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 هاي گذشتهنگاهي به روند تحقق ماليات بر واردات در قوانين بودجه سال. 1 

هاي سنواتي، كل حقوق ورودي ريالي دريافت شده از كاالهاي وارداتي منظور از ماليات بر واردات در بودجه

هاي دستگاه شده از خودروي سواري، ساير كاالها و حقوق ورودياخذ  است كه معموالً شامل حقوق ورودي

)مجموع ماليات بر كاال  هاي غيرمستقيمماليات ازسهم ماليات بر واردات آالت و نظاير آن است. اجرايي و ماشين

، 13، 13ترتيب به 3131و 3131،3131،3131 هايبودجه سالمصوب  نيناوقدر  و خدمات و ماليات بر واردات(

مهم شده كه اين خود بيانگر نقش  تعييندرصد  11 زني 3131 سال و در اليحه بودجه بودهدرصد  13و  13

است. عملكرد درآمد ماليات بر واردات در قوانين بودجه سنواتي  هاي غيرمستقيمماليات ماليات بر واردات در

متناسب با بينانه و هاي متمادي بيانگر اين واقعيت است كه هرگاه رقم درآمدي ماليات بر واردات واقعطي سال

بيني شده است درصد تحقق درآمدها افزايش با توجه به شرايط و مقتضيات كشور پيشجاري و  عملكرد سال

يافته و هر زمان كه رقم فوق بدون در نظر گرفتن شرايط واقعي اقتصاد كشور در نظر گرفته شده است، منجر 

 به عدم تحقق درآمدها طي سال آتي شده است. 

درصدي رقم مصوب ماليات بر  1/13شود رشد مشاهده مي 3كه در جدول گونه همان نمونهعنوان به 

موجب شد كه تنها  3133درصدي آن در قانون بودجه سال  1/13يا رشد  3131واردات در قانون بودجه سال 

درصدي ماليات بر  11/1د. ازسوي ديگر افزايش بيني شده محقق شود از درآمد پيشدرص 11/11و  31/13

 بيني شده گرديد. درصدي درآمد پيش 1/333منجر به عملكرد  3131ل واردات در قانون بودجه سا

 

 )ميليارد ريال(  1831الي  1831هاي سال درماليات بر واردات رديف عمومي رقم مصوب و عملكرد  مقايسه. 1جدول 

 سال

قانون 

 بودجه

سال 

1831 

قانون 

 بودجه

سال 

1831 

قانون 

 بودجه

سال 

1831 

قانون 

 بودجه

سال 

1831 

ون قان

 بودجه

سال 

1833 

قانون 

 بودجه

سال 

1833 

قانون 

 بودجه

سال 

1831 

قانون 

 بودجه

سال 

1831 

قانون 

 بودجه

سال 

1831 

قانون 

 بودجه

سال 

1838 

قانون 

 بودجه

سال 

1831 

قانون 

بودجه 

سال 

1831 

 313.133 311.133 333.311 333.131 331.113 31.313 333.333 11.311 11.111 11.131 11.313 11.133 مصوب

 333.313 331.113 311.131 33.133 11.131 13.313 1/11.331 1/13.111 3/11.133 13.333 13.331 11.311 عملكرد

 13/31 33/31 11/1 -11/33 11/31 -33/1 1/13 31/31 -33/1 -13/3 13/13 -- نرخ رشد مصوب

 11/13 -13/31 31/11 31/1 -33/1 11/3 13/31 11/33 33/31 11/33 13/33 -- نرخ رشد عملكرد

نرخ رشد مصوب 

نسبت به عملكرد 

 سال گذشته

-- 33/13 13/13 13/3 33/31 31/11 11/31 13/11 33/11 11/11 3/3 11/11 

 31/333 31/31 1/333 33/13 13/11 13/33 11/11 13/31 33/331 11/31 11/13 11/13 درصد تحقق

  ، وزارت امور اقتصادي و دارايي.3131تا  3131هاي ي سالهاي عملكرد مالي دولت طمحاسبات محقق و گزارشآخذ: م

 شود.احمر را شامل نمي: رقم مصوب ماليات بر واردات تنها شامل درآمد عمومي است و درآمدهاي اختصاصي نظير يك درصد عوارض بر واردات هالل نكته
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 : چاپ شماره
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 گزارش مشخصات
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 1831. تخمين ميزان ماليات بر واردات وصولي در پايان سال 1

با  3131ماهه سال  1، مقايسه عملكرد 3131ماهه سال  33بيني ماليات بر واردات در پيشو هاي تخمين كي از روشي ( ـ1روش )

هاي پاياني وصولي در ماهماليات است. در اين روش، روند افزايش  3131ماهه  1و تسري روند آن به عملكرد  3131ماهه سال  33

 بيني انجام شده، مستتر است. هاي گمركي در پيشوصول ضمانتنامهسال، ناشي از افزايش تقاضا براي واردات و 
 

 رديف ماليات بر واردات  1831 سال ماهه 11بيني عملكرد . پيش1جدول 

 )ميليارد ريال(  1831ماهه سال  1و  1831براساس روند تحقق درآمدهاي سال 

 سال
 قانون بودجه 

 ماهه( 1) 1831سال 

 قانون بودجه

 1831سال 

 بودجه قانون 

 ماهه( 1) 1831سال 

 بيني قانون بودجه پيش

 ماهه( 11) 1831سال 

 311.331 31.331 313.133 31.113 مصوب

 * 331.311 13.313 333.313 13.113 عملكرد

 *11/3 11/3 -- -- نرخ رشد عملكرد

 *33/331 11/11 31/333 13/11 درصد تحقق

 بيني است.دار پيشارقام ستاره *

 

هاي آمار و اطالعات مربوط به وصولياخذ  ،3131ماهه سال  33هاي تخمين ماليات بر واردات در يكي ديگر از روش ـ( 1روش )

شده از گمرك جمهوري اخذ  هاي نسيه توسط گمرك جمهوري اسالمي ايران است. براساس آمارها و ترخيصنقدي و ضمانتنامه

مانده  ميليارد ريال بوده كه با احتساب 13.313ان درآمد وصولي نقدي حدود ، ميز3131ماهه ابتداي سال  3اسالمي ايران در 

 11.313معادل ها ضمانتنامهو بيني وصولي نقدي پيشميليارد دالر و  11.111به ارزش  3131ماهه ابتداي سال  3هاي ضمانت

ميليارد ريال برآورد  333.333حدود  3131، ميزان عملكرد اين رديف در كل سال 3131 ماهه پاياني سال 1در ميليارد ريالي 

 (3)و تخفيفات گمركي و حقوق ورودي موضوع ماده ها معافيت ثبتهاي بيني عملكرد رديفاز مجموع اين رقم با پيش شود.مي

سال بيني عملكرد ماليات بر واردات در ميليارد ريال(، كل پيش 13.333خرجي( حدود ) -)جمعي سوختونقل حمل قانون مديريت

 شود.ميليارد ريال برآورد مي 313.333حدود  3131

 

 )ميليارد ريال(  هاي گمركرديف ماليات بر واردات براساس آمار ضمانتنامه 1831ماهه  11بيني عملكرد . پيش8جدول 

 ماهه( 11) 1831بيني قانون بودجه سال پيش عنوان

 13.313 3131 ماهه ابتداي سال 3عملكرد وصولي نقدي 

 11.111 3131 ماهه ابتداي سال 3از ها ضمانتنامهنده ما

 * 11.313 ماهه آخر سال 1در ها ضمانتنامهبيني وصولي نقدي و پيش

 * 333.333 حقوق ورودي خودرو و ساير كاالها ماهه 33بيني عملكرد پيش

و تخفيفتات گمركتي و حقتوق ورودي    هتا  معافيتت  هاي ثبتت رديف بيني عملكردپيش

                                                                                                                                                                                                                                                                                      خرجي( –سوخت )جمعي ونقل حمل قانون مديريت (3)ماده موضوع
13.333* 

 *313.333 3131سال  ماهه 33ماليات بر واردات  بيني عملكردپيش

 بيني است.دار پيشارقام ستاره *
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با در نظر گرفتن ارقام وصولي و  3131وصولي در سال  بينانه از ماليات بر وارداتبيني واقعبا توجه به ضرورت دستيابي به پيش ( ـ8روش )

 د.كرشرح ذيل استفاده توان از ميانگين دو روش فوق بههاي پاياني سال، ميها و لحاظ امكان افزايش واردات در ماهضمانتنامه

 

 )ميليارد ريال(           رديف ماليات بر واردات 1831ماهه  11بيني عملكرد . پيش1جدول 

 ماهه( 11) 1831بيني قانون بودجه سال پيش نعنوا

 311.331 براساس قانون بودجه 3131ماهه  33مصوب 

هاي پاياني سال براساس افزايش واردات در ماه 3131ماهه  33بيني عملكرد پيش

 سال گذشتهروند مطابق 
331.311 * 

 * 333.313 گمرك هايها و ضمانتنامهماهه براساس آمار وصولي 33بيني عملكرد پيش

 * 333.333 3131ماهه  33بيني عملكرد ميانگين پيش

 *33/333 3131ماهه  33بيني عملكرد درصد تحقق براساس ميانگين پيش

 بيني است.دار پيشارقام ستاره *

 

وان ماليات بر واردات عنميليارد ريال به 333،333رقمي حدود  3131د كه در سال كربيني توان پيشبا توجه به جدول فوق مي

 محقق شود. 3131درصد رقم مصوب در قانون بودجه سال  333شود بالغ بر بيني ميدريافت شود. بنابراين پيش
 

 1831. سنجش ميزان تحقق ماليات بر واردات مندرج در اليحه بودجه سال 8

درصد  13/13نسبت به رقم مصوب سال قبل  3131 سال هكه رقم ماليات بر واردات در اليحه بودج كردتوان عنوان مي 1مطابق جدول 

 درصدي مواجه بوده است. 33/33بيني عملكرد سال قبل نيز با رشد افزايش داشته و نسبت به پيش

 

 )ميليارد ريال(   1831بيني عملكرد سال با پيش 1831 سال . مقايسه رقم ماليات بر واردات مندرج در اليحه بودجه1جدول 

 سال
 بودجه قانون 

 1831سال 

 قانون بودجه 

 1831سال 

 اليحه بودجه 

 1831سال 

 313.333 311.331 313.133 مصوب

 -- * 333.333 333.313 عملكرد

 **11/13 11/3 13/31 نرخ رشد مصوب

 -- *33/31 11/13 نرخ رشد عملكرد

 *33/33 -33/1 11/11 نرخ رشد مصوب نسبت به عملكرد سال گذشته

 -- *33/333 31/333 درصد تحقق

 بيني است.دار پيشارقام ستاره *

 است. 3131نسبت به مصوب قانون بودجه سال  3131سال اين رقم نرخ رشد اليحه بودجه  **
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 براساس فروض ذيل استوار است: 3131بيني عملكرد سال نسبت به پيش 3131درصدي ماليات بر واردات در اليحه بودجه سال  33/33رشد 

 ش ارزش واردات،الف( افزاي

 ، نرخ تعرفه واقعيب( افزايش متوسط 

 ج( افزايش نرخ ارز،

 د( تركيبي از عوامل فوق،

كارگيري و توسعه به هت( تغيير روندهاي قبلي و تأمين تجهيزات و امكانات دستگاه متولي وصول درآمدهاي گمركي

 هاي الكترونيكي و پنجره واحد تجارت فرامرزي.سامانه

 و ثبات نرخ ارزواقعي و ثبات نرخ متوسط تعرفه  1831فزايش ارزش واردات در سال فرض )الف( ـ ا

رديف  الزم است جهت تحقق ميليارد ريال( 333.333) 3131ماليات بر واردات در سال عملكرد ميزان  بينيپيشبه با توجه  تحليل:

، ميزان واقعي ل( با فرض ثبات نرخ ارز و نرخ تعرفهميليارد ريا 313.333) 3131ماليات بر واردات مندرج در اليحه بودجه سال 

 31.131) 3131ماهه نخست سال  3درصد رشد داشته باشد. از مقايسه ميزان واردات در  33/33بالغ بر  3131واردات در سال 

ميليون دالر(  11.131) 3131ماهه سال  33ميليون دالر( و  13.133) 3131 ماهه نخست سال 3ميليون دالر( با ميزان واردات در 

در  درصدي 33/33با لحاظ رشد رسيم. بنابراين مي 3131ماهه سال  33براي  بينيپيشعنوان هميليون دالر( ب 13.113به رقم )

ميليون دالر در  11.133به رقم  3131ميليون دالر در سال  13.133از حدود  بايدمي واردات بينيپيشميزان  3131واردات سال 

ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل و  3صدي واردات در در 13/31رشد حدود برسد كه با توجه به  3131سال 

عاملي مانند توقف ثبت سفارش و يا ممنوعيت و  ديگر هر ازسوي. دور از انتظار نيسترو، هاي پيشبيني ادامه اين روند در ماهپيش

و در نتيجه  حقوق وروديبه عدم حصول درآمدهاي  تواندشود، ميش در روند واردات ثبات يا كاهيا محدوديت واردات كاال كه باعث 

 شود. منجر بيني شده عدم تحقق درآمدهاي پيش

ماهه  3درصدي در  13/31رشد درصدي واردات در سال آينده با ادامه روند فعلي واردات ) 33/33فرض رشد  نتيجه فرض )الف( ـ

 است.سال جاري( محتمل نخست 

 واسطه افزايش نرخ تعرفه واقعي و ثبات ارزش واردات و ثبات نرخ ارزض )ب( ـ افزايش ماليات بر واردات بهفر

ميليون  13.113بيني )حاصلضرب پيش 3131ماهه سال  33ميليارد ريالي  3.331.313بيني واردات با توجه به پيش تحليل:

 ميليارد ريالي 333.333 حقوق وروديتحقق  بينيپيش( و 3131سال ت ماهه نخس 3ريال در  111.11 3ارزميانگين نرخ دالري با 

درصد  11/33حدود  3131ماهه  33در  واقعي تعرفه كه متوسط نرخ كرد توان عنوانشده توسط گمرك در دوره مذكور مياخذ 

 3.331.313) 3131ر سطح سال ميليارد ريال( را با فرض ثبات واردات د 313.333. اگر بخواهيم رقم مندرج در اليحه )خواهد بود

نسبت به  نرخ تعرفه واقعيدرصدي  31/3درصد برسد )افزايش  13/33بايد به  تعرفه واقعيدست بياوريم ميزان نرخ ميليارد ريال( به

بيني شده درصدي ماليات بر واردات پيش 33/33(، بنابراين الزم است كه جهت تحقق رشد واقعي سال گذشتهتعرفه نرخ متوسط 

درصد در  13/33به  3131درصد در سال  11/33، ميانگين نرخ تعرفه واقعي از 3131 سال نسبت به عملكرد 3131 سال اليحه در

 برسد.  3131سال 

 

                                                                                       

 دست آمده است.هب 3131ال ماهه نخست س 3رقم فوق از تقسيم ارزش ريالي به ارزش دالري واردات در  .3
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منظور كاهش قاچاق و به گذشتههاي هاي تعرفه طي سالبا توجه به كاهش طبقات و نرخ رودانتظار مي نتيجه فرض )ب( ـ

و از كل واردات كشور اي اي و سرمايهكاالهاي واسطهي درصد 31 سهم بيش ازكشور و با توجه به  پذيري صنايعافزايش رقابت

غييرات اين نرخ در سنوات گذشته افزايش در ميانگين نرخ همچنين افزايش درآمدهاي دولت از ناحيه ماليات بر واردات و روند ت

حال ادامه پيدا كند. با اينپذيري رقابت بهبود شرايطمنظور به شتههاي گذتعرفه صورت نپذيرد و روند كاهشي نرخ تعرفه در سال

، نسبت به نرخ فعلي ثبات حجم واردات و ثبات نرخ ارزمفروض در اليحه با فرض  تعرفه واقعيدرصدي نرخ  31/3افزايش حدود 

ن است كه توقف ثبت سفارش تجاري اخير حاكي از آهاي سياست ديگر بررسيازسوي  چندان دور از واقعيت نيست.سال جاري 

 د.را محقق كن تعرفه واقعيدرصدي نرخ  31/3افزايش حدود تواند فرض تعداد چشمگيري از كاالها و يا افزايش تعرفه آنها مي

اما در مقابل اين  ،افزايش يابد نرخ تعرفهاي از كارشناسان اين حوزه براي حمايت از توليدات داخلي بايد هرچند به اعتقاد عده

نخواهد شد  منجر دهد افزايش تعرفه همواره به افزايش درآمدهاي مالياتي دولت و حمايت از توليد داخلها نشان ميدگاه بررسيدي

كاهش درآمدهاي دولت درمجموع  بسا اگر نرخ تعرفه از حد بهينه تجاوز كند به افزايش قاچاق، كاهش ميزان واردات رسمي وو چه

 خواهد شد.منجر كنندگان مصرف و تضييع بيش از پيش حقوقي در كشور شكل گرفتن صنايع انحصاريا و 

 واقعي واسطه افزايش نرخ ارز و ثبات ارزش واردات و نرخ متوسط تعرفهفرض )ج( ـ افزايش ماليات بر واردات به

فزايش نرخ ارز موجب شود. اگرچه ممكن است اهاي مهم در حوزه تجارت خارجي محسوب ميؤلفهنرخ ارز همواره يكي از م تحليل:

به  نرخ ارز ممكن است ولي با توجه به رابطه معكوس نرخ ارز با واردات، افزايش ،شودافزايش درآمدهاي دولت از ناحيه ماليات بر واردات 

باشد  ميعبارت ديگر كشش واردات نسبت به نرخ ارز بسيار باالهدريافتي بيانجامد. ب حقوق وروديكاهش در نتيجه كاهش حجم واردات و 

ميليارد ريالي مندرج در  313.333العمل نشان خواهد داد. شايان ذكر است اگر رقم عكسواردات ترين تغييري در نرخ ارز، و با كوچك

درصد و ميزان  11/33و نرخ تعرفه واقعي در سطح  اليحه درخصوص ماليات بر واردات صرفاً از طريق نرخ ارز بخواهد پوشش داده شود

ريال( در نظر گرفته شود. )براساس آمار واصله از گمرك  13.313بايد نرخ ارز حدود ) ميليون دالر ثابت بماند، 13.113سطح  واردات در

 ريال بوده است(. 11.111حدود  3131ماهه  3جمهوري اسالمي ايران، ميانگين نرخ ارز در مقطع 

تواند درآمدهاي مالياتي حاصله از مي ا كاهش و از طرف ديگرافزايش نرخ ارز از طرفي ارزش دالري واردات ر نتيجه فرض )ج( ـ

رسد با توجه به مينظر به حالواردات را افزايش دهد و مشخص نيست كه برآيند آن افزايش يا كاهش ماليات بر واردات باشد. با اين

دولت توسط از رقم مندرج در اليحه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، افزايش نرخ ارز بيش  عدم افزايششرايط اقتصادي كشور و 

چندان دور از ذهن نباشد اي براي بسياري از كاالها و حذف ارز مبادله نرخي شدن ارزنياز ارز بازار و اجراي سياست تكمين أبراي ت

 دارد.  بستگي هاي آتيولي اينكه نرخ ارز تا چه رقمي افزايش خواهد داشت، به شرايط كشور در ماه

 و نرخ ارز تعرفه واقعيايش همزمان و تركيبي ارزش واردات، نرخ فرض )د( ـ افز

( ميليارد ريال 313.333) 3131عنوان ماليات بر واردات در اليحه بودجه سال بيني شده بهفروض قبلي، تحقق درآمد پيش مطابق 

افزايش پذيرد. مي عوامل ديگر صورتهايي نظير ارزش واردات، نرخ تعرفه واقعي و نرخ ارز با فرض ثبات از طريق افزايش مؤلفه

د. براي مثال دات مندرج در اليحه را فراهم كنتواند زمينه تحقق رقم ماليات بر وارهمزمان و تركيبي سه عامل فوق نيز مي

تواند مي 3131ريال براي سال  11.333درصدي و ارزش دالر  11/33ميليون دالري و نرخ تعرفه  11.133بيني واردات پيش

ميليارد ريال را محقق سازد. بنابراين تحقق نسبي رقم مندرج در اليحه از مسير افزايش تركيبي و  331.133دي حدود درآم

 مورد انتظار است.همزمان سه عامل ارزش واردات، نرخ تعرفه و نرخ ارز 
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ده و بديهي است كه هرگونه بررسي تمام فروض فوق با فرض ثبات ساير شرايط و استمرار روندهاي معمول گذشته بو فرض )هـ( ـ

هاي سياست اتخاذ ياالمللي بهبود مناسبات بينها، افزايش قيمت نفت، كاهش شدت تحريم جملهالعاده ازگشايش اقتصادي فوق

ده و شمنجر تواند به افزايش رقم ماليات بر واردات هاي عمده و ورود ارز و كاال به كشور از طريق واردات ميجديد در قالب فاينانس

واردات و عدم تحقق  ارزشتواند به تغيير ينده قيمت نفت ميتسهيل در مبادالت ارزي و كاهش فزا، عدم هاتشديد تحريم در مقابل

 .شود فروض فوق منجر

اي دستگاه همچنين شايان توجه است كه يكي از شروط تحقق درآمد ماليات بر واردات رفع مشكالت سازماني و بودجه

هاي اعالمي، در پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان ست. در شرايط حاضر، گمرك ايران به استناد گزارشدرآمدها ينكننده اوصول

هاي جاري اماكن گمركي و تأمين تجهيزات پرداخت هزينهنيز و خود متخصص در نقاط مرزي و محروم كشور و واحدهاي ستادي 

تنگناهايي مواجه است كه رفع اين مشكالت و تخصيص بودجه جاري  با مشكالت و (X-RAY)هاي ازجمله دستگاهمورد نياز 

شود. در اين راستا اعمال برخي عنوان يكي از شروط اصلي تحقق درآمد ماليات بر واردات محسوب ميمتناسب با وظايف محوله به

تواند موجب تقويت ارائه خدمات مي العاده )ديماند( در چارچوب قوانين جاريها ازجمله پرداخت وجوه مربوط به خدمات فوقمشوق

هاي الكترونيك و پنجره واحد ازسوي ديگر با توجه به توسعه سامانه اي گمرك شود.به بازرگانان و رفع برخي از مشكالت بودجه

تر ارزش قاظهاري و تعيين دقيواسطه كاهش امكان كمرسد درآمدهاي دولت در حوزه ماليات بر واردات بهمينظر به تجارت فرامرزي

در را كاالهاي وارداتي افزايش يابد. همچنين ميزان موفقيت دولت در راستاي مبارزه با قاچاق كاال و ارز كه حجم قابل توجهي 

واردات از محل مد تواند با انتقال واردات به مجاري رسمي به افزايش درآخود اختصاص داده، ميمقايسه با واردات رسمي كشور به

 شود.منجر 

 

 شنهاد پي 

)تحقق حدود  3131اين رديف در سال  بااليتحقق  بينيپيشدليل به گفتتوان درخصوص رديف درآمدي ماليات بر واردات مي

مورد انتظار  بيني عملكرد سال جارينسبت به پيش 3131 سال درصدي رقم مندرج در اليحه بودجه 33/33رشد درصدي(،  331

اقتصادي دولت در حوزه واردات، انقباضي و معطوف به كنترل هاي سياست واهد شد كهصورتي محقق خالبته اين رقم در است. 

 11جمله واردات هاي باال و يا ايجاد محدوديت در واردات نباشد. با در نظر گرفتن فروضي ازاز طريق وضع تعرفهواردات رسمي 

تعرفه (، ثبات نرخ ميليون دالر 13.113با رقم  3131بيني واردات در سال درصدي نسبت به پيش 33/33ميليارد دالري )رشد 

حدود  شود كهبيني ميريالي مندرج در بودجه، پيش 11.333درصدي و ارزش دالر  11/33بيني شده سال جاري واقعي پيش

مندرج در ميليارد ريال  313.333قابل تحقق باشد كه با رقم  3131عنوان ماليات بر واردات در سال ميليارد ريال، به 331.133

 فرآيند بررسي اليحه بودجه در مجلس شايان توجه است كه هرگونه افزايش رقم ماليات بر واردات در. چنداني ندارداليحه تفاوت 
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