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ناظرین و مدیران کل محترم گمرکات اجرایی سراسر کشور

با سالم ،
    پیرو بخشنامه های شماره ١٠/١٤٠٠/٣٩١٠٤ مورخ ١٤٠٠/١/١٦ ، ١٧/١٤٠٠/١٤١٧١٦ مورخ ١٤٠٠/٢/٦ و ٣٥٦/١٤٠٠/١٨٠٧٣٦٧ 
مورخ ١٤٠٠/١٢/٢٥ ، به پیوست تصویر نامه شماره٦٠/٥٢١٢٣ مورخ ١٤٠١/٢/٢١ اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و تصویر تصویب نامه شماره ٢٢٤٤٦/ت٥٩٧٦١ هـ مورخ ١٤٠١/٢/١٧ هیئت محترم وزیران و جداول 

پیوست شماره(١) و (٢) تصویب نامه مزبور جهت اطالع و اقدام الزم با رعایت مقررات مربوطه و موارد زیر ارسال می گردد:
الف- تغییرات و اصالحات سود بازرگانی و اصالحات تعرفه ای تصویب نامه شماره ٢٢٤٤٦/ت٥٩٧٦١ هـ مورخ ١٤٠١/٢/١٧ 

١- بموجب بند(١) تصویب نامه، اصالحات تعرفه ای(٤٤٠) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سودبازرگانی، تفکیک، ایجاد، 
حذف و اصالح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات، طبق جدول 

پیوست شماره(١) ابالغ می گردد.
٢- بموجب بند(٢) تصویب نامه فوق الذکر طبقات سود بازرگانی ردیف های تعرفه جداول منضم به آیین نامه اجرایی مقررات 

صادرات واردات از ١٤ طبقه در سال ١٤٠٠ به ١٠ طبقه در سال ١٤٠١کاهش می یابد.

٩٦ ٩١ ٧١ ٥١ ٤١ ٣٦ ٣١ ٢٨ ٢٢ ٢١ ١٦ ١١ ٦ ١ طبقات سودبازرگانی در سال١٤٠٠
٩٦ ٩١ ٧١ ٥١ ٢٨ ٢٨ ١٦ ١٦ ١١ ١١ ٦ ١ ١ ٠ طبقات سودبازرگانی در سال١٤٠١

- با توجه به بند(١) تصویب نامه، در صورت قرار گرفتن کد تعرفه کاالی اظهاری در فهرست ٤٤٠ ردیف، پیوست شماره(١)، 
سود بازرگانی با لحاظ جدول طبقاتی سود بازرگانی در سال ١٤٠١ تعدیل می گردد.

- کاالهای ١٢ ردیف تعرفه مندرج در فهرست پیوست شماره(٢) تصویب نامه که حقوق ورودی آنها تعیین گردیده است، از 
تعدیل سودبازرگانی جدول فوق مستثنی بوده و مشمول مأخذهای حقوق ورودی مصوب ونرخ ارز سامانه مبادله الکترونیکی 

(ای.تی.اس.) می باشد.
٣- بموجب بند(٤) تصویب نامه پیشگفت مأخذ سود بازرگانی روغن و دانه های روغنی در سال ١٤٠١ صفر می باشد. فهرست 
تعرفه های روغن و دانه های روغنی متعاقب ابالغ توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، ارسال 

خواهد شد و زمان اجرای این بند پس از اعالم زمان اجرا توسط ستاد تنظیم بازار ابالغ خواهد شد.

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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 همچنین به منظور جلوگیری از توقف کاالهای مذکور تا ابالغ زمان اجرا از سوی ستاد تنظیم بازار، بر اساس ماخذ های سال 
١٤٠٠و با رعایت سایر مقررات اقدامات الزم بعمل آید.

٤- با عنایت به الزم االجرا بودن احکام قانون بودجه و مفاد تصویب نامه ابالغی  از اول فروردین ماه سال ١٤٠١ مقتضی است 
در خصوص کاالهای اظهار و ترخیص شده از ابتدای سال جاری ؛ با احتساب نرخ ارز( ای.تی.اس.) وتغییرات حقوق ورودی 
وفق ماده (١٣٥) قانون امور گمرکی، نسبت به بررسی وصدور مطالبه نامه کسر دریافتی اقدامات الزم بعمل آید. بدیهی است 

کاالهای اظهار شده تا تاریخ صدور این بخشنامه مشمول اعمال جریمه موضوع ماده(١٠٨) قانون امور گمرکی نخواهند شد.

توجه: کاالهای اظهار شده در سال١٤٠٠بر مبنای نرخ ارز غیر( ای.تی.اس.)، مشمول کاهش سود بازرگانی جدول طبقات 
ابالغی (ذیل بند٢مصوبه ضمیمه) نمی گردد.

ب- احکام قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور 
١- بموجب جزء(١) بند (هـ) تبصره (٧) ، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه 
حقوق ورودی، بر اساس نرخ برابری ارز اعالمی بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ( ای.تی.اس.)، در روز اظهار و 

مطابق ماده (١٤) قانون امور گمرکی خواهد بود.
٢- بموجب جزء (٢) بند (هـ) تبصره (٧) قانون بودجه سال ١٤٠١ 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 نهاده های 

کشاورزی و دامی به یک درصد (١%) تقلیل می یابد.
به پیوست تصویر نامه شماره ٦٠/٣٧٧٣٣ مورخ ١٤٠١/١/٣١ اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن 

وتجارت با کلیه ضمائم مربوطه بشرح زیر جهت اقدام الزم ارسال می گردد:
الف- فایل اکسل ضمیمه نامه شماره ١٤٠٠/٥٠٠/٧٧٢٠٤ مورخ ١٤٠٠/١١/٢٧ وزارت جهاد کشاورزی شامل ٤٥١ ردیف 

تعرفه کاالهای اساسی و نهاده های کشاورزی و دامی.
ب- سه فقره فایل اکسل ( فهرست تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی ٥٩٥ ردیف - فهرست دارو ١٣ ردیف – فهرست 
مواد اولیه دارو٢٥٥٧٧ ردیف) ضمیمه نامه های شماره ٦٥٥/٥٤٣ مورخ ١٤٠١/١/١٠ و  ٦٥٥/٣٥٥٧ مورخ ١٤٠١/١/٢٤ سازمان 

غذا و دارو . 
شایان ذکر است اعمال مأخذ یک درصد حقوق گمرکی در خصوص اقالم مندرج در فایل های این بند، منوط به اعالم 

نظر صریح سازمان غذا و دارو در سامانه جامع امور گمرکی بر روی هر اظهارنامه خواهد بود. 
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٣- بموجب بند (ن) تبصره (٧) قانون بودجه سال جاری، مأخذ حقوق ورودی گوشی تلفن همراه ساخته شده خارجی با 
ارزش باالی ششصد (٦٠٠) دالر، برابر دوازده درصد (١٢%) می باشد و منابع حاصله باید به ردیف درآمدی ١١٠٤١٠ واریز 

گردد.
٤- بموجب جزء(٣) بند(ع) تبصره(٦) قانون بودجه سال ١٤٠١ واردات خودروی آمبوالنس توسط سازمان اورژانس کشور از 

پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.
٥-ضمن ارسال تصویر نامه شماره ١/٤٩٦٤٢ مورخ ١٤٠١/٢/٣١ بانک مرکزی و فایل اکسل ضمیمه مربوط به نرخ سامانه 

مبادله الکترونیکی( ای.تی.اس.) دو ماهه ابتدای سال جاری؛ نرخ مذکور درتارنمای بانک مرکزی به نشانی  
fxmarketrate.cbi.ir جهت عموم منتشر شده و از ساعت ٩ صبح هر روز تا ساعت ٩ صبح اولین روز کاری بعد، معتبر 

خواهد بود.
- ضمناً، تا اعمال ماخذهای جدید حقوق ورودی در سامانه جامع امور گمرکی، کلیه کارشناسان ، باید با رعایت کامل 
مقررات و ضوابط مربوطه ، دقت الزم را در خصوص صحت محاسبات وجوه متعلقه (حقوق ورودی،مالیات بر ارزش 

افزوده، عوارض و...) بعمل آورند. 
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه و ضمائم آن بر عهده  ناظرین و مدیران محترم گمرکات اجرایی  می باشد.

 

 

رونوشت:
 ١- جناب آقای عسگری معاون محترم امور گمرکی جهت استحضار

 ٢- جناب آقای جلواتی سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع جهت استحضار و صدور دستور اقدام الزم پیرامون ابالغ و ارسال جداول ردیف های درآمدی ضمیمه قانون بودجه به این دفتر
 ٣- سرکار خانم زبیدی معاون محترم حقوقی و نظارت جهت استحضار.

 ٤- جناب آقای حسینی لر سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی و امور بین الملل جهت استحضار و صدور دستور اقدام الزم به منظور فراهم نمودن امکان اظهار کاال بر اساس مأخذ های حقوق ورودی 
مصوب در  سال جاری.

 ٥- جناب آقای شافعی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت استحضار و اطالع رسانی به فعاالن اقتصادی.
 ٦- جناب آقای دکتر مهدی زاده معاون محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/٠٨/١٢ آن معاونت و نیز 

نامه شماره ٩١/١٤٩٤٧٥ مورخ ٩٩/١٠/٠١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت استحضار.
 ٧- جناب آقای آقاویردی مدیرکل محترم حوزه ریاست کل جهت آگاهی.

 ٨- جناب آقای محمدی سرپرست محترم اداره کل حراست و امور انتظامی جهت آگاهی.
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 ٩- جناب آقای خدرویسی سرپرست محترم دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد جهت آگاهی.
 ١٠- سرکار خانم باقری پور  مدیرکل محترم دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات جهت آگاهی و اقدام الزم به منظور فراهم نمودن امکان اظهار کاال بر اساس حقوق ورودی ابالغی طی مصوبه فوق الذکر 

و احکام قانون بودجه سال جاری به قید فوریت.
 ١١- جناب آقای صدریخواه مدیرکل محترم بازبینی و حسابرسی جهت آگاهی و اقدام الزم در خصوص کاالهای ترخیص شده در سالجاری تا تاریخ  صدور این بخشنامه.

 ١٢- جناب آقای مهران پور ذیحساب محترم و مدیرکل امور مالی جهت آگاهی.
 ١٣- جناب آقای اسعدی مدیر کل محترم دفتر نوسازی و تحول اداری جهت آگاهی و صدور دستور پیگیری و اقدام الزم پیرامون ابالغ و ارسال جداول ردیف های درآمدی ضمیمه قانون بودجه به این 

دفتر.
 ١٤- جناب آقای رضایی نماینده محترم دیوان محاسبات کشور مستقر در گمرك ایران جهت استحضار.

 ١٥- جناب آقای محمدزاده نماینده محترم سازمان بازرسی کل کشور مستقر در گمرك ایران جهت استحضار.
 ١٦- دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جهت اطالع


