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بررسي الیحه بودجه سال  1399كل كشور
 .57اصالح نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي

چکیده
يکي از درآمدهاي قابل اتکاي دولت در بودجههاي سالیانه مالیات بر واردات است .با توجه
به برآوردها از كسري قابل توجه بودجه سال  ،1399لزوم توجه به اصالحات در جهت
افزايش درآمدهاي مالیاتي بیش از پیش احساس ميشود .در اليحه بودجه سال ،1399
با مفروض گرفتن نرخ ارز  4200تومان بهعنوان مبناي اخذ حقوق ورودي ،رقم اين مالیات
 20هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
نتايج برآوردهاي مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد درصورتي كه نرخ ارز مبناي
محاسبه حقوق ورودي به نرخ ارز نیما (متوسط  11000تومان) تغییر يابد درآمد دولت از
محل حقوق ورودي نزديک به  35هزار میلیارد تومان افزايش خواهد يافت .ضمن آنکه در
نظر گرفتن نرخ ارز  4200توماني براي محاسبه حقوق ورودي ،عالوهبر كاهش درآمد
دولت ،نرخ مؤثر حقوق ورودي را نیز كاهش ميدهد و درنتیجه نرخ حمايت مؤثر از كاالي
داخلي در مقابل كاالي وارداتي را نیز عمالً كاهش داده است.
هرچند بررسيهاي مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد قیمت كنوني برخي از كاالها
در بازار از قیمتي كه برمبناي محاسبه حقوق ورودي جديد برآورد ميشود بیشتر است ،با
اينحال انتظار ميرود اين افزايش نرخ ارز منجر به افزايش قیمت برخي كاالها و درنتیجه بروز
آثار محدود تورمي و ركودي شود كه دولت ميتواند با كاهش نرخ تعرفه كاالهاي مورد دغدغه،
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اين آثار را كاهش دهد .نتايج برآوردها نشان ميدهد در صورتي كه نرخ تعرفه ورودي به نصف
كاهش يابد ،درآمد دولت حدود  16هزار میلیارد تومان افزايش خواهد يافت.
با توجه مالحظات بیان شده پیشنهاد ميشود نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي
به نرخ ارز نیمايي تغییر يابد .هرچند دولت ميتواند مبناي محاسبه حقوق ورودي را
براساس نرخ ارز تخصیص داده شده به گروههاي كااليي (نیمايي يا ترجیحي) تعیین كند،
با وجود اين پیشنهاد ميشود براي تمامي كاالها اعم از كاالهاي اساسي و يا ساير كاالها،
مبناي محاسبه حقوق ورودي به نرخ نیما تغییر يابد و نگرانيهاي تورمي و ركودي ناشي
از اين افزايش ،با تعديل نرخ تعرفه كاالها مرتفع گردد .در اين راستا پیشنهاد ميگردد
كمیسیون ماده ( )1وزارت صنعت معدن و تجارت با مد نظر قرار دادن اولويتهاي تولیدي
و سهم كاالي وارداتي از كل تقاضاي كشور نسبت به اصالح تعرفهها اقدام نمايد.
مقدمه
نرخ ارز همواره يکي از مؤلفههاي مهم در حوزه تجارت خارجي محسوب ميشود .بازار ارز
از انتهاي سال  1396با نوسان مواجه بوده و نرخ ارز از ابتداي سال  1397دچار وضعیت
چندنرخي شده است .نرخ ارز ترجیحي با عدد ثابت  4200تومان به ازاي هر دالر (مبناي
واردات كاالهاي اساسي) ،نرخ ارز در سامانه نیما (مبناي واردات ساير گروهها) و نرخ ارز
در سامانه سنا (مبناي معامالت صرافيها) مهمترين نرخهاي ارز در شرايط فعلي هستند
كه هريک براي مصارف مختلفي مورد استفاده قرار ميگیرد .درحال حاضر نرخهاي نیما
و سنا بهرغم برخي نوسانات ،اختالف قابل مالحظهاي با يکديگر ندارند؛ با اينحال نرخ ارز
ترجیحي همچنان اختالف جدي با نرخهاي مذكور دارد.
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درخصوص اينکه نرخ ارز ترجیحي و واردات كاالهاي اساسي با اين نرخ داراي چه پیامدهاي
مخربي براي اقتصاد است ،به كرات اشاره شده و گزارش جديدي نیز در اين زمینه در دست
انتشار است و بنابراين در اين گزارش به اين موضوع پرداخته نميشود .اما نکته قابل توجه آن
است كه با وجود آنکه بخش اصلي واردات با نرخ نیما صورت ميگیرد ،مبناي محاسبه حقوق
ورودي همچنان نرخ ارز ترجیحي است .اين موضوع بهخصوص در شرايطي كه كسري بودجه
دولت در سال  1399قابل توجه خواهد بود ،از منظر درآمدزايي براي دولت از اهمیت زيادي
برخوردار است .در ادامه اين گزارش سعي خواهد شد به ابعاد مختلف اين موضوع پرداخته شود.
 .1نحوه محاسبه حقوق ورودي
نحوه محاسبه حقوق ورودي و مبناي برابري نرخ ارز جهت ترخیص كاال ،با توجه به تعاريف
حقوق ورودي در قوانین مختلف ،تاكنون دستخوش تغییرات زيادي بوده است كه آخرين
آن بند «د» ماده ( )1قانون امور گمركي مصوب  1390/8/22است .براساس بند فوق
حقوق ورودي عبارت است از« :حقوق گمركي معادل چهار درصد ارزش گمركي كاال به
اضافه سود بازرگاني كه توسط هیئت وزيران تعیین ميگردد بهعالوه وجوهي كه به موجب
قانون ،گمرك مسئول وصول آن است و به واردات قطعي كاال تعلق ميگیرد ولي شامل
هزينههاي انجام خدمات نميشود».
مطابق بند مذكور حقوق گمركي بهصورت نسبتي از ارزش گمركي كاال تعیین ميشود.
بر ساس ماده ( )14قانون امورگمركي ،ارزش گمركي كاالي ورودي در همه موارد عبارت است
از «ارزش بهاي خريد كاال در مبدأ به اضافه هزينه بیمه و حملونقل ( )CIFبه اضافه ساير
هزينههايي كه به آن كاال تا ورود به اولین دفتر گمركي تعلق ميگیرد كه از روي سیاهه خريد
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يا ساير اسناد تسلیمي صاحب كاال تعیین مي شود و براساس برابري نرخ ارز اعالم شده توسط
بانک مركزي در روز اظهار است» .بنابراين رقم عايدي دولت از محل حقوق ورودي به ارزش
دالري كاالي وارداتي و همچنین نرخ ارز اعالمي بانک مركزي در روز اظهار وابسته است.
مطابق با تعريف فوق ،حقوق ورودي كاالهاي وارداتي نبايد كمتر از نرخ پايه  4درصد
باشد .تصويب نرخ حداقل برعهده مجلس است تا متضمن حداقل حقوق ورودي دريافتي
تحت نظارت مجلس باشد .به اين ترتیب دولت ميتواند مطابق تشريفات مقرر ،يعني
استفاده از ابزار كمیسیون ماده ( )1آيیننامه اجرايي مقررات صادرات و واردات ،حقوق
ورودي كاالها را با حفظ كف مشخص تعیین شده توسط مجلس تغییر دهد.
ازسوي ديگر جهت ترخیص كاال الزم است عالوهبر پرداخت حقوق ورودي 9 ،درصدِ
مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي بهعنوان مالیات بر ارزشافزوده به گمرك پرداخت
شود تا صاحب كاال بتواند كاالي خود را ترخیص نمايد .بهعبارت ديگر مطابق ماده ()14
قانون امور گمركي مصوب سال  1390مأخذ محاسبه مالیات بر ارزشافزوده ،عبارت است از
ارزش گمركي كاال (قیمت خريد ،هزينه حملونقل و حق بیمه) بهعالوه حقوق ورودي
مندرج در اوراق گمركي .شايان ذكر است از اين  9درصد 5 ،واحد درصد آن متعلق به دولت،
 3واحد درصد متعلق به شهرداري و  1واحد درصد آن متعلق به وزارت بهداشت ميباشد.
درمجموع عايدي دولت از محل واردات براساس فرمولهاي زير محاسبه ميگردد:
ارزش گمركي كاال = (ارزش بهاي خريد كاال  +هزينه بیمه  +هزينه حملونقل) × نرخ برابري ارز
حقوق ورودي = ارزش گمركي كاال × نرخ حقوق ورودي
مالیات بر ارزشافزوده = (حقوق ورودي  +ارزش گمركي كاال) × % 9
كل عایدي دولت از محل واردات = حقوق ورودي +مالیات بر ارزشافزوده
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 .2مروري بر نحوه تعیین نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي
همان گونه كه بیان شد براساس قانون امور گمركي مبناي محاسبه حقوق ورودي ،ارزش
گمركي كاالست كه طبق ماده ( )14اين قانون ارزش گمركي كاالي ورودي از ضرب ارزش
 CIFدر نرخ ارز اعالم شده توسط بانک مركزي در روز اظهار بهدست ميآيد .در جدول
 1براساس آمارهاي اخذ شده از گمرك و وزارت امور اقتصادي و دارايي ،عملکرد مالیات
بر واردات طي سالهاي  1390تا  1397با مؤلفههاي تقريبي محاسبه آن ارائه شده است.
بايد توجه داشت كه پیش از اين نیز ،سابقه افزايش نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق
ورودي در كشور وجود داشته است .با افزايش نرخ ارز در زمستان  ،1390بانک مركزي نرخ
 12260ريال به ازاي هر دالر را بهعنوان نرخ ارز رسمي كشور اعالم كرد .در اواخر آذرماه
 1391ادامه سیاست فروش ارز برمبناي نرخ  12260ريال براي هر دالر آمريکا مقدور نبوده
و لذا سیاست فروش ارز برمبناي نرخ مبادلهاي معادل حدوداً  24500ريال براي هر دالر
آمريکا در قالب ارز مبادلهاي به اجرا گذاشته شد .در قالب اين سیاست كه به تأيید كارگروه
اقتصادي ستاد تدابیر ويژه اقتصادي ازجمله رئیس كل بانک مركزي هم رسید ،مقرر شد
مصارف ارزي كشور از طريق اتاق مبادالت ارزي بانک مركزي و با نرخ مبادلهاي بهصورت
روزانه تعیین و تأمین شود و منحصراً مصارف ارزي اقالم محدودي از كاالهاي اساسي (غذا
و دارو) با نرخ ارز مرجع تأمین شود .متعاقباً از ابتداي سال  1392بانک مركزي براي تک
نرخي نمودن ارز ،نرخ ارز مرجع را به نرخ حدود  24500ريال تغییر داد.
بعد از دونرخي شدن نرخ ارز در سال  1390نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي نرخ ثابت
 12260ريال در نظر گرفته شد .با اينحال براساس ابالغیه وزارت امور اقتصادي و دارايي از ابتداي
آذرماه  1391نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي براي كلیه كاالهاي وارده و صادره ،نرخ مبادلهاي
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اعالمي ازسوي بانک مركزي تعیین شد .ضمن اينکه بهمنظور كنترل آثار تورمي اجراي اين
سیاست ،نرخ تعرفه كاالها كاهش پیدا كرد .همانطور كه در جدول زير مشاهده ميكنید نرخ
تعرفه واقعي در سال  1392حدود  6/5درصد بوده كه تقريباً نصف نرخ تعرفه سال  1390است.
عملکرد مالیات بر واردات طي سالهاي مذكور نشان ميدهد همانطور كه انتظار ميرود،
نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي نقش مهمي در میزان عايدي دولت از محل اين مالیات
داشته است .براي مثال مقايسه ارقام سالهاي  1391و  1393نشان ميدهد عليرغم اينکه
میزان واردات و نرخ تعرفه واقعي تفاوت چنداني ندارند بهدلیل افزايش نرخ ارز به حدود 2638
تومان عملکرد مالیات بر واردات  75درصد نسبت به سال  1391رشد داشته است.
جدول  .1مؤلفههاي محاسبه مالیات بر واردات (حقوق ورودي)
سال

تعرفه واقعي

ارزش واردات

نرخ ارز

(میلیون دالر)

(ریال)

*

(درصد)

61808

10889

11/37

78930

**

عملکرد مالیات بر واردات
(میلیارد ریال)

53450

15587

9/17

76403

49709

24767

6/53

80398

53569

26380

9/44

133426

1394

41539

29433

9/45

115542

1395

43684

31329

13/37

182939

1396

54459

33961

12/26

226715

1397

42612

41649

10/56

187373

مآخذ :محاسبات محقق و گزارشهاي عملکرد مالي دولت طي سالهاي  1385تا  ،1397وزارت امور اقتصادي و دارايي.
* نرخ ارز از تقسیم واردات ريالي به دالري محاسبه شده است.
** نرخ تعرفه واقعي از تقسیم مالیات بر واردات بر ارزش ريالي واردات محاسبه شده است

در سال  1397نیز با افزايش نرخ ارز مجدداً سیاستهاي پیشین تکرار شد .در فروردينماه
 ،1397نرخ ثابت  4200تومان به ازاي هر دالر بهعنوان نرخ رسمي ارز تعیین شد .با اينحال
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همانگونه كه انتظار ميرفت با بحرانيتر شدن وضعیت بازار ارز و اختالف شديد نرخ ارز
 42000ريالي و نرخ ارز بازار ،بانک مركزي اقدام به تأسیس سامانه نیما بهعنوان بستري براي
تخصیص ارز مورد نیاز براي واردات كاالها (به غیر از كاالهاي اساسي) نمود كه اين سیاست
تاكنون تداوم يافته است 1.متأسفانه عليرغم تغییر نرخ ارز تخصیص يافته به واردات كاالها (از
نرخ  4200تومان به نرخ نیما) ،اما نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي تغییر نیافت.
 .3ضرورت افزایش نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي
براساس برآورد مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،دولت در سال  ، 1399بدون در نظر
گرفتن  80هزار میلیارد تومان انتشار اوراق و حدود  47هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق
توسعه ملي (تبصره« ،)»4با حداقل  86هزار میلیارد تومان كسري بودجه مواجه خواهد بود 2.در
اينصورت اگر اين كسري از محل بانک مركزي تأمین شود (كه با توجه به پر بودن ظرفیت
انتشار اوراق و ساير ظرفیتهاي درآمدي بسیار محتمل است) ميتوان انتظار داشت كه در حدود
 20درصد تورم (عالوهبر تورم پیشبیني شده براي سالهاي  1399و  )1400در پي داشته باشد.
پیامدهاي تورمي ناشي از كسري بودجه آنقدر باالست كه الزم است منابع الزم براي
تأمین كسري بودجه از محلي تأمین شود كه آثار مخرب اقتصادي كمتري متوجه اقتصاد
شود .يکي از منابع درآمدي سالم دولت ،مالیات بر واردات است كه با افزايش نرخ ارز
مبناي محاسبه حقوق ورودي ميتواند افزايش قابل توجهي داشته باشد.
 .1مروري بر روند تغييرات نرخ ارز در سالهاي  1390تا  1392و سپس سالهاي  1397به بعد نشان ميدهد كه سياستگذار
تجربه شكست خورده گذشته را مجدداً تكرار كرده است .همانطور كه در سال  1392امكان ادامه سياست ارز  1226توماني
براي كاالي اساسي ميسر نبود ،درحال حاضر نيز ادامه تخصيص ارز با نرخ  4200تومان به ازاي هر دالر امكانپذير نبوده و در
تيجه در آينده نزديك متوقف خواهد شد .بنابراين الزم است تا هرچه زودتر در جهت اصالح اين سياست اقدام شود.
 .2گزارش «بررسي اليحه بودجه سال  1399كل كشور  .3كليات بودجه» (شماره مسلسل .)16764
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در سال  1397درآمد دولت از محل حقوق ورودي و مالیات بر ارزشافزوده در حدود
 29هزار میلیارد تومان بوده و در اليحه بودجه سال  1399نیز 20 ،هزار میلیارد تومان
عايدي از محل حقوق ورودي در نظر گرفته شده است اين درحالي است كه تغییر نرخ ارز
مبناي محاسبه حقوق ورودي ،ميتواند درآمد قابل توجهي براي دولت به همراه داشته باشد.
در ستونهاي اول و دوم جدول  2افزايش درآمد دولت حاصل از تغییر نرخ ارز مبناي
محاسبه حقوق ورودي با فرض افزايش نرخ ارز مبناي محاسبه (از ترجیحي به نیمايي) با دو
فرض براي نرخ ارز نیمايي براي سال  8500( 1399و  11000تومان) محاسبه شده است.
همانطور كه در اين جدول مشاهده ميشود با فرض عدم تغییر جدي واردات و نرخ تعرفه واقعي
نسبت به سال  1397و با فرض آنکه متوسط نرخ نیما در سال  8500 ،1397تومان (نرخ ارز
مفروض اليحه بودجه) باشد حدود  18/6هزار میلیارد تومان به درآمد دولت از محل افزايش
حقوق ورودي اضافه خواهد شد .در صورتيكه متوسط نرخ ارز سامانه نیما در سال  1399حدود
 11هزار تومان باشد اين رقم تا حدود 29/7هزار میلیارد تومان افزايش خواهد يافت.
همچنین در رديف پنجم جدول مذكور افزايش درآمد ناشي از مالیات بر ارزشافزوده برآورد
شده است .با توجه به آنکه عمده كاالهاي وارداتي واسطهاي يا سرمايهاي هستند ،در ساير زنجیرههاي
تولید مالیات بر ارزشافزوده براساس نرخ نیما محاسبه شده و بنابراين لحاظ درآمد فوقالذكر به نوعي
دوباره شماري است .با اينحال با توجه به آنکه درحال حاضر پوشش مالیات بر ارزشافزوده 100
درصدي نیست و برخي برآوردها حاكي از شمول دوسومي مالیات بر ارزشافزوده است ،ميتوان
نتیجه گرفت حداقل يکسوم از درآمد برآورد شده به درآمدهاي دولت افزوده شود .با در نظر گرفتن
فرض مذكور ،مجموع افزايش درآمد دولت ناشي از افزايش نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي
براي نرخهاي ارز  8500و  11000توماني بهترتیب  22/3و  35/4هزار میلیارد تومان برآورد ميشود.
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با توجه به آنکه دولت دغدغههاي تورمي را نیز دنبال ميكند ،براي كاالهاي مورد
دغدغه ميتواند نرخ تعرفه را كاهش دهد .البته براساس بند «د» ماده ( )1قانون امور گمركي
اين نرخ كمتر از  4درصد نميتواند تعیین شود .در سناريوهاي  3و  4نرخ ارز مبناي محاسبه
حقوق ورودي بهترتیب  8500و  11000تومان در نظر گرفته شده و بهطور همزمان نرخ
تعرفه به نصف كاهش يافته است (بهطوري كه كمتر از  5درصد تعیین نشود) .در صورتيكه
نرخهاي تعرفه به نصف كاهش يابد ،انتظار ميرود در سناريوي نرخ ارز  8500و 11000
توماني بهترتیب  7/3و  15/8هزار میلیارد تومان به درآمدهاي دولت افزوده شود.
جدول  .2افزایش درآمد دولت ناشي از تغییر نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي
سناریوي  1سناریوي  2سناریوي  3سناریوي 3

عنوان
نرخ ارز براي همه كاالها اعم از اساسي و ساير كاالها (ريال)
نرخ تعرفه واقعي با در نظر گرفتن ثبات ساير شرايط (درصد)

110000
مشابه
1398

مشابه
1398

110000
نصف سال
1398

نصف سال
1398

افزايش درآمد ناشي از حقوق ورودي (هزار میلیارد تومان)
افزايش درآمد ناشي از مالیات بر ارزشافزوده (هزار میلیارد تومان)
برآورد مجموع افزایش درآمد دولت (هزار میلیارد تومان)
مأخذ :محاسبات محقق براساس آمار واردات سال  1397گمرك.

شايان ذكر است محاسبات جدول  2با در نظر گرفتن فروض زير انجام شده است:
 .1فرض اصلي اين است كه میزان واردات سال  1399برابر با واردات سال  1397و
برابر با  41میلیارد دالر خواهد

بود1.

 .1با توجه به اینکه در زمان نگارش گزارش ،تنها آمار واردات در  8ماه نخست سال 1398منتشر شده ،چنين
فرضی در نظر گرفته شده است .همچنين افزایش نرخ تسعير ارز به منزله افزایش تعرفههای وارداتی است
که انگيزه واردات رسمی را کاهش میدهد و زمينه قاچاق را فراهم میکند؛ اما حتی اگر بخشی از واردات
رسمی با واردات غيررسمی جایگزین شود ،ميزان عایدی ناشی از تغيير نرخ تسعير بهقدری باالست که
همچنان بتواند بخش قابل توجهی از کسری بودجه را پوشش دهد.
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 .2با توجه به ممنوعیت واردات خودرو ،میزان واردات خودرو براي سال  1399صفر
در نظر گرفته شده است.
 .4بررسي آثار اجراي سیاست بر قیمت كاالهاي وارداتي
شايد بتوان گفت مهمترين مالحظهاي كه درخصوص افزايش نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق
ورودي وجود دارد ،افزايش قیمت كاالهاي وارداتي است .در اينخصوص الزم است تأكید شود
كه افزايش قیمت كاالهاي وارداتي ناشي از افزايش نرخ ارز ،اجتناب ناپذير است .بررسيها
نشان ميدهد افزايش نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي به نرخ ارز نیما ( )11000بهطور
متوسط باعث افزايش  6تا  11/4درصدي قیمت كاالهاي وارداتي خواهد شد (نحوه برآورد در
پیوست گزارش آورده شده است) .اين درحالي است كه در برخي موارد ،اثر تورمي ناشي از
اين اقدام بیش از واقعیت تصور ميشود .در اينخصوص موارد زير قابل ذكر است:
 .1سهم حقوق ورودي در قیمت تمام شده كاال :بخش زيادي از كاالهاي وارداتي،
مواد اولیه و كاالهاي واسطهاي هستند كه نرخ حقوق ورودي پايیني دارند و درمجموع
سهم حقوق ورودي در قیمت نهايي اين كاالها ناچیز است .بنابراين هرچند موجب افزايش
قیمت كاال ميشود ،اما اين مقدار قابل توجه نیست.
 .2قیمتگذاري برخي كاالها براساس نرخ ارز نیمایي (در عمل) :هرچند درحال
حاضر حقوق ورودي با نرخ  4200تومان به ازاي هر دالر محاسبه ميشود ،اما قیمت
كاالهاي ترخیص شده از گمرك و عرضه شده در بازار ،در بسیاري از موارد بیشتر از قیمتي
است كه با نرخ حقوق ورودي  4200تومان به ازاي هر دالر بهدست ميآيد.
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در جدول  3قیمت كاالي اتیلاستات (با قیمت  CIFمعادل  10/5دالر براي هر
كیلوگرم) از زمان ورود به كمرگ تا عرضه در بازار محاسبه شده است .رشد قیمتهاي
ترخیص تا زمان رسیدن به بازار (كه ناشي از ساير هزينهها و سود است) ،براي كاالي
اتیلاستات و ساير كاالهاي جدول  4به كمک اطالعات سال  1396بهعنوان دوره

باثبات1

قبل از بحران ارزي ،استخراج و به محاسبات انجام شده تعمیم يافته است.
جدول  .3محاسبه هزینههاي گمركي كاالهاي وارداتي
ردیف

عنوان

1

نرخ حقوق ورودي

2

ارزش توماني كاال ()1

3

ارزش توماني كاال ()2

4

حقوق ورودي

5

مالیات بر ارزش افزوده

6

حق هالل احمر

7

هزينههاي گمركي

8

قیمت تمام شده ترخیص

9

قیمت تمام شده در بازار

شرح
نرخ حقوق گمركي ( + )%4سود بازرگاني
%6 + %4 =%10
قیمت  × CIFنرخ تسعیر اعالم شده توسط بانک مركزي ( 4200تومان)
10/5 × 4200 = 44100
قیمت  × CIFنرخ تسعیر ارز تأمینشده
10/5 × 10700 = 112350
ارزش توماني كاال ( × )1نرخ حقوق ورودي
%10 × 44100 = 4410
(حقوق ورودي  +ارزش توماني كاال (%9 × ))1
9% × )44100 + 4410( = 4365/9
حقوق ورودي × % 1
% 1 × 4410 = 44/1
حقوق ورودي  +مالیات بر ارزشافزوده  +حق هالل احمر
44/1 + 4365/9 +4410 = 8820
هزينههاي گمركي  +هزينه خدمات  +ارزش توماني كاال ( )1يا ()2
112350 + 3000 + 8820 = 124170
قیمت تمام شده ترخیص  +ساير هزينهها  +سود
37251 + 124170 = 161421

مأخذ :قانون امور گمركي كشور و محاسبات محقق.

Steady State

1.
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طبق محاسبات جدول فوق ،رديف ( )9بیانگر «قیمت انتظاري» 1است كه چنانچه
تخفیف گمركي يا محاسبه حقوق ورودي با دالر  4200تومان به هدف خود اصابت كند
بايد رخ بدهد  .در مثالي كه زده شده است قیمت انتظاري يک كیلوگرم اتیلاستات برابر
با  161421تومان است ،اين درحالي است كه بررسي قیمتهاي بازار (قیمتهاي
مبادلهاي) نشان ميدهد درحال حاضر هر كیلوگرم اتیلاستات با قیمت  173000تومان
به فروش ميرسد كه با قیمت انتظاري خود حدود  12000تومان فاصله دارد.
در جدول  4اين محاسبات براي برخي كاالهاي ديگر نیز انجام شده است.
جدول  .4میزان اثرگذاري تخفیف گمركي بر قیمت برخي كاالهاي وارداتي با نرخ نیمایي
قیمت تمام شده در بازار نرخ رشد
(قیمت انتظاري) (تومان)
شرح كاال

واحد

قیمت

اندازهگیري (دالر)

حقوق

محاسبه

محاسبه

ورودي

هزینههاي هزینههاي

(درصد)

گمركي با

گمركي با

درصد

قیمت
انتظاري با قیمت نهایي
تغییر

مصرفكننده

محاسبات

(تومان)

نرخ تسعیر نرخ تسعیر از ترجیحي
موز*
آناناس*

لوبیا

چیتي*

4200

نیمایي

به نیمایي

اختالف
قیمتهاي
موجود با
قیمتهاي
انتظاري

kg

0/65

20

10913

12539

% 14/91

13186

%21

kg

0/92

26

17482

20859

%14/46

19200

%10

kg

0/9

5

12767

13151

% 3/01

16130

%26

لوبیا چشم
بلبلي*

kg

1

5

14185

14612

% 3/01

15500

%9

سفید*

kg

0/97

32

14227

16205

% 13/9

14500

%2

لوبیا

عدس*

دانه

kg

0/5

5

7092

7306

% 3/01

9766

%38

لپه

kg

0/44

10

7847

8480

%8/06

9550

%22

كنجد*

kg

1/3

10

18799

19909

% 5/9

24000

%27

پنبه*

kg

0/65

5

9220

9498

% 3/01

9900

%7

 .1منظور از قيمت انتظاري در بازار ،قيمتي است كه انتظار ميرود با محاسبه حقوق ورودي بر مبناي  4200تومان
به ازاي هر دالر ،كاالي مورد نظر در بازار عرضه شود.
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قیمت تمام شده در بازار نرخ رشد
(قیمت انتظاري) (تومان)
شرح كاال

واحد

قیمت

اندازهگیري (دالر)

حقوق

محاسبه

محاسبه

ورودي

هزینههاي هزینههاي

(درصد)

گمركي با

گمركي با

درصد

قیمت
انتظاري با قیمت نهایي
تغییر
محاسبات

مصرفكننده
(تومان)

نرخ تسعیر نرخ تسعیر از ترجیحي
چاي*

گوشت
گوسفندي*

گوشت

منجمد*

اختالف
قیمتهاي
موجود با
قیمتهاي
انتظاري

4200

نیمایي

به نیمایي

kg

4

20

60051

66879

% 11/37

86144

%43

kg

6/4

5

90788

92620

% 2/02

99618

%10

kg

3/6

5

51068

52099

% 2/02

55000

%8

شیر خشک
صنعتي*

kg

0/52

40

8380

10155

% 21/18

8500

%1

سیمان آلومینو

kg

0/5

5

7187

7546

%5

7800

%9

بلبرينگ 606
بوش بلند

يک عدد

0/09

10

1320

1427

%8/06

2500

%89

kg

1/2

5

18332

18883

% 3/01

78900

%331

كاتريج 05 X
(هر عدد)

يک عدد

10

15

149751

166237

% 11/01

165000

%10

اتیلاستات

kg

10/5

10

161421

169073

% 5/7

17300

%8

اسید فسفريک

kg

1/2

10

17880

19322

%8/06

21500

%20

تیالپیا*

kg

1/5

55

27369

34952

% 27/70

46000

%68

چسب ماتیکي 9
گرمي

يک عدد

0/089

20

1567

1807

% 15/32

4500

%187

مداد رنگي

 12عدد

0/6

55

11831

15944

%34/76

20000

%69

خودكار

يک عدد

0/105

26

1887

2245

% 18/98

4500

%138

كود

*NPK

*كاال مشمول معافیت مالیاتي است.
مأخذ :مقررات صادرات واردات  ،1398مركز آمار ،محاسبات انجامشده.

براساس محاسبات جدول  ، 4قیمت كاالهاي نشان داده شده در بازار ،درمجموع
بهطور متوسط  50درصد باالتر از قیمت مورد انتظار است.
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بنابراين هرچند در مجموع قیمت كاالهاي وارداتي ،به دلیل افزايش حقوق ورودي،
با افزايش مواجه خواهد بود ،اما مقدار افزايش حقوق ورودي به احتمال زياد كمتر از
افزايش متناسب با نرخ تسعیر است ،كه در نتیجه آن ،افزايش قیمت كليِ كاالهاي وارداتي
بین  6تا  11/4درصد پیشبیني ميشود.
 .5پیامدهاي ركودي
يکي ديگر از نگرانيهاي مربوط به پیامدهاي اجراي اين پیشنهاد ،پیامدهاي ركودي ناشي
از آن است .مدافعان اين نظريه معتقدند از آنجايي كه در حدود  61درصد از واردات كشور
را كاالهاي واسطهاي تشکیل ميدهد ،افزايش قیمت اين كاالها درنتیجه افزايش نرخ
تسعیر حقوق ورودي ،ميتواند بنگاههاي اقتصادي را با مشکل سرمايه در گردش مواجه
كرده و پیامدهاي ركودي در پي داشته باشد.
در اينخصوص شايان ذكر است كه همانطور كه در باال اشاره شد ،افزايش قیمت
كاالهاي وارداتي ناشي از افزايش نرخ تسعیر حقوق ورودي ،اوالً بهدلیل سهم ناچیز نرخ
حقوق ورودي در قیمت تمام شده كاالهاي واسطهاي و ثانیاً بهدلیل حاشیه سود باالي
بسیاري از اين كاالها كه به مراتب باالتر از حاشیه سود سال  1396است (جدول  ،)4با
احتمال زيادي كمتر از مقادير پیشبیني شده خواهد بود.
با اينحال ميتوان تدابیري نیز براي كاهش اصابت اين افزايش قیمت به بنگاههاي
اقتصادي انديشید؛ مانند اعطاي وام به بنگاهها براي تأمین سرمايه در گردش (از محل
افزايش نرخ تسعیر حقوق ورودي) و يا كاهش نرخ حقوق ورودي كاالهاي واسطهاي
همزمان با افزايش نرخ تسعیر.
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جمعبندي و پیشنهادها
نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي رابطه مستقیمي با درآمدهاي دولت ناشي از مالیات
بر واردات دارد .بررسيها نشان ميدهد از ابتداي سال  1397و اعالم تخصیص ارز 4200
توماني به كاالها ،نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي  4200تومان لحاظ ميگردد .اين
درحالي است كه بخش زيادي از كاالها هماكنون با نرخ نیمايي وارد ميشوند و بهطور
منطقي بايد اين نرخ مبناي محاسبه حقوق ورودي قرار گیرد.
وجود نرخهاي چندگانه و هدررفت منابع دولت درنتیجه اختصاص ارز با نرخ  4200تومان به
ازاي هر دالر ،باعث شده است تا حذف ارز  4200توماني اجتناب ناپذير باشد و انتظار ميرود كه اين
اتفاق در آينده رخ دهد .با وجود اين تداوم روند محاسبه حقوق ورودي برمبناي نرخ ارز  4200توماني
باعث شده است تا درآمدي كه ميتوانست نصیب دولت شود و درنتیجه از طريق باز توزيع آن ،در
اختیار مردم قرار گیرد ،درحال حاضر در بین واردكنندگان توزيع شود .ضمن آنکه ايجاد كسري بودجه
و مالیات تورمي ناشي از پولي شدن كسري بودجه ،مردم را تحت فشار قرار خواهد داد.
نتايج برآوردهاي مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد در صورتيكه نرخ ارز مبناي
محاسبه حقوق ورودي به نرخ ارز نیما تغییر يابد ،درآمد دولت در سناريوهاي مختلف بین
 7تا  35هزار میلیارد تومان افزايش خواهد يافت.
همچنین بررسيهاي مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد  ،افزايش نرخ ارز مبناي محاسبه
حقوق ورودي به نرخ ارز نیمايي ،منجر به افزايش متوسط قیمت كاالهاي وارداتي تا حداكثر 11
درصد خواهد شد .البته با توجه به اينکه قیمت كنوني بسیاري از كاالهاي وارداتي در بازار از قیمتي
كه برمبناي محاسبه حقوق ورودي با نرخ ارز نیمايي برآورد ميشود بیشتر است ،لذا متوسط افزايش
قیمت كاالهاي وارداتي ناشي از اين سیاست ،به مراتب كمتر از  11درصد خواهد بود.
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بهمنظور كاهش آثار تورمي اين سیاست ،يک پیشنهاد آن است كه براي كاالهاي مورد دغدغه،
نرخ تعرفه ورودي كاهش يابد .نتايج برآوردها نشان ميدهد در صورتيكه نرخ تعرفه ورودي بهصورت
میانگین به نصف كاهش يابد ،درآمد دولت حدود  16هزار میلیارد تومان افزايش خواهد يافت.
با توجه مالحظات بیان شده پیشنهاد ميشود نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي به
نرخ ارز نیمايي تغییر يابد .هرچند دولت ميتواند براساس نرخ ارز تخصیص داده شده به
گروههاي كااليي ،اما در نظر گرفتن دو نرخ ارز براي ترخیص كاالها در محاسبه حقوق
ورودي ،با تغییر از يک گروه كاال به گروه ديگر ،براحتي عايدي هنگفتي نصیب واردكنندگان
خواهد كرد و مفسدهزا خواهد بود .بنابراين جهت افزايش شفافیت و جلوگیري از بروز فساد
در ارزيابي كاالهاي وارداتي پیشنهاد ميشود نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي براي
همه كاالها ،اعم از كاالهاي اساسي و يا ساير كاالها ،به نرخ نیما تغییر يابد.
همچنین پیشنهاد ميشود نگرانيهاي تورمي و ركودي ناشي از اين افزايش نرخ ارز،
با تعديل نرخ تعرفه كاالها مرتفع شود .در اين راستا كمیسیون ماده ( )1وزارت صنعت
معدن و تجارت ميتواند با مد نظر قرار دادن اولويتهاي تولیدي و سهم كاالي وارداتي از
كل تقاضاي كشور نسبت به اصالح تعرفهها اقدام نمايد.
پیشنهاد قانوني
از ابتداي فروردينماه  1399نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي براي كلیه كاالهاي وارده،
نرخ ارز نیمايي اعالمي ازسوي بانک مركزي است كه با رعايت ماده ( )14قانون امور گمركي
مصوب ( 1390براساس نرخ برابري ارز اعالم شده توسط بانک مركزي در روز اظهار) است.
بهمنظور حداقلسازي آثار تورمي و ركودي اجراي اين سیاست ،كمیسیون ماده ( )1وزارت
صنعت ،معدن و تجارت موظف است نسبت به اصالح حقوق ورودي واقعي اقدام كند.
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پیوست
آثار تغییر نرخ ارز بر قیمت كاالهاي وارداتي
نرخ ارز نیمايي

𝑛𝑥𝑒

نرخ ارز مبنا محاسبه حقوق ورودي

𝑏𝑥𝑒

نرخ ارز جديد مبنا محاسبه حقوق ورودي

𝑏𝑛𝑥𝑒

واردات دالري

𝑝𝑚𝐼

نرخ تعرفه

𝑛

نرخ مالیات بر ارزشافزوده

%9

كل هزينه فعلي كاالي وارداتي

𝑝𝑚𝐼 × 𝑏𝑥𝑒 × )𝑛𝑒𝑥𝑛 × 𝐼𝑚𝑝 + (𝑛 + 9% + 9%

هزينه كاال در صورت تغییر
نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق
ورودي به 𝑏𝑛𝑥𝑒

𝑝𝑚𝐼 × 𝑏𝑛𝑥𝑒 × )𝑛𝑒𝑥𝑛 × 𝐼𝑚𝑝 + (𝑛 + 9% + 9%

میزان افزايش قیمت
درصد رشد

𝑏𝑥𝑒 𝑒𝑥𝑛𝑏 −
𝑝𝑚𝐼 × 𝑏𝑥𝑒
𝑏𝑥𝑒
𝑏𝑥𝑒 𝑒𝑥 −
𝑏𝑛 × )𝑛(𝑛 + 9% + 9%
𝑥𝑒

× )𝑛(𝑛 + 9% + 9%

𝑏

𝑛𝑥𝑒
)𝑛𝑒𝑥𝑏 + (𝑛 + 9% + 9%

با فرض
𝑒𝑥𝑛 = 11000,
11000
𝑒𝑥𝑏 = 4200,
)+ (10% + 9% + 9% × 10%
4200
𝑒𝑥𝑛𝑏 = 11000,
= 11.4%
𝑛 = 10.5%
درحال حاضر مبناي دريافت مالیات بر ارزشافزوده از مصرفكننده نهايي قیمت بازاري كاالست كه به
نوعي ارز نیمايي در آن لحاظ شده بنابراين انتظار ميرود اثر افزايش نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي
بر كاالها از كانال مالیات بر ارزش افزوده بسیار كمتر از برآورد مذكور باشد .با اين فرض قیمت كاالهاي
وارداتي بهطور متوسط  6درصد افزايش خواهد يافت.
11000 − 4200
4200

× )(10% + 9% + 9% × 10%
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