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 21/02/1401 تاریخ تهیه گزارش مقررات -رویه شناسه

 عنوان موضوع
( قانون امور گمرکی با 119لغو معافیت حقوق ورودی ماشین آالت خط تولید بند )غ( )مادهارائه پیشنهادات پیرامون  

 1401قانون بودجه  6بند)ص( تبصره  توجه به پاراگراف اول

 ، انجمن مدیران صنایع، دبیرخانه شورای گفت و گوی استاندبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار  مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

براساس قانون صادرات و واردات ایران ، کاالهای وارداتی به ج.ا.ا مشمول حقوق ورودی به عوارض گمرکی می شوند ،      

قانون گذار دربرخی موارد برای حمایت از تولید کننده داخلی و همچنین آساااان ساااازی برخی فرایندهای تجاری ،       

ورودی و مشمول معافیت گمرکی داشته است بطوری   ورادات برخی کاالها در شراط خاص را معاف از پرداخت حقوق  

که ماشین آالت خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت معدن و تجارت و گمرک ج.ا.ا. مورد نیاز واحدهای تولیدی ،     

قانون امور گمرکی از پرداخت حق ورودی معاف بود اما بموجب  119صاانعتی و معدنی مجاز اساات به اسااتناد ماده  

کلیه ماشین آالت و تجهیزات تولیدی ، صنعتی ، معدنی ،     1401قانون بودجه سال   6)ص ( تبصره  پارگراف آخر بند 

  1401-2-6 مورخ 1401-142735 شماره  نامهکه این موضوع طی  کشاورزی مکلف به پرداخت حقوق ورودی شدند   

ضمام  ) گمرک شور  کل داری خرانه 1401-1-23 مورخ 56-59647 شماره  نامه بان ضمام  ک -51124 شماره  مهنا بان

مورد اعتراض تشکل های اقتصادی استان به لحاظ  و  ( به گمرکات کشور ابالغ شد   گمرک 1401-1-20 مورخ 1401

افزایش هزینه های ورود ماشین آالت گردیده است . تشکل های اقتصادی در شرایط موجود اقتصادی که بسیاری از         

ید ماشااین آالت جدید و ساارمایه گذاری جدید دارند ، این ماشااین آالت کارخانجات فرسااوده هسااتند و نیاز به خر 

صره )  ضوع در دبیرخانه    6تکالیف بند )ص( تب سب و کار اعالم نموده و خواهان طرح مو ( قانون بودجه یکی از موانع ک

قانون احکام دائمی توسااعه ) دبیرخانه اسااتانی کمیته حمایت ازکسااب و کار( و انعکاس به مبادی   12بند )ب ( ماده 

 ذیربط قانونی شدند.

شورای گفت و گو    گفت شورای  دبیرخانه 1401 -2-8 مورخ ص-1401-282 شماره  نامه شماره  نامهطی  دبیرخانه 

ضوع      گو  و سی مو شین آالت خط تولید بند )غ( )ماده ضمن اعالم برر ( قانون امور 119لغو معافیت حقوق ورودی ما

دبیرخانه اسااتانی کمیته حمایت از توسااط  1401قانون بودجه  6گمرکی با توجه به پاراگراف اول بند)ص( تبصااره 

خواستار ارائه نظر کارشناسی دستگاهها و تشکل های بخش خصوصی شد. در پاسخ به این مکاتبه، خانه           کسب و کار  

 اعالم نظر نمود. 12/2/1401مورخ  401/1401صنعت، معدن و تجارت استان طی نامه شماره 

موضااوع را به ریاساات اتاق بازرگانی،   17/2/1401مورخ  40192یع طی نامه شااماره  انجمن مدیران صاانا همچنین 

ضوع به دبیرخانه             شد لذا مو شکالت بوجود آمده  ستار رفع م ستان منعکس نموده و خوا شاورزی ا صنایع، معادن و ک

 شورا ارجاع شد.

  جاری مطرح گردید.در سال  دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کارجلسه  اولین  موضوع در

  مهناطی نامه شااماره  دبیرخانه اسااتانی کمیته حمایت از کسااب و کاراتاق اصااناف نیز در پاسااخ به دعوتنامه جلسااه 

 در این رابطه اظهارنظر نمود. 1401-2-20 مورخ 1401-307-ص-305 شماره
 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

ماشااین آالت خط تولید که به تشااخیص وزارت صاانعت معدن و تجارت و گمرک ج.ا.ا. مورد نیاز واحدهای تولیدی ،  

قانون امور گمرکی از پرداخت حقوق ورودی معاف بوده است، اما به   119صنعتی و معدنی مجاز است به استناد ماده    

ل جاری که قانون مؤخر نسااابت به قانون امور قانون بودجه ساااا 6موجب بخش پایانی فراز اول بند ) ص ( تبصاااره 
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گمرکی تلقی می گردد، وزارت اقتصاد و دارایی موظف نموده است نسبت به حصول  منابع حاصل از این بند و حقوق      

از کلیه ماشااین آالت و تجهیزات تولیدی ،   22/8/1390( قانون امور گمرکی مصااوب 1ورودی مطابق بند )د( ماده )

شاااورزی اقدام نماید، به این ترتیب قانون گذار معافیت حقوق ورودی ماشااین آالت واحدهای   صاانعتی ، معدنی ، ک

سال   ست  1401تولیدی در  شین آالت       در  . این لغو معافیترا لغو نموده ا سیاری از ما صادی که ب شرایط موجود اقت

سبب افزایش هزینه تمام   رندکارخانجات فرسوده هستند و نیاز به خرید ماشین آالت جدید و سرمایه گذاری جدید دا

شوار و            صنعتی بیش از پیش د سرمایه گذاری جدید  شده و در عمل توجیه  شین آالت و خطوط تولید  شده ورود ما

 توان رقابت پذیری واحدهای تولیدی کشور با رقبای خارجی تضعیف می شود.
 

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

19/2/1401 

 

 اعضا حاضر در جلسات کارشناسی:نظرات 

 در(:  توسعه دائمی احکام 12 ماده ب بند کمیته)  رضوی خراسان کار و کسب از حمایت کمیته استانی دبیرخانه رئیس

 همیم امر فرسوده آالتماشین  جایگزینی و جدید آالتماشین به نیاز کنونی، اقتصادی شرایط به توجه با ما کشور

 جمله از موجود آالتماشین بودن فرسوده و جدید آالت ماشین واردات مسیر در موجود مشکالت. شودمی محسوب

 . استشده اقتصادی فعاالن و تولیدکنندگان گیرگریبان حاضر درحال که است بزرگی موانع

 هانآ از تولید روند در که دارند ایفرسوده آالتماشین تقویت به مبرمی نیاز تولیدکنندگان حاضر درحال: افزود وی

 عاالنف و تولیدکنندگان برای را ایگسترده موانع و مشکالت ، ورودی حقوق معافیت لغو موضوع اما ؛ کنندمی استفاده

 .کندمی ایجاد اقتصادی

 خواستار خصوصی بخش هایتشکل: داد ادامه رضوی خراسان کار و کسب از حمایت کمیته استانی دبیرخانه رئیس

. هستند گذاریسرمایه حوزه در خصوصا اقتصادی هایفعالیت بر حاکم خاص شرایط گرفتن نظر در و موضوع این پیگیری

 شده، ارائه پیشنهادات انعکاس با امیدواریم و شودمی تلقی کار و کسب حوزه در جدی موانع از یکی عنوان به مهم این

 . باشیم هاگیریتصمیم و موجود وضعیت بهبود شاهد

 هر :کرد اظهار نشست این در نیز استان صنایع کارفرمایی هایانجمن کانون مدیره هیات رئیس بخش،یزدان عبداهلل

.  باشدمی مضر بسیار دهد، افزایش را تولید هایهزینه و شده تولیدکنندگان ذهن شدن درگیر به منجر که دلیلی و اتفاق

 فعاالن عملکرد روند بر سنگینی و مستقیم تاثیر دهد،می رخ اقتصاد عرصه در که اتفاقی و گیریتصمیم هر: افزود وی

 تآال ماشین:  کرد تصریح بخش یزدان.  شودمی تکنولوژی از استفاده در حاکم رکود افزایش موجب و دارد اقتصادی

 ئلهمس این در حاضر مشکالت داد اجازه نباید و گیرد دربرمی را تولیدکننده و شرکت یک هایفعالیت از مهمی بخش

 آالتینماش تامین عرصه در موجود مشکالت و هاهزینه افزایش.  شود بیشتر آالت ماشین هزینه و یابد گسترش روز به روز

 مرتبط نیز زاییاشتغال آمار کاهش و اشتغال به مستقیما تاثیر این که دارد عظیمی اقتصادی تاثیر ، صنعت بخش در

 .شد خواهد

 این مالاع و دارند صنعتی آالتماشین به مبرمی نیاز نیز تبدیلی صنایع و کشاورزی های فعالیت:  کرد خاطرنشان وی

 .باشند داشته صنعت به عمیقی نگاه باید ربطذی مسئوالن.  شودمی حوزه این فعاالن به زدن لطمه موجب قانون

 1390 سال از صنعتی هایگذاریسرمایه نرخ: خراسان صنایع مدیران انجمن اجرایی دبیر ، مرادی امیرمهدی سپس

 نیروی ودکمب موضوع.  رساندمی آسیب کشور تولیدی بخش به اتفاق این و است ترکم بسیار استهالک نرخ به نسبت

 ورود مشکل این حل راه تنها و شودمی محسوب جدی دغدغه یک اقتصادی فعاالن برای که است ایمسئله نیز کار

 .است تولید راندمان در تکنولوژی نقش افزایش و تجهیزات
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 عوارض دریافت با که گیردمی صورت هایی سوداگری آالتماشین فروش و خرید حوزه در متاسفانه: داد ادامه وی

 .  باشیم وضعیت این بهبود شاهد توانیممی گوناگون

 و است رسیده تصویب به 1401 سال طی عوارض پرداخت ، بودجه قانون طبق: دبیر انجمن مدیران صنایع  مرادی

 .رسدنمی نظر به ناممکن امری بنیاندانش تولید سمت به حرکت و تکنولوژی ورود برای بودجه قانون اصالحیه

 هاراظ به نیز رضویخراسان بازرگانی اتاق تخصصی هایکمیسیون هماهنگی امور دبیرخانه رئیس ، صفار هاشم محمد

 ارزی درآمدهای دریافت مانع ، اندآمده وجود به هاتحریم تشدید نتیجه در که هاییمحدودیت: گفت و پرداخت سخن

 ایدارپ همچنان مشکالت و موانع ، کند برقرار جامعه و اقتصاد با مطلوبی و مثبت تعامالت نتواند دولت اگر.  است شده

 بر آالتماشین واردات به ملزم هاشرکت ، است افزایش به رو آالت ماشین واردات هزینه که حاضر درحال.  بود خواهد

 هب دیگر هایشرکت سایر به را آالتماشین توانندمی سپس هاشرکت این.  هستند شانضروری و مهم نیازهای مبنای

 .است نشده صادر همچنان نیز ایمسئله چنین اجازه متاسفانه اما بدهند قرار استفاده تحت ایاجاره صورت

 بیان رضوی خراسان تجارت و معدن ، صنعت سازمان فلزی صنایع اداره رئیس ، کیومرثی قاسم نشست این ادامه در

 وسازین و بازسازی.  دارد تکنولوژی ورود و بازسازی به مبرمی نیاز نساجی صنعت خصوصا ، صنعت از زیادی بخش:  کرد

 . باشدمی بازنگری و اصالح نیازمند زمینه این در موجود قانون و دارد سزایی به اهمیت دولت برای آالتماشین

 بیش:   کرد اظهار نیز رضوی خراسان جهادکشاورزی سازمان مکانیزه هایفناوری امور اداره رئیس  ، سجادی سعید سید

 از ، پنبه برداشت ماشین مثل خاص هایماشین از بعضی اما هستند داخلی تولیدات کشاورزی آالت ماشین درصد90 از

 الت،آ ماشین واردات هزینه افزایش لذا.  ندارد وجود کشور داخل در تولیدشان امکان که هستند بفردی منحصر برندهای

 اقلحد ورودی معافیت لغو موضوع امیدواریم.  داشت خواهد نیز محصوالت شده تمام هزینه افزایش بر مستقیمی تاثیر

 .  نشود اعمال ، نیست میسر کشور داخل در تولیدشان امکان که خاصی آالتماشین برای

 مشابه ایدغدغه نیز گمرک:  گفت جلسه این ادامه در نیز استان گمرکات نظارت حوزه رئیس ، حصاری حسین

 بایستی ، بنده گمان به.  دارد بازنگری به احتیاج آالت ماشین واردات اجازه عدم معتقدیم و دارد تولیدکنندگان

 ورت،ص این غیر در زیرا شود مواجه موافقت با گیردمی صورت آالتماشین واردات بازنگری خصوص در که هاییپیگیری

 . شد خواهد مواجه سنگینی بسیار ضربه با صنعت

 تآالماشین واردات قانون بازنگری از حمایت ضمن نیز استان دارایی و اقتصاد امور کل اداره کارشناس ، آرمانی وجیهه

 اتاقدام برای الزم آمادگی و بوده موافق قانون این اصالح با نیز دارایی و اقتصاد اداره:  کرد اظهار تولیدی هایدستگاه

 .دارد را مسئله این وقوع در تسریع جهت مختلف

 طی دهش مطرح موارد بندیجمع با رضوی خراسان استان کار و کسب از حمایت کمیته استانی دبیرخانه رئیس ، لبافی 

 ماده( ) غ) بند راستمرا و ابقاء بر شدیدی تاکید ، یکدیگر اتفاق به حاکمیتی و نظارتی هایدستگاه:  کرد بیان نشست این

 قدیمی تآالماشین نوسازی و تقویت و آالتماشین تامین به صنعت که نیازی به توجه با.  دارند گمرکی امور قانون( 119

 شدنن اجرایی ، دارد وجود گذاریقانون حوزه در که مشکالتی از یکی متاسفانه.  باشیممی بند این ابقاء پیگیر ، دارد

 از گیریتصمیم در جریان  هیچگاه نیز گذارقانون.  است تولید موانع رفع قانون 60 ماده مثل بندها و هاماده از برخی

 عموان از یکی این که کندنمی نظرخواهی قوانین از برخی تاثیرگذاری میزان خصوص در ربطذی فعاالن و مسئوالن

 .شودمی محسوب صنعت و کار و کسب توسعه

 

 دارای نماینده در جلسه: استانی دستگاههای
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  سااازمان ،تجارت اسااتان و صاانعت،معدن سااازمان  ،اسااتان  دارائی و اقتصااادی امور اداره  ،اسااتان دادگسااتری

شاورزی  ستان،  جهادک صناف  اتاق ا شهد  ا شهد،   ،م ستان و گمرک م ستان  تعاون اتاق حوزه نظارت گمرکات ا  انجمن،  ا

ستان  صنایع  مدیران ستان  تجارت و معدن صنعت،  انه، خ ا سان  صنایع  کارفرمایی صنفی  انجمنهای کانون ، ا  خرا

 رضوی
 

 جمعبندی مورد توافق اعضا

صادی  شرایط  به عنایت با شور  اقت شین  تامین به موجود بنگاههای نیاز و ک  لیدیتو خطوط جایگزین و جدید آالت ما

سوده  شین  تامین و جدید گذاریهای سرمایه  ایجاد و فر   اجرای تاثیرات و  معادن و صنایع  بخش دو در بویژه آالت ما

صره ( ص) بند شین  تامین بر 1401 بودجه قانون( 6) تب ضوع  طرح ضمن  شد  مقرر  ، االت ما   و گفت شورای  در مو

 امور قانون(  119) ماده( غ)  بند موضاوع  ، گردد پیشانهاد  دولت و مجلس به اساتان  خصاوصای   بخش و دولت گوی

 دوجو مناسااب کیفیت با داخلی مشااابه آالت ماشااین  که مواقعی در  تا   نموده پیدا اسااتمرار و ابقاء مجددا  گمرکی

 .گردد لغو 1401 بودجه قانون( 6) تبصره( ص) بند و باشند معاف دولتی حقوق از وارداتی آالت ماشین ندارد

 

 پیشنهادات

( قانون امور 119ماشین آالت خط تولید بند )غ( )مادهلغو معافیت حقوق ورودی ارائه پیشنهادات پیرامون در ارتباط با 

دبیرخانه شورای گفت و گو با بررسی جمیع 1401قانون بودجه  6گمرکی با توجه به پاراگراف اول بند)ص( تبصره 

 از طریق شورای جهات و جمعبندی نظرات، پیشنهادات زیر را جهت تصویب به شورا ارائه می نماید تا پس از تصویب

 پیگیری شود: مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی حداکثر ظرف یک هفته مرکز و 

 خطوط جایگزین و جدید آالت ماشااین تامین به موجود بنگاههای نیاز و کشااور اقتصااادی شاارایط به عنایت با

 و  معادن و صاانایع بخش دو در بویژه آالت ماشااین تامین و جدید گذاریهای ساارمایه ایجاد و فرسااوده تولیدی

 و مجلس به شورا مقرر نماید که   ، االت ماشین  تامین بر 1401 بودجه قانون( 6) تبصره ( ص) بند  اجرای تاثیرات

 امور قانون(  119) ماده( غ)  بند موضااوع ، گردد پیشاانهاداز طریق اسااتان و شااورای گفت و گوی مرکز    دولت

ستمرار  و ابقاء مجددا  گمرکی  جودو مناسب  کیفیت با داخلی مشابه  آالت ماشین   که مواقعی در  تا   نموده پیدا ا

 .گردد لغو 1401 بودجه قانون( 6) تبصره( ص) بند و باشند معاف دولتی حقوق از وارداتی آالت ماشین ندارد
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