
شماره سریال:           ١١٣٨٦٧٥٩ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/٣١٧١٦٣شماره:
١٤٠١/٠٣/٠٩تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

بخشنامه هاي گمركات اجرائی
با سالم و احترام،

     -پیرو بخشنامه های شماره ٧٧/١٤٠٠/٥٣٢٨٩٤ مورخ ١٤٠٠/٤/٢٢( ابالغ قانون مالیات بر ارزش افزوده) و 
٣١٧/١٤٠٠/١٦٢٨٤٣٦ مورخ ١٤٠٠/١١/٢٧ ( ابالغ نرخ مالیات بر ارزش افزوده سیگار و محصوالت دخانی در سال ١٤٠١) ، 
ضمن ارسال تصویر نامه شماره ٢١٠/٣٩١٤/ص مورخ ١٤٠١/٣/٢ و ٢١٠/١٣٥٠/ص مورخ ١٤٠١/١/٢٨ معاون محترم حقوقی و 
فنی سازمان امور مالیاتی کشور، بپیوست فهرست ردیف تعرفه کاالهای مشمول بند(الف)، (پ) و (ت) ماده(٢٦) قانون مالیات 

بر ارزش افزوده بشرح ذیل جهت اقدام الزم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد:
١- تصویر نامه شماره ١٤٠٠/١٦٩٩٢١٠ مورخ ١٤٠٠/١٢/٩ دفتر تعرفه، و تصویر نامه شماره ١٤٠٠/١٧٠٣٨٣٣ مورخ ١٤٠٠/١٢/٩ 
این دفتر عنوان دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی به انضمام یک فقره فایل EXCEL حاوی ١٥ ردیف تعرفه سیگار و 

محصوالت دخانی موضوع جزء های (٣)، (٤) و(٥) بند(ت) ماده(٢٦) قانون مالیات بر ارزش افزوده.
٢- تصویر نامه شماره ١٤٠١/٣١٦٠٠ مورخ ١٤٠١/١/١٥ دفتر تعرفه، و تصویر نامه شماره ١٤٠١/٥٦٩١٢ مورخ ١٤٠١/١/٢١ این 
دفتر عنوان دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی، مشتمل بر ردیف های تعرفه کاالهای جزء(١) و(٢) بند(الف) 

ماده(٢٦) و تعداد ٣ ردیف تعرفه نوشابه های گازدار و بدون گاز موضوع بند(پ) ماده(٢٦) قانون مالیات بر ارزش افزوده.
- شایان ذکر است فهرست کاالهای آسیب رسان به سالمت، موضوع بند(پ) ماده(٢٦) قانون مالیات بر ارزش افزوده از مراجع 

ذیربط استعالم گردیده که به محض مشخص شدن اقالم مربوطه ، مراتب ابالغ خواهد شد.
٣- کسر دریافتی مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان موضوع ماده(١٣٥) قانون امور گمرکی نمی باشد.

 

 

رونوشت: 
دفتر بازبینی و حسابرسی جهت اطالع و اقدام الزم 

دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی جهت اطالع 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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شماره سریال:           ١٠٩٣٦۵٩٩ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٦٩٩٢١٠شماره:
١٤٠٠/١٢/٠٩تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

جناب آقاي وكيلی
مديركل محترم دفتر واردات

با سالم  و احترام 
         بازگشت به نامه شماره ١٦٨٧٣٩٦ مورخ ١٤٠٠/١٢/٧ و پیرو نامه شماره١٦٦٠٤٠٤ مورخ ١٤٠٠/١٢/٠٣ این دفتر به عنوان 
مدیر کل محترم مرکز مبارزه  با  جرائم سازمان  یافته ( تصویر پیوست)  موضوع  اعمال نرخ مالیات  ارزش افزوده  محصوالت  
دخانی در سامانه قضایی،اعالم می دارد طبقه بندی سیگار، توتون و تنباکو طی نامه پیروی با رعایت ضوابط طبقه بندی و 
براساس شرح ردیفهای مندرج در جدول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات سال جاری انجام گرفته و طبقه بندی با 
شرح " تنباکوی وارداتی"  مندرج در نامه بازگشتی آن دفتر مستلزم اعالم مشخصات و ماهیت تنباکوی وارداتی است. علی 
ایحال باتوجه به موارد پیشگفت، تفکیک ردیفهای تعرفه مندرج در نامه پیروی طبق عناوین درخواستی آن دفتر  به شرح ذیل 

می باشد :
توتون و تنباکوی خام غیر از آخال آن : ردیفهای  فرعی ذیل شماره ٢٤٠١ شامل ٢٤٠١١٠٠٠ لغایت ٢٤٠١٢٠٩٠ 

سیگار : ردیفهای فرعی ذیل شماره ٢٤٠٢ شامل ٢٤٠٢١٠٠٠ لغایت ٢٤٠٢٩٠٠٠ 
 توتون پیپ : ٢٤٠٣١٩٩٠

توتون آماده یا فراوری شده ( خرمن آماده )برای تولید سیگارت:  ٢٤٠٣١٩١٠ 
عالوه بر موارد فوق طبقه بندی تنباکوهای وارداتی  همانگونه که اعالم شد مستلزم اطالع از ماهیت و مشخصات آنها  میباشد 
مثال اگر تنباکوی هموژنیزه یا دوباره ساخته شده  وارد می شود در ردیف ٢٤٠٣٩١٠٠ قابل طبقه بندی بوده و یا چنانچه خمیر 
توتون حاصل از آخال وارداتی است مشمول شماره ٢٤٠٣٩٩١٠ می گردد و ...لذا پیشنهاد این دفترلحاظ نمودن کدهای تعرفه 

مندرج در مکاتبه پیروی می باشد .

 

 

رونوشت :

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



شماره سریال:           ١٠٩٣٦۵٩٩ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٦٩٩٢١٠شماره:
١٤٠٠/١٢/٠٩تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر گلی مدیر کل محترم مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته جهت استحضار -
سرکار خانم مهندس باقری پور مدیرکل محترم دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی جهت استحضار  -



نوع كاالشماره مأخذشماره تعرفه
درصدنرخ ماليات و عوارض 

ارزش افزوده 1400
درصدنرخ ماليات و عوارض 

ارزش افزوده 1401
%15%10توتون و تنباكو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده240110005

%15%10تنباكو كه قسمتي يا تمام برگهاي آن دور بريده يا  ساقه بريده باشد2401201010

%15%10ساقه توتون  منبسط شده  ، دمار توتون2401203010

%15%10برگ  توتون منبسط شده2401204010

%15%10سايرتوتون و تنباكوي خام يا نساخته2401209015

%70%65سيگار برگ (از جمله سيگارهاي برگ نوك بريده )و سيگاريلو، حاوي توتون2402100026

%70%65سيگار حاوي توتون2402200026

%70%65ساير سيگارها2402900026

240311005
تنباكوي قليان ( منظور تنباكو براي كشيدن و دودكردن در قليان است حتي اگر با ميوه 

%70%65طمع دار شده باشد )

%40%35 -توتون  آماده يا  فرآوري شده (خرمن  آماده ) براي توليد سيگارت2403191015

%70%65 ساير تنباكوها براي دود كردن حتي اگر شامل بدل تنباكو به هر نسبتي باشد240319905

%70%65توتون  و تنباكوي (هموژنيزه ) يا  (دوباره ساخته)240391005

%70%65 خميرتوتون حاصل از آخال2403991010

%70%65 - سايرتوتون و تنباكو240399905

%70%65آخال توتون و تنباكوي (ساقه ،دم برگ، خاكه، رگه برگ)240130005



شماره سریال:           ١١٠٨٦٧١٤ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/٣١٦٠٠شماره:
١٤٠١/٠١/١٥تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

جناب آقاي وکيلی
مدیرکل محترم دفتر واردات

با سالم و احترام
         بازگشت به نامه شماره ١٤٠١/١٤٤٨٥ مورخ ١٤٠١/٠١/٠٩ در خصوص تعیین ردیف های تعرفه کاالهای موضوع ماده 

(٢٦) قانون مالیات بر ارزش افزوده که دارای نرخ مالیات بر ارزش افزوده متفاوت با نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده     
می باشند( باستثناء سیگار و محصوالت دخانی) . لذا ردیف های تعرفه کاالی مورد نظر به شرح جدول ذیل جهت            

بهره برداری الزم ایفاد می گردد . ( ضمناً  اعالم مصادیق کاالهای آسیب رسان برای تعیین تعرفه الزامی است) 

ردیف تعرفه شرح کاال ردیف 
٢٧١٠١٢١٠ انواع بنزین  ١
٢٧١٠١٩٩٠ سوخت هواپیما   ٢
٢٧١٠١٩٩٠ نفت گاز ٣
٢٧١٠١٩٩٠ نفت سفید ٤
٢٧١٠١٩٩٠ نفت کوره ٥

از ٢٧١١٢١١٠ تا ٢٧١١٢١٩٠ گاز طبیعی  ٦
از ٢٧١١١١١٠ تا ٢٧١١١٩٩٠ گاز مایع  ٧

٢٢٠٢١٠٠٠ ،٢٢٠٢٩١٠٠ و٢٢٠٢٩٩٩٠ نوشابه گازدار قندی و نوشابه گازدار بدون قند ٨

 

 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين



شماره سریال:           ١٠٩٤٠٨١٨ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٧٠٣٨٣٣شماره:
١٤٠٠/١٢/٠٩تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

سركار خانم باقري پور
مديركل محترم دفتر فناوري اطالعات و امنيت فضاي مجازي

با سالم و احترام،
بازگشت به نامه شماره ١٤٠٠/١٦٨١٤٥٨ مورخ ١٤٠٠/١٢/٧ موضوع اعالم نرخ مالیات بر ارزش افزوده 
کاالهای دخانی موضوع بخشنامه شماره ١٤٠٠/١٦٢٨٤٣٦ مورخ ١٤٠٠/١١/٢٧، و با توجه به نامه شماره 
١٤٠٠/١٦٩٩٢١٠ مورخ ١٤٠٠/١٢/٩ دفتر تعیین تعرفه، به پیوست فایل منضم به تعرفه های کاالهای مورد اشاره 
اعالمی از سوی دفتر تعیین تعرفه به همراه نرخ های مربوط به سال ١٤٠٠ و سال ١٤٠١ به صورت تفکیکی جهت 

اعمال در سامانه ارسال می گردد.  

 

 

جناب آقای گلی مدیرکل محترم مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته بازگشت به نامه شماره ١٤٠٠/١٦٥٩٥٨٠ مورخ ١٤٠٠/١٢/٢ جهت اگاهی.
سرکار خانم عماداالسالم مدیرکل محترم دفتر تعیین تعرفه بازگشت به نامه شماره ١٤٠٠/١٦٩٩٢١٠ مورخ ١٤٠٠/١٢/٩ جهت اگاهی. 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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