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 سال"تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین"

 بخشنامه

 م بر ارزش افزودهقانون مالیات  1401 55 

 ادارات کل امور مالیاتی مخاطبان/ذینفعان

 موضوع
 7-201نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ابالغ 

 06/06/1401مورخ 

در  06/06/1401 مورخ 7-201نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 

قانون مالیات بر ارزش افزوده  حمل و نقل ریلی در مورد (لوکوموتیو)خصوص مشمولیت خدمات تأمین ناوگان 

برای اطالع و اجرا  ،مالیاتهای مستقیم قانون (2۵۵)ماده  (3)در اجرای بند  1400و سال  1387مصوب سال 

 .ابالغ می شود

خدمات حمل و نقل عمومی  1387 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب( 12) ماده( 12)به موجب مقررات بند  "

استناد  هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشد و به ،ریلی ،ایجاده ،برون شهری مسافربری درون و

افزوده خدمات حمل و نقل  مالیات بر ارزش ،م توسعه کشورشش پنجساله برنامه قانون (۵2) ماده (ب ) دبن

مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه  قانون (12) ماده( 12)ریلی عالوه بر معافیت های مذکور در بند 

خدمات حمل و ، 1400مصوب  ،قانون مالیات بر ارزش افزوده( 9)ماده ( 13) خواهد شد و نیز با توجه به جز

 ای ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارضن المللی جادهبرون شهری و بی درون و (بار و مسافر ) اعم از نقل 

 .معاف است

ها و دستورالعمل های اجرایی  و آیین نامه "قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل بین المللی"از مستفاد 

شرکت های حمل و نقل ریلی و نیز حدود مسئولیت  که ناظر بر شرایط اخذ مجوز تأسیس و فعالیت)آن 

 ۵۵/1401/200 شماره:

 24/11/1401 تاریخ:
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مسئولیت  (قرارداد حمل و نقل و صدور بلیط و بارنامه های مربوطه است  حوه انعقادو ن صوفشرکتهای مو

 ،استیجاری و یا ترکیبی متکی یا (لوکوموتیو و یا واگن)بار و مسافر با استفاده از ناوگان های  حمل و نقل

نوان تامین ناوگان ریلی به ع ،به مراتب فوق لذا با عنایت .باشد برعهده شرکت های حمل و نقل ریلی می

مشمول معافیت و با نرخ صفر موضوع مقررات  ،خدمات حمل بار و مسافر نهادهای استفاده شده برای ارائه

 .نخواهد بود (مورد سبح) یاد شده 

داوود منظور   

 

 


