
 

 

 و مقایسه آن با سال قبل 17/02/1400محاسبه حدودی عوارض گمرکی جدید طبق بخشنامه 

 محاسبه گردیده است. (مانند پارچه پلی استر ویسکوز با کم اظهاری) دالر 6 محاسبه بر اساس اقالم با ارزش

 باشد، بصورت زیر محاسبه می گردد: %30دالر و تعرفه آن  6چنانچه ارزش کاالیی 

                        * تمامی مبالغ به تومان می باشد *

                                                                        30%  =6          

 (1400) عوارض گمرکی با ارز ترجیحی (1401) عوارض گمرکی با ارز نیمایی   

  6*      4200=       25200 (قیمت کل محصول)  6*      23000=       138000 (قیمت کل محصول)

 25200*        %9 )ارزش افزوده(=    2268   138000*        %9)ارزش افزوده( =    12420     

 25200*       %30)حقوق و عوارض گمرکی( =    7560   138000*       %16)حقوق و عوارض گمرکی( =    22080    

 25200*        %4)مالیات( =    1008   138000*       %4)مالیات( =     5520    

 25200*       %1)سایر هزینه ها( =    252   138000*       %1)سایر هزینه ها( =    1380

 = مجموع هزینه ها 11088 = مجموع هزینه ها 41400
 

تومان در  11088درصدی  30دالر به ازای هر کیلو و تعرفه  6 با این محاسبه نرخ هزینه های واردات با قیمت

 تومان خواهد بود.  41400 به مبلغ  1401و در سال 1400سال 

41400   -   11088   =   30312 
 افزایش در هزینه های گمرکی داشته است. %273است که چیزی حدود  30312تفاوت نرخ آن 

   (تفاوت نرخ جدید) 30312    

( مجموع هزینه ها در 1400) 11088
∗ 100 =  حدودا 273% 

 افزایش در نرخ محصول برای آن محاسبه می گردد. %21دالری حدود  6یعنی به ازای یک محصول  

 24500*با احتساب ارز نیمایی بانکی به مبلغ 

  
   (جدید نرخ تفاوت) 30312     

(  نرخ محصول با قیمت واقعی ارز نیمایی) 147000
∗ 100 =  حدودا 21%

 

 



 

 

 و مقایسه آن با سال قبل 17/02/1400محاسبه حدودی عوارض گمرکی جدید طبق بخشنامه 

 محاسبه گردیده است. (مانند پارچه پلی استر ویسکوز) دالر 9 محاسبه بر اساس اقالم با ارزش

 باشد، بصورت زیر محاسبه می گردد: %30دالر و تعرفه آن  9چنانچه ارزش کاالیی 

                9=  %30                                                    * تمامی مبالغ به تومان می باشد *

 (1400) عوارض گمرکی با ارز ترجیحی (1401) عوارض گمرکی با ارز نیمایی     
  9*    4200=       37800)قیمت کل محصول(   9*      23000=       207000)قیمت کل محصول( 

 37800*        %9 )ارزش افزوده(=    3402   207000*        %9)ارزش افزوده( =    18630     
 37800*       %30گمرکی( = )حقوق و عوارض    11340   207000*       %16= )حقوق و عوارض گمرکی(    33120    

 37800*        %4)مالیات( =    1512   207000*       %4)مالیات( =     8280    

 37800*       %1)سایر هزینه ها( =    378   207000*       %1)سایر هزینه ها( =    2070

 = مجموع هزینه ها 16632 = مجموع هزینه ها 62100
تومان در  16632درصدی  30دالر به ازای هر کیلو و تعرفه  6 هزینه های واردات با قیمتبا این محاسبه نرخ 

 تومان خواهد بود.  62100 به مبلغ  1401و در سال 1400سال 

62100   -   16632   =   45468 

 افزایش در هزینه های گمرکی داشته است. %273است که چیزی حدود  45468تفاوت نرخ آن 

   (تفاوت نرخ جدید) 45468    

( مجموع هزینه ها در 1400) 16632
∗ 100 =  حدودا 273% 

 افزایش نرخ محصول برای آن محاسبه می گردد. %21دالری حدود  9یعنی به ازای یک محصول  

 24500*با احتساب ارز نیمایی بانکی به مبلغ 

  
   (جدید نرخ تفاوت) 45468     

(  نرخ محصول با قیمت واقعی ارز نیمایی) 220500
∗ 100 =  حدودا 21%

 



 

 

 

با این تعرفه عمال با محصوالت نهایی مانند پارچه که بصورت کیلویی وارد و بصورت متری خرید و فروش می شود 

باتوجه به متراژی که در هر کیلوگرم پارچه ایجاد می شود، در واقع هیچ سنخیتی با قیمت تعرفه ندارد عمال 

حمایت از محصوالت نهایی خارجی مثل پارچه و پوشاک قرار گرفته و نیازی به قانون جدید تعرفه در راستای 

 قاچاق ندارند بلکه از مبادی ورودی قانونی به راحتی وارد میگردد.

 

 

 

 


