
 

 

 

 خودرویی مشاغل 96 سال عملکرد مقطوع مالیات

شور،  مالیاتی امور سازمان  کل ئیسر شاغل  صاحبان  96 سال  عملکرد مالیات ک ستای  در را خودرویی م  اجرای را

 .کرد اعالم مقطوع مستقیم هایمالیات قانون 100 ماده تبصره

 میزان دستورالعملی  طی کشور  مالیاتی امور سازمان  کل رئیس نژاد،تقوی سیدکامل  ایران، مالیاتی رسانه  گزارش به

 .کرد اعالم مقطوع را خودرویی مشاغل 96 سال عملکرد مالیات

  مصتتو  مستتتقیم هایمالیات قانون 100 ماده تبصتتره از حاصتتل اختیار به بنا: استت  آمده العمل دستتتور این در

  مطابق صنعتی  و راهسازی  آالتماشین  باری، مسافری،  نقلیه وسایط  صاحبان  96 سال  عملکرد مالیات ،1394/4/31

 .شودمی تعیین زیر شرح به هااستان بندیگروه رعای  با دستورالعمل در مندرج جدول

 نیز و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، وضعی  لحاظ به و موثر هایشاخص و امکانات به توجه با کشور هایاستان  -1

 :شوندمی تقسیم زیر هایگروه به جوی شرایط

 تهران شهر(: 1) گروه

ستان (: 2) گروه صفهان،  البرز، شرقی،  آذربایجان هایا سان  ا ضوی،  خرا  مازندران، هرمزگان، گیالن، قزوین، فارس، ر

 (. تهران شهر از غیر) تهران استان هایشهرستان سایر

 و بوشتتتهر یزد، مرکزی، همدان، قم، زنجان، ستتتمنان، کرمان، گلستتتتان، غربی، آذربایجان هایاستتتتان(: 3) گروه

 .خوزستان

 .شمالی خراسان لرستان، کرمانشاه، بختیاری، و چهارمحال هایاستان(: 4) گروه

 .اردبیل و بویراحمد، و کهگیلویه ایالم، کردستان، جنوبی، خراسان بلوچستان، و سیستان هایاستان(: 5) گروه

سایط  صاحبان  مالیات  -2   بندیتقسیم  به توجه با پیوس   7 الی 3 جداول موضوع  تن 7 ظرفی  تا عمومی نقلیه و

سب   زیر جدول ضرائب  اعمال با فعالی  محل اهمی  بنابر و فوق   تعیین مذکور جداول در مندرج مالیات ارقام به ن

 .گردد

شتر  یا خودرو 2 دارای که وان  و تاکسی  مالکین خصوص  در  -3 شند،  بی   صورت  به نیز بعدی خودروهای مالیات با

 یا خودرو دو دارای که مالکینی خصتتوص در. شتتودمی تعیین دستتتورالعمل در مندرج( 1) جدول شتترح به مقطوع

 محاسبه بیشتر درصد 25 میزان به مقطوع صورت به بعدی خودروهای مالیات باشند،( وان  یا تاکسی از غیر) بیشتر

 یا  و دوم خودروی و بوده وان   یا  تاکستتتی  مودی اول خودروی که  صتتتورتی در همچنین. شتتتد خواهد  وصتتتول و

  مذکور، توضیحات  به عنای  با باشند،  دستورالعمل  این جداول موضوع  عدوات یا خودروها سایر  از بعدی خودروهای



 

 

  صورت  به درصد  25 افزایش با مذکور، وسیله  یا خودرو مالیات به مربوط رقم گرفتن نظر در با دوم خودروی مالیات

 .بود خواهد مقطوع

 .گرددمی قطعی کارکرد مدت براساس آنها مالیات اندنداشته فعالی  کامل صورت به 96 سال در که مودیانی  -4

شاغلی  صاحبان   -5 شمول  که م ستورالعمل  این م سلیم  جه  تکلیفی گردندمی د سناد  و مالیاتی اظهارنامه ت  و ا

ضوع  مدارک ستقیم  هایمالیات قانون 95 ماده نامهآئین مو صو   م  نخواهند 96 سال  عملکرد برای 1394/4/31 م

 .داش 

شاغل  صاحبان   -6 ضوع  م ستورالعمل  این مو سب   مکلفند د   تا حداکثر 96 سال  عملکرد مقرر مالیات پرداخ  به ن

س   بدیهی. کنند اقدام 97 خرداد پایان ضوع  جریمه تعلل موجب شده  یاد مهل  در مالیات پرداخ  عدم ا  ماده مو

 .باشدمی متعلقه مالیات به مستقیم هایمالیات قانون 190

 صتتترفا  همچنین و ها آژانس کرایه  های بارهای   وان   همچنین و ستتتفید  پالک بار وان   انواع صتتتاحبان  مالیات    -7

سات    یا هاآژانس کرایه سفید،  پالک هایسواری  س سیرانی  نظارت تح  مو   دولتی، از اعم ذیربط مراجع سایر  یا تاک

 .گردد وصول و محاسبه دستورالعمل یک شماره جدول برابر... و هاشهرداری و نهادها خصوصی،

 شوند می واگذار غیر اشخاص  به قطعی صورت  به سال  این در که خودروهایی صاحبان  97 سال  عملکرد مالیات  -8

 این بندهای ستتایر رعای  فعالی  مدت حستتب بر دستتتورالعمل این موضتتوع جدول از بیشتتتر درصتتد 15 معادل

 .شد خواهد مطالبه دستورالعمل

صره  شندگان : تب سلیم  به مکلف انتقال، تاریخ تا 97 سال  عملکرد برای مزبور خودروهای فرو  و مالیاتی اظهارنامه ت

 .بود نخواهند نظر مورد خودروی به مربوط مقرر تکالیف سایر انجام

سایط  سایر  درخصوص   -9 ستورالعمل  این جداول در که عمومی نقلیه و س ،  نگردیده قید د سایط  این صاحبان  ا  و

 .نمایند اقدام قانونی مقرر موعد در متعلق مالیات پرداخ  و مالیاتی اظهارنامه تسلیم به نسب  بایس می

شاغل  صاحبان  مالیات اینکه به نظر  -10 ضوع  خودرویی م ستورالعمل  این مو  گردد، می تعیین مقطوع صورت  به د

 .اس  منتفی مودیان گونه این خصوص در مشابه موارد سایر و 172 ،165 ،137 مواد مقررات اعمال لذا

هده   برای مل   متن مشتتتا مل  کا ید  می دستتتتورالع ی    به  توان مان   ستتتا یاتی   امور ستتتاز   آدرس به  کشتتتور مال
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