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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) ، 
٣٦٥/١٤٠٠/١٨٢٢٣٥٧ مورخ ١٤٠٠/١٢/٢٨ و ٨٧/١٤٠١/٤١٢٧٥٣ مورخ ١٤٠١/٣/٢٨ ( کاهش مالیات بر ارزش افزوده برخی 
کاالهای اساسی) و ٢٢٢/١٤٠١/١٠٩١٤٤٠ مورخ ١٤٠١/٨/١ ( نحوه اقدام معافیت های جزء ١٥ بند الف ماده ٩ قانون مالیات بر 
ارزش افزوده)، و با توجه به بند (٤) تصمیمات جلسه مورخ ١٤٠١/٨/١ دفتر معاون اول محترم رئیس جمهور موضوع نامه شماره 

٣٧٧٣٥  مورخ ١٤٠١/٨/٣ رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس جمهور، مبنی بر:

 « نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای مواد اولیه دارو، شیرخشک اطفال، قطعات ساخت، قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات 
پزشکی و توانبخشی یک درصد (١%) و برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی دارای مشابه تولید داخل و 
شیرخشک اطفال دو درصد (٢%) تعیین گردد و گمرکات کشور نیز به سرعت مواد اولیه را برای نرخ فوق ترخیص نمایند. 
برای تسویه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نیمایی مواد اولیه موجود در گمرک تا پایان بهمن ماه سال جاری ، مهلت  داده 

شود.»
- با توجه به عدم ارسال فهرست اقالم مشمول کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده فوق الذکر از سوی سازمان غذا و دارو 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از مورخ ١٤٠١/٨/٣ اعمال تخفیف نرخ مالیات بر ارزش افزوده در هر مورد، منوط 

به اعالم نظر صریح سازمان غذا و دارو در سامانه جامع گمرکی بر روی هر اظهارنامه می باشد. 
- شایان ذکر است فهرست کاالهای مشمول کاهش مالیات مزبور در دست پیگیری از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

پزشکی می باشد که به محض دریافت به کلیه گمرکات اجرایی  ابالغ خواهد شد. 
- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده باالترین مقام گمرک اجرایی می باشد.

 

 

رونوشت: 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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- جناب آقای دکتر بیگلری معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو جهت استحضار، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ارسال فهرست 
کاالهای فوق الذکر اقدام الزم معمول نمایند. همچنین پیرو نامه شماره ١٤٠١/١٠٤٩٨٥٣ مورخ ١٤٠١/٧/٢٣ ، صدور دستور تسریع در ارسال فهرست 

کاالهای مشمول حکم جزء(١٥) بند (الف) ماده(٩) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس تبصره (١) بند (الف) ماده (٩) قانون مزبور( فاقد تولید مشابه 
داخلی  و دارای کمبود تولید داخلی نسبت به نیاز بازار) موجب امتنان خواهد بود.

-
- دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی جهت اطالع. 


