
 

 

 200/98/97بخشنامه:  
 تولید و تبدیل خودروي تاکسی، ون حمایت از«ضو هیأت دولت درخصوص طرح ) مصوبه اعضاي شوراي اقتصاد ع9بند ( ابالغ

 «گاز طبیعی فشرده سوز تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به(

 
 200/98/97 شماره:

  1398/11/28تاریخ: 

  بخشنامه

  فال  قانون مالیات بر ارزش افزوده 17و  14مواد   98  97 

  مخاطبان/ ذینفعان
  امور مالیاتی شهر و استان تهران 

  ادارات کل امور مالیاتی

  موضوع
حمایت از تولید و «) مصوبه اعضاي شوراي اقتصاد عضو هیأت دولت درخصوص طرح 9ابالغ بند (

  »(تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به گاز طبیعی فشرده سوز تبدیل خودروي تاکسی، ون

 1398/9/23مورخ  537573) نامه شماره 9و با عنایت به حکم مالیاتی بند ( 1396/12/15/د مورخ 260/7998پیرو بخشنامه شماره 

سازمان برنامه و بودجه با موضوع تصمیم اعضاي شوراي اقتصاد هیأت دولت  در رابطه با طرح حمایت از تولید و تبدیل خودروي 

پرداخت هاي موضوع این طرح به عنوان «افربر شخصی گاز طبیعی فشرده سوز مبنی بر اینکه تاکسی، ون (تاکسی) ، وانت و مس

پرداخت بالعوض دولت بابت جبران سرمایه گذاري و یا یارانه صرفه جویی حامل هاي انرژي محسوب گردیده، لذا از شمول قانون 

و با عنایت به » ) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.14مالیات بر ارزش افزوده خارج و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ماده (

) نامه فوق، پرداختهاي بالعوض دولت بابت جبران سرمایه گذاري و یا یارانه صرفه جویی حامل هاي  انرژي 9) و (1-1مفاد بندهاي (

انه سوز) برابر خودروهاي بنزینی همانند در رابطه با تولید کارخانه اي خودرو هاي دو گانه سوز مشروط به فروش این خودروها (دوگ

آن ها شده است. بنابراین چون پرداختهاي مذکور در قبال عرضه کاال و ارائه خدمات صورت می پذیرد، پذیرش اعتبار در دوره باز 

 28004) بخشنامه 4() قانون مالیات بر ارزش افزوده (رعایت بند 17پرداخت سرمایه گذاري مزبور به خودرو سازان براساس مفاد ماده (

درخصوص تخصیص و تسهیم مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کاال و خدمات (نهاده ها) به عنوان اعتبار یا  1388/11/12مورخ 

هزینه) خواهد بود و چنانچه تسهیالت مذکور با همین فرآیند ( بدون دریافت وجه یا کاهش معنادار بهاي تبدیل براساس تصمیم 

اقتصاد) براي مراکز مجاز مورد تأیید شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی (کارگاهی) جهت تبدیل خودرو اعضاي شوراي 

 3هاي بنزینی موضوع این طرح ( تاکسی، وانت و مسافربر شخصی) گاز طبیعی فشرده سوز اختصاص یابد، حکم اخیر (مفاد تبصره 

  بود.) قانون) در مورد آنان نیز جاري خواهد 17ماده (

  امیدعلی پارسا

   رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  مرجع ناظر:   مدت اجرا:  تاریخ اجرا: 
  دادستانی انتظامی مالیاتی

  نحوه ابالغ: 
  فیزیکی/ سیستمی

  
 


