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( قانون مالیات بر ارزش افزوده 42( ماده )6تبصره )

 ( قانون مالیات های مستقیم17و ماده )
 الف/م

مخاطبان/ 

 ذینفعان
 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

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

بر ارزش افزوده و ( قانون مالیات 43( و )42انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد )
 ( قانون مالیات های مستقیم17ماده )

( قانون 17و ماده ) 1387( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 43( و )42در اجرای مواد )  
مالیات های مستقیم، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید 

انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی 
( اصالحی قانون ثبت 123الثبت موضوع ماده )و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق

 قرار می گیرد، به شرح جداول;

 بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل . - 1

 ت نقل وانتقال خودروهای وارداتیبنای محاسبه مالیامجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی م - 2

بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای  - 3
 تولید داخل .

مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض  - 4
 سالیانه خودروهای وارداتی.

شمسی برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و  1400با رعایت نکات ذیل )جهت اجرا در سال 
 میالدی برای خودروهای وارداتی( ارسال می شود. 2021سال 

( قانون الحاق موادی 10( اصالحی قانون ثبت )موضوع ماده )123( ماده )1با توجه به تبصره )الف( 
مبنای وصول حق الثبت در مورد  (1384( مصوب 1ی دولت )به قانون تنظیم بخشی از مقررات مال
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انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد 
( قانون مالیات بر 42مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با درنظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده )

 ارزش افزوده خواهد بود.

مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی ب(  
از قبیل جرثقیل، باالبر، بونکر و میکسر بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا 
مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، 

 آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. مدل و شاسی

( قانون صدراالشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا 42( ماده )6ج( در اجرای تبصره )
مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد 

ه مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و مدیریت بعد از تاریخ مقرر در تبصر
 شود.ریسک مالیاتی این سازمان اعالم می

( ) مربوط به مالیات و 4( و )3همچنین از آنجائیکه ارزش و مدل سال اعالم شده در جداول )
ج  در جداول عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین ( مطابق ارزش های مندر 

باشد مقتضی است برای اخذ مالیات ( ) مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو( می2( و )1)
( فاقد ارزش می باشد 2( و )1و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول )

 مراتب از دفتر مذکور استعالم شود.

 امید علی پارسا

 تی کشوررئیس کل سازمان امور مالیا

  
 

 


