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بخشنامه هاي گمركات اجرائی

با سالم و احترام،
پیرو بند (٧) بخشنامه شماره ٧٣/٣٣٠٠٦٧/٤٦٤٦/٣٥١٢٣/ م مورخ ١٤٠١/٩/٣٠ به پیوست تصویر نامههای شماره 
٢١٠/٢٣١٤٦/ص مورخ ١٤٠١/١٠/٢٨ و ٢٠٠/٦٥٦٧٧/د مورخ ١٤٠١/١٠/١٢ سازمان امور مالیاتی کشور جهت اقدام الزم با 

رعایت موارد به شرح ذیل و رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد:
١-بموجب مصوبه مراجع قانونی « به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک اجازه داده می شود به استناد بند (ت) ماده 
(٣٨) قانون رفع موانع تولید و ماده (٦) قانون امور گمرکی با هدف جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان 
کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشینآالت و تجهیزات خط تولید همانند نحوه دریافت حقوق 
ورودی، اخذ مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه را بصورت ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه تا سر رسید تعیین 

شده (پایان سال مالی) دریافت نماید.»
٢-اعتبار مصوبه مزبور برای پذیرش ضمانت نامه بانکی مالیات بر ارزش افزوده کاالهای فوق تا پایان آبانماه سال ١٤٠٢ 

می باشد.
٣-پذیرش ضمانتنامههای بانکی مالیات بر ارزش افزوده کاالهای مشروحه فوق که از این پس تا پایان سالجاری اظهار 
میشوند با سررسید حداکثر آخرین روز سالجاری (پایان سال مالی ١٤٠١) و پذیرش ضمانتنامههای بانکی مالیات بر ارزش 
افزوده کاالهای فوق االشاره که از ابتدای سال آینده تا آخر آبان ماه سال ١٤٠٢ اظهار خواهند شد با سررسید حداکثر 

آخرین روز سال آتی ( پایان سال مالی ١٤٠٢) بالمانع می باشد.
٤-با ابالغ این بخشنامه، پذیرش ضمانتنامه بانکی جایگزین اخذ گواهی چک موضوع بخشنامه شماره ٢٦٢/١٤٠١/١٣٥٤٤٣٩ 

مورخ ١٤٠١/٩/١٥ برای ماشینآالت و تجهیزات خط تولید می گردد.

 

 

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

- سازمان امور مالیاتی کشور جهت استحضار.
- دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشت به نامه شماره ٦٠/٢٣٢٨٥٧ مورخ ١٤٠١/١٠/٤ جهت استحضار.

- معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع جهت استحضار.
- معاونت محترم برنامه ریزی و امور بین الملل جهت استحضار.
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