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 كل كشور 7931ربرسي اليحه بودهج سال 

  7931 سال واحده اليحه بودهج ماده« 1»تبصره  «ب»بند  ربرسي ربخي ابعاد.93

  رد خصوص استرداد حقوق ورودي
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 131بودجه سال واحده ماده «7»تبصره  «ب»متن بند  .1

نسبت به استرداد حقوق  اسناد مربوطه، تأييدپس از  گمرك جمهوري اسالمي ايران مكلف است

موضوع مواد  اند،كه در كاالهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته ورودي مواد و قطعات وارداتي

( قانون امورگمركي 54ماده ) «2»و هزينه انبارداري موضوع تبصره  ركي( قانون امور گم66( تا )66)

از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه  ،ظرف مدت پانزده روز 22/6/1311مصوب 

 نمايد، اقدام كند.مي

بررسي موضوع .2

باشد. رشد اقتصادي و اشتغال ميهاي دولت براي افزايش برنامهازجمله  حمايت از صادركنندگان توليدات كشور

محصول نهايي توليد و در  در فرآيند توليد محصوالت ممكن است مواد اوليه و قطعات وارداتي استفاده شود تا

براي تسهيل فعاليت توليدكنندگان  1قانون امور گمركي (66)تا  (66)نهايت به خارج از كشور صادر گردد. مواد 

 داد حقوق ورودي را مشخص كرده است. افزايش توان توليدي و صادراتي كشوراقالم صادراتي كشور نحوه استر

گردد كه با تدوين سازوكارهايي براي كمك به سبب رقابتي شدن محصوالت صادراتي در بازارهاي جهاني مي

م بازپرداخت حقوق ورودي سهاي قانوني ميسر است و تسهيل مكانينقدينگي واحدهاي توليدي و حمايت تأمين

. رفع مشكل توليدكنندگان و استاز آن جمله  هاي انبارداري اخذ شده مواد اوليه كاالهاي ساخته شدههزينهو 

 لذا ،گذاران و تسريع مجريان در استرداد وجوه مذكور موجب كمك به توليد و صادرات كشور خواهد شدسرمايه

  د.شوقانون بودجه مصوب و ابالغ مي در متن 1931اين بند از سال 

                                                                                       

بندي گردد و مواد، كاالهاي مصرفي و لوازم بستهخذ شده از عين كاالي وارداتي كه از كشور صادر ميأحقوق ورودي  -(66)ماده  .1

ا ي آن بينامه اجراررات اين قانون و آيينبندي كاالي صادر شده با رعايت مقكار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بستهخارجي به
 خذ زمان ورود كاال بايد به صادركننده مسترد گردد.أم

گردد چنانچه برابر قوانين و اطق ويژه اقتصادي حمل مينمنظور صادرات، به مناطق آزاد يا مكاالهايي كه به -«1»تبصره 
 گردد.مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد مي

گردد ولي ها( كه الزمه واكنش شيميايي است مشمول استرداد ميا )كاتاليستهكنندهحقوق ورودي تسريع -«2»تبصره 
شامل مقررات  گيردمصرف قرار مي عنوان كمك در توليد كاالي صادراتي مورد استفاده وكننده و همانند آن فقط بهابزارآالت و مواد روان

 استرداد نيست.
 .شود درخواست نيز مذكور كاالهاي واردكننده از غير اشخاصي توسط تواندمي استرداد – «3»تبصره 
 رفته در كاالهاي صادر شده سه سال از تاريخ كارهمهلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد ب -«4»تبصره 

 .شودپروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نميامضاي 
كار رفته در كاالي صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسهيل شناسايي و انطباق كاال و مواد وارداتي بهنظور مبه -( 66)ماده 

تسليم اظهارنامه صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوط به گمرك صدوري اعالم كند و گمرك موظف است 
 كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد. طورهتشريفات ارزيابي كاالي صادراتي را ب

 گردد.نامه اجرائي مشخص مياسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آيين -تبصره
شود. محاسبه مي خذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورودأرزش گمركي و مابراساس  استرداد -(66)ماده 

هايي غير از گمرك وصول شود، گمرك مراتب را جهت استرداد به صورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كاال توسط سازماندر
بودجه الزم براي استرداد را در بودجه ساله همه كننده بايدهاي وصولنمايد. گمرك و ساير سازمانهاي مذكور اعالم ميسازمان

 منظور نمايند. انه يسال
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صادركنندگان و استرداد در راستاي حمايت از  1937 سال اليحه بودجهواحده ماده «7»تبصره « ب». نكته مهمي كه در بند 2

اجرايي  هايتوسط گمرك و ساير دستگاه مدارك تأييدو  زمان ممكن پس از رسيدگيآمده است، تعيين حداكثر حقوق گمركي 

تواند به تسهيل باشد. اين رويكرد ميها ميپرداخت تسريع دراه دريافتي از خزانه براي تنخوو تعيين منبع  مدت پانزده روزبه  كشور

چند در عمل ممكن است استرداد حقوق ورودي از زمان هر شود. منجر و تسريع در استرداد حقوق ورودي به صادركنندگان

تر شدن قيد زماني، گردد جهت شفاف. پيشنهاد ميدرخواست صادركننده تا مرحله نهايي پرداخت بيش از يك ماه به طول بيانجامد

 شود.ذكر « اسناد مربوطه تأييدپس از »قبل از عبارت « ظرف مدت پانزده روز»عبارت 

هاي مجلس در بررسي بودجه صريح گزارش مركز پژوهش هاييكي از پيشنهاد« اسناد مربوطه تأييد»شايان توجه است عبارت 

  توسط دولت لحاظ شده است. 1937حه بودجه سال بوده است كه در الي 19361 سال

استرداد حقوق ورودي اخذ  ،اساس هدف قانونگذار در تشويق صادرات كاال و تسهيل ورود مواد اوليه بخش توليد و صادراتبر .3

قانون  (66)اده اجراي م راستايدر  آن بودجه مناسب و تسريع در پرداخت تأمينو شده بابت ورود مواد اوليه استفاده شده در توليد 

تخمين  ،امور گمركي ضروري است. با توجه به نوسانات و تغييرات صادرات كاال به بازارهاي هدف و متغير بودن مواد اوليه وارداتي

. الزم به شودبرآوردي مييا كم برآورديهمراه با خطا خواهد بود و دچار بيش دولتاسترداد حقوق ورودي توسط براي  مناسب مبالغ

 2قانون امور گمركي (191)موضوع ماده براساس  از محل درآمد جاري هااضافه پرداختيبازگشت  ،مشابهموارد است كه در  توضيح

منظور بهبيني بودن ميزان صادرات از كاالهاي وارداتي استفاده شده در توليد )غيرقابل پيشدليل به بنابراين مشخص گرديده است.

قانوني  الزم است ترتيباتم رديف اعتباري مذكور و در نتيجه ايجاد نارضايتي صادركنندگان، درج در بودجه( و تخصيص ديرهنگا

تواند رافع بخشي از اين مشكالت باشد اما پيشنهادي ميواحده ماده هرچند .دشومشخص  براي رفع اين مشكل ايمناسب و شايسته

و يا تعيين  نياز براي استرداد از محل درآمدهاي جاري گمرك منظور كردن تنخواه، مقرر شود منابع موردجاي به تر استمناسب

 روز با سهولت بيشتري ممكن گردد. 11رعايت سقف مدت  ،شود تا در اجرا تأمين مبلغ مشخصي در رديف درآمدي

اي استرداد حقوق ورودي كاالهدرباره  1937اليحه بودجه سال  1مندرج در جدول شماره  111113در رديف درآمدي شماره  .5

 1931سوابق سال براساس  شودميريال درج شده است، كه براي رفع ابهام پيشنهاد  1اعتبار  «7»تبصره « ب» وارداتي موضوع بند

. عدم توجه شودله، پيشنهاد استرداد از محل درآمدهاي جاري تصويب ئمبلغ مشخصي تعيين گردد يا براي حل اساسي مس 1936و 

آمار دريافتي از گمرك جمهوري اسالمي ايران براساس  انضباطي بودجه را در پي خواهد داشت.بي ،در اين بخش هابه اين پيشنهاد

اين  .ريال بوده استليارد مي 116مبلغ  1931قانون امور گمركي در سال  (66)تا  (66)عملكرد استرداد حقوق ورودي موضوع مواد 

بيني ميليارد ريال رسيده كه پيش 611به  1936ماهه سال  6و در  بودهريال  اردميلي 116 معادل رقم 1931ماهه سال  6رقم در 

 1936ذكر است كه در گزارش بررسي اليحه بودجه سال شايسته ميليارد ريال برسد.  1211به حدود  1936شود تا انتهاي سال مي

رديف درآمدي شماره بود پيشنهاد شده 7/11/1931تاريخ  22111217هاي مجلس شوراي اسالمي به شماره مسلسل مركز پژوهش

د. ميليارد ريال اصالح شو «1111»به  111113

اعتبار مربوط به اين عنوان به ميليارد ريال 1211شود رقم ، پيشنهاد مي1936با توجه به موارد فوق و تخمين عملكرد سال 

 درج شود. 1937رديف در بودجه سال 

                                                                                       

، تاريخ چاپ 11216)استرداد حقوق ورودي(، شماره مسلسل واحده ماده« 6»تبصره « ب». برخي ابعاد بند 23كل كشور  1336 بررسي اليحه بودجه سال . 1

6/11/1331. 

ر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا هرگاه بعد از ترخيص كاال از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك است بيشت -(131)ماده  . 2

كاالي مورد  پروانه يا پته گمركيامضاي  تاريختوانند ظرف مدت شش ماه از دريافت نشده و يا اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كاال مي اساسا  

 آيد.ميعمل به ها از محل درآمد جارياضافه پرداختي بحث، كسر دريافتي و يا اضافه پرداختي را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند. رد
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هاي انبارداري موضوع در سال گذشته، پيشنهاد استرداد هزينههاي مجلس اساس گزارش تهيه شده توسط مركز پژوهشبر .4

هرچند پيشنهاد فوق در سال شد. مكتوب مطرح صورت به استرداد حقوق وروديبر عالوه 1( قانون امور گمركي11ماده ) «2»تبصره 

ده است. دولت اعمال شتوسط  1937ولي در اليحه بودجه سال  ،گذشته به تصويب مجلس نرسيد

( يعني معافيت صاحب كاال از پرداخت هزينه انبارداري در برخي موارد 11اين تبصره، هزينه انبارداري مربوط به ماده ) مطابق

و توسط گمرك به مرجع  تأمينشود در قانون بودجه به اين منظور شناسايي ميساله همه از محل اعتباري كه ،خاص قانوني

 (191)تواند مانند منابع مورد نياز براي پرداخت ماده اين وجوه نيز مي نياز براي عودتشود. منابع مورد گيرنده پرداخت ميتحويل

 شود.  تأمينقانون امور گمركي از محل درآمدهاي جاري 

 بنديجمع

رفته در كاالهاي كار به شود در راستاي تسريع در استرداد حقوق ورودي كاالهايموارد مطروحه در گزارش پيشنهاد ميبا توجه به 

و يا اين مبالغ از محل درآمد جاري گمرك پرداخت شود مشخصي تعيين  مبلغ ،صادراتي، با توجه به سوابق پرداختي سال جاري

ظرف »گردد عبارت شدن حكم ماده قانوني و جلوگيري از بروز مشكل براي تجار و بازرگانان پيشنهاد مي شفافمنظور به ضمناً شود.

 ذكر شود. «اسناد مربوطه تأييدپس از »قبل از عبارت  «وزمدت پانزده ر

 پيشنهاد

 :استشرح ذيل كل كشور به 1937اليحه بودجه واحده ماده «7»تبصره  «ب»بند درخصوص  احكام پيشنهادي

 پيشنهاد اول:

د مربوطه، نسبت به استرداد اسناتأييد  ظرف مدت پانزده روز بعد از گمرك جمهوري اسالمي ايران مكلف است – «7»تبصره  «ب»بند 

هاي انبارداري ( و هزينه66( تا )66اند، موضوع مواد )حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كاالي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته

 از محل درآمدهاي جاري گمرك اقدام نمايد. 22/6/1931( قانون امور گمركي مصوب 11ماده ) «2»موضوع تبصره 

 

 ذيل اصالح گردد:شرح به ورت عدم تصويب استرداد از محل درآمد جاري مطابق پيشنهاد فوق، متن پيشنهاديدر ص

 پيشنهاد دوم:

اسناد مربوطه، نسبت به تأييد  ظرف مدت پانزده روز بعد از گمرك جمهوري اسالمي ايران مكلف است – «7»تبصره « ب»بند 

( و 66( تا )66اند، موضوع مواد )كه در كاالي صادراتي مورد استفاده قرار گرفتهاسترداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي 

از محل رديف درآمدي شماره  22/6/1931( قانون امور گمركي مصوب 11ماده ) «2»هاي انبارداري موضوع تبصره هزينه

 اقدام نمايد. 111113

 .الح گردد(اص« ميليارد ريال 1211»به « ريال 1»از  111113مبلغ رديف ) 

 

  

                                                                                       

نظر گمرك براساس  در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز در مواردي مجاز، مشروط يا ممنوع بودن كاال اختالف حاصل شود و ترخيص كاال -(54)ماده  1 .

قطع پرداخت و تفاوت و طور به اظهار خود، نقدي وبراساس  تواند حقوق ورودي رامستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده مي
 سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كاال را ترخيص كند. صورت به جريمه احتمالي را

يد پرداخت مبلغي ؤكه نظر قطعي گمرك مصورتيك از ترخيص كاال خودداري كند، درنظر قطعي گمر در مواردي كه صاحب كاال به انتظار اعالم -«1»تبصره 
است. براي مدتي كه با  بيش از اظهار صاحب كاال نباشد، كاال از تاريخ اظهار تا تاريخ اعالم نظر قطعي و نهايي گمرك به صاحب كاال، از پرداخت انبارداري معاف

ب كاال ازپرداخت هزينه انبارداري معاف است و مراتب نيز به مرجع شود صاحتشخيص گمرك، مقررات يا دستورهاي دولتي به ناحق مانع از ترخيص كاال مي
 شود.مي گيرنده كاال اعالممسئول تحويل

در ساله همه كهحويل كاال نباشد از محل اعتباري گيرنده به هر دليل قادر به تهزينه انبارداري موضوع اين ماده جز در مواردي كه مرجع تحويل -«2»تبصره 
 شود.گيرنده پرداخت ميو توسط گمرك به مرجع تحويلتأمين  شودبيني مياين منظور پيشقانون بودجه به 
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