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 بسمه تعالی

 

 جناب آقای دکتر طیب نیا

 وزیرمحترم اموراقتصادی و دارایی

 
 با سالم،

از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی  %4دریافت  ؛احتراماً باستحضار می رساند

مورخ  3432949/399334/344/49به عنوان مالیات علی الحساب واردات قطعی کاال موضوع بخشنامه شماره 

گمرک ایران که خطاب به گمرکات اجرایی کشور صادر شده است، با عنایت به این که اقتصاد کشور با  4/6/3931

کسب و کار به مصلحت نمی باشد. وصول  همچنین با توجه به اثر منفی آن بر محیطرکود شدیدی روبرو است و 

 ی عوارض و پیامدهای منفی زیر را به همراه خواهد داشت:از واردات قطعی در شرایط فعل این مبلغ

 افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کاالهای وارداتی، -3

 ،ی مربوطه در اقتصاد کشورتورم بروز آثار -2

 تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی،  -9

 تجارت فرامرزی،نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص  -4

 ،نتیجه شیوع بیشتر قاچاق کااللو باکاال قانونی شدن فرایند واردات  گرانتر -1

 .با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبورفساد اداری  ایجاد زمینه -6

مقرر  22/9/3931علیهذا، با عنایت به مراتب فوق الذکر و با توجه به این که جنابعالی در جلسه مورخ 

مالیات علی الحساب با در نظر گرفتن  %4که پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور مبنی بر وصول فرموده اید 

مالحظات اقتصادی کشور در جلسه ای مرکب از رؤسای محترم گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و 

اتاق بازرگانی، است، اتاق ایران بررسی و اتخاذ تصمیم شود و نظر به این که جلسه مورد بحث برگزار نگردیده 
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دستور  صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از فعاالن اقتصادی و تشکل های مربوطه استدعا می نماید

 فرمایید بخشنامه فوق الذکر توسط گمرک ایران کان لم یکن اعالم شود.

قانون مالیات های مستقیم ابزارهای قانونی الزم را جهت برخورد  244شایان ذکر است قانونگذار طی ماده 

پیش بینی به واسطه کارت بازرگانی را با اشخاصی که فرار مالیاتی دارند و در نهایت پیشگیری از فرار مالیاتی 

  یق حقوق قانونی دولت را استیفاء نماید.نموده است و بنابراین، سازمان امورمالیاتی می تواند از این طر

در پایان خاطر نشان می سازد تصویب اصالحیه پیشنهادی مشترک گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق 

ایران در زمینه فرایند صدور کارت بازرگانی که به تصویب کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات 

ز رسیده است توسط هیأت محترم وزیران و نیز تصویب دستورالعمل رتبه بندی کارت های بازرگانی توسط و واردات نی

وزرای محترم عضو کمیسیون مزبور می تواند از انحرافات احتمالی در زمینه فرار مالیاتی از محل کارت بازرگانی 

 جلوگیری کند.

 
 

 

 با احترام،          


