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 بخشنامه 

( قانون مالیات بر ارزش افزوده 30( و )29( و )28مواد ) 1400 71  
 الف 1400مصوب سال 

مخاطبان/ 

 ذینفعان
 مالیاتی شهر و استان تهرانامور 

 ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع
انتقال انواع  عالم ماخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری، عوارض ساالنه و مالیات نقل وا

 (29)، (28)وارداتی موضوع مواد  های تولید داخل یا خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت
 1400قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  (30)و

 10/1400/ 1اریخ تاز  1400/ 0 / 0 ارزش افزوده مصوب  ربا عنایت به الزم االجرا شدن مفاد قانون مالیات ب

و سنگین و  سبک هاین یاد شده که طی آن، انواع خودرو( قانو0 ( و )9 (، )8 اجرای مواد ) و در

عوارض ساالنه و  ،رداتی مشمول مالیات و عوارض شماره گذاریتولید داخل یا وا هایسیکلت موتور

ده رها( شکشاورزی و شناو ین های راه سازی، کارگاهی، معدنی،استثنای ماشبه مالیات نقل و انتقال )

 مقرر می دارد: اند،

، کارگاهی، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی -1

 موضوع بخشنامه( 1معدنی، کشاورزی و شناورها بر اساس ماخذ تعیین و ابالغ شده طبق جدول )

بخشنامه شماره ( موضوع  )خودروهای تولید داخل( و جدول ) 99 14/10/1مورخ  00 /99 /70 شماره 

ای سیکلت ه)خودروهای وارداتی( می باشد و برای انواع موتور 1400/ 0 /1 مورخ  00 /09/1400

 پیوست این بخشنامه می باشد. 6 و5  اولوارداتی به شرح جدو تولید داخل 

مذکور، نرخ مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و قانون  0 م به ذکر است بر اساس ماده زال

 ( می باشد.% وارداتی از  تاریخ الزم االجرا شدن این قانون )سنگین و موتورسیکلت 

شماره گذاری  و عوارض ساالنه موضوع مواد یادشده برای خودروهای سواری  مالیات و عوارض    - 

امه های پیوست بخشن(  ) ولذهای مندرج در جدو وانت دو کابین تولید داخل بر مبنای ماخ

و برای خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی  99 14/10/1مورخ  99 14/10/1مورخ  00 /99 /70 

و  1400/ 0 /1 مورخ  00 /09/1400امه های پیوست بخشن( 4ماخذهای مندرج در جدول ) یناببر م

 71/1400/200شماره : 

 25/10/1400تاریخ: 

https://hemattaraz.ir/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-200-99-70-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-1399-10-14/
https://hemattaraz.ir/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-200-99-70-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-1399-10-14/
https://hemattaraz.ir/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-210-1400-09-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-1400-02-21/
https://hemattaraz.ir/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-210-1400-09-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-1400-02-21/
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ص مالیات و عوارض شماره ذکور )در خصوقانون م 8 ( ماده 4( الی )1های ) با رعایت مفاد تبصره

 اسبه شود.حمگذاری(، 

االنه سایر انواع خودروها و موتور سیکلت های تولید س ضو عوار ذاریمالیات و عوارض شماره گ - 

داخل و وارداتی که بر اساس قانون مارالذکر، مشمول مالیات و عوارض مزبور شده اند. با رعایت 

قانون صدراالشاره )در خصوص مالیات و عوارض شماره گذاری(،  8 ( ماده 4( الی )1تبصره های )

 ( پیوست این بخشنامه محاسبه می گردد.4( و ) (،) ،)(1بر مبنای ماخذهای مندرج در جداول )

ارزش  ت برااستان و سامانه مالی Ftpفایل الکترونیکی پیوست این بخشنامه  ،شایان ذکر است -4

سازمان  در بخش اطالعیه ها و بخشنامه ها و همچنین پورتال  .vat.ir www س افزوده به آدر

و مقررات مالیاتی  در قسمت پایگاه قوانین www.intamedia.irانی ر مالیاتی کشور به نشامو

  قابل درسترسی می باشد.
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