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 مقدمه

های بین سال  .باشدبرجام و نرخ ارز می  موضوعدو اتفاق بسیار مهم بر روند تحلیل صنعت خودرو 

های بورسی گروه خودرو و سهام شرکت  هبیش ادامه داشت  واردات خودرو کما   ۱۳۹۴تا    ۱۳۹۲

با تغییرات قیمت دالر،قیمت سهام نیز دچار تغییرات می   .هربار   نموده اندتقریبا مسیر ثابتی را طی 

ای ها مذاکرات برای توافق بر سر برنامه هستهدر این سال  گشت و مجددا به روال قبل باز می  گردید

 و تحلیل صنعت خودرو ایران وارد دوره جدیدی شد  به بار نشست  ۱۳۹۴آغاز شده بود که در سال 

در وین اتریش،   ۱۳۹۴تیرماه   ۲۳ای لوزان به امضا رسید. در  نامه هستهتفاهم  ۱۳۹۴تیر   ۱۰در  

 ۹۴در مهر ماه   بسته شد  ۵+۱ای( بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه  پیمان برجام )برنامه جامع هسته

فتند. سهام گروه برجام به تصویب رسید. بازار سهام، صادرات و واردات به شدت تحت تاثیر قرار گر

قراردادهای جوینت   ، در پیش گرفتندخودرویی تحت تاثیر این اتفاق روند صعودی پرشتابی را  

و گسترش ه  تونچر و ورود یک به یک خودروسازان خارجی به ایران، تقویت قراردادهای گذش

 در سال  اما  هموار ساخت عرصه را برای این صنعت   ،خطوط تولید خودروهای مشارکتی و مونتاژ 

سر کشور سرا  گمرکات  به  ای   بخشنامه  در   گمرک  ویژه  و  آزاد  امورمناطق    مرکز واردات و  ۱۳۹6

 به   سی  سی   ۲۵۰۰   ثبت سفارش و ورود خودروهای سواری با حجم موتور بیش از  :نموداعالم  

مشمول چهار درصد (هیبریدی )واردات خودروهای سواری اساس  براین    باشد   نمی  مجاز  کشور

حقوق ورودی به ازای هر دستگاه برمبنای ارزش سیف )بهای خرید کاال در مبدا به اضافه هزینه 

درصد مالیات بر ارزش افزوده و   ۹چنین واردات خودرو مشمول هم   بیمه و حمل و نقل( است

خروج آمریکا از برجام با  ۹۷در بهار  تا اینکه  .می باشدالحساب  درصد مالیات علی  ۴همچنین 

نوسانات نرخ ارز دست به دست هم دادند و صنعت خودرو را بیش از هر زمان دیگری متضرر 

، شرکای تجاری ایران در صنعت خودروسازی نیز رفتن را بر ۵+۱با خروج آمریکا از گروه    .کردند

نیمه تمام خود قراردادهای    نیز   و برخیتعدادی تولیدات خود را متوقف کرده  و  ه ماندن مقدم شمرد

دین ترتیب ، بمعلق کردند تا شاید روزی دوباره راهی بر بازگشتشان به ایران باقی مانده باشدرا  

ممنوع اعالم شد و حتی خودروهای از پیش خریداری شده نیز تعیین   ۹۷واردات خودرو از تیرماه 

چندین بار در مجلس مطرح   خودرو   در چهار سال اخیر موضوع آزادسازی واردات.تکلیف نشد

سخنگوی دولت   ۱۴۰۱در سال    نهایتا تا اینکه   گردید و هربار با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد.

خودرو را اعالم کردند. در این میان مواردی مثل نوع  صمت، رسما خبر آزادسازی واردات  و وزیر
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هایی که قرار است وارد شوند نیز اهمیت دارد که در خودرو، تعداد آن و همچنین قیمت ماشین

.پرداخت  به آن خواهیمادامه    

 و ساماندهی صنعت خودرطرح 

 متن مصوبه 

هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کاالها و یا 

خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات  

ر چسب انرژی و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با ب(  هیبریدی ) خودرو تمام برقی یا دو نیرویی  

و باالتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا باالتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر،  (b) ب

 .معادل ارزش صادارتی خود اقدام کند

  .واردات موضوع این ماده ، نباد هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند  -۱تبصره 

تی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس سقف تعداد خودروهای مجاز واردا - ۲تبصره

  .میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود

منحصرکردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی   - ۳تبصره

  .صنعت، معدن و تجارت تعیین می شودممنوع است . سایر مقررات مربوط توسط وزارت  

  .واردات مجدد اقالم صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کاالی قاچاق است  - ۴تبصره

 ه  جزییات آیین نام

هزار یورو )فوب( مجاز است. البته اولویت   ۲۰تر از  واردات ماشین تنها برای خودروهای پایین ➢

 .یورو )فوب( استهزار    ۱۰با خودروهای کمتر از 

 .تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است ➢

 .شودقانون امور گمرگی محاسبه می  ۱۴ارزش گمرکی بر اساس ماده   ➢

 .شوندخودروهای وارداتی تنها در بورس کاال عرضه می ➢
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موظف کارگروهی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه   ➢

که  سود  نرخ  کند.  تعیین  ارزش  بر حسب  را  وارداتی  بازرگانی خودروهای  سود  نرخ  است 

 .التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کاال است، باید عادالنه باشد مابه

الحساب در زمان ترخیص و همچنین سود بازرگانی تواند سود بازرگانی علیکارگاه مذکور می ➢

 .ا تعیین کندقطعی در زمان فروش ر

)حداکثر   ➢ اقتصادی  خودروهای  تولید  توسعه  هدف  با  باید  صمت  یورو(،   ۱۰وزارت  هزار 

بینی کند. همچنین وزارت صمت باید اقدامات مورد گذاری و تولید را پیشهای سرمایهمشوق

نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش تولیدات داخلی را در دستور کار 

دهد. برنامه تولیدات داخلی واردکنندگان موضوع این بند، باید توسط وزارت صمت تایید   قرار

 .شود

گذاری گذاری خارجی )با تأیید سازمان سرمایهصورت سرمایه  واردات خودروهای سواری به ➢

 .ونقل عمومی مجاز استتنها برای استفاده در شبکه حمل  خارجی(

صنعتی تنها منحصر به خودروهای هیبریدی یا   – جاری  خودروهای وارداتی در مناطق آزاد ت ➢

 .های شارژ با واردکنندگان خودرو استگذاری ایستگاهاندازی و سرمایهبرقی است. راه

سرمایه ➢ جز  به  واردات خودرو  برای  ارزی  منابع  یک سقف  معادل  خارجی، حداکثر  گذاری 

 .میلیارد یورو است

گذاری خارجی )با تایید سازمان مز دارایی سرمایهمنابع ارزی مورد نیاز از محل صادرات، ر ➢

 .شود گذاری خارجی( و دیگر منابع مورد تایید بانک مرکزی تامین میسرمایه

العمل اجرایی این مصوبه، مانند چگونگی تامین وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی دستور ➢

های تعیین صالحیتخدمات پس از فروش، انتقال فناوری و    مشخصات فنی،  و تخصیص ارز،

 .کندای واردکنندگان را تدوین و ابالغ میفنی و حرفه

نامه را به ستاد هماهنگی ماه یک بار، گزارش اجرای این تصویب  ۳وزارت صمت باید هر   ➢

 .اقتصادی دولت ارائه کند
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 شرایط جدید برای واردات خودرو 

 .مصرف و ایمن استهیبریدی، کماولویت واردات خودرو با خودروهای برقی،  -۱

 .داشتن خدمات پس از فروش برای واردکنندگان الزامی است-۲

 .داشتن نمایندگی از طرف خودروسازان خارجی، الزامی است-۳

واردکنندگان خودرو موظفند عالوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی -۴

 .معادل را نیز دریافت کنند

 .باید از طرف وزارت صمت تعیین گردد  سقف واردات خودرو -۵

سال از تاریخ ابالغ آن   ۵اعتبار موضوع واردات خودرو در قانون طرح ساماندهی، به مدت -6

 است

 ۱۴۰۱تعرفه واردات خودرو در سال 

هزار دالر به این معنا نیست که خودرو در بازار ایران هم همین   ۲۵واردات ماشین تا سقف قیمت  

های شود، تعرفههای وارداتی میتر شدن ماشینیکی از مواردی که باعث گرانقیمت فروخته شود.  

بر اساس حجم موتور ماشین متغیر   ۷۵تا   ۴۰بین    ۱۴۰۱باالی واردات است. تعرفه سال   درصد 

تر باشد، تعرفه واردات قدر حجم موتور ماشین باالتر و قیمت آن گرانخواهد بود. در واقع هر چه

خودرو هم باالتر خواهد رفت. همچنین هر چه کالس خودرو باالتر بوده و قیمت بیشتری داشته 

 .هم بیشتر خواهد بود مالیات نقل و انتقال خودرو  باشد،

 ونحوه انتخاب واردکنندگان خودر

 ایجاد و یا استفاده از شبکه خدمات پس از فروش موجود با شرایط زیر:-۱

 خودرو یک نمایندگی پس از فروش   ۱۰۰۰به ازای واردات هر  ✓

 نمایندگی الزامی استخودرو یک   ۱۰۰۰برای واردات زیر   ✓

 تامین قطعات یدکی ضروری قبل از واردات ✓

 تامین تجهیزات، اسناد و آموزش نفرات خدمات پس از فروش  ✓

https://itoll.ir/news/1401/02/17/car-sales-tax/
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 اعالم فناوری های انتقال یافته در خدمات پس از فروش  ✓

داشتن مجوز رسمی از تولیدکننده محصول جهت تضمین ارائه خدمات پس از فروش و یا انتقال   -۲

 فناوری.

 های دارای تجربه در این زمینه. یا به کارگیری شرکت شتن تجربه در واردات خودرو دا  -۳

 ارائه سطح انتقال فناوری در خودروهای اقتصادی برای تولید در کشور.  -۴

 اعالم مشخصات فنی خودرو و قیمت آن.   -۵

تا    -6 اقتصادی متقاضیان  واردات خودروی  اولویت داشتن  به  باید   ۱۴۰۱شهریورماه    ۱۹با توجه 

را به وزرات صمت تحویل دهند. سپس تا آخر شهریورماه نیز واردکنندگان  مدارک خواسته شده 

 گردند.نهایی معرفی می

توانند اقدام به واردات خودرو نموده جهت سرمایه گذاری در صنعت خودرو، سرمایه گذاران می -۷

درو را مشخص کنند. پیشنهادهای در این و از محل فروش آن نحوه سرمایه گذاری در صنعت خو

  وزارت صمت داده شود. به  ۱۴۰۱شهریورماه    ۱۹بخش نیز باید تا  

 ۱۹جهت مناطق آزاد پیشنهادهای برای واردات خودروی برقی و نحوه اجرای زیرساخت ها تا    -8

 وزارت صمت تحویل شود. باید به  ۱۴۰۱شهریورماه  

 اعالم خواهد شد.  ۱۴۰۱شهریورماه    ۲۰یخ شرایط واردات سایر خودروها در تار  -۹

 ۱۴۰۱تعداد خودرو وارداتی برای سال 

واردات   با  ابتدا  مجلس،  مصوبه  بررسی   ۷۰در  با  اما  شد،  موافقت  سال  هر  برای  ماشین  هزار 

که کمیسیون را  خودروهایی  دولت  که  شد  این  بر  تصمیم  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  های 

  .وارد کند  مصرف و ایمن هستند بدون سقفکم
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 معایب احتمالی مصوبه جدید:

انتقال ارز مجاز است. به  • آنچه که مجلس مصوب کرده این است که واردات خودرو بدون 

کنند نباید ازارز دولتی استفاده کنند. یعنی کسانی تر؛ کسانی که خودرو وارد میعبارت ساده

افراد  ند درنتیجه  توانند خودرو هم وارد کنمیکنند،  که خودشان به هر طریقی ارز تهیه می

حقیقی و حقوقی به روش های غیر قانونی و غیر رسمی )خارج از سیستم و نظارت بانک 

قالب   خارج  در  را  نظر  مورد  ارز  کشور،  داخل  در  ریال   پرداخت  با مرکزی( در  و  خریداری 

خواهد   اثرگذار  یمت ارز در بازاردر ق  و این امر  واردات بدون انتقال ارز، خودرو را وارد می کنند

با افزایش تقاضای ارز در بازار غیر رسمی به شدت قیمت آن افزایش خواهد   بنابراین  .بود

 .یافت

هزار یورویی برای خودروهای خارجی وارداتی فقط میتوان   ۲۰و    ۱۰با تعیین سقف قیمت   •

وارد نمود و از واردات قیمت معروف و صاحب برند خارجی را    تعدادی از خودروهای ارزان

که یکسری   درحالی استاین      .اکثر خودروهای شناخته شده خارجی محروم خواهیم شد

العاده لوکس را دارند و یکسری هم این توانمندی را ندارند و های فوقتوانایی خرید ماشین

د،از همین دلیل باید چارچوب و دستورالعملی تنظیم کرد که تحت یک شرایطی انجام بگیربه

هزار یورویی در اولویت بوده و چنانچه کسانی بتوانند   ۱۰اینکه واردات خودروهای    دیگر سوی  

زمینه ایجاد خط تولید این خودروها را در ایران بوجود آورند از امتیازات و اعتبارات خاصی 

نوعی دادن رانت و تسهیالت به عده ای خاص که قطعاً به جز ه  برخوردار خواهند شد، یعنی ب

امکان تولید خودروهای   نهاد و یا شخصیخودروساز شناخته شده داخلی، هر    نهادهای همین  

 خارجی را در ایران نخواهد داشت

اقتصادی نیز باید بررسی  • با قیمت فعلی ارز و نوسانات آن، حتی برای واردات خودروهای 

کم خرید طبقات  قدرت  روی  که دقیقی  واردات خودروهایی  در صورت  شود.  انجام  درآمد 

ها برای این طبقات وجود نداشته باشد، این قشر مجددا محکوم به خرید قدرت خرید آن

 ین موضوع در وهله نخست، موجب عدم کاهش قیمت تولیدات تولیدات داخلی خواهد بود. ا
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درآمد به خودروهای داخلی خواهد شد. این روند داخلی و در ادامه تشدید وابستگی قشر کم

ترتیب نه تنها هدف تامین در نهایت به افزایش قیمت تولیدات داخلی منجر خواهد شد؛ بدین

کم اقشار  برای  نمیخودرو  محقق  بدرآمد  آنشود،  برای  خودرو  خرید  آرزویی لکه  به  ها 

 .تر تبدیل خواهد شدنیافتنیدست

خواهد   ی سود بازرگان  ی دستور  ن یی با تع  یگذارمتیبورس کاال و ق  قیامکان فروش تنها از طر •

که با توجه به آنکه   کندیم  جادیسوال را ا  نیا  در ابتدابود. محدود شدن عرضه کاال به بورس  

شود و تنها   یدستور  یگذارمتیمشمول ق  دیودرو است چرا باواردکننده خ  یبخش خصوص 

در کار چگونه خواهد بود؟  ن یا  ند یبورس امکان عرضه خودرو را داشته باشد؟ و فرآ  ق یاز طر

نبودند و با توجه به آنکه   ی گذارمتیمشمول ق  چگاه یدر کشور ه   یواردات  ی خودروها   ،ادامه

عرضه   میو اعتماد به مکانس  یدستور  یگذارمتی حذف ق  یعرضه خودرو در بورس اساسا برا

شود و   یدستور  یگذارمتیمشمول ق  یواردات   یابتدا خودرو  نکهیا  شود،یو تقاضا انجام م

انجمن واردکنندگان   ریدادفر، دبآقای    .رسدیعبث به نظر م  ی کار  دسپس در بورس عرضه شو 

التفاوت مابه  ی»قرار است کارگروه   بیان کردندی  عوارض و سود بازرگاندر خصوص    ز یخودرو ن

 و  ردیو ارزش عرضه آن در بورس کاال را در نظر بگ  زانیبا م  یخودرو واردات  هینرخ اول  انیم

انده است مادامی که واردکننده،خودرو خود رابه فروش نرس ی عنیعوارض شناور اعمال کند. 

. از تعرفه یا عوارض گمرکی خود اطالعی ندارد که این امر موجب سردرگمی دربازار میشود

دستگاه عرضه شود و در ماه بعد اصال عرضه   ۵۰۰- ۱۰۰خودرو در ماه    کیچون ممکن است  

 رودیبزرگ است«. البته انتظار م  ار یبس  بتیمص   ک یعوارض و تعرفه    در   ی فیبالتکل  ن ینشود و ا

از چ سود واردات   زانیاز م  ین یند مرحله عرضه در بورس کاال، واردکنندگان به تخم پس 

 خواهد کرد.  جادیا  یموضوع در کوتاه مدت ابهامات  نیبرسند اما در هر صورت ا

 

 

 

 


