
  ينكاتي پيرامون اصالحات اقتصادي ارائه شده توسط رياست محترم جمهور

يكبار ديگر اهميت گمرك را در تنظيم تلويزيوني رياست محترم جمهوري از شبكه يك سيما،  گزارشاولين 

آنچه از صحبتهاي جناب دكتر روحاني المللي نشان داد.   اقتصاد مملكت چه در حوزه داخلي و چه در حوزه بين

مربوط استنباط شد، مهمترين (و البته نه همه) موارد بهبود وضعيت اقتصادي در كوتاه مدت در عرصه بازرگاني 

تسهيالت گمركي  ارائهمدت ساير بخشها مانند كشاورزي نيز از طريق  به گمرك بوده و حتي اصالحات كوتاه

هاي تلويزيوني، به دليل رعايت مخاطبين عام، از لحاظ  اگرچه مصاحبه (تامين كود وارداتي) ميسر است. 

و ممكن است جزئيات طرح ارائه شده بطور مبسوط پذيرد  كارشناسي با دقت و حساسيت الزم انجام نمي

  نباشد: ايدهفتوجه به نكات زير در رابطه با موارد يادشده خالي از  اميدوارمولي تشريح نگرديده باشد، 

 االي وارداتي بصورت نسيه و با نگهداري كاال به ميزان بدهي صاحب كاالترخيص ك -1

تفاوت  شد.  ظاهرا اين اتفاق در گذشته نيز تحت روال عملياتي ترخيص بصورت نسيه انجام مي

ايجاد شده در ميزان كاالي نگهداري شده توسط گمرك است.  در اين رابطه بايستي توجه نمود، 

  ارداتي فقط به ميزان بدهي صاحب كاال نگهداري شود،چنانچه مقرر شود كاالي و

اوال ممكن است با پديده بيش اظهاري مواجه شده و صاحب كاال با اظهار ارزش كاال بيش از ميزان 

واقعي، كاالي مورد نظر خود را ترخيص و براي ترخيص بقيه كاال نيز هيچگاه مراجعه نكند، اين در 

 هاي آوري و فروش كاالي وثيقه براي گمرك تشريفات و هزينه جمععالوه بر اينكه حالي است كه 

  .ورد نظر دولت نيستم، اصوال ارزش كاالي نگهداري شده به ميزان خاص خود را دارد

هاي ديگري نيز بر ترخيص كاال  دوما، عالوه بر حقوق و عوارض دريافتي توسط گمرك، هزينه

ن است در زمان تامين نقدينگي وارد كننده براي هاي انبارداري) كه ممك مترتب است (از قبيل هزينه

ها به قدري باشد كه وارد كننده را  پرداخت مطالبات گمرك و ترخيص كاالي وثيقه، ميزان اين هزينه

  مابقي كاال منصرف كند. باز تصاح

سوما، اصوال با ترخيص بخش عمده كاال و نگهداري مقدار باقيمانده، شرايط اضطرار وارد كننده 

شده و ممكن است براي ترخيص مابقي كاال تعجيل ننمايد.  اين موضوع باعث انباشت  مرتفع

  روزافزون كاال در مبادي ورودي شده و خود به معضلي جديد تبديل خواهد شد.

، همچنين آزاد پرداخت واردكنندگان به بانكهاي عامل در گشايش اعتبار و حواله بررسي ميزان پيش -2

 لسازي اسناد توسط بانك عام

المللي، اصوال روش اعتبار اسنادي به عنوان رويه رايج  با توجه به شرايط تحريم و مشكالت بين

رويه گردد.  بهرحال چنانچه  بانكي مورد استفاده نبوده و از روش حواله بانكي به جاي آن استفاده مي

الي  10پرداخت  پيشتوان انتظار داشت بانك عامل با دريافت  مورد استفاده، اعتبار اسنادي باشد، مي

درصدي نسبت به افتتاح اعتبار اقدام نموده و مابقي مبلغ را در زمان ظهرنويسي اسناد معامالتي  30

تدبيري هم براي نرخ زمان معامله در وصول نمايد كه البته با توجه به تغييرات شديد نرخ ارز بايستي 

كه وجه مورد نظر براي فروشنده ارسال ولي در اين روش بايستي توجه نماييم تا زماني نظر گرفت، 

تواند مراتب را جهت ترخيص به  گردد و لذا بانك نمي نشود اصوال اسناد براي بانك عامل ارسال نمي

  گمرك اعالم نمايد.

از سوي ديگر در استفاده از روش حواله بانكي نيز، با توجه به اينكه بانك عامل بايستي ارز مورد نياز 

  پرداخت وجود نداشته و بايستي وجه بطور كامل تسويه گردد. امكان دريافت پيش را حواله نمايد لذا



دليل اينكه در رويه حواله بانكي، عليرغم عدم ارسال وجه از طرف بانك عامل ، و اما نكته اصلي

است!) قرار دارد اين  براي فروشنده، اسناد در اختيار واردكننده (كه وجه را بطور كامل به بانك پرداخته

است كه وارد كننده با وجود تمامي مشكالت، يكبار هم وجه مورد نياز را مستقيما به فروشنده 

داشت (البته در برخي موارد هم با  است، زيرا در غير اينصورت امكان دريافت اسناد را نمي پرداخته

مسئله اصلي رسد  گردد) لذا بنظر مي استفاده از اعتبار واردكننده نزد فروشنده اين اتفاق محقق مي

  .عدم ارائه اسناد توسط بانك نيست بلكه اصوال روش انجام فرآيند معيوب است

  پيشنهاد:

 در مورد جبران كمبود نقدينگي -1

ترخيص %  2با توجه به اينكه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي اكثرا با ضريب حقوق ورودي 

% 25شوند، بديهي است اين مبلغ به نسبت ارزش افزوده و ساير مطالبات گمرك كمتر از  مي

استقبال خوبي از رويه ترخيص نسيه انجام نپذيرد و در مورد است تا  اين مهم باعث شدهباشد،  مي

شود،  لذا پيشنهاد مي ضمانتنامه هم سهم عمده پرداختي صاحبان كاال بصورت نقدي دريافت گردد.

اثر  اين اقدامضمانتنامه بانكي براي كل پرداختي صاحب كاال (و نه فقط حقوق ورودي) اخذ گردد.

بل الزم به ذكر است صاحب كاال ق  دارد. تاشجبران نقدينگي واردكنندگان خواهد دبسيار مهمي در 

هاي نقدي  هاي قابل توجه ديگري را نيز از جمله ترخيصيه و سپرده عه به گمرك هزينهجو بعد از مرا

حمل به محل كارخانه را نيز بايستي ئقدا پرداخت كند كه خود رقم قابل استريپ و و انبارداري و 

  توجهي است.

از طرف ديگر ايجاد يك رديف اعتبار براي واردكنندگان خوشنام از ديگر تسهيالت قابل بررسي 

يك ضمانتنامه كلي در هر گمرك  ن واردات،اردكننده متناسب با ميزااست.  به نحوي كه براي هر و

ر طول سال براي هر اظهارنامه از اعتبار آن كسر و پروانه صادر گردد.  بديهي است واردات اخذ و د

  بيش از سقف اعطايي منوط به تسويه موارد قبلي تا تامين اعتبار آزاد براي واردات جديد خواهد بود.

متحول شده و  % كمتر از نرخ آزاد بود چگونه2اصوال بايد ديد تعريف اوليه ارز مبادالتي كه بر مبناي  -2

است؟  در حقيقت استنباط كلي واردكنندگان از روش  به نرخ ميانگين ارز مرجع و آزاد بدل شده

عملكرد دولت در تخصيص ارز در حال حاضر اين است كه دولت به جاي اينكه بگويد به واردات ارز 

اي گذشته  ز مبادلهاست تا وارد كنندگان از خير ار دهد، شرايط را به نحوي ترتيب داده تخصيص نمي

و بصورت بدون انتقال ارز اقدام به واردات نمايند.  چنانچه غير از اين باشد، شايسته است در مواردي 

است، ترتيبي اتحاذ شود تا واردكننده پس از  شده كه در سابق از روش حواله بانكي استفاده مي

روشنده اقدام نموده و پس از انجام تخصيص ارز، راسا با امكانات خارج از كشور به پرداخت وجه به ف

را در حساب ارزي خود در داخل كشور  ل ارائه پروانه سبز گمركي ارزواردات و ترخيص كاال، در مقاب

  اي تحويل گرفته و براي واردات آتي خود استفاده كند به نرخ مبادله

  اصغر مظاهري

  كارگزار گمركي


