
 

 ۲۰۰/۹۷/۱۶۰بخشنامه: 

 

درخصوص  ۱۳۹۷/۱۰/۰۹مورخ  ۲۰۱-۲۹ابالغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 

 خدمات حمل و نقل کشتیرانی کاالی وارداتی

 

  

 ۲۰۰/۹۷/۱۶۰شماره:

 ۱۳۹۷/۱۱/۲۷تاریخ: 

 بخشنامه

 الف قانون مالیات بر ارزش افزوده( ۱ماده ) ۹۷ ۱۶۰  

  

 مخاطبین/ ذینفعان

 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

 مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

 مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

 مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

  

-۲۹ ابالغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره موضوع

درخصوص حمل و نقل بین المللی کشتیرانی  ۱۳۹۷/۱۰/۰۹مورخ  ۲۰۱

 کاالی وارداتی

  

رای عالی ( قانون مالیات های مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شو۲۵۵( ماده )۳در اجرای بند )

درخصوص خدمات حمل و نقل کشتیرانی  ۱۳۹۷/۱۰/۰۹مورخ  ۲۰۱-۲۹مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 

 کاالی وارداتی ، جهت اجراء به شرح ذیل ابالغ می گردد:

( قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کاالها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و ۱طبق ماده )»

صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد . بنابراین حمل و نقل کشتیرانی بین المللی بابت واردات 

کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسالمی ایران اعم از این که توسط حمل و نقل کاال از سایر 

( مذکور نبوده و لذا از این بابت مشمول ۱کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از مصادیق ماده )

  



 مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

کارگزاری ها و نمایندگی ها به نسبت کارمزد دریافتی  این موضوع قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی

آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه، بارگیری ، یدک کشی، سوخت رسانی و ... در داخل ایران 

 «نخواهد بود.

 سید کامل تقوی نژاد                                                          

 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور                                                             

مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان  خارجی:*-۲    داخلی* -۱دامنه کاربرد:

 ۰۲۱-۳۳۹۵۱۳۸۱:تلفن       مالیات بر ارزش افزوده

  

                    تاریخ اجرا:

--بخشنامه های منسوخ: 

- 

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی 

 مالیاتی

   نحوه ابالغ: فیزیکی/سیستمی

  

 مواد قانونی وابسته

  مقررات این قانون می باشد.عرضه کاالها وارائه خدمات در ایران وهمچنین واردات وصادرات آنها مشمول  -۱ ماده  

... 
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