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قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی 
ایران و چگونگی برقراري و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال ،ارائه دهندگان 

 خدمات و کاالهاي وارداتی

اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان  دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارضبرقراري و  1382از ابتداي سال -1ماده 

وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات  کاالها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کاالهاي

شوراها و سایر مراجع  هیات وزیران، مجامع، برقراري، اختیار و یا اجازه برقراري و دریافت وجوه که توسط مربوط به

هاي اجرائی که شمول قوانین بر آنها مستلزم  دسته از دستگاه هاي دولتی از جمله آن ها ،سازمانها ،موسسات و شرکت ،وزارتخانه

 قانون((است ،همچنین موسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثنا  ذکر نام یا تصریح نام

صنعتی جمهوري –آزاد تجاري  و اصالحات بعدي آن، قانون چگونگی اداره مناطق 03/12/1366الیاتهاي مستقیم مصوب م

،عوارض آزاد راهها ،عوارض  12/4/1373نقلیه خارجی مصوب  ، قانون مقررات تردد وسائل 07/06/1372اسالمی ایران مصوب 

 و عوارض 22/12/1374ارجی از قلمرو جمهوري اسالمی ایران مصوب نقل و عبور کاالهاي خ قانون حمل و) 12(موضوع ماده 

برنامه سوم توسعه اقتصادي  قانون) 132(ماده ) ب(و)الف(و بند هاي ) 130(ماده ) ب(،بند ) 46(ماده) ب(موضوع بند 

 .لغو می گردد)) 1379 /17/01،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

خدمات خاص و یا فروش کاال که طبق  و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیمهزینه ،کارمزد -1تبصره  

خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده  قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین

 .از شمول این ماده مستثنی می باشند دریافت می گردد،

قانون برنامه سوم )175(ماده)ب(بند  و)168(،ماده)145(،ماده)19(ماده )ج(تاریخ الزم اجرا شدن این قانون ،بند از- 2تبصره

آن قانون عبارت ) 19(ماده) ب(لغو گردیده ودر بند  1379ایران مصوب  توسعه اقصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی

 .می شوداصالح %) 50(به پنجاه درصد%)48( چهل و هشت در صد

 :مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین می گردد -4ماده

 هاي  لمللی،کارتا،خدمات بین خارجی هاي ثابت وهمراه ،کارکرد مکالمات داخلی و خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن-الف
 [[][[]].عوارض %)1(مالیات و یک درصد  %)5(پنج درصد] قیمت خدمات %) 6(عتباري معادلا

 ).به عنوان مالیات(قیمت واگذاري %) 20(واگذاري خطوط تلفن همراه معادل بیست درصد -ب

مصرفی مشترکین در حوزه  و همچنین آب)به استثناء مصارف صنعتی،معدنی و کشاورزي(برق و گاز مصرفی مشترکین -ج
 ).عوارض به عنوان(بهاي مصرفی آنها%)3(ها سه درصد استحفاظی شهر

به عنوان (هزینه %) 2(باشگاهها دو درصد  پذیر، مسافرخانه ،تاالرها و مهمان  ، متل ،مهمانسرا، هتل آپارتمان، خدمات هتل- د
 ).عوارض



به عنوان (بهاي بلیط %) 5(پنج درصد حمل ونقل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ،ریلی ،دریایی و هوایی-ه
 ).عوارض

وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت  انواع خودروها سواري و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا عوارض سالیانه-و
  .مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودي آنها و یا یک در هزار)داخلی(فروش کارخانه 

داتی به استثناء خودروهاي و یا وار شماره گذاري انواع خودرو هاي سواري و وانت دو کابین اعم از تولید کنندگان داخل -ز
و یا سه )داخلی( قیمت فروش کارخانه %)3(درصد سواري عمومی درون شهري یا برون شهري حسب مورد سه

 [[][[]]عوارض%) 1(مالیات و یک درصد %)2(دو درصد ]آنها مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودي%)3(درصد
،کشاورزي ،شناورها ،موتورسیکلت و سه چرخه  آالت راهسازي ،معدنیمالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین  -ح

مجموع %)1(و یا یک درصد )داخلی(قیمت فروش کارخانه %)1(،حسب مورد معادل  موتوري اعم از تولید داخل یا وارداتی
و حداکثر تا ]خودرو  مبناي محاسبه این مالیات ،به ازاي سپري شدن یک سال از عمر.و حقوق ورودي آنها  ارزش گمرکی
 .تقلیل می یابد%)[[][[]] 50(پنجاه درصد 

ربط و رئیس سازمان  بازرگانی، وزیر ذي ،وزیر)ریس(به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادي و دارایی  -ط
 مجوزهاي مربوط بهها و  وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصالح انواع کارت ریزي کشور و تصویب هیأت مدیریت و برنامه

قانون ) 80(و ماده  27/11/1380 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب) 47(و ) 26(، )24(فعالیت موضوع مواد 
از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد  28/12/1373مصوب  وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین

 .گردد واریز می )کشور داري کل نزد خزانه(عمومی 

ریال و ) 100 000(هر سال یکصد هزار  شود بابت خروج مسافر از مرزهاي هوایی براي نوبت اول در به دولت اجازه داده می -ي
هزار   ریال و از مرزهاي دریایی و زمینی مبلغ سی) 150 000(پنجاه هزار  هاي بعدي در همان سال مبلغ یکصد و براي نوبت

تغییرات این مبالغ هر . نماید واریز) داري کل کشور نزد خزانه(سافران دریافت و به حساب درآمد عمومی ریال از م )30 000(
 .گردد وزیران تعیین می سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات

ي محاسبه مالیات خودروها که مبنا و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودي انواع) داخلی(قیمت فروش کارخانه  -1تبصره 
گیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی  می این ماده قرار) ح(و ) ز(، )و(و عوارض بندهاي 

براي انواع جدید خودروهایی که بعد از  این مهلت زمانی. ماه هر سال براي اجرا در سال بعد اعالم خواهد شد پانزدهم بهمن تا
 همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودي. باشد الرعایه نمی الزم شود تولید آنها شروع می تاریخ مزبور

 .گردد ساخته شده تعیین می شود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل خودروهائی که تولید آنها متوقف می

این ماده ) ح(انتقال موضوع بند  درو، مشمول مالیات نقل وتنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت براي خو -2تبصره 
سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند  دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم. باشد نمی

درج شماره فیش  مناین ماده را از فروشنده اخذ نموده و ض) ح(همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند  این ماده و) و(
و ) و(بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند  بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش

 تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقاالت خودروها را هر پانزده روز یکبار به ادارات همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند
فسخ و اقاله . عوارض متعلقه خواهد بود در صورت تخلف از این حکم عالوه بر پرداخت مالیات و. ایندربط ارسال نم مالیاتی ذي



مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتی که پس از پرداخت  معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول
 .گردد می مقررات مالیات مستقیم مسترد معامله انجام نشود، مالیات وصول شده طبق قوانین و مالیات،

هاي رسمی  نمایندگی(واردکنندگان  اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا -3تبصره 
این ماده نخواهد ) ح(مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع بند  به خریداران،) شرکتهاي سازنده خودروهاي خارجی

 .بود

تولیدي و همچنین آن دسته از خدمات  برقراري هر گونه عوارض و سایر وجوه براي انواع کاالهاي وارداتی و کاالهاي -5ماده 
آنها معین شده است، همچنین برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ  این قانون، تکلیف مالیات و عوارض) 4(که در ماده 

بانکها و  گذاري و سایر عملیات مالی اشخاص نزد اوراق مشارکت، سود سپردهسهام شرکتها، سود  محاسبه مالیات، سود
 .باشد می مؤسسات اعتباري غیر بانکی مجاز توسط شوراهاي اسالمی و سایر مراجع ممنوع

ماه هر سال  حداکثر تا پانزدهم بهمن بایستی وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می -1تبصره 
 .گردد براي اجرا در سال بعد تصویب و اعالم عمومی

یک درصد «به عبارت  7/9/1347 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب) 2(مندرج در ماده » در هزار  پنج«عبارت  -2تبصره 
  .شود اصالح می» %)1(

 .گردد ها ملغی می شهرداري به قوانین و مقررات مربوط به اعطاي تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه -3تبصره 
  .وزارت کشور موظف است بر حسن اجراي این ماده در سراسر کشور نظارت نماید -4تبصره 

مربوط که توسط وزارت  هاي درآمد عمومی این قانون به حساب یا حساب) 4(و ) 3(هاي موضوع مواد  مالیات –الف -6ماده 
 .گردد شود، واریز می سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می عیین و از طریقت) داري کل کشور خزانه(امور اقتصادي و دارایی 

این قانون ) 4(ماده ) و(و ) هـ(، )د( ،)ج(، )الف(و عوارض موضوع بندهاي ) 3(ماده ) هـ(و ) الف(عوارض موضوع بندهاي  –ب 
که توسط شهرداري محل تولید یا واقع در داخل حریم شهرها به حسابی  در مورد واحدهاي تولیدي، خدماتی و مشترکین

 .گردد شود واریز می می فعالیت اعالم
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