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جٌاب آقای دکتر هیذری
هعاٍى هحترم اهَر اجتواعی ٍزارت تعاٍى ،کار ٍ رفاُ اجتواعی
جٌاب آقای دکتر ًَربخش
هذیر عاهل هحترم سازهاى تاهیي اجتواعی
جٌاب آقای هٌْذس طاّر هَّبتی
رئیس هحترم ّیات هذیرُ ٍ هذیر عاهل سازهاى بیوِ سالهت ایراى
جٌاب آقای دکتر غفاری
هذیرعاهل هحترم سازهاى بیوِ خذهات درهاًی ًیرٍّای هسلح
جٌاب آقای هٌْذس پرٍیس فتاح قرُ باغ
رئیس هحترم کویتِ اهذاد اهام خویٌی (رُ)
جٌاب آقای دکتر عبذالٌاصر ّوتی
رییس هحترم کل بیوِ هرکسی جوَْری اسالهی ایراى
جٌاب آقای دکتر حویذ پَراصغری
رئیس هحترم اهَر سالهت ٍ رفاُ اجتواعی سازهاى برًاهِ ٍ بَدجِ کشَر
جٌاب آقای دکتر ایرج فاضل
رئیس هحترم سازهاى ًظام پسشکی جوَْری اسالهی ایراى
جٌاب آقای دکتر قاسن جاى بابایی
هعاٍى هحترم درهاى
رئیس هحترم داًشگاُ/داًشکذُ علَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی ...
هَضَع :ابالغ هابِ التفاٍت تعزفِ سال 7931

با سالم و تحیات
با صلَات بز هحوّس ٍ آل هحوّس(ص) ٍ با تقسین احتزام؛ پیزٍ ابالغ تعزفِّای ذسهات تشریصی ٍ زرهاًی سال 7931
هطابق ًاهِ شوارُ  745/52هَرخ ّ ٍ 7931/25/72وچٌیي ابالغ تعزفِ گلَبال ذسهات جزاحی شایع سال  7931طی ًاهِ
شوارُ  745/94هَرخ  ،7931/25/55با تَجِ بِ ابالغ تعزفِ سال جاری زر ارزیبْشت هاُ ٍ السم االجزا بَزى تعزفِّای
ابالغی اس ابتسای فزٍرزیيهاُ ،هابِ التفاٍت اسٌاز ارسالی زر پزًٍسُّای گلَبال ٍ غیزگلَبال بزاساس تصویوات
کارشٌاسی زبیزذاًِ شَرایعالی بیوِ سالهت کشَر بِ شزح سیز ابالغ هیگززز:
 -7هحاسبِ هابِالتفاٍت پزًٍسُ ّای گلَبال (برش زٍلتی ،هزاکش عوَهی غیز زٍلتی ،ذیزیِ ٍ ذصَصی طزف
قزارزاز با ساسهاىّای بیوِگز پایِ بزاساس تعزفِ زٍلتی) زر زٍ هاُ اٍل سال  7931هعازل  4714زرصس کل رقن
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صَرتحساب ارسالی گلَبال سال  ٍ 7934بزای اسٌاز بستزی غیز گلَبال هعازل  573زرصس کل رقن
صَرتحساب ارسالی بزاساس تعزفِ سال  7934اس سَی ساسهاىّای بیوِگز پایِ قابل هحاسبِ ٍ پززاذت
هیباشس7
تبصزُ :زر صَرتی کِ هزاکش طزف قزارزاز ًسبت بِ اذذ ها بِ التفاٍت تعزفِ سال ً 7931سبت بِ
سال گذشتِ اقسام ًوَزُ اًس ،هشوَل ایي بٌس ًوی باشٌس7
 -2زر ّز صَرت کلیِ هزاکش ارائِ ذسهت هکلفٌس اسٌاز ذززاز هاُ سال جاری ذَز را بزاساس تعزفِّای سال
 7931تٌظین ًوایٌس ٍ اسٌاز هذکَر اس ایي تارید ،هشوَل پززاذت هابِالتفاٍت تَسط ساسهاىّای بیوِگز
ًرَاّس بَز7
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