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 كل كشور 7931ربرسي اليحه بودهج سال 

 ماده واحده « 6»تبصره  «د»بند . 93

گاهرد  « خرجي –اهي اجرايي هب صورت جمعي خصوص ثبت تخفيفات گمركي دست
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 كل كشور 1931ماده واحده اليحه بودجه « 6»تبصره « د»موضوع بند  .1

سال  بار در قانون بودجهخرجي( اولين -به نرخ صفر )جمعي  ها و تخفيفات گمركيثبت عملكرد معافيت 

 –ربط و توازن درآمد اجرايي ذيهاي دستگاه چه بهتر اطالعات دفاتر ماليو در راستاي انضباط هر 3131

نيز در قالب  3131ماده واحده اليحه بودجه سال  «6»تبصره  «د»اي بودجه تصويب و اجرا شد و در بند هزينه

 ذيل آمده است: 

خرجي در  –جمعي صورت به ها و تخفيفات مالياتي و گمركي راهاي اجرايي موظفند معافيتدستگاه»

اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و خود ثبت نمايند. دستورالعمل اجرايي هاي مربوط بهحساب

  .«ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابالغ خواهد شد دوسازمان برنامه و بودجه كشور تا 

 

 خرجي( –ثبت تخفيفات گمركي به نرخ صفر )جمعي  داليل .2

د شوكشور ظاهر عنوان درآمد در بودجه كل هزينه و از طرف ديگر بهعنوان به اگر اعتباري از يك طرف

 براي ترخيص كاالي يك دستگاه دولتي اعتباراتي مثالعنوان به شود.خرجي ناميده ميـ جمعي  اصطالحاً

گيرد و دستگاه مذكور با اعطاي آن به گمرك كاال را ترخيص و هزينه در اختيار دستگاه مذكور قرار ميصورت به

ين كار رعايت مقررات قانوني و تعيين حجم كاالهاي وارده د. فلسفه اكنگمرك اين وصولي را به خزانه واريز مي

از نظر وزن، مقدار و ارزش است. همچنين با اجراي اين روش كشورهاي طرف تجاري و در نهايت حجم كاالهاي 

صورت حقوق و عوارض ها كه بههاي دولتي اين هزينهباشند. در شركتگيري ميوارده دولتي قابل اندازه

شود كه جزئي از قيمت تمام شده كاال محسوب ميآنعلت به ،رگاني و تعهدات مربوط استي، سود بازگمرك

 دهند. اي را تشكيل ميهاي سرمايهجزئي از هزينه

 توان به دو گروه تقسيم كرد: معافيت و تخفيفات را مي

ر گمركي و معافيت رديف ( قانون امو333هاي مندرج در ماده )هاي قانوني كه شامل معافيتالف( معافيت

 باشد. ( قانون برنامه پنجم توسعه( مي333خرجي مندرج در قوانين بودجه سنواتي )در راستاي ماده ) –جمعي 

 اي مانند معافيت مربوط به مناطق آزاد، ويژه و مرزنشينان. هاي مصوبهب( معافيت

 د.شها و تخفيفات گمركي اشاره فيتبه موضوع ثبت معا 3131نخستين بار در اليحه بودجه سال 
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صورت به هاي مالياتيثبت معافيت« 6»تبصره « د»و در بند  3131ي گذشته در اليحه بودجه سال هاسالبنابراين طبق روند 

ه خرجي كمك ب –صورت جمعي هگمركي ب مالياتي و و تخفيفات هاهدف اصلي ثبت معافيت خرجي قيد شده است. اصوالً –جمعي 

 اي دولت است.هاي مالي و بودجهشفافيت و افشاي هرچه بهتر اطالعات و مبارزه با امر پولشويي در حساب

 

 هاي سنواتيميزان رقم مصوب و عملكرد تخفيفات گمركي در بودجه  .9

رخ صفر اقدام و ها و تخفيفات گمركي به نگمرك جمهوري اسالمي ايران براساس قوانين بودجه سنواتي نسبت به اعمال معافيت

با عنوان ثبت  331016ذيل رديف درآمدي  5جدول شماره  در بخش منابع و در 3131د. در اليحه بودجه سال كناعمال حساب مي

( ذيل رديف 3ميليارد ريال و معادل آن در بخش مصارف )جدول شماره  60111ها و تخفيفات گمركي به نرخ صفر مبلغ معافيت

 ه است. شدخرجي درج  -جمعيصورت به 511111-31اعتباري 

ها و تخفيفات گمركي به نرخ ثبت معافيت»تحت عنوان ايران، جمهوري اسالمي  هاي اعمال شده در گمركرقم ميزان معافيت

 .است ذيلنمودار شرح ، به3131-3131ي هاسال در« خرجي( -صفر )جمعي

 

  فيفات گمركيتخو  هامعافيت رقم مصوب و عملكرد ميزاننمودار 

 ميليارد ريال() 1931-1932ي هاسالطي مندرج در قوانين بودجه سنواتي 

 
 311361/36گمرك جمهوري اسالمي ايران با شماره  33/3/3136مستندات نامه مورخ خذ: أم

 

يزان مصوب آن نداشته و در سال ها هيچ تناسبي با مشود ميزان عملكرد رديف ثبت معافيتطور كه در نمودار فوق مشاهده ميهمان

 160.15كه به  3136ها در سال ماهه رديف معافيت. با توجه به عملكرد هشتاستدرصد  611نسبت عملكرد به مصوب بيش از  3135

ميليارد  010111ود د اين رقم تا انتهاي سال به حدشوبيني مياست، پيش 3136درصد اعتبار مصوب سال  001ميليارد ريال رسيده و معادل 

ي مورد بررسي تفاوت قابل هاسالدهد كه طي خرجي نشان مي ـ جمعيصورت به هاريال برسد. گزارش عملكرد رديف ثبت معافيت

برابر رسيده است كه رقم  5به بيش از  3135جمله سال از هاسالتوجهي بين رقم عملكرد و مصوب وجود دارد. اختالفي كه در برخي از 

ن گمرك سازما 3135هزارميليارد تومان( در سال .3درصد از كل عملكرد درآمدي حقوق ورودي خودرو و ساير كاالها ) 11فوق حدود 

 باشد. ثير بسزاي اعمال معافيت و تخفيفات بر كاهش درآمدهاي دولت ميبوده است كه خود بيانگر تأ

ي گذشته، اين روند در هاسالخرجي در قوانين بودجه  –جمعي  هاي رغم اختالف بين رقم مصوب و عملكرد ثبت معافيتعلي 
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 واقعي در اليحه بودجه درج شده است. غيرنيز همانند گذشته تكرار شده و رقم  3131اليحه بودجه سال 

اجرايي را با مشكالتي مواجه ساخته و هاي دستگاه ها،معافيتدر رديف  3131واقعي در اليحه بودجه سال غيردرج رقم 

خرجي بابت  –جمعي صورت به بيني شدهبر افزايش اعتبار پيشر به اخذ مصوبه هيئت وزيران مبنيگمرك در طول سال ناچا

 االي مشمول معافيت شود. تواند، مانع از ترخيص ك، زيرا عدم افزايش اين سقف مياستها و تخفيفات تخصيص معافيت

ها و دفاتر مالي خود ملزم به خرجي در حساب –جمعي صورت به گمرك ايران جهت انجام تشريفات گمركي و ثبت اين تخفيفات

 هاي قانوني وجود دارد و اين امر دررديف شود كه نياز به جبران آن از محلهايي ميرعايت كليه تشريفات قانوني است و متحمل هزينه

شود و در عملكرد دستگاه نميحال اين ارقام در رقم حقوق ورودي وصولي محسوب امور گمركي قيد شده است، با اين قانون

بر افزايش شفافيت بودجه د، عالوهشودرج  3131گيرد. بنابراين اگر رقم واقعي در اليحه بودجه سال كننده نيز مورد نظر قرار نميوصول

ها و هاي گمرك ايران جهت ثبت معافيتها، بخشي از هزينهخصوص حجم واقعي معافيتگيران دريمدهي صحيح به تصمو عالمت

 مين خواهد شد.أتخفيفات گمركي نيز ت

 

 بندي جمع

 وجود دارد. براي مثال نسبتاختالف زيادي شده در مورد تخفيفات گمركي  ي يادهاسالبين ميزان مصوب و عملكرد بودجه طي  .1

درصد برسد. لذا  111نيز به حدود  3131شود در سال بيني ميدرصد رسيده و پيش 611به بيش از  3135عملكرد به مصوب در سال 

ها و تخفيفات گمركي با عنوان ثبت معافيت 331016ميليارد ريالي مندرج در رديف شماره  60111واقعي غيرجاي رقم هشود بپيشنهاد مي

 ميليارد ريال( منظور شود. 000111، )حدود 3131ي گذشته در اليحه بودجه سال هاسالبا توجه به عملكرد رقم واقعي به نرخ صفر، 

ها و توان معافيتها و تخفيفات تشكيل داده است. ميرا معافيت درصد از درآمدهاي گمرك 27، حدود 3135در سال  .2

ها و جمله معافيتهايي ازمتمركز شود و معافيت صرفاً بر امور توليديدهي كرد كه اي سامانتخفيفات گمركي را به گونه

گذاري خارجي درآمدهاي پايدار از طريق صادرات و جذب سرمايه)تخفيف سود بازرگاني( را با ايجاد  مناطق آزادتخفيفات 

و  ايجاد اشتغال پايدارمناطق محروم و مرزنشيني را نيز با  هايتوان معافيتين مينتدريج كاهش داد. همچدر اين مناطق به

هاي ساماندهي و كاهش داد. براي مثال حذف برخي از معافيتتدريج اندازي و ايجاد واحدهاي توليدي در اين مناطق بهراه

البته براي توسعه مناطق مرزي كشور  ي در منطقه ندارند، قابل پيشنهاد و بررسي است.مؤثراي و بندري كه ديگر اثربخشي منطقه

تخفيفات به مناطق مرزي و يا جمله اعطاي ايش سرزميني است و راهكارهايي ازاي و آمراهكار بلندمدت توسعه متوازن منطقه

 پايداري نيست. جديد راهكار بلندمدت وايجاد مناطق آزاد 

ها و دفاتر مالي خود، ملزم به انجام خرجي در حساب –جمعي رت صوبه هاگمرك ايران جهت انجام تشريفات گمركي و ثبت معافيت .9

ها و تخفيفات به افزودن رقم ريالي عملكرد معافيت شود كهمي هاييمتحمل هزينهست و فات قانوني مربوط به ترخيص كاالتشري

 فات گمركي مربوط باشد. كننده بخشي از هزينه انجام تشريتواند جبرانوصولي توسط گمرك مي سرجمع ماليات بر واردات
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