا عمل به کليه مراجع  ياسامي چهارده

شده مقررات که صورت افاایش تعداد باجهم مياعال شود، مي نيا( ترانایت) ا ملليبين نقل و حمل بخش رانندگا  شامل یاد  هاي دارد در

 رساني خواهد شد.اعالمي موردبحث، متعاقراً اعالع
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