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بخشنامه هاي گمركات اجرائی
با سالم و احترام،

      پیرو بخشنامه های شماره ۶۶/١٤٠١/٣١٧١۶٣ مورخ ١٤٠١/٣/٩ و ۸٤/١٤٠١/٣٩٥٤٠٧ مورخ ١٤٠١/٣/۲٤ در خصوص نرخ 
مالیات بر ارزش افزوده و فهرست کاالها و ردیف تعرفه کاالهای موضوع بند (الف) ، (پ) و (ت) ماده (۲۶) قانون مالیات بر 
ارزش افزوده ( مالیات کاالهای خاص) ، بپیوست تصویرنامه شماره ٣٠٥/٤٤۶٩ د مورخ ١٤٠١/٣/۲١ دفتر مدیریت بیماریهای 
غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انضمام فهرست کاالهای آسیب رسان به سالمت، 
موضوع بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تصویر نامه شماره ١٤٠١/٤۸٧١٤۸ مورخ ١٤٠١/٤/١١ دفتر تعرفه 
مشتمل بر ردیف تعرفه فهرست کاالهای آسیب رسان به سالمت، جهت اقدام الزم با لحاظ و رعایت موارد ذیل و با رعایت 

کامل سایر مقررات ارسال می گردد:
١- نرخ مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی آسیب رسان به سالمت، به استناد بند (پ) ماده (۲۶) 

قانون مالیات بر ارزش افزوده، بمیزان سی و شش درصد (٣۶%) می باشد.
۲- با توجه به اینکه بموجب مفاد بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض سیگار و محصوالت 
دخانی از شمول نرخ مالیات و عوارض کاالهای آسیب رسان به سالمت، مستثنی گردیده است، لذا علی رغم درج سیگار و 
محصوالت دخانی طی فهرست ضمیمه کاالهای آسیب رسان به سالمت منضم به نامه وزارت بهداشت، نرخ مالیات و عوارض 
سیگار و محصوالت دخانی شامل نرخ (٣۶%) بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و نرخ مالیات و 
عوارض سیگار و محصوالت دخانی در سال ١٤٠١ مشمول نرخ های مندرج در بند (ت) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش 

افزوده و بخشنامه شماره ۸٤/١٤٠١/٣٩٥٤٠٧ مورخ ١٤٠١/٣/۲٤ می باشد.
٣- فهرست ردیف تعرفه نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز موضوع بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده قبالً 
طی بند (۲) بخشنامه شماره ۶۶/١٤٠١/٣١٧١۶٣ مورخ ١٤٠١/٣/٩ ( سه ردیف تعرفه ۲۲٠۲١٠٠٠ – ۲۲٠۲٩١٠٠- ۲۲٠۲٩٩٩٠) 

ابالغ شده است.
٤- با توجه به نامه شماره ١٤٠١/٤۸٧١٤۸ مورخ ١٤٠١/٤/١١ دفتر تعرفه مبنی بر لزوم اطالع از ماهیت و مواد متشکله و شرح و 
عنوان دقیق کاال بمنظور امکان تعیین ردیف تعرفه بصورت قطعی، لذا در صورت وجود هرگونه ابهام پیرامون شمول مالیات و 

عوارض بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به کاالهای وارده، مراتب به ایندفتر منعکس گردد.
٥- با عنایت به الزم االجرا بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠/٣/۲ از تاریخ ١٤٠٠/١٠/١٣ ، ابالغی طی بخشنامه 
شماره ۲٣١/١٤٠٠/١٣٣۸۲٥۶ مورخ ١٤٠٠/١٠/٤ و ١٤٠٠/١٤١٥٩٤٩ /۲٥٥ مورخ ١٤٠٠/١٠/١۸ ، مقتضی است در خصوص 
کاالهای ترخیص و خارج شده بعد از ١٤٠٠/١٠/١٣ که مشمول فهرست کاالهای آسیب رسان به سالمت می باشند، نسبت به 
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بررسی و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی اقدامات الزم معمول دارند. ضمن اینکه کاالهای ترخیص شده تا تاریخ صدور این 
بخشنامه مشمول اعمال جریمه موضوع ماده (١٠۸) قانون امور گمرکی نخواهند شد و همچنین کسر دریافتی مالیات بر ارزش 

افزوده مشمول مرور زمان موضوع ماده (١٣٥) قانون امور گمرکی نمی گردد.

 

 

رونوشت به :
- سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطالع.

- اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اطالع.
- اداره کل بازبینی و حسابرسی جهت اطالع و اقدام الزم.
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جناب آقاي وكيلی
مديركل محترم دفتر واردات

با سالم و احترام،
  عطف به نامه شماره ٣٠٥/٤٤٦٩/د مورخ ١٤٠١/٣/٢١ معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع 
فهرست کاالهای آسیب رسان به آگاهی می رساند تعیین ردیف تعرفه قطعی مستلزم اطالع از شرح و عنوان دقیق محصول، 
ماهیت و مواد متشکله، منشاء محصول( ازجمله محصوالت گوشتی مانند کالباس و ژامبون باید مشخص شود از گوشت 
بوقلمون است یا از نوع گوشت گاو) و ... می باشد لذا با توجه به کلی گویی عناوین جدول ضمیمه نامه بازگشتی اقالمی که 

طبقه بندی آنها امکان پذیر بوده به شرح زیر جهت بهره برداری الزم ارسال می گردد. 
عنوان کاال ردیف تعرفه ردیف

سوسیس و محصوالت مشابه از گوشت ١٦٠١٠٠٠٠ ١
پیتزا و فالفل  ١٩٠٥٩٠٩٠ ٢

سمبوسه  ١٩٠٢٢٠٠٠ ٣
پنیر پیتزای پروسس (تاپینگ پیتزا) ٠٤٠٦٢٠٠٠

٠٤٠٦٩٠٠٠ 
٤

نوشابه غیرالکلی – نوشابه انرژی زا ٢٢٠٢٩٩٩٠ ٥
آبجوی غیر الکلی ٢٢٠٢٩١٠٠ ٦

شربت یا مکیدنیهای یخی خوراکی   ٢١٠٥٠٠٠٠ ٧
انواع پودر نوشیدنی فوری ٢١٠٦٩٠٩٠ ٨

روغن نیمه جامد خوراکی مصرفی صنایع وخانوار١٥١٥٩٠٩٠
١٥١٦٢٠٩٠

٩

انواع سس پر چرب (مایونز و سس ساالد و سس سفید) با چربی بیش از ٣٠ درصد ٢١٠٣ ١٠
چیپس سیب زمینی  ٢٠٠٥٢٠٠٠ ١١

فرآورده حجیم شده بر پایه ذرت ١٩٠٤١٠٠٠ ١٢
تافی و فرآورده های کاکائویی ١٨٠٦ ١٣
شیرینی بدون کاکائو و آبنبات ١٧٠٤٩٠٩٠ ١٤

سیگار و محصوالت دخانی  ٢٤٠٤- ٢٤٠٣- ٢٤٠٢-٢٤٠١ ١٥
فرآوردههای آرایشی پوست و مو (انواع رژلب، ریمل، کرم پودر، پنکیک، خط چشم، مداد آرایشی چشم 

و لب، رنگ مو و ...) ، فراورده برنزه کننده پوست، فراورده صاف کننده ، فرکننده و کراتینه مو
٣٣٠٤
٣٣٠٥

١٦
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الزم بذکر است با توجه به عناوین کلی عنوان شده در خصوص کاالها ،شماره تعرفه اعالمی بر اساس استنباط این دفتر بوده و چنانچه کاالهای 
دیگری مد نظر باشد نام و مشخصات دقیق آن اعالم تا شماره تعرفه متناظر اعالم گردد .
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