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 07/02/1395مورخ  پنجم توسعه سالهپنجقانون برنامه  76موضوع ماده  کمیته دستور جلسه 

                                                           
 15 ،1394فصل هفتاد و دوم قسمت پانزدهم مقررات صادرات و واردات سال الزم به توضیح است که اگرچه تعرفه مذکور در جدول ذیل  1

دفتر امور صنایع معدنی وزارت صمت به دبیرخانه  01/02/1394مورخ  34641/60اما این تعرفه به موجب نامه شماره  بوددرصد قید شده

 درصد کاهش یافت. 10به ، اصالح و هیأت دولت

 3 -مقرره  شناسه دستور

 عنوان دستور
هیأت محترم وزیران  24/12/1394مورخ  82894ت /169092نامه شماره پیشنهاد اصالح تصویببررسی 

 های فوالدیمبنی بر اصالح حقوق گمرکی و سود بازرگانی ورق

 شرح دستور

و در  24/12/1394مأأورخ  82894ت /169092 نامأأه شأأمارههیأأأت محتأأرم وزیأأراو بأأه موجأأب تصأأویب 

برخأأی برخأی کاالهأأا، اقأدام بأأه افأزایش تعرفأأه گمرکأی      حقأو  گمرکأأی و سأود بازرگأأانی   جهأت اصأأالح 

و  72082700، 72083900هأأا  متأأر بأأه شأأماره میلأأی 3هأأا  فأأوالد  زیأأر  ور هأأا  ردیأأت تعرفأأه

درصأد و   20بأه   1درصأد  10است. بأا ایأن توضأیح کأه تعرفأه واردات اقأالم مأذکور از        نموده 72253000

 است.درصد افزایش یافته 20به درصد  4از  نیز ها  ممزوجدر مورد ور 

هأأا  فأأوالد  مأأورد نیأأاز در  ر حقأأو  گمرکأأی و سأأود بازرگأأانی ور  تأأوجهی دچنأأین افأأزایش قابأأل  

، مقأارو بأا افأزایش قیمأت جهأانی فأوالد، حأذب ارز م أادالتی         هأا  فأوالد   صنعت تولید لولأه و پروفیأل  

هأا   متأر در داخأل کرأور ابنأا بأه مصألحت      میلأی  3هأا  زیأر   و عدم امکاو تولیأد مقأادیر موردنیأاز ور    

هأأا  (، تولیدکننأأدگاو لولأأه و پروفیأأل هأأا  صأأادراتی و اولویأأت تولیأأد فأأوالد هأأا  اقتصأأاد  شأأرکت 

هأا  فأوالد    هأا  متعأدد  بأا تولیدکننأدگاو ور     نامأه اسأت تأا بأا انعقأاد تفأاهم     فوالد  را بر آو داشته

ا بأه دالیأل متعأدد تأوفیقی در ایأن      نأ نماینأد کأه تأا کنأوو و ب    خأود  داخلی اقدام به تأمین اقالم مورد نیاز 

منعقأأده  1391نامأأه بهمأأن مأأاه تفأأاهمتأأواو بأأه مأأیاسأأت. از جملأأه ایأأن تفاهمأأات ا حاصأأل نرأأدهراسأأت

هأأا  فأأوالد  اشأأاره میأأاو شأأرکت فأأوالد م ارکأأه اصأأفهاو و سأأندیکا  تولیدکننأأدگاو لولأأه و پروفیأأل  

هیأأأت مأأدیره سأأندیکا    مأأابین  17/01/1395 ا  نیأأز در تأأاری   جلسأأهصأأورتچنأأین نمأأود. هأأم 

در ایأأن خصأأو   مأأدیرعامل ممتمأأع فأأوالد م ارکأأه    وهأأا  فأأوالد   لأأه و پروفیأأل تولیدکننأأدگاو لو

 است.که تا کنوو امضا و نتیمتاً اجرایی نرده تنظیم شده

ایأد.  نمرا نأاگزیر مأی   هأا هأا  فأوالد  از داخأل کرأور، افأزایش واردات ایأن ور       و تأأمین ور  اکأ امعأدم  

هأأا  الت، الأأزام بأأه فأأرو وشأأده محصأأافأأزایش قیمأأت تمأأام هأأا  گمرکأأی واردات،بأأا بأأاال رفأأتن تعرفأأه

کارخانأأه بأأا ترفیأأت  120را کأأه حأأدودا  اعت أأار  و در ادامأأه تع یلأأی واحأأدها  فعأأال در ایأأن حأأوزه  

 داشت.به همراه خواهدمیلیوو تن می باشند،  5تا  4میلیوو تن و ترفیت کارکرد  12اسمی 

دو بنأد  بأه   افأزو  میأأت محتأرم وزیأراو، در مقأا    ه نامأه الزم به ذکأر اسأت کأه جأدول ضأمیمه تصأویب      

، امکأأاو کأأاهش حقأأو  ورود   1394ادرات و واردات مقأأررات صأأمنأأدرجات ذیأأل فصأأل هفتأأاد و دوم  

در صأأورت عأأدم امکأأاو تولیأأد در  هأأا  محصأوالت فأأوالد  موضأأوص ایأأن فصأل را  برخأی از ردیأأت تعرفأأه 

 است.بینی نمودهپیش درصد 5داخل به 

هأأا  فأأوالد  و حمأأم مرأأکالت   تعأأدد تولیدکننأأدگاو لولأأه و پروفیأأل  ا  مهأأایأأت، درخواسأأت در نه

 ، دبیرخانأأه کمیتأأه را بأأر آو   هأأا  فأأوالد هأأا  گمرکأأی ور  افأأزایش تعرفأأه  ناشأأی ازشأأده ایمأأاد

مصأوبه هیأأت محتأرم وزیأراو، در      1است تا پیرأنهاد فعأاالو ایأن حأوزه را م نأی بأر اصأالح بنأد         داشته

 طرح نماید. 07/02/1395مورخ  76صحن رسمی کمیته موضوص ماده 
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ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

هأأا  فأأوالد  کأأه مقأأارو بأأا بأأاال رفأأتن قیمأأت   حقأأو  ورود  و سأأود بازرگأأانی ور افأأزایش  .1

هأأا  ده محصأأوالت تولیأأد  لولأأه و پروفیأألشأأافأأزایش قیمأأت تمأأامجهأأانی فأأوالد منمأأر بأأه 

 است؛فوالد  شده

متأأر بأأه مقأأدار مأأورد نیأأاز در داخأأل کرأأور کأأه  یلأأیم 3هأأا  فأأوالد  زیأأر تولیأأد ور عأأدم  .2

 است؛یاز به واردات را به دن ال داشتهافزایش ن

هأا   هأا  فأوالد  مأورد نیأاز در صأنعت لولأه و پروفیأل       ا  بأرا  واردات ور  حذب ارز م ادلأه  .3

 ؛فوالد 

در داخأأل  س کأأاال بأأه صأأورت محأأدود و بلنأأد مأأدت بأأور طریأأ از  هأأا  فأأوالد فأأرو  ور  .4

 کرور

 پیشنهاد دبیرخانه 

اسأأتفاده از ترفیأأت بنأأد الحأأاقی بأأه منأأدرجات ذیأأل فصأأل هفتأأاد و دوم مقأأررات صأأادرات و    .1

درصأأد م تنأأی بأأر ترأأتیص وزارت صأأمت، در   5م نأأی بأأر کأأاهش تعرفأأه بأأه   1394واردات 

 خصو  اقالم مرول بند مذکور

 د ها  فوالاصالح مصوبه هیأت وزیراو و کاهش حقو  گمرکی و سود بازرگانی ور  .2

هأا  فأوالد    هأا  تولیأد انأواص ور    ارائه پیرنهاد به شأرکت ملأی فأوالد جهأت تنظأیم برنامأه       .3

 بر حسب نیازسنمی مرتریاو داخلی

 در مقایسأأههأأا  فأأوالد  داخلأأی دادو تأأأمین نیازهأأا  تولیدکننأأدگاو لولأأه و پروفیأألویأأت اول .4

 ها  فوالد کرورتوسط شرکت صادرات با

و  گمرکأأی و سأأود بازرگأأانی اعمأأال هرگونأأه ت ییأأر در حقأأهأأا  مربوطأأه در اخأأذ نظأأر ترأأکل .5

 قانوو به ود مستمر محیط کسب و کار 3ا  در راستا  اجرا  ماده ها  تعرفهردیت

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

بأأا  هیأأأت محتأأرم وزیأأراو   24/12/1394مأأورخ  82894ت /169092نامأأه شأأماره  تصأأویب -1

 ؛هاموضوص حذب، ایماد و اصالح برخی ردیت تعرفه

 1394مقررات صادرات و واردات قانوو  -2


