
شماره سریال:           ١٠٦٨٣٩٦٣ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٤٧٢٩٧٨شماره:
١٤٠٠/١٠/٢٧تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

ناظر/ مدیرکل/ مدیرمحترم گمرک...

با سالم و احترام،
پیرو بخشنامه به شماره های ١٤٠٠/١٤١٥٩٤٩ و ١٤٠٠/١٤١٥٦٣٤ به پیوست تصویر نامه شماره ١٤٠٠/٥٠٠/٦٥٩٧٣ 
مورخ ١٤٠٠/١٠/٢١ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، منضم به فهرست جزء ٢ بند الف ماده ٩ قانون 
مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ١ ماده مذکور (ماده اولیه خوراک دام) شامل ٤٤ ردیف تعرفه ارسال می گردد، 

خواهشمند است دستور فرمایید وفق مقررات اقدام نمایند. 

 

 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها







شرح فارسيكد تعرفهرديف
گندم دامي110019910
چاودار210029000
جو دامي310039000
ذرت دامي410059010
سورگوم510079000
ارزن610082900
تريتيكاله710086090
ساير غالت810089090
دانه سويا تراريخته با توجه به درصد استحصال كنجاله صرفاْ 22 درصد ماليات بر ارزش افزوده (9درصد) اخذ شود.912019010
دانه سويا با توجه به درصد استحصال كنجاله صرفاْ 22 درصد ماليات بر ارزش افزوده (9درصد) اخذ شود.1012019090
ـ ـ ـ ساير دانه كلزا با توجه به درصد استحصال كنجاله صرفاْ 43 درصد ماليات بر ارزش افزوده (9درصد) اخذ شود.1112051090
ـ ـ ـ ساير دانه پنبه با توجه به درصد استحصال كنجاله صرفاْ 55 درصد ماليات بر ارزش افزوده (9درصد) اخذ شود.1212072990
كاه و پوست غالت، 1312130000
ـ يونجه به صورت زبره و به هم فشرده به صورت حبه1412141000
ـ سايريونجه1512149000
يها و روغن هاي حيواني يا نباتي و اجزاء آنها، پخته، ... در صورت مصرف دامي و كد بهداشتي از سازمان دامپزشكي كش1615180000
ـ ـ ـ خوراك دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 17190190102388
ـ آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيهاي حيواني1823011000
ـ آرد، زبره، و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، 1923012000
سبوس ذرت2023021000
سبوس گندم2123023000
ساير سبوس غالت2223024090
سبوس از نباتات غالفدار2323025000
ـ تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند2423031000
ـ تفاله چغندر، تفاله نيشكر و ساير آخال هاي قندسازي2523032000
كنجاله (Oil-cake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده 2623040000
كنجاله و ساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله 2723050000
كنجاله از پنبه دانه2823061000
كنجاله از دانه كتان2923062000
كنجاله از تخم آفتابگردان3023063000
كنجاله  از دانه هاي كلزا يا كانوال داراي مقدار كمي اسيد اروسيك3123064100
ـ ساير كنجاله كلزا3223064900
3323065000(Copra) كنجاله از نارگيل يا از كپرا

فهرست اوليه موضوع جزء 2 بند الف ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده



كنجاله از مغز هسته و ميوه نخل3423066000
ـ ـ ـ كنجاله گلرنگ3523069010
ـ ـ ـ ساير كنجاله گلرنگ3623069090
ـ ـ ـ تفاله (پوست و دانه) حاصل از فرآوري گوجه فرنگي3723080010
ـ ـ ـ ساير تفاله3823080090
ـ ـ ـ خوراك آماده آبزيان3923099010
ـ ـ ـ افزودني هاي خوراك آبزيان4023099020
ـ ـ ـ افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور4123099030
ـ ـ ـ ساير خوراكي هاي آماده دام و طيور4223099040
ـ ـ ـ كنسانتره خوراك طيور4323099050
ـ ـ ـ ساير فرآورده ها از انواعي كه براي تغذيه حيوانات به كار مي رود.4423099090
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