
شماره سریال:           ١١٤٤٨٧٠٣ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»
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بخشنامه هاي گمركات اجرائی
با سالم و احترام،

     -پیرو بخشنامه های شماره ٣١٧/١٤٠٠/١٦٢٨٤٣٦ مورخ ١٤٠٠/١١/٢٧( ابالغ نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال ١٤٠١ 
کاالهای بند ت ماده ٢٦ ) و شماره  ٦٦/١٤٠١/٣١٧١٦٣ مورخ ١٤٠١/٣/٩ ( ابالغ فهرست ردیف های تعرفه کاالهای بند الف، 

پ، ت ماده ٢٦ ) ، مراتب به شرح ذیل جهت اقدام الزم با رعایت کامل سایر مقررات اعالم می دارد:
 ١- ضمن ارسال تصویر نامه شماره ٢٠٠/٤٦٨٠/ص مورخ ١٤٠١/٣/١٦ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، اعالم     

می دارد بموجب تبصره (١) بند (ت)  ماده (٢٦) قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش سالیانه پنج واحد درصد به نرخ های 
تعیین شده در بند ( ت) ماده (٢٦) صرفاً جهت سیگار ، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی موضوع جزء(٣) بند مذکور می باشد و 
این افزایش سالیانه نرخ ، مشمول کاالهای جزء (٤) توتون خام، و جزء (٥) توتون فرآوری شده نمی گردد. لذا پیرو بخشنامه 
شماره ٣١٧/١٤٠٠/١٦٢٨٤٣٦ مورخ ١٤٠٠/١١/٢٧ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاالهای جزء(٣)، (٤) و (٥) در سال ١٤٠١ به 

شرح جدول ذیل اعالم می گردد:

٢- پیرو بند (١) بخشنامه شماره ٦٦/١٤٠١/٣١٧١٦٣ مورخ ١٤٠١/٣/٩ ، بپیوست یک فقره فایل اکسل حاوی ردیف های تعرفه 
کاالهای بند (ت) ماده (٢٦) به تفکیک نرخ مالیات بر ارزش افزوده متضمن اصالحات بند (١)  فوق، ارسال می گردد.

 

 

رونوشت: 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين

نرخ مالیات و عوارض ارزض افزوده در سال ١٤٠١ شرح ردیف
%٧٠ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی ١
%١٠ توتون خام وارداتی ٢
%٣٥ توتون فرآوری شده وارداتی ( خرمن توتون ) ٣
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١- دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی پیرو نامه شماره ١٤٠٠/١٧٠٣٨٣٣ مورخ ١٤٠٠/١٢/٩ و بخشنامه شماره 
٦٦/١٤٠١/٣١٧١٦٣ مورخ ١٤٠١/٣/٩ جهت اطالع  و اقدام الزم در سامانه جامع گمرکی.

٢- دفتر بازبینی و حسابرسی جهت اطالع و اقدام الزم 
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نوع كاال شماره تعرفه 
توتون و تنباكو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده24011000
تنباكو كه قسمتي يا تمام برگهاي آن دور بريده يا  ساقه بريده باشد24012010
ساقه توتون  منبسط شده  ، دمار توتون24012030
برگ  توتون منبسط شده 24012040
سايرتوتون و تنباكوي خام يا نساخته24012090
سيگار برگ (از جمله سيگارهاي برگ نوك بريده )و سيگاريلو، حاوي توتون24021000
سيگار حاوي توتون24022000
ساير سيگارها24029000
تنباكوي قليان ( منظور تنباكو براي كشيدن و دودكردن در قليان است حتي اگر با ميوه طمع دار شده باشد )24031100
 -توتون  آماده يا  فرآوري شده (خرمن  آماده ) براي توليد سيگارت24031910
 ساير تنباكوها براي دود كردن حتي اگر شامل بدل تنباكو به هر نسبتي باشد24031990
توتون  و تنباكوي (هموژنيزه ) يا  (دوباره ساخته)24039100
 خميرتوتون حاصل از آخال24039910
 - سايرتوتون و تنباكو 24039990
آخال توتون و تنباكوي (ساقه ،دم برگ، خاكه، رگه برگ)24013000
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