
  قانون تجمع عوارض4ماده 
 :  مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین میگردد-4  ماده 

آبونمان تلفن های ثابت و همراه ، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی ، خـدمات بـین                 (  خدمات مخابراتی از قبیل      -         الف
 ).عوارض %) 1(مالیات و یک درصد %) 5(پنج (  قیمت خدمات % )6(معادل شش درصد ) المللی ، کارت های اعتباری 

 )به عنوان مالیات ( قیمت گذاری %) 20(  واگذاری خطوط تلفن همراه معادل بیست درصد -         ب
و همچنـین آب مصـرفی      ) بـه اسـتثناء مصـارف صـنعتی ، معـدنی و کشـاورزی               (  برق و گاز مصرفی مشـترکین        -         ج

 )به عنوان عوارض ( بهای مصرفی آنها %) 3(زه استحفاظی شهرها سه درصد مشترکین در حو
%) 2( خدمات هتل ، متل ، مهمانسرا ، هتل آپارتمان ، مهمـان پـذیر ، مسـافرخانه ، تاالرهـا و باشـگاهها دو درصـد                            -         د
 )به عنوان عوارض ( هزینه 

%) 5( با وسایل زمینی ، ریلی ، دریایی و هـوایی پـنجج درصـد                 حمل و نقل بروش شهری مسافر در داخل کشور         –         هـ  
 ).به عنوان عوارض ( بهای بلیط 

 عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معـادل یـک                      -         و
 .ش گمرکی و حقوق ورودی آنها و یا یک در هزار مجموع ارز) داخلی ( در هزار قیمت فروش کارخانه 

 شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی بـه اسـتثناء خودروهـای              -         ز
و یا سه درصد    ) داخلی  ( قیمت فروش کارخانه    %) 3(سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد            

 .عوارض%) 1(مالیات و یک درصد %) 2(دو درصد ( رکی و حقوق ورودی آنها مجموع ارزش گم%) 3(
 مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین آالت راهسازی ، معدنی ، کشاورزی ، شناورها ، موتور سـیکلت                -         ح

یا )  داخلی ( قیمت فروش کارخانه ) %1(و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی ، حسب مورد معادل یک درصد  
مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها مبنای محاسبه این مالیات ، به ازای سپری شـدن یـک سـال از                     %) 1(یک درصد   

 .تقلیل می یابد%) ) 50(و حداکثر تا پنجاه درصد % ) ( 10(به میزان ده درصد ) و حداکثر تا پنج سال ( عمر خودرو 
، وزیر بازرگانی ، وزیر ذی ربط و رئیس ) رئیس ( پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی  به -         ط

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران ، وجوهی بابت صدور ، تمدید و یا اصالح انواع کارت هـا و                        
قـانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت مصـوب               ) 47(و  ) 26(،  ) 24(مجوز های مربوط به فعالیت موضـوع مـواد          

 28/12/1373قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصـوب                ) 80( و ماده    27/11/1380
 .واریز می گردد) نزد خزانه داری کل کشور ( از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی 

 به دولت اجازه داده می شود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبـت اول در هـر سـال یکصـد هـزار                          -         ی
ریـال و از     ) 000،150( ریال و برای نوبت های بعدی در همـان سـال مبلـغ یکصـد و پنجـاه هـزار                                                         ) 000،100(

نزد خزانه داری   ( ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی          ) 000،30( مرزهای دریای و زمینی مبلغ سی هزار        
تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصـویب هیـات وزیـران تعیـین مـی                        . واریز نماید ) کل کشور   

 .گردد
رودی انـواع خودروهـا کـه مبنـای         و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق و       ) داخلی  (  قیمت فروش کارخانه     -1          تبصره  

این ماده قرار می گیرند ، همه سـاله بـر اسـاس آخـرین مـدیل توسـط                   ) ح(و  ) ز(،  ) و(محاسبه مالیات و عوارض بندهای      
ایـن مهلـت زمـانی    . وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اعالم خواهـد شـد            

همچنـین قیمـت    . ها شروع می شود الزم الرعایه نمی باشـد        “دروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آ       برای انواع جدید خو   
فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شـود توسـط وزارت یـاد شـده و                      

 .متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد
د وثیقه ، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو ، مشمول مالیات نقل و انتقـال موضـوع بنـد      تنظیم سن  -2          تبصره  

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گـواهی پرداخـت                   . این ماده نمی باشد   ) ح(
این ماده را از فروشنده اخذ نمـوده و    ) ح (این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند        ) و(عوارض موضوع بند    

ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت  کننـد مالیـات و نیـز فـیش بـانکی و یـا گـواهی پرداخـت                                
و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی ، فهرست کامل نقـل و انتقـاالت خودروهـا را               ) ر(عوارض موضوع بند    



در صورت تخلـف از ایـن حکـم عـالوه بـر پرداخـت مالیـات و                  . وز یکبار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایند       هر پانزده ر  
مالیات و عوارض متعلقـه خواهـد       %) 50(عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد              

ول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صـورتی             فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشم           . بود
که پس زا پرداخت مالیات ، معامله انجام نشود ، مالیات وصول شده طبق قوانین و مقـررات مالیـات مسـتقیم مسـترد مـی                          

 .گردد
نماینـدگی هـای    (نـدگان    اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننـده داخلـی و یـا وارد کن                  -3        تبصره  

ایـن  ) ح(به خریداران ، مشمول پرداخت مالیات نقـل و انتقـال موضـوع بنـد     ) رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی     
 .ماده نخواهد بود

 
 


