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 (1دستور جلسه شماره )

 بررسی میزان عوارض صادرات مواد معدنی :عنوان 

 اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های، شورای گفت و گوی کردستان، ن معادن و صنایع معدنی اتاق ایران کمیسیو :مرجع طرح موضوع

 معادن سرمک شرکتصنایع و معادن سرب و روی ایران و 

 18/8/1400: تاریخ برگزاری جلسه

 صفحه 2:  جلسهدستور  تعداد صفحات

 سال  ماه اسفند  در تجارت و معدن صنعت،  وزارت مکاتبات و گمرک بخشنامه  طبقو ( 1یوست شماره )  بخشنامه پ طبق  98 در سال   :شرح موضوع  

شماره )    99 ست  سانتره های معدنی    ،(2پیو صادراتی مواد معدنی  و کن صنعت    عوارض  سوی وزارت  صادر  از  ات و تامین نیازهای  به منظور مدیریت 

  :  به شرح ذیل ایجاد نموداین امر موجبات اعتراض فعاالن اقتصادی در این حوزه را گردید که درصد تعیین  25تا  20به میزان و صنایع داخلی 

 هریخت هم به را بازار نظم گذاری،قیمت همین چراکه. کند دخالت معدنی محصوالت گذاریقیمت روند در نباید دولت معتقدند معدن فعاالن حوزه .1

 محصوالت جهانی، هایقیمت از کمتر قیمت با مجبورندزیرا  دهند؛ ادامه خود حیات به متوسط( و کوچک )به ویژه معادن معادن که دهدنمی اجازه و

  .کنند عرضه باالدستی صنایع به را خود

 .  کرد رفتار کارشناسانه عوارض، تعیین در باید اما منطقی است گر چه صادرات، ممنوعیت جای به صادراتی عوارض از استفاده. 2

صادی  فعاالن. 3 ستناد  با اقت ستمر  بهبود قانون 3و2به مواد  ا سب  محیط م صمیم  نهادهای تمامی دارند انتظار وکار،ک صمیم  روند در دولتی گیرندهت ت

 .کنند استفاده خصوصی بخش هایدیدگاه و نظرات از خود سازی

 آهن تعریف، آن طبق و اسدددت شدددده تعریفبرای أخذ عوارض  "تولید موانع رفع قانون" 37 ماده اجرایی نامه آیین 1ماده "ب" بند در خام ماده. 4

قانون رفع موانع تولید می 37اده شددمول اخذ عوارض بر آنها خ ح حکم مو  گیرد نمی قرار خام مواد شددمار در آهن کنسددانتره و گندله و اسددفنجی

شد  ساس این ماده  زیرا  .با شند     فقط مواد خام و کاالهای با ارزش افرودهُ پایین،برا صادراتی می با  شمول  )نحوه تعیین دایره مشمول پرداخت عوارض 

  (آیین نامه اجرایی ماده مذکور ذکر شده است 3آن نیز در ماده 

صره بند  که  نرخ قیمت گذاری محصوالت معدنی . 5 ست با ارائ  فع موانع تولیدقانون ر 37آیین نامه اجرایی ماده  2ماده )الف( طبق مفهوم تب ه می بای

 کمتر از نرخ گذاری محصوالت معدنی انجام گیرد اگر  کانیزم بورس کاال در قیمتوضع عوارض و احراز استفاده از م   نسبت به ادله  گزارش کارشناسی  

ترغیب نمودن به تولید  این در حالی اسددت که هدح مقنن از قیمت گذاری،ا به صددنایع باالدسددتی کاهش می دهد. فروش آن ر انگیزههانی باشددد ج

پیش بینی شده و راهکار   قانون رفع موانع تولید 37آیین نامه اجرایی ماده  2 )چنین پیامدی در ماده ارزش افزوده و کاهش انگیزه خام فروشی است  

  ،قانون معادن 14ماده  9طبق تبصره    به ع وه ه گردیده است؛ آن آیین نامه ارائ 5ماده  3بصره  در ت _یعنی کاهش عوارض صادراتی _مقابله با آن نیز

عرضدده و تقاضددا   تولید و عرضدده می شددود را نداشددته و م ک تعیین قیمت، بازار رقابتی، قیمت گذاری مواد معدنی غیر انحصدداری که در جازهدولت ا

 (.خواهد بود

شد      فراوری کاال و ایجاد خدمات در زنجیره های ارزش باالتر، آیین نامه مذکور، 2ماده  "ب"طبق بند . 6 صادی با ست دارای توجیه فنی و اقت   می بای

در حالی که ظاهرا مصادیق این قبیل کاالها مشخص نبوده    انگیزه صادرات آن کاسته شود(    ه با اخذ عوارض،)در غیر این صورت دلیلی وجود ندارد ک 
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شند      صادراتی می با شمول عوارض  سنگ  برخی به طور مثال  .و بخش قابل توجهی از آنها م صرح داخلی هم ندارند اما  انواع  در  های زینتی حتی م

 .است شدهوزارت صنعت، معدن و تجارت برای این بخش از محصوالت هم عوارض صادراتی تعیین 

   سابقه بررسی این موضوع در کمیته حمایت از کسب و کار 

( 37) ماده نقض به اعتراض مراتب ایران اتاق معدنی صددنایع و معادن کمیسددیون معدنی، تولیدات از ای گسددترده طیف بر صددادراتی عوارض وضددع با

سی  و کرد اع م اتاق ارکان طریق از را تولید موانع رفع قانون صدی  25 تعیین به اعتراض مراتب برر ستور  در معدنی مواد صادرات  عوارض در   کار د

  میزبانی به ای جلسه  گردید مقرر نشست   این در نهایتا. مورد بررسی قرار گرفت  25/06/1398 مورخ ،(12) ماده موضوع  کمیته جلسه  دومین و هفتاد

  نظام ریاسددت دارایی، امور و اقتصدداد وزرات اقتصددادی معاونت تجارت، و معدن صددنعت، وزارت معدنی معاونت حضددور با 12 ماده کمیته دبیرخانه

  .گردد اع م مربوطه کمیته به جلسه نتیجه کارشناسی، بررسی از پس و تشکیل معدن حوزه فعالین و مهندسی

سه  ضوع  با 12 ماده کمیته تخصصی    کارگروه جل  مذاکرات شد؛  برگزار 12 ماده کمیته دبیرخانه محل در 31/06/98 تاریخ در "صادرات  عوارض" مو

شست   این شکیل  به منجر کمیته، دبیرخانه بعدی های پیگیری و ن سه  ت در نهایت منجر  که شت گ صمت  وزارت محل در مهرماه 23 تاریخ در ای جل

ی از تغییرات و گردید اب غ صمت  وزارت سوی  از 98 ماه دی 30 تاریخ در که شد  معدنی مواداز  برخی صادراتی  عوارض کاهش تصمیم درباره  به اخذ

 و سدنگ  عوارض درصدد؛  10 به 25 از کروم کنسدانتره  و سدنگ  عوارض ؛ درصدد  5 به 10 از مس کنسدانتره  و سدنگ  عوارضاین قبیل انجام گرفت: 

   .یافت کاهش درصد 12 به 20 ازو همچنین سنگ و کنسانتره روی،  سرب کنسانتره

ست    چهارمین و هفتاد در نهایتا ش صر  که 12 ماده کمیته ن شنبه  ع ست  به 1398 ماه دی 30 دو ضور  و جمهوررئیس حقوقی معاون ریا   نمایندگان ح

سئولیت  با کارگروهی معدنی، مواد دولتی حقوق و صادراتی  عوارض میزان بازبینی منظور به گردید مقرر شد،  برگزار گانه سه  قوای  قوقیح معاونت م

 مرکز بودجه، و برنامه سدددازمان دارایی، و اقتصدددادی امور تجارت، و معدن صدددنعت، هایوزارتخانه ایران، اتاق نمایندگان حضدددور با و جمهور رئیس

 از دریافتی هایگزارش و آمارها برمبنای ارتباط این در گیریتصمیم  تا گردد تشکیل  12 ماده کمیته دبیرخانه و اس می  شورای  مجلس هایپژوهش

 مشارکت  و ایران اتاق معادن کمیسیون  محوریت با) خصوصی   بخش از و( برنامه سازمان  و اقتصاد  وزارت مشارکت  و صمت  وزارت محوریت با) دولت

  .گیرد صورت( معدنی هایتشکل و هاانجمن

  مطالبات از بخشی  پرداخت: که گردید اع م 11/01/1399 مورخ 1678 شماره  به( کمیته محترم ریاست ) جمهوری ریاست  حقوقی معاونت نامه بنابر

 وزارت نمایندگان حضددور با که ای جلسدده در مهم این. گردید محقق جاری سددال ماه بهمن در گمرک اصدد حی های نرخ ارائه با معدن بخش فعاالن

 مورد زنی گردید تشکیل  ایشان  دفتر در محترم معاونت حضور  با مربوط اصناح  نمایندگان و بودجه و برنامه سازمان  و دارایی و اقتصاد  وزارت و صمت 

 بخش و صددمت وزارت مابین فی کارشددناسددی جلسددات شددد مقرر همچنین جلسدده این در. گرفت قرار کارها و کسددب از بخش این نمایندگان تایید

 به داخلی، نیاز تامین و ها گذاری قیمت کردن متعادل و شددده بازبینی عوارض مکتوب گزارش 25/12/1398 تا حداکثر و شددود تشددکیل خصددوصددی

 زالیکن پس از این نامه گزارش مکتوب و رسمی   .شد  واصل  اولیه اجمالی گزارش و پیگیری نیز صمت  وزارت از موضوع . شود  ارسال  حقوقی معاونت

با   اقتصادی فعاالن 99دریافت نشده است و همچنین با توجه به بخشنامه اسفند سال معاونت حقوقی و یا وزارت صنعت جهت تحقق موارد ذکر شده  

 مشک ت مواجه شدند.  

 و نایعص  های فرآورده کنندگان صادر  اتحادیه کردستان،  گوی و گفت شورای  ، ایران اتاق معدنی صنایع  و معادن کمیسیون با عنایت به مطالب فوق 

ه حمایت از کسب و کار قرار  تا بررسی مجدد این موضوع در دستور کار کمیت   اند درخواست نموده   سرمک  معادن شرکت  و ایران روی و سرب  معادن

 گیرد.
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