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بخشنامه هاي گمركات اجرائی

با سالم و احترام،
    پیرو بخشنامه های شماره ٢٥٥/١٤٠١/١٣٣٢٤٠٨ مورخ ١٤٠١/٩/١٢، ٢٢٩/١٤٠١/١١٣٠٦٦٩ مورخ ١٤٠١/٨/٧ و ٢٢٢/١٤٠١/١٠٩١٤٤٠ 
مورخ ١٤٠١/٨/١با توجه به ابهام برخی گمرکات اجرایی در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده «دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه 

آن» موارد به شرح ذیل اعالم می دارد؛

١-در اجرای جزء (١٥) بند (الف) ماده (٩) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره (١) ذیل آن نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده 

درخصوص «انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی »به شرح ذیل تعیین گردیده است:
الف)چنانچه اقالم یاد شده به تشخیص سازمان غذا و دارو «تولید داخلی مشابه نداشته باشد»، واردات آن مشمول معافیت از پرداخت 

مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد.
ب)چنانچه اقالم یاد شده به تشخیص سازمان غذا و دارو «دارای کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار باشد»، واردات آن مشمول مالیات 

و عوارض با نرخ سه درصد(٣%) خواهد بود.
(مراتب به صورت مبسوط طی بخشنامه ردیف (٢٢٢) ابالغ گردیده است.)

٢-دراجرای نامه شماره ٣٧٧٣٥/م مورخ ١٤٠١/٨/٣رییس دفتر محترم معاون اول رییس جمهور موضوع ابالغ بند(٤)تصمیمات جلسه 
مورخ(١٤٠١/٨/١) در خصوص«بررسی موضوع کمبود دارو در کشور»؛ تا اطالع ثانوی: 

الف) نرخ مالیات برارزش افزوده برای مواد اولیه دارو و شیر خشک اطفال، قطعات ساخت،قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و 
توانبخشی؛یک درصد(١%) تعیین گردیده است.

ب) نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای مواد اولیه دارو وتجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و شیر خشک اطفال؛ چنانچه دارای تولید 
مشابه داخل باشد دو درصد(٢%) تعیین گردیده است.

دقت فرمایند مفاد بند شماره (٢) این بخشنامه صرفا در خصوص مواد اولیه و قطعات می باشدکه مراتب به صورت مبسوط طی بخشنامه ردیف(٢٢٩) ابالغ 
گردیده است.

٣-در اجرای نامه شماره٤١٩٥٢ مورخ ١٤٠١/٨/٢٢ رییس دفترمحترم معاون اول رییس جمهور؛ تاریخ اجرای تسهیالت موضوع بند(٤) 
تصمیمات جلسه مورخ(١٤٠١/٨/١) ابالغی طی بخشنامه ردیف (٢٢٩) از ابتدای سال ١٤٠١ می باشد.

شایان ذکر است مفاد بخشنامه ردیف (٢٥٥) صرفاً در خصوص زمان اجرای تسهیالت بخشنامه ردیف (٢٢٩) می باشد.
بدیهی است استفاده از تسهیالت فوق االشاره در هر مورد منوط به اعالم نظر صریح سازمان غذا و دارو از طریق سامانه جامع امورگمرکی 

بر روی اظهارنامه می باشد.

 

 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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