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بسمه تعالی
عنوان جلسه:کمیته" بررسی قوانین مرتبط با حوزه بازرگانی ،صنعت ،معدن و

رئیس جلسه:جناب آقای سعید پورآبادی

ساعت شروع جلسه01:

کشاورزی ،بهبود مستمر محیط کسب و کار "
محل جلسه :اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی/بجنورد

تاریخ جلسه99/01/00 :

موضوع جلسه:

ساعت خاتمه جلسه01:

شماره جلسه09:

بررسی مشکل ارزش گذاری گمرکی کاالهای صادراتی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان
بررسی مشکل عدم رفع تعهد (مالیاتی ،بانکی) صادرکنندگان سال 0991

جلسه کمیته ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی روز دو شنبه  99/01/00ساعت  01صبح در محل سالن جلسات
اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی بجنورد برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای پورآبادی ریاست محترم اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی بجنورد ضمن خوش آمدگویی به
اعضای حاضر در جلسه وارد دستور کار شدند.
سپس آقای الهامی به شرح مشکل عدم مطابقت ارزش گذاری بر مبنای اظهار نامه ی صادراتی و ارزش گذاری گمرکی
توضیحاتی را ارائه نمودند.
ایشان ضمن اشاره به نوسانات قیمت محصوالت کشاورزی خصوصاً گوجه فرنگی اظهار گالیه کردند و گفتند چنانچه
دولت مساعدت و کمک های الزم در این خصوص انجام ندهد ،بخش تولید کامال تعطیل می شود.
در ادامه جناب آقای قربانی نماینده محترم بازرگانی خارجی سازمان صمت گفتند :در خصوص رفع تعهدات ارزی برای
صادرکنندگان بخشنامه ها و قوانینی ابالغ گردید که متاسفانه صادرکنندگان و تولید کنندگان در ابتدا به این بخشنامه ها
توجه نکردند و عدم اجرای دستور العمل ها موجب بروز مشکالت برای صادرکنندگان گردید.
ایشان افزودند :مشکل ارزش گذاری گمرکی و اهمیت این موضوع بعد از ابالغ قانون پیمان سپاری ارزی بوجود آمد زیرا
ارزش گذاری در گذشته بر اساس اعالم صادرکنندگان انجام می شد ولی پس از اعمال قانون پیمان سپاری ارزی به دلیل
رسیدگی امور مالیاتی جهت رفع تعهد  ،مشکالتی بوجود آمد.
در ادامه ایشان افزودند :در گذشته صادراتی که به صورت ریالی به کشورهای عراق و افغانستان انجام می شد مشمول
تعهدات ارزی نبود ولی در سال  99و  99بخشنامه ای توسط بانک مرکزی به تصویب ابالغ گردید که صادرات ریالی نیز
مشمول تعهدات ارزی می باشند .
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سپس آقای جعفری ریاست محترم گمرک خراسان شمالی گفتند :ارزش گذاری چه کاالهای صادراتی و چه کاالهای
وارداتی در گمرک انجام می شود در گذشته گمرک در بحث ارزش گذاری کاالهای صادراتی ورود پیدا نمی کرد و هر
ارزش گذاری که صادرکننده به گمرک اعالم می کرد مورد قبول بود کما اینکه در سالهای گذشته برای صادرات کاالها
جوایز صادراتی نیز پرداخت می شد در بیشتر اوقات صادرکنندگان تا چند برابر ارزش واقعی کاال نیز اعالم می کردند ولی
در سال  0991که بحث برگشت ارز کاالهای صادراتی مطرح شد تکلیف شد که گمرک ،استعالم قیمت را از دو ارگان
صنعت و معدن و اتاق بازرگانی اخذ نموده و در صورتی که این استعالم قیمت با ارزش گذاری که صادرکننده اعالم
کرده بود همخوانی نداشت (البته در صورتی که پایینتر از مبلغ سامانه توسط صادرکننده) صادرکننده موظف بود مستندات
الزم جهت اصالح ارزش گذاری را ارائه دهد.

ردیف
0

مصوبات

نظر به اینکه تعدادی از صادرکنندگان محترم مشمول بند ( )1تصویبنامهه شهماره  00911/9199مهور 91/11/11
به کشورهای عراق و افغانستان که معادل ریالی ارز صادراتی را دریافت نمودهاند و علیرغم مهلت اعطایی اعالمی
از سوی بانک مرکزی موفق به ثبت اطالعات اظهارنامههای صادراتی دوره فوقالهذکر در سهامانه جهامع تجهارت-
درگاه ثبت اطالعات اظهارنامههای صادراتی افغانستان و عراق نشدهاند  .پیشنهاد می گهردد بانهک مرکهزی مجهددا
مهلتی یک الی دو ماهه به صادرکنندگان مذکور به منظور ثبت کوتاژهای (اظهار نامه )صادراتی در سامانه تجهارت
و رفع تعهد ارزی تعیین نماید.

1

اختالف باالی ارزش درج شده در اظهار نامه گمرکی با قیمت واقعی فروش کاال در کشورهای مورد معامله باعهث
متضرر شدن صادرکنندگان در زمان رفع تعهد ارزی می گردد .لذا با توجه به اینکه صادرکنندگان در بعضی مواقع
به دلیل رقابت با رقبای خارجی مجبور به فروش کاالی صادراتی بها قیمهت پهایین تهر از ارزش ههای درج شهده در
سامانه گمرک ایران می گردند ،پیشنهاد می گردد بانک مرکزی تعهد ارزی صادرکنندگان را بر اساس مهدارک و
مستندات فروش کاال (فاکتور) در کشورهای خارجی محاسبه نماید.
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