ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺷﻤﺎﺭﻩ١٤٠١/٢٣٢٢٥١ :
ﺗﺎﺭﯾﺦ١٤٠١/٠٢/٢٥ :

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﯽ

ﭘﯿﻮﺳﺖ :ﺩﺍﺭﺩ

ﮔﻤﺮﮎ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﺗﻮﻟﻴﺪ؛ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ ،ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺁﻓﺮﻳﻦ

»ﺛﺒﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮﻥ«

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ،
 -ﭘﯿﺮﻭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ١٤/١٤٠١/٥٨٦٢٦ﻣﻮﺭﺥ  ١٤٠١/١/٢١ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺑﻼﻍ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺩﺍﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ

ﺟﺰﺀ) (١٥ﺑﻨﺪ)ﺍﻟﻒ( ﻣﺎﺩﻩ) (٩ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ ﭘﯿﺮﻭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٧٧/١٤٠٠/٥٢٨٣٣٤ﻣﻮﺭﺥ ، ١٤٠٠/٤/٢٢

 ٢٣١/١٤٠٠/١٣٣٨٢٥٦ﻣﻮﺭﺥ  ٢٦٣/١٤٠٠/١٤٣٤٨٤١ ، ١٤٠٠/١٠/٤ﻣﻮﺭﺥ  ١٤٠٠/١٠/٢٠ﻭ  ٢٨١/١٤٠٠/١٤٨٢٣٦٩ﻣﻮﺭﺥ

 ١٤٠٠/١٠/٢٩ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ  ،ﺑﭙﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ١٤٠١/٥٠٠ /١٠٨١٨ﻣﻮﺭﺥ

 ١٤٠١/٢/١٩ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ  ،ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺤﺘﻮﯼ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﻫﺎﯼ

ﺩﺍﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺟﺰﺀ) (١٥ﺑﻨﺪ)ﺍﻟﻒ( ﻣﺎﺩﻩ) (٩ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ) (١ﺑﻨﺪ)ﺍﻟﻒ( ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ

ﻻﺯﻡ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ:

 -١ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ) (١ﺷﺎﻣﻞ  ١١ﺭﺩﯾﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﻌﺎﻑ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ %٩
ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -٢ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ) (٢ﺷﺎﻣﻞ  ٤ﺭﺩﯾﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ  ،ﻣﺸﻤﻮﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ  %٣ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﮐﺎﻻﯼ ﺭﺩﯾﻒ ﻫﺎﯼ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺿﻤﯿﻤﻪ

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﮐﺮ ،ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ)ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ( ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﻃﯽ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻤﺮﮐﯽ ،ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﺎﻻﯼ ﺍﻇﻬﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻓﻮﻕ ﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

»ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻬﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ«.

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺮﯾﺎﻝ:

١١٣٠٣٩٨٠

1401/500/10818
1401/2/19
دارد

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻘﺪﺳﻲ
ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ و رﻳﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﮔﻤﺮك ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
ﻣﻮﺿﻮع :داروي داﻣﻲ ﻣﻌﺎف از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ

اﺣﺘﺮاﻣﺎً ،در اﺟﺮاي ﺗﺒﺼﺮه ) (1ذﻳﻞ ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻒ ﻣﺎده ) (9ﻛﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ " در ﺧﺼﻮص ﺟﺰء ) :(15اﻧﻮاع دارو و واﻛﺴﻦ
)اﻧﺴﺎﻧﻲ و داﻣﻲ( در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗĤﻳﻴﺪ وزﻳﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﻻي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،واردات
آن از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻌﺎف اﺳﺖ و اﮔﺮ واردات ﻛﺎﻻي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﺿﺮورت
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،واردات ﻛﺎﻻي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺎﻻي اﻳﺮاﻧﻲ
ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﺑﺎ ﻧﺮخ  %3در ﻣﺒﺎدي ﮔﻤﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻴﺮو ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  1400/500/84443ﻣﻮرخ  1400/12/21؛
ﺑﺎﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  401/31/11652ﻣﻮرخ  1401/2/7ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺻﻼﺣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪول )(1
 11ردﻳﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ )ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ از ارزش اﻓﺰوده( و ﺟﺪول ) (2ﺷﺎﻣﻞ  4ردﻳﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ داراي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ
)ﻣﺸﻤﻮل  ٪3ارزش اﻓﺰوده( ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره
ﺷﻤﺎره  1400/500/84443ﻣﻮرخ  1400/12/21ﺻﺮﻓﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

روﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ:
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ آﻗﺎﻣﻴﺮي ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮ و رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر و دﺳﺘﻮر اﻗﺪام ﻻزم
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮ و رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر و دﺳﺘﻮر اﻗﺪام ﻻزم
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس دﻣﺎوﻧﺪي ﻧﮋاد ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻣﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر و دﺳﺘﻮر اﻗﺪام ﻻزم
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻓﺮﻳﺎدرس ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮم دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮرات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع

1400/500/84443
1400/12/21
« سال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها»

دارد

آنی -مهم
جناب آقاي دکتر مقدسی
معاون وزير و رييس محترم گمرک جمهوري اسالمی ايران
موضوع :معافيت دارويهاي دامی از پرداخت ماليات رزش افزوده وارداتی

سالم علیکم
احتراماً ،دراجرای تبصره ( )1ذیل قسمت الف ماده ( )9که تصریح نموده است " در خصوص جزء ( :)15انواع دارو و
واکسن (انسانی و دامی) در صورتی که با تآیید وزیر بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی کاالی مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد
 ،واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و اگر واردات کاالی مورد نظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار
ضرورت داشته باشد  ،واردات کاالی مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی
ایرانی مشمول مالیات و عوارض با نرخ  %3در مبادی گمرک می باشد .نظر به اینکه اقالم داروی دامی زیر نظر سازمان دامپزشکی
کشور (وابسته به وزارت جهادکشاورزی) تولید میشوند؛ عطف به نامه شماره  400/10/107771مورخ  1400/12/8و
 400/31/111758مورخ  1400/12/18سازمان دامپزشکی کشور خواهشمند است؛ دستور فرمایید به فوریت فهرست اولیه کد
تعرفه های فاقد تولید داخل و معاف از مالیات ( جدول یک مشتمل بر  34ردیف) و کد تعرفههای مشمول کمبود تولید داخل با %3
مالیات و عوارض در مبادی گمرکی (جدول  2مشتمل بر  15ردیف) جهت اجرا به گمرکات اجرایی ابالغ شود .شایان ذکر است
هرگونه اصالح و تکمیل با بررسی بیشتر متعاقبا ارسال خواهد شد.

رونوشت به:
جناب آقاي منظور رييس محترم سازمان امور مالياتی کشور جهت استحضار
جناب آقاي دکتر آقاميري معاون محترم وزير و رييس سازمان دامپزشکی کشور جهت استحضار
جناب آقاي فريادرس مديرکل محترم دفتر مقررات و استانداردهاي بازرگانی جهت اطالع

جدول ( :)۲کاالهایی که تولید داخلی آنها ناکافی است و مشمول پرداخت  3درصد ارزش افزوده وارداتی هستند.
ردیف

کد تعرفه

نام محصول

تولید مشابه

1
2
3
4

21022000
28352610
35079000
30049015

مخمرهای غیرفعال (دیواره سلولی مخمر)
مونو کلسیم فسفات
سایر(انواع آنزیم ها و فیتاژ)
سایر( با منشاء طبیعی مورد مصرف در دامپزشکی)

دارد
دارد
دارد
دارد

جدول ( :)۱کاالهایی که تولید مشابه داخلی ندارند و معاف از  9درصد مالیات بر ارزش افزوده وارداتی هستند
ردیف

کد تعرفه

نام محصول

تولید مشابه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

29239090

بتائین هیدروکلراید

ندارد

29362210

ویتامین(B1تیامین مونونیترات – تیامین هیدروکلراید)

ندارد

29231010

کولین کلراید 75درصد مایع

ندارد

29061300

اینوریتول

ندارد

23099030

افزودنیهای خوراک دام و طیور

ندارد

29362800

ویتامین  Eو مشتقات آن

ندارد

29362920

ویتامین نیاسین (اسید نیکوتینیک)

ندارد

29225090

سایر(امینواسیدال ترتونین)

ندارد

29224990

سایر(ال والتن و تریپنوفا)

ندارد

28092020

اسید فسفریک با درجه خلوص باالتر از %55

ندارد

21069050

آنتی اکسیدان

ندارد

