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ناظر/ مدیر کل/ مدیر محترم گمرک...
با سالم و احترام،

ضمن قدردانی از تالش های به عمل آمده در حفظ سنگر خدمت رسانی در شرایط کنونی کشور و با عرض تبریک به 
مناسبت فرا رسیدن سال نو و آرزوی صحت و سالمتی کامل برای کلیه همکاران عزیز و خانواده های محترمشان،  پیرو بخشنامه 
های شماره ٢٩٨/٩٩/١٦٤٥٨٩١  مورخ ١٣٩٩/١٢/٢٧ و ١٧/١٤٠٠/١٤١٧١٦ مورخ ١٤٠٠/٢/٦ موضوع احکام و ردیف های 
درآمدی قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور و تاکید بر اجرایی بودن بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مقررات جاری که از طریق 
 FTP و یا به دلیل فوریت موضوع بصورت سیستمی دراتوماسیون اداری ابالغ می گردد ؛ خواهشمند است با 

توجه به عدم ابالغ قانون بودجه سال ١٤٠١و ردیف های درآمدی مربوطه و همچنین عدم ابالغ کتاب مقررات صادرات و واردات 
سال آینده تا تاریخ تنظیم این بخشنامه، دستور فرمایید تا ابالغ موارد مذکور و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه در اجرای 

تبصره ماده ٤ ق.م.ص.و.و از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت، با رعایت موارد ذیل بررسی و اقدام الزم معمول گردد: 
الف) تا ابالغ کتاب مقررات صادرات و وا ردات و جداول تعرفه های گمرکی منضم به آن، مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه 
های جدید در سال١٤٠١، الزم است ضمن اخذ عوارض بر اساس ردیف های درآمدی سال ١٤٠٠ و اخذ تعهد مبنی بر پرداخت 
احتمالی مابه التفاوت حقوق ورودی بر اساس فرم تعهد بصورت کتبی نزد آن گمرک و یا درج کامنت روی اظهارنامه، با رعایت 
کامل سایر مقررات بر اساس مجموعه مقررات صادرات و واردات فعلی اقدام نمایند. الزم به ذکر است، مصوبات و بخشنامه هایی 
که دارای تاریخ اعتبار می باشند (حتی مصوبات ستاد تدابیر ویژه) در صورت اتمام اعتبار اجرا، از شمول این بخشنامه مستثنی 

خواهد بود.
ب ) در راستای تسهیل ارائه خدمات گمرکی به خدمت گیرندگان محترم، شایسته است  ضمن هماهنگی با سازمان های همجوار 
مستقر در آن گمرک  از جمله بانک، واحد های قرنطینه، آزمایشگاه و... و اعالم مراتب به سایر سازمانها و ادارات ، استانداری و 
فرمانداری، ترخیص کاال در ایام نوروز بنحوی صورت پذیرد که با استقرار پرسنل کشیک وقفه ای در ترخیص کاالهای وارداتی 
بخصوص کاالهای اساسی و بهداشتی و فسادپذیر به وجود نیاید.  همچنین بر این اساس الزم است لیست همکاران کشیک 

را سریعا به حوزه معاونت محترم فنی و امور گمرکی ارسال نمایند.
ج ) در سال جدید نیز، مطابق روال سال جاری ارسال کلیه بخشنامه های مربوط به ضوابط فنی انواع خودرو و ماشین آالت 
راهسازی، درصد ساخت داخل ( IPI) انواع خودرو و ماشین آالت راهسازی ، ابطال و برقراری کارت بازرگانی ، معرفی امضاء 
در ردیف بخشنامه های (الف) مرکز واردات درج خواهد گردید. لذا مقتضی است توجه الزم در این خصوص به مسئولین ذیربط 

جهت استخراج بخشنامه های مزبور از  FTP داده شود.

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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د ) تا ابالغ قانون بودجه سال ١٤٠١ نسبت به اخذ مبالغ مندرج در بندهای ذیل در هنگام ترخیص کاالهای مورد نظر از ابتدای سال 
١٤٠١ اقدام و ضمن درج آن در اظهارنامه و پروانه الکترونیک (با هماهنگی  دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات جهت تعیین ردیف 

مربوطه، مبالغ وصولی را به شماره حساب ردیف درآمدی اعالمی با هماهنگی اداره کل امورمالی و ذیحسابی) واریز نمایند.
١- در سال ١٤٠١ جهت دریافت مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی بر اساس بخشنامه شماره ٧٧/١٤٠٠/٥٣٢٨٩٤ مورخ 
١٤٠٠/٤/٢٢ اقدام گردد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ماده (٧) قانون مزبور ، نه درصد (٩%) می باشد. نرخ مالیات بر 

ارزش افزوده کاالهای خاص بر اساس ماده ( ٢٦) قانون مزبور می باشد. 
- از ابتدای سال ١٤٠١ واردات کاالهای مندرج در جزء ٣-٤ و٥ بند (ت) ماده(٢٦) قانون مالیات بر ارش افزوده مشمول افزایش 
نرخ ٥ درصد ، موضوع بخشنامه شماره ٣١٧/١٤٠٠/١٦٣٨٤٣٦ مورخ ١٤٠٠/١١/٢٧ می باشد . با توجه به محسوب نشدن مالیات بر 
ارزش افزوده بعنوان جزئی از حقوق ورودی، مصرح در قسمت اخیر ماده (٦) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، افزایش نرخ مالیات 
کاالهای مزبور ، مشمول تسهیالت ماده (١١)آ.ا.ق.م.ص.و.و.  و تبصره (١) ماده(٦) قانون امور گمرکی نمی باشد. همچنین با توجه 
به تبصره (٢) ماده (١٧) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ث) ماده(١) قانون امور گمرکی و بخشنامه شماره 
٢٥٥/١٤٠٠/١٤١٥٩٤٩ مورخ ١٤٠٠/١٠/١٨ کاالهای مزبور که در سال ١٤٠٠ اظهار گردیده لیکن خروج و ترخیص آنها در سال 

١٤٠١ صورت می گیرد ، مشمول نرخ مالیات کاالهای مزبور می باشد . 
- در خصوص اعمال معافیت ماده (٩) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، پیرو بخشنامه شماره ٢٣١/١٤٠٠/١٣٣٨٢٥٦ مورخ 
١٤٠٠/١٠/٤ به عدم شمول معافیت ماده (٩) قانون مزبور به کاالهای موضوع جزء(١)،(٣)و(٥) بند (الف) ماده(٩) دقت گردد . 
معافیت های ماده (٩) صرفاً مشمول اجزائی است که طی تبصره (١) ماده (٩) تصریح گردیده است. فهرست ٤٤ ردیف تعرفه مواد 
اولیه خوراک دام  موضوع معافیت جزء (٢) بند (الف) ماده (٩) طی بخشنامه ٢٧٦/١٤٠٠/١٤٧٢٩٧٨ مورخ ١٤٠٠/١٠/٢٧ ابالغ 
گردیده است. همچنین در خصوص معافیت کاالهای موضوع جزء (١٥)  مندرج در تبصره (١) ماده (٩) به بخشنامه های شماره 

٢٦٣/١٤٠٠/١٤٣٤٨٤١ مورخ ١٤٠٠/١٠/٢٠ و ٢٨١/١٤٠٠/١٤٨٢٣٦٩ مورخ ١٤٠٠/١٠/٢٩ توجه الزم معمول گردد.
٢- بند های (٣) لغایت (٢٥) بخشنامه شماره ١٧/١٤٠٠/١٤١٧١٦ مورخ ١٤٠٠/٢/٦ تا ابالغ احکام و ردیف های درآمدی قانون 

بودجه سال ١٤٠١ کل کشور تمدید می گردد.
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رونوشت به:
جناب آقای عسگری معاون محترم امورگمرکی جهت استحضار. -

جناب آقای ذاکری  معاون محترم توسعه مدیریت و منابع جهت استحضار  -
سرکار خانم زبیدی معاون محترم حقوقی و نظارت جهت استحضار. -

جناب آقای بعیدی مفردنیا معاون محترم برنامه ریزی و امور بین الملل جهت استحضار و صدور دستور اقدام پیرامون بندهای مربوطه . -
جناب آقای آقاویردی مدیرکل محترم حوزه ریاست کل جهت آگاهی. -

جناب آقای مهران پور ذیحساب محترم و مدیرکل امورمالی جهت آگاهی. -
جناب آقای اسعدی مدیرکل محترم دفتر نوسازی و تحول اداری جهت آگاهی . -

سرکار خانم باقری پور  مدیرکل  محترم دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات جهت آگاهی. -


