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قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده   

 

  1صفحه  

شک و تجهیزات پزشکی از  شیر خ قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی  
   پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 

مجلس  ۲۳/۹/۱۴۰۱مصوب   

کی و توانبخشی شامل لوازم کار، مواد اولیه و قطعات  واردات مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیر خشک اطفال، موارد مصرفی در حوزه پزش   -ماده واحده

 با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت صنعت، معدن و 
ً
تجارت از  ساخت و یدکی تجهیزات که فاقد مشابه تولید داخل باشند صرفا

 .در مبادی گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است ١٤٠١سال 

م  در صورت احراز عدم استفاده از کاالهای وارداتی مذکور در این قانون در صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی یا عدم ارسال شناسه گذاری اقل  -۱صرهتب

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب  (۷) محصول نهایی تولید شده از ماده اولیه در سامانه رهگیری و کنترل اصالت موضوع بند »پ« ماده 

 .میشود  ۱۴۰۰/ ۳/ ۲ انون مالیات بر ارزش افزوده مصوبق(  ۷) واردات مذکور مشمول مالیات و عوارض متعلق با نرخ موضوع ماده   ۱۳۹۵/ ۱۱/ ۱۰

 .نماید وزارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراتب را جهت اخذ مالیات و عوارض موضوع این تبصره به سازمان امور مالیاتی کشور اعلم

نیاز بازار واردات آنها به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش    درصورت ضرورت واردات کاالهای مذکور به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به   -۲تبصره  

  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب  پزشکی و تأیید وزارت صنعت معدن و تجارت با رعایت

 در مبادی گمرکی مجاز است(  ۲و شمول مالیات بر ارزش افزوده با نرخ دو درصد )    ۲/۱۳۹۸/ ۱۵

وز انون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی ر ق

 .به تایید شورای نگهبان رسید ۱۴۰۱/ ۱۰/ ۱۴ چهارشنبه مورخ بیست و سوم آذرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ

 محمد باقر قالیباف 
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