
شماره سریال:           ١١٤٠١٨۹٦ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/٣٢٢١٧٢شماره:
١٤٠١/٠٣/١٠تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

گمرکات اجرایی 

با سالم و احترام،
    پیرو بخشنامه شماره ٣٦٥/١٤٠٠/١٨٢٢٣٥٧ مورخ ١٤٠٠/١٢/٢٨ در خصوص بند(٣) مصوبات شصت و ششمین جلسه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی، موضوع تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات گندم، برنج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، 
قند، شکر و گوشت قرمز معادل یک (١) درصد، بپیوست تصویر نامه شماره ١٤٠١/٣١٦٢٤ مورخ ١٤٠١/١/١٥ دفتر تعرفه 

پیرامون اعالم فهرست ردیف های تعرفه کاالهای مورد اشاره جهت اقدام الزم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد.

 

 

رونوشت به:
- سرکارخانم باقری پور، مدیرکل محترم دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی، پیرو بخشنامه صدرالذکر، به پیوست 

تصویر نامه شماره ١٤٠١/٣١٦٢٤ مورخ ١٤٠١/١/١٥ دفتر تعرفه ارسال می گردد ، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به  
بارگذاری  ردیف تعرفه های اعالمی دفتر تعرفه  طی نامه مذکور در سامانه جامع گمرکی اقدام و نتیجه اقدامات به این دفتر 

اعالم نمایند .

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين



شماره سریال:           110٩74٩4 «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

1401/٣1٦24شماره:
1401/01/1٥تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

جناب آقاي گلی
مدير كل محترم مركز مبارزه با جرائم سازمان يافته

با سالم و احترام،
       بازگشت به رونوشت نامه شماره 1401/1٣٦٦0 مورخ 1401/1/٩ عنوان دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی درخصوص 
تعیین کد تعرفه تعداد 7 ردیف کاالی موضوع بخشنامه شماره 1400/1822٣٥7 مورخ 1400/12/28 دفتر واردات به شرح ذیل بر اساس 

جدول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1400 اعالم می گردد: 

گندم و مخلوط گندم 1001
- گندم دروم :

- - سایر 10011٩00
- - -گندم دامی   1001٩٩10

- - -گندم معمولی   1001٩٩20
- - -گندم سیاه   10081000

برنج 100٦
             : (paddy برنج پادی) شلتوک - 100٦10

- - - سایر   100٦10٩0
-برنج قهوه ای   100٦2000

- - -برنج نیمه سفید شده                                                   100٦٣010
- - -برنج کامل سفید شده حتی صیقلی یا براق شده           100٦٣020

-خرده برنج                                                                100٦4000
لوبیای سویا حتی به صورت خرد شده 1201

- - -دانه سویا تراریخته 1201٩010
- - -سایر 1201٩0٩0

بادام زمینی، تفت داده نشده یا به نحو دیگر پخته نشده، .... 1202
-سایر:

- -درون غالف سخت 12024100
- -بدون غالف سخت، حتی شکسته شده 12024200

کلزا یا دانه کلزا حتی خرد شده 120٥

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين



شماره سریال:           110٩74٩4 «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

1401/٣1٦24شماره:
1401/01/1٥تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

-کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیداروسیک: 120٥
- - -دانه کلزا تراریخته 120٥1020

- - -سایر 120٥10٩0
-سایر: 120٥٩0

- - -سایر ( تراریخته ) 120٥٩010
- - -سایر 120٥٩0٩0

دانه آفتابگردان حتی خرد شده  120٦00
- - - برای روغن کشی 120٦0010

- - - سایر 120٦00٩0
سایر میوه ها و دانه های روغنی حتی خرد شده 1207

-هسته میوه نخل و مغز آن 12071000
-دانه کنجد: 120740

- - -سایر 120740٩0
- - -دانه کدو(برای مصارف روغن کشی) 1212٩٩٣0

روغن سویا و اجزاء آن، ... 1٥07
-روغن خام، حتی صمغ گرفته 1٥071000

روغن بادام زمینی و اجزاء آن، ... 1٥08
-روغن خام 1٥081000

روغن نخل و اجزاء آن، ... 1٥11
-روغن خام 1٥111000

روغن دانه آفتابگردان یا روغن کارتان و اجزاء آن ها:
- -روغن خام 1٥121100

-روغن پنبه دانه و اجزاء آن:
- -روغن خام، حتی ماده سمی آن گرفته شده 1٥122100

-روغن نارگیل (روغن کپرا)و اجزاء آن:
- -روغن خام 1٥1٣1100

-روغن پالم کرنل یا روغن باباسوو اجزاء آن ها:
- -روغن خام 1٥1٣2100



شماره سریال:           110٩74٩4 «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

1401/٣1٦24شماره:
1401/01/1٥تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

-روغن کلزا یا کانوال دارای مقدار کمی اسیداروسیک و اجزاء آن:
- -روغن خام 1٥141100

-سایر:
- -روغن خام 1٥14٩100

-روغن تخم کتان و اجزاء آن:
- -روغن خام 1٥1٥1100

-روغن ذرت و اجزاء آن:
- -روغن خام 1٥1٥2100

قند و شکر نیشکر یا چغندر و ساکاروز ... 1701
-شکر خام بدون اضافه کردن مواد خوشبوکننده یا مواد رنگ کننده:

- - از چغندر 17011200
- - از نیشکر 17011٣00

- - از سایر نیشکرها 17011400
- سایر:

- -که به آن مواد خوشبوکننده یا رنگ کننده اضافه شده 1701٩100
- - سایر 1701٩٩00

گوشت حیوانات از نوع گاو، تازه یا سردکرده 0201
-الشه یا شقه: 020110

(Veal)گوساله- - - 02011010
- - -سایر 020110٩0

-سایر قطعات با استخوان: 020120
- - -ران 02012010

- - -راسته 02012020
- - -سردست و سینه 020120٣0

- - -سایر 020120٩0
-بی استخوان: 0201٣0

- - -ران 0201٣010
- - -راسته 0201٣020



شماره سریال:           110٩74٩4 «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

1401/٣1٦24شماره:
1401/01/1٥تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

- - -سردست و سینه 0201٣0٣0
- - -سایر 0201٣0٩0

گوشت حیوانات از نوع گاو، منجمد  0202
-الشه یا شقه:  020210

(Veal)گوساله - - - 02021010
- - -سایر 020210٩0

-سایر قطعات با استخوان: 020220
- - -ران 02022010

- - -راسته 02022020
- - -سردست و سینه 020220٣0

- - -سایر 020220٩0
-بی استخوان: 0202٣0

- - -ران 0202٣010
- - -راسته 0202٣020

- - -سردست و سینه 0202٣0٣0
- - -سایر 0202٣0٩0

گوشت از نوع خوک، تازه، سردکرده یا منجمد 020٣
-تازه یا سردکرده:

- -الشه یا شقه 020٣1100
- -ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان 020٣1200

- -سایر 020٣1٩00
-منجمد:

- -الشه یا شقه 020٣2100
- -ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان 020٣2200

- -سایر 020٣2٩00
گوشت از نوع گوسفند یا بز، تازه، سردکرده یا منجمد 0204

-الشه و شقه بره، تازه یا سردکرده 02041000
-سایر گوشت های از نوع گوسفند، تازه یا سردکرده:



شماره سریال:           110٩74٩4 «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

1401/٣1٦24شماره:
1401/01/1٥تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

- - الشه یا شقه 02042100
- -سایر قطعات با استخوان 02042200

- -بی استخوان 02042٣00
- الشه و شقه بره، منجمد 0204٣000

- سایر گوشت های از نوع گوسفند منجمد: 
- - الشه یا شقه 02044100

- -سایر قطعات با استخوان 02044200
- -بی استخوان 02044٣00

-گوشت بز 0204٥000
گوشت اسب، االغ، قاطر یا استر، تازه، سردکرده یا منجمد 020٥0000

سایر گوشت ها و احشاء خوراکی گوشت، تازه،سردکرده یا منجمد 0208
-از شترها و سایر گونه های شتر 0208٦000

گوشت و احشاء گوشت، نمک زده، در آب نمک، خشک کرده یا دودی، ... 0210
-گوشت خوک:

- -ژامبون، سردست و قطعات آن ها به صورت با استخوان 02101100
- -سینه (با رگه های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن 02101200

- -سایر 02101٩00
-گوشت حیوانات از نوع گاو 02102000

 

 

رونوشت:
 جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم دفتر واردات بازگشت به نامه شماره 1401/7128 مورخ 1401/1/7 جهت آگاهی
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