اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح اصالح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی»

چكيده
مشخصات طرح
دوره یازدهم ـ سال اول

شماره ثبت:
60

الزمه برقرار ي توازن و تعادل ميان منابع و مصارف بودجه ،وجود منابع قابل اتكا در بودجه است كه ماحصل
پيشبينيهاي واقع بينانه و صحيح از درآمدهاي دولت است .يكي از منابع اصلي درآمدي دولت ،ماليات بر

واردات1

(حقوق ورودي) 2است كه بهعنوان يكي از اقالم مالياتهاي غيرمستقيم ،ذيل درآمدهاي عمومي كشور قرار ميگيرد
و جزء درآمدهاي قابل اتكاي دولت در بودجههاي ساليانه است .در اليحه بودجه سال  ،1399با مفروض گرفتن نرخ
ارز  42هزار ريال بهعنوان مبناي اخذ حقوق ورودي ،رقم اين ماليات  200هزار ميليارد ريال برآورد و به تصويب
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اقتصادي

دفتر :مطالعات
اقتصادي

مجلس شوراي اسالمي رسيده است؛ تحقق اين رقم مصوب ،به مؤلفههايي مانند ارزش واردات ،متوسط نرخ تعرفه
واقعي ،نرخ ارز و  ...بستگي دارد .با توجه به برآوردها از كسري بودجه سال  1399كل كشور ،لزوم توجه به اصالحات
منابع بودجهاي در جهت افزايش درآمدهاي غيرنفتي ،بيش از پيش احساس ميشود.
از طرفي ،در نظر گرفتن نرخ ارز  42هزار ريال براي محاسبه حقوق ورودي بهجاي نرخ ارز نيمايي (حدود 200
هزار ريال) ،عالوه بر كاهش درآمد دولت ،نرخ مؤثر حقوق ورودي را نيز كاهش داده و درنتيجه نرخ حمايت مؤثر از
كاالي داخلي در مقابل كاالي وارداتي عمالً به حدود يكپنجم 3كاهش يافته است .نتايج برآوردهاي مركز پژوهشهاي

سایر دفاتر:

مجلس نشان مي دهد درصورتي كه نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي به نرخ ارز نيما (متوسط  200هزار ريال)

مطالعات حقوقی

تغيير يابد ،با فرض عدم تغيير حجم واردات ،درآمد دولت از محل حقوق ورودي حدود  998هزار ميليارد ريال و

مطالعات زیربنایی
مطالعات ماليه عمومی
و توسعه مدیریت

مطالعات سياسی
مشخصات گزارش

عايدي ناشي از ماليات بر ارزشافزوده نيز  663هزار ميليارد ريال افزايش خواهد يافت (درمجموع  1661هزار ميليارد
ريال عايدي نصيب دولت ميشود) .البته برآوردهاي گمرك حاكي از آن است كه طبق آمار واردات سال  1398عوايد
اجراي طرح در نيمهدوم سالجاري (با فرض نرخ ارز نيمايي  200هزار ريال و كاهش  25درصدي واردات در  6ماهه
دوم سال  1399نسبت به مدت مشابه سال  1398و بدون اعمال هرگونه تعديلي در نرخ حقوق ورودي) رقمي بالغ
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 .1منظور از ماليات بر واردات در بودجههاي سنواتي ،كل حقوق ورودي ريالي دريافت شده از كاالهاي وارداتي است كه معموال ً شامل حقوق
ورودي اخذ شده از خودروي سواري و ساير كاالها و همچنين حقوق ورودي دستگاههاي اجرايي و نظاير آن است.
 .2براساس بند «د» ماده ( )1قانون امور گمركي مصوب  1390/8/22حقوق ورودي عبارت است از« :چهار درصد ارزش گمركي كاال به اضافه سود بازرگاني
كه توسط هيئت وزيران تعيين ميگردد بهعالوه وجوهي كه به موجب قانون ،گمرك مسئول وصول آن است و به واردات قطعي كاال تعلق ميگيرد ،ولي
شامل هزينههاي انجام خدمات نميشود» .درمجموع و بهطور خالصه عايدي دولت از محل واردات براساس فرمولهاي زير محاسبه ميگردد:
ارزش گمركي كاال = (ارزش بهاي خريد كاال  +هزينه بيمه  +هزينه حملونقل) × نرخ برابري ارز
حقوق ورودي = ارزش گمركي كاال × نرخ حقوق ورودي
ماليات بر ارزشافزوده = (حقوق ورودي  +ارزش گمركي كاال) × % 9
كل عايدي دولت از محل واردات = حقوق ورودي +ماليات بر ارزشافزوده
 .3در صورتي كه بهجاي نرخ تسعير نيما(حدود  200هزار لاير) از نرخ ارز ترجيحي ( 42هزار لاير) استفاده شود ،عمال ً نرخ حمايت مؤثر از كاالهاي
توليد داخل به يكپنجم كاهش يافته است.
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بر  40هزار ميليارد تومان عايد دولت شود 1.اگرچه اين انتظار وجود دارد كه درصورت افزايش نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي به
نرخ ارز نيما قيمت برخي از كاالها افزايش نسبي يابد ،اما بررسيهاي اين مركز نشان ميدهد:
اوالً قيمت كنوني برخي از كاالها در بازار از قيمتي كه برمبناي محاسبه حقوق ورودي جديد ( براساس نرخ ارز نيما) برآورد ميشود
بيشتر است،
ثانياً نگراني افزايش قيمت برخي كاالها و درنتيجه بروز آثار محدود تورمي و ركودي را ميتوان با كاهش نرخ سود بازرگاني كاالهاي
هدف ،كنترل نمود.
درخصوص اينكه تخصيص ارز با نرخ ترجيحي براي واردات كاالهاي اساسي ،داراي چه پيامدهاي مخربي براي اقتصاد ايران است ،به
كرات و در گزارشهاي مختلف مركز پژوهشها بحث و تحليل شده است 2و لذا در اين گزارش به اين موضوع پرداخته نميشود .اما نكته
قابل توجه آن است كه با وجود آنكه درحال حاضر بخش اصلی واردات با نرخ نيما صورت میگيرد ،مبناي محاسبه حقوق
ورودي همچنان نرخ ارز ترجيحی  42هزار ریالی است .درمجموع بهنظر ميرسد تغيير نرخ ارز مبناي حقوق ورودي از نرخ ارز
ترجيحي ( 42هزار ريال) به نرخ ارز نيمايي با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي و وضعيت اقتصادي ناشي از كرونا و همچنين با هدف
جلوگيري از پولي شدن كسري بودجه كه تبعات تورمي براي اقتصاد كشور خواهد داشت ،يك ضرورت است.
 .1مفاد طرح و هدف آن
متن طرح پيشنهادي بهشرح ذيل است:
«از ابتداي فروردين سال  1399نرخ ارز مبناي حقوق ورودي براي كليه كاالهاي وارده و صادره ،نرخ ارز نيمايي اعالمي ازسوي بانك
مركزي است كه با رعايت ماده ( )14قانون امور گمركي مصوب سال ( 1390براساس برابري نرخ ارز اعالم شده توسط بانك مركزي در
روز اظهار) ميباشد .بهمنظور حداقل سازي آثار تورمي و ركودي اجراي اين سياست كميسيون ماده ( )1وزارت صنعت ،معدن و تجارت
موظف است نسبت به اصالح حقوق ورودي واقعي اقدام نمايد».
هدف اين طرح جبران كسري بودجه دولت از طريق اصالح نرخ ارز مبناي حقوق ورودي از نرخ ارز ترجيحي به نرخ ارز نيمايي و
جلوگيري از پولي شدن كسري بودجه (افزايش بدهي دولت به بانك مركزي براي تأمين كسري بودجه) است.
 .2پيشينه اصالح نرخ ارز مبناي حقوق ورودي
الف) افزايش نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي در كشور مسبوق به سابقه بوده است .در زمستان  ،1390بانك مركزي نرخ 12260
ريال به ازاي هر دالر را بهعنوان نرخ ارز رسمي كشور اعالم كرد .در اواخر آذرماه  1391ادامه سياست فروش ارز برمبناي نرخ 12260
ريال براي هر دالر آمريكا مقدور نبود و لذا سياست فروش ارز برمبناي نرخ مبادلهاي معادل حدوداً  24500ريال براي هر دالر آمريكا در
قالب ارز مبادلهاي به اجرا گذاشته شد .بعد از دونرخي شدن ارز براساس ابالغيه وزارت امور اقتصادي و دارايي از ابتداي آذرماه  1391نرخ
 .1نامه دريافتي از گمرك جمهوري اسالمي ايران با شماره  99/661376مورخ  99/06/11در پاسخ به نامه شماره  82-13200/4079مورخ .1399/06/04
 .2رجوع شود به گزارشهاي مرکز پژوهشهاي مجلس با شماره مسلسلهاي  16430 ،16284و  16929و عناوين «بررسي اليحه بودجه سال  1398کل کشور
 .61ارزيابي نتايج اختصاص ارز با نرخ ترجيحي و پيشنهادات اصالحي»« ،سياست حمايتي جايگزين ارز ترجيحي» و «بررسي اليحه بودجه سال  1399کل کشور
 .70واردات کاالهاي اساسي با ارز ترجيحي».
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ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي براي كليه كاالهاي وارده و صادره ،نرخ مبادلهاي اعالمي ازسوي بانك مركزي تعيين شد .ضمن اينكه
بهمنظور كنترل آثار تورمي اجراي اين سياست ،نرخ تعرفه كاالها كاهش پيدا كرد .همانطور كه در جدول زير مشاهده ميشود نرخ تعرفه
واقعي در سال  1392حدود  6/5درصد بوده كه تقريباً نصف نرخ تعرفه واقعي سال  1390بوده است.
ب) عملكرد ماليات بر واردات طي سالهاي مذكور نشان ميدهد همانطور كه انتظار ميرود ،نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي نقش
مهمي در ميزان عايدي دولت از محل اين ماليات داشته است .براي مثال مقايسه ارقام سالهاي  1391و  1393نشان ميدهد عليرغم
اينكه ميزان واردات و نرخ تعرفه واقعي تفاوت چنداني ندارند بهدليل افزايش نرخ ارز به حدود  2638تومان عملكرد ماليات بر واردات در
سال  1393حدود  75درصد نسبت به سال  1391رشد داشته است.
جدول  .1مؤلفههاي محاسبه ماليات بر واردات( 1حقوق ورودي)
سال

ارزش واردات

ارزش ریالی واردات

(ميليون دالر)

(ميليارد ریال)

نرخ ارز
*

(ریال)

عملكرد ماليات بر واردات
(ميليارد ریال)

تعرفه واقعی
**

(درصد)

61808

10889

78930

11/37

53450

15587

76403

9/17

49709

24767

80398

6/53

53569

26380

133426

9/44

1394

41539

29433

115542

9/45

1395

43684

31329

182939

13/37

1396

54459

33961

226715

12/26

1397

42612

41649

187373

1398

43735

1835802

41975

158825

***

10/56
8/65

مأخذ :محاسبات محقق و گزارشهاي عملكرد مالي دولت طي سالهاي  1385تا  ،1398وزارت امور اقتصادي و دارايي.
* نرخ ارز از تقسيم واردات ريالي به دالري محاسبه شده است.
** نرخ تعرفه واقعي از تقسيم عملكرد ماليات بر واردات بر ارزش ريالي كل واردات محاسبه شده است.
***تفاوت رقم عملكرد ماليات بر واردات در سال  158825( 1398ميليارد ريال) نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال  325150( 1398ميليارد ريال) عالوهبر بيشبرآوردي
رقم مصوب قانون بودجه ،بهدليل اعطاي تخفيفات و ترجيحاتي از قبيل :تخفيف حقوق ورودي ،معافيت ماشينآالت خط توليد ،معافيت طالي بانك مركزي ،معافيت تجهيزات
نظامي ،معافيت رؤساي كشورها ،معافيت كاالي امداد و نجات ،معافيت مأموران سياسي ،معافيت هيئت امنا ،تخفيف مناطق محروم ،تخفيف مناطق آزاد و ويژه ،تخفيف مبادالت
مرزي ،تخفيف اسقاط ،تخفيف ترجيحات تعرفه ،تخفيف جانبازان ،تخفيف ارزشافزوده مناطق آزاد ،معافيت مؤسسات دانشبنيان و  ...ميباشد.

در سالهاي 1397و  1398نيز با افزايش نرخ ارز مجدداً سياستهاي پيشين تكرار شد .در فروردينماه  ،1397نرخ ثابت  42هزار
ريال به ازاي هر دالر بهعنوان نرخ رسمي ارز تعيين شد .با اينحال همانگونه كه انتظار ميرفت با بحرانيتر شدن وضعيت بازار ارز و
اختالف شديد نرخ ارز  42هزار ريالي و نرخ ارز بازار آزاد ،بانك مركزي اقدام به تأسيس سامانه نيما بهعنوان بستري براي تخصيص ارز
مورد نياز براي واردات كاالها (بهغير از كاالهاي اساسي) نمود كه اين سياست تاكنون تداوم يافته است 2.متأسفانه عليرغم تغيير نرخ ارز
 .1حسين هروراني« ،بررسي اليحه بودجه سال  1399کل کشور  .54ماليات بر واردات» ،مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،شماره مسلسل ،16861
زمستان 1398
 .2مروري بر روند تغييرات نرخ ارز در سالهاي  1390تا  1392و سپس سالهاي  1397به بعد نشان ميدهد كه سياستگذار تجربه شكستخورده 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 درنتيجه در آينده نزديك م توقف خواهد شد .بنابراين الزم است تا هرچه زودتر در جهت اصالح اين سياست اقدام شود.
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تخصيصيافته به واردات اغلب كاالها (از نرخ  42هزار ريال به نرخ نيما) ،تاكنون نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي تغيير نيافته و همان
ارز ترجيحي است.
 .3برآورد منابع حاصله در صورت اجراي طرح و اثر آن بر قيمت كاالهاي وارداتی
همانطور كه پيشتر اشاره شد ،در سال  1398درآمد دولت از محل حقوق ورودي حدود  15هزار ميليارد تومان محقق شده و در اليحه
بودجه سال  1399نيز در اين رديف  20هزار ميليارد تومان عايدي با همان نرخ تسعير سال  42000( 1398ريال) از محل حقوق ورودي
در نظر گرفته شده كه تغيير نرخ تسعير مبناي محاسبه گمرك ،ميتواند درآمد قابل توجهي براي دولت به همراه داشته باشد .مطابق
ستون چهارم جدول  ،2افزايش درآمد دولت ناشي از تغيير نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي ،با در نظر گرفتن فروض تغيير نرخ
تسعير از ارز ترجيحي به  200هزار ريال نيمايي ،عدم تغيير نرخ مأخذ حقوق ورودي و ثبات ميزان واردات سال  1398براي هر مأخذ
محاسبه شده است .همانطور كه در اين جدول مشاهده مي شود با فرض عدم تغيير جدي واردات و نرخ تعرفه ورودي نسبت به سال
 1398و با فرض آنكه متوسط نرخ نيما در سال  200 ،1399هزار ريال باشد حدود  998هزار ميليارد ريال به درآمد دولت از محل افزايش
حقوق ورودي اضافه خواهد شد .همچنين در ستون پنجم جدول مذكور افزايش درآمد ناشي از ماليات بر ارزشافزوده برآورد شده است
كه رقم آن حدود  663هزار ميليارد ريال است .طبعاً با گذشت نيمي از سال  ،1399در صورت تصويب اين طرح و اجراي آن از نيمهدوم
سال  ،1399رقم عايدي متناسب با  6ماهه دوم سال به حدود نصف ارقام پيشبيني شده فوق كاهش خواهد يافت.
مهمترين مالحظهاي كه درخصوص افزايش نرخ تسعير حقوق ورودي وجود دارد ،احتمال افزايش قيمت كاالهاي وارداتي است .در
اينخصوص الزم است تأكيد شود افزايش قيمت كاالهاي وارداتي ناشي از افزايش نرخ تسعير ،اجتنابناپذير است .بررسيها نشان ميدهد
افزايش نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي از نرخ ارز ترجيحي به نرخ ارز نيما ( 200هزار ريال) بهطور متوسط باعث افزايش 18/5
درصدي هزينه واردات و قيمت كاالهاي وارداتي خواهد شد كه به تفكيك مأخذ حقوق ورودي در جدول  2ارائه شده است .همانطور كه
در اين جدول مشاهده ميشود افزايش قيمت كاالهاي وارداتي بهواسطه تغيير نرخ ارز مبناي حقوق ورودي با فرض عدم تعديل نرخ سود
بازرگاني ،بسته به نرخ مأخذ از  10تا  78درصد متغير خواهد بود كه نكته اساسی آن است كه ميزان افزایش قيمت كاالهاي اساسی
بهدليل پایين بودن نرخ مأخذ آنها ( 4و  5درصد) با فرض ثبات شرایط ،بهطور متوسط حدود  10تا  11درصد خواهد بود.
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جدول  .2ميزان عایدي ناشی از تغيير نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي از نرخ ارز ترجيحی ( 42هزار ریال) به نرخ
ارز نيمایی (حدود  200هزار ریال) و ميزان افزایش قيمت به تفكيك نرخ تعرفه با فرض ثبات سایر شرایط
نرخ حقوق
ورودي

ميزان واردات
سال 1398

عایدي ناشی از ماليات بر

سهم از واردات عایدي ناشی از حقوق ورودي

(ميليون دالر)

مجموع

(درصد)

ارزشافزوده (هزار ميليارد

(هزار ميليارد تومان)

تومان)

عایدي كل (هزار
ميليارد تومان)

افزایش هزینه واردات
و قيمت كاالهاي
وارداتی (درصد)

*
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مآخذ :محاسبات محقق و گزارشهاي عملكرد مالي دولت طي سالهاي  1385تا  ،1398وزارت امور اقتصادي و دارايي.
* محاسبات اين ستون در پيوست گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي با شماره مسلسل  16864بيان شده است.

 .4ادله موافقان و مخالفان
 .4-1ادله موافقان اصالح نرخ ارز مبناي حقوق ورودي
 افزايش نرخ حمايت مؤثر از كاالي داخلي در مقابل كاالي وارداتي در راستاي تقويت توليد داخل.
 كاهش حاشيه سود واردكنندگان و افزايش رفاه مصرفكنندگان .زيرا با منابع حاصله دولت ميتواند در قالب بسته حمايتي از
مصرفكنندگان حمايت نمايد .شايان ذكر است عليرغم اينكه مبناي محاسبه حقوق ورودي كليه كاالها درحال حاضر نرخ ارز ترجيحي
است ،اما در سطح بازار براساس ارز نيمايي قيمتگذاري ميشوند و ضعف در نظارت نيز بر اين مسئله دامن ميزند.
 جبران كسري بودجه دولت و جلوگيري از پولي شدن آن.
 مديريت بهتر منابع ارزي بهدليل كاهش ارزش واردات ساليانه و كاهش تقاضاي ارز براي انجام واردات عليالخصوص در شرايط فعلي
كه دولت با محدوديت منابع ارزي مواجه است.
درخصوص ارجحيت اين سياست نسبت به ساير روشهاي جايگزين همانگونه كه در گزارش مركز پژوهشها 1نيز اشاره شده ،اگرچه
اصالح نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي نسبت به ساير روشهاي جبران كسري بودجه دولت از قبيل واگذاري سهام دولت در شركتهاي
 .1آتشبار و همكاران ،گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس با شماره مسلسل  17029با عنوان «راهنماي ترميم کسري بودجه با مالحظه قيود سياستگذاري (ويرايش
اول)» مورخ .1399/02/20
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غيردولتي ،واگذاري داراييهاي غيرمالي عمومي ،ايجاد بدهي فراتر از مقدار پيشبيني شده در بودجه ،اخذ عوارض از تراكنشهاي بانكي،
افزايش نرخ ماليات ارزشافزوده ،افزايش ماليات خريد و فروش سهام ،اخذ ماليات سود سهام ،اخذ ماليات سود سپرده بانكي ،اخذ ماليات
عايدي سرمايه و ماليات دارايي (ثروت) ،افزايش استفاده از حاملهاي جايگزين بنزين (مانند  )CNG & LPGو صادرات بنزين ،حذف ارز
ترجيحي كاالهاي اساسي ،كاهش فرار مالياتي از طريق شفافيت تراكنشها و  ...داراي مخالفان مؤثر بوده و نيازمند وضع قانون است ،اما در
ميان راهكارهاي شناخته شده ،داراي درآمد قابل توجه و هماهنگ با مالحظات اقتصادي (اصالح رويه) است.
 .4-2ادله مخالفان اصالح نرخ ارز مبناي حقوق ورودي
 با توجه به افزايش نرخ مبناي محاسبه حقوق ورودي ،ممكن است حاشيه سود واردكنندگان برخي از كاالها كاهش يافته و چه بسا
انجام واردات براي آنها صرفه اقتصادي نداشته باشد و با توجه به حجم باالي واردات كاالهاي واسطهاي و سرمايهاي از كل واردات (حدود
 70تا  85درصد از كل واردات كشور) موجب افزايش نسبي هزينه توليد شود.
 با توجه به شرايط اقتصادي كشور اگر بنا باشد منابع حاصله صرفاً صرف جبران كسري بودجه دولت شود و در كنار آن بسته حمايتي
(بخش مصارف) در نظر گرفته نشود ،افزايش قيمت كاالها منجر به ايجاد فشار مضاعفي بر آحاد افراد جامعه بهويژه اقشار آسيبپذير
خواهد شد.
 .5نكات حقوقی طرح
 با توجه به زمان تصويب طرح ،عطف بهماسبق نمودن آن به ابتداي فروردينماه  ،1399عالوهبر آنكه مخالف انتظارات مشروع شهروندان
بوده ،مغاير موازين اسالمي بهنظر ميرسد .بنابراين الزم است زمان آغاز اجراي قانون بهجاي ابتداي سال  1399از زمان تصويب و يا ابالغ
قانون باشد.
 با عنايت به بند «د» تبصره « »4قانون بودجه سال  1399پيشنهاد ميگردد بهجاي استفاده از عبارت «نرخ ارز نيمايي» ،عبارت «نرخ
سامانه نظام يكپارچه ارزي (نيما)» جايگزين شود.
 مبناي قانوني و صالحيتهاي كميسيون ماده ( )1وزارت صنعت ،معدن و تجارت مشخص نبوده و الزم است كه مبناي قانوني آن
بهصراحت ذكر شود ،اگر مراد از كميسيون مزبور ،كميته موضوع ماده ( )1آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال
 1373است ،عنوان آن در متن طرح بهصورت صحيح درج نشده است ،با فرض اصالح نيز ،مطابق بند «د» ماده ( )1قانون امور گمركي
حقوق ورودي متشكل از .حقوق گمركي (معادل  4درصد ارزش گمركي كاال) و سود بازرگاني كه توسط هيئت وزيران تعيين ميگردد،
است  .بنابراين حقوق گمركي به جهت ماهيت تقنيني كه توسط قانون تعيين شده است ،قابل تغيير توسط مقام اجرايي نبوده و از اين
جهت مغاير اصل هشتادوپنجم ( )85قانون اساسي ميباشد .بنابراين ضروري است عبارت «حقوق ورودي واقعي» در متن طرح بهعبارت
«سود بازرگاني» تغيير يابد.

6

 .6جمعبندي و ارائه پيشنهادها
الف) نتايج بررسيهاي مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد در نظر گرفتن نرخ تسعير ارز  42هزار ريال براي محاسبه حقوق ورودي
(ادامه روند فعلي) ،عالوهبر كاهش درآمد دولت ،نرخ مؤثر حقوق ورودي را نيز كاهش ميدهد و درنتيجه نرخ حمايت مؤثر از كاالي داخلي
در مقابل كاالي وارداتي را عمالً كاهش داده است .بهعبارت ديگر نرخ مؤثر حقوق ورودي با در نظر گرفتن نرخ تسعير  42هزار ريال عمالً
بالاثر شده و به حدود يكپنجم كاهش يافته است.
ب) نتايج برآوردهاي مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد درصورتي كه نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي به نرخ ارز نيما (متوسط
 200هزار ريال) تغيير يابد و از ابتداي نيمهدوم سال  1399طرح فوق به اجرا درآيد ،درآمد دولت از محل حقوق ورودي نزديك به 499
هزار ميليارد ريال و عايدي ناشي از ماليات بر ارزشافزوده نيز حدود  331هزار ميليارد ريال افزايش خواهد يافت كه نسبت به ارقام ارائه
شده درخصوص كسري بودجه دولت ،رقم چشمگيري است و ميتواند بهعنوان يك منبع قابل اتكا براي جبران كسري بودجه دولت باشد.
اين مسئله موجب ميشود دولت دستاندازي كمتري به منابع بانك مركزي كند و تورم نيز كمتر افزايش يابد .البته الزم است دولت مكلف
شود بخشي از منابع حاصل از تغيير نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي به نرخ ارز نيما براي كليه كاالها را در قالب سياستهاي حمايتي
(نقدي يا كااليي) به مصرفكنندگان نهايي اختصاص دهد.
ج) بررسيها نشان مي دهد افزايش نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي از نرخ ارز ترجيحي به نرخ ارز نيما ( 200هزار ريال) بهطور
متوسط باعث افزايش  18/5درصدي قيمت كاالهاي وارداتي خواهد شد كه بسته به نرخ مأخذ از  10تا  78درصد متغير خواهد

بود1.

نكته اساسي آن است كه ميزان افزایش قيمت كاالهاي اساسی بهدليل پایين بودن نرخ مأخذ ( 4و  5درصد) بهطور متوسط
حدود  10تا  11درصد خواهد بود .نگراني افزايش قيمت برخي كاالها و درنتيجه بروز آثار محدود تورمي و ركودي اگرچه قابل توجه
است ،اما ميتوان با اصالح (كاهش) سود بازرگاني كاالهاي هدف و همچنين اجراي سياست حمايتي(كه در بند «ب» بيان شد) ،اين
نگراني را مديريت و كنترل كرد.
د) مبناي قانوني و صالحيتهاي كميسيون ماده ( )1وزارت صنعت ،معدن و تجارت در متن طرح مشخص نبوده و الزم است كه مبناي
قانوني آن بهصراحت ذكر گردد .اگر مراد از كميسيون مزبور ،كميته موضوع ماده ( )1آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
مصوب سال  1373است ،الزم است عنوان آن در متن طرح بهصورت صحيح درج گردد .ازسوي ديگر با توجه به ماهيت تقنيني حقوق
گمركي كه قابل تغيير توسط مقام اجرايي نيست؛ اين طرح مغاير اصل هشتادوپنجم ( )85قانون اساسي بوده و ضروري است براي رفع
مغايرت با اين اصل ،عبارت «حقوق ورودي واقعي» در متن طرح بهعبارت «سود بازرگاني» تغيير يابد.
هـ) با توجه به عدم امكان عطف بهماسبق نمودن اصالح نرخ ارز حقوق ورودي به ابتداي سال  ،1399ضروري است زمان آغاز اجراي
قانون بهجاي ابتداي سال  1399از زمان تصويب و يا ابالغ قانون باشد.
درمجموع با توجه به وضعيت كسري بودجه دولت و ضرورت جلوگيري از پولی شدن آن و سایر مزایاي بيان شده در
متن گزارش ،تصویب این طرح مبنیبر تغيير مبناي محاسبه نرخ حقوق ورودي از نرخ ارز ترجيحی به نرخ ارز نيمایی با اعمال
اصالحات ذكر شده و تعدیل نرخ سود بازرگانی و همچنين اجراي سياست حمایتی براي گروههاي هدف ،پيشنهاد میگردد.
 1البته افزايش  78درصدي مربوط به گروه بسيار كوچكي از كاالهاي وارداتي است كه مجموع واردات آنها حدود  3ميليون دالر است.
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