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١٤٠٠/٥٥٥٠٨شماره:
١٤٠٠/٠١/١٩تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
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جناب آقای عباسپور 
مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت 

با سالم و احترام،

بازگشت به نامۀ شمارۀ ٦٠/٢٦٤٢٥ مورخ ١٤٠٠/١/١٧ - که در پایان وقت اداری تاریخ ١٤٠٠/١/١٨ در دبیرخانۀ این حوزۀ 
معاونت ثبت و ارجاع گردیده است – موضوع ابالغ تصویر نامۀ شمارۀ ١٥٨١٨٨ مورخ ١٣٩٩/١٢/٢٨ رئیس محترم جمهور 

منضم به قانون بودجۀ سال ١٤٠٠ ، اعالم می دارد: 

وفق مفاد جزء (١) بند (و) تبصرۀ (٧) قانون بودجۀ سال ١٤٠٠ کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی به 
استثنای کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ١٤٠٠ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، 
براساس برابری نرخ ارز اعالم شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق ماده (١٤) 

قانون امور گمرکی اعالم شده است.  

همچنین مطابق مفاد جزء (٢) بند (و) تبصرۀ (٧) قانون مذکور،  در سال ١٤٠٠ نرخ چهاردرصد (٤%) حقوق گمرکی مذکور در 
صدر بند (د) ماده (١) قانون امور گمرکی برای کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین 
نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد (١%) و برای سایر کاالها به دو درصد (٢%) ارزش گمرکی کاال تقلیل یافته است. 
البته در مفاد جزء (۳) بند (و) تبصرۀ ٧ قانون مارالذکر، تصریح گردیده است که در سال ١٤٠٠ مبلغ ریالی حقوق ورودی 
کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال ١۳٩٩ نباید افزایش 

یابد.

با توجه به اینکه وفق ابالغیۀ آن دفتر، درحال حاضر باید برای محاسبۀ حقوق ورودی، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون 
بودجۀ ١٤٠٠، مأخذ سودبازرگانی سال ١٣٩٩ و مبنای محاسبۀ سامانۀ مبادلۀ الکترونیکی (ETS) بانک مرکزی ، مالک عمل 

قرارگیرد، درصورت محاسبه به این روال ، حقوق ورودی و مالیات برارزش افزودۀ مربوط به کاالهای غیراساسی، خصوصاً  
در مورد نهاده های تولید (مواد اولیه، مواد واسطه ای، تجهیزات، اجزاء و قطعات، لوازم یدکی و ماشین آالت خطوط تولید) 

به شدت افزایش خواهد یافت؛ 

همچنین، علیرغم اینکه وفق مفاد تبصرۀ ١ مادۀ ٦ قانون امور گمرکی ، " افزایش حقوق ورودی شامل کاالهای موجود در 
اماکن گمرکی نیست" ؛ و نیز، باستناد مادۀ ١١ آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کاالهایی که سود بازرگانی 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



شماره سریال:           ٩٢١۳٩٩٩ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٥٥٥٠٨شماره:
١٤٠٠/٠١/١٩تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

آنها به موجب جداول پیوست آیین نامۀ اجرایی قانون اخیرالذکر یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش 
تغییر می یابد، در صورت انطباق با شرایط مذکور در ماده اشاره شده با رعایت مقررات قبل از افزایش سود بازرگانی قابل 
ترخیص است، وضعیت شمول یا عدم شمول مواد اشاره شده برای کاالهای موجود در گمرکات یا ترخیص شده از ابتدای سال 

جاری نیز مشخص نمی باشد.  

علی ایحال باتوجه به مراتب معنونه در فوق و ابهامات و تبعات آتی موجود در این زمینه، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت 
به موضوع رسیدگی و از نتیجۀ اقدامات صورت پذیرفته این سازمان را مطلع فرمایید.  

 

 

رونوشت: 
جناب آقای دکتر مفتح، قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار  -

جناب آقای دکتر میراشرفی، رییس کل محترم گمرک ایران جهت استحضار -
جناب آقای دکتر صادقی نیارکی، معاون محترم امورصنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار  -

جناب آقای قبادی، معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر ستاد تنظیم بازار جهت استحضار  -
جناب آقای دکتر تهرانی مشاور محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل دفتر وزارتی جهت استحضار  -

معاونین محترم گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار  -
ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی جهت آگاهی -

مدیران کل محترم دفاتر واردات، صادرات، تعرفه و ارزش گمرک ایران جهت آگاهی و پیگیری موضوع  -
مدیرکل محترم دفتر بازرسی گمرک ایران جهت مالحظه  -

مدیرکل محترم حراست و امور انتظامی گمرک ایران جهت مالحظه  -
نمایندۀ محترم دیوان محاسبات کشور مستقر در گمرک ایران جهت مالحظه  -

نمایندۀ محترم بازرسی کل کشور مستقر در گمرک ایران جهت مالحظه  -
زونکن موضوعی.    -


