
شماره سریال:           ١١٣٠٣٩٨٠ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/٢٣٢٢٥١شماره:
١٤٠١/٠٢/٢٥تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

بخشنامه های گمرکات اجرایی
با سالم و احترام،

      - پیرو بخشنامه شماره ١٤/١٤٠١/٥٨٦٢٦ مورخ ١٤٠١/١/٢١ در خصوص ابالغ فهرست معافیت های داروهای دامی موضوع 
جزء(١٥) بند(الف) ماده(٩) قانون مالیات بر ارزش افزوده و پیرو بخشنامه های شماره ٧٧/١٤٠٠/٥٢٨٣٣٤ مورخ ١٤٠٠/٤/٢٢ ، 
٢٣١/١٤٠٠/١٣٣٨٢٥٦ مورخ ١٤٠٠/١٠/٤ ، ٢٦٣/١٤٠٠/١٤٣٤٨٤١ مورخ ١٤٠٠/١٠/٢٠ و ٢٨١/١٤٠٠/١٤٨٢٣٦٩ مورخ 
١٤٠٠/١٠/٢٩ در خصوص معافیت های قانون مالیات بر ارزش افزوده ، بپیوست تصویر نامه شماره ١٠٨١٨/ ١٤٠١/٥٠٠ مورخ 
١٤٠١/٢/١٩ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ، به انضمام دو فقره فایل محتوی فهرست دارو و واکسن های 
دامی موضوع معافیت جزء(١٥) بند(الف) ماده(٩) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره (١) بند(الف) ماده مزبور جهت اقدام 

الزم بشرح ذیل ارسال می گردد:
١- فهرست کاالهای جدول شماره(١) شامل ١١ ردیف تعرفه کاالهایی که مشابه تولید داخلی ندارند و معاف از پرداخت ٩% 

مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
٢- فهرست کاالهای جدول شماره(٢) شامل ٤ ردیف تعرفه کاالهایی که تولید داخل آنها ناکافی است ، مشمول پرداخت 

مالیات بر ارزش افزوده ٣% می باشند. 
ضمناً با توجه به امکان کاربری دوگانه کاالی ردیف های تعرفه فهرست های پیوست این بخشنامه و فهرست های ضمیمه 
بخشنامه پیروی فوق الذکر، اعمال معافیت(یا کاهش پرداخت) از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع این بخشنامه 
در هر مورد منوط به ارائه مجوز سازمان دامپزشکی و تأیید سازمان مزبور مبنی بر معافیت یا کاهش مالیات پرداختی طی اعالم 

نظر بر روی اظهارنامه در سامانه جامع گمرکی، و مطابقت کاالی اظهاری با جداول فوق االشاره می باشد. 

 

 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين



 

  

 

10818/500/1401 

19/2/1401 

 

 دارد

    

 جناب آقاي دكتر مقدسي 

 معاون وزير و رييس محترم  گمرك جمهوري اسالمي ايران 

 داروي دامي معاف از قانون ماليات بر ارزش افزوده  :موضوع

  

 سالم عليكم

انواع دارو و واكسن ): 15(در خصوص جزء " كه تصريح نموده است ) 9(ذيل قسمت الف ماده ) 1(در اجراي تبصره  ،احتراماً       

در صورتي كه با تĤييد وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كاالي مورد نظر مشابه داخلي نداشته باشد ، واردات ) انساني و دامي(

و اگر واردات كاالي مورد نظر به دليل كمبود توليد داخل نسبت به نياز بازار ضرورت آن از پرداخت ماليات و عوارض معاف است 

داشته باشد ، واردات كاالي مزبور با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني 

 ؛ 21/12/1400مورخ  84443/500/1400ه شماره نامپيرو  در مبادي گمرك مي باشد و% 3مشمول ماليات و عوارض با نرخ 

) 1(شامل جدول  اصالحيفهرست به پيوست  سازمان دامپزشكي كشور 7/2/1401مورخ  11652/31/401باعنايت به نامه شماره 

به رديف تعرفه داراي توليد مشا 4شامل ) 2(و جدول ) مشمول معافيت كامل از ارزش افزوده(رديف تعرفه فاقد توليد داخل  11

كاالهاي فهرست اين نامه و نامه شماره خواهشمند است دستور فرمائيد  .ارسال مي گردد به پيوست  )ارزش افزوده ٪3مشمول (

 .صرفا در صورت تاييد سازمان دامپزشكي كشور مشمول معافيت موضوعه شوند 21/12/1400مورخ  84443/500/1400شماره 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 :رونوشت به

 جناب آقاي دكتر آقاميري معاون محترم وزير و رييس سازمان دامپزشكي كشور جهت استحضار و دستور اقدام الزم   

 جناب آقاي حسيني معاون محترم وزير و رييس سازمان شيالت ايران جهت استحضار و دستور اقدام الزم   

 جناب آقاي مهندس دماوندي نژاد معاون محترم امور توليدات دامي جهت استحضار و دستور اقدام الزم   

 اطالع  جناب آقاي فريادرس مديركل محترم دفتر مقررات و استانداردهاي بازرگاني جهت  

 



 

  

 

84443/500/1400 

21/12/1400 
 

 « سال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها»  دارد

    

 مهم-آنی 

 جناب آقاي دکتر مقدسی 

 معاون وزير و رييس محترم  گمرک جمهوري اسالمی ايران 

 معافيت دارويهاي دامی از پرداخت ماليات رزش افزوده وارداتی موضوع:

 

 سالم علیکم
(: انواع دارو و 15در خصوص جزء )" ( که تصریح نموده است 9( ذیل قسمت الف ماده )1احتراماً، دراجرای تبصره )              

واکسن )انسانی و دامی( در صورتی که با تآیید وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کاالی مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد 
عوارض معاف است و اگر واردات کاالی مورد نظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار ، واردات آن از پرداخت مالیات و 

ضرورت داشته باشد ، واردات کاالی مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 
باشد. نظر به اینکه اقالم داروی دامی زیر نظر سازمان دامپزشکی % در مبادی گمرک می 3ایرانی مشمول مالیات و عوارض با نرخ 

و  8/12/1400مورخ  107771/10/400شوند؛ عطف به نامه شماره  کشور )وابسته به وزارت جهادکشاورزی( تولید می
یه کد سازمان دامپزشکی کشور خواهشمند است؛ دستور فرمایید به فوریت فهرست اول 18/12/1400مورخ  111758/31/400

% 3های مشمول کمبود تولید داخل با  ردیف( و کد تعرفه 34های فاقد تولید داخل و معاف از مالیات ) جدول یک مشتمل بر تعرفه
ردیف(  جهت اجرا به گمرکات اجرایی ابالغ شود. شایان ذکر است  15مشتمل بر  2مالیات و عوارض در مبادی گمرکی )جدول 

    سی بیشتر متعاقبا ارسال خواهد شد. هرگونه اصالح و تکمیل با برر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رونوشت به:

 جناب آقاي منظور رييس محترم سازمان امور مالياتی کشور جهت استحضار   

 جناب آقاي دکتر آقاميري معاون محترم وزير و رييس سازمان دامپزشکی کشور جهت استحضار   

 جناب آقاي فريادرس مديرکل محترم دفتر مقررات و استانداردهاي بازرگانی جهت اطالع   

 



تولید مشابهنام محصولکد تعرفهردیف

دارد(دیواره سلولی مخمر)مخمرهای غیرفعال 121022000

داردمونو کلسیم فسفات228352610

دارد(انواع آنزیم ها و فیتاژ)سایر335079000

دارد(با منشاء طبیعی مورد مصرف در دامپزشکی )سایر430049015

. درصد ارزش افزوده وارداتی هستند3کاالهایی که تولید داخلی آنها ناکافی است و مشمول پرداخت : (۲)جدول 



تولید مشابهنام محصولکد تعرفهردیف

نداردبتائین هیدروکلراید129239090

ندارد(تیامین هیدروکلراید –تیامین مونونیترات )B1ویتامین229362210

ندارد درصد مایع75کولین کلراید329231010

ندارداینوریتول429061300

نداردافزودنیهای خوراک دام و طیور523099030

ندارد و مشتقات آن Eویتامین 629362800

ندارد(اسید نیکوتینیک)ویتامین نیاسین 729362920

ندارد(امینواسیدال ترتونین)سایر829225090

ندارد(ال والتن و تریپنوفا)سایر929224990

ندارد%55اسید فسفریک با درجه خلوص باالتر از 1028092020

نداردآنتی اکسیدان1121069050

 درصد مالیات بر ارزش افزوده وارداتی هستند9کاالهایی که تولید مشابه داخلی ندارند و معاف از :  (۱)              جدول 
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