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 *530000-157از طریق وزار تعاون ،کار و رفهاه اجتمهاعی در اوتیهار صهندوق بازنشسهت ی

تبصره ()7

فوتد و مبلغ چهارهزار و سیصد میلیارد ( )4.300.000.000.000ریال از مبالغ واریهزی موضهوع

بند (الف)
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراجکننده سنگ آهن که پروانه بهرهبرداری آنها به

ردیف  130419این تبصره با میزان دریافتی به صور تخصیصیافته توسهط وزانههداری کهل

نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعهه اسهت

کشور از طریق ردیفههای  530000-82و ( **530000-120هشهتاد درصهد ( )%80سهازمان

ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه میباشند ،موظفند بابت حق انتفاع پروانه

توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیسهت درصهد ( )%20سهازمان زمهینشناسهی و

بهرهبرداری از معادن فوق در سال  1395بیست درصد ( )%20مبلغ فروش محصهوت وهود را

اکتشافا معدنی کشور) در اوتیار وزار صهنعت ،معهدن و تجهار قهرار مهیگیهرد تها جههت

به حساب درآمد عمومی ردیف  130419جدول شماره ( )5این قانون نزد وزانهداری کل کشور

طرحهای اکتشافی ،طرحهای پژوهشی ،کاربردی ،زیستمحیطی و ایجاد زیرساوتهای معدنی

پرداوت کنند .در صور سرمایه گذاری برای تکمیل زنجیره تولید ،حق انتفاع به صور پلکانی

و ایمنی معدنی هزینه شود .مبلغ سیصد میلیارد ( )300.000.000.000ریال از درآمد این جزء از

نزولی در طول زنجیره فرآوری ،توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سهال  1395وصهول

طریق طرح  1304011006صرف زیرساوتهای معدنی میشود.
مالیا بر درآمد سال  1395هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب وزانهه معهین

وواهد شد.
موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق می گیرد که زنجیهره ارزش فهرآوری را در داوهل

استان محل استقرار معدن واریز میشود.

مجموعه همان شرکت انجام دهند .در صورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون
تجار از محل سود وود اقدام به سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی پاییندستی کنند به
میزان ده درصد ( )%10سرمایهگهذاری صهور گرفتهه از محهل سهود بهه عنهوان حهق انتفهاع
بهرهبرداری محاسبه میشود.
پنجههاه درصههد ( )%50درآمههد موضههوع ردیههف  130423از محههل اعتبههارا ردیههف

* در جدول شماره ( )9قانون بودجه سال  1395کل کشهور ،ردیهف متفرقهه  530000-155تحهت عنهوان «وزار
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ه صندوق بازنشست ی فوتد ه موضوع ( )50درصد درآمد حاصل از ردیف درآمدی  ،»130423به
عنوان ردیف اعتباری موضوع این بند پیشبینی شده است.
** در جدول شماره ( )9قانون بودجه سال  1395کل کشور ،ردیف متفرقه  530000-119تحهت عنهوان «سهازمان
زمینشناسی و اکتشافا معدنی کشور ه اعتبارا موضوع بند (الف) تبصره ( ،»)7به عنوان ردیف اعتباری موضوع ایهن بنهد
پیشبینی شده است.

( -1قسمت دوم)
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با توجه به اینکه کلیه معادن در اوتیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معهدنی

تفريغ تبصره ()7

ایران و شرکتهای تابعه ،در قالب قرارداد به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذارشده ،لهذا مبليهی

تفريغ بند (الف)
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایهران و شهرکتههای تابعهه بها کلیهه

بابت حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن به حساب ردیهف درآمهدی  130419واریهز نشهده

اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهرهبرداری معادن آنها بهه نهام

است .مبلغ واریزی به ردیف درآمدی مزبور ناشی از واریزیهای نامشخصی میباشد که توسهط

سازمان مذکور و شرکتهای تابعه بوده ،قرارداد منعقد نموده و کلیهه قراردادهها در سهال 1395

سایر اشخاص (غیر از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معهدنی ایهران و شهرکتههای

جاری بوده و حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن ،مطهابق بها مفهاد قراردادههای منعقهده از

تابعه و استخراجکنندگانی که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان مهذکور اسهت) بهه حسهاب

بهرهبرداران اوذ گردیده است؛ با عنایت به اینکه اجرای حکم بهه لحهاع عهدم وجهود مصهداق

ردیف یادشده واریز گردیده است.

موضوعیت نداشته ،لذا

عدم واریز وجوه حاصل از اجرای بند ( ) ماده ( *)35قانون رفع موانع تولید رقابتپهذیر

اين بند فاقد عملكرد ميباشد.

شورای اقتصاد در سال  1395هیچگونه مصوبهای در وصوص اوذ حق انتفاع به صور

و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  1394/2/1توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صهنایع

پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری نداشته است.
عملکرد مالی ردیفهای درآمدی  130419با عنوان «درآمد حاصل از حق انتفاع پروانهه
بهرهبرداری از معادن» و  130423با عنوان «درآمهد حاصهل از واگهذاری ،اسهتخراج و فهروش
معادن» به شرح جدول شماره ( )1میباشد:
(مبالغ به هزار ریال)

جدول شماره ()1
شماره

عنوان

شماره

طبقهبندي

دستگاه

طبقهبندي

دستگاه

اجرايی

درآمد

عنوان درآمد

وزار صنعت 130419 ،درآمد حاصل از حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن
15500001
معدن و تجار  130423درآمد حاصل از واگذاری ،استخراج و فروش معادن

پيشبينی

وصولی طبق

وصولی

درصد

ليست خزانه طبق تفريغ تحقق

0/05 5.553.000 5.553.000 12.000.000.000
0
0
0
2.000.000.000

* قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالی کشور:
بند (ت) ماده ( :)35یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ( )35به قانون معادن الحاق میشود و شماره ماده ( )35به
( )36اصالح میگردد:
ماده ( :)35وزار صنعت ،معدن و تجار و سازمان های تابعه و وابسته به آن از جملهه سهازمان توسهعه و نوسهازی
معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجهرای سیاسهتهای کلهی اصهل چههل و
چهارم ( ) 44قانون اساسی ،استخراج و فروش معادن متعلق به وود را از طریق مزایده عمومی به بخش وصوصی یا تعهاونی
واگذار نمایند .عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش اینگونه معادن پس از واریز به وزانهداری کل کشهور بها رعایهت
قانون مذکور در قالب بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعهه
صرف زیرساوت معادن ،اکتشاف ،تحقیقا فرآوردههای مواد معدنی و پژوهشهای کاربردی برای مهواد معهدنی و تکمیلهی
طرحهای نیمهتمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن میشود.
فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کات یا مزایده مجاز است.
تبصره -معادن جدید که توسط سازمانهای مذکور کشف میشوند پس از أوذ گواهی کشف طبق سازوکار فوق بایهد
واگذار شوند.

( -2قسمت دوم)
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وجهی در قالب طرح  1304011006برای زیرساوتهای معدنی اوتصاص نیافته است.

معدنی ایران و شرکتهای تابعه ،دلیل عدم تحقق منابع ردیف درآمدی  130423میباشد.
با توجه به عدم تحقق منابع ردیف درآمدی  ،130423هیچگونه اعتبهاری نیهز از محهل

عملکرد مالی اعتبارا اوتصاص یافته به سهازمان توسهعه و نوسهازی معهادن و صهنایع

ردیههف متفرقههه  530000-155ب ها عنههوان «وزار تعههاون ،کههار و رفههاه اجتمههاعی  -صههندوق

معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان زمین شناسی و اکتشافا معدنی کشور به شرح جدول شهماره

بازنشست ی فوتد -موضوع پنجاه درصد ( )%50درآمد حاصل از ردیف درآمهدی  »130423در

( )3میباشد:
جدول شماره ()3

اوتیار صندوق بازنشست ی فوتد قرار ن رفته است.

(مبالغ به هزار ریال)

شماره

عنوان

صرفنظر از اینکه مبالغ واریزی به ردیف درآمدی  130419در اجرای مفاد حکهم ایهن

طبقهبندي

دستگاه

بند نبوده ،مبالغ قابل اوتصاص و اوتصاصیافته به سازمان توسعه و نوسازی معهادن و صهنایع

231500

جدول شماره ()2
عنوان دستگاه اجرايی

سازمان توسعه و نوسهازی معهادن و
صنایع معدنی ایران
سازمان زمین شناسهی و اکتشهافا
معدنی کشور
سازمان توسعه و نوسهازی معهادن و
صنایع معدنی ایران

(مبلغ به هزار ریال)
مبلغ
قابل اختصاص

محل اعتبار

اعتبار
طبق قانون

پيشبينی شده
(درصد)

مبلغ
تخصيصيافته

سهم از مبلغ

530000-82

3،440،000،000

80

4،443،000

80

530000-119

860،000،000

20

1،110،000

20

طرح
1304011006

300،000،000

0

0

0

4،300،000،000

300،000،000

530000-119
*

اصالحی

تخصيص

تخصيص

جريان تكميل
يا ايجاد

1304011028

3،440،000،000

4،443،000

4،443،000

1304011006

300،000،000

0

0

0

1304008001
1304008002
1304008003
1304008004
1304008005

جمع

تخصيصيافته
(درصد)

سازمان
زمینشناسی و
اکتشافا معدنی
کشور

اعتبار

کنترل

4،443،000

جمع

14650001

سهم از اعتبار

شماره رديف

طرحهاي تملک
دارايیهاي سرمايهاي

سازمان توسعه و 530000-82
نوسازی معادن و
طرح
صنایع معدنی ایران 1304011006

معدنی ایران و سازمان زمین شناسی و اکتشهافا معهدنی کشهور بهه شهرح جهدول شهماره ()2
میباشد:

شماره طبقهبندي

دارايی در

جمع کل

4,443,000 4,443,000 4,443,000 3,740,000,000
0
0
0
200.000.000
1،110،000
1،110،000
1،110،000
230.000.000
0
0
0
40.000.000
0
0
0
24.000.000
0
0
0
280.000.000
774.000.000

1,110,000 1,110,000 1,110,000

5,553,000 5,553,000 5,553,000 4.514.000.000

* اعتبههار ردیههف متفرقههه  530000-119در قههانون بودجههه سههال  1395کههل کشههور معههادل هشتصههد و شصههت میلیههارد
( )860.000.000.000ریال پیشبینی گردیده لیکن در اجرای مهاده ( )180قهانون برنامهه پنجسهاله پهنجم توسهعه جمههوری
اسالمی ایران و قانون استفاده متوازن از امکانا کشور ،مبلغ هشتاد و شش میلیارد ( )86.000.000.000ریال کسهر و مهابقی
به مبلغ هفتصد و هفتاد و چهار میلیارد ( )774.000.000.000ریال به سازمان مذکور ابالغ گردیده است.

مبالغ اوتصاصیافته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معهدنی ایهران صهرف
همانگونه که مالحظه میشود ،اعتبارا اوتصاصیافته به نسبت هشتاد درصهد ()%80
و بیست درصد ( )%20بین دست اههای مذکور در حکم ایهن بنهد توزیهع گردیهده و ههیچگونهه

ایجاد زیرساوتهای معدنی و ایمنی معدنی و در سهازمان زمهینشناسهی و اکتشهافا معهدنی
کشور صرف طرحهای اکتشافی شده است.

( -3قسمت دوم)
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سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه مورخ  1395/3/16اقداما تزم جهت اجهرای
حکم قسمت اویر این بند را به ادارا کل امور مالیاتی سراسر کشور ابالغ نموده است.
در محدوده رسیدگیها ،مالیا بر درآمد سال  1395شرکت معدنی و صنعتی گلگهر به
شرح جدول زیر به حساب وزانه معین استان مربوط واریز شده است.
(مبالغ به هزار ریال)

ماليات بر درآمد

مبلغ واريزي

عنوان شرکت
نام استان
به خزانه *
ابرازي سال *1395
320.000.000
945.989.484
معدنی و صنعتی گلگهر
کرمان
* حسب دروواست شرکت مذکور ،مبلغ ششصد و بیست و پنج میلیارد و نهصد و هشتاد و نه میلیون و چهارصد و هشهتاد و
چهار هزار و چهارصد و پنجاه و نه ( )625.989.484.459ریال از مالیا بر درآمد ابهرازی ،طهی هشهت فقهره چهک ماهانهه
تقسیط شده است.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در وصوص مالیا بر درآمد سال  ،1395اظهارنامه
معافیت ارائه نموده که با توجه به عدم رسیدگی به پرونده مالیاتی سال  ،1395اظهارنظر در این
وصوص مقدور نمیباشد.

( -4قسمت دوم)
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تفريغ بند (ب)

بند (ب)
گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقهوق ورودی کاتههای

وزار امور اقتصادی و دارایی (اداره کل وزانه) به منظور انجام تکالیف مقرر در این بند

وارداتی از همان مواد و قطعا وارداتی موضوع مواد ( )66تا ( )68قانون امور گمرکهی مصهوب

و بر اساس بند (پ) ماده ( )38قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقهای نظهام مهالی کشهور،

 1390/8/22ظرف مد پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از وزانه که تا پایهان سهال تسهویه

بازپرداوههت حقههوق و عههواری گمرکههی مههازاد بههر میههزان مقههرر در وجههه ینفعههان را بنهها بههه

مینماید ،اقدام کند.

دروواستهای اوذ تنخواهگردان از سوی یحسابی گمرک جمهوری اسهالمی ایهران در قالهب
مفاد ماده ( )49قانون محاسبا عمومی کشور (اضافه دریافتی و یا اشتباه واریزی) بهه صهور
تنخواه گردان رد وجوه اضافه دریافتی بابت استرداد حقهوق ورودی کاتههای وارداتهی از همهان
مواد و قطعا وارداتی تأمین و در اوتیار یحسابی گمرک جمهوری اسهالمی ایهران قهرار داده
است .با عنایت به اینکه تأدیه مطالبا

ینفعان ،مشمول رعایت بروهی از ضهوابط و شهرایط و

دارای سازوکارهای اجرایی مختلفی میباشد ،لذا بررسیهای بهعمل آمده حاکیست که به دلیهل
طوتنیبودن فرآیند کار تا صدور حکم استرداد ،عمالً رعایت مهلت مقرر در مفاد این بند (پانزده
روز از تاریخ ارائه دروواست توسط صادرکننده به گمرکا اجرایی کشور تا زمهان تأدیهه وجهوه
ینفعان) امکانپذیر نبوده و گمرک ایران و همچنین گمرکا اجرایی کشور نیهز در بسهیاری از
موارد علیرغم پی یریهای انجامیافته موفق به استرداد مبالغ دروواستشده در وجهه ینفعهان
در مهلت قانونی مذکور ن

ردیدهاند که مبين عدم رعايت مفاد حكم اين بند ميباشد.

طی سال  1395یحسابی گمرک جمهوری اسالمی ایران بهه منظهور اسهترداد حقهوق
( -5قسمت دوم)

تبصره ()7

گزارش تفريغ بودجه سال 1395

ورودی کاتهای وارداتی از همان مواد و قطعا وارداتی موضوع مواد ( )66تا ( )68قانون امهور
گمرکی از طریق یحسابی گمرک مرکز و یا ادارا کل گمرکا استانها ،اقدام نمهوده اسهت.
وزانهداری کل کشور مبلغ هشتصد و پنجاه و شش میلیارد و پانصد و بیست میلیون و دویسهت
و پنجاه و هشت هزار ( )856.520.258.000ریال از طریق اداره کل وزانهه و یها وزانهه معهین
استان ها به گمرکا یادشده پرداوت نموده و فرآیند تسویه با وزانه پهس از مستردشهدن وجهه

جدول شماره ()2
رديف 
6
7
8
9
 10
 11

ینفعان ،در انتهای سال توسط یحسابی گمهرک جمههوری اسهالمی ایهران انجهام شهده کهه
اطالعا آن به شرح جدول شماره ( )1میباشد:
جدول شماره ()1
رديف

1
2

یحسابی گمرک جمهوری اسالمی ایران

یحسابی گمرکا استانها
جمع

مبلغ دريافتی از خزانه

مبلغ پرداختی بابت

مبلغ برگشتی به

يا خزانه معين استان

استرداد حقوق ورودي

خزانه بابت تسويه

533.957.032
322.563.226

530.850.162
322.563.226

3.106.870
-

856.520.258

853.413.388

3.106.870

رديف 
1
2
3
4
5






نام استان 
گیالن 
آ ربایجانغربی 
ووزستان 
فارس 
وراسانرضوی 

خزانه معين استان 
 25.906.380
 2.851.925
 36.685.224
 5.284.516
 10.248.479

جمع 

 322.563.226

 322.563.226

و نه هزار ( )1.327.299.000ریال از محل حساب تمرکز وجوه درآمد دست اه اجرایی و وارج از
مهلت مقرر اقدام

(مبالغ به هزار ریال)
مبلغ دريافتی از

اصفهان
هرمزگان 
زنجان 
سمنان
یزد 
قزوین 

خزانه معين استان 
2.624.678
222.494.593
10.143.605
2.617.713
 2.656.554
 1.049.559

استرداد حقوق ورودي 
2.624.678
222.494.593
10.143.605
2.617.713
 2.656.554
 1.049.559

یک فقره حقوق ورودی به مبلغ یک میلیارد و سیصد و بیست و هفت میلیون و دویست و نود

عملکرد ادارا کل گمرکا استانها به شرح جدول شماره ( )2میباشد:
جدول شماره ()2

نام استان 

مبلغ دريافتی از

مبلغ پرداختی بابت

اداره کل گمرک استان البرز در سال  1395در راستای مفاد این بند ،نسبت به استرداد
(مبالغ به هزار ریال)

گيرنده حواله

(مبالغ به هزار ریال)

مبلغ پرداختی بابت
استرداد حقوق ورودي 
 25.906.380
 2.851.925
 36.685.224
 5.284.516
 10.248.479

( -6قسمت دوم)

نموده که مبين عدم رعايت مفاد حكم اين بند ميباشد.

تبصره ()7

گزارش تفريغ بودجه سال 1395

تفريغ بند (ج)

بند (ج)

وزار صنعت ،معدن و تجار در راستای ایفای وظایف مقرر در این بند جهت تعیین و

در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسهی و بها
عنایت به ليو قانون انحصار دولتی دوانیا مصوب  1307/12/29و اصالحا بعدی آن وزار

محاسبه والص وجوه دریافتی شرکت دوانیا ایهران بابهت تمهامن اشهت (هولهوگرام) و سهایر

صنعت ،معدن و تجار موظف است نسبت به وصول والص هرگونهه وجهوه دریهافتی شهرکت

حقوق انحصار محصوت دوانی پس از تزماتجرا شهدن مصهوبه واگهذاری شهرکت مهذکور،

دوانیا ایران بابت تمام ن اشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصهوت دوهانی پهس از

نسبت به انعقاد قرارداد با سازمان حسابرسی در تاریخ  1396/6/21اقدام نمهوده ،لهیکن میهزان

تاریخ تزماتجهراء شهدن «مصهوبه واگهذاری سههام شهرکت مزبهور بابهت رد دیهون صهندوق

دقیق وجوه موردنظر مربوط به دوره زمانی منتهی به پایان سهال  1395در گهزارش حسهابرس

بازنشست ی کارکنان صنعت فوتد» بر اساس گهزارش حسهابرس اقهدام و وجهوه مزبهور را بهه

مشخص نشده که مبين عدم رعايت مفاد حكم اين بند ميباشد.
در اجرای حکم قسمت اویر این بند ،وزار صنعت ،معدن و تجهار درآمهد حاصهل از

حساب درآمد عمومی نزد وزانه داری کل کشور موضوع ردیف  130421جدول شماره ( )5ایهن
قانون واریز کند .همچنین تا شفافسازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصهوت

صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی جهت واردا و تولید محصوت دوانی در سال

دوانی در تطبیق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چههل و چههارم ( )44قهانون اساسهی،

 1395را وصول و به حساب ردیف درآمدی  130421با عنوان «درآمد شرکت دوانیها ایهران

وزار صنعت ،معدن و تجار موظف است درآمهدهای حاصهل از صهدور مجوزهها و هرگونهه

بابت تمامن اشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصوت دوهانی» نهزد وزانههداری کهل

حقوق دولتی دریافتی بابت واردا و تولید محصوت دوهانی را طهی سهال  1395بهه ردیهف

کشور واریز نموده است .عملکرد مالی ردیف درآمدی مذکور به شرح جدول شماره ( )1میباشد:

درآمدی مذکور واریز کند.

جدول شماره ()1
شماره طبقهبندي
130421

پيشبينی
2.000.000.000

وصولی طبق ليست خزانه
629.924.503

وصولی طبق تفريغ
629.924.503

(مبالغ به هزار ریال)
درصد تحقق
32

مبالغ وصولی فوق حاصل از فعالیتهایی به شرح جدول شماره ( )2میباشد:
(مبالغ به هزار ریال)

جدول شماره ()2
عنوان درآمد

هولوگرام
(تمامنگاشت)

حق انحصار
واردات ()%10

حق انحصار
توليد و توزيع ()%2

جمع

درآمد شرکت دوانیا ایران بابت تمام ن اشت (هولوگرام) و سایر
حقوق انحصار محصوت دوانی

277.159

88.038.076

541.609.268

629.924.503

( -7قسمت دوم)

تبصره ()7

گزارش تفريغ بودجه سال 1395

تفريغ بند (د)

بند (د)
از ابتدای سال  1395به قیمت ورده فروشی هر نخ سی ار وارداتهی مبلهغ پانصهد ()500

سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای بند ( *)57تيییرا متفرقه بخهش دههم قهانون

ریال و تولید مشترک مبلغ سیصد و پنجاه ( )350ریال و تولید داولی مبلغ یکصهد ( )100ریهال

بودجه سال  1395کل کشور ،مصادیق تولید داولی ،وارداتی و مشهترک سهی ار را تعیهین و در

بهعنوان عواری اضافه می شود .وزار امور اقتصادی و دارایی مکلف اسهت مبهالغ مزبهور را از

تاریخ  1395/7/11به وزار امور اقتصادی و دارایی ابالغ نموده است.

واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد أوهذ و بهه حسهاب درآمهد عمهومی موضهوع ردیهف
 160155جدول شماره ( )5این قانون واریز نماید.

سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای احکام و تکالیف قانونی این بند و ابالغ وزارتخانهه
متبوع ،مراتب را طی دستورالعمل مورخ  1395/5/5برای اجرا به ادارا کل امور مالیاتی سراسر
کشور ابالغ نموده و در بخشنامه یادشده ،وصول عواری مذکور را مورد تأکید قرار داده است.
گمههرک جمهههوری اسههالمی ایهران اجههرای حکههم ایههن بنههد را ط هی بخشههنامه مههورخ
 1395/3/18به گمرکا اجرایی کشور ابالغ نموده است .بهر اسهاس بخشهنامه مهذکور ،وجهوه
وصولی باید به حسابهای بانکی مربوط نزد وزانهداری کل کشهور ،موضهوع ردیهف درآمهدی
 160155واریز گردد .ضمناً با توجه به تأویر در تصویب و ابالغ قانون بودجه سهال  1395کهل
کشور ،در بخشنامه یادشده تأکید گردیده ،کلیه کاتهای اظهارشده در سهال ( 1395تها قبهل از
ابالغ بخشنامه) که قبالً ترویص گردیدهاند نیز با رعایت ماده ( )135قانون امور گمرکی ،نسبت
به تنظیم و ابالغ مطالبهنامه کسر دریافتی متعلقه اقدام گردد.
* تغييرات متفرقه بخش دهم قانون بودجه سال  1395کل کشور:
بند ( :)57مصادیق «تولید داولی ،وارداتی و مشترک سهی ار» موضهوع بنهد الحهاقی تبصهره ( )7توسهط سهازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین و ابالغ میشود.

( -8قسمت دوم)

تبصره ()7

گزارش تفريغ بودجه سال 1395

بر اسهاس اعهالم وزار صهنعت ،معهدن و تجهار  ،وضهعیت واردا و تولیهد داولهی
محصوت دوانی و برآورد وصول عواری هر یک از موارد موصوف به شرح جدول شماره ()1
میباشد:
جدول شماره ()1
رديف

(مبالغ به هزار ریال)

نوع

نام

سيگار

استان

برند تجاري

نام شرکت

تعداد نخ

نرخ عوارض

سيگار

هر نخ

مبلغ

(هزار نخ)

(ريال)

 77،000

 

 

 1،472،390

 

 

 128،990

 

 

4

دیبا تجار مشهد

اوریس

 30،600

 

 

5

پردیس زرین امور

امور

 62،000

 

 

6

آرمانتجار آرتامهر

میالنو

 333،050

 

 

 7وارداتی تهران

دوانیا قشم

ام ا

 74،300

 

 

8

حبیب اله رئیسی

موند

 1،524،910

 

 

9

افرا افق ژیار

اپرا  -رین  -ریو

 21،680

 

 

10

وفا تجار آریا

کاپتن بلک  -ویبس

 6،600

 

 

11

آسیاتجار آواپارس

اشیما

 1،000

 

 

12

میالد نور گیتی

اسکار

 242،310

 

 

13

بینالمللی محبی

سی اربرگ

 113

 

 

 3,974,943

 500

 

 11،776،460

 

 

 

 

 

 

 

 

نظام گستر نیکان

م ان

 25،000

 



دوانیا قشم

بیستون

 1،478،000

 

 

1

الماس دوان

M1

2

بی ای تی پارس

دانهیل -انواع کنت -پالمال

3

فراسازان توتون آپادانا پرزیدنت

جمع سيگار وارداتی
14
15

گیالن

جی تی آی پارس

م نا -وینستون -مونت کارلو

آوای شرق طوس

بیژن

 136،000

شقایق دروشان رن ین می بوری -ماتادور -پریستون

61،970

آمور

 50،000

 16تولیهههد
 17داولی آ ربایجانغربی پردیس زرین آمور
18
19

هرمزگان

جدول شماره ()1
تعداد نخ

نرخ عوارض

سيگار

هر نخ

(هزار نخ)

(ريال)

20

همدان

پیشرو تک پارسیان

رویال وان

 112،470

 

21

زنجان

جی تی آی پارسیان

ساتر  -جی - 1اونیکس -وینستون
 -کمل

رديف

22

قابل وصول

(مبالغ به هزار ریال)

23

نوع

نام

سيگار

استان

تولیهههد
داولی تهران

برند تجاري

نام شرکت

کی تی اند جی پارس پاین  -اسه  -زست

مبلغ
قابل وصول
 

 9،828،530

 

 

 32،000

 

 

بهمن – زیکا – هما – آسیا – تیر
شرکت دوانیا ایران –  – 57فروردین – کیش –  11،747،000 - 98
کاسین  -تی4

 

 

 7،500

 

 

 9،695،510

 

 

جمع سيگار توليد توليد داخلی

 44,950,440



 

جمع کل

 

-

 

24

اردبیل

سبالن توتون آرتا

قصر

25

البرز

بی ای تی پارس

کنت -مونتانا  -پالمال





شایان کر است ،با توجه به تعریف ارائهشده توسط سازمان برنامهه و بودجهه کشهور از
«تولید مشترک»* ،در سال  1395مصادیقی از تولید سی ار به روش مذکور موضوعیت نداشهته
است.
عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسالمی ایران در وصول و واریز
عواری موضوع این بند به تفکیک استان به شرح جدول شماره ( )2میباشد.

* ابالغيه مورخ  1395/7/11سازمان برنامه و بودجه کشور:
توليد مشترك :تولید سی ار برن د وارجی که صاحب برند تولید وود را از طریق عقد قرارداد مشارکت یا اجاره عوامل
تولید با یک شرکت دولتی با مجوز از مرکز برنامهریزی و نظار بر دوانیا کشور انجام میدهد.

( -9قسمت دوم)

تبصره ()7

گزارش تفريغ بودجه سال 1395

(مبالغ به هزار ریال)

جدول شماره ()2

عنوان

نام استان

دستگاه اجرايی

نوع سيگار

آ ربایجانشرقی (گمرک جلفا)
آ ربایجانغربی (گمرک بازرگان)
هرمزگان
گمرک جمهوری اسالمی ایران

وارداتی

بوشهر
تهران
گمرک فرودگاه امام ومینی (ره)
جمع

سازمان امور مالیاتی کشور

آ ربایجانغربی
زنجان
تهران
اردبیل
هرمزگان

تولید داولی

جمع
جمع کل

تعداد نخ سيگار

نرخ عوارض

(هزار نخ)

هر نخ (ريال)

1،943،100

500

971،550،000

مبلغ قابل وصول

مبلغ وصولی و واريزي به خزانه

تفاوت بين

رديف

رديف

مبلغ قابل وصول

درآمدي 160155

درآمدي * 160144

67،252،000



جمع
67،252،000

و مبلغ وصولی
904.298.000

86،000

500

43،000،000

14،045،000



14،045،000

28،955،000



500

171،062،500

0



 29،597،500

 141،465،000

1،431،190

500

715،595،000

0



 360،915،000

 354،680،000



500

500،000











500

105،000









3,803,625
22،370
7،774،920
17،607،541
3،750
1،542،310

500
100
100
100
100
100

1,901,812,500
2،237،000
777،492،000
1،760،754،100
375،000
154،231،000

81.297.000
0
647،933،000
1،563،772،100
0
0

391,012,500
0
0
0
0
0

472.309.500
0
647،933،000
1،563،772،100
0
0

1.429.503.000
2،237،000
129،559،000
196،982،000
375،000
154،231،000

26,950,891

100

2,695,089,100

2,211,705,100

-

2,211,705,100

483,384,000

30,754,516

-

4,596,901,600

2.293.002.100

391,012,500

2.684.014.600

1.912.887.000

* گمرکا استان های هرمزگان ،بوشهر و تهران وجوه موضوع این بند را به جای واریز به حساب ردیف درآمدی  ،160155به حساب ردیف درآمدی  160144با عنوان «درآمد حاصل از ( )20ریال افزایش به قیمت هر نخ سی ار وادراتی» واریز نمودهاند.

مقایسه آمار ارائهشده توسط وزار صنعت ،معدن و تجار و عملکرد ارائههشهده توسهط

با عنایت به اینکه میزان واردا سی ار در گمرکا اجرایی کشهور توسهط واردکننهده بهر
مبنای تن اظهار میگردد و استخراج تعداد نخ سهی ار وارداتهی بهر مبنهای محاسهبا صهور

سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسالمی ایهران نشهان مهیدههد ،سهازمانههای

میگیرد (هر کارتن ( )50باکس ،هر باکس ( )10بسته و هر بسته ( )20نخ و میهان ین وزن ههر

اویرالذکر بهطهور کامهل بهه تکهالیف قهانونی وهود در وصهول عهواری موضهوع ایهن بنهد از

نخ سی ار یک تا یک و نیم گرم) ،لذا نحوه محاسهبه موجهب ایجهاد ميهایر در تعهداد سهی ار

واردکنندگان و تولیدکنندگان و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور عمهل ننمهودهانهد کهه

وارداتی بر اساس آمار وزار صنعت ،معدن و تجار و عملکرد گمرک جمهوری اسالمی ایران

مبين عدم رعايت مفاد حكم اين بند ميباشد.

شده است.
( -10قسمت دوم)
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عملکرد مالی ردیف درآمدی  160155به شرح جدول شماره ( )3میباشد:
جدول شماره ()3
شماره

(مبالغ به هزار ریال)
عنوان درآمد

عنوان

دستگاه اجرايی
طبقهبندي
عواری وردهفروشهی سازمان امور مالیاتی کشور
160155
سی ار
گمرک ایران
جمع

پيشبينی

وصولی طبق

وصولی

درصد

ليست خزانه

طبق تفريغ
2،211،705،100
81،317،000

تحقق

2.293.022.100 17.000.000.000
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2.293.022.100

از جمله دتیل عدم تحقق کامل درآمد موضوع این بند ،میتوان بهه عوامهل زیهر اشهاره
نمود:
 -1بر اساس اعالم وزار صنعت ،معهدن و تجهار (مرکهز برنامههریهزی و نظهار بهر
دوانیهها کشههور) بههرآورد مصههرف سههی ار در کشههور سههاتنه بههالغ بههر پنجههاه و پههنج میلیههارد
( )55.000.000.000نخ میباشد که با توجه به میزان سی ار وارداتی و تولید داولهی منهدرج در
جدول شماره ( ،)2یکی از راههای تأمین کسری موجود از طریق قاچاق میباشد.
 -2با توجه به تعاریف ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در وصوص سی ار
«تولید داولی»« ،تولید مشترک» و «واردا » ،عمالً تولید مشترک سی ار موضهوعیت نداشهته
است.
پيشنهاد مي شود ،سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به بازنگری در تعريف «توليد مشترک»
سيگار اقدام نمايد.

( -11قسمت دوم)

تبصره ()7

گزارش تفريغ بودجه سال 1395

تفريغ بند (هـ)

بند (هـ)

بدهی دولت تا پایان سال  1394به صندوق بازنشسهت ی فهوتد بهر اسهاس محاسهبا

به منظور رد بخشی از دیون دولت به صندوق بازنشست ی فوتد ،دولهت مکلهف اسهت
نسبت به تأدیه هجده هزار میلیارد ( )18.000.000.000.000ریال از محل درآمهدهای عمهومی

بیمهای (اکچوئری) سال مذکور و تأدیه آن توسط دولت تا پایان سال  1395به شرح جدول زیر

دولت در سال  1395اقدام نماید تا نسبت به پرداوت حقوق بازنشست ان اقدام شود .رقم مزبهور

میباشد:
(مبالغ به هزار ریال)

در حسابهای فیمابین دولت و صندوق یادشده منظور میگردد.

ميزان بدهی دولت به

ميزان تأديه ديون دولت به

صندوق بازنشستگی فوالد
346.216.000.000

صندوق بازنشستگی فوالد
143.196.631.732

میزان تأمین کسری تعهدا صندوق موصوف در تصویبنامه مورخ  1392/7/28هیأ
وزیران مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ( )125.000.000.000.000ریهال پهیشبینهی و
میزان سهام ،اموال و  ...واگذار شده در سال  1392مبلغ یکصهد و چههارده ههزار و هشتصهد و
چهههل و هفههت میلیههارد و ششصههد و سههی و یههک میلیههون و هفتصههد و سههی و دو هههزار
( )114.847.631.732.000ریال بوده ،همچنین از محل بند (ف) تبصره ( )3ماده واحده قهانون
بودجهههه سهههال  1394کهههل کشهههور مبلهههغ نهههه ههههزار و هفتصهههد و پنجهههاه و دو میلیهههارد
( )9.752.000.000.000ریال طی شش مرحله از طریق وزار تعاون ،کار و رفهاه اجتمهاعی در
اوتیار صندوق مذکور قرار گرفته که صرف پرداوهت مسهتمری و هزینهه درمهان بازنشسهت ان
صنعت فوتد شده و به استناد مفاد حکم این بند ،در سال  1395مبلغ هجهده ههزار و پانصهد و
( -12قسمت دوم)
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نود و هفت میلیارد ( )18.597.000.000.000ریال از محل اعتبارا تملک دارایهیههای مهالی

کشور صور گرفته ولی با مفاد اجزای ( )5( ،)4( ،)3و ( )6دستورالعمل مهذکور ميهایر دارد)،

موضوع جزء ( )9ردیف  101000جدول شماره ( )8قانون بودجه سال  1395کل کشور از طریق

لذا صورتحساب نهایی اعتبارا هزینهای و تملهک دارایهیههای مهالی سهال  1395وزارتخانهه

وزار تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در اوتیار صندوق بازنشست ی فوتد قرار گرفته کهه صهندوق

موردنظر واوواهی گردیده و تا زمان تهیه این گزارش نسبت بهه اصهالح حسهاب اقهدام نشهده

مذکور مبلغ فوقالذکر را در حساب فیمابین وود و دولت منظور نموده است.

است.

عملکرد مالی ردیف تملک داراییههای مهالی  101000-9در وزار تعهاون ،کهار و رفهاه
میباشد:
اجتماعی به شرح زیر 

( )597.000.000.000ریال بیش از سقف مقرر در این بند بوده که
(مبلغ به هزار ریال)

شماره
طبقهبندي


عنوان رديف

اعتبارا موضوع فهروش سههام ،سههمالشهرکه ،امهوال،
 101000-9داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولهت و
موسسا و شرکتهای دولتی وابسته

مبلغ تأدیهشده بابت دیون دولت به صندوق یادشده معادل پانصد و نود و هفت میلیهارد

اعتبار

تخصيص

حوالجات

18.597.000.000

18.597.000.000

18.597.000.000

اين بند ميباشد.

مبلغ مذکور در اوتیار وزار تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قهرار گرفتهه ،لهیکن وزارتخانهه
یادشده با صدور دروواست ابالغ اعتبار و تأیید وزانه ،مبلغ فوق را به صندوق بازنشست ی فوتد
ابالغ اعتبار نموده است؛ از آنجا که صندوق موصوف طبق تعاریف مندرج در قوانین و مقهررا
عمومی کشور از جمله ماده ( )5قانون مدیریت ودما کشوری ،بند ( )11ماده ( )1قانون برنامه
و بودجه و  ...به عنوان دست اه اجرایی شناوته نمیشود (هر چند ابالغ مزبور بها رعایهت اجهزاء
( )1و ( )2بند (الف) دستورالعمل روش ابالغ اعتبار موضوع ماده ( )75قانون محاسبا عمهومی
( -13قسمت دوم)

مبين عدم رعايت مفاد حكمم

