
شماره سریال:           ١١۹۲٠۲۷٦ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/٨٥٤٣١١شماره:
١٤٠١/٠٦/١٦تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

بخشنامه هاي گمركات اجرائی

با سالم و احترام،
     پیرو بخشنامه های ٦١/۹٦/١٠٠۷٥٦ و ١٣٦/۹٦/٥٦۲٣٦۹ سال ١٣۹٦ و بند (٤) و (٥) بخشنامه شماره ١۷/١٤٠٠/١٤١۷١٦ مورخ 
١٤٠٠/۲/٦ در خصوص وصول  مالیات بر مصرف سیگار و انواع توتون و تنباکو موضوع ردیف درآمدی (١١٠٥١٥)  و پیرو بند 
(۲) بخشنامه شماره٣٥٦/١٤٠٠/١٨٠۷٣٦۷ مورخ ١٤٠٠/١۲/۲٥ و ١٠٨/١٤٠١/٤۷٦٦٤۲ مورخ ١٤٠١/٤/٨ موضوع ابالغ ردیف های 
درآمدی قانون بودجه سال ١٤٠١ ، بپیوست تصویر نامه شماره ٥٦/١٠۷٨١٨ مورخ ١٤٠١/٦/۲ اداره کل نظارت بر اجرای بودجه 
خزانه داری کل کشور منضم به نامه شماره ۲٦۷١٤٥ مورخ ١٤٠١/٦/١ سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اطالع و اقدام الزم 

ارسال و اعالم می دارد؛
به موجب جزء (۲) ماده (٥٥) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠/٣/۲ ، ماده (۷٣) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که 
منشاء قانونی وصول درآمد مذکور می باشد نسخ گردیده است و به همین دلیل ردیف درآمدی (١١٠٥١٥) از قانون بودجه سال 

١٤٠١ حذف و وصول درآمد از آن محل در سال جاری فاقد موضوعیت می باشد.
لذا بخشنامه های شماره ٦١/۹٦/١٠٠۷٥٦ مورخ ١٣۹٦/٣/٦ و ١٣٦/۹٦/٥٦۲٣٦۹ مورخ ١٣۹٦/٦/٨ و بند (٤) و (٥) بخشنامه شماره 

١۷/١٤٠٠/١٤١۷١٦ مورخ ١٤٠٠/۲/٦  لغو می گردد.

 

 

رونوشت به : 
- جناب آقای مهران پور ذیحساب و مدیرکل محترم امور مالی، جهت استحضار 

- جناب آقای صدریخواه مدیرکل محترم دفتر بازبینی و حسابرسی، جهت استحضار 
- سرکار خانم باقری پور مدیرکل محترم دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی جهت استحضار و اقدام الزم پیرامون حذف ردیف درآمدی 
مزبور از عناوین باکس (٠٤۲) سامانه جامع گمرکی با هماهنگی دفتر نوسازی و تحول اداری و اداره کل امور مالی و اطالع به این دفتر از نتیجه 

اقدامات بعمل آمده.
- جناب آقای اسعدی مدیرکل محترم دفتر نوسازی و تحول اداری، پیرو جلسه مورخ ١٤٠١/٤/٤ ضمن تشکر از اقدامات همکاران محترم آن دفتر، 

جهت استحضار.
- جناب آقای رضایی مدیر محترم گروه دوم حسابرسی هیأت دوازدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، جهت استحضار.

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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