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بخشنامه هاي گمركات اجرائی
با سالم و احترام،

    پیرو بخشنامه های  شماره ٣٦٥/١٤٠٠/١٨٢٢٣٥٧ مورخ ١٤٠٠/١٢/٢٨ و ٦٧/١٤٠١/٣٢٢١٧٢ مورخ ١٤٠١/٣/١٠ و ٨٧/١٤٠١/٤١٢٧٥٣ 
مورخ ١٤٠١/٣/٢٨ و  ١١٠/١٤٠١/٤٩٤٣٣٠ مورخ ١٤٠١/٤/١٢ در خصوص کاهش نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات گندم، 
برنج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای از 
نه درصد (٩%) به یک درصد (١%) ، به پیوست تصویر نامه شماره ١٤٠١/٥٠٠/٨٠٢٠٧ مورخ ١٤٠١/٩/٢٩ معاون محترم توسعه بازرگانی 
وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کاالهای مشمول دانه های روغنی و روغن خام جهت اقدام الزم با رعایت کامل سایر مقررات 

ارسال می گردد.
 شایسته است دستور فرمایید ردیف های تعرفه فصل ١٢ ( دانه های روغنی) و ردیف های تعرفه فصل ١٥ ( انواع روغن خام) مندرج در 
فهرست ضمیمه بخشنامه شماره ٦٧/١٤٠١/٣٢٢١٧٢ مورخ ١٤٠١/٣/١٠ و١١٠/١٤٠١/٤٩٤٣٣٠ مورخ ١٤٠١/٤/١٢ کان لم یکن تلقی و 
صرفاً کاالهای به شرح جدول ذیل به عنوان دانه های روغنی و روغن خام  جهت شمول کاهش مالیات بر ارزش افزوده به نرخ یک 

درصد تلقی  می گردد.
ردیف تعرفه نوع کاال ردیف

١٢٠١٩٠١٠ - ١٢٠١٩٠٩٠ دانه سویا ١
١٢٠٥٩٠١٠- ١٢٠٥١٠٩٠-١٢٠٥١٠٢٠ - ١٢٠٥٩٠٩٠ دانه کلزا ٢

١٢٠٧٦٠٩٠ دانه گلرنگ ٣
١٥٠٧١٠٠٠ روغن خام سویا ٤
١٥١٢١١٠٠ روغن خام آفتابگردان ٥
١٥١٤١١٠٠ روغن خام کلزا ٦
١٥١١٩٠١٠ RBD روغن پالم ٧

- ضمناً دستور فرمایید در خصوص سایر موارد که دانه های روغنی و روغن خام به استناد بخشنامه های فوق الذکر با نرخ کمتر ترخیص 
گردیده اند سریعاً نسبت به بررسی و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی با رعایت سایر مقررات اقدام الزم معمول نمایند. همچنین کسر 

دریافتی مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان موضوع ماده(١٣٥) قانون امور گمرکی نمی باشد. 
شایان ذکر است چنانچه کاالهای مزبور قبل از صدور این بخشنامه به گمرک اظهار یا ترخیص شده باشند، مابه التفاوت حقوق 

ورودی مشمول جریمه موضوع ماده(١٠٨) قانون امور گمرکی نخواهد بود.

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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رونوشت: 
- معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بازگشت به نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ١٣٩٩/٨/١٢ جهت استحضار.

دفتر بازبینی و حسابرسی جهت اطالع و اقدام الزم. 
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