
 

 

 4531بخشنامه: 
 در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر قراردادهاي حمل و نقل عمومی مسافري

  4351شماره: 

  04/04/1390تاریخ:

  پیوست:

  بخشنامه

  الف  بر ارزش افزوده) قانون مالیات 12) ماده (12بند (  90  015

  مخاطبین
  روساي محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

  مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
  مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

  مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
  افزوده بر قراردادهاي حمل و نقل عمومی مسافريدر خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش   موضوع

نظر به اینکه در اجراي مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسط فعاالن اقتصادي که به ارائه خدمات حمل و نقل مسافر 

گردیده است، از طریق انعقاد قرارداد حمل و نقل مسافر (اعم از دورن شهري و برون شهري) اشتغال دارند،سواالتی مطرح 

  دارد:لذا به منظور اجراي صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد براي مودیان و ادارات امور مالیاتی مقرر می

) قانون مالیات بر ارزش افزوده،ارائه خدمات حمل و نقل عمومی 12) ماده (12. از آنجاییکه وفق مقررات بند (1

یلی، هوایی و دریایی به صورت کلی از پرداخت مالیات و عوارض مسافري درون شهري و برون شهري، جاده اي، ر

لذا ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافري از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول مقررات بند ;معاف می باشد

  ) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است.12) ماده (12(

مسافر در داخل کشور ( اعم از اینکه با قرارداد یا بـدون قرارداد باشد) با وسائل نقلیه . حمل و نقل برون شهري 2

) قـانون فـوق الـذکر 43ماده (» الف«زمینی ( به استثناء ریلی)، دریایی و هـوایـی مـشمول عوارض مـوضوع بـند

  مزبور مطابق مقررات خواهند بود.، بنابراین اشخاص و موسسات حمل و نقل مسافر مکلف به پرداخت عوارض باشدمـی

 ریزي و مدیریتالزم به ذکر است، در مواردي که فعاالن اقتصادي مطابق قراردادهاي منعقده صرفا وظیفه برنامه

امور حمل و نقل را اجرا و در واقع اقدام به ارائه خدمات مدیریت حمل و نقل نمایند (به عبارتی درآمد تحـصیلی 

عقده، ناشی از حمل و نقل مسافر نباشد) در این صورت ارائه خدمات مزبور مشمول معافیت آنان مطابق قرارداد من

  ) قانون نخواهد بود.12) ماده (12موضوع بند (

  محمد قاسم پناهی

  معاون مالیات بر ارزش افزوده
  

 


