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چکیده
به  مربوط  قوانین  در  گون  گونا استثنائات  و  متنوع  تبصره های  وجود 

گروهی  بخش تجارت با توجه به ایجاد رانت و مزیت برای بخش یا 

بخش های  سایر  سوی  از  جدید  درخواست های  با  همواره  خاص 

اعطای  است.  بوده  مواجه  مختلف  بهانه های  به  اقتصادی 

کارایی  نا به  توجیهی،  دالیل  بدون  گسترده  مالیاتی  معافیت های 

راستا  این  که در  نظام تجاری و ضعف نظام اجرایی منجر می شود 

کاماًل ضروری است. از سوی دیگر ساماندهی معافیت های فوق 

از  شده  اعمال  حمایت  اصلی  مقصود  و  منظور  که  شود  توجه  باید 

و  است  بوده  خاص  گروه های  به  کمک  و  تقویت  قانون گذار  طرف 

گروه باشد. این مقاله  قطع یکباره آن می تواند به مثابه ضربه ای بر آن 

اسنادی،  مطالعات  شیوه  از  استفاده  و  تحلیلی  توصیفی-  روش  با 

کاهش درآمد دولت، در پی پاسخ به بررسی  ضمن برآورد آثار آن بر 

با این  گمرکی و تخفیفات حقوق ورودی  تأثیر اعطای معافیت های 

کشور است.  گستردگی و تنوع  بر اقتصاد 
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 مقدمه

برای تحقق وظایف  اقتصاد  گسترده شدن نقش دولت در  با 

دولت  برای  پایدار  درآمدی  منبع  وجود  دولت،  کمیتی  حا

الزامی است و داشتن برنامه ای مدون برای استفاده مدبرانه از 

قرار  توجه  مورد  بیشتر  باید  اقتصاد  داخلی  ظرفیت های  سایر 

گیرد. در این راستا برای اداره امور کشور، جایگزینی درآمدهای 

مالی  منابع  قابل اتکا ترین  و  پایدارترین  از  یکی  که  مالیاتی 

غیرقابل اطمینان  و  پرنوسان  درآمدهای  به جای  می باشد، 

از  از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  از فروش نفت،  حاصل 

کشور با  سوی دیگر بنا به اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی 

کشور،  توجه به اینکه حدود 60 درصد تولید ناخالص داخلی 

ناخالص  تولید  از  درصد   40 حدود  تقریبًا  و  مالیات  مشمول 

فرار  درصد   25 تا   20 و  بوده  معاف  مالیات  از  کشور  داخلی 

یم که در حقیقت بار تکفل  مالیاتی یا کتمان درآمد مالیاتی دار

مالیاتی  )امور  است  کشور  اقتصاد  درصد   40 ی  رو مالیات 

به بحث معافیت های  باید  به نظر می رسد  مازندران(،  استان 

از منابع درآمدی  که یکی  ورودی  و تخفیفات حقوق  گمرکی 

دولت محسوب می شود، توجه ویژه ای داشت. 

گستردگی معافیت ها و در عین حال عدم توجه به تحلیل 

گردیده تا برخی  هزینه فایده در اعطای این مشوق ها، موجب 

نسبت  بیشتری  هزینه های  عمل،  در  معافیت ها  این  از 

به  منجر  می تواند  امر  این  که  باشند  داشته  حاصل  فواید  به 

انحراف از اهداف اصلی وضع معافیت ها باشد.

نظام  اساسی  و  عمده  مشکالت  از  یکی  دیگر  سوی  از 

نظام  در  اختالل  موجبات  اوقات  اغلب  در  که  قانون گذاری 

اصالحیه های  وجود  می آورد،  فراهم  نیز  را  قانون  اجرایی 

است.  گون  گونا استثنائات  و  متنوع  تبصره های  متعدد، 

قانون  گمرکی،  امور  )قانون  تجارت  بخش  به  مربوط  قوانین 

به  توجه  با  نیز  واردات(  و  صادرات  مقررات  قانون  تجارت، 

ارتباط مستقیم آنها با امور مالی و در نتیجه رابطه و اثر فوری 

کار و ایجاد رانت و مزیت های بخش یا گروهی  بر فرایند انجام 

گون  گونا خاص همواره با اصالحات، تبصره ها و استثنائات 

مواجه بوده است. عمده ترین موارد ایجاد استثناء و رانت در 

این موارد مربوط به معافیت های مختلف از پرداخت حقوق 

گمرکی است. ورودی و 

تولید  از  حمایت  راستای  در  دولت ها  ابزارهای  از  یکی 

کاالهای  بر  ورودی(  )حقوق  گمرکی  تعرفه  وضع  داخل، 

وارداتی می باشد. ازاین رو است که این نوع مالیات را به عنوان 

»د«  بند  مطابق  می نامند.  نیز  داخل«  تولید  از  حمایت  »نرخ 

ورودی  حقوق   ،1390 مصوب  گمرکی  امور  قانون   )1( ماده 

اضافه  به   ]1[ کاال  گمرکی  ارزش   )%4( درصد  چهار  معادل 

که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد به عالوه  سود بازرگانی 

آن است  گمرک مسئول وصول  قانون،  به موجب  که  وجوهی 

کاال تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های  و به واردات قطعی 

گمرکی در  ]2[ نمی شود. بنابراین نرخ حقوق  انجام خدمات 

تصرف  و  دخل  یا  و  وضع  و  می شود  تعیین  قانون  چارچوب 

و  اسالمی است  شورای  مجلس  اختیارات  حوزه  در  آن  در 

کاالها  سایر  از  متفاوت  کاال  هر  برای  نیز  بازرگانی  سود  نرخ 

به  الزم  می باشد.  دولت  اختیارات  حوزه  در  آن  وضع  و  بوده 

کمیسیون ماده )1(  که تعیین سود بازرگانی توسط  ذکر است 

)کمیته  واردات  و  صادرات  مقررات  قانون  اجرایی  آیین نامه 

دایمی مقررات صادرات و واردات( صورت می پذیرد ]3[.

انواع  نمودن  مشخص  با  دارد  قصد  حاضر  مقاله 

درآمدی  ظرفیت  تخمین  و  گمرکی  تخفیفات  و  معافیت ها 

این  ساماندهی  راستای  در  توصیه هایی  به  دولت،  برای  آن 

نوع معافیت ها بپردازد.

1. طرح مسأله
ارمنستان،  آذربایجان،   عراق،  کشور  هفت  با  ایران  کشور 

کستان، افغانستان و ترکیه دارای مرز خشکی  ترکمنستان، پا

کویت، قطر،  کشور روسیه، قزاقستان )در شمال(،  و با شش 

امارات متحده عربی، بحرین)در جنوب(، عربستان و عمان 

کشور  با  را  مرز  طوالنی ترین  به طوری که  است.  آبی  مرز  دارای 

کشور ارمنستان دارد ]4[. کوتاه ترین مرز را با  عراق و 



وردین و اردیبهشت  1399     107 شماره 100، فر

محسوب  مرزی  کشور  استان   16 کشور،  استان   31 بین  از 

بیش   1395 سال  در  سرشماری  آخرین  اساس  بر  می شوند. 

کشور در این استان های مرزی زندگی  از 50 درصد جمعیت 

می کنند. بنابراین توجه به این مناطق می تواند نقش به سزایی 

کشور داشته باشد. در توسعه و آبادانی 

بر اساس شواهد آماری و مطالعات انجام شده، استان های 

از  و  یافته اند  توسعه  مرکزی  استان های  از  کمتر  کشور  مرزی 

چهار  جمله  از  هستند.  محرومیت  دچار  مختلف  منظرهای 

آذربایجان  و  ایالم  کردستان،  بلوچستان،  و  سیستان  استان 

کمترین سطح توسعه یافتگی را دارند و جزء محروم ترین  غربی 

کشور محسوب می شوند. و آسیب پذیرترین استان های 

محرومیت  این  تداوم  که  است  آن  اهمیت  حائز  نکته 

بازارچه های  از جمله توسعه  تدابیر مختلفی  اتخاذ  علی رغم 

ورود  مرزی(،  موقت  )بازارچه  کوله بری  معابر  ایجاد  مرزی، 

کاالهای ملوانی با لنج های زیر 500 تن )ته لنجی(، تخفیف 

در سود بازرگانی، فروش سوخت ترجیحی در مناطق مرزی، 

معافیت مالیاتی و نظایر آن بوده است. جدای از مطالعاتی که 

که بر بی اثر  بر بی اثر بودن امتیازات فوق اذعان داشته اند ]5[ 

بودن معافیت ها و تخفیفات حقوق ورودی در مناطق محروم 

کنون  تا نیز  دولتی  مقررات  می رسد  نظر  به  داشته اند،  کید  تا

نتوانسته در توسعه مناطق فوق راه گشا باشد و یکی از دالیل 

که  مهم عدم اصابت حمایت های فوق به هدف این است 

ظرفیت سازمانی الزم برای بهره برداری از امتیازات فوق وجود 

ندارد و آنها را به جای فرصت به تهدید تبدیل نموده است. 

متعدد  تخفیف های  و  معافیت ها  علی رغم  این  بر  عالوه 

گمرکی، برنامه ای مدون برای توسعه مناطق فوق وجود ندارد 

که بتواند با شناسایی قابلیت های هر منطقه از فرصت های 

مذکور جهت توسعه مناطق بهره برداری نماید. 

2. تعرفه و حقوق  ورودی 
یف کلیدی و اساسی حوزه تجارت  حقوق  ورودی یکی از تعار

است.  مهم  منظر  چند  از  آن  به  توجه  که  می شود  محسوب 

که از واردات اخذ می شود، اخذ تمامی   کلیه وجوهی  تجمیع 

با  یف داخلی  تعار و تطابق  وجوه توسط یک مرجع سازمانی 

در  را  تعریف  این  که  است  موضوعاتی  بین المللی  یف  تعار

کرده است. گذشته با تغییراتی مواجه  چند سال 

جمله  از  اهدافی  ورودی  حقوق  نرخ های  تعیین  در 

کثری از ظرفیت های  حمایت از تولید داخلی و استفاده حدا

و  کسب و کار  صاحبان  برای  انگیزه  ایجاد  داخلی،  تولید 

واردات،  جای  به  داخلی  تولید  کردن  جایگزین  اشتغال، 

منابع  تأمین  به منظور  ورودی  حقوق  برقراری  از  درآمد  کسب 

مالی دولت، تغییر در الگوی مصرف جامعه و مردم، حمایت 

کاال و ارز، مبارزه  از اقشار آسیب پذیر جامعه، مبارزه با قاچاق 

تحریم،  شرایط  با  مقابله  داخلی،  بازار  تنظیم  دامپینگ،  با 

بحران، خشکسالی و... مد نظر قرار می گیرند.

مؤثر است  ورودی  بر حقوق  تأثیرگذار چندگانه ای  عوامل 

ارز،  نرخ  واردات،  میزان  به  می توان  آنها  عمده ترین  از  که 

شـامل  تجارت  غیرتعرفه ای  موانع  ورودی،  حقوق  نرخ های 

وارداتی  مجوزهای  وارداتی،  سهمیه های  و  محدودیت ها 

کاالهـا، تأخیرهـای  کیفیت  خاص، استانداردهای ویژه برای 

مرتبط  فنی  موانع  اداری،  بروکراسی  واسطه  به  شده  ایجـاد 

 ... و  بهداشتی  آزمایشات  و  اقدامات  خارجی،  تجارت  با 

که در قالب قوانین و مصوبات هیأت وزیران  معافیت هایی 

کرد.  و معافیت های ستاد تدابیر ویژه، اشاره 

اهداف ترسیم شده برای وضع معافیت ها

قانون  جمله  از  متعددی  قوانین  گذشته  سال های  طی 

قانون  گمرکی،  امور  قانون  مرزی،  مبادالت  ساماندهی 

مالی  منابع  تأمین  اهداف  با  و...  مستقیم  مالیات های 

افزایش  راستای  در  و...  رفاه  افزایش  اشتغال،  ایجاد  دولت، 

مشوق ها و معافیت های مالیاتی تصویب و اجرا شده است.

و  مشوق ها  اعطای  از  دولت ها  کلی  اهداف  اصواًل   

ابزاری  به عنوان  آنها  از  استفاده  مالیاتی  معافیت های 

است.  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاست های  اعمال  جهت 
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معافیت ها،  بر  )مشتمل  واردات  بر  مالیات  معافیت های 

مشوق های  جمله  از  که  گمرکی(  ترجیحات  و  تخفیفات 

مالیاتی موضوعی محسوب می گردند، در همین راستا اعطا 

و  شکل گیری  از  حمایت  همانند  اهدافی  عمومًا  و  می گردند 

برقراری  و  محروم  مناطق  توسعه  داخلی،  تولید  فرایند  تداوم 

توازن منطقه ای، حمایت از اشخاص و اقشار خاص، لحاظ 

و  صنایع  از  حمایت  امنیتی،  و  دفاعی  امور  مقتضیات 

گمرکی و  کلیدی، تسهیل تشریفات  بخش های استراتژیک و 

روابط دیپلماتیک و تجاری و... را دنبال می نمایند.

کارآمدی  مذکور،  اهداف  حصول  در  کلیدی  نکته 

که آن نیز منوط به  معافیت های مالیات بر واردات می باشد 

به عبارت  مالیاتی است.  قبیل مشوق های  این  هدف مندی 

کارآمدی  مذکور،  اهداف  به  دستیابی  برای  الزم  شرط  دیگر، 

می تواند  که  است  معافیت ها  از  گروه  این  هدف مندی  و 

اما  شود.  اقتصادی  بخش های  در  مثبتی  آثار  بروز  به  منجر 

چنانچه این قبیل معافیت ها هدف مند نباشند و در نتیجه 

و  اقتصاد  برای  منفی  عاملی  به  خود  ننمایند،  عمل  کارآمد 

برقراری تبعیض  اثرات منفی همچون  و  تبدیل شده  جامعه 

کاهش ظرفیت بالفعل مالیاتی، افزایش زمینه های  مالیاتی، 

این  شدن  بی اثر  منطقه ای،  توازن  زدن  برهم  مالیاتی،  فرار 

و  اقتصادی  مدیریت  جهت  ابزاری  به عنوان  مشوق ها  قبیل 

کاالها به ویژه  کاهش مزیت نسبی در تولید برخی  حذف و یا 

گذاشت. کشور، برجای خواهند  در شرایط فعلی 

آثار منفی معافیت حقوق ورودی و تخفیفات سود بازرگانی

مباحث مربوط به حمایت از بخش های مختلف اقتصادی 

که  است  موضوعاتی  از  یکی  مختلف  مناطق  از  حمایت  یا 

همواره به علت ایجاد فضای تبعیض و استثناء با مخالفت ها 

گروه هایی  و ابهاماتی برخوردار بوده است، با این حال همواره 

که از این حمایت ها بهره می برند از وجود و الزام به تداوم آن 

گروه های مخالف موضع می گیرند. کرده و در مقابل  دفاع 

همواره  که  است  آن  حمایت ها  این  معضالت  از  یکی 

و  دارند  قرار  مزایا  این  یافت  در مجوز  اخذ  صف  در  عده ای 

یافت این حمایت ها دانسته و وجود تبعیض  خود را محق در

عدم  فضای  ایجاد  برای  عاملی  خود  کنار  در  را  حمایت  و 

که در  گروهی بپیوندند  رقابت سالم دانسته و تقاضا دارند به 

حال استفاده از این مزایا است. بنابراین درخواست ها برای 

حمایت  با  که  گروهی  و  داشته  ادامه  مزایا  این  از  بهره مندی 

از  برخورداری  به دلیل  و  می دهند  ادامه  خود  فعالیت  به 

خود  مشکالت  اساسی  و  ساختاری  رفع  به  حمایت ها  این 

نمی پردازند. 

در سوی دیگر دولت برای کسب درآمد مالیاتی پیش بینی 

فعال  بنگاه های  و  گروه ها  دیگر  بر  وارداتی،  کاالهای  از  شده 

درآمد  کاهش  جبران  برای  یعنی  می کند.  وارد  بیشتری  فشار 

کاالهایی  بر  بیشتری،  تعرفه  نرخ های  واردات،  بر  مالیات 

شد.  خواهد  تحمیل  نیستند،  بهره مند  معافیت  از  که 

گسترده، بدون دالیل  بی تردید اعطای معافیت های مالیاتی 

اجرایی  نظام  ضعف  و  تجاری  نظام  کارایی  نا به  توجیهی، 

منجر می شود.

کاالهای متعدد و برای  معافیت های مالیاتی نباید برای 

مختلف  دوره های  در  شود،  گرفته  نظر  در  نامحدودی  زمان 

مورد  معافیت ها  این  اعطای  از  نظر  مورد  اهداف  تحقق  باید 

گر ادامه آن از نظر اقتصادی ضروری نبود،  گیرد و ا بررسی قرار 

اعطای این معافیت ها می تواند لغو شود.

برنامه پنج ساله  بر اساس ماده )6( قانون  اینکه  علی رغم 

یکم قانون اساسی ]7[ اعطای  ششم توسعه ]6[ و اصل پنجاه و

در  می بایستی  مالیاتی  ترجیح  یا  تخفیف  معافیت،  هرگونه 

این گونه  اعمال  اما  صورت  پذیرد  مربوطه  قوانین  چارچوب 

نیز  و  دولـت  عملکرد  و  اهـداف  تحقـق  روند  در  معافیت ها، 

که برخی از آنها به شرح  گمـرک، اشکاالتی را به وجود می آورد 

زیر است:

1. در اجرای ماده )103( قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور 

صرفًا  دولت  داخلی،  تولیدات  و  صنایع  از  حمایت 

سود  افزایش  با  و  بوده  تعرفه ای«  »موانع  برقراری  بـه  مجـاز 
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کاالهای وارداتی، می تواند چتر حمایتی خـود را  بازرگانی 

از سرمایه گذاری،  بـر تولیدات داخلی به منظور پشتیبانی 

تولید و تـداوم اشـتغال اعمـال نماید. از این رو، تخفیف در 

حمایتی  سیاست های  وارداتی،  کاالهای  بازرگانی  سـود 

این  اثربخشی  کاهش  باعث  و  نموده  کمرنگ  را  دولت 

حمایت ها می گردد.

یکسان،  کاالهای  از  که  می کند  حکم  مالیاتی  عدالت   .2

حقـوق  کشـور،  ورودی  مبـادی  کلیه  از  ترخیص  زمان  در 

گردد. درحالی که اعمال تخفیف در  ورودی یکسان اخذ 

ورودی،  مبـادی  برخی  از  وارداتی  کاالهای  بازرگانی  سود 

و  ساخته  محدود  را  مالیاتی  عدالت  رعایت  امکان 

کاالها می شود. موجب رقابت غیرمنصفانه در بازار 

کاالهای وارداتی، به ویژه  3. اعمال تخفیف در سود بازرگانی 

نهادهای  و  سازمان ها  سالیانه  بودجه  تصویب  از  پس 

که با بررسی های الزم تعیین و در مجلس شورای  دولتـی 

یافت  اسالمی مصـوب می شـود، بـر میزان حقوق ورودی در

شده از اقالم وارداتی و به تبع آن، درآمدهای استحصالی 

امکان  و  می گـذارد  به جـای  قابل توجهی  تأثیرات  گمرک، 

با  را  کاال  واردات  محل  از  شده  پیش بینی  درآمد  تحقق 

اشکال مواجه می سازد.

ورودی  مبادی  از  شده  ترخیص  کاالهای  از  بسیاری   .4

یع و  کز اصلی توز مشمول تخفیف در سود بازرگانی، به مرا

فـروش، انتقال یافته و اغلب مشمول طرح قیمت گذاری 

تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  از  حمایت  سازمان 

نبوده و اصواًل با سود عادله، در اختیار مصرف کننده قرار 

حقوق  در  تخفیف  اعمال  از  ناشی  سود  لذا  نمی گیرند؛ 

و  بوده  واردکننده  نفع  به  صـرفًا  وارداتی،  کاالهای  ورودی 

کنین مناطق  کاالها، به ویژه سا مصرف کنندگان این گونه 

محـروم )که انگیزه و هـدف اصـلی برقراری این تخفیفات 

بوده اند( عماًل از این حمایت، بی بهره می مانند. در ادامه 

بازرگانی  سود  تخفیفات  و  گمرکی  معافیت های  انواع  به 

مصوب  قوانین  و  وزیران  هیأت  مصوبات  به موجب 

حاضر  حال  در  که  شده  اشاره  اسالمی  شورای  مجلس 

جهت  به  شده  ارائه  نکات  و  بوده  معتبر  قانونی  منظر  از 

موجود  آمار  آخرین  اساس  بر  تحلیل های  یکسان سازی 

صورت پذیرفته است.

3. انواع معافیت ها و قوانین و مقررات 
و  تجاری(  )استثنائات  گمرکی  معافیت های  انواع  الف: 

کاهش درآمد دولت  تخفیفات سود بازرگانی و برآورد آثار آنها بر 

)معتبر از منظر قانونی(

کاالی همراه مسافر معافیت 

یف بین المللی مندرج در »واژه نامه بین المللی  بر اساس تعار

گمرکی )سازمان جهانی  توسط شورای همکاری  که  گمرک« 

]9[ تعریف شده است.  ]8[ ارائه شده دو نوع مسافر  گمرک( 

مسافر غیرمقیم ]10[ و مسافر مقیم مراجعت کننده ]11[.

اعمال معافیت های مختلف جهت  و  ایجاد تسهیالت 

گمرکی مسافران یکی از مواردی است  آسان سازی تشریفات 

گرفته است.  که از دیرباز مورد توجه سازمان های جهانی قرار 

]12[ و ضمیمه  کیوتو  کنوانسیون  از این رو در ضمیمه )وـ3( 

گمرکی  تسهیالت  به   ]13[ استانبول  کنوانسیون  ـ6(  )ب 

مربوط به مسافران اشاره شده است ]14[.

و  صادرات  مقررات  قانون  اجرایی  آیین نامه  به  توجه  با 

مجاز  میزان  وزیران  هیأت   1373/1/14 مصوب  واردات 

 )80( هشتاد  مسافر  همراه  کاالی  گمرکی  معافیت  سقف 

تا  می تواند  کشور  به  ورودی  مسافر  هر  که  گردید  تعیین  دالر 

با رعایت ماده )17( قانون مقررات  کاالهای مجاز  این مبلغ 

پرداخت  بدون  آن  اجرائی  آیین نامه  و  واردات  و  صادرات 

گمرکی و سود بازرگانی وارد نماید. حقوق 

کاالی  البته علی رغم قید سقف 80 دالر برای هر نفر برای 

به درستی  گمرکات  در  کامل  به طور  میزان  این  مسافر  همراه 

کاالی  که واردات  گویای آن است  رعایت نمی شود و شواهد 

همراه مسافر با ارزش باالتری نیز صورت می گیرد.
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گرفته  که همیشه توسط قانون گذار مورد نظر قرار  قید دوم 

است.  مسافر  همراه  کاالی  بودن  غیرتجاری  قید  است، 

کاال معمواًل به عرف معمول  تشخیص جنبه تجاری داشتن 

کشورها بازمی گردد. به طورکلی شخصی  درخصوص مسافر در 

که مسافر خوانده می شود، در حد رفع نیاز یک سفر و متناسب 

با زمان مسافرت و اقامت در یک محل اشیای شخصی را به 

که هدف قانون گذار آن بوده است تا سقف معینی  همراه دارد 

حقوق  پرداخت  از  غیرمستعمل(  و  )مستعمل  کاالها  این  از 

گمرکی و سود بازرگانی و عوارض معاف باشند.

به  از غیرتجاری  موارد، تشخیص جنبه تجاری  کلیه  در 

 ... و  بر اساس عرف  گمرک  و تشخیص  گمرک است  عهده 

به  کاال عمدتًا  بودن  این حال جنبه غیرتجاری  با  می باشد. 

که  است  کاالیی  معمواًل  و  دارد  بستگی  کاال  مصرف  نحوه 

حتی  و  میزان  تعداد،  بنابراین  نمی شود.  عرضه  فروش  برای 

کاال جنبه تجاری بودن را  کاال با توجه به نوع مصرف  ارزش 

مشخص می سازد. 

کاالی  برای  دالری   80 سقف  رعایت  عدم  حال  این  با 

جنبه  نداشتن  قید  رعایت  عدم  هم چنین  و  مسافر  همراه 

کاال از طریق همراه مسافر  که ورود  تجاری موجب شده است 

این  شود.  تبدیل  تجاری  کاالهای  برای  نامطلوب  روشی  به 

می تواند  و  می شود  محسوب  معافیت  تنوع  نوعی  به  نیز  امر 

کاالهای دیگر شود. موجب افزایش بار مالیاتی بر 

که هیچ  آن است  تأمل است  قابل  بسیار  که  نکته دیگر 

گمرک ثبت نمی شود  کاالهای همراه مسافر در  آماری از ورود 

تحلیلی  و  دقیق  برآوردی  که  است  شده  موجب  امر  این  و 

مناسب در این خصوص وجود نداشته باشد.

بر اساس آخرین آمارهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

از  گردشگری در سال 1396 حدود 5.113.524 نفر  دستی و 

شده اند  کشور  وارد  هوایی  و  یایی  در زمینی،  مرزهای  طریق 

.]15[

گرفتن  نظر  در  با  و  سالیانه  سقف  این  رعایت  فرض  با 

 1396 سال  در  که  واقعی  ورودی  حقوق  نرخ  متوسط 

عدد  سه  حاصل ضرب  از  می باشد.  درصد   11/45 حدود 

در  نفر  هر  برای  دالری   80 سهمیه  در  مسافر   5.113.524

می توان  درصدی   11/45 واقعی  ورودی  حقوق  نرخ  متوسط 

برآورد نمود طی سال فوق حدود 46 میلیون و 839 هزار دالر 

یال ]16[ از این ناحیه معافیت  معادل 5 هزار و 620 میلیارد ر

اعمال می شود ]17[.

معافیت تعاونی های مرزنشینی

قانون ساماندهی مبادالت مرزی مصوب  بر اساس ماده )1( 

1384/7/6 مبادالت مرزی عبارت است از: خرید و فروش 

مرزنشین  تعاونی های  و  مرزی  مناطق  کنان  سا توسط  کاال 

دارای مجوز، پیله وران، بازارچه های مرزی، ملوانان، خدمه و 

کثر 500 تن ظرفیت در حجم و  کارکنان شناورهای دارای حدا

نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت بازرگانی.

مرزی  بازارچه  قانون،  این   )4( ماده  اساس  بر  هم چنین 

با  مطابق  که  است  مرزی  نقاط  در  واقع  محصور  محوطه ای 

مستقل  به صورت  دولت،  توسط  تعیین شده  استانداردهای 

اسالمی   جمهوری  بین  منعقدشده  تفاهم نامه  قالب  در  یا 

با  آنجا  در  و  می شود  تأسیس  هم جوار  کشورهای  و  ایران 

کاالی مجاز برای  گمرک، تشریفات ترخیص  حضور نماینده 

کاالها  مبادالت مرزی صورت می گیرد. مرزنشینان می توانند 

و محصوالت مجاز را با رعایت مواد این قانون در بازارچه های 

مشترک مرزی استان مبادله نمایند.

یع  توز از  است  عبارت  تعاونی ها  این  اهداف  جمله  از 

کاهش  مرزها،   در  رسمی  مبادالت  افزایش  کاالها،  درست 

زندگی  اولیه  امکانات  تأمین  زمینه  در  دولت  مشکالت 

کنان مرزی.  سا

بازارچه ها  این  در  مرزنشینان  برای  که  امکاناتی  جمله  از 

کاال،  صادرات  در  سهولت  از  است  عبارت  می شود  فراهم 

سفارش  ثبت  هزینه  پرداخت  و  سفارش  ثبت  به  نیاز  عدم 

صورت  صادرات  آنها  مقابل  در  که  کاالهایی  واردات  برای 

سال  در  مرزی  بازارچه های  عملکرد  بررسی  است.  گرفته 
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از  گرفته  واردات صورت  میزان  که  آن است  از  کی  1396 حا

این بازارچه ها بالغ بر 132 میلیون دالر است. 

در حال حاضر برای تأمین امرار معاش مردم واقع در نوار 

که  دارد  وجود  کشور  در  مرزنشین  تعاونی   530 حدود  مرزی، 

از این تعداد حدود 94 تعاونی فعال و با 189 هزار عضو برای 

کارت  کیلومتری مرزها سکونت دارند،  که در عمق 20  افرادی 

مرزنشینی صادر شده است و مرزنشینان می توانند در قالب 

به  ارزی  سهمیه  بپردازند.  مرزی  دادوستد  به  تعاونی ها  این 

کارت الکترونیکی  که دارای  ازای هر عضو تعاونی مرزنشینان 

مرزنشینی است ساالنه 160 دالر است و مرزنشینان می توانند 

 40 رسمی از  معابر  از  کاال  کردن  وارد  با  طرح  این  قالب  در 

درصد تخفیف عوارض برخوردار باشند. میزان صادرات این 

تعاونی ها در سال 1396برابر267 میلیون دالر و میزان واردات 

آنها برابر 81 میلیون دالر بوده است. 

معافیت معابر مرزی 

استان های  در  و  کشور  مرزی  در  معبر   15 حاضر  حال  در 

سیستان  و  معبر(   3( غربی  آذربایجان  معبر(،   3( کردستان 

عناوین  تحت  معبر(   6( کرمانشاه  معبر(،   3( بلوچستان  و 

یخ  بازارچه مرزی موقت طی مصوبه هیأت وزیران ]18[ از تار

1396/05/01 شروع به فعالیت نمودند. به دلیل فقدان قانون 

گمرک جمهوری اسالمی ایران نظارت  در الزام حضور نماینده 

ی  نیرو تنها  و  این معابر صورت نمی گیرد  واردات  بر  مناسبی 

نظر  زیر  تنها  فوق  معابر  و  دارد  حضور  فوق  معابر  در  انتظامی  

مهمی  در  نقش  فوق  معابر  می کنند.  فعالیت  استانداری 

قاچاق  روان سازی  و  و تسهیل  بدون ضابطه  واردات  افزایش 

با  مرزی  معابر  قبیل  این  به عالوه  ایفا می کنند.  کشور  به  کاال 

اهدافی نظیر کنترل ترددات مرزی، تأمین امنیت مرزها، تأمین 

معیشت مرزنشینان راه اندازی شده ولی متأسفانه به محلی 

و  غیربهداشتی  و  غیراستاندارد  قاچاق،  کاالهای  ورود  برای 

مرزنشینان  و  شده  تبدیل  آرایشی  و  تجملی  کاالهای  غالبًا 

در  اندک  دستمزدی  یافت  در با  کوله بر  یا  بدوکی  به عنوان  نیز 

گرفته اند. خدمت تجار شهرهای بزرگ قرار 

اقتصادی  فرهنگی-  بافت  زدن  برهم  به  منجر  امر  این 

تولید  به  ضربه  جهت  عاملی  به عنوان  و  شده  فوق  مناطق 

کاالهای مشابه داخلی محسوب می شود.

نیز  و  فارس  خلیج  حوزه  عربی  کشورهای  دیگر  طرف  از 

کردستان(  )اقلیم  عراق  چون  همسایگان  از  دیگر  برخی 

قاچاق  پدیده  با  مقابله  جهت  در  سخت گیرانه ای  اقدامات 

اتخاذ نمی کنند.

با  مبارزه  مرکزی  ستاد  از  شده  یافت  در آمار  اساس  بر 

کشور  کل  کوله بران در  کاال و ارز در سال 1393 تعداد  قاچاق 

توسط  که  مرزی  معابر  از  واردات  ارزش  که  بوده  نفر   60.943

کشور شده رقمی بالغ بر 3.611 میلیون دالر بوده  کوله بران وارد 

است ]19[.

که از این طریق  کاالهایی  که  نکته حائز اهمیت آن است 

کز  کشور می شوند تقریبًا همه آنها تجمیع شده و برای مرا وارد 

عاید  اصلی  سود  و  می شوند  ارسال  کشور  داخل  در  مصرف 

و  کرده اند  اجیر  را  فوق  مناطق  مردم  که  شد  خواهد  تجاری 

کوله بران خواهد شد. مبلغ اندکی نصیب 

معافیت ملوانی

یانوردی، حدود 72.000 ملوان  بر اساس آمار سازمان بنادر و در

کاال از طریق آنها  که آمار واردات  کشور فعالیت می کنند  در 

به دلیل نبود پایگاه اطالعاتی جامع، صرفًا بر اساس معافیت 

احصاء  قابل  مرزی  مبادالت  ساماندهی  قانون  در  مندرج 

است. 

شماره116674/ت45059هـ  مصوبه های  دیگر  سوی  از 

درخصوص   1390/6/8 مورخ  15263/ت48018هـ  و 

خدمه  و  ملوانان  وارداتی  کاالهای  بازرگانی  سود  از  معافیت 

کشتی ها و جلسه هیأت وزیران مورخ 1391/01/24 اصـالح 

بازرگانی  سود  از  معافیت  درخصوص  تصـویب نامـه   »1« بنـد 

کاالهای وارداتی ملوانان و خدمه کشتی ها به شماره15263/

از  یک  هر  می دارد  مقرر   1390/06/08 مورخ  ت48018هـ 

تجاری(  )لنج  تن  پانصد  زیر  کشتی های  خدمه  ملوانان، 
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تا  نوبت  و هر  نوبت  آن مجازند در هر سال »شش  کارکنان  و 

از  با معافیت  کاال  یال«  ر سـقف چهل میلیون )40/000/000( 

درصـد  صـد  میزان  عمـومی بـه  ارزاق  مـورد  »در  بازرگـانی  سود 

 )%30( درصد  سی  میزان  به  خانگی  لوازم  مورد  در  و   )%100(

وارد  کشـور  بـه  قـانونی«  و  گمرکی  تشریفات  انجام  از  پس 

کشتی های  نمایند. به عبارت دیگر هر یک از ملوانان و خدمه 

کارکنان آن مجازند در سال تا  زیر پانصد تن )لنج تجاری( و 

کاال با معافیت از سود بازرگانی وارد  یال  سقف 240.000.000 ر

 72.000( ملوانان  تعداد  در  رقم  این  ضرب  با  که  کنند  کشور 

یال معادل 454میلیون  ر و 280 میلیارد  رقم 17 هزار  به  نفر( 

حدود  که  رسید  خواهیم  یال  ر  38.000 دالر  هر  فرض  با  دالر 

سال  در  کشور  رسمی   واردات  از  درصد  صدم  هشتادوسه 

1396 )54.302 میلیون دالر( می باشد ]20[. 

معافیت مناطق آزاد 

تجارت آزاد یکی از عوامل عمده تأثیرگذار بر رشد اقتصادی 

نقش  می تواننـد  تجـاری  آزاد  منـاطق  بین  این  در  است، 

به سزایی در راستای توسعه تجارت داشته باشند.

در  آزاد  مناطق  شکل گیری  فلسفه  و  اهداف  کلی  به طور 

جهان به صورت زیر بیان می گردد: جذب سرمایه های خارجی، 

کسب درآمد ارزی و افزایش  ایجاد فرصت های شغلی جدید، 

نقدینگی  جذب  پیشرفته،  فناوری  به  دسـتیابی  صادرات، 

از  محرومیت زدایی  و  تورم  مهار  به  کمک  و  داخلی  سرگردان 

که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند. مناطقی 

آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون   )1( ماده  دیگر  سوی  از 

مجلـس  مصـوبه  اسالمی  ایران  جمهوری  تجاری-صنعتی 

تشکیل  اهداف   ،1372/6/21 یخ  تار در  اسالمی   شورای 

مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به شـرح زیر بیان می کند:

اشتغال  ایجاد  عمومی،  درآمد  افزایش  و  سرمایه گذاری 

در  فعـال  حضـور  کاال،  و  کار  بـازار  تنظـیم  مولـد،  و  سـالم 

کاالهای صنعتی  منطقه بازارهای جهانی، تولید و صادرات 

و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی . 

هم چنین در بندهای »ب« و »د« ماده )112( قانون برنامه 

-1394( اسالمی  ایران  جمهوری  توسعه  پنجم  پنج ساله 

در  شده  پردازش  یا  تولید  کاالهای  است  کرده  مقرر   )1390

نسبت  به  کشور  نقاط  سـایر  به  ورود  هنگام  به  آزاد  مناطق 

مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه بـه کار رفتـه در آن تولید 

ورودی معاف است  پرداخت حقوق  از  و  داخلـی محسـوب 

.]21[

در حال حاضر تعداد مناطق آزاد تجاری کشور متشـکل از 

کیش، منطقه آزاد قشم، منطقه آزاد  هفت منطقـه: منطقه آزاد 

چابهـار، منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد ارس، منطقـه آزاد انزلی 

آزاد  مناطق  سازمان  ساله  هر  که  می باشد  کو  ما آزاد  منطقه  و 

که  تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی سقف مجاز و میزانی 

کاالی مشمول معافیت  هـر منطقه می تواند اقدام به واردات 

تکمیل  صورت  در  که  می دارد  اعالم  آزاد  مناطق  به  را  نماید 

مازاد،  میزان  به  نیاز  صورت  در  شده،  اعالم  سهمیه  شدن 

کاالهای  یا  می دهد  اختصاص  جدیدی  سهمیه  سازمان  یا 

سایر  مثل  معافیت،  از  استفاده  بدون  مجاز  سقف  از  بیشتر 

گمرک ترخیص می شوند.  کاالها از 

داشتن  نظر  در  با  می گردد  آزاد  منطقه  وارد  که  کاالیی  هر 

است  بدیهی  است.  معافیت  مشمول  منطقه  آن  سهمیه 

میزان  بر  مازاد  کاالهای  ترخیص  از  حاصل  ورودی  حقوق 

مجاز به منظور اعمال معافیت، به عنوان حقوق ورودی توسط 

قابل  نکته  می گردد.  واریز  خزانه  حساب  به  و  اخذ  گمرکات 

بـاالتری دارنـد  تعرفه  که مأخذ  کاالهایی  اینکه معمواًل  توجه 

گیرند.  وارد منطقـه آزاد می گردنـد تـا مشـمول معافیت قرار 

یافت شده از سازمان  شایان ذکر است بر اساس آمارهای در

شماره186994/ مصوبه  مطابق   1393 سال  در  آزاد  مناطق 

مقرر  آن  اساس  بر  که   1390/09/26 مورخ  ت47257هـ 

از  تجاری  به صورت  که  کاالهـایی  بازرگـانی  سـود  می دارد 

وارد  اصلی  سرزمین  به  صنعتی  تجاری-  آزاد  مناطق  طریق 

کاالهای  کثر معادل پانزده درصـد ارزش سـیف  می شود، حدا

مشمول  که  کاالهایی  واردات  میزان  می یابد.  کاهش  مذکور 
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میلیارد  سـه  کثر  حدا می باشد،  مذکور  بازرگانی  سود  کاهش 

دالر در سال برای هفت منطقه آزاد خواهد بود.

هر  قیمت  متوسط  به طور   1393 سال  در  اینکه  فرض  با 

ی وارداتی حدود 20.000 دالر بوده و متوسط نرخ حقوق  خودرو

معادل  دالر  هر  و  درصد   40 حدود  وارداتی  ی  خودرو ورودی 

ی وارداتی  گرفته شود، به ازای هر خودرو یال در نظر  32.000 ر

یال حقوق ورودی صرف نظر شده است.  حدود 256 میلیون ر

به  خودرو   4.000 حدود   1393 سال  در  شود  فرض  گر  ا حال 

یال از  هفت منطقه آزاد وارد شده باشد حدود 1.024 میلیارد ر

ناحیه واردات خودرو می توانست عاید دولت شود. هم چنین 

آزاد در شش ماهه  آمارهای سازمان مناطق  بر اساس آخرین 

به  کاال  یال  ر میلیارد   38.749 بر  بالغ   1393 سال  نخست 

شدن  برابر  دو  فرض  با  که  شده  وارد  کشور  آزاد  منطقه  هفت 

و  یال(  ر میلیارد   77.498(  1393 سال  کل  برای  رقم  این 

متوسط نرخ حقوق ورودی واقعی ]22[ 9.83 درصدی حدود 

سایر  واردات  ناحیه  از  دولت  عایدی  یال  ر میلیارد   6.975

سایر  واردات  معافیت  به صورت  که  بود  خودرو  به جز  کاالها 

که در مجموع برآورد می شود  کاالها به مناطق آزاد اعطا شده 

داده  فوق تخصیص  مناطق  به  معافیت  یال  ر میلیارد   8.000

شده است.

و  بنادر  برخی  بازرگانی  سود  )تخفیف  منطقه ای  معافیت های 

گمرکات(

سود  معافیت  از  برخورداری  قانونی،  امتیازات  این  از  یکی 

از  مختلفی  اهداف  با  که  است  کاال  واردات  برای  بازرگانی 

کاهش  رسمی،  مبادالت  توسعه  اشتغال،  ایجاد  جمله، 

توسعه  و  جذب  مهاجرت،  از  جلوگیری  محرومیت، 

ظرفیت های  از  استفاده  و  امنیت  افزایش  سرمایه گذاری، 

به  وزیران  هیأت  مصوبات  قالب  در   ... و  منطقه  زیربنایی 

برخی مناطق اعطا شده است.

معافیت های  و  تخفیفات  کنار  در  گذشته  سال های  در 

موجود در قوانین و مقررات، اعطای امتیازی جدید به برخی 

از مناطق با عنوان تخفیف سود بازرگانی منطقه ای و بندری 

کشور را جهت  که این موضوع استان های مرزی  گردید  طرح 

در  عمدتًا  و  کرده  ترغیب  مذکور  فهرست  به  شدن  اضافه 

سفرهای استانی به عنوان یکی از مطالبات مسئوالن محلی 

می شود.  پیگیری  دولت  هیأت  در  تصویب  برای  و  طرح 

تخفیف سود بازرگانی به نوعی معافیت در حقوق ورودی و یا 

مالیات بر واردات تلقی می شود.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران با شماره 44492/85793 

مورخ 1389/4/22 و با استناد به ماده )41( قانون مالیات بر 

کاالهای وارداتی از  که  ارزش افزوده مصوب 1386، مقرر شد 

آبادان، خرمشهر، چوئیبده،  از جمله  کشور  از مرزهای  برخی 

کنگان، دیر، لنگه،  گناوه،  بندر امام خمینی، بوشهر، دیلم، 

تخفیف  مشمول  چابهار  بندر  نوردوز،  جلفا  هرمز،  جاسک، 

کاالهایی  که شامل  سود بازرگانی از 10 تا 25 درصدی شوند 

انواع  برنج،  انواع  سواری،  خودرو  انواع  پارچه،  انواع  همچون 

تایر،  انواع  کفش،  انواع  پتو،  و  ک  پوشا انواع  خانگی،  لوازم 

انواع مواد شوینده، انواع فرش ماشینی، انواع ابزارآالت، انواع 

کنستانتره،  پیچ و مهره، انواع شیرآالت، انواع مبلمان، انواع 

سیر،  پیاز،  مرغ،  تخم  لبنیات،  شیرخشک،  میوه،  آب  انواع 

گوجه فرنگی، سیب، پرتغال، نارنگی، انگور،  سیب زمینی و 

و  خام  شکر  ذرت،  و  جو  گندم،  برنج،  توت فرنگی،  یتون،  ز

سفید، پنبه می باشد ]23[.

گمرک جمهوری اسالمی میزان واردات  بر اساس آمارهای 

گمرکات مناطق فوق ]24[ طی سال 1393 بالغ بر 41 هزار  از 

که متوسط نرخ حقوق ورودی  یال می باشد  و 849 میلیارد ر

گمرک فوق 18.4 درصد  کاالهای دارای معافیت در 13  برای 

در  ورودی  حقوق  نرخ  متوسط  ضرب  با  بنابراین  می باشد. 

به  واردات طی سال 1393 میزان تخفیف اعطا شده  میزان 

مناطق محروم در سال 1393 حدود 7 هزار و 532 میلیارد 

یال برآورد می شود ]25[.  ر
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معافیت های مقطعی برای اقشار خاص به موجب مصوبات هیأت 

وزیران

معافیت های  وزیران  هیأت  مصوبات  به موجب  ساله  هر 

و جانبازان،  ورزشکاران  از جمله  اقشار خاص  برای  مقطعی 

از  معافیت  معمواًل  که  می شود  گرفته  نظر  در   ... و  معلوالن 

شایان  می باشد.  خودرو  به  متعلقه  بازرگانی  سـود  پرداخت 

معافیت های  آمار  به  دسترسی  عدم  به دلیل  است  ذکر 

مقطعی فوق میزان معافیت اعطا شده برای اقشار خاص در 

شده  استفاده  گمرک  توسط  شده  اعالم  ارقام  از   1393 سال 

بوده  یال  ر میلیارد   114 بر  رقمی بالغ  معافیت  این  میزان  که 

است ]26[.

تجهیزات  و  قطعات  اجزاء  ورودی  حقوق  پرداخت  در  تخفیف 

مخابراتی و ارتباطی مورد مصرف در پروژه های مخابراتی به موجب 

مصوبات هیأت وزیران ]27[

و  گمرکی  ورودی )مجموع حقوق  از سال ها حقوق  برخی  در 

و  مخابراتی  تجهیزات  و  قطعات  اجزاء  ورودی  بازرگانی  سود 

ارتباطی مورد مصرف در پروژه های مخابراتی، بر اساس اعالم 

مورد(  )حسب  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  نیاز 

صنعت،  وزارت  تشخیص  به  داخل  تولید  عدم  به  مشروط 

معدن و تجارت و مشمول هر یک از ردیف های تعرفه، چهار 

درصد تعیین می گردد.

بخش  این  با  مرتبط  آمارهای  به  دسترسی  عدم  به دلیل 

میزان  از   1393 سال  در  شده  اعطا  معافیت  تخمین  جهت 

که رقمی  بالغ  گمرک استفاده شده  معافیت اعطا شده توسط 

یال بوده است. بر 2 هزار و 522 میلیارد ر

تولید  از  حمایت  راستای  در  شده  اعطا  تخفیفات  و  معافیت ها 

داخل 

خودرو  اسقاط  تخفیف  شامل:  تخفیفات  و  معافیت  این 

]28[، تخفیف تبصره 13 ]29[، معافیت 012 ]30[، معافیت 

که به دلیل عدم امکان محاسبه هر یک  چای ]31[ می باشد 

که در سال 1393  گمرک استفاده شده  آمار  از  موارد فوق  از 

یال  معافیت اعطا شده، رقمی بالغ بر با رقم 4.924 میلیارد ر

بوده است.

گمرکی و تخفیفات  ب: قوانین و مقررات مربوط به معافیت های 

حقوق ورودی بر اساس مرجع تصویب )معتبر از منظر قانونی(

تخفیفات  و  گمرکی  معافیت های  گذشته  سال های  طی 

حقوق ورودی در انواع مختلف ازجمله معافیت  ته لنجی ها، 

مرزنشینی،  تعاونی های  معافیت  مرزی،  گذرهای  معافیت 

معافیت های مناطق محروم و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 

به  ذیل  در  که  است  گردیده  اعمال  رسمی   معابر  معافیت 

از قوانین و مقررات مربوطه به طور مختصر اشاره شده  برخی 

سال  در  اعطایی  معافیت های  برآورد  مجموع  در  است. 

که در جدول  یال بوده  1393 حدود 58 هزار و 98 میلیارد ر

)1( نشان داده شده است.

جدول 1- برآورد برخی از معافیت های اعطا شده به موجب 
مصوبات هیأت وزیران و قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی 

در سال 1393 )میلیارد ریال(

میلیارد ریالمعافیت اعطا شده بر اساس قوانین و مقررات

55.585معافیت های اعطا شده به موجب مصوبات هیأت وزیران

معافیت های اعطا شده به موجب قوانین مصوب در مجلس 
شورای اسالمی

2.513

58.098مجموع

مأخذ: محاسبات نگارنده

شده  اعمال  ورودی  حقوق  تخفیفات  و  گمرکی  معافیت های 

به موجب مصوبات هیأت وزیران

حقوق  تخفیفات  و  گمرکی  معافیت های  مهم ترین  از  برخی 

ورودی اعمال شده به موجب مصوبات هیأت وزیران عبارتند 

معافیت های  مورد(،   2( و...(  لنجی  )ته  ملوانی  معافیت  از: 

معافیت   مورد(،   1( جانبازان  معافیت   مورد(،   9( منطقه ای 

اسقاط خودرو )2 مورد(، معافیت  مناطق آزاد )2 مورد(، ستاد 
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معافیت  مورد(،   4( موردی  معافیت  مورد(،   1( ویژه  تدابیر 

بازارچه های  مبادالت مرزی رسمی  )تعاونی های مرزنشینی، 

مرزی و...( )1 مورد(، معافیت  موافقت نامه تجارت ترجیحی 

برآوردهای  طبق  می باشد.  مورد   23 مجموع  در  که  مورد(   1(

شده  اعطا  معافیت های  قبل،  قسمت  در  گرفته  صورت 

و  هزار   50 حدود   1393 سال  در  دولت  مصوبات  به موجب 

585 میلیارد دالر بوده است ]32[.

مهم ترین  از  برخی  به  خالصه  به طور   )2( جدول  در 

وزیران  هیأت  مصوبات  به موجب  شده  اعطا  معافیت های 

که بدین قرار است: اشاره شده 

جدول 2- ارقام برخی از مهم ترین معافیت های اعطا شده به موجب مصوبات هیأت وزیران در سال 1393 )میلیارد ریال( 

میزان معافیت عنوانردیف
)میلیارد ریال(

17.280معافیت ملوانی1

10.800معافیت معابر مرزی2

8.000معافیت مناطق آزاد3

7.532معافیت های منطقه ای )تخفیف سود بازرگانی برخی بنادر و گمرکات(4

4.026معافیت کاالی همراه مسافر5

2.522تخفیف در پرداخت حقوق ورودی اجزاء قطعات و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی مورد مصرف در پروژه های مخابراتی به موجب مصوبات هیأت وزیران6

387معافیت تعاونی های مرز نشینی7

114معافیت های مقطعی برای اقشار خاص به موجب مصوبات هیأت وزیران8

4.924معافیت ها و تخفیفات اعطا شده در راستای حمایت از تولید داخل9

55.585مجموع

مأخذ: محاسبات نگارنده

شده  اعمال  ورودی  حقوق  تخفیفات  و  گمرکی  معافیت های 

به موجب قوانین مصوب در مجلس شورای اسالمی

و  تخفیف ها  مورد   44 حدود  مجموع  در  حاضر  حال  در 

دارد  وجود  کشور  مقررات  و  قوانین  در  گمرکی  معافیت های 

که غالبًا در دستیابی به اهداف اولیه معافیت ها و تخفیفات 

مهم ترین  از  برخی  می باشند.  کارآمد  نا ورودی  حقوق 

گمرکی و تخفیفات حقوق ورودی اعمال شده  معافیت های 

قوانین مصوب در مجلس شورای اسالمی عبارتند  به موجب 

سنواتی  بودجه  قوانین  مورد(،   7( توسعه  برنامه  قوانین  از: 

 8( قوانین  سایر  مورد(،   24( گمرکی  امور  قانون  مورد(،   5(

به موجب  اعطا شده  )1( معافیت های  مورد(. مطابق جدول 

 2 حدود   1393 سال  اسالمی  در  شورای  مجلس  مصوبات 

هزار و 513 میلیارد دالر بوده است.

4. روند وصول حقوق ورودی و معافیت های اعمال شده 
در قوانین بودجه سالیانه

مربوط  که  بودجه  قوانین  پیوست   )3( جدول  اساس  بر 

گذاری  وا و  سرمایه ای  دارایی های  گذاری  وا درآمدها،  به 

و  جزء  بند،  بخش،  قسمت،  حسب  بر  مالی  دارایی های 

دستگاه می باشد، رقم مندرج در قوانین بودجه سنواتی میزان 

گمرک ج.ا. ایران، تحت عنوان  معافیت های اعمال شده در 

گمرکی به نرخ صفر )جمعی-  »ثبت معافیت ها و تخفیفات 
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جدول  شرح  به   ،1394-1392 سال های  در   »]33[ خرجی( 

)3( می باشد:

که میزان  از آن است  کی  ارقام مندرج در جدول )3( حا

گمرکی در سال های 1392 و 1393  معافیت ها و تخفیفات 

 6000 رقم  به  رشد  درصد   20 با   1394 سال  در  و  بوده  ثابت 

یال افزایش یافته است. در نمودار )1( میزان و سهم  میلیارد ر

انواع معافیت ها و تخفیفات در سال 1393 نشان داده شده 

است.

 1393 سال  در  گمرک  توسط  اعالمی  رقم  هم چنین 

مقاله  این  در  شده  برآورد  رقم  با  یال(  ر میلیارد   16.053(

سوی  از  دارد.  چشمگیری  تفاوت  یال(  ر میلیارد   55.585(

گمرک  سوی  از  شده  اعالم  رقم  چشمگیر  اختالف  دیگر 

یال( با رقم مندرج  جمهوری اسالمی  ایران )16.053 میلیارد ر

جمله  از  مختلف  سال های  طی  سنواتی  بودجه  قوانین  در 

بی انضباطی  از  کی  حا یال(  ر میلیارد   5.000(  1393 سال 

دولت و انحراف چشمگیر آن با قوانین بودجه سنواتی است 

با  شده  اعطا  معافیت های  میزان  حدود   1393 سال  در  که 

222 درصد افزایش حدود سه برابر رقم مندرج در قانون بودجه 

شده است.

گمرکی مندرج در قوانین  جدول 3- میزان معافیت ها و تخفیفات 
بودجه سنواتی طی سال های 1392-1394 )میلیارد ریال(

139213931394سال

ثبت معافیت ها و تخفیفات گمرکی به نرخ 
صفر )جمعی- خرجی( 

5.0005.0006.000

15.99916.05311.372میزان معافیت و تخفیفات )تحقق یافته(

مأخذ: قوانین بودجه سنواتی طی سال های 1392-1394 و نامه دریافت شده از گمرک با 
شماره 22/253/94/156736 مورخ 1394/8/18.

 01 

و تخفيفات به تفكيك انواع  ها معافيت و سهم انواع ميزان -1نمودار 
 ميليارد ريال() 1131  آن طي سال

 
 

: استان 7 ازبر اساس مطالعات صورت گرفته و  (4)مطابق جدول 
 آذربايجان هرمزگان، بوشهر، خوزستان، غربي، آذربايجان گيالن،
ها و  معافيت مشمول دريافتكه  بلوچستان و سيستان و شرقي

ميليارد  537778حدود  1131باشند، در سال  مي اي منطقهتخفيفات 
ميليارد  687186حدود  1134ريال و در هفت ماهه نخست سال 

عدم اعطاي  در صورت وصول شده است كهريال درآمدهاي استاني 
و مناطق آزاد رقم فوق  اي منطقهها و تخفيفات گمركي  معافيت

ميليارد ريال طي  707105و  377611توانست به ترتيب بالغ بر  مي
 سالهاي فوق برسد. 

 
ميزان درآمدهاي وصول شده از برخي استانهاي كشور طي  -4جدول 

 )ميليارد ريال( 1130-34سالهاي 
 مجموع 0931 0939 0931 0930 0931 عنوان ديفر
1،1414،1438،4757،2857،58425،050 گيالن  1
آذربايجان  2

 شرقي
8،4857،1523،32711،68818،76682،155

آذربايجان  3
 غربي

2،6421،8814،6516،0786،75021،711

3،40511،21217،55425،13015،3241077515 خوزستان 4
4،6324،65211،47117،10620،64585،833 هرمزگان 5
سيستان  6

و 
 بلوچستان

1،8702،0372،6441،4651،72111،800

6،1165،21810،12711،52115،14287،021 بوشهر 7
 7مجموع  8

 استان
11،42741،23062،41453،778112،015140،344

مجموع  9
كل 

ي استانها
 كشور

203،776270،327165،127805،613850،10417317،771

 (5: 1138)يملك يتوتونچ ديسعو  سايپر ،يمهاجرمنبع: 
درصد از درآمدهاي استاني به صورت تخفيف  5بعبارت ديگر حدود 

 1134 لغايت 1130استان فوق طي سالهاي 7و معافيت گمركي به 
تخصيص داده شده كه رقم قابل توجهي است. البته الزم به ذكر 

 درآمدهاي وصول شده به مناطق آزاد مستقر در ميتمالزوماً ت اس

ممكن است در كل استان و يا حتي استانهاي ديگر  استان نرسيده و
 هزينه شده باشد.

 
  ات بر وارداتيمال يها  تيمعاف ميك محاسبه .7

در قسمتهاي قبل به برآورد معافيتهاي اعطا شده با استفاده از برخي 
مجلس قوانين مصوب  هيئت وزيران وصوبات متغيرها به موجب م

براي محاسبه  به تفكيك پرداخته شد. در ادامه شوراي اسالمي
ماليات بر واردات بعنوان بخشي از معافيتهاي اعطا ميزان معافيتهاي 

منهاي ميزان حقوق  از تفاضل ميزان حقوق ورودي اسمي  ،1شده
استفاده  مكملبعنوان يك روش  ورودي دريافت شده توسط گمرك

اي، حداقل نرخ تعرفه دريافتي،  تعداد طبقات تعرفهشده است كه 
، 2حداكثر نرخ تعرفه دريافتي، متوسط نرخ حقوق ورودي اسمي

ارزش ريالي كاالهاي وارداتي، ميزان حقوق ورودي ريالي دريافت 
، ميزان حقوق ورودي  1حقوق ورودي واقعي شده، متوسط نرخ

كه  ها نشده ناشي از اعطاي معافيتو حقوق ورودي دريافت   مياس
منهاي ميزان حقوق ورودي  ميبرابر با ميزان حقوق ورودي اس

 (8) ولدر جـدباشد،  مي 1131-1153ي ها سالطي دريافت شده 
  نشان داده شده است.

اثرات شامل ول فوق االزم به ذكر است ارقام مندرج در جد
آبادان، خرمشهر، ) اي مناطق آزاد، بنادر و منطقه :هاي معافيت ميك

ر، لنگه، يلم، گناوه، كنگان، دي، بوشهر، دينيبده، بندر امام خميچوئ
جاسك، هرمز، جلفا نوردوز، بندر چابهار(، جانبازان، معلوالن، واردات 

، معالجه 4قانون امور گمركي (113)خودرو، كاالهاي موردي ماده 
ايران  يمكه ورود آنها توسط گمرك جمهوري اسال باشد مي بيماران

شوند ولي به دليل برخورداري از تخفيفات، نرخ حقوق  مي ثبت
مندرج در  ميورودي دريافتي آنها كمتر از نرخ حقوق ورودي اس

جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات واردات و صادرات 
 است.

 

                                                
رقم بدست آمده از اين روش لزوماً بمعناي كل معافيتهاي گمركي و تخفيفات حقوق ورودي  .1

طرق مختلف و به صورت قانوني انجام مي  نيست چرا كه در بسياري از موارد آمار وارداتي كه به
شود )منجمله معافيت معابر مرزي، معافيت كاالي همراه مسافر و ... ( توسط هيچ مرجع قانوني 

آمار واردات رسمي كشور كه توسط گمرك جمهوري اسالمي  شود . بنابراين اقالم فوق در ثبت نمي
قم بدست آمده از اين روش در سال شوند و علت اختالف ر ايران اعالم مي شود، منعكس نمي

 باشد. ميليارد ريال( همين نكته مي 552555ميليارد ريال( با رقم برآوردي) 721.7) 1131

هاي مربوط به تمامي كاالهاي  نرخ متوسط حقوق ورودي اسمي، نرخي است كه از ميانگين نرخ ..
ه در ضمائم كتاب قانون ك (HS)بندي نظام هماهنگ شده توصيف كدگذاري كاال  مندرج در طبقه

 شود.  مقررات صادرات و واردات درج شده است، حاصل مي

صورت واقعي از واردكنندگان اخذ  نرخ متوسط حقوق ورودي واقعي متوسط نرخي است كه به .1
شده و از حاصل تقسيم ميزان ريالي حقوق ورودي اخذ شده توسط گمركات بر كل ارزش ريالي 

 شود. كل واردات حاصل مي
 83/1138/.8مجلس شوراي اسالمي و تأييد مورخ  85/1138/..مصوب ، قانون امور گمركي .4

 شوراي نگهبان.

نمودار 1- میزان و سهم انواع معافیت ها و تخفیفات به تفکیک انواع آن طی سال  1393 )میلیارد ریال( 

گرفته  صورت  مطالعات  اساس  بر  و   )4( جدول  مطابق 

خوزستان،  غربی،  آذربایجان  گیالن،  استان:  هفت  از 

بلوچستان  و  سیستان  و  شرقی  آذربایجان  هرمزگان،  بوشهر، 

منطقه ای  تخفیفات  و  معافیت ها  یافت  در مشمول  که 

و  یال  ر میلیارد   89.775 حدود   1393 سال  در  می باشند، 

در هفت ماهه نخست سال 1394 حدود 65.356 میلیارد 

صورت  در  که  است  شده  وصول  استانی  درآمدهای  یال  ر

و  منطقه ای  گمرکی  تخفیفات  و  معافیت ها  اعطای  عدم 

مناطق آزاد رقم فوق می توانست به ترتیب بالغ بر 97.633 و 

یال طی سال های فوق برسد.  70.308 میلیارد ر
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کشور طی سال های 94-1390 )میلیارد ریال( جدول 4- میزان درآمدهای وصول شده از برخی استان های 

مجموع13901391139213931394عنوانردیف

3,3414,1495,4787,2587,85428,080گیالن 1

5,4587,3829,92713,65515,76652,188آذربایجان شرقی2

2,6423,5534,6836,0756,78023,733آذربایجان غربی3

9,40813,21217,88428,39038,924107.818خوزستان4

4,6924,68211,47117,10620,64858,599هرمزگان5

1,5702,0972,6443,4683,72113,500سیستان و بلوچستان6

6,3168,21510,32713,82318,34257,023بوشهر7

33,42743,29062,41489,775112,038340,944مجموع 7 استان8

209,776270,927368,127508,639580,3041.937,773مجموع کل استان های کشور9

مأخذ: مهاجری، پریسا و سعید توتونچی ملکی)1395: 8(

استانی  درآمدهای  از  درصد   8 حدود  دیگر  به عبارت 

فوق  استان  هفت  به  گمرکی  معافیت  و  تخفیف  به صورت 

شده  داده  تخصیص   1394 لغایت   1390 سال های  طی 

لزومًا  است  ذکر  به  الزم  البته  است.  قابل توجهی  رقم  که 

تمامی درآمدهای وصول شده به مناطق آزاد مستقر در استان 

استان های  حتی  یا  و  استان  کل  در  است  ممکن  و  نرسیده 

دیگر هزینه شده باشد.

کمی معافیت های مالیات بر واردات  محاسبه 

با  شده  اعطا  معافیت های  برآورد  به  قبل  قسمت های  در 

از برخی متغیرها به موجب مصوبات هیأت وزیران  استفاده 

و قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی به تفکیک پرداخته 

بر  مالیات  معافیت های  میزان  محاسبه  برای  ادامه  در  شد. 

 ،]34[ شده  اعطا  معافیت های  از  بخشی  به عنوان  واردات 

حقوق  میزان  اسمی  منهای  ورودی  حقوق  میزان  تفاضل  از 

گمرک به عنوان یک روش مکمل  یافت شده توسط  ورودی در

که تعداد طبقات تعرفه ای، حداقل نرخ  استفاده شده است 

نرخ  متوسط  یافتی،  در تعرفه  نرخ  کثر  حدا یافتی،  در تعرفه 

وارداتی،  کاالهای  یالی  ر ارزش   ،]35[ اسمی  ورودی  حقوق 

یافت شده، متوسط نرخ حقوق  یالی در میزان حقوق ورودی ر

حقوق  اسمی  و  ورودی  حقوق  میزان   ،]36[ واقعی  ورودی 

برابر  که  معافیت ها  اعطای  از  ناشی  نشده  یافت  در ورودی 

ورودی  حقوق  میزان  اسمی  منهای  ورودی  حقوق  میزان  با 

در  می باشد،   1393-1389 سال های  طی  شده  یافت  در

جـدول )5( نشان داده شده است. 

شامل  فوق  جداول  در  مندرج  ارقام  است  ذکر  به  الزم 

منطقه ای  و  بنادر  آزاد،  مناطق  کمی  معافیت های:  اثرات 

بوشهر،  خمینی،  امام  بندر  چوئیبده،  خرمشهر،  )آبادان، 

جلفا  هرمز،  جاسک،  لنگه،  دیر،  کنگان،  گناوه،  دیلم، 

خودرو،  واردات  معلوالن،  جانبازان،  چابهار(،  بندر  نوردوز، 

گمرکی ]37[، معالجه  کاالهای موردی ماده )119( قانون امور 

می شوند  ثبت  گمرک  توسط  آنها  ورود  که  می باشد  بیماران 

ورودی  حقوق  نرخ  تخفیفات،  از  برخورداری  به دلیل  ولی 

در  اسمی  مندرج  ورودی  حقوق  نرخ  از  کمتر  آنها  یافتی  در

و  واردات  مقررات  قانون  اجرایی  آیین نامه  پیوست  جداول 

صادرات است.
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 جدول 5- برآورد میزان و سهم حقوق ورودی دریافتی و اسمی و میزان حقوق ورودی دریافت نشده از اعطای معافیت 
طی سال های93-1389 )درصد/ میلیارد ریال(

سال
تعداد طبقات 

تعرفه ای)1(
حداقل نرخ تعرفه 

دریافتی)2(
حداکثر نرخ تعرفه 

دریافتی)3(

متوسط 
نرخ حقوق 

ورودی 
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٭رقم فوق بیانگر متوسط نرخ حقوق ورودی اسمی آن دسته از طبقات تعرفه ای است که واردات از آنها صورت گرفته است. 

مأخذ: آمار دریافتی از گمرک جمهوری اسالمی ایران با شماره 22/253/94/60298 مورخ 1394/04/03 در پاسخ به نامه 14/66/2694-82 مورخ 1394/03/23 مرکز پژوهشهای مجلس 
شورای اسالمی .

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شماره مسلسل 22015240، بررسی الیحه بودجه سال 1396 کل کشور. 44. مالیات بر واردات، آذر 1395.

واردات،  بر  مالیات  کمی  معافیت های  تأثیر  برآورد 

ساختار  می باشد.  قانونی  تعرفه های  مآخذ  بررسی  مستلزم 

کلی نرخ های تعرفه در نظام تجاری ایران در جداول پیوست 

قانون مقررات صادرات و واردات آورده شده است. بر اساس 

ایران  در  یافتی  در تعرفه  نرخ  حداقل   ،)5( جدول  مندرجات 

نرخ  کثر  حدا و  درصد   2 معادل   1389-93 سال های  طی 

کثر  حدا دیگر  به عبارت  است.  بوده   ]40[ درصد   120 نیز 

سال های  تمام  در  فوق  سال های  طی  ورودی  حقوق  نرخ 

حداقل  برابر   50 حدود   1392 سال  در  و  برابر   30 حدود  فوق 

نشان  محاسبات  اینکه  ضمن  می باشد.  ورودی  حقوق  نرخ 

حقوق  نرخ  متوسط   1389-93 سال های  طی  می دهد 

از  تا 48.9 درصد بوده است.  ورودی اسمی  در دامنه 28.3 

که این نرخ به صورت میانگین ساده و  سوی دیگر از آنجایی 

واردات محاسبه می شود، روش  ترکیب  گرفتن  نظر  در  بدون 

بالقوه نمی باشد و در  بر واردات  برآورد مالیات  برای  مناسبی 

راستای برآورد ظرفیت بالقوه مالیات بر واردات الزم است تا 

در  تعرفه ای  ردیف  در هر  واردات  وزن  تأثیر  که  نرخ متوسطی 

گردد.  آن لحاظ شده باشد، محاسبه 

بررسی ها نشان می دهد متوسط نرخ حقوق ورودی واقعی 

در تمامی  سال های فوق از متوسط نرخ حقوق ورودی اسمی 

واردات  و  صادرات  مقررات  قانون  کتاب  جداول  در   مندرج 

از  سال ها  از  برخی  در  که  به نحوی  می باشد  پایین تر  بسیار 

اسمی  حدود  ورودی  حقوق  نرخ  متوسط   1391 سال  جمله 

علت  می باشد.  واقعی  ورودی  حقوق  نرخ  متوسط  برابر   5.4

کاالهای  ارزش  باالی  سهم  و  واردات  ترکیب  به  امر  این 

مشمول نرخ تعرفه پایین همچون کاالهای اساسی، واسطه ای 

باز می گردد. الزم به ذکر  کاالهای وارداتی  کل ارزش  و ... در 

است، طی سال های مذکور بیشترین سهم از حقوق ورودی 
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عمومًا  که  پایین  تعرفه  با  کاالهای  به  مربوط  نشده  یافت  در

که  گروه 10  کاالهای  کاالهای اساسی و استراتژیک و یا  شامل 

آزاد وارد شده و  به مناطق  که  بوده  شامل خودروهای لوکسی 

از معافیت های فوق بهره مند شده اند و این بدان معنا است 

کاالهای وارداتی با این نرخ حقوق ورودی از معافیت سود  که 

برخوردار  می گردد،  تعیین  وزیران  هیأت  توسط  که  بازرگانی 

بوده اند.

یالی واردات  با توجه به مراتب فوق و با عنایت به ارزش ر

یال،  طی سال های 93-1389 به میزان 4.057.391 میلیارد ر

درآمدهای  گمرکی،  معافیت های  اعطای  عدم  صورت  در 

محل  از  بررسی  مورد  دوره  در  واردات(  بر  )مالیات  مالیاتی 

یال می شد. این در حالی است  مذکور بالغ بر 510.005 میلیارد ر

بخشودگی های  و  تخفیفات  معافیت ها،  اعطای  به دلیل  که 

 291.763 بررسی  مورد  دوره  در  محل  این  از  دولت  گمرکی، 

یافت  در ورودی(  )حقوق  واردات  بر  مالیات  یال  ر میلیارد 

بخشودگی های  و  تخفیفات  معافیت،  مجموع  است.  نموده 

سال های  طی  دولت  تا  است  شده  موجب  اعطایی  گمرکی 

یال درآمد از محل مالیات بر واردات  فوق از 93.792 میلیارد ر

کل  درصد   32.1 حدود  معافیت  میزان  این  نماید.  صرف نظر 

ادامه  در  می باشد.  واردات  بر  مالیات  محل  از  یافتی  در رقم 

برای تقریب به ذهن به مقایسه معافیت مالیاتی اعطا شده با 

درآمد مالیات بر مشاغل و اعتبارات عمرانی تخصیص یافته 

طی سال های 93-1389 پرداخته شده است.

نمودار 2- میزان معافیت اعطا شده در مقایسه با اعتبارات عمرانی و مالیات مشاغل طی سال های 93- 1389 )میلیارد ریال( 

به منظور آشکار ساختن این میزان مالیات صرف نظر شده، 

مالیات  کل  معادل  تقریبًا  میزان  این  که  است  توجه  شایان 

 ،]41[ یال(  ر میلیارد   13.780( مشاغل  بخش  از  شده  وصول 

)معادل  تخصیص یافته  عمرانی  اعتبارات  درصد   5 حدود  و 

معادل  تقریبًا   ،1389 سال  در   ،]42[ یال(  ر 316.899میلیارد 

یال(  ر )16.244میلیارد  مشاغل  بخش  از  شده  وصول  مالیات 

تخصیص یافته  عمرانی  اعتبارات  درصد   5 حدود  و   ،]43[

 ،1390 سال  در   ،]42[ یال(  ر 349.749میلیارد  )معادل 

مشاغل  بخش  از  شده  وصول  مالیات  کل  برابر   2.15 معادل 

اعتبارات  درصد   11 حدود  و   ،]43[ یال(  ر )19.150میلیارد 
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یال(  ر میلیارد   384.602 )معادل  تخصیص یافته  عمرانی 

کل مالیات  ]42[، در سال 1391 و در سال 1392 معادل 0/7 

 ،]43[ یال(  ر میلیارد   21.324( مشاغل  بخش  از  شده  وصول 

)معادل  تخصیص یافته  عمرانی  اعتبارات  درصد   4 حدود  و 

کل مالیات  یال( ]42[، و معادل 0.21 برابر  386.477 میلیارد ر

 ،]43[ یال(  ر میلیارد   32.616( مشاغل  بخش  از  شده  وصول 

)معادل  تخصیص یافته  عمرانی  اعتبارات  درصد   2 حدود  و 

می باشد.   1393 سال  در   ،]42[ یال(  ر میلیارد   412.508

به عبارت دیگر دولت می توانست با حذف معافیت های مذکور 

تا  را  خود  عمرانی  بودجه  واردات،  بر  مالیات  کامل  یافت  در و 

با اولویت های تعیین  را  همین میزان افزایش دهد و این منابع 

که مد نظر دولت می باشد، هزینه نماید.  شده در مناطقی 

5. خالصه و پیشنهادها 
گمرکی یکی دیگر از مشکالت عمده و اساسی  معافیت های 

کردن سیاست های تعرفه ای در  که عالوه بر خدشه دار  است 

فراهم  نیز  را  قوانین  اجرایی  نظام  در  اختالل  اوقات،  اغلب 

متنوع  تبصره های  متعدد،  اصالحیه های  وجود  می آورد. 

تجارت  بخش  به  مربوط  قوانین  در  گون  گونا استثنائات  و 

)قانون امور گمرکی، قانون تجارت و قانون و مقررات صادرات 

با امور مالی و در  ارتباط مستقیم آن ها  با توجه به  و واردات( 

نتیجه رابطه و اثر فوری بر فرایند انجام کار و ایجاد رانت و مزیت 

درخواست های  بروز  با  همواره  خاص  گروهی  یا  بخش  برای 

جدید از سوی سایر بخش ها ی اقتصادی و مناطق مختلف 

گسترش  محرومیت زدایی،  مختلف  بهانه های  به  کشوری 

سرمایه گذاری و...ارائه پیشنهادهای متعدد برای تعمیم این 

گون به مناطق جدید  گونا اصالحات، تبصره ها و استثنائات 

مواجه بوده است.

معافیت های  موضوع  به  معافیت ها  از  عمده ای  بخش 

بر  مالیات  قانون   )52( ماده  اساس  بر  می گردد.  باز  مالیاتی 

اقتصادی  کمیسیون   1387/2/17 مصوب  افزوده،  ارزش 

قانون  شدن  الزم االجرا  یخ  تار از  اسالمی،  شورای  مجلس 

اصالحیه های  و  عوارض  تجمیع  به  موسوم  قانون  مذکور 

بعدی آن لغو می شود.

تصویب  به واسطه  عوارض  تجمیع  قانون  لغو  به  توجه  با 

کثر مواد مربوط به قانون تجمیع  قانون مالیات بر ارزش افزوده، ا

این  در  قانونی  خالء  تا  شده  داده  انتقال  اخیرالذکر  قانون  به 

زمینه به وجود نیاید. ماده )41( قانون مالیات بر ارزش افزوده 

به تعریف حقوق  ورودی پرداخته و در تبصره »2« آن به همان 

کرده  کلیه معافیت ها به جز برخی استثنائات اشاره  حکم لغو 

 1390/8/22 مورخ  گمرکی  امور  قانون  تصویب  با  که  بوده 

 )1( ماده  »د«  بند  در  حاضر  حال  در  و  شد  منسوخ  ماده  این 

به تعریف حقوق ورودی پرداخته و در ماده )119( قانون امور 

گمرکی به معافیت ها اشاره شده است.

کنون وضع 40 مورد مالیات، عوارض، هزینه،  به عالوه هم ا

یافت  در وارداتی  کاالهای  انواع  از  مابه التفاوت  و  کارمزد 

بخش  به  فراوان  هزینه های  تحمیل  موجب  اواًل  که  می شود 

واردات، تولید و مصرف شده و ثانیًا با تعدد این هزینه های 

تجاری  وکار  کسب  فضای  شدن  پیچیده  موجب  متعدد 

به  قانون موسوم  از تصویب  قانون گذار  اهداف اصلی  و  شده 

تجمیع عوارض ]44[ با هدف تجمیع تمامی  این هزینه ها در 

قانون  در  ورودی  تعریف حقوق  و  گمرکی 4 درصدی  حقوق 

زمان  در طول  را  گمرکی  امور  قانون  و  افزوده  ارزش  بر  مالیات 

کرده است. بی اثر 

علی رغم وضع انواع مالیات و عوارض بر واردات، بخشی 

تخفیفات  و  معافیت ها  کثرت  به دلیل  حمایت ها  این  از 

بی اثر  خاص  افراد  یا  و  کاالها  مناطق،  بخش ها،  به  اعطایی 

شده و موجب بروز رانت اقتصادی نیز شده است.

آن  حمایت ها  این  معضالت  از  یکی  فوق  موارد  کنار  در 

این  یافت  در مجوز  اخذ  صف  در  عده ای  همواره  که  است 

یافت این حمایت ها دانسته  مزایا قرار دارند و خود را محق در

کنار خود عاملی برای ایجاد  و وجود تبعیض و حمایت را در 

گروهی  به  دارند  تقاضا  و  دانسته  سالم  رقابت  عدم  فضای 

بنابراین  است.  مزایا  این  از  استفاده  حال  در  که  بپیوندند 
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و  داشته  ادامه  مزایا  این  از  بهره مندی  برای  درخواست ها 

و  می دهند  ادامه  خود  فعالیت  به  حمایت  با  که  گروهی 

و  ساختاری  رفع  به  حمایت ها  این  از  برخورداری  به دلیل 

از  حمایت  ازاین رو  نمی پردازند.  خود  مشکالت  اساسی 

کوتاه مدت  در  تنها  نوپا  صنایع  یا  معضل  دارای  بخش های 

توصیه می شود و همواره باید از حمایت های بلندمدت پرهیز 

شود.

از  معافیت  به نوعی  حقوق  ورودی  پرداخت  از  معافیت 

که یکی از انواع مالیات غیرمستقیم است  مالیات بر واردات 

محسوب می شود. 

معافیت های مالیاتی یکی از عوامل اصلی افزایش دهنده 

افزایش  و  غیررسمی   بخش  در  تجارت  توسعه  و  مالیاتی  فرار 

که به دلیل محدودیت در آمار  قاچاق نیز محسوب می شود. 

اثرات  و  است  نشده  برآورد  تحقیق  این  در  آن  سهم  ارقام  و 

کاهش بردرآمدهای دولت بیشتر از محاسبات فعلی خواهد 

شد.

که بر اساس قانون ساماندهی  در پایان الزم به ذکر است 

ساالنه  مرزی  مناطق  از  واردات  کل  میزان  مرزی،  مبادالت 

کشور به مأخذ سال قبل  کل واردات  معادل سه درصد )%3( 

که باید در مقابل سه درصد )3%( صادرات  تعیین می گردد 

 ]45[ گیرد.  انجام  قبل  سال  مأخذ  به  غیرنفتی  کاالهای 

که حدود  کل واردات در سال 1391  به رقم  با توجه  بنابراین 

گزارش شده است، حسب قانون می بایست  41 میلیارد دالر 

حدود یک میلیارد دالر از مناطق مرزی به صورت تخفیف و 

کشور شده باشد، اما بررسی ها نشان  گمرکی وارد  یا معافیت 

میلیارد   7 بر  بالغ  رقمی  و  نشده  رعایت  فوق  رقم  می دهد 

که علی رغم  از آن است  کی  که این امر حا گزارش شده  دالر 

توجیهی  بدون دالیل  گسترده  مالیاتی  اعطای معافیت های 

کارایی نظام تجاری و ضعف نظام اجرایی نیز منجر  که به نا

شده اما منظور و مقصود اصلی حمایت اعمال شده از طرف 

گروه های خاص بوده  کمک به  که همانا تقویت و  قانون گذار 

معافیت های  اعطای  دیگر  به عبارت  است.  نشده  محقق 

تنوع  و  گستردگی  این  با  ورودی  حقوق  تخفیفات  و  گمرکی 

است  الزم  و  نمی باشد  کشور  کالن  مصالح  راستای  در 

گونه  هر  از  به دور  آنها  ساماندهی  برای  جدی  تصمیمات 

گردد. کارشناسانه اتخاذ  تعلقات قومی و منطقه ای و با نگاه 

پیشنهادها
در ذیل به برخی از پیشنهادات جهت ساماندهی تخفیفات 

گمرکی اشاره شده است. و ترجیحات 

و  متعدد  کاالهای  برای  نباید  مالیاتی  معافیت های   .1

دوره های  در  شود،  گرفته  نظر  در  نامحدودی  زمان  برای 

این  اعطای  از  موردنظر  اهداف  تحقق  باید  مختلف 

نظر  از  آن  ادامه  گر  ا و  گیرد  قرار  بررسی  مورد  معافیت ها 

اقتصادی ضروری نبود، اعطای این معافیت ها می تواند 

لغو شود ]46[.

برخی  به  منطقه ای  معافیت  سازماندهی  جهت  به عالوه 

برخوردار،  مناطق  ضوابط  شفاف سازی  راستای  در  مناطق 

اصالح فرایند انتخاب مناطق و پاالیش مجدد مناطق دارای 

معافیت و مناطق هم جوار و سایر نقاط مرزی دارای ظرفیت 

از  بهره مندی  نحوه  و  معافیت ها  یکپارچه سازی  مناسب، 

یک یا چند معافیت، ضروری است.

)مانند  مستقیم  حمایت های  یجی  تدر حذف  با  می توان   .2

کلی حقوق ورودی( در  تخفیف در سود بازرگانی یا به طور 

یک برنامه زمان بندی شده و جایگزینی آن با حمایت های 

طرح های  بودجه  افزایش  )مانند  اساسی  و  ساختاری 

رفع  و  محرومیت ها  رفع  راستای  در  اعتباری(  و  عمرانی 

کوتاه مدت و  نیاز و توسعه مناطق در چارچوب برنامه های 

کارآمدی  کرد تا هم  توجه به نیازهای مناطق محروم اقدام 

در  گامی   هم  و  شود  محقق  دولت  درآمدهای  کسب 

راستای برقراری عدالت اجتماعی به صورت برنامه ریزی 

کالن برداشته شود. منطقه ای هماهنگ با سیاست های 

دیگری  محور  مسافر  همراه  کاالهای  ترخیص  نظام   .3

بر  آثاری  معافیت  نوع  یک  به عنوان  می تواند  که  است 
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اعمال  و  تسهیالت  ایجاد  باشد.  داشته  تعرفه ای  سطوح 

تشریفات  آسان سازی  جهت  مختلف  معافیت های 

مورد  دیرباز  از  که  است  مواردی  از  یکی  مسافران  گمرکی 

گرفته است. توجه سازمان های جهانی قرار 

جهت گیری  با  منطقه ای  مشوق های  در  بازنگری   .4

هم چون  تبعیض آمیز  و  غیرضروری  مشوق های  لغو 

به  مربوط  گمرکی  ترجیحات  و  تخفیفات  معافیت ها، 

به منظور  کارهایی  سازو  ایجاد  نیز  و  جزایر  و  بنادر  برخی 

معافیت های  همچون  مشوق ها  سایر  نمودن  هدف مند 

مربوط به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 

در  تأمل  قابل  نکته  است.  ضروری  مرزی  مناطق  و 

وضع  از  مقنن  مقصود  که  است  این  فوق  معافیت های 

نه  و  است  ورودی  حقوق  به  مربوط  فوق  معافیت های 

بهانه  به  متأسفانه  که  گمرکی  تشریفات  از  معافیت 

نادیده  گمرکی  تشریفات  کلیه  گمرکی  معافیت های 

گرفته شده است.

5. طراحی و به کارگیری فرایندهایی جهت جلوگیری از فساد 

معافیت ها،  مشمول  کاالهای  ورود  در  رانت  ایجاد  و 

خاص  اهداف  با  که  گمرکی  ترجیحات  و  تخفیفات 

اعطاء شده اند.

گمرکی  ترجیحات  و  تخفیفات  معافیت ها،  در  بازنگری   .6

با جهت گیری  و واسطه ای  کاالهای سرمایه ای  به  مربوط 

کاالها از طریق  ایجاد مزیت در ساخت داخلی این قبیل 

تکنولوژی  انتقال  و  داخلی  متخصصان  توان  به  توجه 

توانمندی  از  استفاده  طریق  از  علی الخصوص  مربوطه 

معافیت های مناطق آزاد.

پی نوشت
کاال در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و . 1 عبارت است از ارزش بهای خرید 

کاال تا ورود به  که به آن  حمل ونقل )سیف( به اضافه سایر هزینه هایی 

اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد 

کاال تعیین می شود و بر اساس برابری نرخ ارز اعالم  تسلیمی صاحب 

شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.

وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینـه اشعه ایکس )ایکس . 2

کـن گمرکی، آزمـایش  ری(، مهر و مـوم، پلمپ، باربـری، انبارداری در اما

فـوق العاده  خدمات  و  کاال  توزین  بـدرقه،  مراقبت،  تعرفه بندی،  و 

دریافـت می شود و شرایط، ضوابط و مصـادیق آن متناسـب با خدمات 

انجـام شده تعیین می گردد.

غالمی باغی، 3:1387.. 3

عندلیب و معطوف، 1388.. 4

موسوی یگانه و همکاران، 1396.. 5

نظام . 6 اصالح  عمومی،  هزینه های  در  صرفه جویی  تحقق  به منظور 

پایان  تا  نفت  به  بودجه  وابستگی  قطع  هم چنین  و  دولت  درآمدی 

مالیاتی  معافیت  یا  ترجیح  تخفیف،  هرگونه  برقراری  قانون  اجرای 

جدید طی سال های اجرای قانون برنامه ممنوع است.

 هیچ  نوع  مالیات  وضع نمی شود مگر به موجب  قانون . موارد معافیت  و . 7

بخشودگی  و تخفیف  مالیاتی  به موجب  قانون  مشخص  می شود.

8 . Customs Co-operation Council )C.C.C( گمرک شورای همکاری 

در   world customs organization )WCO( گمرک یا سازمان جهانی 

کشور جهان به منظور ایجاد  15 دسامبر 1950 در بروکسل و با توافق 14 

ارائه  گمرکی،  رژیم های  بررسی فنی  همکاری مشترک بین دولت ها، 

اجرای  و  تفسیر  قراردادها،  اصالح  و  تنظیم  و  تهیه  عملی،  راه های 

تور طبقه بندی تعرفه های گمرکی،  یکنواخت قراردادها، تفسیر نمانکال

رفع اختالفات، نشر اطالعات گمرکی، ارائه نظرات و توصیه های الزم و 

هم چنین همکاری با دیگر سازمان های مرتبط تشکیل گردید. 

9.  Traveller

در . 10 که  می شود  کشوری  قلمرو  وارد  موقت  به طور  که  است  شخصی 

آن جا اقامت ندارد. 

که در . 11 کشوری  که پس از مسافرت به خارج از قلمرو  شخصی است 

آن جا اقامت دارد، مجددًا به آن جا بازمی گردد.

 به این موضوع در )to the Kyoto convention .3.Annex f( اشاره شده . 12

است. کنوانسیون کیوتو، کنوانسیونی بین المللی راجع به ساده سازی و 

هماهنگی روش های گمرکی است که در سال 1973 میالدی در کیوتو 

به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده است.

به این موضوع در )to the Istanbul convention .6.Annex B( اشاره . 13

به  راجع  بین المللی  کنوانسیونی  استانبول،  کنوانسیون  است.  شده 

که در سال 1990 میالدی در استانبول به تصویب  ورود موقت است 

شورای همکاری گمرکی رسیده است.

بنایی،1381، ص 120.. 14
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و . 15 دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  سازمان  از  شده  دریافت  آمار 

http://www.ichto.ir :گردشگری به نشانی

گرفته شده است.. 16 الزم به ذکر است نرخ دالر 120.000 ریال در نظر 

مرکز پژوهشهای مجلس، 1396.. 17

تصویب نامه شماره 54231/ت 53242 ه مورخ 1396/05/07.. 18

شماره . 19 به  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد  از  دریافتی  آمار 

96/13299/ص مورخ 1396/07/26 در پاسخ به نامه 13000/6530-

82 مورخ 1396/06/06 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.

20 .http://tpo.ir/ آمار دریافت شده از سازمان توسعه تجارت به نشانی

index.aspx

جمهوری . 21 توسعه  پنجم  پنج ساله  برنامه  قانون   )112( ماده  »د«  بند 

و  آزاد  مناطق  بین  کاال  مبادالت  د-   )1390  -1394( ایران  اسالمی 

)به استثناء  عوارض  کلیه  از  آزاد  مناطق  سایر  نیز  و  کشور  از  خارج 

آزاد تجاری-  مناطق  اداره  قانون چگونگی  ماده)10(  عوارض موضوع 

و  مالیات   ،)1372/6/7 مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری  صنعتی 

حقوق ورودی معاف می باشند.

ورودی . 22 حقوق  )میزان  تقسیم  از  واقعی:  ورودی  حقوق  نرخ  متوسط 

کاالهای وارداتی( ضرب در 100  کل ارزش ریالی  ریالی دریافت شده بر 

به دست می آید. 

غالمی باغی، 5:1391. . 23

گمرکات فوق شامل 13 گمرک اجرایی می باشد که درصد تخفیف در . 24

گمرکات  پرداخت حقوق ورودی هر یک به تفکیک بیان شده است. 

فوق عبارتنداز: )بندر امام خمینی، 10%(؛ )منطقه ویژه بوشهر، 20%(؛ 

ویژه  )منطقه  15%(؛  )جلفا،  20%(؛  لنگه،  )بندر  25%(؛  )خرمشهر، 

)دیر،  20%(؛  )آبادان،  10%(؛  )چابهار،  20%(؛  )گناوه،  20%(؛  بوشهر2، 

20%(؛ )کنگان، 20%(؛ )دیلم، 20%(؛ )چوئیبده، %20(.

25 .http://www.irica.gov.:گمرک ج.ا.ابه نشانی آمار دریافت شده از 

ir/Portal/Home/ShowPage.aspx

نامه  ارسالی از طرف گمرک جمهوری اسالمی ایران به مرکز پژوهش های . 26

مورخ   22/253/94/58246 شماره  با  اسالمی  شورای  مجلس 

1394/04/01 و نامه دریافت شده از گمرک جمهوری اسالمی ایران با 

شماره 22/253/94/156736 مورخ 1394/8/18.

هیأت . 27  1393/11/25 مورخ  ه   51550 141794/ت  شماره  مصوبه   

وزیران.

مقرر . 28  1388/04/01 مورخ  ن   42679 68937/ت  شماره  مصوبه 

می دارد: گمرک ج.ا.ایران موظف است از ابتدای سال 1388 در قبال 

تأییدشده  شخصی  مسافربر  خودرو  دستگاه  هر  اسقاط  گواهی  ارائه 

توسط ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت معادل پانزده میلیون ریال 

از تخفیف سود بازرگانی خودروهای وارداتی یا سرجمع سود بازرگانی 

قطعات منفصله وارداتی برای خودروسازان منظور نماید. 

مصوبه هیأت وزیران با شماره 19122/ت/42281ک مبنی بر تخفیف . 29

خودروهای  منفصله  قطعات  و  وارداتی  خودروهای  بازرگانی  سود 

کمتر از شش لیتر در یک صد )100(  ساخت داخل با مصرف سوخت 

کیلومتر مسافت در چرخه برون شهری.

کتاب . 30 فصول  از  برخی  مندرجات  معافیت  شامل:  معافیت  این 

مقررات واردات و صادرات شامل: بند سه مندرجات فصل 19، بند 

4 مندرجات فصل 19، بند دو مندرجات فصل 21، بند 3 مندرجات 

فصل 21 و بند 5 مندرجات فصل 19، بند دو مندرجات فصل 30، بند 

4 ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، بند 

پنج مندرجات فصل 38، بند شش مندرجات فصل 38، بند سه 

مندرجات فصل 39، بند 8 مندرجات فصل84، بند 9 مندرجات 

فصل  مندرجات  یک  بند  فصل 85،  مندرجات   11 بند  فصل 85، 

86، بند دو مندرجات فصل 86، بند 5 مندرجات فصل 87، بند سه 

مندرجات فصل 88، بند 2 مندرجات فصل 89، بند 3 مندرجات 

فصل 90، بند یک مندرجات ذیل یادداشت فصل 93 بانضمام ماده 

گمرکی مصوب مصوب 1390/08/22 مجلس شورای  120 قانون امور 

اسالمی و تأیید مورخ 1390/09/02 شورای نگهبان. 

مصوبه  هیأت وزیران با شماره  98613/ت 45716ن مورخ 05/12/ . 31

کیلوگرم چای  که بر اساس آن مقرر می دارد در ازای خرید یک   1390

با   %2.2( درصد   4 تعرفه  نرخ  با  چای  کیلوگرم   2 داخلی  خشک 

که  کشور وارد نمایند  احتساب نرخ ارز به قیمت مبادله ای( از خارج 

این رقم برای خریدهای بیش از 10 هزار تن سه کیلوگرم به ازای خرید هر 

کیلوگرم چای داخلی می باشد. 

شورای . 32 مجلس  پژوهش های  مرکز  به  گمرک  طرف  از  ارسالی  نامه  

 1394/04/01 مورخ   22/253/94/58246 شماره  با  اسالمی 

شماره  با  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  از  شده  دریافت  نامه  و 

22/253/94/156736 مورخ 1394/8/18.

رقم فوق مربوط به هفت ماهه نخست سال 1394 می باشد. . 33

رقم به دست آمده از این روش لزومًا به معنای کل معافیت های گمرکی . 34

آمار  موارد  از  بسیاری  در  چراکه  نیست  ورودی  حقوق  تخفیفات  و 

وارداتی که به طرق مختلف و به صورت قانونی انجام می شود )منجمله 

کاالی همراه مسافر و ...( توسط هیچ  معافیت معابر مرزی، معافیت 

مرجع قانونی ثبت نمی شود. بنابراین اقالم فوق در آمار واردات رسمی 

کشور که توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم می شود، منعکس 
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سال  در  روش  این  از  آمده  به دست  رقم  اختالف  علت  و  نمی شوند 

1393 )7.127 میلیارد ریال( با رقم برآوردی)55.585 میلیارد ریال( 

همین نکته می باشد.

 نرخ متوسط حقوق ورودی اسمی، نرخی است که از میانگین نرخ های . 35

کاالهای مندرج در طبقه بندی نظام هماهنگ شده  مربوط به تمامی 

مقررات  قانون  کتاب  ضمائم  در  که   )HS( کاال  کدگذاری  توصیف 

صادرات و واردات درج شده است، حاصل می شود. 

که به صورت . 36 نرخ متوسط حقوق ورودی واقعی متوسط نرخی است 

واقعی از واردکنندگان اخذ شده و از حاصل تقسیم میزان ریالی حقوق 

واردات  کل  ریالی  ارزش  کل  بر  گمرکات  توسط  شده  اخذ  ورودی 

حاصل می شود.

و . 37 گمرکی، مصوب 1390/08/22 مجلس شورای اسالمی  امور  قانون 

تأیید مورخ 1390/09/02 شورای نگهبان.

نرخ . 38 وارداتی در هر طبقه *  کاالهای  ریالی  با: 100/ )ارزش  برابر است 

این  بیانگر  رقم  این  دیگر  به عبارت  طبقه(.  هر  اسمی  ورودی  حقوق 

و  شده  وارد  ارزشی  چه  تعرفه ای  طبقه ی  هر  از  مجموع  در  که  است 

 100 بر  تقسیم  تعرفه ای  طبقه ی  هر  در  دو  این  حاصل ضرب  مجموع 

میزان درآمدی است که می بایست عاید دولت می شد.

این رقم بر اساس محاسبات تحقیق به دست آمده است.. 39

که از آن طبقات . 40 کاالهایی است  الزم به ذکر است ارقام فوق مربوط به 

حقوق  نرخ  است  ممکن  و  است  گرفته  صورت  واردات  تعرفه ای، 

کتاب قانون مقررات واردات  ورودی اسمی باالتر از 120 درصد نیز در 

آن  از  ولی  باشد،  و صادرات طی سال های 93-1389 وجود داشته 

است،  نگرفته  صورت  وارداتی  فوق  سال های  طی  تعرفه ای،  مأخذ 

به همین دلیل به منظور پرهیز از تأثیر ناصحیح آن در محاسبه میانگین 

از آنها انجام نشده  که وارداتی  تعرفه ها، آن دسته از طبقات تعرفه ای 

است از فهرست مذکور حذف شده است.

رئیس جعفری مطلق، توتونچی ملکی، 11:1391. . 41

جاللی موسوی، ابوحمزه، حالج نیشابوری، 5:1393، 18،19، 20. . 42

توتونچی ملکی، 9:1393، 10. . 43

 قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و . 44

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض 

و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات و کاالهای 

وارداتی مصوب 1381.

مجلس . 45  1384/07/06 مصوب  مرزی  مبادالت  ساماندهی  قانون 

شورای اسالمی و تأیید مورخ 20 /7 /1384 شورای نگهبان؛ ماده 6 

کاالهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع  کل  - ارزش 

کنان  این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد سا

این  تعیین خواهد شد.  توسط دولت  مرزنشین محدوده های مرزی، 

واردات  کل   )%3( درصد  سه  معادل  ساله  هر  کشور  کل  برای  میزان 

که باید در مقابل سه درصد  کشور به مأخذ سال قبل تعیین میگردد 

)3%( صادرات کاالهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد. 

تاری، فتح اله و همکاران، 1389: 159. . 46

منابع 
آمار دریافتی از گمرک با شماره 22/253/94/60298 مورخ 1394/04/03 

مرکز   1394/03/23 مورخ   82-14/66/2694 نامه  به  پاسخ  در 

پژوهشهای مجلس.

شماره  به  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد  از  دریافتی  آمار 

96/13299/ص مورخ 1396/07/26 در پاسخ به نامه 13000/6530-

82 مورخ 1396/06/06 مرکز  پژوهش های مجلس.

کاال«، مؤسسه  گمرکی و ترخیص  بنایی، رضا )1381(، »آشنایی با مقررات 

مطالعات و پژوهش های بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران.

تاری، فتح اله و همکاران )1389(، تأثیر تعرفه ها در واردات )نظام مناسب 

در تعیین تعرفه کاالهای وارداتی(، مرکز پژوهش های مجلس، 159.

توتونچی ملکی، سعید )1393(، »بررسی الیحه بودجه سال 1394 کل کشور 

گزارش با شماره مسلسل:  40. مالیات ها«، مرکز پژوهش های مجلس، 

.14085

»بررسی   ،)1391( ملکی  توتونچی  سعید  و  رسول  مطلق،  رئیس جعفری 

کشور 43. مالیات ها«، مرکز پژوهش های  کل  الیحه بودجه سال 1392 

مجلس، گزارش با شماره مسلسل: 12908.

سایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به نشانی: 

 http://www.ichto.ir 

http://www. نشانی:  به  مازندران  استان  مالیاتی  امور  سازمان  سایت 

intamedia.ir/ShowNews.aspx?os=dBatjER7mEo=&id=6595ا

صادقی یارندی، سیف اهلل و مسعود طارم سری )1385(،  فرهنگ توصیفی 

شرکت  تجارت،  جهانی  سازمان  و  بین الملل  تجارت  اصطالحات 

چاپ و نشر بازرگانی، مؤسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی،  وزارت 

بازرگانی، تهران.

نیشابوری  حالج  شهرام  و  ابوحمزه  داریوش  ؛  عاطفه  موسوی،  جاللی 

طرح های  کشور 37.  کل  سال 1394  بودجه  الیحه  »بررسی   ،)1393(

با  گزارش  مجلس،  پژوهش های  مرکز  سرمایه ای«،  دارایی های  تملک 

شماره مسلسل: 14082.



وردین و اردیبهشت  1399     125 شماره 100، فر

غالمی با غی، سعید )1387(، »نرخ تعرفه بهینه و حمایت از تولید«، مرکز 

پژوهش های مجلس، گزارش با شماره مسلسل9551.

غالمی باغی، سعید )1391(، »ساماندهی معافیت های منطقه ای )تخفیف 

مجلس،  پژوهش های  مرکز  گمرکات(«،  و  بنادر  برخی  بازرگانی  سود 

گزارش با شماره مسلسل12738.

قانون امور گمرکی، مصوب 1390/08/22 مجلس و تأیید مورخ 1390/09/02 

شورای نگهبان.

و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  سوم  برنامه  قانون  از  موادی  اصالح  قانون 

فرهنگی جمهوری اسالمی  ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض 

کاالهای  کاال، ارائه دهندگان خدمات و  و سایر وجوه از تولیدکنندگان 

شورای   1381/10/25 تأیید  مجلس،   1381/10/22 مصوب  وارداتی، 

نگهبان.

جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون 

مصوب 1383/7/16  مجلس،   1383/6/11 مصوب  ایران،  اسالمی  

مجمع تشخیص مصلحت نظام.

تأیید  مجلس،   1385/12/24 مصوب   ،1386 سال  بودجه  قانون 

1385/12/24 شورای نگهبان.

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، مصوب جلسه 

مورخ 1389/10/15 مجلس و تصویب 1389/10/25 مجمع تشخیص 

مصلحت نظام.

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی  ایران، مصوب جلسه 

مورخ 1395/12/14 مجلس  و تصویب 1395/12/21 مجمع تشخیص 

مصلحت نظام.

قوانین بودجه سنواتی طی سال های 1392-94.

از  نامه دریافت شده  و  قوانین بودجه سنواتی طی سال های 1392-1394 

گمرک با شماره 22/253/94/156736 مورخ 1394/8/18.

ماده 6 قانون ساماندهی مبادالت مرزی مصوب 1384/07/06 مجلس و 

تأیید مورخ 20 /7 /1384 شورای نگهبان.

ماده )7( قانون هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیمـاران مصوب 

1378/9/21 مجلس و تأیید مورخ 1378/9/28 شورای نگهبان.

ماده )12( قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 

تشخیص  مجمع   1387/8/25 تصویب  و  مجلس   1387/8/25

مصلحت نظام.

کشور 31. مالیات بر واردات، شماره  کل  بررسی الیحه بودجه سال 1397 

مسلسل 15661،  پژوهشهای مجلس، 1396/10/07.

مصوبه شماره 141794/ت 51550 ه مورخ 1393/11/25 هیأت وزیران.

فرهاد  و  رضوی  محمدرضا  ایزدی؛  سیدحسین  یگانه؛  موسوی جهرمی، 

خدادکاشی )1395(، »ارزیابی تأثیر معافیت های مالیاتی موضوع ماده 

به  شرکت ها  ورود  و  سرمایه گذاری  بر  مستقیم  مالیات های  قانون   132

 ،32 شماره  مالیات،  پژوهشنامه  توسعه یافته«،  کمتر  شهرستان های 

شماره مسلسل 80.

بودجه  الیحه  »بررسی   ،)1395( ملکی  توتونچی  سعید  و  پریسا  مهاجری، 

سال 1393 کل کشور 7. بررسی مالیات ها«، مرکز پژوهش های مجلس، 

گزارش با شماره مسلسل13387.

شماره  با  گمرک  به  مجلس  پژوهش های  مرکز  طرف  از  ارسالی  نامه 

14/66/2551-82 مورخ 1394/03/18.

شماره  با  مجلس  پژوهش های  مرکز  به  گمرک  طرف  از  ارسالی  نامه  

از  شده  دریافت  نامه  و   1394/04/01 مورخ   22/253/94/58246

گمرک با شماره 22/253/94/156736 مورخ 1394/8/18.

آزاد  افروزکالرهی )1395(، »سازمان های مناطق  الهه  و  نصیری اقدم، علی 

سال  مرزی«،  و  محروم  مناطق  توسعه  برای  ظرفیتی  صنعتی؛  تجاری 

سیزدهم، شماره سی و یک.


