
شماره سریال:           ١٢٥١٨٣٠٢ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/١٣٧٥١٩٦شماره:
١٤٠١/٠٩/١٩تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصادی و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

بخشنامه هاي گمركات اجرائی
با سالم و احترام،

پیرو بخشنامه های شماره ٤٦/١٤٠١/١٤١٧١٦٢٣٢٢٥٥ مورخ ١٤٠١/٢/٢٥ ،  ٨٨/١٤٠١/٤٠٨٧٠٠ مورخ ١٤٠١/٣/٢٨ و 
٢٠٧/١٤٠١/١٠٠٩٨٩٦ مورخ ١٤٠١/٧/١٧ در خصوص ردیف درآمدی ١٦٠١٣٢ قانون بودجه سال ١٤٠١، به پیوست 
تصویر نامه شماره ١٤٠١/١٠٦٦٢١٤ مورخ ١٤٠١/٧/٢٦ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و تصویر نامه شماره 
١٤٠١/١٣٠٢٧٥٥ مورخ ١٤٠١/٩/٦ دفتر نوسازی و تحول اداری پیرامون برخی ابهامات راجع به اقالم و کاالهای 
موضوع جدول شماره ١٦ قانون بودجه سال ١٤٠١ و نرخ تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ٥ قانون بودجه جهت 

اطالع و اقدام الزم با رعایت مهلت ماده ١٣٥ قانون امور گمرکی و سایر مقررات ارسال می گردد.

 

 

رونوشت :
- معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بازگشت به نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ١٣٩٩/٨/١٢ جهت استحضار.

- دفتر بازبینی و حسابرسی جهت اطالع.

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين



شماره سریال:           ١٢١٧٤٦٨٧ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/١٠٦٦٢١٤شماره:
١٤٠١/٠٧/٢٦تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصادی و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

جناب آقاي عسگري
معاون محترم امور گمركی

با سالم و احترام
         باعنایت به بخشنامه شماره ١٤٠١/٢٣٢٢٥٥ مورخ ١٤٠١/٢/٢٥ دفتر واردات در خصوص اصالحات جدول ٥ قانون بودجه 
سالجاری( موضوع ابالغیه شماره ١٧١٣٥ مورخ ١٤٠١/٢/٦ نهاد محترم ریاست جمهوری) و اخذ عوارض ٧٠٠ ریال از اقالم 
وارداتی مشمول تعرفه های ردیف درآمدی ١٦٠١٣٢(شامل میوه و سبزیجات، غالت، دانه های روغنی، کنجاله، چوب، چای، 
پنبه، انواع بذر،پیاز گل،قلمه و نهال)، همانگونه که آگاهی دارند نرخ جدید تعرفه های کاالهای فوق(موضوع جدول شماره ١٦ 
قانون بودجه) در اواخر شهریور ماه سال جاری به این سازمان ابالغ و طی نامه شماره٨٩٥٥٤٦ مورخ ١٤٠١/٦/٢٢ به آن معاونت 
محترم اعالم و جهت اجراء طی بخشنامه شماره١٠٠٩٨٩٦ مورخ ١٤٠١/٧/١٧ دفتر واردات به گمرکات کشور ابالغ شده است. 
لکن با بررسیهای به عمل آمده مشاهده گردیده برخی از گمرکات به علت تأخیر بوجود آمده در ابالغ جداول قانون بودجه، 

عوارض وارداتی تمامی کاالهای فوق  را از ابتدای سال تاکنون بر اساس همان نرخ هر کیلو ٧٠٠ ریال محاسبه و اخذ نموده اند.
   همچنین در بند (٥) تغییرات متفرقه قانون بودجه (پیوست) صرفا عنوان ردیف درآمدی تغییر نموده و تغییری در نرخ اعالم 
نگردیده است؛ لذا با توجه به اینکه قوانین بودجه سنواتی یکساله بوده و از ابتدای سال نیز الزم االجرا می باشند، خواهشمند 
است دستور فرمایید به منظور احقاق حقوق ذینفعان و واردکنندگان کاالهای مذکور ضمن تأکید مجدد بر رعایت موضوع 

توسط گمرکات، اقدامات  الزم را جهت استرداد اضافه دریافتی ها بعمل آورند.
     ضمنا خاطر نشان می سازد اصالح عناوین و مبالغ  ردیفهای درآمدی سال جاری در سامانه جامع امور گمرکی به معاونت 

برنامه ریزی اعالم و بر اساس پیگیریهای بعمل آمده در دست اقدام و به روزرسانی می باشد.

 

 

رونوشت:
 ١- جناب آقای اسعدی، مدیرکل محترم دفتر نوسازی و تحول اداری جهت آگاهی و پیگیری

 ٢- جناب آقای مهرانپور، ذیحساب و مدیرکل محترم امور مالی جهت آگاهی

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين



شماره سریال:           ١٢٤٢٩٨٠٦ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/١٣٠٢٧٥٥شماره:
١٤٠١/٠٩/٠٦تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصادی و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

جناب آقاي وكيلی
مديركل محترم دفتر واردات

با سالم و احترام،
         بازگشت به نامه های شماره ١٤٠١/١١٩٧٣٤٢ مورخ ١٤٠١/٠٨/١٨ و ١٤٠١/١٢٦٦٥٣٧ مورخ ١٤٠١/٠٨/٣٠ در خصوص 
برخی ابهامات در نحوه وصول ردیف درآمدی (١٦٠١٣٢) موضوع درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و 
سبزیجات و سموم کشاورزی ، غله ،نشاءنهال و پیازهای گل های زینتی ، انواع چوب ، انواع بذر پنبه ، برنج، چای، کنجاله ، 

لوبیا، کلزا، جو، ذرت و دانه های روغنی به آگاهی می رساند:
- همانگونه که در نامه شماره ١٤٠١/١٠٦٦٢١٤ مورخ ١٤٠١/٠٧/٢٦عنوان شده است علیرغم اینکه جداول پیوست قانون بودجه 
سال جاری با تأخیر و اواخر شهریور ماه به این سازمان ابالغ شده است، لکن با توجه به اینکه قوانین بودجه سنواتی یکساله 
بوده و از ابتدای سال الزم االجرا می باشند، مالک عمل در استرداد اضافه و یا اخذ کسر دریافتی عوارض کاالهای مشمول 
ردیف درآمدی فوق ، ضمن رعایت سایر قوانین مربوطه، نرخ های ابالغی جدول شماره (١٦) قانون بودجه سال ١٤٠١ 

کل کشور از ابتدای سال میباشد .
در خصوص موضوع عدم درج صریح نام کاالهای برنج ، جو ، ذرت ، لوبیا و کلزا در ستون تعیین نرخ عوارض نیز به استناد  -
مندرجات فصل دهم جداول تعرفه های گمرکی کتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٤٠١ ضمن رعایت یادداشت های 
مربوطه فصل، (برنج، جو و ذرت) در زمره غالت قرار می گیرند. همچنین برابر مندرجات فصل دوازدهم کتاب مذکور(کلزا) 
جزو دانه های روغنی محسوب گردیده و(لوبیا) نیز که صراحتاً در فصل هفتم کتاب(موضوع سبزیجات، نباتات، ریشه و غده 

های زیرخاکی خوراکی) به آن اشاره گردیده است مشمول عوارض هر کیلو (٧٠٠) ریال می گردد . 
       خواهشمند است دستور فرمائید ضمن تأکید بر رعایت موضوع توسط گمرکات کشور، اقدامات الزم را در خصوص 

استرداد اضافه دریافتی ها و یا اخذ کسر دریافتی به عمل آورند.
   

 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين



شماره سریال:           ١٢٤٢٩٨٠٦ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/١٣٠٢٧٥٥شماره:
١٤٠١/٠٩/٠٦تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصادی و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

رونوشت:
 جناب آقای جلواتی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع جهت استحضار .
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