
  1381/12/28: تاریخ تصویب 

آیین نامه اجرایی قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوري اسالمی ایران وچگونگی برقراري و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، 

 ارائه دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتی

  ه 28328ت67452.: شماره  

 تعاریف –فصل اول  

 :شوند می نامه به شرح زیر تعریف ها و اصطالحات به کاربرده شده در این آیین واژه  - 1ماده  

اسالمی ایران و چگونگی  فرهنگی جمهوري قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و: قانون  -الف  

 1381,10,22کاالهاي وارداتی مصوب  تولیدکنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و و سایر وجوه از برقراري و وصول عوارض

تشکیالت، وظایف  مقررات مندرج در قانون قانون و بارعایت) 5(ماده ) 1(عوارضی است که به استناد تبصره : عوارض محلی -ب 

اجرایی آن توسط شوراهاي اسالمی  نامه و آیین 1375,3,1شهرداران مصوب  و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب

 .گردد می کشوري وضع

 .باشند قانون می اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کاالهاي موضوع: تولیدکنندگان کاال -پ 

 .باشند می اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات موضوع قانون: ارائه دهندگان خدمات -ت 

 .باشد بعدي آن می اصالحات و 1350,3,30قانون امور گمرکی مصوب ) 10(تابع تعریف مقرر در ماده : زش گمرکیار -ث 

مربوط توسط هیأت  که طبق قوانین چهاردرصد ارزش گمرکی کاالهاي وارداتی به اضافه سود بازرگانی است: حقوق ورودي -ج 

اجرایی قانون مقررات صادرات و  نامه عرفه در جداول ضمیمه آیینت شود و در قالب یک نرخ براي هرردیف وزیران تعیین می

 .گردد واردات درج می

 .باشد می حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها: حریم شهر -چ 

عاریف و ضوابط ت قانون) 4(ماده  ذیل) 4(حوزه استحفاظی ازنظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره : حوزه استحفاظی -ح 

 .باشد می و اصالحات بعدي آن 1362تقسیمات کشوري مصوب سال 

 .مربوط خواهندبود مشمول مقررات نمایند و اشخاصی که به تولید کاال و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت می: مؤدي -خ 

  تکالیف تولیدکنندگان کاال -فصل دوم 

موضوع بندهاي مذکور را  مکلفند مالیات و عوارض قانون) 3(ماده )  ه (و ) الف (ي تولیدکنندگان کاالهاي موضوع بندها - 3ماده  

 حساب سازمان امور مالیاتی کشور و اسناد فروش از خریداران کاال اخذ و مالیات را به بادرج در صورتحسابهاي صادرشده یا



تولیدي خارج از حریم شهرها  حدهايدرخصوص وا عوارض واحدهاي تولیدي داخل حریم شهر را به حساب شهرداري محل و

شود،  که توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعالم می) شهرداریهاي کشور سازمان ( به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور

 .نمایند واریز

ایی و هوایی دری  نقلیه زمینی، ریلی، اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسایل - 9ماده  

عنوان عوارض از مسافران  قانون را با درج در بلیط به) 4(ماده ) -ه (موضوع بند  بهاي بلیط%) 5(نمایند، مکلفند پنج درصد  می

 .و به حساب شهرداري محل فروش بلیط واریز نمایند اخذ

موتورسیکلت و سه   نی، کشاورزي، شناورها،معد آالت راهسازي، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناي ماشین - 11ماده  

قیمت فروش %) 1(درصد  حسب مورد معادل یک) 4(ماده ) ح(وارداتی موضوع بند  چرخه موتوري اعم از تولید داخل یا

 .باشد می مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودي آنها%) 1(و یا یک درصد ) داخلی ( کارخانه

مربوط به ) وکالتی و غیره رهنی، صلح، اي، قطعی، شرطی، اجاره (از تنظیم هرنوع سند  دفاتر اسنادرسمی مکلفند قبل -1تبصره  

مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی  مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض

بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک  درج شماره فیش ضمنشود، از فروشنده اخذ و  سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می که توسط

و همچنین نوع و مشخصات ) 4(ماده ) و (موضوع بند  پرداخت عوارض دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی

 انتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و خودرو و نام متعاملین

صورت تخلف از این حکم عالوه بر پرداخت  در. ارسال نمایند ربط انه هر پانزده روز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذيدفترخ

مالیات و %) 50(اي معادل پنجاه درصد  قانون، مشمول جریمه) 6(ماده ) 3( مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره

 .خواهندبود عوارض متعلقه

  .نخواهدبود ماده یم سندوثیقه، وکالت خرید وخروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع اینتنظ  -2تبصره  

خودرو را تصریح  اموال، وکالت نسبت به هاي کلی در مورد انتقال دفاتر اسنادرسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه  -3تبصره 

 .نمایند

مخصوص  در نسخ قبض مالیاتی سند و شماره دفترخانه را دفاتر اسنادرسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره -4تبصره  

 .اسناد مربوط نگهداري نمایند کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام پرداخت

نسخه پرداخت شده  است پس از اخذ مکلف) ادارات راهنمایی و رانندگی (نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران  - 5تبصره  

اسناد و امالك کشور، نسبت به ثبت  انتقال مربوط در خصوص نقل وانتقاالت خارج از سیستم سازمان ثبتقبض مالیات نقل و 

 .سوابق اقدام نماید انتقال در

درصورتی که پس   .انتقال مجدد نخواهدشد فسخ و اقاله اسناد خودرو تاسه ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و  - 6تبصره  

 طبق قوانین و مقررات مالیاتهاي مالیات وصول شده باگواهی دفتر اسنادرسمی مربوط عامله انجام نشود،از پرداخت مالیات، م

 .باشد شده است، قابل استرداد نمی اقاله  اي که منجر به فسخ و گردد ولی مالیات وصول شده از معامله مستقیم مسترد می



گردد، انجام  می مالیاتی کشور تهیه خصوصی که توسط سازمان امورپرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض م  - 7تبصره  

 .باشد پذیرش می انجام معامله و تنظیم سند درهمان استان قابل گیرد، قبوض پرداخت مالیات در هر استان براي می

از طریق سیستم  یاتاجرایی پرداخت مال بانک ملی و شعب آن، مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل  - 8تبصره  

 .بانکی، وصول خواهند نمود

رسمی  نمایندگیهاي (یا واردکنندگان  هاي سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و اولین انتقال خودرو از کارخانه  - 9تبصره  

 .نخواهدبود مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون به خریداران،) شرکتهاي سازنده خودروهاي خارجی

 تکالیف اشخاص ثالث -فصل چهارم  

به حساب تعیین  قانون را) 4(ماده ) ي( نمایند، مکلفند وجوه موضوع بند مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می - 15ماده  

 .نیروي انتظامی ارائه نمایند شده واریز و فیش واریزي را در مبادي خروجی به

هنگام خروج مسافر  این ماده را در اسالمی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوعنیروي انتظامی جمهوري  - 1تبصره  

خروج، در پایان هرماه به  دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر از مبادي خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهاي

 .ربط ارسال نماید اقتصادي و دارایی استان ذي سازمان امور

خطوط پروازي و سایر  خدمت، خدمه هاي سیاسی و خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامهدر  - 2تبصره  

، )دارندگان اجازه خروج دانشجویی (به تحصیل درخارج از کشور وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی، دانشجویان شاغل

و جانبازان  گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي می عزامشوراي پزشکی جهت درمان به خارج از کشور ا بیمارانی که با مجوز

 .گردند محسوب نمی شوند، مسافر می انقالب اسالمی که براي معالجه به کشورهاي دیگر اعزام

 مقررات عمومی -فصل پنجم  

داخل حریم  در و مشترکان واقع در مورد واحدهاي تولیدي، خدماتی (قانون ) 6(ماده ) ب(عوارض موضوع بند   - 18ماده  

برداشت . گردد شود، واریز می می فعالیت که توسط شهرداري محل اعالم به حساب یا حسابهاي شهرداري محل تولید یا) شهرها

 .خواهدبود ربط حسابهاي فوق باامضاهاي مقامات مجاز شهرداري محل ذي از حساب یا

. گردد می شهرداریهاي محل محول قانون به) 4(اده م) و (و ) -ه (، )د (، )ج(وصول عوارض موضوع بندهاي   - 21ماده  

شهرها به حساب  واحدهاي تولیدي و خدماتی داخل حریم الذکر را در خصوص شهرداریهاي مذکور مکلفند عوارض فوق

سازمان  (وزارت کشور  یادشده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه شهرداري محل و در خصوص واحدهاي

نحوه اجراي این ماده توسط  دستورالعمل  .شود، واریز نمایند که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می) ورکش شهرداریهاي

تصویب وزیران امور اقتصادي و دارایی و کشوراجرا  و پس از سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداریهاي کشور تهیه

 .شود می

. صورتحساب خواهدبود خدمت مندرج در قانون، بهاي کاال یا) 4(و ) 3(ض موضوع مواد مأخذ محاسبه مالیات و عوار  - 30ماده  



اسناد و مدارك مثبته احراز شود که  ارائه آن خودداري شود و یا به موجب در مواردي که صورتحساب موجود نباشد و یا از

روز تعلق مالیات یا عوارض   یا خدمت به تاریخکاال در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهاي روز ارزش مندرج

 .باشد می

 جمهور معاون اول رییس -محمدرضا عارف  
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