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 .1مقدمه
موضوع «جهانيشدن» از پدیدههاي شگرفي است که در قرن بیستم و قرن حاضر توجه
1

بسیاري از کشورها را به خود جلب نموده است .رکود اقتصادي دهه  1930که نتیجه سیاستهاي
حمایت گرایانه کشورهاي صنعتي جهان بود و جنگ جهاني دوم این ایده را تقویت کرد که
کشورها با آزادي تجاري ،به رشد اقتصادي مطلوبتري نائر خواهند آمد .نیاز به برقراري یک
سیستم حقوقي براي تضمین آزادي تجاري و رد و بدل آزادانه کاال بین کشورها از نیازهاي فوري
پس از جنگ جهاني دوم بود.
موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت گات  1947که تنها یادگار طرح پر افتوخیز تشکیر
سازمان بینالمللي تجارت است با اهدافي چون ارتقاء سطح زندگي مردم کشورهاي عضو ،فراهم
آوردن امکانات اشتغال کامر ،افزایش درآمدهاي واقعي و سطح تقاضا ،بهرهبرداري مؤثر از منابع
جهاني و گسترش تولید و تجارت بینالمللي ،در حدود پنجاه سال عمر خود دستاوردهاي
قابرتوجهي درزمینه آزادسازي تجاري ،کاهش تعرفههاي گمرکي و تنظیم روابط تجاري بر
اساس مقررات حقوقي به دست آورد.

2

در طول عمر گات هشت نوبت مذاکرات صورت گرفت که در دور هشتم که به دور طالیي
اروگوئه معروف است و بیش از هشت سال ( )1994-1986به طول انجامید تحوالت اساسي در
تنظیم روابط تجاري بینالمللي ایجاد شد و نهایتاً منجر به تشکیر سازمان جهاني تجارت گردید.
تشکیر سازمان جهاني تجارت در سال  1995یکي از اتفاقات مهم تجاري و اقتصادي اواخر
قرن بیستم بود .الحاق به این سازمان ،متعهد شدن به یکسري مقررات و اصولي است که در
موافقتنامههاي سازمان منعکس است .در موضوعات مرتبط با تجارت جهاني ،سازمان جهاني
تجارت و موافقتنامههاي آن ،نقشي شبیه به قانون اساسي در نظامهاي ملي را ایفا ميکند .بدین
معني که همانند مجالس قانونگذاري که حق ندارند با وضع قوانین عادي اصول مطرحشده در
قانون اساسي خود را نقض کنند ،سیاست و تدابیر اقتصادي و تجاري یک کشور نباید در تعارض
با اصول ،تعهدات و مقررات سازمان جهاني تجارت باشد .بنابراین نقش سازمان جهاني تجارت
ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجي کشورهاي عضو است تا کشورها نتوانند براي
Globalization
 .2امیدبخش ،اسفندیار ( ،) 1384اقتصاد سیاسي نظام تجارت جهاني و تجارت خارجي ایران ،تهران ،انتشارات میالد نور.
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نیر به اهداف کوتاهمدت و زودگذر خود سیاستهایي اتخاذ نمایند که موجب بحران اقتصادي
در سطح بینالمللي شود .سازمان جهاني تجارت مکانیزمي است که به کشورها امکان ميدهد تا
ضمن پایهگذاري سیاستهاي اقتصادي و تجاري خود بر اساس اصول و مقررات حقوقي ،به این
سازمان بپیوندند.

1

بر پایة ماده  12موافقتنامه تأسیس سازمان جهاني تجارت ،هر دولت یا قلمرو گمرکي مستقلي
که در اداره روابط تجاري خارجي و سایر امور پیشبینيشده در موافقتنامه تأسیس سازمان و
موافقتنامههاي تجاري چندجانبه ،خودمختاري کامر داشته باشد ،ميتواند طبق شرایطي که میان
آن کشور یا قلمرو گمرکي و سازمان موردتوافق قرار ميگیرد به آن ملحق شود.
عالوه بر تعهدات کلي در موافقتنامههاي سازمان جهاني تجارت که مبتني بر دستهاي از
اصول بنیادین همچون رقابت آزاد ،تجارت منصفانه و عدم تبعیض ميباشد ،هر عضو سازمان
موظف به رعایت تعهداتي است که به هنگام مذاکره با سازمان در پروتکرهاي الحاق پذیرفته که
جداول تعرفه و امتیازات متقابر را شامر ميشود .بهجز این تعهدات که بهمجرد عضویت در
سازمان براي هر عضو ایجاد ميشود ،اعضاء ضمناً مکلفند انطباق قوانین ،آییننامهها و رویههاي
اداري خود با تعهداتي که طبق موافقتنامههاي فوقالذکر و پروتکر الحاق پذیرفتهاند را تضمین
کنند (بند  4ماده  16موافقتنامه تأسیس سازمان جهاني تجارت).

2

با توجه بهمراتب فوق ،در صورت الحاق ایران به سازمان جهاني تجارت ،الزاماتي درزمینه
رعایت یکجانبهي موافقتنامههاي تجاري چندجانبه و تطبیق قوانین داخلي با آنها به وجود ميآید.
ازجمله قوانین اصلي کشور که بازرگاني خارجي براساس آن جریان ميیابد ،قانون مقررات
صادرات و واردات مصوب  1372و آییننامه اجرایي آن مصوب فروردین  73و جداول تعرفه
ضمیمه قانون یادشده است که هرسال ممکن است تغییر کند .پرسشي که باید موردبررسي قرار
بگیرد آن است که آیا قانون مقررات صادرات و واردات بهعنوان اصليترین قانون درزمینه تجارت
خارجي با توجه به موافقتنامههاي سازمان جهاني تجارت و اصول بنیادین آن قانوني مناسب بوده و
نیاز به اصالح ندارد یا اینکه قانوني است که با توجه به همین اصول و موافقتنامهها ،داراي
 .1شیروي ،عبدالحسین ( ،)1379الحاق ایران به سازمان تجاارت جهااني و تاأثیر آن بار مقاررات داخلاي ،قام ،مجلاه مجتماع
آموزش عالي قم ،شماره .5
 .2ترجمه طارم سري ،مسعود و دیگران ( ،)1385اسناد حقوقي سازمان جهاني تجارت/نتایج مذاکرات تجاري چندجانبه دور
اروگوئه ،تهران ،موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
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نارسایيهایي است و اصالح آن اجتنابناپذیر مينماید؟
با نگاهي گذرا به مقررات صادرات و واردات و بررسي و تطبیق آن با اصول بنیادین سازمان
جهاني تجارت به این نتیجه ميرسیم که این مقررات در مواردي با اصول مذکور ناهماهنگ و
گاه مغایر است .ازجمله آنکه مطابق ماده  11موافقتنامه تأسیس سازمان جهاني تجارت ،اعضا
نباید هیچ محدودیتي را از طریق سهمیهبندي ،مجوزهاي صادراتي و وارداتي یا از طرق دیگر در
مورد ورود هر محصولي از سرزمین عضو دیگر و یا صدور هر محصولي که مقصد آن سرزمین
عضو دیگر باشد وضع یا حفظ کنند .البته تعرفههاي تعیینشده و احتماالً سایر محدودیتهاي
مجاز که قبالً موردتوافق قرارگرفته است ،از این حکم مستثني است؛ اما در اجراي سیاست تحدید
واردات ،محدودیتهاي وارداتي به صور گوناگون در قانون مقررات صادرات و واردات ایران
مالحظه ميشود ،ازجمله این محدودیتها ميتوان به تحدید ورود برخي از کاالها در ماده ،2
اولویت حمر کاالهاي وارداتي با وسیله نقلیه ایراني در ماده  ،6ثبت سفارش در ماده ،8
قیمتگذاري کاالهاي مستعمر بر پایه قیمت کاالهاي مشابه نو در تبصره ماده  42آئیننامه اجرایي
این قانون اشاره کرد.
قانون مقررات صادرات و واردات در سه مقوله با مقررات ماهوي موافقتنامههاي تجاري
چندجانبه ارتباط ميیابد که عبارتند از «حمایت از تولیدات داخلي»« ،اعمال محدودیتهاي
وارداتي» و «تشویق صادرات» که ابتدا اصول بنیادین سازمان جهاني تجارت مختصراً بررسيشده و
سپس مقررات صادرات و واردات در سه زمینه فوق با موافقتنامههاي متناظر آن در سازمان
موردبررسي تطبیقي قرار خواهد گرفت.
با توجه به اینکه در این مقاله تالش بر این بوده است که موانع حقوقي الحاق ایران به سازمان
جهاني تجارت درزمینه مقررات صادرات و واردات بررسي و تحلیر شود ،جز در موارد ضرورت
از تحلیرهاي اقتصادي الحاق ایران به این سازمان خودداري ميشود.

 .2اصول بنیادین حاکم بر سازمان جهانی تجارت
براي ورود یا با ورود به سازمان جهاني تجارت ،اصول چندي باید موردتوجه کشور متقاضي
عضویت یا دولت عضو باشد که از این میان دو اصر بنیادین که عبارتند از «حمایت از تولیدات
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داخلي» و «اصر رفتار ملي» جایگاه ویژهاي دارند.
 .1 -2حمایت از تولیدات داخلی
بااینکه مقررات سازمان جهاني تجارت از سیاستهاي تجارت آزاد پیروي ميکند ،به اعضا
اجازه ميدهد که از تولیدات داخلي خود در مقابر رقابت خارجي با برقراري تعرفه حمایت کنند،
مشروط بر آنکه این قبیر اقدامات تنها از طریق تعرفهها اِعمال گردد 1.بهموازات آن ،تعرفههایي
که کشورها براي حمایت از تولیدات داخلي خود وضع یا حفظ ميکنند باید کاهشیافته و
درنهایت حذف گردد .نرخهاي تعرفهاي که بدین ترتیب در مذاکرات میان دولت متقاضي الحاق
و سازمان جهاني تجارت موردتوافق قرار ميگیرد و همچنین سایر تعهداتي که کشورها تقبر
ميکنند در جداول امتیازات درج ميشوند .بنابراین هر دولت عضو سازمان جدول جداگانهاي
دارد و عالوهبرآنکه متعهد است تعرفه یا سایر حقوق گمرکي یا مالیاتهایي مازاد بر میزان مندرج
در جداول خود وضع ننماید ،نباید اقداماتي نظیر وضع محدودیتهاي کمّي که ارزش امتیازات
تعرفهاي را کاهش ميدهد اتخاذ کند .افزون بر آن کشورهاي عضو متعهد ميشوند تا از اتخاذ
سیاستهایي که به برخورد دوگانه کشور عضو با کاالهاي ساخت داخر ازیکطرف و کاالهاي
مشابه وارداتي از طرف دیگر منجر شود ،خودداري کنند؛ مانند اینکه مالیات بر فروش کاالهاي
وارداتي دو برابر مالیات بر فروش کاالهاي مشابه تولید داخر باشد .بر اساس ماده  3گات ،1994
امتیازات و مساعدتهایي که کشورهاي عضو نسبت به کاالهاي وارداتي منظور ميکنند ،نباید از
امتیازات و مساعدتهایي که کشورهاي عضو نسبت به کاالهاي تولید داخر معمول داشتهاند،
کمتر باشد بهگونهاي که منجر بهتبعیض شود .بنابراین سیاستهایي که در حمایت از تولیدات
داخلي اتخاذ ميشود و کاالهاي تولید داخر را نسبت به کاالهاي وارداتي در شرایط بهتري قرار
ميدهد ،برخالف مقررات سازمان تجارت جهاني است.

2

ازجمله راههاي حمایت از تولیدات داخلي وضع تعرفههاي گمرکي و سود بازرگاني است که
1

الزم به تأکید است که تحت مقررات سازمان جهاني تجارت و همچنین موافقتنامه گات ،تنها ابزار قانوني و مجاز براي

حمایت از تولیدکنندگان داخلي ،تعرفه است .البته این تعرفهها از محدوده توافقي که در جریان الحاق بین کشور متقاضي و
سایر کشورهاي عضو صورت گرفته و تثبیت گردیده است نباید تجاوز کند.
 .2فیروزي ،مهدي ( ،)1384الحاق ایران به سازمان تجارت جهاني و پیامادهاي آن بار مقاررات صاادرات و واردات ،تهاران،
مجله حوزه و دانشگاه ،شماره .44
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این امر باعث ميشود قیمت تمامشدهي کاالهاي وارداتي در کشور عضو افزایش یابد که این
روش از گذشته مبناي تعیین میزان حقوق گمرکي و سود بازرگاني در قوانین بوده است.
نرخهاي تعرفههاي مندرج در جدول که تعرفه تثبیتشده شناخته ميشود ،ازجمله بر مبناي
محصول به محصول ،نرخ تعرفه قبر از مذاکره و نرخي که در آن سطح ،کشور مرتبط در مذاکرات
توافق نموده است ،فهرست ميشود .در مذاکرات تجاري راجع به تعرفهها یک کشور ميتواند در
موارد زیر توافق نماید:
 تثبیت نرخهاي مثبت موجود کاهش نرخهاي موجود و تثبیت آنهاالبته براي هر کشور امکانپذیر است که تعرفههایش را در سقفي تثبیت کند که از نرخ حاصر از
کاهش تعرفهها که در مذاکرات بر سر آن توافق نموده است ،بیشتر باشد .در این صورت کشور
مخیر است تعرفههایش را در هر زمان بدون نقض هیچیک از تعهداتش تا این سقف افزایش دهد.
بیشترین اثر اقتصادي کاهش تعرفهها ،در کاهش درآمدهاي دولتي منعکس ميشود .این موضوع
بهویژه در کشورهایي که بخش اعظمي از درآمدهاي دولت را عوارض گمرکي تشکیر ميدهد
نمایانتر است.

1

بهتبع این کاهش تعرفهها متغیرهاي اقتصادي کالن از قبیر تولید ناخالص داخلي ،تراز
پرداختها و بازار کار ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد که این اثرات در بدو الحاق ميتواند
فشار سنگیني بر بعضي از صنایع وارد کند .براي نمونه در صورت الحاق ایران به سازمان جهاني
تجارت و کاهش تعرفهها ،صنعت خودرو با مشکر جدي مواجه خواهد شد ،چراکه در صورت
ورود محصوالت مشابه باکیفیت باالتر و قیمت پایینتر ،این صنعت توانایي رقابت خود را از
دست ميدهد .بهتبع آن بازار کار گستردهاي که این صنعت به خود اختصاص داده است نیز متأثر
خواهد شد .ازاینرو هرچند اصر حاکم بر مبادله امتیازات تعرفهاي میان دولتهاي مذاکرهکننده،

 .1ترجمه بینات ،ابوالقاسم و دیگران ( ،)1384چگونگي الحاق به سازمان جهاني تجارت؛ دبیرخانه آنکتاد ،تهران.
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اصر عمر متقابر و نفع متقابر است؛ 1اما بر مذاکرات فيمابین کشورهاي توسعهیافته و
درحالتوسعه قاعده عمر متقابر بهطور کامر حاکم نیست و از کشورهاي درحالتوسعه خواسته
ميشود که براساس عمر متقابر نسبي 2،امتیازاتي را اعطا کنند.

3

4

 .2-2اصل رفتار ملی
ماده  3گات به تشریح اصر رفتار ملي بهعنوان دومین اصر بنیادین گات پرداخته است .بر این
اساس هیچیک از اعضاي سازمان جهاني تجارت نباید در قبال کاالهاي وارداتي به نسبت کاالهاي
تولید داخر با مطلوبیت کمتري رفتار نمایند.
بر اساس بند اول ماده مرقوم ،هدف از متعهد نمودن اعضا به اصر رفتار ملي ،اطمینان از عدم
بهکارگیري اقدامات حمایت گرایانه از تولیدات داخلي به نسبت کاالهاي وارداتي است.
بهبیاندیگر اقدامات داخلي نباید منجر به حمایت بیشتر از کاالهاي داخلي به نسبت کاالهاي
خارجي شود.

5

 1بهاینترتیب کشوري که از طریق کاهش تعرفهها یا رفع سایر موانع نظیر محدودیتهاي کمّي خواستار دسترسي بیشتر به
بازارهاي سایر کشورهاست باید آماده باشد تا در تعرفهها یا در سایر زمینههایي که کشورهاي دیگر سودمند تلقي ميکنند
امتیازاتي را اعطا کند.
 2قاعده عمر متقابر نسبي این واقعیت را مدنظر قرار ميدهد که به خاطر سطح پایینتر توسعه اقتصادي کشورهاي
درحالتوسعه و نیازهاي تجاري و مالي آنها ،این کشورها ممکن است قادر نباشند امتیازاتي را بر همان مبنا که کشورهاي
توسعهیافته ميدهند ،اعطا کنند .بااینوجود ،طبق این قاعده تمام کشورهاي درحالتوسعه در سطح یکساني قرار ندارند و
برخي از آنها بهویژه کشورهاي تازه صنعتي شده به مراحر رشد باالتري دستیافتهاند .از این کشورها خواسته ميشود در
قالب کاهش تعرفهها و تثبیت آنها نسبت به سایر کشورهایي که در مرتبه پایینتر رشد اقتصادي قرار دارند ،امتیازات بیشتري
اعطا کنند .همچنین این قاعده مفهوم فراغت ( )Graduationرا نیز در بردارد ،زیرا تصدیق ميکند که بهموازات رشد
کشورهاي درحالتوسعه ،این کشورها بهتدریج به مرتبه باالتر ميرسند و درنهایت ممکن است قادر باشند بر مبنایي مشابه با
کشورهاي توسعهیافته امتیازات تعرفهاي اعطا نمایند.
 .3طارم سري ،مسعود ( ،) 1375قاانون مقاررات صاادرات و واردات و الزاماات حقاوقي ساازمان جهااني تجاارت ،مجموعاه
مقاالت همایش بررسي جنبههاي حقوقي سازمان جهاني تجارت ،تهران ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
4
National Treatment
 5بهعبارتدیگر فلسفه وضع این اصر آن است که در تجارت آزاد که بازار ،تعیینکننده اصول رقابت بوده و افراد فعالتر
در بازار ،برنده هستند؛ نباید تبعیض هاي دولت کشور میزبان ،این فضاي رقابت را مخدوش کرده و دولت مزبور ،با اعطاي
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در بند یادشده ،اقدامات داخلي دو طیف از موضوعات را دربرميگیرند.
اول ،مالیاتها و سایر هزینههاي داخلي؛
دوم ،قوانین ،مقررات و ضوابط مؤثر بر فروش داخلي ،پیشنهاد براي فروش ،خرید،
حمرونقر ،توزیع یا استفاده از کاالها ،مقررات مقداري داخلي حاکم بر میزان ترکیبات و
فرآوري یا استفاده از کاالها؛
در بند دوم ماده  3گات ،اقدامات داخلي تنها به مالیاتهاي داخلي و سایر هزینههاي داخلي
محدود بوده و از قوانین و مقررات صحبتي به میان نیامده است .اقدامات داخلي مدنظر در این
بخش براي کاالهاي خارجي نباید بهطور مستقیم یا غیرمستقیم سختتر از اقدامات داخلي براي
کاالهاي داخلي مشابه باشند.
در بند چهارم ماده  3گات ،اقدامات داخلي منحصر به قوانین ،مقررات و ضوابط داخلي مؤثر
بر فروش داخلي ،پیشنهاد براي فروش داخلي ،خرید ،حمرونقر ،توزیع یا استفاده از کاالست.
چنین اقداماتي نباید منجر به رفتار با مطلوبیت کمتر در قبال کاالي خارجي به نسبت کاالي داخلي
مشابه شود 1.شایان یادآوري است که مقررات مربوط به حمرونقر داخلي ممکن است هزینههاي
متفاوتي را بر کاالهاي خارجي به نسبت کاالهاي داخلي مشابه وضع نماید .درصورتيکه اینگونه
هزینهها تنها براساس کارکرد اقتصادي وسیله حمرونقر وضعشده باشند ،تابع اصر رفتار ملي
نبوده و منع نخواهد شد .در غیر این صورت (وضع هزینههاي متفاوت براساس محر تولید کاال)
به دلیر نقض رفتار ملي ممنوع است.

2

مطابق ماده  6قانون مقررات صادرات و واردات کشور مصوب « :1373اولویت حمر همه
کاالهاي وارداتي کشور با وسایر نقلیه ایراني است ،دستورالعمر مربوط به استفاده از وسایر نقلیه
خارجي اعم از دریایي ،هوایي ،جادهاي و راهآهن را شوراي عالي هماهنگي ترابري کشوري
امتیاز به بخش داخلي و یا اعمال محدودیتهایي براي رقباي خارجي ،کفه ترازو را به نفع بخش داخلي سنگین کند(.
صادقي ،غفاري فرساني .1390 .ص)225

 1در یک دعوا ،دولت ایتالیا قانوني را به تصویب رساند که مطابق آن به کشاورزان ،وام با نرخ پایین داده ميشد ،به شرطي
که ماشینآالت ساخت داخر را خریداري کنند.
هیأت حر اختالف گات این قانون را یک رفتار تبعیضآمیز نسبت به کاالهاي وارداتي تلقي کرده و آن را خالف ماده 3
گات دانست(.شیروي .1379 .ص )19
 .2دفتر مطالعات سیاسي وزارت امور خارجه ( ،)1390سازمان جهاني تجارت ،انتشارات وزارت امور خارجه ،تهران.
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1.

همچنین بهموجب ماده  10از آییننامه اجرایي قانون حمرونقر و عبور کاالهاي خارجي
(مصوب  :)1377/9/20عبور کاالهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسالمي ایران منوط به سپردن
وجهالضمان به شرح زیر خواهد بود:
الف( در مورد کاالهاي مجاز مبلغي معادل حقوق گمرکي ،سود بازرگاني و عوارضي که به
واردات قطعي آن کاال تعلق ميگیرد.
ب) در مورد کاالهاي مجاز مشروط و ممنوعالورود مبلغي معادل حقوق گمرکي ،سود
بازرگاني و سه برابر ارزش کاال »...
بهموجب ماده  5قانون حمرونقر و عبور کاالي خارجي (مصوب « :)1374/12/22کلیه کاالهاي
ترانزیت خارجي که توسط شرکتهاي سهامي حمرونقر بینالمللي ایراني داراي مجوز فعالیت از
وزارت راه و ترابري حمر ميگردند ،ازنظر سپردن وجهالضمان در حکم کاالي مجاز تلقي
شده.»...،
همچنین بهموجب تبصره  4این ماده« :وجهالضمان موضوع این ماده بهصورت سپرده نقدي و
ضمانتنامه بانکي بوده »...که در ادامه همین تبصره و ماده  5قانون ،شرکتهاي حمرونقر
بینالمللي ایراني ميتوانند بهجاي سپرده نقدي و یا ضمانتنامه بانکي از ضمانتنامههاي تضامني
بانکي شرکتهاي حمرونقر بینالمللي و یا بیمهنامههاي معتبر براي سپردن وجهالضمان استفاده
کنند.

2

مواد مورداشاره ازآنجاکه اولویت حمر همه کاالهاي وارداتي کشور را به وسایر نقلیه ایراني
 1موادي از آئیننامه اجرایي قا نون مقررات صادرات و واردات در ارتباط با حمر کاالهاي وارداتي و صادراتي:
 تبصره ماده  « :12وزارت راه و ترابري (شوراي عالي هماهنگي ترابري) با استفاده از روشهاي اقتصادي مشوقهایي برايحمر کاالهاي صادراتي با وسایر نقلیه ایراني پیشبیني مينماید»
 ماده  :13شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور در ارتباط با اولویت حمر کاالهاي وارداتي توسط وسایر نقلیه ایراني اعماز دریایي ،هوایي ،جادهاي و راهآهن ،دستورالعمرهاي مربوطه را با توجه به نکات زیر تصویب و جهت اجرا به کلیه
ترجمانهاي ذيربط ابالغ خواهد نمود:
 – 1تعیین روشهاي مناسب براي کاهش تشریفات اداري و استفاده از ابزارهاي اقتصادي بهمنظور گرایش صاحبان کاال به
استفاده بیشتر از ناوگان ایراني.
 -2ایجاد تسهیالت براي وسایر نقلیه ایراني.
 .2خاني چهري ،محمد ( )1390قانون امور گمرکي مصوب  ،1390پژوهش و تحلیر محتوا ،تهران.
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داده و براي حمر کاالهاي عبوري خارجي امتیازات ویژهاي براي شرکتهاي حمرونقر ایراني
در نظر گرفته و براي شرکتهاي ایراني نسبت به شرکتهاي حمرونقر خارجي قائر به اولویت
و امتیاز شده است و این اولویت بر اساس کارکرد اقتصادي وسیله حمرونقر وضع نشده (بند 4
ماده  3گات) برخالف اصر رفتار ملي بوده و باید این اولویت حذف شود 1.عالوه بر این اگر این
مواد از دیدگاه ماده  11گات  1994نیز یک اقدام محدودکننده تلقي شود ،در این صورت مغایر با
آن خواهد بود.
عالوه بر موارد فوق قانون مقررات صادرات و واردات کشور به موضوع مهم حمایت مؤثر از
تولید داخلي که در مورد کاالهایي که تولید داخلي آنها به مقدار نیاز کشور نیست و بهناچار از
خارج وارد ميگردد ،توجه نموده است .ماده  21این قانون مقرر ميدارد که باید به نحوي سهم
واردات تعیین گردد که حمایت مؤثري از تولید داخلي به عمر آید .این ماده هیأت وزیران را
موظف کرد تا بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلي و تنظیم سیاست بازرگاني کشور ،ضمن
رعایت حال مصرفکنندگان ،ظرف مدت دو ماه تمهیداتي نسبت به تهیه الیحه قانوني حقوق
گمرکي کاالهاي وارداتي بنماید .این ماده هرچند به دلیر منقضي شدن مدت مذکور لغو شده
است ولیکن قانون امور گمرکي بافاصله حدود  17سال در سال  1390به تصویب رسید .در این
قانون نیز هدف حمایت از تولیدات داخلي دنبال شده است ،اما نه بهصراحت قانون مقررات
صادرات و واردات .ازجمله بند (د) ماده  1این قانون که حقوق ورودي را شامر موارد ذیر
ميداند؛ حقوق گمرکي معادل چهار درصد ( )%4ارزش گمرکي کاال ،سود بازرگاني که توسط
هیات وزیران تعیین ميگردد و وجوهي که بهموجب قانون ،گمرک مسئول وصول آن است .سود
بازرگاني مذکور در این ماده که توسط هیات وزیران تعیین ميشود ممکن است در برههاي از
زمان براي حمایت از تولیدات داخلي بسیار باال تعیین گردد .در همین زمینه تبصره  1ماده 41
قانون مالیات بر ارزشافزوده مقرر ميدارد« :نرخ حقوق ورودي عالوه بر رعایت سایر قوانین و
مقررات باید به نحوي تعیین گردد که :الف) در راستاي حمایت مؤثر از اشتغال و کاالي تولید یا
ساخت داخر در برابر کاالهاي وارداتي باشد؛ »...
 .1صادقي ،محسن و غفاري فارساني ( )1390مغایرتهاي مقررات حمرونقر ریلي ایاران باا اصاول ساازمان تجاارت جهااني
( )WTOو ارائه راهکار ،مجله پژوهش حقوق و سیاست ،دوره  ،41شماره .3
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بنابراین مواد فوق به دلیر صراحت در حمایت مؤثر از تولیدات داخلي با ماده  3گات مغایرت
دارد و باید حذف یا اصالح گردد و یا اینکه در مذاکرات ابتدایي حدود آن موردتوافق قرار
بگیرد.
براي حمایت از بخشهاي تولید داخلي در قالب تعرفه و سایر محدودیتها که عمر متقابر
نسبي بر آن استوار است ،ترتیباتي درگات  1994پیشبینيشده است .در این راستا بهویژه باید به
ماده  18گات اشاره داشت که تصریح ميکند ممکن است براي برخي اعضا ضرورت داشته باشد
که بهمنظور اجراي برنامهها و سیاستهاي توسعه اقتصادي تنظیمي ،اقدامات حمایتي یا دیگر
اقدامات مؤثر بر واردات را اتخاذ نمایند .ازاینرو اعضاي مزبور باید از تسهیالت اضافي بهرهمند
شوند تا بتوانند انعطاف کافي را در ساختار تعرفه خود جهت اعطاي حمایت تعرفهاي براي تأسیس
صنعتي خاص حفظ کنند .بدین ترتیب ميتوان از صنایع نوبنیاد با استفاده از تعرفه و سایر اقدامات
حمایت به عمر آورد.

1

بنابراین ضمن امکان حمایت از تولیدات داخلي با رعایت چارچوب مادة  ،18کلیه مقررات
قانوني بهویژه در قانون مقررات صادرات و واردات که رفتار تبعیضآمیز نسبت به کاالهاي وارداتي
دارند و از دیدگاه ماده  18گات  1994قابر توجیه نیست ،باید اصالح شود .ازجمله اقداماتي که در
این زمینه انجامگرفته ،این است که ماده  15قانون مقررات صادرات و واردات که عوارض
گوناگوني از قبیر سود بازرگاني ،عوارض گمرکي ،مابهالتفاوت سازمان حمایت از مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان ،حق ثبت سفارش ،حق انحصار ،عوارض شهرداري محر (تعاون) ،عوارض
هاللاحمر ،عوارض آسفالت ،عوارض هوایي ،عوارض بندري ،عوارض بهداري و غیره را مقرر
 1بند  2ماده  18گات  « 1994طرفهاي متعاهد همچنین تأیید ميکنند که ممکن است براي طرفهاي متعاهد موردنظر
ضرورت داشته باشد که بهمنظور اجراي برنامهها و سیاستهاي توسعه اقتصادي طراحيشده براي ارتقاي استاندارد عمومي
زندگي مردم خود ،اقدامات حمایتي یا دیگر اقدامات مؤثر بر واردات را اتخاذ نمایند و اینکه اقدامات مزبور تا جایي
موجهاند که نیر به اهداف این موافقتنامه را تسهیر کنند .ازاینرو آنها توافق ميکنند که آن طرفهاي متعاهد باید از
تسهیالتي اضافي بهرهمند شوند تا بتوانند (الف) انعطاف کافي را در ساختار تعرفه خود جهت اعطاي تعرفهاي براي تأسیس
صنعتي خاص حفظ کنند و (ب) محدودیتهاي مقداري را در جهت حفظ تراز پرداختها بهگونهاي اعمال کنند که ادامه
سطح باالي تقاضا براي واردات که احتمال دارد براثر برنامههاي توسعه اقتصادي به وجود آید ،بهطور کامر در نظر گرفته
شود».

50
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نموده و وزارتخانههاي صنعت ،معدن و تجارت و اقتصاد و دارایي را موظف نموده بود نرخ این
عوارض را به گمرک اعالم نمایند تا وصول گردد .بهموجب ماده  41قانون مالیات بر ارزشافزوده
مصوب  1387/3/2نسخ ضمني شده است .این ماده ضمن اینکه حقوق گمرکي را بهطور قطعي
( )%4ارزش گمرکي کاال تعیین نموده با حذف عوارض متعدد مذکور در ماده  ،15وصول تمامي
این عوارض را تنها تحت عنوان سود بازرگاني که طبق قوانین مربوطه توسط هیاتوزیران تعیین
ميشود مجاز ميداند 1.بهاینترتیب ایران براي الحاق به سازمان جهاني تجارت با ایراد اخذ عوارض
و مالیاتهاي متعدد از کاالهاي ورودي مواجه نخواهد بود 2.زیرا تمامي عوارض و مالیاتهاي
موردنظر دولت تحت یک عنوان (حقوق ورودي) اخذ ميشود .البته این حقوق ورودي که سود
بازرگاني آن متغیر است باید در چارچوب جداول تعرفهاي موردتوافق ایران و کشورهاي عضو
صورت پذیرد و از سقف تعیینشده در این جداول تجاوز نکند.

 .3محدودیتهاي وارداتی در گات
در مقررات گات تالش شده تا بهمنظور حصول هدف موافقتنامه و برپایي سازمان جهاني
تجارت از ایجاد محدودیتهاي وارداتي پرهیز شود .بهموجب مادة  11گات  ،1994اعضا نباید
هیچ محدودیتي را از طریق سهمیهبندي ،مجوزهاي صادراتي و وارداتي یا از طرق دیگر در مورد
ورود هر محصولي از سرزمین عضو دیگر و یا صدور هر محصولي که مقصد آن سرزمین عضو
دیگر باشد وضع یا حفظ کنند ،البته بهجز تعرفههاي تعیینشده و احتماالً سایر محدودیتهاي
مجاز که قبالً موردتوافق قرارگرفته است .در اجراي سیاست تحدید واردات ،محدودیتهاي
وارداتي به صور گوناگون در قانون مقررات صادرات و واردات مالحظه ميشود .این
 1بند (د) ماده  1قانون امور گمرکي مصوب  1390/8/22با اندک تغییري نسبت به ماده  41قانون مالیات بر ارزشافزوده
تعریف «حقوق ورودي» را بدین شرح بیان ميکند« :حقوق گمرکي معادل چهار درصد ( )%4ارزش گمرکي کاال بهاضافه
سود بازرگاني که توسط هیات وزیران تعیین ميگردد بهعالوه وجوهي که بهموجب قانون ،گمرک مسئول وصول آن است
و به واردات قطعي کاال تعلق ميگیرد ولي شامر هزینههاي انجام خدمات نميشود».
2

بر اساس الزامات سازمان جهاني تجارت ،دریافت هرگونه وجهي (غیر از هزینهها) خارج از چارچوب تعرفه ،براي ورود

کاالهاي سایر کشورهاي عضو غیرمجاز است .این حقوق فقط براساس تعرفه تثبیتشده که باید مورد مذاکره قرار گیرد،
وصول خواهد شد ،اما وصول هرگونه وجهي حتي در قالب تعرفه باهدف کسب درآمد مالیاتي ،ازنظر مقررات سازمان
جهاني تجارت مردود است(.طارم سري.1376 .ص)122
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محدودیتها به طبقهبندي کاالهاي وارداتي و صادراتي ،اخذ عوارض ویژه و تحدید ورود برخي
کاالها ،ثبت سفارش و قیمتگذاري کاالهاي مستعمر بر پایه قیمت کاالهاي مشابه نو ،مربوط
ميشوند که ذیالً به آنها اشاره ميشود.
بند اول ماده  11گات محدودیتهاي کمي و مقداري را بهعنوان هرگونه ممنوعیت یا
محدودیت وارداتي غیر از عوارض گمرکي و سایر عوارض و هزینهها دانسته است .محدودیتهاي
کمي و مقداري ميتوانند در اشکال مختلف ازجمله سهمیهبندي ،مجوزهاي واردات ،مجوزهاي
صادرات ،ممنوعیت واردات و محدودیتهاي صادراتي داوطلبانه اعمال شوند .در محدودیتهاي
مقداري ،ورود کاال به قلمرو سرزمیني بیش از مقدار تعیینشده ممنوع بوده و مجوز الزم صادر
نميگردد.
ماده یادشده هرگونه استفاده و اعمال محدودیتهاي مقداري از سوي اعضاء را چه در مورد
واردات و چه در مورد صادرات ممنوع نموده است .بنگاههاي تجاري دولتي که در ماده  17گات بدان
پرداختهشده نیز از وضع محدودیتهاي مقداري منع گردیدهاند .البته در این ماده ،اعمال
محدودیتهاي مقداري را در شرایط خاص مجاز دانسته که شامر محدودیتهاي موقتي براي
جلوگیري از کمبود بحراني مواد غذایي ،محدودیتهاي موقتي براي رفع مازاد کاالي داخلي
تولیدشده که مستقیماً با کاالي وارداتي قابرجایگزیني هستند و محدودیتهاي اعمالشده براي
محصوالت کشاورزي و شیالت ميباشند .عالوه بر این ،شرایط استثنایي عام تشریح شده در گات
ازجمله استثناهاي عمومي ،استثناهاي امنیتي ،مشکالت مربوط به تراز پرداختها و اقدامات حفاظتي
اضطراري که در مواد  12و  18تا  21گات درج گردیده ،نیز اجازه محدودیتهاي مقداري را
ميدهند.

1

در ماده  2قانون مقررات صادرات و واردات 2کاالهایي بهعنوان «مشروط» تعریفشده است
که ورود و صدور آنها مستلزم کسب مجوز خواهد بود .مشروط ساختن ورود کاال به اخذ مجوز
 .1دفتر مطالعات سیاسي وزارت امور خارجه ( ،)1390سازمان جهاني تجارت ،تهران ،انتشارات وزارت امور خارجه.
 2ماده  2قانون مقررات صادرات و واردات کشور:
 کاالي مجاز :کاالیي است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد. کاالي مشروط :کاالیي است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکانپذیر است.کاالي ممنوع :کاالیي است که صدور یا ورود آن بهموجب شرع مقدس اسالم ( به اعتبار خریدوفروش یا مصرف ) و یا
بهموجب قانون ممنوع گردد.
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اگر بهعنوان یک عامر محدودکننده واردات تشخیص داده شود ،با ماده  11گات  1994مغایرت
دارد .همچنین بهموجب همین ماده ورود بعضي کاالها ممنوع است .طبق بند الف ماده  20گات،
ميتوان از ورود و صدور کاالهایي که خالف اخالق عمومي است جلوگیري کرد ،اما نميتوان
اصوالً کاالها را به مجاز و غیرمجاز و مشروط و غیر مشروط و ممنوع تقسیم نمود ازاینرو این
ممنوعیت اگر به دالیر امنیتي یا مسائر شرعي و عفت عمومي نباشد ،هیچ توجیهي در نظام
حقوقي سازمان جهاني تجارت نخواهد داشت.
مفاد بندهاي  2 ،1و  3ماده  2قانون مقررات صادرات و واردات بهموجب بند (ت) ماده 165
قانون امور گمرکي مصوب  1390/8/22لغو و مجدداً همین مفاد با اندکي تغییر دربندهاي (ع)،
(غ) و (ف) ماده  1همین قانون به شرح ذیر اصالح گردیده است:
کاالي مجاز :کاالیي که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
کاالي مجاز مشروط :کاالیي که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلي یک یا چند
سازمان دولتي دارد.
کاالي ممنوع :کاالیي که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملي یا شرع مقدس اسالم بهموجب
قانون ممنوع است.

1

تفاوت قابرتوجه در اصالحیه این ماده ،در تعریف (کاالي ممنوع) به چشم ميخورد که
بهموجب آن با حذف حرف ربط «یا» قبر از عبارت «بهموجب قانون» بر این بوده است که کلیه
موارد ممنوعه را فقط بهموجب قانون تعیین نماید حتي اگر صراحتاً خالف شرع باشد .در همین
خصوص بند (الف) ماده  122قانون امور گمرکي ورود قطعي «کاالهاي ممنوعه براساس شرع
مقدس اسالم و بهموجب قانون» را ممنوع اعالم مينماید .به نظر هدف قانونگذار از اینکه
کاالهاي ممنوعه براساس شرع مقدس اسالم را منوط بهتصریح در قانون نموده این است که از
اختالفنظر و بعضاً برخورد سلیقهاي در گمرک جلوگیري کند.
بااینوجود با اضافه کردن عبارت «بنا به مصالح ملي» در بند (ف) ماده  1این قانون دست
قانونگذار را در ایجاد ممنوعیت بیشتر باز گذاشته است .در این خصوص بند (ب) ماده 122
همین قانون مقرر ميدارد ازجمله کاالهایي که ورود قطعي آن ممنوع است عبارت است از
 .1معاونت حقوقي ریاست جمهوري ( ،)1391لوح جامع قوانین و مقررات جمهوري اسالمي ایران نسخه .1391 ،3.4.1

ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات

53

«کاالهاي ممنوع شده بهموجب جدول تعرفه گمرکي یا تصویبنامههاي متکي به قانون» 1تبصره 1
ماده  2قانون مقررات صادرات و واردات نیز مقرر ميدارد « :دولت ميتواند بنا به مقتضیات و
شرایط خاص زماني ،با رعایت قوانین مربوطه ،صدور یا ورود بعضي از کاالها را ممنوع نماید».

2

در مواد مذکور چنانچه محدودیت و یا ممنوعیتهاي موردنظر قانونگذار که طبق بند (ب) ماده
 122قانون امور گمرکي ممکن است در آینده نیز تعیین شود ،فراتر از سقف تثبیتشده تعرفهها
در توافقات اولیه باشد و یا نتوان خالف نظم عمومي بودن آن را اثبات کرد با مقررات سازمان
جهاني تجارت مغایرت دارد .البته نگارش بند الف ماده  126قانون امور گمرکي به نحوي است
که در خصوص کاالهاي ممنوعالصدور ایراد وارده بر ماده  2قانون مقررات صادرات و واردات
بر این ماده نیز وارد است.
بند الف این ماده مقرر ميدارد« :کاالهاي ممنوعالصدور بر اساس شرع مقدس اسالم و یا
بهموجب قانون» .قانونگذار در این بند نیز همانند بند الف ماده  122کاالهاي ممنوعالصدور را
کاالهاي ممنوع شرعي و قانوني ميداند ،ولیکن در خصوص کاالهاي ممنوعالورود معیار ممنوع
شرعي بودن ،آن چیزي است که بهموجب قانون مشخص ميگردد ،اما کاالهاي ممنوع الصدور
این قید را ندارد و نیازي نیست که خالف شرع بودن صادرات کاالیي حتماً در قانون ذکرشده
باشد .به عبارتي اگر کاالیي ازنظر شرعي ممنوع باشد ،اگر در قانون ذکر نشده باشد ورود آن
ممنوع نیست اما صدور همان کاال ممنوع خواهد بود .امري که به دلیر نامشخص بودن و عدم
تصریح در قانون و امکان اعمال سلیقه در صدور مجوز صدور ممکن است موردایراد سازمان
جهاني تجارت قرار گیرد.

 -4موافقتنامههاي ناظر به محدودیتهاي وارداتی
در رابطة با محدودیتهاي وارداتي عالوه بر مقرراتي که در موافقتنامه گات آمده ،دو
 1ماده  8آییننامه قانون مقررات صادرات و واردات نیز در دو بند مقرر ميدارد« :الف) کاالهاي ممنوعه قانوني عبارت
است از کاالهایي که ورود یا صدور آن بهموجب قانون ممنوع شده است .ب) کاالهاي ممنوعه توسط دولت شامر کلیه
کاالهایي است که در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر مصوبات دولت غیرمجاز اعالمشده است».
 2ماده  8آئیننامه اجرایي قانون مقررات صادرات و واردات نیز نحوه تعیین کاالهاي قانوني و کاالهاي ممنوعه توسط دولت
را بیان ميدارد.
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موافقتنامه «رویههاي صدور مجوز ورود» و «موافقتنامه ارزشگذاري گمرکي» وضع گردیده
است که با کارکرد دوگانة خود هم امکان حمایت از تولید داخلي را فراهم ميآورد و هم
مقررات گات و اصول سازمان جهاني تجارت را رعایت مينماید.
1

 1-4موافقتنامه رویههاي صدور مجوز ورود
با توجه به اینکه رویههاي صدور مجوز ورود یکي از مصادیق جدي موانع غیر تعرفهاي به
شمار ميرود و نیز ازآنجاکه شمار قابرتوجهي از کشورهاي درحالتوسعه در راستاي نیازهاي
تجاري ،توسعهاي و مالي خاص خود از رویههاي صدور مجوز ورود استفاده ميکنند ،براي آنکه
استفاده ازاینرویهها بهگونهاي مغایر با اصول تعهدات گات  1994صورت نگیرد ،تعهدات
کشورهاي استفادهکننده عضو ازاینرویهها در چارچوب موافقتنامه رویههاي صدور مجوز ورود
تعیینشده است.
این موافقتنامه حاوي این نکته است که رویه صدور مجوز باید ساده ،شفاف و قابر پیشبیني
باشد .بهعنوانمثال ،موافقتنامه از کشورها ميخواهد که اطالعات کافي در مورد نحوه اعطاي
پروانه واردات براي تجار منتشر کنند .این موافقتنامه همچنین مقرر ميدارد که دولتها باید
سازمان جهاني تجارت را از تغییر رویه موجود و یا معرفي رویه جدید جواز واردات مطلع سازند.
در همین راستا هیاتوزیران بهموجب مصوبه شماره /99562ت  37178ه مورخ  1386/6/21مفاد
ماده  4آییننامه قانون مقررات صادرات و واردات را به شرح ذیر اصالح نمود« :وزارتخانهها و
سازمانهاي مسئول تعیین ضوابط ،مقررات و استاندارهاي صدور گواهي بهداشت انساني ،دامي و
نباتي که براي ترخیص و ورود کاال رعایت آنها ضرورت دارد موظف هستند بدون در نظر گرفتن
موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کاال ،ضوابط یادشده را به وزارت صنعت معدن و
تجارت اعالم نمایند و وزارت یادشده بهصورت عام با انتشار در رسانههاي گروهي به اطالع
واردکنندگان ،صادرکنندگان و سازمانهاي اجرایي برساند ،در غیر این صورت وزارتخانه یا
سازمان مسئول نميتواند از ترخیص کاالهایي که ضوابط آن را اعالم نکرده است جلوگیري
نماید».
)Agreement on Import Licensing Procedures (AILP

1
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در این موافقتنامه صدور مجوز بهعنوان رویه اداري مورداستفاده براي رژیمهاي صدور
مجوز ورود تعریفشده است که مستلزم تسلیم درخواست یا سایر اسناد به دستگاههاي اداري
مربوطه ميباشد .در موافقتنامه ،اعضاء تضمین کردهاند که بهمنظور جلوگیري از انحراف در
تجارت که ممکن است از اِعمال نامناسب این رویهها ایجاد شود ،رویههاي اداري مورداستفاده
براي صدور مجوز ورود را با در نظر گرفتن اهداف توسعه اقتصادي و نیازهاي مالي و تجاري
کشورهاي درحالتوسعه عضو به ترتیبي که در موافقتنامه تفسیر شده انطباق دهند.
بهطورکلي و براساس تعاریف بهعمرآمده در این موافقتنامه ،رویههاي صدور مجوز ورود به
دودسته تقسیم ميشوند:
 -1رویههاي صدور مجوز خودکار 1این رویهها ،از آن دست رویههایي هستند که بر واردات
کاالهاي مشمول مجوز ،اثرات محدودکننده تجاري نداشته باشند .یعني اینکه هر شخصي که
الزامات حقوقي مربوطه را براي فعالیت در عملیات وارداتي محصول مشمول مجوز رعایت کند،
واجد شرایط براي درخواست و اخذ مجوز ورود باشد و همچنین درخواستهاي مجوز را در
هرروز کاري بتوان تسلیم نمود تا مجوز ورود فوراً و حداکثر در ده روز کاري صادر شود.
 -2رویههاي صدور مجوز غیر خودکار 2:هرگونه رویه خارج از دامنه تعریف رویههاي صدور
مجوز خودکار ،آن را در زمره رویههاي غیر خودکار قرار خواهد داد.
کلیه اعضا تشویق و ترغیب شدهاند در صورت لزوم از رویههاي صدور مجوز خودکار
استفاده به عمرآورند .همچنین پاسخ به تقاضاهاي مجوز ورود غیر خودکار نبایستي از  30روز
تجاوز کند؛ و نیز در این رویهها چنانچه محدودیتهاي مقداري و سهمیه اعمال ميشود ،باید
میزان تخصیص این سهمیهها به کشورهاي ذینفع اطالع داده شود و در تخصیص سهمیهها توجه
الزم به مقادیر اقتصادي و امکان واردات از منابع دوردست صورت گیرد.

3

ماده  8قانون مقررات صادرات و واردات و ماده  5آئیننامه اجرایي آن ورود کلیه کاالهاي
قابر ورود را موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگاني با رعایت سایر
1

Automatic Import Licensing
Non- Automatic Import Licensing
 -3بیدآبادي ،بیژن ( ،)1387سازمان تجارت جهاني و الحاق ایران (پیشنیازهااي اصاالح سااختار کشاور) ،تهاران ،انتشاارات
گیتي هنر.

2
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مقررات نموده است .1ازآنجاکه ثبت سفارش طبق مواد فوق الزامي است و براي چنین ثبتي ودیعه
اخذ ميشود ،این اقدام عالوه بر موافقتنامه صدور مجوز ورود ،ميتواند ازلحاظ ماده  11گات
نیز اقدام محدودکننده واردات تلقي گردد.

2

عالوه بر موارد فوق مطابق ماده  3قانون مقررات صادرات و واردات مبادرت به امر صادرات و
واردات کاال بهصورت تجاري مستلزم داشتن کارت بازرگاني است .شرایط الزم براي صدور
کارت بازرگاني در ماده  10آئیننامه اجرایي این قانون تعیینشده است .بهموجب بند  2ماده 10
این آئیننامه کارت بازرگاني توسط اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران به نام متقاضیاني که
واجد شرایط الزم باشند براي مدت یک سال با رشته فعالیت خاص حسب درخواست متقاضي
صادر که پس از تأیید توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت معتبر خواهد بود .برخي از این
شرایط که ميتواند جنبه محدودکننده داشته باشد عبارت است از :داشتن حداقر  23سال سن،
داشتن حداقر مدرک دیپلم یا موارد جایگزین ازجمله سه سال سابقه فعالیت درزمینه تجارت با
تشخیص اتاقهاي بازرگاني ،داشتن محر کسب متناسب با فعالیت ،داشتن گواهي حضور و
موفقیت در دورههاي توجیهي و غیره .همچنین تودیع سپرده طبق ماده  41آئیننامه اجرایي 3جهت
گشایش اعتبار براي ورود کاال نیز ميتواند جنبه محدودکننده واردات داشته باشد.
در ایران غالب مجوزهایي که براي واردات برقرار ميشود ،محدودکننده ميباشد .وضع مجوز
براي هر ردیف یا گروه کاال ،بهمنزله آن است که ورود آن ردیف یا گروه از کاال به دالیر
اقتصادي (حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده) مستلزم بررسي و اعمال ضوابط خاصي تا
حصول اطمینان از ساخت یا عدم ساخت یا تولید در داخر ،همچنین سقف و میزان معیني که باید
هنگام ورود رعایت شود ،ميباشد .بهندرت اتفاق ميافتد که وضع مجوز بهمنظور جلوگیري از
 1ماده  8قانون « :واردکنندگان کاالهاي مختلف اعم از دولتي و غیردولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید
منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه نمایند»... .
ماده  5آئیننامه « :با توجه به مفاد مواد ( )1و ( )8قانون مقررات صادرات و واردات که ازاینپس بهاختصار قانون نامیده
ميشود ورود کلیه کاالهاي قابر ورود اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتي یا غیردولتي باشد بهاستثناي موارد زیر موکول
به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگاني با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود».
 .2دفتر نمایندگي تاماالختیار تجاري ( ،)1387گزارش رژیم تجاري خارجي جمهوري اسالمي ایران ،تهران.
 3ماده  41آئیننامه اجرایي « :ورود کاال بهصورت تجاري منوط به گشایش اعتبار در بانک ميباشد».
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واردات کاالهاي باکیفیت نازل صورت گیرد .در صدور مجوزهاي ورود براي کاالهاي
بهاصطالح «مشروط» طبق ماده  1قانون امور گمرکي مصوب  1390/8/22و ماده  2آئیننامه
اجرایي قانون مقررات صادرات و واردات و مصوبه شماره /59174ت 21092/هیأت وزیران
مورخ  1379/2/23تقریباً در مورد تمامي کاالهاي مشروط اجازه وزارت بازرگاني موردنیاز است
و وزارتخانههاي دیگر نظیر وزارتخانه صنایع ،کشاورزي ،معادن ،دفاع ،بهداشت درمان و آموزش
پزشکي ،نفت و مشابه آن در موارد مختلف ميتوانند اقدام به صدور مجوز ورود نمایند.
مجوزهایي که براي صادرات برقرار ميشود ،بیش از هر چیز به حمایت دولت از
مصرفکنندگان داخلي اعم از واحدهاي تولیدي صنعتي و کشاورزي و مصرفکنندگان عادي
که کاال را مستقیماً براي رفع نیازهاي روزمره استفاده ميکنند مربوط ميشود .در ایران عالوه بر
وزارت صنعت ،معدن و تجارت که همچون مورد واردات بیشتر مجوزها را در اختیار دارد.
وزارتخانههاي کشاورزي ،بهداشت و درمان آموزش پزشکي نیز مرجع صدور مجوزهاي
صادرات ميباشند.

1

عالوه بر مجوزها ،گواهینامههایي براي واردات و صادرات وجود دارد که در مورد واردات
عبارتند از:

2

 گواهي استاندارهاي اجباري 3براي برخي از اقالم (مانند مواد غذایي) گواهي بهداشت (مانند اقالم بهداشتي ،آرایشي ،غذایي و دارو) اخذ این گواهي ازبروکراسي پیچیدهاي برخوردار است و بسیار طوالني و زمانبر ميباشد .دراینارتباط گاه صدور
مجوز به اخذ پاسخ آزمایشها مراکز تحقیقاتي و دانشگاهي منوط ميشود.
 گواهي قرنطینه دامي و نباتي گواهي سازمان انرژي اتمي 1ماده  127قانون امور گمرکي« :ورود و ترخیص کاالها تحت هریک از رویههاي گمرکي که بنا به مالحظات بهداشتي،
قرنطینهاي ،ایمني و زیستمحیطي و نظایر آن براساس قانون مستلزم اعالم نظر سازمانهاي مربوطه ميباشد ،موکول به اخذ
گواهي از این سازمانها است».
2

ماده  3آئیننامه قانون مقررات صادرات و واردات« :وزارتخانهها و سازمانهایي که ورود یا صدور کاالهایي منوط به

رعایت ضوابط استانداردها یا اخذ گواهي آنها»... ،
 3ماده  6آئیننامه اجرایي قانون مقررات صادرات و واردات.
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 گواهي وزارت ارشاد اسالمي گواهي وزارت پست و تلگراف و تلفن گواهي وزارت نیرو -سایر گواهيها حسب مورد

1

در خصوص واردات کاال الزامات قانوني متعددي وجود دارد که واردکنندگان حسب مورد
ملزم به رعایت آنها هستند .مقایسه الزامات قانوني مجوز ورود در ایران با موافقتنامه صدور مجوز
ورود نشان ميدهد که رویههاي اداري ایران با مفاد این موافقتنامه فاصله زیادي دارد .اوالً
دستگاههاي زیادي در ایران در صدور مجوز ورود دخالت دارند و ثانیاً گواهینامههاي متعددي در
رابطه با واردات برخي از کاالها موردنیاز است و این خود تعداد دستگاههاي اداري را بیشتر
ميکند و رعایت اصر سهولت که در موافقتنامه مورد تأکید قرارگرفته را دچار مشکر ميسازد.
عالوه بر این مکانیزم صدور خودکار مجوز ورود در رویههاي اداري ایران وجود ندارد.

2

3

 2-4موافقتنامه ارزشگذاري گمرکی
موضوع ارزشگذاري گمرکي در ماده  7گات  1947و در ماده مشابه در گات  1994بیانشده
است که در پایان دور اروگوئه موافقتنامهاي تحت عنوان «موافقتنامه اجراي ماده هفت گات
 »1994یا «موافقتنامه ارزشگذاري گمرکي» موردپذیرش تمامي اعضا قرار گرفت.
در ماده  7گات و موافقتنامه ارزشگذاري گمرکي اصول عمومي نظام بینالمللي ارزشگذاري
بیان گردیده است که بر طبق آن ارزشگذاري گمرکي باید براساس ارزش واقعي کاالي وارداتي و یا
کاالي مشابه صورت گرفته و نباید بر مبناي ارزش کاالهایي با منشأ ملي (داخلي) ،ارزش غیرواقعي،
موهوم یا سلیقهاي انجام شود .در این ماده ارزش واقعي کاال بهعنوان قیمت کاال یا کاالي مشابه
پیشنهادي براي فروش در شرایط عادي و کامالً رقابتي و در زمان و مکاني که توسط قانون کشور

 1ماده  127قانون امور گمرکي« :ورود و ترخیص کاالها تحت هریک از رویههاي گمرکي بنا به مالحظات بهداشتي،
قرنطینهاي ،ایمني ،و زیستمحیطي و نظایر آن بر اساس قانون مستلزم اعالم نظر سازمانهاي مربوط باشد ،موکول به اخذ
گواهي از این سازمانها است».
 .2بیدآبادي ،بیژن ( ،)1387سازمان تجارت جهاني و الحاق ایران (پیشنیازهاي اصالح ساختار کشور) ،تهران ،انتشارات گیتي هنر.
)Customs Valuation Agreement (CVA

3
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1

تبصره ماده  42آئیننامه اجرایي قانون مقررات صادرات و واردات کشور ،گمرک ایران را
موظف کرده بود که کاالهاي مستعمر موضوع این ماده را بهاستثناي چند مورد بر مبناي قیمت
کاالي نو مشابه قیمتگذاري نماید .مفاد این تبصره در خصوص قیمتگذاري کاالهاي مستعمر
بر مبناي قیمت کاالي مشابه نو بهموجب رأي دیوان عدالت اداري ابطالشده است .ولیکن
قانونگذار مجدداً مفاد این تبصره را در ماده  5قانون امور گمرکي مصوب  1390/8/22بیان نموده
است .بهموجب این ماده« :حقوق ورودي و هزینههاي انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمر
بودن کاال طبق مأخذ مقرر ،به ترتیب بهوسیله گمرک یا اشخاص ارائهدهنده خدمت به پول رایج
ملي وصول ميشود».
قیمتگذاري کاالهاي مستعمر بر مبناي قیمت کاالي مشابه نو در تعارض با ماده  7گات
 1994و موافقتنامه ارزشگذاري گمرکي است .چراکه مطابق مادة  5قانون مذکور ،ارزش
معامالتي کاالهاي مستعمر مالک عمر نبوده و بدیهي است قیمت یا ارزش معامالتي یک کاالي
مستعمر با کاالي مشابه نو آن یکسان نیست تا از آن حقوق گمرکي یکسان اخذ شود .مورد
مذکور ازجمله مواردي است که ميتواند در تعارض با مقررات فوقالذکر راجع به
محدودیتهاي مقرر در گات  1994و سایر موافقتنامههاي سازمان جهاني تجارت قرار گیرد.
البته نباید ازنظر دور داشت که قانونگذار در تصویب قانون امور گمرکي جدید مفاد موافقتنامه
ارزشگذاري گمرکي را موردتوجه قرارداده و در مواد  14الي  17این قانون بهویژه ماده 15
مکانیزمي را مقرر داشته تا در ارزشگذاري گمرکي هرچه بیشتر قیمت واقعي کاال مالک قرار
گیرد.

 -5تشویق صادرات
درباره تشویق صادرات و توسعه صادرات غیرنفتي ،حقوق داخلي ما امتیازات و تسهیالتي را
براي صادرکنندگان فراهم کرده است که مغایر با الزامات سازمان جهاني تجارت به نظر ميرسد.
 1-5موافقتنامه یارانهها و اقدامات جبرانی

1

 .1دفتر مطالعات سیاسي وزارت امور خارجه ( ،)1390سازمان جهاني تجارت ،تهران ،انتشارات وزارت امور خارجه.

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،سال ششم ،شماره بیستویکم ،زمستان 1396

60

ماده  16گات  1994و موافقتنامه یارانهها و اقدامات جبراني به نقش دولت در توسعه
صادرات پرداخته و محدوده و شرایط راجع به اعطاي یارانههاي ممنوع و غیرمجاز را بیان ميدارد.
مطابق این ماده یارانههاي صادراتي ازآنجاکه برخالف تجارت مشروع بوده و زمینه را براي
تجارت غیرمنصفانه فراهم ميسازد ،ممنوع شده است.

2

مطابق ماده  1موافقتنامه ،یارانه بهعنوان کمک مالي دولت یا هر نهاد عمومي در قلمرو
سرزمیني یک عضو که به اعطاي منفعتي منجر شود اطالق ميشود .بنابراین آنچه بهعنوان یارانه در
موافقتنامه در نظر گرفتهشده باید داراي سه ویژگي «کمک مالي»« ،انجام شدن از سوي دولت» و
«منفعت رساني» باشد.
عالوه بر این ماده  2موافقتنامه شرط دیگري را براي بررسي یارانه وضع نموده که بهموجب
آن تنها یارانههاي خاص مشمول مقررات موافقتنامه قرار ميگیرند 3.با توجه به اهمیت موضوع،
از هر یک از شرایط  4گانة گفته شده تعریفي کوتاه ارائه مينماییم:
 -1کمک مالي
در موافقتنامه یارانهها و اقدامات جبراني ،تنها اقدامات اتخاذي در قالب کمک مالي یا هر
شکر از حمایتهاي درآمدي و قیمتي به همان معناي ماده  16گات بهعنوان یارانه در نظر گرفته
ميشود .ماده  1موافقتنامه فهرستي از اقداماتي که کمک مالي به شمار ميآید بیان داشته است.
 -2دخالت دولت یا هر نهاد عمومي
کمکهاي مالي زماني یارانه تلقي ميشوند که توسط یا به دستور دولت یا هر نهاد عمومي و
یا با واگذاري از سوي آنها در قلمرو سرزمیني یک عضو انجام شوند .بنابراین یارانهها تنها به

2

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
قسمت (ب) ماده  16گات«:طرفهاي متعاهد تأیید ميکنند که اعطاي یارانه توسط یکطرف متعاهد براي صدور هر

1

محصولي ،ممکن است براي صادرات و واردات طرفهاي متعاهد دیگر آثاري زیانبار داشته باشد ،در منافع عادي آنها
اختاللي بيجهت به وجود آورد و مانع تحقق اهداف این موافقتنامه گردد».
3

عالوه بر موارد مذکور در باال یارانههاي مزبور در صورتي ممنوع هستند که پرداخت آنها ازلحاظ قانوني یا حتي در عمر،

طبق واقعیات موکول به عملکرد صادراتي واحد دریافتکننده یارانه یا موکول به استفاده بیشتر از کاالهاي داخلي در قیاس
با کاالهاي وارداتي باشند(ماده  3موافقتنامه)( .طارم سري ،1376 ،ص )130
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کمکهاي مالي مستقیم دولتي محدود نبوده بلکه کمکهاي مالي نهادهاي عمومي (زیرمجموعه
دولت) نظیر شرکتهاي دولتي را نیز شامر ميشود .حتي کمکهاي مالي نهادهاي خصوصي نیز
ميتواند بهعنوان یارانه در نظر گرفته شود بهشرط آنکه چنین کار ویژهاي از سوي دولت یا
نهادهاي عمومي به نهادهاي خصوصي واگذار شده و یا به دستور و مدیریت آنها انجام گیرد.
 -3اعطاي منفعت
کمکهاي مالي از سوي دولت با هر نهاد عمومي یارانه محسوب نميشوند ،مگر آنکه به
اعطاي یک منفعت و سود بیانجامد .در برخي از موارد وجود منفعت و میزان آن بسیار روشن
است که بهعنوان نمونه ميتوان به کمکهاي بالعوض اشاره نمود .بااینحال در اکثر موارد تعیین
این موضوع که کمکهاي مالي منجر به اعطاي منفعت شده ،دشوار به نظر ميرسد .بهطور مثال،
چه زماني اعطاي یک وام ،تزریق سرمایه یا خرید کاال از سوي دولت ميتواند منفعتي ایجاد
نماید؟ موافقتنامه دستورالعمر جامعي براي تشخیص منفعت در چنین مواردي ارائه ننموده،
امارکن استیناف سازمان جهاني تجارت در دعواي کانادا و برزیر راجع به هواپیماهاي ساخت
برزیر در گزارش خود تا حدود زیادي رهنمودي را براي تعیین منفعت ارائه نموده که بهموجب
آن وجود منفعت باید از طریق مقایسه با بازار محر تعیین شود .بهعنوانمثال اگر دولت وامي را در
اختیار تولیدکننده با شرایطي بهمانند شرایط اخذ وام از بانکهاي خصوصي قرار ميدهد هرچند
چنین وامي بهمنزله کمک مالي ميباشد اما منجر به اعطاي منفعت به تولیدکننده نميگردد و
بنابراین یارانه محسوب نميشود.

1

 -4خاص بودن یارانهها
احراز ویژگيهاي سهگانه در تعریف یارانهها به معناي آن نیست که هرگونه یارانهاي مشمول
مقررات موافقتنامه یارانهها و اقدامات جبراني خواهد بود ،بلکه این موافقتنامه تنها به یارانههایي
ميپردازد که در تخصیص منابع یک نظام اقتصادي اخالل و انحراف ایجاد ميکند .فرض بر این
است که یارانه غیر خاص یعني یارانههاي که بهطور گسترده در یک نظام اقتصادي قابردسترسي
است ،اخالل و انحرافي در تخصیص منابع ایجاد نمينماید و بنابراین این نوع از یارانهها تابع
1دفتر مطالعات سیاسي وزارت امور خارجه ( ،)1390سازمان جهاني تجارت ،تهران ،انتشارات وزارت امور خارجه.

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،سال ششم ،شماره بیستویکم ،زمستان 1396

62

موافقتنامه یارانهها و اقدامات جبراني نیست .در مقابر یارانههاي خاص یعني یارانههایي که
بهطور مشخص به یک بنگاه یا صنعت یا گروهي از بنگاهها یا صنایع تعلق ميگیرد ميتواند منجر
به اخالل و انحراف در تخصیص منابع شوند و بر این اساس موضوع موافقتنامه تنها یارانههاي
خاص است.
در قانون مقررات صادرات و واردات مغایرتهایي با ماده  16گات و موافقتنامه یارانهها و
اقدامات جبراني به چشم ميخورد که به مهمترین آنها اشاره ميگردد:
 -1ماده  12قانون مقررات صادرات و واردات مقرر ميدارد« :واردات قبر از صادرات مواد و
کاالهاي مورد مصرف در تولید ،تکمیر ،آمادهسازي و بستهبندي کاالهاي صادراتي بهصورت
موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک ،از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات ،جز آنچه
جنبه هزینه یا کارمزد دارد ،معاف است ».این ماده بهموجب بند (ت) ماده  165قانون امور گمرکي
لغو شده است؛ اما ماده  51این قانون مفاد ماده  12قانون مقررات صادرات و واردات را تحت
عنوان «ورود موقت براي پردازش» با تغییراتي بیان ميدارد .بهموجب این ماده« :ورود موقت براي
پردازش ،رویههاي گمرکي است که بر اساس آن کاال ميتواند بهطور موقت به قلمرو گمرکي
وارد شود تا ساخته ،تکمیر ،تعمیر یا فرآوري شده و سپس صادر شود .این رویه همچنین شامر
مواردي از قبیر تسریعکنندهها (کاتالیستها) که در ساخت ،تکمیر و فرآوري مصرف ميشود
نیز ميگردد .کاالهاي کمکي از قبیر روان کنندهها و ابزارآالت مشمول رویه ورود موقت براي
پردازش نیست .محصوالت بهدستآمده محصوالتي ميباشند که از ساخت ،تکمیر ،فرآوري و
تعمیر کاالهایي که براي آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت براي پردازش اخذشده به دست
ميآیند ».قانونگذار در این ماده برخالف ماده  48همین قانون که ورود کاالهایي که بهطور
قطعي وارد ميشود را منوط به پرداخت حقوق گمرکي و هزینههاي انجام خدمات مينماید،
ورود موقت برخي کاالها را بهشرط اینکه براي پردازش در کاالهاي صادراتي استفاده شود از
پرداخت حقوق گمرکي معاف مينماید؛ 1اما اگر همین کاال بهطور قطعي وارد شود ميبایست
حقوق ورودي آن پرداخت گردد .همچنین بهموجب مفاد تبصره  4ماده  27آییننامه قانون
مقررات صادرات و واردات« :واردات مواد اولیه ،قطعات ،تجهیزات و ماشینآالت موردنیاز
 1بند (ج) ماده  119قانون امور گمرکي واردات موقت براي پردازش را از پرداخت حقوق گمرکي معاف ميکند.
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واحدهاي تولیدي در ازاي صدور محصوالت تولیدي خود بالمانع است».
درنتیجه مطابق مقررات فوق ،دولت از دریافت وجوه متعلق به واردات کاالهایي که براي
پردازش در کاالهاي صادراتي استفاده ميشود چشمپوشي کرده است .امري که با صریح بند 2
ماده  1موافقتنامه یارانهها و اقدامات جبراني مغایرت آشکار دارد؛ زیرا بهموجب بند اخیر ،اگر
درآمد دولت که در شرایط دیگر وصول ميشد ،وصول نشود یا از آن چشمپوشي گردد ،یارانه
در مفهوم موافقتنامه محقق شده است؛ زیرا با عدم پرداخت وجوه متعلق به واردات از جانب
برخي واردکنندگان عمالً مزیتي به آنان اعطا شده است.
 مواد  66و  69قانون امور گمرکي که جایگزین ماده  14قانون مقررات صادرات و وارداتو تبصرههاي ذیر آن است به ترتیب مقرر ميدارد« :حقوق ورودي اخذشده از عین کاالي
وارداتي که از کشور صادر ميگردد و مواد ،کاالهاي مورد مصرف و لوازم بستهبندي خارجي
بهکاررفته یا مصرفشده در تولید ،تکمیر یا بستهبندي کاالي صادرشده با رعایت مقررات این
قانون و آئیننامه اجرایي آن با مأخذ زمان ورود کاال باید به صادرکننده مسترد گردد« ،».چنانچه
کاالي تولید داخلي به اشخاصي که در واردات کاالي مشابه خارجي معافیت دارند فروخته شود،
وجوه پرداختي براي ورود کاال ،مواد ،اجزاء و قطعات بهکاررفته در تولید آن نیز طبق مقررات این
قانون به فروشنده مسترد ميگردد».
ماده  66قانون امور گمرکي تکمیرکننده مفاد ماده  51این قانون است و تنها تفاوت در نحوه
واردات اولیه ميباشد؛ بدین معنا که ماده  51شامر آن دسته از کاالهاي وارداتي ميشود که بهطور
موقت و براي پردازش در کاالي صادراتي وارد ميشود ،درحاليکه ماده  66شامر واردات قطعي
کاال ميگردد که این کاال بعداً در جریان تولید کاالي صادراتي به مصرف رسیده است .اجتماع این
دو ماده ،هدف واحد حذف عوارض از داده وارداتي که در محصول صادرشده مورداستفاده
قرارگرفتهاند را دنبال ميکند .مفاد مواد فوق عالوه بر بند  2ماده  1موافقتنامه ،بر اساس ماده (الف)
( 3 )1نیز ،در زمره یارانههاي ممنوع است .زیرا طبق ماده اخیرالذکر ،یارانههایي که در قانون یا
درواقع بهتنهایي یا بهعنوان یکي از چند ضابطه دیگر موکول به عملکرد صادراتي هستند ،جزء
یارانههاي ممنوع قرارگرفته و مطابق ماده  3-2موافقتنامه ،یارانه خاص محسوب ميشوند.

1

 .1ترجمه طارم سري ،مسعود و دیگران ( ) 1385اسناد حقوقي سازمان جهاني تجارت :نتایج مذاکرات تجاري چندجانباه دور
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 -3مطابق ماده  19قانون یادشده « :دولت ميتواند همهساله وجوهي را تحت عنوان تشویق
صادرات در بودجه سنواتي منظور و بهصورت کمک سود تسهیالت پرداختي بنا به پیشنهاد وزارت
بازرگاني و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید» .در این ماده از «کمک سود
تسهیالت» سخن به میان آمده است که مقصود از آن ،پرداخت قسمتي از سود وامهایي است که
صادرکنندگان از بانکها دریافت کردهاند .اینگونه وجوه از مصادیق آشکار قسمت  1بند (الف)
( )1ماده  1-1موافقتنامه راجع به یارانهها و اقدامات جبراني است که مطابق آن « ،عمر دولت که
متضمن انتقال مستقیم وجوه (مثالً کمکهاي بالعوض ،وام و تزریق سرمایه) ،انتقاالت بالقوه مستقیم
وجوه یا تعهدات باشد (مثالً تضمین وام) ،اعطاي یارانه تلقي ميگردد» ).طارم سري و دیگران1385 .
ص )94
افزون برآن ،حکم ماده  19براساس بند (الف) ماده  1-3نیز یارانه ممنوع محسوب ميشود.
مطابق این بند ،یارانههایي که در قانون یا درواقع بهتنهایي یا بهعنوان یکي از چند ضابطه دیگر،
موکول به عملکرد صادراتي هستند ،ممنوع خواهند بود .ازآنجاکه وجوه مذکور در ماده  19تنها
براي صادرکنندگان در نظر گرفتهشده و آنان را در موقعیتي بهتر از دیگر تولیدکنندگان که
محصوالتشان در داخر به فروش ميرسد ،قرار ميدهد از مصادیق بارز یارانههاي ممنوع بوده و
در جهت همگامي با نظام سازمان جهاني تجارت باید اصالح شود.
عالوه بر این براي حمایت از صادرات کشور مادهواحده قانون معافیت صادرات کاال و
خدمات از پرداخت عوارض مصوب  1379/12/10مقرر ميدارد« :از تاریخ تصویب این قانون،
صادرات کاال و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف است ».و همچنین بهموجب بند (ب)
ماده  104قانون برنامه پنجم توسعه کشور« :اخذ هرگونه عوارض و مالیات از صادرات غیرنفتي و
خدمات در طول برنامه ممنوع است ».در آخرین اصالحات قانون مالیاتهاي مستقیم
( )1394/4/31نیز قانونگذار در ماده  141مقرر ميدارد« :صد درصد ( )%100درآمد حاصر از
صادرات خدمات و کاالهاي غیرنفتي و محصوالت بخش کشاورزي و بیست درصد ()%20
درآمد حاصر از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر ميگردد» .با توجه به اینکه
بهموجب مقررات مذکور دولت از برخي درآمدهاي خود بهمنظور تشویق صادرات چشمپوشي
اروگوئه ،تهران ،موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
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مينماید ،چنانچه این مقررات با مفاد موافقتنامه یارانهها و اقدامات جبراني و ضمیمههاي آن
مغایرت داشته باشد نیاز به بازنگري و اصالح خواهد داشت.

1

 -4برپایة ماده  20قانون مقررات صادرات و واردات «دولت مکلف است که از ابتداي سال
 1373از واردکنندگان بخشهاي غیردولتي که بهصورت تجاري کاال وارد مينمایند ،برابر 1
درصد ( )%1از مجموع وجوه دریافتي بابت حقوق گمرکي و سود بازرگاني کلیه کاالهاي
وارداتي را عالوه بر حقوق گمرکي و سود بازرگاني مقرر بهعنوان عوارض ویژه دریافت و
بهحساب درآمد عمومي کشور واریز نمایند .همهساله معادل  %100مبالغي که از این بابت
بهحساب درآمد عمومي کشور واریز ميگردد از محر اعتباري که به همین منظور در قانون
بودجه هرسال پیشبیني ميشود با تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاههاي اجرایي ذيربط
قرار خواهد گرفت تا براساس آئیننامه اجرایي این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کاالهاي
غیرنفتي و همچنین راهاندازي صندوق تضمین صادرات ،آموزش و تبلیغات بازرگاني به مصرف
برسانند».
مفاد این ماده بهموجب ماده  41قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب  1387و بند (د) ماده 1
قانون امور گمرکي مصوب  1390نسخ ضمني شده و در عمر  %1مذکور در این ماده از
واردکنندگان اخذ نميشود( 2.سازمان توسعه تجارت ایران ،دفتر مقررات صادرات و واردات،
 ،1394ص  )6بهموجب این مواد آنچه بهعنوان حقوق ورودي اخذ ميشود؛ عبارت از حقوق
گمرکي معادل چهار درصد ( )%4ارزش گمرکي کاال به همراه سود بازرگاني است که توسط
هیاتوزیران تعیین ميشود .تبصره ماده  41قانون مالیات بر ارزشافزوده مقرر ميدارد« :نرخ حقوق
ورودي عالوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوي تعیین گردد که :الف)  ...ب)
دربرگیرنده نرخ ترجیحي و تبعیضآمیز بین واردکنندگان دولتي با بخشهاي خصوصي ،تعاوني و
غیردولتي نباشد ».بهموجب بند (ب) این تبصره ایرادي که در ماده  20قانون مقررات صادرات و

 1بهموجب ضمیمه  1موافقتنامه یارانهها و اقدامات جبراني یکي از موارد یارانههاي ممنوع ،معافیت از مالیاتهاي مستقیم و
غیرمستقیم به خاطر صادرات است.
 .2سازمان توسعه تجارت ایران ( ،)1394دفتر مقررات صادرات و واردات« ،مقررات صادرات و واردات سال  ،»94تهران.
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واردات بود که بین واردکنندگان دولتي و غیردولتي قائر بهتبعیض ميشد ،رفع گردیده است.

1

 -5طبق ماده  12آئیننامه اجرایي قانون مورد بحث « حمر کاالهاي صادراتي کشور با وسایر
نقلیه خارجي مجاز است و نیاز به کسب مجوز شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور و وزارت راه
و ترابري ندارد.
تبصره :وزارت راه و ترابري (شوراي عالي هماهنگي ترابري) با استفاده از روشهاي اقتصادي
مشوقهایي براي حمر کاالهاي صادراتي با وسایر نقلیه ایراني پیشبیني نماید».
توسر به این مقرره نیز صراحتاً با ضمیمه  1موافقتنامه یارانهها و اقدامات جبراني 2مغایرت دارد و
بهمنظور الحاق به سازمان جهاني تجارت ميبایست اصالح گردد( 3.طارم سري.1376 .ص )134

نتیجهگیري
همانگونه که در مقدمه بیان شد یکي از الزامات الحاق به سازمان جهاني تجارت مطابقت
قوانین داخلي کشور با مقررات این سازمان است .تراکم قوانین و مقررات در حقوق ایران ارزیابي
روشني از برخورد احتمالي قوانین ،آییننامهها ،بخشنامهها ،دستورالعمرها و  ....را با ابهام و سختي
مواجه ساخته است .برخي قوانین کالن مانند قانون تجارت و اصالحات بعدي آن ،چنان با
 1بند  1ماده  17گات ( « :1994الف) هریک از طرفهاي متعاهد متعهد ميشود که اگر بنگاهي دولتي را ،هرکجا که واقع
باشد ،تأسیس یا حفظ کند یا به بنگاهي رسماً یا عمالً امتیازات انحصاري یا ویژه اعطا نماید ،این بنگاه باید در خریدها یا
فروشهاي متضمن واردات یا صادرات ،بهگونهاي منطبق با اصول کلي رفتار غیر تبعیضآمیز مقرر در این موافقتنامه در
مورد اقدامات دولتي مؤثر بر واردات یا صادرات تجار خصوصي عمر کند».

 2یارانههاي صادراتي ممنوع در ضمیمه  1موافقتنامه یارانهها و اقدامات جبراني مشخصشدهاند که بهطورکلي عبارتند از:
 پرداخت یارانه مستقیم توسط دولت به یک بنگاه یا صنعت بهشرط داشتن عملکرد صادراتي؛ اعطاي جایزه صادراتي؛ قائر شدن تسهیالت براي هزینه حمرونقر داخلي محمولههاي صادراتي؛ اجازه تخفیفهاي ویژه در ارتباط با عملکرد صادراتي؛ بخشودگي یا استرداد هزینههاي وارداتي؛ معافیت از مالیاتهاي مستقیم و غیرمستقیم به خاطر صادرات؛ ارائه برنامهاي تضمین یا بیمه اعتبار صادراتي با نرخ بیمه بسیار نازل؛ اعطاي اعتبارات صادراتي با نرخهاي پایینتر از نرخهاي رایج. .3طارم سري ،مساعود ( ،)1375قاانون مقاررات صاادرات و واردات و الزاماات حقاوقي ساازمان جهااني تجاارت ،مجموعاه
مقاالت همایش بررسي جنبههاي حقوقي سازمان جهاني تجارت ،تهران ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
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کاستيها و ابهامات بسیاري درگیرند که دیرزماني است که از قافله تحوالت شتابند اجتماعي
جامعه ایراني فاصله شگرف اختیار نمودهاند تا چه رسد به پیشرفتهاي شتابند اقتصاد جهاني و
مقتضیات آنکه بناست در چارچوب سازمان جهاني تجارت خود در زیر یک چتر هماهنگ
شود .قوانین دیگر مانند قانونهاي برنامه پنجساله توسعه ،قانون بورس اوراق بهادار که بادهها
آییننامه ،بخشنامه ،دستورالعمر ،امید نامه همراه گردیده ،بدون نگاه بهاحتمال پیوستن ایران به
سازمان جهاني تجارت وضع گردیده و ميگردند .قانون مقررات صادرات و واردات بهعنوان
شاخصترین قانون در عرصه تجارت خارجي کشور خودنمایي ميکند و بیشترین ارتباط را با
مقررات سازمان جهاني تجارت دارد .بخشهایي از این قانون هم در تعارض با مقررات این
سازمان است که بیشترین تعارض آن در سه حوزه حمایت از تولیدات داخلي ،اعمال
محدودیتهاي وارداتي و سیاستهاي مشوق صادرات است که به نظر ميرسد دولت جمهوري
اسالمي ایران طي مهرومومهاي گذشته کوشیده است تا از این تعارضات بکاهد و گامهاي مهمي
نیز در این راه برداشته است .ازجمله این تالشها ميتوان به تصویب قانون امور گمرکي مصوب
 1390و اصالحات متعدد در آییننامه قانون مقررات صادرات و واردات اشاره کرد که سعي زیاد
اما نه کافي براي حذف مغایرتها و تعارضات موجود با موافقتنامههاي سازمان در آن دیده
ميشود .بااینحال بسیاري از مقررات قانون مقررات صادرات و واردات با اصولي از سازمان
جهاني تجارت و نیز مقررات گات برخورد دارد و نیاز به بازبیني و اصالح بنیادین داشته و یا
اصوالً ممکن است وضع قانون صادرات و واردات جایگزین ضرورت ميیابد.
ازآنجاکه عنوان و هدف این نوشتار ابعاد حقوقي الحاق ایران به سازمان جهاني تجارت
درزمینه مقررات صادرات و واردات است ،بنابراین تمرکز بحث بر قانون صادرات و واردات و
برخي قوانین مرتبط قرار گرفت ،وگرنه براي الحاق ایران به سازمان جهاني موردبحث ،قوانین و
مقررات بسیار دیگري هستند که ميبایست مورد بازبیني قرار گیرند و افزون برآن مقدمات
گوناگوني از جهت اقتصادي ،سیاسي ،اجتماعي و شاید فرهنگي تمهید گردد تا بستر تحقق
پیوستن به سازمان جهاني تجارت فراهم شود که هر جنبه در جاي خود و در نوشتاري جداگانه
نیازمند بحث است.
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