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انواع خودروهای وارداتی  اعالم بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی

 مستقیم های مالیاتقانون  71 ماده و افزوده ارزشقانون مالیات بر  24و  24موضوع مواد 
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 بخشنامه
قانون  71و ماده  افزوده ارزش( قانون مالیات بر 24( ماده )6تبصره ) 89 88  

 مستقیم های مالیات
 الف/م

 امور مالیاتی شهر و استان تهران مخاطبان/ ذینفعان
 ادارات کل امور مالیاتی

اعالم بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق  موضوع
قانون مالیات بر  24و  24ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 

 مستقیم های مالیاتقانون  71و ماده  افزوده ارزش
( قانون 01و ماده ) 0981مصوب  افزوده ارزش( قانون مالیات بر 29( و )20در اجرای مواد )

( حاوی بهای فروش انواع خودروهای CDلوح فشرده ) وسیله بدینمستقیم،  های مالیات
تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای 

( 009محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده )
 گیرد، به شرح جداول;می اصالحی قانون ثبت قرار

ارزش  مجموع .0فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل.  یبها .0
 گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی.

و عوارض سالیانه خودروهای  گذاری شمارهفروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض  یبها .9
 داخل.تولید 

و  گذاری شمارهارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض  مجموع .2
برای  0988عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل )جهت اجرا در سال 

میالدی برای خودروهای وارداتی( ارسال  0202خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 
 :شود می

قانون الحاق  02( اصالحی قانون ثبت )موضوع ماده 009( ماده )0تبصره ) الف( با توجه به
( مبنای وصول حق 01/8/0982موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا 
ت نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیا

 خواهد بود. افزوده ارزشقانون مالیات بر  20ماده 



ب( مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و 
است، بر اساس  شده نصب ها آنتجهیزاتی از قبیل جرثقیل، باالبر، بونکر و میکسر بر روی 

برای خودروهای مربوط،  شده نییتعبهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی 
 محاسبه قابلهای مندرج در جداول مذکور اسی آن، از ردیفبا توجه به نوع، تیپ، مدل و ش

 و وصول خواهد بود.
( قانون صدراالشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا 20( ماده )6ج( در اجرای تبصره )

مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد 
توسط دفتر فنی و  شوند میبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد بعد از تاریخ مقرر در ت

 .گردد میمدیریت ریسک مالیاتی این سازمان اعالم 
( )مربوط به مالیات و 2( و )9در جداول ) شده اعالمهمچنین از آنجائی که ارزش و مدل سال 

مندرج در  یها ارزشانواع خودروی سواری و وانت دو کابین( مطابق  گذاری شمارهعوارض 
مقتضی است برای اخذ  باشد یم( )مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو( 0( و )0جداول )

( فاقد ارزش 0( و )0در جداول ) ها آنخودروهایی که مدل سال  گذاری شمارهمالیات و عوارض 
 مراتب از دفتر مذکور استعالم گردد. باشد یم

 امیدعلی پارسا
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
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