
شماره سریال:           ٩١٤٦٢٤٥ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٩/١٦٤٥٥٢٧شماره:
١٣٩٩/١٢/٢٧تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

جناب آقاي ارونقی معاون محترم  فنی و امورگمركی
جناب آقاي بعيدي مفرد نيا معاون محترم برنامه ريزي و امور بين الملل

با سالم و احترام
با عنایت به ابالغ قانون بودجه سال ١٤٠٠ و ایجاد برخی تغییرات در وصول حقوق ورودی به شرح ذیل، خواهشمند 

است دستور فرمائید اقدام الزم معمول گردد: 
حقوق ورودی واردات گوشیهای تلفن همراه ساخته شده خارجی باالی ٦٠٠ دالر برابر ١٢% تعیین شده است (موضوع  -١
ردیف درآمدی جدید ١١٠٤١٠ با عنوان حقوق ورودی واردات گوشیهای تلفن همراه ساخته شده خارجی باالی ٦٠٠ 

دالر). 
حقوق ورودی خودروهای سواری که در مهلت مقرر ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن طی شده باشد حداقل به  -٢

میزان ٨٦% ارزش گمرکی آن تعیین شده است(موضوع ردیف درآمدی ١١٠٤٠٢ با عنوان حقوق ورودی خودرو).
در سال ١٤٠٠ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی مجموعا ١٥% اضافه گردیده  -٣

است(موضوع ردیف درآمدی ١٦٠١٨٨).
در سال ١٤٠٠ مبلغ ریالی حقوق ورودی کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهادههای  -٤

کشاورزی و دامی نسبت به سال ٩٩ نباید افزایش یابد. 
در سال ١٤٠٠ نرخ ٤% حقوق گمرکی در صدر بند (د) ماده (١) قانون امور گمرکی برای کاالهای اساسی، دارو و  -٥

تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی به ١% و برای سایر کاالها به ٢%  ارزش گمرکی 
کاال تقلیل یافته است. 

نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالی وارداتی به استثنای کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی  -٦
پزشکی در سال ١٤٠٠ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس 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. 

جهش توليد
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رونوشت:
 جناب آقای مهدی میراشرفی مقام محترم ریاست کل گمرك جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار.

 جناب آقای مهران پور ذیحساب و مدیرکل محترم امور مالی جهت آگاهی و اقدام الزم.
 جناب آقای اسعدی مدیر کل محترم دفتر نوسازی و تحول اداری جهت آگاهی.


