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 بخشنامه

  
73 1400 

( قانون مالیات بر ارزش افزوده 30( و )29(، )28مواد )

 های مستقیم قانون مالیات(  17ماده ) و 1400مصوب سال 
 /الفم

  

 مخاطبان/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع

گذاری، عوارض ساالنه و مالیات نقل و انتقال انواع  اعالم مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره

(، 28های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد ) موتورسیکلتخودروهای سبک و سنگین و 

های  ( قانون مالیات17ماده ) و 1400( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 30( و )29)

 مستقیم

، بدینوسیله فایل الکترونیکی 1400( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 28( ماده )1در اجرای تبصره )

گذاری، عوارض ساالنه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک  مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهحاوی 

( 17( قانون مذکور و ماده )30( و )29(، )28های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد ) و سنگین و موتورسیکلت

 های مستقیم، به شرح جداول; قانون مالیات

گذاری، عوارض ساالنه و عوارض ساالنه آالیندگی انواع خودروهای  و عوارض شمارهمأخذ محاسبه مالیات  - 1

 سبک و سنگین تولید داخل . 

گذاری، عوارض ساالنه و عوارض ساالنه آالیندگی انواع خودروهای  مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره - 2

 سبک و سنگین وارداتی .

اری، عوارض ساالنه و عوارض ساالنه آالیندگی انواع گذ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره - 3

 های تولید داخل . موتورسیکلت

گذاری، عوارض ساالنه و عوارض ساالنه آالیندگی انواع  مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره - 4

 های وارداتی . موتورسیکلت



 داخل. مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین تولید  –5

 مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی.  – 6

 داخل. های تولید مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلت  – 7

 های وارداتی. مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلت  - 8

 شود.  ارسال می 1401با رعایت نکات ذیل جهت اجرا در سال 

گذاری انواع خودروهای  ، شماره1400( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 28به استناد ماده ) الف(

سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، 

 باشد.  ل مالیات و عوارض سبز میهای مندرج در جدول موضوع این ماده، مشمو طبق نرخ

( قانون مارالذکر، نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت تولید داخل و وارداتی، به 30طبق مقررات ماده )  ب(

های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، به ترتیب مشمول مالیات نقل و انتقال به  استثنای ماشین

( قانون برای سال تولید می 28) ( ماده 1%( به مأخذ مذکور در تبصره )2دودرصد )%( و 1درصد ) میزان یک

%( همان مأخذ 10درصد ) سال پس از سال تولید، ساالنه ده تا شش باشند.  مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده 

 %( مأخذ یادشده است.40درصد ) های ششم به بعد، چهل یابد و برای سال کاهش می

ای که جدیدا  ( قانون صدراالشاره، ماخذ مالیات و عوارض برای وسائط نقلیه28( ماده )1ای تبصره )در اجر ج(

 شود.شوند، توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان تعیین و اعالم می تولید یا وارد می

استان و سامانه مالیات بر ارزش افززوده بزه آدرس  ftpشایان ذکر است، فایل الکترونیکی پیوست این بخشنامه، در 

www.vat.ir  در بخزززش اطالعیززززه هززززا و بخشززززنامه هزززا و همچنززززین پورتززززال سززززازمان امزززور مالیززززاتی کشززززور بززززه

       باشد.ت مالیاتی قابل دسترس میدر قسمت پایگاه قوانین و مقررا www.Intamedia.irنشانی

  

 

http://www.vat.ir/
http://www.vat.ir/
http://www.intamedia.ir/

