
 وسایل نقلیه خودرو وانت بار تاکسی کامیون 59راهنمای اظهارنامه مالیاتی 

در جامعه کنونی که کشوری پرجمعیت به حساب می آید ، هر خانواده ای را ملزم به داشتن حداقل یک 

 کرده است و در نتیجه باعث افزایش عبور ویا هر دلیل دیگری  آسودگی ،برای کسب درآمد وسیله نقلیه 

خودرو نسبت به پرداخت  59شده است. اشخاص باید طبق اظهارنامه مالیاتی مرور در جاده ها و آزادراهها 

شریک شدن افراد در پیشرفت و بهبود حمل و نقل  برایمالیات خودرو خود اقدام نمایند. مالیات خودرو 

اظهارنامه خودرو و  انتشاربه  مراجعهو همه با اخذ می گردد  پذیردکه توسط شهرداری انجام می  عمومی

خودرو هستند و پس از آن با پرداخت  59موظف به دریافت اظهارنامه مالیاتی ، اطالع از نحوه محاسبات 

 می نمایند. اعمالسهم اندک خود را برای خسارت وارده به جاده ها به موقع 

 اظهارنامه مالیاتی 

پرداخت مالیات در هر کشوری دارد ، تمام افراد موظف هستند نسبت به با توجه به اهمیتی که  

، امکان  1931پرداخت به موقع آن اقدام کنند. برای راحتی مودیان و دسترسی راحت تر از سال 

 شده است.پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی فراهم 

 

 خودرو 59اظهارنامه مالیاتی 

 یکی از انواع اظهارنامه های مالیاتی که افراد موظف به تسلیم آن هستند ، اظهارنامه خودرو است.

می توانند با مراجعه به سایت سازمان مالیات و محاسبه مالیات خودرو خود ، نسبت به مودیان 

 اقدام کنند.پرداخت مالیات خودرو 

 



 

   خودروانواع اظهارنامه مالیاتی 

 به دو بخش سواری و غیر سواری تقسیم می شود خودرو 59اظهارنامه مالیاتی  برای خودروهای عمومی

 با توجه به نوع خودرو انواع مختلفی دارد که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره می شود.و 

 اظهارنامه مالیاتی تاکسی 

 اظهارنامه مالیاتی خودرو وانت 

 اظهارنامه مالیاتی کامیون 

  باراظهارنامه مالیاتی وانت 

 

 و اظهارنامه مالیاتی تاکسی خودرو وانت 59اظهارنامه مالیاتی 

ی ن تاکسی و خودرو وانت باید اظهارنامه مالیاتیکلیه مشاغل ، مالکبر طبق دستور سازمان مالیاتی کشور 

 خودرو خود را اعالن کنند تا امکان استفاده از تسهیالت قانونی را داشته باشند.  59

ی گردد تنظیم م خودرو مدل اساس برو اظهارنامه مالیاتی وانت بار و تاکسی بصورت سالیانه طبق جدولی 

اشخاصی که دارای معافیت را دارند و سنگین دارندگان امکان معاف شدن از پرداخت مالیات که کلیه 

 اقدام به عرضه اظهارنامه مالیات تاکسی و مالیات خودرو وانت می کنند.  هستند

 

 

 



 کامیون 59اظهارنامه مالیاتی 

مالکین محترم نسبت به پرداخت مبنی بر کسب در آمد  خودرو 59وابط اظهارنامه مالیاتی بر اساس ض

 خودرو 59در اظهارنامه مالیاتی  نرخ پرداختی ومالیات کامیون که ساالنه حساب می گردد اقدام می نمایند 

 مبادرت معافیتخذ اتوانند برای کامیون میدارندگان توسط کمیسیون ضوابط مجلس تعیین می شود. 

 خودرو 59 یمالیات اظهارنامه عرضه به اقدام پرداخت سنگین مالیات را دارند معافیت که صاحبانیو نمایند 

 .نمایند

 

 خودرو 59از برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی دارک مورد نیم

 که باید یکی از موارد زیر باشد:مدارک شناسایی مورد نیاز برای مودی  .1

 ناسنامه )حتما باید جدید باشد(ش 

 کارت ملی 

  برگه تایید ثبت احوال در صورتی که مودی به موارد باال دسترسی نداشته

  باشد

 خودرو که باید یکی از موارد زیر باشد: مدارک شناسایی مالکیت .2

 سند کمپانی خودرو 

 سند قطعی یا بنچاق 

 قرارداد اجاره به شرط تملیک 

 برگ ترخیص از گمرک 

 وکالت نامه 



 نامه مزایده 

 حکم دادگاه 

 خودروبرگ سبز  .3

 


