بخشنامه022/79/79 :
ابالغ بند ( )7مصوبه اعضای شورای اقتصاد عضو هیأت دولت درخصوص طرح «حمایت از تولید و
تبدیل خودروی تاکسی ،ون (تاکسی) ،وانت و مسافربر شخصی بنزینی به گاز طبیعی فشرده سوز»

شماره022/79/79 :
تاریخ1979/11/09 :
بخشنامه
79
مخاطبان/
ذینفعان

79

مواد  41و  49قانون مالیات بر ارزشافزوده

الف

امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
ابالغ بند ( )9مصوبه اعضای شورای اقتصاد عضو هیأت دولت در خصوص طرح «حمایت

موضوع

از تولید و تبدیل خودروی تاکسی ،ون (تاکسی) ،وانت و مسافربر شخصی بنزینی به گاز
طبیعی فشرده سوز»

پیرو بخشنامه شماره /062/9779د مورخ  1976/10/11و با عنایت به حکم مالیاتی بند ()7
نامه شماره  199199مورخ  1979/7/09سازمان برنامه و بودجه با موضوع تصمیم اعضای
شورای اقتصاد هیأت دولت در رابطه با طرح حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی ،ون
(تاکسی)  ،وانت و مسافربر شخصی گاز طبیعی فشرده سوز مبنی بر اینکه «پرداختهای
موضوع این طرح به عنوان پرداخت بالعوض دولت بابت جبران سرمایهگذاری و یا یارانه
صرفهجویی حاملهای انرژی محسوب گردیده ،لذا از شمول قانون مالیات بر ارزشافزوده
خارج و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ماده ( )11قانون مالیات بر ارزشافزوده نخواهد
بود ».و با عنایت به مفاد بندهای ( )1-1و ( )7نامه فوق ،پرداختهای بالعوض دولت بابت
جبران سرمایهگذاری و یا یارانه صرفهجویی حاملهای انرژی در رابطه با تولید کارخانهای
خودروهای دو گانهسوز مشروط به فروش این خودروها (دوگانهسوز) برابر خودروهای بنزینی
همانند آنها شده است .بنابراین چون پرداختهای مذکور در قبال عرضه کاال و ارائه
خدمات صورت میپذیرد ،پذیرش اعتبار در دوره باز پرداخت سرمایهگذاری مزبور به خودرو
سازان براساس مفاد ماده ( )19قانون مالیات بر ارزشافزوده (رعایت بند ( )1بخشنامه
 09221مورخ  1999/11/10درخصوص تخصیص و تسهیم مالیات و عوارض پرداختی بابت
خرید کاال و خدمات (نهادهها) به عنوان اعتبار یا هزینه) خواهد بود و چنانچه تسهیالت
مذکور با همین فرآیند (بدون دریافت وجه یا کاهش معنادار بهای تبدیل براساس تصمیم
اعضای شورای اقتصاد) برای مراکز مجاز مورد تأیید شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده
های نفتی (کارگاهی) جهت تبدیل خودروهای بنزینی موضوع این طرح (تاکسی ،وانت و
مسافربر شخصی) گاز طبیعی فشردهسوز اختصاص یابد ،حکم اخیر (مفاد تبصره  9ماده
( )19قانون) در مورد آنان نیز جاری خواهد بود.
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