
شماره سریال:           ١٢١٠٩٣٥٤ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/١٠٠٩٨٩٦شماره:
١٤٠١/٠٧/١٧تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصادی و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

بخشنامه هاي گمركات اجرائی
با سالم و احترام،

     پیرو بخشنامه های شماره ١٧/١٤٠٠/١٤١٧١٦ مورخ ١٤٠٠/٢/٦ ، ٣٥٦/١٤٠٠/١٨٠٧٣٦٧ مورخ ١٤٠٠/١٢/٢٥ ، 
٤٦/١٤٠١/٢٣٢٢٥٥ مورخ ١٤٠١/٢/٢٥ و  ١٠٨/١٤٠١/٤٧٦٦٤٢ مورخ ١٤٠١/٤/٨در خصوص ردیف های درآمدی 
قانون بودجه، به پیوست تصویر نامه شماره ١٤٠١/٨٩٥٥٤٦ مورخ ١٤٠١/٦/٢٢ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع به 
انضمام جدول شماره ١٦ قانون بودجه سال ١٤٠١ - تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره (٥) قانون بودجه، 

جهت اطالع و اقدام الزم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد.
- شایان ذکر است با توجه به توضیحات ذیل جدول مذکور ، سایر نرخ تعرفه های مندرج در جدول شماره (١٦) قانون 
بودجه سال ١٤٠٠ که در جدول سال جاری درج نگردیده اند، در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات، به قوت 

خود باقی می باشند.

 

 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين



شماره سریال:           ١١٩٩۷٩٣٠ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/٨٩٥٥٤٦شماره:
١٤٠١/٠٦/٢٢تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصادی و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

جناب آقاي عسگري
معاون محترم امور گمركی

با سالم و احترام،
        به پیوست تصویر جدول شماره (١٦) قانون بودجه سال ١٤٠١ درخصوص نرخ تعرفه کاالهای موضوع ردیف درآمدی 
١٦٠١٣٢( درآمد  حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی، غله و...) جهت استحضار و اقدام 

مقتضی بحضور ارسال می گردد .
       ضمناً با توجه به توضیحات ذیل جدول مذکور، سایر تعرفه های مندرج در جدول(١٦) قانون بودجه سال ١٤٠٠ که در 

جدول سال جاری درج نگردیده اند، در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات، به قوت خود باقی می باشند.

 

 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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 (١5بی زضآٗس١بی ٗٞيٞع رسّٝ ق٘بضٟ ) تؼطك٠ -16رسّٝ ق٘بضٟ 
 ٛطخ تؼطك٠ )ضيبّ( ػٜٞاٙ رعء ٗٞيٞع تؼطك٠ ضزيق

 140121اٝٓی٠ آٙ ٗٞيٞع ضزيق زضآٗس حبنْ اظ حن آخجت زاضٝ يب ٗٞاز  20

حجت ١ط ٜٗجغ ذبضری تٞٓیس ًٜٜسٟ ٗٞازاٝٓی٠، ثؿت٠ ثٜسی ٝ كطآٝضزٟ ١بی ذٞضاًی، آقبٗیسٛی، آضايكی، 

 ث٢ساقتی، ؾٜتی، َجیؼی، ٌْٗ٘، قیطذكي ٝ تز٢یعات ٝ ٗٔعٝٗبت پعقٌی ٝ ٗٔعٝٗبت زاضٝيی
107.250.000 

ٗٞازاٝٓی٠، ثؿت٠ ثٜسی ٝ كطآٝضزٟ ١بی ذٞضاًی،آقبٗیسٛی، انالح ٝ ت٘سيس ١ط ٜٗجغ ذبضری تٞٓیس ًٜٜسٟ 

 آضايكی، ث٢ساقتی، ؾٜتی، َجیؼی، ٌْٗ٘، قیطذكي ٝتز٢یعات ٝٗٔعٝٗبت پعقٌی ٝ ٗٔعٝٗبت زاضٝيی
50.600.000 

 107.250.000 نسٝض پطٝا٠ٛ ٝضٝز ١ط هٖٔ كطآٝضزٟ ١ب ٝ ٗٞاز اٝٓی٠ زاضٝيی،ٗٞاز اٝٓی٠ ٗٔعٝٗبت زاضٝيی ٝزاض١ٝبی َجیؼی

 50.600.000 نسٝض پطٝا٠ٛ ٝضٝز ١ط هٖٔ كطآٝضزٟ ١ب ٝ ٗٞاز اٝٓی٠ زاضٝيی،ٗٞاز اٝٓی٠ ٗٔعٝٗبت زاضٝيی ٝزاض١ٝبی َجیؼی

21 

زضآٗس حبنْ اظ اذص ػٞاضو اظ ٝاضزات ٗیٟٞ ٝ ؾجعيزبت ٝ ؾٕ٘ٞ ًكبٝضظی، ؿ٠ٔ، 

ثطٛذ، چبی،  ٛكبء ٢ٛبّ ٝ پیبظ١بی ُْ ١بی ظيٜتی، اٛٞاع چٞة، اٛٞاع ثصض پٜج٠،

 160132ًٜزب٠ٓ، ٓٞثیب، ًٔعا، رٞ، شضت ٝ زا٠ٛ ١بی ضٝؿٜی ٗٞيٞع ضزيق 

 700 ١ط ًیٔٞ اٛٞاع ٗیٟٞ ٝ ؾجعيزبت

 14640 ١ط ٓیتط/ًیُٔٞطٕ ؾٖ آٗبزٟ ًكبٝضظی

 7320 ١ط ٓیتط/ًیُٔٞطٕ ؾٖ كٜی ٝاضزاتی

 200 ١ط ًیٔٞ ؿالت

 200 ١ط ًیٔٞ زا٠ٛ ١بی ضٝؿٜی

 200 ًٜزب١٠ٓط ًیٔٞ 

 300 ١ط ًیٔٞ اٛٞاع چٞة

 500 ١ط ًیٔٞ اٛٞاع چبی 

 250 اٛٞاع ثصٝض ًبقتٜی اػٖ اظ ٗحهٞالت ًكبٝضظی

 200 ١ط ًیٔٞ اٛٞاع پیبظ ُْ ١بی ه٠٘ٔ ٝ ٢ٛبّ

 500 ١ط ًیٔٞ پٜج٠

 ذٞا١س ثٞز. ث٠ هٞت ذٞز ثبهیزض نٞضت ػسٕ ٗـبيطت ثب هٞاٛیٚ ٝ ٗوطضات   اؾت٠ً زض ايٚ رسّٝ ٛیبٗسٟ ًْ ًكٞض 1400هبٛٞٙ ثٞزر٠ ؾبّ  (16)تؼطك٠ ١بی ٜٗسضد زض رسّٝ * *
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