خالصه دسته بندي عوارض گمرکی کاالها

با توجه به تقاضای صندوق پول بین المللی به تغییر نرخ هزینه های گمرکی با جداول پیوست متمم قانون
تعرفه گمرکی شماره  22سال  ، 2010که هدف از آن افزایش کیفیت عملکرد هیات گمرکات و جلوگیری
از فساد اداری و مالی با کم کردن موارد و یکسان کردن هزینه های کاالهای وارداتی و مقابله با
برخوردهای شخصی و دستکاری شرح کاالها که تأثیر مثبتی در افزایش درآمد گمرکی خواهد داشت ،
با توجه به برگزاری کارگاه تخصصی در مقر هیأت گمرک عراق و با حضور کارمندان متخصص
پیشنهاد ذیل مطرح گردید :
یکسان قراردادن تعرفه های گمرکی در یک قسمت و تفکیک اقسام به (  ) 4دسته که حد اقل نرخ آنها
( )%0.5و حد اعلی ( ) %30باشد .

دسته اول عوارض گمرکی آن ( )%0.5است و شامل این موارد می باشد :
قسمت چهاردهم مروارید طبیعی یا پرورشی ،سنگهای قیمتی یا شبیه به آن  ،فلزات قیمتي  ،فلزات
معمولي با پوششی از فلزات قیمتی  ،مصنوعات این مواد  ،جواهرات بدلی  ،ارز .

دسته دوم عوارض گمرکی آن  %10است و شامل این موارد مي باشد :
قسمت اول حیوانات و تولیدات حیواني
قسمت دوم تولیدات گیاهی
قسمت سوم چربی و روغن حیوانی یا گیاهی و تولیدات آنها با جزئیات و تفکیک  ،روغنهاي گیاهی
آماده شمع از ماده حیواني یا گیاهی
قسمت چهارم تولیدات صنایع غذایی  ( ،بجز مایعات الكلي  ،توتون  ،توتون مصنوعي )
قسمت پانزدهم فلزات عادی و مصنوعات آن
قسمت ششم تولیدات صنایع شیمیایی یا صنایع مرتبط به آن
قسمت هفتم پالستیک مصنوعات آن  ،الستیك و مصنوعات آن

دسته سوم عوارض گمرکی آن  %15است و شمال این موارد می باشد :

قسمت پنجم تولیدات معدنی
قسمت هشتم چرم خام و چرم دباغی شده و چرم خز دار و مصنوعات آن  ،اصناف متعددي از حیوانات
و تولیدات چرمی آن  ،لوازم سفر  ،كیف سفر  ،ظرفهاي مشابه مصنوعاتي از روده هاي حیوانات ( بجز
روده كرم ابریشم )
قسمت نهم چوب و مصنوعات آن  ،زغال چوبی  ،فیبر و مصنوعات آن و مصنوعاتي از كاه یا مواد
بافتني و حصیر و زنجیره اي .
قسمت دهم خمیرهاي از چوب یا مواد لیفی سلیولوزی دیگری ورق یا مقوی ( زباله ها و ضایعات ) به
منظور بازیافت ورق و ورق مقوی و مصنوعات آن .
قسمت دوازدهم کفش  ،سرپوش ها چتر آفتابی و بارانی  ،عصای راه رفتن ،عصای ( صندلی دار )
شالق  ،شالق اسب سواری  ،اجزاء این اصناف  ،پر آماده  ،اصناف مصنوعات آن  ،گل مصنوعی
مصنوعاتی از موی بشری  ،اسبتوس امیانت یا مواد آرایشی  ،مصنوعاتی از سرامیک  ،شیشه و
مصنوعات آن .
قسمت هفدهم تجهیزات حمل و نقل
قسمت بیستم كاالها و تولیدات متنوع

دسته چهارم عوارض گمرکی آن  %30است و شامل این موارد می باشد :

قسمت شانزدهم ماشین آالت و ماشینهای اتوماتیک تجهیزات برقی  ،اجزاء آن  ،دستگاه های ضبط
صوت و رادیو ،دیستگاه های ضبط صوت و تصویر ( تلویزیون ) اجزاء و لوازم آن .
قسمت یازدهم مجسمه هاي هنري
قسمت نوزدهم اسلحه و مهمات
قسمت چهارم فصل بیست و دوم مشروبات و مایعات الکلی
قسمت چهارم فصل بیست و چهارم توتون و بدل آن

اصالح این هزینه ها تحت صالحیتهای مجلس وزیران قرار دارد  ،با توجه به پیشنهاد وزیر دارایی با
استناد به متن ماده (  /2اول ) از قانون گمرک متمم شماره  22سال  2010پیشنهاد می شود این دستور
از تاریخ  2018/1/1اجرا شود به منظور اعطای فرصت بیشتری به وارد کنندگانی که با نرخ قدیم
گمرکی ملزم به قرارداد هستند مشروط براینکه این اصالحیه با عدم بازگشت به مقررات قبلی اعمال
گردد  .و مقررات نخست وزیری متعلق به حمایت از تولید داخلی و ممنوعیت و مقررات شماره ()335
سال  2017درمورد واردات طال و فلزات گرانقیمت خواهد یاقت .
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