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.استشدهمنظورتومان4200ورودیحقوقاخذمبنایعنوانبهارزتسعیرنرخ1400بودجهالیحهدر
.کندایجاددیدجدرآمدیمنابعتاداشتهآنبررامجلسآیندهسالدرتوجهقابلبودجهکسریپیشبینی

.استوارداتبرافزودهارزشبرمالیاتوورودیحقوقدرآمدمنابعمطمئنترینازیکی
:مجلسپیشنهاد
لزوماتموتجهیزاتوداروواساسیکاالهایبرایورودیحقوقمحاسبهمبنایارزتسعیرنرختغییر

واظهارروزدرالکترونیکیمبادلهسامانهارزنرخباکاالهاسایربرایوتومان4200پزشکیمصرفی
.باشدگمرکیامورقانون14مادهمطابق
رصددیکبهپزشکیمصرفیملزوماتوتجهیزاتوداروواساسیکاالهایبرایورودیحقوقکاهش

درصددوبهکاالهاسایرو
:یکمادهکمیتهپیشنهاد
در0.25ضریباعمالبهتصمیمیکمادهکمیتهتورمی،آثارکاهشمنظوربهمجلس،مصوبهبرعالوه
.گرفتتعرفهایردیفهایکلیه(بازرگانیسوددرصدی75کاهش)بازرگانیسود

هدف گزارش: بخش اول



ویبتص)وکاهشسودبازرگانی(تصویبمجلس)جدولزیرتغییراتدرحقوقورودی
.رابصورتیکجانشانمیدهد(کمیتهمادهیک

حقوق ورودی پیشنهادی
کاالهای اساسی و دارویی ،تجهیزات  
پزشکی  و نهاده های کشاورزی و دامی  

وغیر خودرو سواری

حقوق ورودی پیشنهادی
اده و نهغیر از کاالهای اساسی، دارویی، تجهیزات پزشکی 

همچنین غیر خودرو سواریو دامی های 

0.25حقوق ورودی با اعمال ضریب 
در صد 2به سود بازرگانی فعلی و 
حقوق گمرکی

حقوق ورودی

طبقات تعرفه ردیف
سود بازرگانی حقوق گمرکی

1 2 2 0 4 4 1
1 2 2.25 1 4 5 2
3 4 3.5 6 4 10 3
3 4 4 8 4 12 4
4 5 4.75 11 4 15 5
5 6 6 16 4 20 6
6 7 7.25 21 4 25 7
7 8 7.5 22 4 26 8
8 9 9 28 4 32 9
9 10 9.75 31 4 35 10
10 11 11 36 4 40 11
11 12 12.25 41 4 45 12
14 15 14.75 51 4 55 13
19 20 19.75 71 4 75 14
23 24 23.5 86 4 90 15
24 25 24.75 91 4 95 16
25 26 26 96 4 100 17



:گزارشاینهدفبنابراین

رخ تسعیر  ارزیابی میزان افزایش درآمد دولت و تورم ناشی از اجرای سیاست ناشی از تغییر ن

ارز و کاهش نرخ تعرفه ها  

هدف گزارش: بخش اول



تعاریف  و مواد قانونی: بخش دوم  

در صورتی که هیی  نیوع عیواری دیایر از واردات    ( به ریال)کلی ارزش کاالی وارداتی به کشور بطور 
:گرفته نشود طبق رابطه زیر محاسبه می شود

ریالحقوق ورودی به + ارزش کاال به ریال = ارزش ریالی کاالی وارداتی

ارزنرخ * کاال به دالر CIFقیمت = ارزش کاال به ریال 

نرخ تعرفه* ارز نرخ * کاال به دالر CIFقیمت = حقوق ورودی

نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده : نرخ تسعیر ارز



مواد قانونی

:1390امورگمرکیمصوبسال1ماده«د»طبقبند
توسطکهبازرگانیسوداضافهبهکاالگمرکیارزش(%4)درصدچهارمعادلگمرکیحقوق»

آنوصولمسؤولگمرکقانون،موجببهکهوجوهیعالوهبهمیگرددتعیینوزیرانهیأت
.«نمیشودخدماتانجامهزینههایشاملولیمیگیردتعلقکاالقطعیوارداتبهواست

ازاستعبارتمواردهمهدرورودیکاالیگمرکیارزشمذکورقانون14مادهاساسبر
ایرساضافهبه(سیف)نقلوحملوبیمههزینهاضافهبهمبدأدرکاالخریدبهایارزش»

یاخریداههسیرویازکهمیگیردتعلقگمرکیدفتراولینبهورودتاکاالآنبهکههزینههایی
بانکتوسطهشداعالمارزنرخبرابریبراساسومیشودتعیینکاالصاحبتسلیمیاسنادسایر

.«استاظهارروزدرمرکزی



مواد قانونی

نیزراحق هالل احمر کاالهایوارداتیومالیات بر ارزش افزوده عالوهبرمواردفوق،واردکنندگانباید
.پرداختنمایند

درسهانیبهمنظورپیشآگاهی،پیشگیری،آمادگیمقابلههوامدا»:گمرکیقانونامور163درماده
ازکلحقوقگمرکهیوسهودبازرگهانیکههبهه%(0/5)درحوادثوسوانح،معادلنیمدرصد

یهزوکاالهایواردهبهکشورتعلقمیگیرد،ازواردکنندگاناخذوبهخزانهداریکلکشهوروار
ههایمنظورمیشودتادرراستایمأموریتجمعیت هالل احمر معادلآندربودجهساالنهبهحساب

درراستایتهامین»:شدهاستآوردهقانونبرنامهششم77ماده«ث»بنددر.«قانونیهزینهگردد
قهانون163منهدر درمهاده%(0/5)منابعپایداردرزمینهمقابلهباحوادثوسوانح،نیمدرصد

افزایشپیدانمودهومنابعحاصلهپسازواریهزبههخزانههدر%(1)امورگمرکیبهیکدرصد
.«قالببودجهسنواتیدراختیارجمعیتهاللاحمرقرارمیگیرد



مواد قانونی

افزودهبر ارزش مالیات 

.محاسبهمیشوددرصد9مالیاتبرارزشافزودهازکاالهایوارداتیبهماخذ

:افزودهقانونمالیاتبرارزش15مادهطبق
قیمهتخریهد،هزینهه)مأخذمحاسبهمالیاتوارداتکاال،عبارتاستازارزشگمرکهیکهاال»

ودحقوقگمرکیوسه)بهعالوهحقوقورودی(حملونقلوحقبیمهیاهمانقیمتسیفکاال
درصهد3درصدسههمدولهت،5درصدشامل9این.است«مندر دراوراقگمرکی(بازرگانی

.درصدسهموزارتبهداشتمیباشد1سهمشهرداریو



سیر تاریخی نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی: بخش سوم

ریالبهازایهردالررابهعنواننرخارزرسمیاعالم12260بانکمرکزینرخ،1390درسال-1
12260)درهمهاندورهکشهوربهادونهرخمرجهع.ومبنایمحاسبهحقوقورودینیزقرارگرفت

.مواجهبود(ریال24500)ومبادله(ریال

رخنکشوربهواردهکاالهاکلیهبرایورودیحقوقمحاسبهمبنایارزنرخ1391آذرماهابتدایدر-2
.شد(ریال24500)مبادله ایارز

توسطممیزانبهراکاالهاتعرفهنرخ ارز،نرخافزایشتورمیآثارکاهشمنظوربهسالایندردولت
مبناارزنرخکهحالیدر،(بوددادهکاهشدرصد20نیز1391سالدرالبته)دادکاهشدرصد29
.یافتافزایش(افزایشدرصد100)ریال24500بهریال12260از

ریالبهعنوان42000مجددادولتبهدلیلافزایشنرخارزواعالمنرخارزثابت1397درسال-3
.ریالتغییرکرد42000ریالبه24500نرخارزرسمیکشور،مبنایمحاسبهحقوقورودیاز



سناریوها و فروض : بخش چهارم

:میشودبرایسایرکاالهابراساسسامانهمبادلهالکترونیکیدرروزاظهارتعییننرختسعیرارز-1
توماندرنظرگرفتهشدهاست17500دراینارتباطنرخارز

واحهد2وارداتکاالههایاساسهیودارووتجهیهزاتپزشهکیوتعرفهواحددرصدینرخ1کاهش-2
کاالهاوکاهشسودبازرگانیبهپیشنهادکمیسیونمادهیک؛درصدیوارداتسایر

:مواردباالدرقالبدوسناریوزیربررسیشدهاست-3
(1سناریو)1399مشابهسال1400ساختاروارداتسال(الف
(2سناریو)1399میلیارددالرباساختارتعرفهوسهموارداتسال1400،42وارداتسال(ب

:سناریوهایزیرارزیابیمیشودقالبدولتوتغییراتشاخصقیمتهادرافزایشدرآمدمیزان



سناریوها و فروض : بخش چهارم

:در نظر گرفته شده جهت ارزیابی آثار سیاستفروض 

 (1399ماهه 11محاسبه بر اساس )، 1400میزان واردات سال

 ؛نیز باقی بماند1400سال برای 1399نرخ تعرفه واردات سال

 نیز ممنوع باشند1400در سال همچنان 1399ممنوع سال کاالهای.



ابعاد آمار و اطالعات تجاری

میلیارددالر1399:34.2ماهه11وارداتکلکشوردر

(درصد27)میلیارددالر1399:5.2ماهه11گروهیکدر(قلم5)وارداتکاالهایاساسی

میلیارددالر1399:37.3ماهه11براساساطالعات1400برآوردوارداتکلکشوربرای(1

(بدونکاالهایممنوعه)درصد1399:13.4سال(ساده)نرختعرفهمتوسط
(10/5)%1397،%(11.5)1398)درصد1399:10.27سال(وزنی)نرختعرفهمتوسطموثر

میلیارددالر42:بابهبودوضعیت1400برآوردوارداتکلکشوربرای(2

(بدونکاالهایممنوعه)درصد1400:4.16سال(ساده)نرختعرفهمتوسط
درصد1400:3.28سال(موزون)تعرفهمتوسطنرخ



پایگاه های آماری

:تاسشدهاستفادهزیرآماریپایگاههایازسیاست،اینآثاربرآوردمنظوربه

کاالقلم5637–(ایران.ا. گمرک)رقمیهشتکدهایتفکیکبهوارداتآمار-1
نمعدصنعت،وزارت)رقمیهشتکدتفکیکبهکاالهابندیگروهدادههای-2

(اقتصادیامورمعاونتوبازارتنظیمکمیتهخاصبطورووتجارت
یکگروهقلم5
کاالقلم280–رقمیهشتکدهایحددرمالیاتیهایمعافیت-3
رقمیهشتکدهایحددرگمرکیتعرفههای-4



اثرات تغییر نرخ تسعیر ارز: بخش پنجم

اثرات تغییر نرخ تسعیر ارز تحت سناریوها

افزایش در درآمد دولت( الف

تغییرات در شاخص قیمت ها( ب

ارزیابی سیاست( ج



افزایش در درآمد دولت( الف

تلفتغییر در درآمدهای دولت با توجه به سناریوهای مخ(: 1)جدول 

2سناریو1سناریو2سناریو1سناریوسناریوها

37.34237.342(میلیارددالر)1400وارداتبرایسال

17500175001750017500سمحاسباتالیحهمصوبمجلمبنای(تومان)نرخارز

میزانکلدرآمدمیزانافزایشدردرآمددرآمدهایدولت

1.593.8117.719.9(هزارمیلیاردتومان)حقوقورودی

7.508.8610.812.2(هزارمیلیاردتومان)مالیاتبرارزشافزوده

0.020.040.20.2(هزارمیلیاردتومان)حقهاللاحمر

9.1012.7028.732.3جمع



تغییر در شاخص قیمت ها ( ب

االها، دارو و سایر کوارداتی کاالهای اساسیدرصد تغییر در قیمت (: 2)جدول 

2و1سناریوعنوان
17500ارزنرخ

4.64کلکاالهایوارداتی
0کاالهایاساسی

0دارووتجهیزاتوملزوماتمصرفیپزشکی
4.64سایرکاالها

3.93کاالهایواسطهایوسرمایهای
0.98سرمایهای
2.95واسطهای

0.71کاالهایمصرفی



نندهدرصد تغییر در هزینه بنگاهها و تورم مصرف ک(: 3)جدول 

تغییر در شاخص قیمت ها ( ب

2و1سناریوعنوان
17500توماننرخارز

0.5حداقلشاخصقیمتتولیدکننده
2.6حداکثر

1.1حداقلتورم
2.9حداکثر



تومانمیلیاردهزار12.7تا9.1از:دولتدرآمدافزایش

تومانمیلیاردهزار12.7تا9.1از:دولتبودجهکسریکاهش

درصد0.7تادرصد0.5از:تورمکاهش

ارزیابی سیاست ( ج

درصد4.2تا1.6از:افزایشتورمبدونکاهشسودبازرگانی
درصد2.9تا1.1از:بازرگانیسودباکاهشافزایشتورم

سیاستکاهش
زسودبازرگانیا
هتورمکاستهوب

درصد2میزان
ازکاهشقدرت
خریدخواهد

.کاست



جمع بندی  : بخش پنجم

ردنکمنطقیراستایدرگمرکیحقوقمحاسبهمبنایارزتسعیرنرخکردنواقعیسیاست

اینرد.می شودمحسوبجلوبهروگامیکاقتصاد،بهدرستعالمت هایوکشورتجاریسیاست

همادمطابقواظهارروزدرالکترونیکیمبادلهسامانهنرخبهتومان4200ازارزنرختغییرراستا

متوسطبطورنرخاینآیندهسالکهاستشدهفرضگزارشایندر)گمرکیامورقانون14

هزینهافزایشپیامدهای(استتومان24000حدودنرخاینحاضرحالدر.باشدتومان17500

افزایشازجلوگیریراه هایازیکی.داشتخواهدهمراهبهراجامعهدرقیمتهاجهشوبنگاهها

.استبازرگانیسودکاهشقیمتها،



جمع بندی  : بخش پنجم

احمرهاللحقوافزودهارزشبرمالیاتچنانچهارز،تسعیرنرخشدنبرابر4حدودبهتوجهبا

نرخدرافزایشاینآثارمی شدتعرفه هاکردنچهارمیکبانداشتند،گمرکیحقوقبهارتباطی

.کردجبرانراارز

 هایبخشازحمایتیسیاسترو،پیشتجاریمذاکراتمباحثبهتوجهبایکمادهکمیتهدر

0.25ریبضاعمالباآیندهسالبازرگانیسودکهشدتصمیم گرفتهقانونیمالحظاتواولویت دار

.شودتعیین(درصدی75کاهش)فعلیبازرگانیسوددر

:می باشدزیرشرحبهسیاستاینآثاراساساینبر



جمع بندی  : بخش پنجم

:دالرمیلیارد42و37.3وارداتسناریودوتحتآیندهسالدر

.شدخواهددولتنصیبتومانمیلیاردهزار12.7تا9.1بیندرآمدیافزایش

.کاستخواهدآیندهسالتورمافزایشازدرصدواحد0.7تا0.5ازدرآمدافزایشاین

.بودخواهددرصد2.6تا0.5ازبنگاههاهزینهافزایش

.می شوددرصد2.2تا0.6اینازناشیکنندهمصرفخالصتورم

میلیاردهزار32.3بهدولتدرآمدکلآیندهسالدالریمیلیارد42وارداتتحققصورتدر

.ندارد1400الیحهدرکهشدهتعیینمقدارباچندانیاختالفکهرسیدخواهدتومان



با تشکر


