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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

  دستورکار :

  ( قانون امور گمرکی . 119ورودی واردات ماشین آالت خط تولید بند )غ ( ) ماده حقوق  موضوع لغو و یا عدم لغو معافیت 

کلیه ماشین آالت و تجهیزات تولیدی ، صنعتی ، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق  22/8/1390قانون امورگمرکی مصوب ( 119به موجب بند )غ( ماده )

کل کشور ) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف گردیده  1401( قانون بودجه سال 6ورودی معاف می باشند ولیکن براساس پارگراف اول بند )ص( تبصره )

اورزی در کشهیزات تولیدی ، صنعتی ، معدنی و نابع حاصل از این بند و حقوق ورودی اقدام نماید ( بدین ترتیب کلیه ماشین آالت و تجاست نسب به وصول م

 از شمول معافیت حقوق ورودی خارج می باشد. ) تصاویر مکاتبات خزانه داری کل کشور ، معاون امور گمرکی ، مدیرکل دفتر واردات ( .  1401سال 

 

 بر تامین ماشین االت بخش تولید و معادن لغو معافیت ورودی ماشین آالت بخش تولیدآثار 

 

 تیعدم لغو معاف ایموضوع لغو  ی(،از کسب و کار استان خراسان رضو تیحما تهیکم یاستان رخانهیتوسعه )دب یقانون احکام دائم 12بند )ب( ماده  رخانهینشست دبدر 

 .بررسی شد ی( قانون امور گمرک119بند )غ ( )ماده  دیت خط تولآال نیواردات ماش یحقوق ورود

استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی )  رخانهیدب سیرئی، اکبر لباف یعل ،یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

 طیاظهار کرد: در کشور ما با توجه به شرا ،یصنعت آالتنیماش یواردات و نوسازاهمیت  تاکید برنشست ضمن  نیا یدر ابتدا احکام دائمی توسعه (  12کمیته بند ب ماده 
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و فرسوده  دیآالت جد نیواردات ماشمشکالت موجود در مسیر . شودیمحسوب م یامر مهم ودهفرس آالتنیماش جایگزینی و  دیجد آالتنیبه ماش ازین ،یکنون یاقتصاد

 است. شده یو فعاالن اقتصاد دکنندگانیتول ریگبانیاست که درحال حاضر گر یموجود از جمله موانع بزرگ آالتنیبودن ماش

 یحقوق ورود تیمعافلغو اما موضوع  ؛ کنندیها استفاده ماز آن دیکه در روند تولدارند  یافرسوده آالتنیماش تیبه تقو یمبرم ازین دکنندگانیافزود: درحال حاضر تول یو

 .کندیم جادیا فعاالن اقتصادی و دکنندگانیتول یرا برا یامشکالت و موانع گسترده ،

خاص  طیشرا نظر گرفتن درموضوع و  نیا یریگیخواستار پ یبخش خصوص یهاادامه داد: تشکل استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی رخانهیدب سیرئ

با انعکاس  میدواریو ام شودیم یکار تلق و در حوزه کسب یاز موانع جد یکیمهم به عنوان  نی. ا هستند یگذارهیخصوصا در حوزه سرما یاقتصاد یهاتیحاکم بر فعال

 . میباش هایریگمیموجود و تصم تی، شاهد بهبود وضع ارائه شده شنهاداتیپ

  زدصنعت خواهد  به ینیضربه سهمگ آالت،نیماش نیعدم تام

شدن ذهن  ریکه منجر به درگ یلینشست اظهار کرد: هر اتفاق و دل نیدر ا زیاستان ن عیصنا ییکارفرما یهاکانون انجمن رهیمد اتیه سیرئ بخش،زدانی عبداهلل

 ینیو سنگ میمستق ریتاث دهد،یکه در عرصه اقتصاد رخ م یو اتفاق یریگمیهر تصموی افزود:  . باشدیمضر م اریدهد، بس شیرا افزا دیتول یهانهیشده و هز دکنندگانیتول

 یهاتیاز فعال یآالت بخش مهم نی: ماش یزدان بخش تصریح کرد . شودیم یرکود حاکم در استفاده از تکنولوژ شیدارد و موجب افزا یبر روند عملکرد فعاالن اقتصاد

و  هانهیهز شی. افزا شود شتریآالت ب نیماش نهیو هز ابدیمسئله روز به روز گسترش  نیالت حاضر در ااجازه داد مشک دیو نبا را دربرمی گیرد دکنندهیشرکت و تول کی

مرتبط خواهد  زین ییزاو کاهش آمار اشتغال به اشتغال مایمستق ریتاث نیدارد که ا یمیعظ یاقتصاد ری، تاث در بخش صنعت آالتنیماش نیمشکالت موجود در عرصه تام

 شد.

 شودیه محوز نیقانون موجب لطمه زدن به فعاالن ا نیدارند و اعمال ا یصنعت آالتنیبه ماش یمبرم ازین زین یلیدبت عیو صنا یکشاورز یها تی: فعال خاطرنشان کرد وی

 به صنعت داشته باشند. یقینگاه عم دیبا ربطی. مسئوالن ذ
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 یصنعت یهاتیفعال دیکار، معضل جد یرویکمبود ن

اتفاق  نیتر است و اکم ارینسبت به نرخ استهالک بس 1390از سال  یصنعت یهایگذارهیخراسان: نرخ سرما عیصنا رانیانجمن مد ییاجرا ریدب ، یمراد یرمهدیام سپس

 نیو تنها راه حل ا شودیمحسوب م یدغدغه جد کی یفعاالن اقتصاد یاست که برا یامسئله زین کار یروی. موضوع کمبود ن رساندیم بیکشور آس یدیبه بخش تول

 است. دیدر راندمان تول ینقش تکنولوژ شیو افزا تجهیزات مشکل ورود

 .  میباش تیوضع نیشاهد بهبود ا میتوانیعوارض گوناگون م افتیکه با در ردیگیصورت م سوداگری هایی آالتنیو فروش ماش دیادامه داد: متاسفانه در حوزه خر یو

 دیو حرکت به سمت تول یورود تکنولوژ یقانون بودجه برا هیاست و اصالح دهیرس بیبه تصو ۱۴۰۱سال  یپرداخت عوارض ط،  طبق قانون بودجهمرادی تصریح کرد: 

 .رسدیناممکن به نظر نم یامر انیبندانش

ه ک ییهاتیبه اظهار سخن پرداخت و گفت: محدود زین یرضوخراسان یازرگاناتاق بتخصصی  یهاونیسیکم یهماهنگ رئیس دبیرخانه امور،  هاشم صفار ادامه محمد در

 . شده است یارز یدرآمدها افتی، مانع در اندبه وجود آمده هامیتحر دیتشد جهیدر نت

واردات  نهی. درحال حاضر که هز خواهد بود داری، موانع و مشکالت همچنان پا با اقتصاد و جامعه برقرار کند ی: اگر دولت نتواند تعامالت مثبت و مطلوب عنوان کرد یو

 ریرا به سا آالتنیماش توانندیسپس م هاشرکت نی. ا هستند شانیمهم و ضرور یازهاین یبر مبنا آالتنیها ملزم به واردات ماش، شرکت است شیزافآالت رو به ا نیماش

 همچنان صادر نشده است. زین یامسئله نیتحت استفاده قرار بدهند اما متاسفانه اجازه چن یابه صورت اجاره گرید یهاشرکت

 ی، خصوصا صنعت نساج از صنعت یادی: بخش ز کرد انیب ی، معدن و تجارت خراسان رضو سازمان صنعت یفلز عیاداره صنا سیرئ ، یومرثینشست قاسم ک نیادامه ا در

 یاصالح و بازنگر ازمندین نهیزم نیدارد و قانون موجود در ا ییسزا به تیدولت اهم یبرا آالتنیماش یو نوساز ی. بازساز دارد ینولوژو ورود تک یبه بازساز یمبرم ازین

 . باشدیم
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 تولید برخی ماشین آالت کشاورزی در کشور ناممکن است

 یداخل داتیتول یآالت کشاورز نیدرصد ماش۹۰از  شیب :  اظهار کرد زین یخراسان رضو یسازمان جهادکشاورز زهیمکان یهایاداره امور فناور سیرئ  ، یسجاد دیسع دیس

 نهیزه شی. لذا افزا در داخل کشور وجود ندارد دشانیهستند که امکان تول یفردمنحصر ب ی، از برندها برداشت پنبه نیخاص مثل ماش یهانیاز ماش یهستند اما بعض

که  یخاص آالتنیماش یحداقل برا لغو معافیت ورودی موضوع میدواری. ام خواهد داشت زیتمام شده محصوالت ن نهیهز شیبر افزا یمیمستق ری، تاث آالت نیواردات ماش

 .  اعمال نشود ، ستین سریدر داخل کشور م دشانیامکان تول

 نیعدم اجازه واردات ماش معتقدیم دارد و دکنندگانیمشابه تول یادغدغه زی: گمرک ن جلسه گفت نیدر ادامه ا زیحوزه نظارت گمرکات استان ن سیرئ ، یحصار نیحس

 نیا ریدر غ رایشود ز جهبا موافقت موا ردیگیصورت م آالتنیواردات ماش یکه در خصوص بازنگر ییهایریگیپبایستی ،  . به گمان بنده دارد یبه بازنگر اجیآالت احت

 مواجه خواهد شد.  ینیسنگ اری، صنعت با ضربه بس صورت

اقتصاد و  : اداره اظهار کرد یدیتول یهادستگاه آالتنیقانون واردات ماش یاز بازنگر تیضمن حما زین یی استانکارشناس اداره کل امور اقتصاد و دارا ، یآرمان ههیوج

 مسئله را دارد. نیدر وقوع ا عیاقدامات مختلف جهت تسر یالزم برا یقانون موافق بوده و آمادگ نیبا اصالح ا زین ییدارا

:  ردک انینشست ب نیا یموارد مطرح شده ط یبندبا جمعاستانی کمیته حمایت از کسب و کار استان خراسان رضوی  رخانهیدب سیرئ ، لبافی جلسه، نیا یانتها در

 نیکه صنعت به تام یازی. با توجه به ن دارند ی( قانون امور گمرک119)ماده بر ابقاء و استمرار بند )غ (  یدیشد دیتاک ، گریکدیبه اتفاق  یتیو حاکم ینظارت یهادستگاه

 .  میباشیبند م این ابقاء ریگی، پ دارد یمیقد آالتنیماش یو نوساز تیو تقو آالتنیماش

گذار . قانون است دیقانون رفع موانع تول ۶۰ها و بندها مثل ماده از ماده ینشدن برخ یی، اجرا وجود دارد یگذارکه در حوزه قانون یاز مشکالت یکیافزود: متاسفانه  یلباف

کار و  و از موانع توسعه کسب یکی نیکه ا کندینم ینظرخواه نیقواناز  یبرخ یرگذاریتاث زانیدر خصوص م ربطیاز مسئوالن و فعاالن ذ یریگمیتصم نیح چگاهیه زین

 شودیصنعت محسوب م
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 :  مصوباتجمع بندی و

و بخش الت بویژه در دیه گذاریهای جدید و تامین ماشین آالت جدید و جایگزین خطوط تولیدی فرسوده و ایجاد سرمابنگاههای موجود به تامین ماشین آ با عنایت به شرایط اقتصادی کشور و نیاز

به مجلس و ضمن طرح موضوع در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ،  مقرر شد  االت بر تامین ماشین 1401( قانون بودجه 6بند )ص( تبصره ) اجرای  صنایع و معادن  و تاثیرات

آالت ماشین آالت مشابه داخلی با کیفیت مناسب وجود ندارد ماشین  که  در مواقعی تا   مجددا ابقاء و استمرار پیدا نموده   ( قانون امور گمرکی 119بند ) غ( ماده )موضوع ، دولت پیشنهاد گردد 

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

 


