ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ در
ﺳﺎل  ۱۳۹۹دوﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ زﻧﮕﻨﻪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮدرو ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
و اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮑﺼﺪ درﺻﺪی ،رﻗﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎل
 1399ﺑﻪ دو درﺻﺪ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎ ﻣﺎده  ،32ﻗﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﻮاع ﺧﻮدرو و

ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی راﻫﺴﺎزی ،ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ،ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﮐﺸﺎورزی و ﺷﻨﺎورﻫﺎ ،ﻣﺸﻤﻮل
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ درﺻﺪ ) (%1و وارداﺗﯽ دو درﺻﺪ ) (%2ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼﺮه )(1
ﻣﺎده ) (30اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو در ﭘﺮوﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل
در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺟﺒﺎری ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺧﺬ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺑﻼﻏﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن داراﯾﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد،
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﻮ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﯾﮏ ﯾﺎ دو درﺻﺪی ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺬﮐﻮر در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮده ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل ،ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ده درﺻﺪ از ﻗﯿﻤﺖ اﻋﻼﻣﯽ داراﯾﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﺳﺎل %40 ،رﻗﻢ اﻋﻼﻣﯽ داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮدرو اﺧﺬ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻓﺰاﯾﺶ  100درﺻﺪی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﻮدرو  1ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ

ﻣﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﺳﺖ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺧﺬ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ
ﯾﮑﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ )در ﺣﺪود  100درﺻﺪی( را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدرو ﺧﻮد
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻖ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

