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 11/12/1400 تاریخ تهیه گزارش   رویه های اجرایی -مقررات  شناسه

 درصد 9درصد به  4افزایش نرخ عوارض جابجایی کاال از  موضوع عنوان

 مرجع طرح موضوع
و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع  دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

 جرم دادگستری 

 شرح موضوع

به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت "احكام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون٣٠ماده (الف)طبق بند  

ای اجازه  و نقل جادهای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده حمل برداری امور توسعه و نگهداری و بهره

های روستایی و عشایری  جاده های کشور به استثنای جاده جایی کاال و مسافر در داده میشود از جابه

ای و با  و نقل جاده پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل کیلومتر با-کیلومتر و نفر-براساس تن

-ل عوارض هر تنمیزان وصو همان ماده (ب)بر اساس بند شورای اقتصاد عوارض وصول نماید. تصویب

المللی که مبادرت به حمل و نقل  و نقل بین حمل های و نقل کاال در داخل کشور از شرکت کیلومتر حمل

 . کاالی عبوری و ترانزیت خارجی میكنند

وزارت  ۱۴٠٠اردیبهشت  ۱۵به تاریخ  ۱۸٣۴٠/۱٠٠/٠۲درخواست شماره  ۱۴٠٠مهر  ۱۲شورای اقتصاد در جلسه 

درصد کرایه  ۵درصد به  ۴جایی کاال بر اساس تن کیلومتر از افزایش نرخ عوارض جابهراه و شهرسازی درباره 

های توسعه کشور، بررسی و مشروط به رعایت قانون احكام دائمی برنامه ٣٠حمل را به استناد بند الف ماده 

ای جلسه مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده به صورتسایر قوانین و مقررات ذیربط و با توجه 

جایی کاال نرخ عوارض جابهکه با این تفاسیر . تصویب کرد۱۴٠٠شهریور  ۱۵تاریخ  ۸۷٣۲۵/۹٠٠)نامه شماره 

 .درصد کرایه حمل افزایش یابد ۹درصد به  ۴بر اساس تن کیلومتر از 

از  وزارت راه و شهرسازی07/10/1400رخ مو74/154545شماره براساس بخشنامه این مصوبه

 شده جراییا 12/10/1400تاریخ

 است.

همین خصوص نماینده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در کارگروه تخصصی مورخ در 

 افزایش عوارض به نظر می رسد که تاثیر زیادی روی قیمت ها نداشته باشد وبیان کردند،   08/12/1400

افزایش عوارض در خصوص بهبود شبكه حمل و نقل جاده ای خواهد بود . و همچنین این تصمیم با حذف 

 مالیات بر ارزش افزوده شرکت ها حمل و نقل صورت گرفته است. 

https://search.farsnews.ir/?q=به%20صورت&o=on
https://search.farsnews.ir/?q=به%20صورت&o=on
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ایرادات و مشكالت 

 مطروحه

نرخ  شیافزادر خصوص مسایل و مشكالت  یبررسبا بررسی و کارشناسی و  تشكیل کارگروه موضوع 

 به شرح ذیل مطرح گردید:  درصد 9درصد به  4کاال از  ییعوارض جابجا

 .افزایش عوارض جابجایی کاال می بایستی  به ورت متناسب، تدریجی و پلکانی صورت گیرد 

 . هزینه های حمل و نقل مستقیما می تواند بر همه حوزه های اقتصادی تاثیر گذار باشد 

  و شاخص  مطمعنا اثرات منفی بر مصرف کنندههزینه حمل و نقل و افزایش نرخ عوارض جابجایی کاال

سب و کد داشت و تبعات روانی بر بازار و منجر به رکود حاکم بر فضای خواه قیمت مصرف کننده 

 کار خواهد داشت. 

 مثل نهادهای دامی ،  به موجب این افزایش قیمت کاال و خدمات، مشکالتی در توزیع کاالهای اسای

این شود که رانندگان از دارو ، مواد غذایی و سایر اقالم خواهد آورد. و حتی ممکن است منجر به 

 جابجایی های کاال خوداری کنند و در نتیجه ضرر  بیشتر به مصرف کننده تحمیل خواهد شد. 

جلسه بندی جمع

به تاریخ  کارشناسی

08/12/1400 

اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ، استانداری ، صنعت، معدن و تجارت استان  جلسه کارگروه با نماینده 

شگیری از وقوع جرم و ، ای  صی  معاونت پی صو سالن در  08/12/1400 خ  تاری در   بهمراه فعاالن بخش خ

سات اتاق برگزار گردید،  شورای گفتگوی جل صلی  سه ا ضوع در جل صی مقرر گردید مو صو دولت و بخش خ

 مورد بررسی قرار گیرد.

شرکت های حمل و نقل در نوک پیکان و در  جناب آقای دکتر رضایی ، دبیر کل محترم اتاق بازرگانی :

و  تورمخط مقدم این صنف قرار دارند و احساس خطر از اجرای این مصوبه و افزایش کرایه و بار مالی و ایجاد 

یکی از پیامدهای این  .اند در ادامه عواقب بعدی از این افزایش را بهتر و زودتر از دیگر آحاد جامعه متوجه شده

اقدام، افزایش هزینه حمل کاال و به دنبال آن اثر تورمی بر بهای تمام شده تمام کاالها باالخص کاالی اساسی 

 .بوده و پیامد دیگر افزایش تردد کامیون های فاقد بارنامه باالخص در مسیرهای متوسط و معادن است

نارضایتی موسسات  :مهندس نجاتی، رئیس کمسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق جناب آقای 

 ناوگان حمل و نقلو شرکت های حمل و نقل کاالی برون شهری، نارضایتی صاحبان کاال، نارضایتی رانندگان 

های بار بین شهری، و نارضایتی مردم به ویژه اقشار ضعیف به دلیل افزایش قیمت کاالها نیز از دیگر پیامد

خواهد بود که بایستی در اسرع وقت جلوی اجرای این مصوبه گرفته شود و با بازنگری و  اجرای این مصوبه

 کارشناسی مجدد و به صورت پلکانی این افزایش صورت گیرد. 

افزایش عوارض    : مكاری زاده، نماینده محترم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  جناب آقای

به نظر می رسد که تاثیر زیادی روی قیمت ها نداشته باشد و افزایش عوارض در خصوص بهبود شبکه حمل و 

https://www.tinn.ir/fa/tags/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://www.tinn.ir/fa/tags/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://www.tinn.ir/fa/tags/%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%82%D9%84
https://www.tinn.ir/fa/tags/%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%82%D9%84
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نقل جاده ای خواهد بود . و همچنین این تصمیم با حذف مالیات بر ارزش افزوده شرکت ها حمل و نقل صورت 

د پیشنهاد شده بود ، ولی در اردیبهشت ماه با درص 5درصد به  4در دولت پیشین افزایش نرخ از  گرفته است.

درصد مالیات گردید . و با این تفاصیر با  9اصلح قانون مالیات ارزش افزوده منجر به معافیت حمل کاال از 

دستور وزیر راه و شهرسازی این پیشنهاد متوقف تا تکلیف مشخص گردد. که در نهایت در تاریخ 

 درصد صادر گردید.  9درصد به  4نرخ  عوارض جابجایی از مصوبه اجرایی افزایش  12/10/1400

با توجه به معافیت ناوگان حمل کاال از مالیات  جناب آقای میری، رییس محترم بازرگانی سازمان صمت: 

بر ارزش افزوده بعید میدانم افزایشی در حوزه قیمت ها داشته باشیم. البته بهتر بود این افزایش ها بصورت 

 کارشناسی دقیق تری صورت گیرد. تدریجی و با 

 

 پیشنهادات

 شیافزامسایل و مشكالت به وجود آمده در خصوص بررسی پیشنهادات کمیته کارگروه  در خصوص 

 :صورت گرفت درصد 9درصد به  4کاال از  یینرخ عوارض جابجا

بر مبنی  1/08/1400مورخ  361837با توجه به اجرایی شدن مصوبه شورای اقتصاد به شماره  -1

شورای اقتصاد  12/10/1400درصد از تاریخ  9درصد به  4افزایش نرخ عوارض جابجایی کاال از 

 دستور توقف اجرای این مصوبه در اسرع وقت صادر و ابالغ گردد.

سی و ردرصد مجددا مورد بر 9درصد به  4پیامدهای اقتصادی افزایش عوارض جابجایی کاال از  -2

  در شورای اقتصاد قرار گیرد. کارشناسی 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 

مورخ  620/3130/933معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به شماره نامه نامه  -1

28/11/1400 

 شورای اقتصاد07/10/1400رخ مو74/154545شمارهبخشنامه  -2

 احكام دائمی برنامه های توسعه کشور قانون٣٠ماده (الف)بند  -3

 


