
 99-3شماره            99بهمن 

 این شماره میخوانید: در

انجمن مدیران صنایع هر ساله بخشنامه های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را در               
یک مجموعه ارائه میکند تا اعضای انجمن و تولیدکنندگان دسترسی راحت تری به                

 مجموعه بخشنامه های ساالنه مالیاتی داشته باشند. 
به همراه پیوستهای آنها      99مجموعه پیش رو شامل متن کلیه بخشنامه های سال            

است که در فهرست زیر به عناوین آنها اشاره شده است و در ادامه پیوستهای آنها نیز                  
 آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روبروی  -خیایان مطهری -تهران

 -462پالک        -خیابان میرعماد

 طبقه سوم

77080888– 77730808 

 

 

 نگاهی به بخشنامه های 

 9399سازمان امور مالیاتی در سال 

 از مجموعه نگاه
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 9911سال های سازمان امور مالیاتی در بخشنامه بهنگاهی 

ه میکند تا اعضای را در یک مجموعه ارائ کشور مالیاتیامور  سازمان یمالیات هایبخشنامههر ساله  صنایع مدیران انجمن
 . مالیاتی داشته باشنددسترسی راحت تری به مجموعه بخشنامه های ساالنه  دگانکننانجمن و تولید

به عناوین آنها که در فهرست زیر  نها استآبه همراه پیوستهای  99ه های سال پیش رو شامل متن کلیه بخشناممجموعه 
 و در ادامه پیوستهای آنها نیز آمده است. تاشاره شده اس

 (2) ماده نحوه برخورد با رکوردهای اطالعات خرید اشخاص موضوع 

 2189908921 مورخ 22-202 ابالغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 

 2189/00902 مورخ 22-202 ابالغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 

 هیأت عمومی دیوان عدالت  2188902929 مورخ 8808800809920092 ابالغ دادنامه شماره

اصالحی  249 ماده 8 بند  احراز شروط سه گانه موضوع  آیین نامه اجرایی 2 بند مبنی بر ابطال اداری

 2190922920 قانون مالیات های مستقیم مصوب

 هیئت محترم وزیران 2188900902 هـ مورخ99012ت/04224 ابالغ تصویب نامه شماره 

  عدم انجام مکاتبه مستقیم با دستگاههای اجرایی، سازمان و شرکت های دولتی در رابطه با مغایرت در

مکرر  (228) ماده قانون برنامه پنجم توسعه و یا (220) ماده اطالعاتی که دستگاه های مذکور در اجرای

 تهای مستقیم ارائه می نمایندقانون مالیا 1290492184اصالحی مصوب 

  حسب  422ثبت نام شماره اقتصادی و حذف کد اقتصادی قدیمی  49ضرورت اطالع رسانی حذف مرحله

 دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

 بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده 

  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کاال موضوع تائیدیه

 قانون مالیاتهای مستقیم 241 بخشودگی مقرر در ماده

 ممستقی های مالیات قانون  202 اصالحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 

 ای مستقیم اصالحی قانون مالیاه 89 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 1 و 2 اصالح مواد

 2184904912 مصوب

 در خصوص دادنامه  2189909920 مورخ 200989990 اصالح بخشنامه شماره

 2189902920 مورخ 01 شماره

 ماده واحده قانون بودجه  (9) بند )و( تبصره (4-2) ابالغ آیین نامه اجرایی بند )و( و جزء

 در خصوص صدور اسناد )اوراق( تسویه خزانه کل کشور 2188 سال
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 اصالحی 228 مهلت قانونی ارسال فهرست معامالت موضوع ماده وع:موض 

  2188 های مستقیم مربوط به فصل تابستان سالمالیات  قانون 2184904912 مصوب

 های مستقیمقانون مالیات 222 اجرای مقررات ماده 

 سوی کارگروه موضوع از  2189 ارسال فهرست اطالعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال

 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند 1 ماده

 2188909924 ابالغ مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 

 قانون مالیات (212) ماده (ابالغ فهرست اطالعات واحدهای تولیدی فناوری اطالعات موضوع بند )د 

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (12) ماده های مستقیم اصالحی موضوع

  2188908902ابالغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 

  قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از » ارسال

ذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند اخ

 «الحاقی)پروتکل(

 2188908902 تبیین احکام مالیاتی مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 

 ورس کاال موضوع تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز ب

 قانون مالیاتهای مستقیم 241بخشودگی مقرر در ماده 

 با اصالحات بعدی  2190مصوب  ابالغ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده

 آن

  اعالم بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع

( قانون 20( قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده )41( و )42ضوع مواد )خودروهای وارداتی مو

 مالیات های مستقیم

 ( یا جزء 9( بند )ج( تبصره )2اجرای هم زمان مقررات جزء )( قوانین بودجه سال 2بند )ک( تبصره ) 2

رخ صفر با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا ن کل کشور 2188و  2189های 

 مالیاتی

 2188908929 مورخ 202-29 ابالغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 

 اصالحی مصوب  )200 (ماده تبصره های موضوعنحوه اقدام ادارات کل امور مالیاتی در بررسی فرم

 2189های مستقیم تسلیمی مودیان برای عملکرد سال قانون مالیات 2184904912
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  ( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از 9آیین نامه اجرایی ماده )ابالغ

کاالی ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، وضع شده در تصویب نامه 

 هیأت محترم وزیران 2188900922 هـ مورخ90048ت/91902 شماره

 2188908929 یریت کرونا، مورخابالغ مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مد 

 قانون اصالح موادی از قانون مالیات های مستقیم 

 1و  2اصالح مواد  در خصوص 2188909924 مورخ 200988920 اصالح تاریخ اجرای بخشنامه شماره 

 2184904912 قانون مالیات های مستقیم اصالحی مصوب 89آیین نامه اجرایی موضوع ماده 

  2188908929 مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخابالغ 

 2188900922 مورخ ابالغ مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا 

  قانون مالیاتهای مستقیم 202ضوابط اجرایی موضوع ماده  1اصالحیه بند 

  قانون مالیات های مستقیم 212و  82مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مواد فهرست 

 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 

 2188900920 مورخ 24-202 ابالغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 

  تقیمهای مس قانون مالیات 289نحوه اجرای مقررات ماده 

  قانون مالیاتهای مستقیم 202اصالحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 

 درصد میانگین  20معادل  2188لزام ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به تعیین ارزش معامالتی سال ا

 قیمت های روز منطقه در سال جاری

  عه اقتصادی، اجتماعی و قانون برنامه پنجساله ششم توس 21ابالغ آیین نامه اجرایی بند )ج( ماده

 فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
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  )2(ماده نحوه برخورد با رکوردهای اطالعات خرید اشخاص موضوع

 8د26182/532 شماره:

 56118/3821 تاریخ:

8د /1826///2 به شمارهپیرو ابالغ دستورالعمل چگونگی حذف رکوردهای اطالعاتی فاقد بار مالیاتی 

 خرید اطالعات رکوردهای انتقال که شودمی متذکر مالیاتی، درآمدهای محترم معاون توسط 56118/3821 مورخ

بایستی مانع از های مستقیم به انباره فاقد بار مالیاتی، نمی( قانون مالیات2) ماده موضوع اشخاص به متعلق

های ( مکرر قانون مالیات531رسیدگی به نحوه انجام تکالیف موضوع ماده )استفاده از این اطالعات در فرآیند 

مر ضمن ا مسئولین که شودمی تاکید بنابراین. شود 5616 سال عملکرد برای  855821//56مستقیم مصوب

مایند که ( دستورالعمل صدراالشاره، ترتیبی اتخاذ ن4انتقال اطالعات مذکور به انباره فاقد بار مالیاتی مطابق بند )

صالح در امر رسیدگی به نحوه انجام تکالیف این قبیل اطالعات در اسرع وقت در اختیار مأمورین مالیاتی ذی

( 2) ماده موضوع اشخاص هایپرونده 855821//56 های مستقیم مصوب( مکرر قانون مالیات531موضوع ماده )

 های مستقیم قرار گیرد.قانون مالیات

 علی رستم پور

 دفتر حسابرسی مالیاتی مدیر کل

 202-ابالغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره

  2189908921مورخ22 

 012//45/0 شماره:

 0/90/1//50 تاریخ:

 در 561/8/1826 مورخ 23-2/5 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره

 ،«رسمی اسناد دفاتر در اسناد تنظیم تسهیل قانون یک ماده( ج) بند ذیل در مذکور استثنای حذف» خصوص

 تنفیذ به 56148/4865 مصوب اصالحی مستقیم های مالیات قانون 211 ماده 6 بند اخیر قسمت اجرای در که

 .شود می ابالغ اجراء برای است، رسیده سازمان محترم کل رئیس

 محمود علیزاده

 مالیاتی معاون حقوقی و فنی

2 
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  2189908902مورخ 202-22 بالغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شمارها

 011//45/0 شماره:

 //0/90//50 تاریخ:

 در 56118/18/3 مورخ 52-2/5 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره

 قانون 211 ماده 6 بند اخیر قسمت اجرای در که ،(هبه) الشرکه سهم و سهام بالعوض صلح مالیات خصوص

م سازمان رسیده است، برای اجراء محتر کل رئیس تنفیذ به 56148/4865 مصوب اصالحی مستقیم های مالیات

 ابالغ می شود.

 محمود علیزاده

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی
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هیأت عمومی دیوان عدالت  2188902929 مورخ 8808880809920892 ابالغ دادنامه شماره

اصالحی  249 ماده 8 بند  احراز شروط سه گانه موضوع  آیین نامه اجرایی 2 بند مبنی بر ابطال اداری

  2190922928قانون مالیات های مستقیم مصوب

 012//45/0 شماره:

 0/9045//50 تاریخ:

 اداری عدالت دیوان عمومی هیأت /56118/385 مورخ 11/111/1/1/5/113 شماره به پیوست تصویر دادنامه

 گانه سه شروط احراز  اجرایی نامه آیین 5 بند مبنی بر ابطال ذیل شرح به هیأت آن رأی متضمن

 .شود می ابالغ اجرا جهت ، 855821//56 نون مالیات های مستقیم مصوبقا اصالحی /54 ماده 1 بند  موضوع

قانون مالیات های مستقیم، هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده به  /54 ماده 1 بند مبنای بر »      

فعالیت و دارایی موسسه یکی از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی است، مشروط به اینکه اوال: وجود 

یا قراردادهای موجود  خسارت محقق باشد، ثانیا: موضوع و میزان آن مشخص باشد، ثالثا: طبق مقررات قانون

آیین  5 جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد، بنابراین وضع بند

قانون مالیات های مستقیم که بر مبنای آن اعالم  /54 ماده 1 گانه موضوع بند نامه اجرایی احراز شروط سه

ص حقیقی و حقوقی( حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد کتبی موضوع خسارت توسط مودی )اعم از اشخا

خسارت نیز به عنوان یکی از شرایط پذیرش خسارت مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قرار داده شده 

است، به علت توسعه حکم مقرر در قانون، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آیین نامه است و مغایر 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی  // و ماده 52 ماده 5 ز وضع شده و به همین دالیل مستند به بندقانون نی

 آیین نامه اجرایی مذکور ابطال می شود. 5 بند 5612 دیوان عدالت اداری مصوب سال

 محمود علیزاده

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی

1 
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 هیئت محترم وزیران 2188908902 هـ مورخ99012ت 84224/ابالغ تصویب نامه شماره

 019//45/0 شماره:

 0/9045//50 تاریخ:

 در مندرج) وزیران محترم هیئت 56118/18/5 هـ مورخ63//81ت14234 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره

آن مقرر  4 روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران( که به موجب بند /56118/185 مورخ 5625 شماره نامه ویژه

نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه »گردید: 

های مترتب بر واگذاری متناسب با سهم واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین 

 ، جهت اجراء ابالغ می شود.«اجتماعی نیروهای مسلح است

 محمود علیزاده

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی

4 
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دم انجام مکاتبه مستقیم با دستگاههای اجرایی، سازمان و شرکت های دولتی در رابطه با مغایرت ع

 )228 (ماده قانون برنامه پنجم توسعه و یا )220 (ماده در اطالعاتی که دستگاه های مذکور در اجرای

 مالیاتهای مستقیم ارائه می نمایندقانون  1290492184مکرر اصالحی مصوب 

 8د/26/86661 شماره:

 56118/1821 تاریخ:

 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

 مدیرکل محترم امور مالیاتی ...

 با سالم و احترام،

شرکت بورس کاالی ایران)  56118/38/1 مورخ 8156//1185 با عنایت به گزارشات واصله از جمله نامه شماره

 وقت محترم معاون 56138/1852 8د مورخ/24351826 سهامی عام( مبنی بر عدم رعایت مفاد نامه شماره

های عدم انجام مکاتبه مستقیم ادارات کل امور مالیاتی با دستگاه" با ارتباط در مستقیم هایمالیات

ای مذکور در هاجرایی، سازمان و شرکت های دولتی در رابطه با مغایرت در اطالعاتی که دستگاه

قانون  2184904912 ( مکرر اصالحی مصوب228( قانون برنامه پنجم توسعه و یا ماده )220اجرای ماده )

ضمن تاکید مجدد بر لزوم رعایت موارد مندرج در نامه مذکور یادآور  ،"نمایندهای مستقیم ارائه میمالیات

جدید سازمانی و ایجاد گروه نظارت بر بهره برداری شود، با توجه به حذف دفتر اطالعات مالیاتی در چارت می

اطالعات در دفتر حسابرسی مالیاتی، ضروری است، پیگیری بررسی مغایرت در اطالعات ارائه شده توسط 

های اجرایی صرفا از طریق مکاتبه با دفتر حسابرسی مالیاتی این معاونت انجام شود و از مکاتبه مستقیم دستگاه

ور جدا خودداری نمایند. بدیهی است پیگیری موارد مستثنی شده در نامه مذکور،کماکان از های مزببا دستگاه

 طریق مراجع مندرج در نامه توسط ادارات کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت.

 محمد مسیحی

 معاون درآمدهای مالیاتی

9 

 

 





 

9 
 

 422اقتصادی قدیمی ثبت نام شماره اقتصادی و حذف کد  49ضرورت اطالع رسانی حذف مرحله 

 حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

 8د26/866/11 شماره:

 56118/1821 تاریخ:

 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران 

 مدیرکل محترم امور مالیاتی...

 با سالم

مبنی بر رئیس کل محترم سازمان   56118/2822مورخ 811851//2 با عنایت به مفاد بخشنامه شماره

های  ( قانون مالیات228( ماده )1نامه اجرایی موضوع تبصره) اصالحیه مواد فصل دوم آئین ابالغ

و حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه  (2184904912 مستقیم)اصالحی

دارایی در معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و  //56118/18 مورخ 85/25/1// شماره

 شماره و 49 پیگیری مشکالت به وجود آمده به دلیل اجرایی نشدن حذف مرحله" خصوص

حذف و به جای آن شناسه ملی برای اشخاص  455  شماره پیش با حقوقی اشخاص اقتصادی شماره ،"اقتصادی

اشخاصی که از برای  422 لذا نیازی به اخذ کد اقتصادی با پیش شماره حقوقی جایگزین گردیده است.

 راستا این در و تاریخ ابالغ بخشنامه صدرالذکر اقدام به ثبت نام در نظام مالیاتی نموده اند، نمی باشد

 رویس احراز ثبت نام مودی در نظام مالیاتی اقدام گردد.س وب طریق از استعالم برای باید می

در موارد ثبت شخص حقوقی و " دارد می اشعار که الذکر فوق اصالحیه  2همچنین با عنایت به مفاد تبصره

یا ایجاد یک نوع فعالیت توسط شخص حقیقی با صدور مجوز فعالیت از سوی مرجع ذی ربط، سازمان 

 از الزم اطالعات دریافت با مستقیم های مالیات قانون( مکرر 228موظف است در اجرای مقررات ماده)

 مودی نام ثبت به نسبت( غیربرخط یا برخط صورت به) مورد حسب فعالیت مجوز صدور یا ثبت مرجع

 کارپوشه طریق از یا پیامک، ارسال مکاتبه، جمله از)مقتضی نحو به را نتیجه و اقدام مالیاتی نظام در

حسب مورد( به مودی اعالم نماید. در این گونه موارد و در صورت نیاز به ثبت اطالعات  مودیان سامانه

تکمیلی، مودی مکلف است با اعالم سازمان با مراجعه به سامانه ثبت نام مودیان نسبت به تکمیل 

های   ناوری، با توجه به اقدامات انجام شده و در دست اقدام معاونت محترم ف"نام اقدام نماید. اطالعات ثبت

های مالیاتی و حسب تاکید دادستان محترم انتظامی مالیاتی طی ابالغیه  مالیاتی به منظور اصالح سامانه
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در صورت احراز تساهل و تسامح، مامورین  اینکه بر مبنی 56118/4824 8د مورخ/5166856 شماره

است دستور فرمائید در اسرع بنابراین مقتضی  مالیاتی متخلف تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت،

وقت نسبت به اعالم اجرایی شدن اقدامات یاد شده به منظور رعایت مفاد بخشنامه های صدرالذکر توسط 

رسانی به فعالین محترم اقتصادی در خصوص تسهیل در انجام تکالیف قانونی)از  همکاران ذیربط و اطالع

ضوری مودیان محترم مالیاتی به منظور انجام ح مراجعه به نیاز عدم و 49 رفع محدودیت مرحله جمله

 از ،422 نام، حذف بازدید میدانی و عدم نیاز به اخذ کد اقتصادی با پیش شماره تکالیف قانونی ثبت

اقدام الزم  پیامک، ارسال و بنر نصب جمعی، های رسانه سایر و استانی های رسانه ملی، رسانه طریق

 مودیان و خدمات مالیاتی این معاونت اعالم نمائید.معمول و نتیجه را به دفتر امور 

 محمد مسیحی

 معاون درآمدهای مالیات

 بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

 0151//0//4 شماره:

 0/10/1//50 تاریخ:

 بخشش قابل جرایم بخشودگی میزان خصوص در /56118/682 مورخ 81181/1//2 پیرو دستورالعمل شماره

 ذیل مقرر می گردد: موارد

، 5611 ( قانون بودجه سال3) تبصره( م) بند و /561 ( قانون بودجه سال/در اجرای بند )ز( تبصره ) -2

 واسطه به که افزوده ارزش بر مالیات قانون عوارض و مالیات از بخش آن بابت جریمه دیرکرد محاسبه و اخذ

 ششم برنامه قانون 21 ( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده1) ماده موضوع اجرایی های دستگاه از مطالبات

 و مالیات پرداخت زمان تا و شده یاد های سال برای است، نشده پرداخت پیمانکار به کارفرما توسط توسعه

 .ندارد موضوعیت شده یاد های دستگاه توسط عوارض

عوارض موضوع قانون مالیات برارزش  و مالیات جرایم بخشودگی یادشده، دستورالعمل /5 در راستای ماده -2

افزوده مازاد بر درصدهای تعیین شده در دستورالعمل مزبور برای آن دسته از مودیانی که به واسطه مطالبات از 

استفاده از توان  ( قانون حداکثر2) ( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده1) دستگاه های اجرایی موضوع ماده

 بدهی پرداخت امکان توسعه، ششم برنامه قانون 21 تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالهای ایرانی و ماده

 ذیربط مالیاتی امور کل مدیران به اند نداشته را مقرر های مهلت در /561 سال از قبل های سال برای خود

 .نمایند اقدام مستقیم های مالیات قانون 515 ماده رعایت با تا شود می محول
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گی جرایم آن دسته از مودیانی که بدهی خود )اعم از مالیات و عوارض و جرایم غیرقابل بخشود میزان -1

بخشش و جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است( را پرداخت یا تسویه نموده اند لیکن پرداختی یا 

ذیربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور تسویه مودی توسط اداره کل امور مالیاتی 

نشده است ضمن تاکید بر اصالح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت 

 مانده بدهی خواهد بود.

 با که جرایمی و بخشش غیرقابل جرایم و اصل از اعم خود بدهی که مودیانی از دسته آن درخصوص -4

های صادره قبلی پرداخت نموده اند، محدودیت  شرایط دستورالعمل وفق را است نشده موافقت آن بخشودگی

زمان در ارایه درخواست بخشودگی جرایم مانع بخشودگی نخواهد بود و در هر صورت تابع شرایط میزان 

 های حاکم بر زمان پرداخت خواهد بود. بخشودگی تعیین شده در دستورالعمل

 امید علی پارسا

 تی کشوررییس کل سازمان امور مالیا

تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کاال موضوع 

 قانون مالیاتهای مستقیم 241 بخشودگی مقرر در ماده

 0د40/001112 شماره:

 0/1055//50 تاریخ:

( قانون 546) ماده موضوع بخشودگی اعمال منظور به /56118/386 8د مورخ/2/511826 پیرو بخشنامه شماره

مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در   12 مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به

 شده پذیرفته کاالهای تائیدیه مورد 53 تهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به بورس اوراق بهادار

های بوط به دوره های مالی مندرج در فهرستمر 8/4//56118 لغایت 56118/3821 تاریخ از کاال بورس در

 ارسال بهادار اوراق و بورس سازمان 8/1//56118 مورخ 522816256 مذکور موضوع پیوست نامه شماره

 .گردد می

. نمایند اقدام مقررات وفق مربوط های تائیدیه و پیوست لیست به عنایت با مالیاتی امور ادارات است مقتضی   

 رد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.موا سایر است بدیهی

 محمد مسیحی

 معاون درآمدهای مالیاتی

2 
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 مستقیم های مالیات قانون 282  اصالحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده

 /01//45/0 شماره:

 0/1052//50 تاریخ:

 موضوع اجرایی ضوابط اصالحیه تصویر پیوست به /56118/582 مورخ 25/81181 پیرو بخشنامه شماره

موسسه »( ضوابط اجرایی یاد شده، بعد از عبارت 6) بند در اینکه بر مبنی مستقیم های مالیات قانون 512 ماده

 زنجیره خیریه موسسه مهر، ایمان راه خیریه موسسه» عبارت «نور سرطان به مبتال بیماران از حمایت  خیریه

 .گردد می ابالغ اجرا جهت شود، می اضافه «ساز مدرسه خیرین جامعه و امید

 محمود علیزاده

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی

8 
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اصالحی قانون مالیاهای مستقیم  89 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 1 و 2 اصالح مواد

  2184904912مصوب

 /02//0//4 شماره:

 0/1052//50 تاریخ:

 پیرو بخشنامه های

 مورخ /814855//2 و /56138/682 مورخ 813845//2 و  56138/1821 مورخ 813812//2 شماره

 مستقیم مالیاتهای قانون اصالحی 11 ماده موضوع اجرایی نامه آیین ابالغ موضوع 56148528/1

و اصالحیه های آن، بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم  56148/4865 مصوب

 .گردد می ابالغ اجراء  برای و اصالح ذیل شرح به  مذکور نامه آیین 6 و 2 دارایی، موادامور اقتصادی و 

 های آن حذف و متن ذیل جایگزین آن شود: نامه و تبصره ( آیین2ماده ) -2

بندی  ها و معیارهایی از قبیل نوع و حجم فعالیت به شرح ذیل گروه صاحبان مشاغل براساس شاخص -2 ماده

 شوند: می

 ;گروه اول -5

 ;گروه دوم -2

 گروه سوم. -6

 گروه اول: -الف

 شوند: اشخاص ذیل از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزو مودیان گروه اول محسوب می

 کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان. -5

ز وزارتخانه یا مراجع صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهره برداری ا-2

 ذیربط.

 های سه ستاره و باالتر. صاحبان هتل-6

 صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاهها ،کلینیک های تخصصی. -4

 صاحبان مشاغل صرافی. -1

 های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط. صاحبان فروشگاه -3
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حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، صاحبان موسسات -1

 مشاوره ای، انفورماتیک و طراحی سیستم.

 صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری.-/

توأم کاال و ارائه خدمت( براساس سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی ) فروش کاال یا فروش  -1

اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل )اظهارنامه تسلیمی خردادماه هر سال مبنای تعیین گروه بندی سال بعد 

باشد. به عنوان مثال مبلغ فروش و سایر درآمدهای مندرج در اظهارنامه مالیاتی  از تسلیم اظهار نامه عملکرد می

 فروش یا کاال فروش) شده قطعی درآمد آخرین یا( باشد می 5611 سال بندی گروه مبنای 5611 عملکرد سال

باشد. )مشروط به ابالغ برگ قطعی  پنجاه و پنج میلیارد ریال مبلغ از بیش ها آن( خدمت ارائه و کاال توأم

 حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی.(

 گروه دوم: -ب

صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی )فروش کاال یا فروش توأم کاال و ارائه خدمت( دوسال قبل آنها و سایر 

بیش از هجده میلیارد ریال و  یا آخرین درآمد قطعی شده آنها) فروش کاال یا فروش توأم کاال و ارائه خدمت(

 دی پایان تا حداکثر قطعی برگ  ابالغ به مشروط. )باشد مساوی یا کمتر ازمبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال

 .(وی قانونی نماینده یا مودی شخص به  قبل سال ماه

 ج: گروه سوم:

 شوند. گیرند جزو گروه سوم محسوب می صاحبان مشاغلی که در گروه های اول و دوم قرار نمی

مشاغل افزوده شده به سازمان می تواند در صورت تشخیص ضرورت تاپایان دی ماه هر سال فهرست  -2 تبصره

های  گروه اول براساس نوع فعالیت را تهیه و از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه

نماید. مودیان اخیرالذکر   ربط به مودیان مالیاتی اعالم  ای ذی های صنفی و حرفه کثیراالنتشار و یا از طریق تشکل

 م مکلف به اجرای تکالیف تعیین شده مربوط به گروه اول خواهند بود.از ابتدای سال مالیاتی بعد از اعال

%( /1 ) درصد پنجاه باشند، داشته اشتغال خدمت ارائه  فعالیت به صرفا مودیان که مواردی در - 2تبصره

 باشد. های تعیین شده مبنای گروه بندی می نصاب

ابرازی و یا قطعی شده مشارکت مالک عمل  مشاغل مشارکتی اعم از اختیاری یا قهری، درآمد در - 1تبصره

 باشد. می
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نامه در اولین سال ایجاد)تأسیس( به استثناء مودیانی که  صاحبان مشاغل و حرف موضوع این آیین - 4تبصره

بندی شده اند، جزو گروه سوم محسوب و از سال سوم فعالیت به  به واسطه موضوع فعالیت جزو گروه اول طبقه

 های مقرر طبقه بندی شده و نسبت به انجام تکالیف قانونی عمل نمایند. اساس نصاببعد می بایست بر 

تر قرار دارند  های باالتر توسط صاحبان مشاغلی که در گروه های پایین تسلیم اظهارنامه گروه-9تبصره 

اظهارنامه گروه )صاحبان مشاغل گروه سوم اظهارنامه گروه اول یا دوم ارائه نمایند یا صاحبان مشاغل گروه دوم 

 اول تسلیم نمایند( منعی ندارد، لکن صرف انجام این امر مودی را در گروه های باالتر قرار نخواهد داد.

های مالیاتی برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل  فرم اظهارنامه" عبارت نامه آیین 6 در ماده -2

جایگزین عبارت  "امل موارد زیر باشد:های اول،دوم و سوم( موضوع این آیین نامه باید حداقل ش )گروه

 قبل 6 ذیل ماده "و اشخاص حقوقی" امه اجرایی یادشده می گردد. همچنین عبارتن آیین 6 قبلی صدر ماده

 اضافه می شود. "صاحبان مشاغل" و نیز در تبصره این ماده قبل از عبارت ":گروه اول" ازعبارت

 باشد. ( اجرایی می8585//54) //54 مفاد تغییرات فوق از عملکرد سال

 امید علی پارسا

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

9 
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در خصوص دادنامه  2189909928 مورخ 200989990 اصالح بخشنامه شماره

  2189902928مورخ 81 شماره

 011//0//4 شماره:

 0/1052//50 تاریخ:

، پاراگراف )بند( آخر 561/8/5821 مورخ 16 امه شمارهدادن اجرای نحوه خصوص در مطروحه ابهامات به توجه با

 الزم 56/18/4852 تاریخ از و گردد می اصالح شرح این به 821//561/8 مورخ //81/8//2  بخشنامه شماره

 .باشد می االجراء

قانون  /4بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کاال و ... به عنوان مصادیق ماده   

 مقررات اساس بر یا و 851//56/48 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب

شود با ارائه اسناد و مدارک از  می پرداخت کارکنان کلیه به متعارف، یا قانون حدود در مربوطه، استخدامی

 .باشد می خارج مستقیم های مالیات قانون 6/ و 2/ شمول حکم مواد

 علی پارسا امید

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

8 
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ماده واحده قانون بودجه  )9 (بند )و( تبصره )2-4( ابالغ آیین نامه اجرایی بند )و( و جزء

 در خصوص صدور اسناد )اوراق( تسویه خزانه کل کشور 2188 سال

 025//0//4 شماره:

 0/1059//50 تاریخ:

 کل 5611 ( ماده واحده قانون بودجه سال1) تبصره( و) بند (4-2) بند )و( و جزءبه پیوست آیین نامه اجرایی 

منضم  وزیران محترم هیأت 2188909922 هـ مورخ998928ت92828 تصویب نامه شماره موضوع کشور،

( معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، موضوع فرآیندها و نحوه تسویه و تهاتر 5به بخشنامه شماره )

بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی )تعاونی و خصوصی( و ... با بدهی اشخاص یاد شده به دولت از 

ایجاد شده  /561طریق صدور اسناد )اوراق( تسویه خزانه، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 

 باشد، برای اجرا ابالغ می گردد.

 امید علی پارسا

 امور مالیاتی کشوررئیس کل سازمان 

20 
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اصالحی  228 مهلت قانونی ارسال فهرست معامالت موضوع ماده موضوع:

  2188 های مستقیم مربوط به فصل تابستان سالمالیات  قانون 2184904912 مصوب

 0د40/0024/4 شماره:

 0/1059//50 تاریخ:

های مستقیم ( قانون مالیات531( ماده )6تبصره )( آئین نامه اجرایی موضوع /5نظر به اینکه در اجرای ماده )

بوده است و با توجه به  851//56118 ، تاریخ 5611 مهلت قانونی ارسال فهرست معامالت فصل تابستان سال

اینکه تاریخ مذکور مصادف با روز پنجشنبه بوده و برخی از ادارات کل امور مالیاتی از جمله ادارات امور شهر 

های ( قانون مالیات511( ماده)5باشند لذا با عنایت به مفاد تبصره)شنبه تعطیل رسمی میتهران در روز پنج

برای مودیانی که ادارات کل امور   صرفا 5611 مستقیم، مهلت قانونی ارسال فهرست معامالت فصل تابستان سال

 شود.اعالم می 851///5611 امروز شنبه مورخ اند،مالیاتی ذیربط آنها در روز پنجشنبه تعطیل رسمی بوده

  

 محمد مسیحی

 معاون درآمدهای مالیاتی

 های مستقیمقانون مالیات 222 اجرای مقررات ماده

 024//45/0 شماره:

 0/1045//50 تاریخ:

 مستقیم، هایمالیات قانون 535 نظر به ابهامات و سواالت مطروحه در خصوص نحوه تأمین مالیات موضوع ماده

مال یا  تفریط بیم که مواردی در مالیاتی اختالف حل هیأت ناحیه از مالیات تأمین قرار صدور برای اقدام فرآیند

 باشد:اموال از سوی مودی به قصد فرار از مالیات می رود، به شرح ذیل می

 در مورد حسب مالیات مطالبه برگ یا و مالیات تشخیص برگ صدور از پس ذیربط مالیاتی امور اداره     

بایست یم باشد نشده طی آن اجرایی مراحل یا نشده قطعی هنوز مودی مالیات که مواردی در مقررات، چارچوب

با ارائه دالیل کافی مبنی بر بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات، از هیأت 

ف مالیاتی صدور قرار را الزم مذکور، صدور قرار تأمین مالیات را درخواست نماید. در صورتی که هیات حل اختال

تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار مقتضی اقدام و اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و 

وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید. تأمین مذکور به منزله توقیف اموال موضوع 

نامه اجرایی آن نبوده و اعمال مقررات مربوط به توقیف اموال و  قانون مالیات های مستقیم و آیین /25 ماده



 

19 
 

قانون مذکور و با  /25 الی /25 وصول مطالبات، منوط به قطعیت مالیات و طی مراحل اجرایی موضوع مواد

 باشد.نامه اجرایی مربوط میرعایت آیین

 .باشندمی موضوعیت فاقد ندارند انطباق الذکر فوق رویه با که اموالی تامین قرارهای بخشنامه این صدور با     

 محمود علیزاده

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی

از سوی کارگروه  2189 ارسال فهرست اطالعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال

 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند 1 موضوع ماده

 020//45/0 شماره:

 0/1//0//50 تاریخ:

، به پیوست تصویر نامه 561/8/1851 مورخ 26/81/833 پیرو بخشنامه شماره

 فهرست به منضم فناوری و تحقیقات علوم، عالی شورای محترم کل دبیر 56118/1822 مورخ /6852811 شماره

 و ها شرکت صالحیت تشخیص و ارزیابی » کارگروه تایید مورد بنیان دانش موسسه و شرکت 1//5 اطالعات

یین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات آ 6 ماده موضوع «اجراء بر نظارت و بنیان دانش موسسات

 .گردد می ارسال برداری بهره و اطالع جهت /561 دانش بنیان در سال

موصوف در سامانه مربوط قابل متذکر می گردد، مصادیق فعالیتهای دانش بنیان مربوط به شرکت ها و موسسات 

 مشاهده و دسترسی می باشد .

 محمود علیزاده

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی

22 
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 2188909924 ابالغ مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ

 021//0//4 شماره:

 //0//0//50 تاریخ:

مدیریت کرونا موضوع نامه به پیوست تصویر مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی 

( /رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که بر اساس جزء ) 824//56118 مورخ 115/6 شماره

بند پنجم مصوبات نهمین جلسه ستاد ملی کرونا »، 561/852821 بند )ج( آن با عنوان تمدید مصوبه

با قبول کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تامین لوازم  رابطه در 561/852821 مروخ

و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستانها و مراکز درمانی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

ونا که توسط جهت مبارزه با ویروس کرونا به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ، تا پایان دوره شیوع بیماری کر

 ستاد ملی کرونا اعالم می شود تمدید می گردد، جهت اجرا ابالغ می شود.

 مفاد موجب به شده یاد ستاد 561/852821 ( مصوبه مورخ1با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه مفاد بند )

 از که اشخاص نقدی غیر و نقدی های کمک است، شده تمدید صدرالذکر مصوبه( ج) بند( /) جزء

 عنوان به پذیرد، صورت شده یاد مصوبات چارچوب در کرونا بیماری شیوع دوره پایان تا 561/8528/5 تاریخ

 . شود می محسوب مالیاتی قبول قابل های هزینه

 امید علی پارسا

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

52 
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قانون مالیات  )212 (ماده( )دابالغ فهرست اطالعات واحدهای تولیدی فناوری اطالعات موضوع بند 

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور )12 (ماده های مستقیم اصالحی موضوع

 811834//2 شماره:

 56118/18/1 تاریخ:

، به پیوست فهرست شرکت های دارای پروانه بهره برداری /561/85/86 مورخ 81/816//2 پیرو بخشامه شماره

موضوع نامه  /561م افزار به همراه محصوالت آنها تا پایان سال تولید نر

 معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، جهت اقدام ابالغ می شود . 825//56118 مورخ 5581/244 شماره

 امید علی پارسا

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

(آموزش مفاهیم تصویری به نابینایان  )سروش سیستم انتقال مفاهیم تصویری

ارائه خدمات بانكی قابل اجرا در شعب بانكها به  )سامانه خدمات بانكی نابینایان  در شعب 

(نابینایان بدون نیاز به فرد معتمد 
مجموعه كاربردی نرم افزارهای ویژه  )مجموعه نرم افزارهای برجسته نگار هوشمند همراه 

(نابینایان با ورودی و خروجی بریل و گویایی فارسی و انگلیسی 
نرم افزار تولید كتاب گویا با استاندارد دیزی- تک گو 
نرم افزار پخش كتاب دیزی- دكلمه 

(Dos و Windows)نرم افزار حسابداری 

تبدیل متن به گفتار فارسی-نرم افزار پكجاز
شطرنج بریل و گویا، بانک اطالعات شخصی  بریل و گویا، كتابخانه ی بریل و گویا، )مجموعه نرم افزاری نوید 

(...قرآن بریل و گویا، واژه نامه ی بریل و گویا، ویرایشگر بریل و گویا و

پروژه سرویس استعالم چک از چكاوك در سامانه فرا

ORMپروژه ایجاد محیط آزمون سامانه 

پروژه ارسال و تایید كد فعالسازی در تغییرات شماره موبایل در سامانه بانكداری اینترنتی

خدمات انتقال دانش فنی سامانه های تحت مسئولیت شركت سباپردازش به شركت تاتا

پروژه بانكداری دانشگاه تهران

پروژه توسعه وب سرویس كد شبا در سامانه فرا

پروژه شخصی سازی گزارش مانده تجمیعی در سامانه فرا

ORMپروژه راه اندازی سرویس ثبت نام گروهی باشگاه مشتریان در سامانه 

ORMپروژه توسعه ثبت نام مشتریان حقوقی در سرویس پیامک لحظه ای 

 و ارسال پیامک هشدارAMXوORMپروژه تهیه و اجرای نرم افزار پاالیش اطالعات 

ISOPROXYپروژه راه اندازی 

پروژه ایجاد محیط آزمون سرویس های سامانه بانكداری اینترنتی،سامانه بانكداری اینترنتی فرا،سامانه 

پروژه ایجاد و مدیریت كاربران توسط مشتری در سامانه فرا

پروژه راه اندازی وب سرویس انتقال گروهی درون بانكی و پیگیری آن در سامانه فرا

سرویس پرداخت دوشناسه ای در سامانه بانكداری اینترنتی

AVACAS و ORMسامانه همراه بانک جدید در  سیستم 

پروژه مدیریت اطالعات مشتریان در سامانه ایمیل بانک از طریق وب سرویس بانک تجارت
سیستم سبدگردان با تایید امین

1پروژه های توسعه سامانه بانكداری اینترنتی در فاز 

پروژه سرویس پرداخت دوشناسه ای در سامانه درگاه پرداخت اینترنتی

پروژه توسعه سرویس مدیریت كارت های گروهی در سامانه درگاه پرداخت اینترنتی

پروژه حذف رایگان از سرویس مدیریت پیامک لحظه ای

پروژه راه اندازی سرویس های ثبت نام موبایل بانک جدید

پروژه بروزرسانی واسط كاربری سامانه فرا

 در سامانه درگاه پرداخت و بانكداری اینترنتی7.0.4پروژه پشتیبانی از نسخه شتاب 

ORMپروژه كنترل بر خط اطالعات حساب در فرآیندهای ثبت نام سامانه 

سرویس صورتحساب تجمیعی كارت های گروهی در سامانه درگاه پرداخت اینترنتی

پروژه ثبت نام حسابهای حقوقی و مشترك با رمز ثابت در سامانه بانكداری اینترنتی

پروژه راه اندازی سرویس صورتحساب قبوض شناسه دار سامانه فرا

پروژه راه اندازی وب سرویس استعالم شماره حساب كارت در سامانه فرا

مدیریت كارت های گروهی در سامانه درگاه اینترنتی

سامانه پرداخت الكترونیكی دانشگاه شهید بهشتی

پروژه ثبت نام اتباع خارجی در سامانه فرا

پروژه مدیریت پیامک لحظه ای و اخذ كارمزد در سامانه بانكداری اینترنتی

 ایران ارقام در پروژه كارت های گروهیWCMSپروژه ارتباط سامانه درگاه پرداخت اینترنتی 

پروژه سرویس دهی به مشتریان تک حسابی در سامانه موبایل بانک جدید

پروژه توسعه سرویس های چک در سامانه فرا

ORMپروژه گزارشات درخواستی چابک تجارت آسیا در سامانه 

پروژه توسعه وب سرویس های چک در سامانه فرا

پروژه توسعه وب سرویس استعالم كد شبا در سامانه فرا

پروژه وب سرویس صورتحساب تجمیع بدهكار و بستانكار در سامانه فرا

پروژه راه اندازی سرویس های درخواستی شركت سیمرغ تجارت در سامانه فرا

ORMپروژه افزودن كد معرف به فرآیندهای ثبت نام باشگاه مشتریان در سامانه 

پروژه مسدودسازی رمز دوم كارت در سامانه درگاه پرداخت اینترنتی تجارت

پروژه پیاده سازی واسط كاربری جدید سامانه بانكداری اینترنتی

ORMپروژه گزارشات درخواستی چابک تجارت آسیا در سامانه 

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

2
سباپردازش

(سهامی خاص)
تهرانتهران10101948553

- بلواردریا-سعادت آباد- تهران

-163پالك- نرسیده به مطهری

 2واحد-  طبقه دوم



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

Avacas با استاندارد feitianسیستم تعریف و عملیاتی نمودن توكن های خریداری شده برند 

ORMپروژه ثبت نام كاربران اتباع خارجی در حساب های حقوقی از طریق سامانه 

پروژه راه اندازی امكان مشاهده حساب متناظر با كارت در سامانه درگاه پرداخت اینترنتی

پروژه مدیریت پیامک لحظه ای و اخذ كارمزد در سامانه بانكداری اینترنتی

ORMپروژه ثبت نام و مدیریت اطالعات مشتریان موبایل بانک در سامانه 

پروژه توسعه افتتاح حساب الكترونیكی كوتاه مدت قرض الحسنه

ORMپروژه كنترل برخط اطالعات حساب در فرآیندهای ثبت نام سامانه 

پروژه كارمزد ارسال پیامک در سرویس های انتقال وجه بانكداری اینترنتی

پروژه تغییرات در فرآیندهای احرازهویت و پیچیدگی رمزها

پروژه میان افزار دسترسی مكانیزه وب سرویس های سامانه فرا

سیستم راه اندازی سرویس پرداخت گروهی قبوض در سامانه درگاه پرداخت اینترنتی

سیستم دریافت پرداخت
(نوصا)نرم افزار ویژه صرافی ها 
سیستم حسابداری مالی

درخواست آنالین تاكسی و سرویس- آی پک اندروید
ثبت درخواست توسط مشتری- خوش اندروید

سیستم مركز تماس سایپا
سیستم عوارض خودرو شهرداری ها

سامانه تیكتینگ مالیات مشاغل خودرو
نرم افزار مالی متناسب سازی شده ویژه افغانستان
سیستم مالیات بر مشاغل خودرو دفاتر پیشخوان

سیستم جامع مالی اداری همگامان
سامانه برگزاری آزمون آنالین

سیستم پرسنل و حقوق دستمزد
سیستم مالی اداری باران

سیستم انبار و حسابداری انبار
سامانه مطبوعات و دسته چک

(شها)سامانه شناسایی هوشمند اسناد 
سیستم مدیریت جلسات و مصوبات

نرم افزار ارسال مراسالت
نرم افزار آرشیو
مدیریت اسناد شعب- نرم افزار ساماش
تشخیص صالحیت عوامل نظام فنی و اجرایی- نرم افزار ساجات

(JEE)پروژه های به سفارش مشتری  
نرم افزار ارتباط یكپارچه

اتوماسیون اداری الماس گام
سیستم جامع اطالعات مدیریت برق منطقه ای عصر اندیشه

سیستم جامع اطالعات مدیریت توزیع نیروی برق عصر اندیشه
سیستم جامع خدمات مشتركین برق عصر اندیشه

سیستم جامع اطالعات مدیریت تولید نیروی برق عصر اندیشه
سیستم طرح های عمرانی سازمانها

سیستم حسابداری طرح تملک دارایی های سرمایه ای
سامانه بورس خرید و فروش
سامانه آموزش بلوط چاووش

سیستم مدیریت محتوی چاووش
سامانه جامع مدیریت پسماند

سامانه جامع اتوبوسرانی
(BPMS)سیستم مدیریت فرآیندهای كسب و كار 

: سیستم جامع اداری و مالی شامل زیر سیستم های ذیل 

سیستم حضور - (كارگزینی)سیستم پرسنلی و صدور احكام - سیستم تشكیالت و طبقه بندی مشاغل

سیستم ارزیابی - سیستم ارزشیابی - سیستم بازنشستگی - سیستم جذب و استخدام- و غیاب 

- سیستم آموزش- سیستم تخلفات - سیستم خدمات پرسنلی- سیستم نقل و انتقاالت- عملكرد

سیستم - سیستم حقوق و دستمزد- سیستم مهمانسراها - سیستم رفاه و درمان - سیستم پژوهش 

- سیستم بودجه و اعتبارات - (دریافت و پرداخت )سیستم خزانه داری - حسابداری و صدور اسناد

سیستم تعمیر و - سیستم نقلیه- سیستم تداركات - سیستم انبار- سیستم اموال و دارایی ها 

...نگهداری تجهیزات  و 

سیستم مدیریت آمار و اطالعات

سامانه پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری

سیستم عوارض پایانه های مسافربری

تهرانتهران10101179236گام الکترونیک4
خ شهید بهشتی خ شهید 

109صابونچی پ 

3

مهندسی شبکه 

و فناوری 

اطالعات 

همگامان

10200228200
آذربایجان

 شرقی
تبریز

خیابان فارابی چایكنار  بعد از 

پل منصور عمارت صبا طبقه 

نهم شرقی

2
سباپردازش

(سهامی خاص)
تهرانتهران10101948553

- بلواردریا-سعادت آباد- تهران

-163پالك- نرسیده به مطهری

 2واحد-  طبقه دوم

10380297667همتا رایانه7
خراسان 

رضوی
مشهد

 -25ملک آباد - بلوار ملک آباد 

1 پالك 

6
چاووش رایانه 

سپاهان
اصفهاناصفهان10260356162

- ابتدای خیابان فردوسی - پل فردوسی 

 مركز فرهنگی 2طبقه - سمت راست 

9پالك - آتروپات

5

خدمات 

مهندسی

 عصر اندیشه

شیرازفارس10530190090

خیابان هدایت ـ حد فاصل 

 متری سینما سعدی 20خیابان 

 - 5و فلسطین ـ كوچه 

11پالك



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

(اموال  )نرم افزار دارایی های ثابت 
حسابداری فروش، حسابداری تجمیعی، فروش، بهای تمام شده، انبار، حقوق )نرم افزار جامع حسابداری 

(...دستمزد، مالی، خزانه داری و 

(CMMS)سیستم نگهداری و تعمیر ماشین آالت 
(CRM)مدیریت ارتباط با مشتری 

نرم افزار خدمات پس از فروش
نرم افزار تداركات خارجی و داخلی

سیستم صدور احكام ماموریت
نرم افزار ارزشیابی و صدور مكانیزه حكم كارگزینی

نرم افزار بهره وری سازمانها
سهام و حسابداری سهامداران

نرم افزار بودجه تجمیعی
نرم افزار كنترل بودجه

(حسابداری پیمانكاران)نرم افزار قراردادها
سیستم مالی و اداری و پرسنلی

نرم افزار نقلیه و ترابری
نرم افزار دبیرخانه و پیگیری مكاتبات

(WORKFLOW)گردش كار 
نرم افزار ارزیابی عملكرد و داشبورد مدیریتی

نرم افزار مدیریت استراتژی
نرم افزار سفارش كار

(QC)نرم افزار كنترل كیفیت
(MRP)نرم افزار برنامه ریزی مواد 

نرم افزار كنترل تولید

نرم افزار مهندسی ساخت

سیستم جامع اتوماسیون حراست كسرا

سیستم جامع اتوماسیون نقلیه كسرا

(كارانه كسرا)سیستم پرداخت های متفرقه 

سیستم جامع اتوماسیون حضور و غیاب و كنترل تردد كسرا

سیستم جامع اتوماسیون تغذیه  كسرا

نرم افزار جامع خدمات رفاهی

نرم افزار آوید كسرا
پرداخت غیر بانكی

(فروش شارژ ایرانسل همراه اول رایتل - نرم افزار توزیع كاال ) topupنرم افزار 

( ERPتولید نرم افزار  )زیر ساخت وفاداری 
(اپلیكیشن فروش بلیط هواپیمایی - ERPتولید نرم افزار )گردشگری 

(استعالم، مقایسه، فروش و تحویل انواع بیمه نامه - نرم افزار خرید كاال )بیمه 

( IOSاپلیكیشن پرداخت موبایلی اندروید و - نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای اطالعاتی )دیبا 
فروش تاپ آپ
باشگاه مشتریان

Eniac soft switch(ESS) سوییچ تراكنش های بانكی
 CRMسفارش مشتری -loyaltyنرم افزار

نرم افزار پایانه فروش بانک ها
نرم افزار صندوق فروشگاهی

سامانه مدیریت فروش و شارژ بلیط

سامانه اطالع رسانی مسافران

سامانه فروش و شارژ بلیت الكترونیكی مترو

(پایا-حواله های الكترونیكی بین بانكی) ACHسیستم 

نسیم- سیستم نرم افزاری جامع خدمات مشتركین برق

توسعه، ارتقا و پشتیبانی زیرساخت و پایش سامانه مدیریت شعب تجارت

سیستم های راهبردی سامانه حساب همراه و كلیه سامانه های مرتبط بانک رفاه

نرم افزار افزایش ظرفیت سیستم مدیریت كانال و ارتقاء زیرساخت

واسط ارتباطی درگاههای خاص با سامانه متمركز بانک صادرات

مدیریت فارم های استخراج رمز ارز

سامانه برداشت مستقیم

انتقال فراگیر به نسیم

10
فن آوران

 انیاک رایانه
تهرانتهران10102025720

- بلوار پاكنژاد- شهرك غرب

كوی - نرسیده به تقاطع دریا

- 23پالك - اردیبهشت

ساختمان انیاك

9
کیمیا گران 

سرزمین رایانه
اصفهاناصفهان10260370998

خیابان - سه راه سیمین-  اصفهان 

كوچه - خیابان فرهنگ- سیمین

ساختمان كسرا- یكم

تهرانتهران10101170884نماد ایران8

- بزرگراه آفریقای جنوبی 

نرسیده به چهارراه جهان 

8پالك - كوچه ناوك - كودك 

داده پردازی 12

ایران   

تهرانتهرانتهران10100978129

خیابان كریم خان زند 

 خیابان استاد نجات الهی پالك 

164

تهرانتهران10102330768شهرپرداز11
باالتراز پل سیدخندان خیابان 

شریعتی روبروی پمپ بنزین كوچه 

49كرمانی پ



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف
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- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

همراه برق نسیم

مدیریت شعب نسیم

(پیام)سیستم ساتنا

سامانه وب سرویس های بورس كاالی ایران

نرم افزار تجمیع توسعه اخذ مكانیزه كارمزد،طرح دیده بان،گزارش مشتریان،توسعه پرداخت،طرح 

...سپرده فردا و

(بیتا)سیستم بانكداری اینترنتی

سیستم سپرده متمركز همراه

(یكتا)سیستم مدیریت كانال

وب سرویسها/سامانه متمركز اعتباری

(اطلس )سیستم مدیریت كانال

سیستم معامالت آنالین

(ساتنا- سامانه تسویه ناخالص آنی)RTGSسیستم 

(CFS)سامانه مالی كارت

سیستم سپرده جاری فراگیر

(مربوط به شركت بركت تل )نرم افزار شفاتل

سوئیچ نرم افزاری تركیبی مراكز تلفن مبتنی بر شبكه
استفاده برای ارتباطات صوتی - AVA SIP androidسیستم 
شبكه های مخابراتی- RACFسیستم 

billing control function - شبكه های مخابراتی
- IPسیستم برقراری امنیت و مخافظت از ارتباطات تلفنی مبتنی بر 

 (S BC ) sess ion border controller
نرم افزار مركز تلفن

پرتال فروش پهنای باند

پورتال مشتریان افرانت

سیستم ثبت نام و اعالم نتایج داوطلبان آزمون دانشگاه آزاد اسالمی

سیستم فروش آنالین كارت اعتباری ثبت نام دانشگاه آزاد اسالمی

نرم افزار خرید شارژ كارت جیرینگ

وب سایت اطالع رسانی

سیستم مدیریت تردد اعضای باشگاه
كدینگ و مدیریت كارت پارك الكترونیک+ نرم افزار فرمت 

 تحت كلودCRMسامانه 
سیستم گشت و نگهبانی

سیستم طرح ترافیک
سامانه كارت وفاداری مشتریان
BTSoft- سیستم تست كلیدهای قدرت 

سیستم مكانیزه تخلیه صندوق های پست
سامانه مدیریت خدمات همایش

جمع داری اموال- سیستم هوشمند مدیریت اموال و دارایی ها 
سیماد- سیستم مدیریت اطالعات دام 

سیماپ- سیستم مدیریت اطالعات پست های برق 
سیبان- سیستم بازرسی و نظارت 

شبنم- سیستم شناسایی، بازرسی و نظارت مكانیزه درختان 

سیماك- سیستم مدیریت اطالعات كالیبراسیون 

سیستم مدیریت خرید اعتباری

سیستم باركد انبار
(سیما )سامانه تشخیص تخلفات
(كیمیا)سامانه مبارزه با پولشویی 

سامانه مدیریت كانال سیمین

سیستم جامع مدیریت كارت

سامانه موبایل و تبلت بانک به همراه سویچ مربوط

سیستم جامع مدیریت تسهیالت

13
صنایع ارتباطی 

آوا کیش
بندر لنگههرمزگان10861561230

برج فناوری اطالعات واحد 

كیش

داده پردازی 12

ایران   

تهرانتهرانتهران10100978129

خیابان كریم خان زند 

 خیابان استاد نجات الهی پالك 

164

16
داده کاوان 

پیشرو
تهرانتهران10102195275

خبایان - خیابان بهشتی

- كوچه ساوجی نیا- پاكستان

10پالك 

تهرانتهران10101868459تراشه پرداز پویا15
 3جنت آباد شمالی بهارستان 

4 واحد 3پالك 

تهرانتهران10101786601افرانت14
خیابان -خیابان شهید بهشتی

12پالك - سهند
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بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

سیستم تجمیع سرورهای استانی در قالب مجازی سازی

سامانه ثبت و پیگیری مغایرت های شتابی

سامانه حدود اختیارات

وب سایت حسابگری

سامانه مدیریت كدهای استاندارد

ثبت و پیگیری متقاضیان درگاه پرداخت اینترنتی

تسویه وجوه و كارمزد قبوض همگانی

سامانه صیاد

سامانه مدیریت شناسایی دسترسی و امنیت كاربران

دریافت مستمری خانوارهای بهزیستی و كمیته امداد امام خمینی
سامانه شناسنامه شعب

سامانه باشگاه مشتریان

سامانه مدیریت گزاره برگ های بازاریابی
سامانه ارزیابی عملكرد فردی

سامانه پیگیری وصول مطالبات
POS-IPGسامانه محاسبه امتیاز پذیرندگان

سیستم نمونه امضا بانكی
سامانه كاال و خدمات الكترونیک
سیستم وصول گروهی اقساط

(otp)سامانه راهبری بانكداری الكترونیكی
سیستم كانون بازنشستگان

سیستم مدیریت اطالعیه ها و بخش نامه ها
سامانه خالصه كل

 سیستم یكپارچه حسابداری ستاد و شعب صندوق قرض الحسنه بانک
سامانه گزاره برگ

سامانه تبادل احكام قضایی
سامانه راستی آزمایی عملكرد ترویجگران

AMLسامانه گزارشات مبارزه با پولشویی 

سامانه محاسبه امتیاز پایشگران پایانه های فروش
(security)سامانه مدیریت شناسایی و دسترسی كاربران

سامانه پایشگران پایانه های فروش
سامانه حذف فیزیک چک در تبادالت بانكی

سامانه بانک پرداخت
سامانه تائید الكترونیک شعب

سامانه سر فصل و معین هشت رقمی
 سیستم جامع مالی ستاد و شعب

سامانه تولید گزارشهای آماری دستگاههای خودپرداز
نرم افزار های ستادی بانک و سیستم های جامع موجود

سامانه بازرسی نامحسوس
سامانه اموال غیر منقول

RTIگزارشات جامع استعالمات 

سامانه پرداخت یارانه
STRسیستم گزارش معامالت مشكوك 

سامانه پیگیری مصوبات
سامانه مدیریت خدمات كارت

سامانه شناسنامه شعب
سامانه تراكنش های مهم

سامانه اعالم تراكنش های مشكوك
سامانه پیش بینی و كنترل بودجه كاالهای سرمایه ایی

سامانه جستجوی بخشنامه ها و اطالعیه ها
EPSجهت ... سامانه محاسبه هزینه مشكوك الوصول و 

سامانه ثبت درخواست اینترنتی تسهیالت ریالی
سامانه نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز

سامانه وصول گروهی اقساط
سامانه درگاه اینترنتی

سامانه نقل و انتقال فایل
سامانه جامع پیگیری و وصول مطالبات

بانكی- GLTRسامانه 
سامانه تراكنش های سوئیچ كارت

داده پردازی 

خوارزمی
تهرانتهران1710101772865

خیابان قائم مقام - هفت تیر

فراهانی ، كوچه سهیلی ، 

 جدید2پالك  -6پالك



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 
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بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری
نرم افزار مهندسی محصول
سیستم نگهداری و تعمیرات

سامانه آنالیز حساسیت
سیستم بازاریابی
سامانه پیامک

سیستم تحلیل اطالعات
سامانه بهای تمام شده- S-ABCسامانه 

برنامه ریزی منابع سازمان- S-ERPسامانه 

BPMEpicزیرساخت تولید نرم افزار یكپارچه مبتنی بر 

NADنرم افزار یكپارچه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاهی ناد

سیستم نظام اطالعات دانشگاهی ناد

(RayMIS)سیستم مدیریت اطالعات رایورز 

پورتال سهامداران

(RayBPMS)سیستم مدیریت فرایندهای كسب و كار 

(SOC)جهت مراكز عملیات امنیت  (راوین) SIEMسامانه مدیریت رخدادهای امنیتی 

(كیهان)سرور شبكه - سامانه امن ساز ارتباطات كالینت 

(سامان)كاربران  (IAM)سامانه مدیریت شناسه و كنترل دسترسی 

(كیا)توكن امنیتی سخت افزاری 

(ارگ)نرم افزار رمز كننده دیسک 

(رایان) DRMسامانه حفاظت و كنترل اسناد دیجیتال 

(سامان)كاربران  (MFA)سامانه احراز اصالت چندعاملی 

(نارین) Security Gatewayدروازه امنیتی / سامانه فایروال 

(رایمون) PAMسامانه مدیریت و نظارت بر دسترسی های ویژه 

نرم افزار نظام پیشنهادات

پورتال شمس

نرم افزاركتابخانه دیجیتالی

نرم افزار ربات آنالیز محتوای وب سایت

ERPسیستم جامع 

سیستم بازرگانی

سیستم بازار برق

سیستم سپرده ها

سیستم بسیج

سیستم مطالبات پیمانكاران

سیستم انبارگردانی مكانیزه

گزارش ساز پارامتری حقوق و دستمزد

سیستم ارزیابی عملكرد

سیستم داشبوردینگ مدیریتی
( نیروگاهیpm)سیستم پرمیت 

نرم افزار پشتیبانی شبكه

bpmsنرم افزار 

طرح جامع نرم افزاری مالی پشتیبانی

سامانه مدیریت اسناد و اتوماسیون فایلرپالس

سامانه جامع محتوای ویاتا

سامانه مدیریت جامع اطالعات سازمان میروفایلر

سامانه های اداری- دیكاو

(همنشینی رنگها)بسته های نرم افزاری چشم انداز 

(وی ان پالگین- كاتالیزور- پیكتور- كندو)بسته های نرم افزاری چشم انداز 

(بانک آبجكت و متریال ایرانی اسالمی)بسته نرم افزاری چشم انداز 

19
مدارگسترش 

فناوری اطالعات
تهرانتهران10102358589

شهرك غرب، هرمزان، پیروزان 

4جنوبی، كوچه هشتم، پالك 

18
کامپیوتری

 سند پرداز
تهرانتهران10101565730

خیابان فلسطین - بلوار كشاورز 

399پ - 

22
قطب فن آوری 

اطالعات شمس
10200192988

آذربایجان 

شرقی
تبریز

نرسیده -خیابان چای كنار- تبریز

جنب تامین -به زیر گذر آبرسان

-كوچه علی نژاد-اجتماعی

405پالك

21

مهندسی 

ارتباطی پیام 

پ رداز

تهرانتهران10260329240

خیابان شریعتی باالتر ازپل سید 

خندان خیابان مجتبایی كوچه 

 44دایانا كوچه بروجردی پالك 

1طبقه پنجم واحد 

20
مهندسی

 نرم افزار رایورز
تهرانتهران10101208337

- (وزراء)خیابان خالد اسالمبولی 

30پالك - 18خیابان 

25
تعالی تجارت 

ماندگار
تهرانتهران10103365120

خیابان ولی عصر، باالتر از چهارراه 

طالقانی، كوچه گیالن، ساختمان 

12گیالن، واحد 

تهرانتهران10101032575ایران رایانه24
- خ سهند- خ شهید بهشتی

34پالك - كوچه كوروش

23
خدمات 

پشتیبانی نیرو
10380246834

خراسان 

رضوی
مشهد

- بلوار فرهنگ- بلوار وكیل آباد

1 پالك 42/3نبش فرهنگ 



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

GPRSنرم افزار تجمیع داده توسط 

نمایشگر دیجیتالی سون - PYT100ترموكوبل -نرم افزارهای درون ساختی هواشناسی سنسور دمای خاك 

سنسور سرعت باد مدل -TH202سنسور دما رطوبت -AP485سنسور فشار هوا مدل -GPRS-سگمنت

ws360i - سنسور جهت باد مدلWD740i - دیتاالگرهواشناسی مدلDL222-485- سنسور رطوبت اعماق

-EXT222توسعه دیتاالگر مدل - GSM/900GMدستگاه انتقال اطالعات یصورت - SH100خاك مدل 

تجمیع داده مدل - Dl222-485 كاناله مدل 4دیتاالگر - سنسور تشعشع-EV-485تبخیر سنجی - 485

DCS -نمایشگر دیجیتال - نمایشگر دیجیتالی مقدار سرعت بادD12  -سنسور - پیكربندی ایستگاه

سنسورارتفاع برف-AWS plus lightنرم افزار هواشناسی - EV-485اولتراسونیک تبخیر سنجی 

نرم افزار توسعه ایرانگردی در شبكه های اجتماعی
نرم افزار خواندن اطالعات در ایستگاه هواشناسی

نرم افزار جمع آوری اطالعات در سرورهای هواشناسی مركز استان
نرم افزار تولید گزارشات استاندارد هواشناسی

سامانه وبی مانیتوربنگ كشوری داده
GPRSسامانه اتصال به مودمهای 

نرم افزار تولید هشدار صوتی
سامانه نمایش اطالعات لحظه ای و الگهای هواشناسی

سامانه تجمیع داده ایستگاه های هواشناسی
مدیریت توزیع داروهای مخدر

مدیریت اسناد پزشكی
مدیریت داروخانه پارسیتا

مدیریت اطالعات بیمارستانی راسپینا
(نسخ داروئی)مدیریت اسناد پزشكی 

مدیریت اطالعات بیمارستانی
نرم افزار موبایل بانک سینا

نرم افزار رفاه پرداخت
دریافت،پرداخت و مدیریت قبوض- سامانه سبزپرداز
سامانه بانكت

عرضه محصوالت اندرویدی- سامانه فروشگاه اندرویدی كندو

نرم افزار موبایل بانک قرض الحسنه مهر ایران
نرم افزار موبایل بانک حكمت ایرانیان

نرم افزار موبایل بانک تجارت
(نرم افزار اندروید قرائت كنتورهای برق مشتركین)نرم افزار كنتور یار 

(نرم افزار اندروید قرائت كنتورهای گاز مشتركین)قرائت كنتورهای گاز مشتركین 

( نیروگاه هاData Loggerنرم افزار اندروید جمع آوری اطالعات  )نرم افزار جمع آوری اطالعات 

(نرم افزار اندروید قرائت كنتورهای آب مشتركین)نرم افزار اندروید قرائت كنتورهای آب مشتركین 

(نرم افزار اندروید تست و بازرسی كنتور برق)سنجش یار
نرم افزار تحت ویندوز تنظیم محلی كنتورهای  )نرم افزار تنظیم محلی كنتورهای هوشمند آب 

( MWMهوشمند آب سری 
نرم افزار بازدید، سرویس و تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات و شبكه های ) توزیع برق PMنرم افزار 

(توزیع برق
فیدرهای )نرم افزار مانیتورینگ پست های فوق توزیع )نرم افزار مانیتورینگ پست های فوق توزیع 

(به همراه ماژول پیشرفته بازار برق و  ماژول دیسپاچینگ ( كیلو ولت20
 كیلو ولت 20ماژول دیسپاچینگ و رویت لحظه ای اطالعات پست های )نرم افزار ماژول دیسپاچینگ 

( EMSمربوط به نرم افزار 
(سامانه سنجش و پایش انرژی كنتور برق)سپاك 

( LPMنرم افزار مربوط به دستگاه بارگیری آنالین پست  )  نرم افزار بارگیری آنالین پست 

نرم افزار محاسبه پاداش و جرایم صنایع در زمان پیک مصرف )نرم افزار طرح ذخیره سازی عملیاتی 

(برق كشور
(نرم افزار محاسبه تعرفه های برق و صدور قبض)نرم افزار بیلینگ 

نرم افزار مانیتورینگ مصرف كنتور های برق )نرم افزار مانیتورینگ مصرف واحد های صنعتی 

(دیماندی واحد های صنعتی

( MWMنرم افزار نصب كنتور هوشمند آب سری   )نرم افزار اندروید فرم نصب كنتور هوشمند آب 

(نرم افزار بررسی وضعیت نصب مودم های برق)نرم افزار اندروید نصب مودم های برق 

(سیستم مانیتورینگ پست های برق تحت وب)سیستم مانیتورینگ پست های برق تحت وب 

تهرانتهران10101586520عصر دانش افزار28

خیابان احمد قصیر - تهران 

پالك - خیابان نهم  (بخارست)

18

رفسنجانکرمان10103493793راسپینا فراگستر27

بلوار مدرس شمالی ، مجتمع 

آفتاب ، برج سحر ، واحد شماره 

1

26

فناوران 

اطالعات 

پرتونگار دانش

تهرانتهران10103767210
جنت آباد جنوبی مجتمع 

403 واحد 4سمرقند طبقه 

سنجش افزار 29

آسیا

خیابان شانزدهم گاندی پالك تهرانتهران10101995724

3 واحد 8



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

نرم افزار تحت وب جمع آوری و مدیریت اطالعات نیروگاه ها  )نرم افزار جمع آوری اطالعات تحت وب

)

(سامانه مانیتورینگ دما و رطوبت نیروگاه ها)سامانه مانیتورینگ دما و رطوبت 

(نرم افزار تحت ویندوز تست و بازرسی كنتورهای برق)نرم افزار تست و بازرسی كنتورهای برق 

(نرم افزار تحت وب تست و بازرسی كنتورهای برق)نرم افزار تست و بازرسی كنتورهای برق

(نرم افزار تحت ویندوز قرائت و تنظیم كنتورهای برق)نرم افزار قرائت و تنظیم كنتورهای برق 

(نرم افزار پیگیری وصول و مطالبات مشتركین برق)نرم افزار وصول مطالبات برق تحت وب

(نرم افزار زمانبندی و تنظیم روشنایی معابر)نرم افزار روشنایی معابر تحت وب 

(نرم افزار كنترل و مدیریت پلمپ كنتورهای برق)نرم افزار مدیریت پلمپ كنتورهای برق 

(نرم افزار ثبت نشت شبكه های گاز)نرم افزار نشت یابی 

(نرم افزار میز تست كنتورهای برق)نرم افزار آزمایشگاه كنتور تحت وب 

(نرم افزار قرائت كنتورهای آب مشتركین)نرم افزار قرائت كنتور آب 

(نرم افزار قرائت كنتورهای گاز مشتركین)نرم افزار قرائت كنتور گاز 

(نرم افزار مدیریت و انبار گردانی)نرم افزار انبارگردانی 

(نرم افزار قرائت كنتورهای برق مشتركین)نرم افزار قرائت كنتور برق 

(سامانه مدیریت داده های اندازه گیری شده مستمر)نرم افزار مدام 

(نرم افزار رفع و بررسی عیب مودم های برق)نرم افزار عیب یابی سیستم قرائت از راه دور برق 

نرم افزار تحت وب قرائت از راه دور كنتورهای آب هوشمند  )نرم افزار قرائت از راه دور كنتورهای آب 

( MWMسری 

(نرم افزار تحت وب قرائت از راه دور كنتورهای گاز)نرم افزار قرائت از راه دور كنتورهای گاز 

(نرم افزار قرائت لحظه ای كنتورهای برق مدیریت شبكه ایران)نرم افزار قرائت لحظه ای 

سامانه های بودجه ای
سامانه ارائه خدمات هویتی

سامانه امور مشاركتها
سامانه ارائه خدمات هویتی سازمان ثبت احوال كل كشور

سامانه بانک اطالعات و پایگاه اطالع رسانی معامالت
نرم افزار بازرس سازمانی

سامانه مدیریت امور كتابخانه سنتی و كتابخانه دیجیتال وستا
نسخه جدید وب كنفرانس وستا به همراه سامانه یادگیری الكترونیک

سامانه مدیریت یادگیری الكترونیكی وستا

سیستم مدیریت یادگیری الكترونیک ویانا

نسخه موبایل نرم افزار مدیریت یادگیری الكترونیک یادانا

آموزش مجازی- نرم افزار یادانا

نرم افزار  مدیریت مكمل وب كنفرانس
نرم افزار ارائه و تولید محتوای الكترونیک

سیستم مالی بازرگانی انبار و اتوماسیون

حوزه سیستمها و روشها- نرم افزار ایزو

صورت -تسهیالت و بیمه پنج گانه:سامانه همراهان كلیه پكیچ به همراه از انتشار و غیر از انتشار شامل

-حقوق و دستمزد، كارگزینی، تایم شیت و منابع انسانی-خزانه داری-فروش فروشگاهی-مالی

- حقوق و دستمزد-انبار- فروش-اموال و دارایی ثابت-انتشار اطالعات-حسابداری جامع شش سطحی

كاال و )فروش و حسابداری فروش - تولید- (كاال و خدمات)بهای تمام شده -بودجه ریزی عملیاتی

(خدمات

پكیج نرم افزارهای تولیدی

 نرم افزارهای مختص نمایندگی های خودرو

نرم افزارهای مالی نسخه آموزشی،آموزشگاهی و دانشگاهی

31
فناوران 

اطالعات وستا
تهرانتهران10103415180

- بزرگراه جالل آل احمد

-حدفاصل پل گیشاو شهرآرا

پالك - جنب داروخانه كوروش 

2ط - 36

تهرانتهران10102262353فرافن فرزان30
خ مفتح پائین تر از مطهری 

2 واحد12كوچه عارف پالك

سنجش افزار 29

آسیا

خیابان شانزدهم گاندی پالك تهرانتهران10101995724

3 واحد 8

33
همراهان 

سیستم گوهر
تهرانتهران10103227340

اتوبان رسالت بنی هاشم ضلع 

جنوبی میدان بنی هاشم خ 

 طبقه 1محسن كشوری پالك 

دوم واحد هفت

32
مشاورین پگاه 

سیستم پیشرو
تهرانتهران10102545531

، بین خیابان سمیه (ویال)خیابان استاد نجات الهی 

9، ساختمان الغدیر، واحد 107وطالقانی، شماره



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

نظارت هوشمند بر فعالیتهای مكانمند حوزه خدمات شهری- نرم افزار مبنا
نرم افزار حمل و نقل

سامانه مدیریت اعزام ناوگان عملیات امداد
سامانه نظارت بر پیمانكاران خدمات شهری

AVLسامانه مدیریت ناوگان دلفین 

مدیریت برنامه ریزی بر امور خدمات شهری
مدیریت ناوگان عملیاتی و دیسپاچینگ

آنتی ویروس پادویش، آنتی ویروس پادویش نسخه لینوكس، نسخه اندروید

(سناپ)سامانه نظارت ابری پادویش 

سامانه میز كار امن پرداز
سامانه امحای فایل امن پرداز

كنترل تصویر امن پرداز
سامانه پالك خوان امن پرداز
سامانه نظارت بر تردد افراد

Jeveregسند باكس امن پرداز 

سامانه فردوس
سیستم رمزنگار شبكه امن پرداز

(درمانگاه) C.I.Sنرم افزار 

نرم افزار بیمارستان

روكش اسناد بیمارستانی - 1نرم افزار سپاس 

نرم افزار مددكاری

(بیلبورد )سامانه راهنمای اطالعات بیماران

سامانه ارسال پیامک

 نرم افزار مدیریت بیمارستانی

H.I.Sنرم افزار جامع سالمت 

نرم افزار آزمایشگاه تشخیص طبی

(سمام)سامانه انبار كارپردازی

سامانه بنیاد بیماری های خاص

سامانه رفاهی

سامانه ثبت الكترونیک اسناد

ERPنرم افزار جامع مدیریت منابع سازمانی 

سامانه بازاریابی بانكی

سامانه نظارت اعتباری

سامانه جامع تداركات سیتام

سامانه بودجه شهرداری ها و دهیاری های كل كشور

سامانه سود و زیان

سامانه  جامع اعتباری

سامانه جامع اعتبارات

سامانه تخصیص خودرو

نرم افزار جامع اموال و انبار

  شركت فاضالب تهرانMISسامانه 

سامانه ارزیابی سالمت

سامانه تفاهم نامه

سیستم برنامه ریزی تولید

سیستم طرح های توسعه فروش تدبیر

سیستم كنترل تولید و مهندسی محصول تدبیر

سیستم هوش تجاری تدبیر

نرم افزار جامع مالی و اداری تدبیر

سیستم حسابداری و خزانه داری تحت وب تدبیر

سیستم مدیریت تنخواه

زیرساخت وب سرویس تدبیر

34
سامانه ساز 

دلفین آپادانا
اصفهاناصفهان10260550189

بلوار دانشگاه صنعتی شهرك 

علمی و تحقیقاتی ساختمان 

103 واحد 2فن آفرینی 

تهرانتهران10102322560رایان پردازکاوش37

خیابان كریمخان، بین خیابان 

 130پالك - ماهشهر و ایرانشهر

طبقه اول واحد یک

تهرانتهران10101381580طب ورایانه36
خ ولیعصر باالتر از زرتشت 

3 ط19كوچه نوربخش پالك 

35
نرم افزاری

 امن پرداز
تهرانتهران10102781714

میدان ونک، خیابان ولیعصر، 

خیابان شهید خدامی،پالك 

7، واحد 4، طبقه 30

38
پردازش موازی 

سامان
تهرانتهران10101898701

میدان ولیعصر مركز تجارت 

12ایرانیان طبقه اول واحد



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری و مدیریت فرایند )نرم افزار شاتو 

(كسب و كار

BPMS- فرآیندسازی چرخه مكاتبات و ارجاعات در كلیه سازمانهای دولتی و شركت های خصوصی

كلیه فرایند های مالی اداری بازرگانی و بهای تمام شده- نرم افزار جامع و یكپارچه پیشتاز

اتوماسیون اداری جدید تحت وب

كلیه فرایند های مالی اداری بازرگانی و بهای تمام شده- نرم افزار جامع و یكپارچه پویا

( شامل مالی ،انبار ، فروش،تولید و مدیریت ERP)نرم افزار برنا 
 در پایانه های خودپردازNDCسیستم استفاده از پروتكل و تكنولوژی 

نرم افزار صدور كارت هدیه با نام و آنی
سیستم بهینه سازی سرویس قبوض

توسعه سرویس های شعبه ای بروی پایانه نوع وریفون

شارژ بر خط تلفن همراه- top upنرم افزار فروش شارژتلفن همراه از طریق 

نرم افزار خلق ارزش افزوده
نرم افزار صدور رمز یكبار مصرف كارت

NGFSنرم افزار سوئیچ 

نرم افزار پرداخت و دریافت
 و مدیریت كارت ورزشNGFSنرم افزار صدور كارتهای خاص در سوئیچ 

نرم افزار پایانه های خود پرداز ارزی
نرم افزار قابلیت محدود سازی كارتهای پرداخت

تشخیص و مدیریت تراكنش های مشكوك درگاههای پرداخت

بهبود فرایند گزارش گیری- MISسامانه 
 به همراه ارتقا فازهای مختلفIRISنرم افزار شناسایی بیومتریک 

  به همراه ارتقا فازهای مختلفAFISنرم افزار شناسایی بیومتریک 

AFIS در سامانه TP-TPنرم افزار ارتقاء سرعت جستجوی 

AFISنرم افزار ارتقاء دقت 

IRISنرم افزار اخذ و جستجوی هوشمند تصاویر عنبیه 

AFISدر سامانه TP-TPنرم افزار ارتقاء سرعت جستجوی 

(...ابزار گردش كار، ابزار فرم ساز و ) BPMSنرم افزار 
نرم افزار فرم ساز

نرم افزار بانک اطالعات پیمانكاران
نرم افزار بانک اطالعات مدیران

نرم افزار داشبورد اطالعات مدیریتی ژابیز پردا
نرم افزار ساخت گزارش

نرم افزار تولید سیستم دریچه
سامانه آماری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

(...مدیریت كاال و انبار، سیستم خزانه داری، سیستم گزارشات و )سیستم حسابداری 

سیستم انتقال و پردازش اطالعات
سیستم داشبورد مدیریت

(... و PDAكنترل انبار سیار كیان، )سیستم اتوماسیون انبارداری سیار 

سیستم امتیازدهی مشتریان
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری فروشگاهی

سیستم مدیریت ارسال كاال
سیستم ارتباط با مشتری كیان

صندوق فروش، مدیریت پرسنلی فروشگاهی،  كیوسک اطالع )سیستم جامع و یكپارچه فروش فروشگاهی كیان

(...رسانی فروشگاهی، مدیریت پیكر بندی و فروشگاهی و 
(...مدیریت تامین كاال، گزارشات و )سیستم جامع مدیریت فروش كیان 

سیستم تولید ارسال پیامک

سیستم سفارش تلفنی و ارسال سفارش

سیستم تولید محصول كیان

 مركز تماسContact Centerنرم افزار 

121نرم افزار ثبت حوادث و اتفاقات 

HCLS3000سیستم ضبط مكالمات حرفه ای 

PMنرم افزار بازدید و نگهداری 

مدیریت فرایند های كسب و كار، ابزار تولید فرایند، ابزار تولید فرم، ابزار تولید  - BPMS(TBS)نرم افزار  

گزارش، مانیتورینگ

تهرانتهران10102952412به پرداخت ملت40

خیابان دیباجی - خیابان دولت 

پالك - كوچه مژگان - جنوبی 

2

تهرانتهران10101499667شماران سیستم39

خیابان شهید بهشتی،خیابان 

پاكستان، كوچه ساوجی نیا ، 

4پالك 

43
نرم افزاری کیان 

نور رایانه
تهرانتهران10102077155

سیدخندان،ابتدای سهروردی 

شمالی،كوچه بسطامی ،پالك 

27

42
نرم افزاری

 ژابیز پردا
تهرانتهران10102238530

خیابان _میدان پونک

واحد - 14پالك -(یكم)رمضانی

1

41
مهندسی بهین 

پژوهش خاور
تهرانتهران10102203380

میدان رسالت، خیایان هنگام، 

، 49خیابان فرجام، بعدازخیابان 

 (ساختمان سمانه )976شماره 

3واحد 

44
مهندسی تذرو 

افزار
تهرانتهران10101745505

بلوار  –بلوار سعادت آباد  –تهران 

خیابان صرافهای  –سرو غربی 

 – شرقی 17نبش كوی  –شمالی 

1/39پالك 



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

سیستم بودجه و اعتبارات  تحت وب

سامانه حسابداری تحت وب
سامانه های جامع اداری و مالی و حقوق و دستمزد- محاسبان نت

سیستم كنترل قرارداد

سیستم اتوماسیون اداری آرسا

(تولید نرم افزار همكاری)سامانه شبكه ملی آزمایشگاهی 

سیستم دفاتر خصوصی تلفن های همراه

سیستم صورتحسابگیری تلفن همراه

2فاز  –سیستم جامع آموزش ناجا 

سیستم خدمات مشتریان و صورت حساب گیری

های نرم افزاری سرویسهای سیستم جامع خدمات مشتریان و Patchسامانه های خرید بسته های توسعه 

صورتحساب گیری مورد نیاز

سامانه گذرنامه اتباع بیگانه اماكن و اطالعات ناجا

ایجاد یكپارچگی نرم افزارهای بیرونی و درونی با سازمان الكترونیک فرزین- SDKنرم افزار فرزین 

سامانه اتوماسیون اداری تحت وب فرزین

نرم افزار موتور تولید فرم های الكترونیكی تحت وب فرزین

نرم افزار موتور تعریف و اجرای گردش كار و فرآیندهای فرزین آیكن

نرم افزار موتور گزارش ساز پویای تحت وب فرزین آیكن

سامانه شبكه اطالع رسانی هاپكو
درگاه پایش نشانگرها

پیاده سازی مراحل احراز هویت، دسترسی و جمع آوری كاركرد مشتركین سرویس های - DP AAAسامانه 

DATAبستر 

مدیریت شبكه های مخابراتی و داده ای- DP OSSسامانه 
تجزیه و تحلیل هوشمند حوزه های مختلف كسب و كار، داده كاوی، ساخت و تولید - DP BIسامانه 

داشبوردهای مدیریتی
مدیریت ارتباط با مشتری- نرم افزار پلوتون

سامانه مدیریت شبكه هوشیار
سامانه داشبورد مدیریتی

BPMS - CRM- نرم افزار كاكتوس
agileBPMSبرنامه ساز فرایندی سازمانی 

سامانه نت پگاه
سامانه انبار و حسابداری انبار

 نیروگاهیERPسامانه های 

سامانه اتوماسیون اداری

سامانه نگهداری و تعمیرات

سامانه كارگزینی بانكی

سامانه اطالعات كار كلون
سامانه مركز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صالحیت حرفه ای

سامانه تبادل اطالعات نهادهای مالی
نوبت دهی آنالین به مشتریان آرایشگاه ها- سامانه موتایم

سامانه شبكه بازرسی و نظارت مردمی
سیستم دریافت الكترونیكی صورت معامالت مودیان

پورتال سازمانی- سایت شركت خدمات فنی رنا
حمایت از صادركنندگان كاال و خدمات غیر نفتی- سیستم یارانش

سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی و گردش كار

پورتال سازمانی و نرم افزار مدیریت محتوا

سامانه تبادل اطالعات نهادهای مالی سازمان بورس

پیشخوان الكترونیكی- سامانه سیماك اكسپرس

سامانه گزارشهای مرحله ای مهندسین ناظر

(پادس)2سامانه پیاده سازی امضای دیجیتال 

توسعه یافته- سامانه مدیریت امالك سیماك

سامانه مكاتبات سیماك اكسپرس

 با همكاری شركت عصر فناوری دانشBIسامانه واسط 

سامانه اطالعات جغرافیایی

47

آینده سازان 

کهکشان نرم 

افزار

اصفهاناصفهان10260389437
خیابان شیخ صدوق جنوبی 

64 پالك 20كوچه 

45
حساب رایان 

پارس
تهرانتهران10102454771

خیابان شهید ,خیابان شهید بهشتی

كوچه ,مفتح شمالی

3و2واحد,6پ,چهاردهم

تهران10101635498بهپرداز جهان46

 تهران،  بلوار اشرفی اصفهانی 

جنب مجتمع تجاری تیراژه  –

. 45پالك –خیابان زمانی  –

.9واحد  – 5طبقه 

50
معماران

 عصر دانش
تهرانتهران10103549053

خیابان -خیابان زرتشت غربی

-كوچه موسوی غربی-مهدوی

2واحد- 42پالك 

تهرانتهران10102024466پگاه آفتاب49

خ طاهریان - فلكه دوم صادقیه 

ك چهارم -خ ارغوان - 

4واحد27پ

تهرانتهران10101147298پرورش داده ها48

خیابان میرزای شیرازی شمالی 

كوچه - باالتر از مطهری - 

25پالك - شهدا 

51
فناوری اطالعات 

ایده گستر
تهرانتهران10102540406

خیابان ولیعصر، ضلع شمالی پارك 

23ساعی، كوچه ساعی یكم، پالك 



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

اپلیكشن موبایل فرابر

 ابزار طراحی بصورتfarabar Anaysis toolsنرم افزار 

سامانه تكمیل قابلیت های انبار داده

سیستم داده كاوی فرابر

نسخه دسكتاپ ابزار فرابر

 فرابرBIسیستم هوش تجاری 
نرم افزار تسهیالت مرابحه

نرم افزار ضمانتنامه در بستر سپام
نرم افزار بیمه نامه

نرم افزار حدود اعتباری شعب
نرم افزار مشاركت مدنی صادراتی

نرم افزار سلف صادراتی
نرم افزار امهال مطالبات در طبقات سررسید گذشته و معوق

نرم افزار تحویل داری تحت لینوكس

سیستم رفاه كاركنان
سامانه اوراق مشاركت و گواهی سپرده بی نام چاپی

(ACH)سامانه پایا 
سامانه جامع ارزی

سامانه نظارت مركزی كیوسک ناواكو
پشتیبانی و توسعه سامانه جامع رفع مغایرت

سامانه نوین
سامانه اجاره نامه، نامه معرفی ساختمان ها

سامانه كیوسک بانكی
سامانه امور كاركنان ناواكو

سامانه ذینفع واحد
سامانه تسهیالت متمركز

سامانه نرم افزاری حسابرسی الكترونیكی
سامانه جامع اداره امور كاركنان
سامانه بازرسی مكانیزه شعب
سامانه جامع آمار و اطالعات

سامانه اوراق حق تقدم
سامانه پولشویی

نرم افزار مشتریان هدف
سامانه ارزیابی عملكرد شعب و مدیریت

سامانه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسكن بانک مسكن
نرم افزار هوشمندی راهكاران

انبارداری و حسابداری انبار- سیستم راهكار مدیریت انبارداری راهكاران
ماجول فروش و پخش، خرید داخلی، ماجول فروش صادراتی، ماجول )نرم افزار راهكاران

(... و MESCبهای تمام شده، ماجول 
نرم افزار گزارش های مدیریتی

نرم افزار فروش فروشگاهی
نرم افزار یكپارچه بخش دولتی

سیستم اتوماسیون اداری تحت وب
نرم افزار مدیریت منابع انسانی

نرم افزار یكپارچه بخش خصوصی
نرم افزارحسابداری تلفیقی
برنامه ریزی و كنترل تولید

نرم افزار پرتال فروش سیمان
نرم افزار پرتال مشتریان

نرم افزار پرتال سهام
نرم افزارسیستم مانیتورینگ قطار شهری

سیستم كنترل هوشمند موتورخانه
WTPسیستم كنترل 

نرم افزارسیستم مانیتورینگ تولید كک

نرم افزارسیستم مانیتورینگ تولید كاتد مس
آب دمین -(coke)خطوط تولید كک - كنترل ومانیتورینگ خطوط تولید )نرم افزار سیستم كنترل 

(نیروگاه
نرم افزار مانیتورینگ سیستم آبرسانی كارخانه ذوب مس خاتون آباد

نرم افزار سیستم كنترل و مانیتورینگ سیستم آبرسانی كارخانه ذوب مس

برنامه مانیتورینگ فلومترهای آبرسانی

برنامه سیستم هوشمند آب اضطراری

برنامه كنترل شستشوی ذغالسنگ

نرم افزار سیستم كنترل آب مصرفی صنعتی
نرم افزار سیستم كنترل نیروگاه

53
خدمات 

انفورماتیک
تهرانتهران10101455520

- میدان مادر - بلوار میرداماد 

- كوچه نظام - خیابان شاه نظری 

6پالك 

52

مهندسی مشاور 

عصر فن آوری 

دانش

تهرانتهران10102535195
خ شهید عشقیار - خ خرمشهر 

پالك - كوچه چهاردهم  - (نیلوفر)

22

56
گروه صنعتی 

آرادکنترل
کرجالبرز10103086188

بلوار چمران ساختمان حسینی 

8 واحد1بلوك

تهرانتهران10101212701همکاران سیستم55
باالتر از میدان -خیابان ولیعصر

8پالك -خیابان عطار-ونک

54
فناوری اطالعات 

ناواکو
تهرانتهران10100701565

خیابان شهید مطهری، نبش 

276، پالك (جم)خیابان فجر 



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

سامانه سرویس فكس اینترنتی

سامانه هسته اصلی سرویس فكس اینترنتی

(...مدیریت مكاتبات اداری پرنیان و )اتوماسیون اداری پرنیان 

(BPMS)سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی 

سامانه مدیریت اسناد
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

پورتال سازمانی

سامانه فرآیند ساز پرنیان

سامانه فرم ساز سیگما

برنامه ساز سیگما

پورتال سیگما

سامانه تیكتینگ

پورتال بهداد

(صیاد)سامانه های خرید، تولید و استقرار سامانه صدور یكپارچه الكترونیكی دسته چک 

سامانه متمركز قبوض

سامانه یكپارچه مدیریت اوراق (CSD)سامانه های تولید و استقرار سامانه مركزی خزانه داری اوراق 

(سیما)بهادار 

سامانه پنل درخواست صدور دسته چک

اینترنت )(بهداد)سامانه تولید و استقرار سیستم بستر هدایت داده های الكترونیكی ارگانهای دولتی 

posو سوییچ بانكی و كنترلر  (بانک شركتی

درگاه پرداخت الكترونیک و سامانه -موبایل بانک)ABISسامانه خرید مجوز سیستم متمركز بانكداری 

(مانیتورینگ رسد

سامانه ایستگاه كاری چكاوك

(یانكلت)سامانه صدور حواله الكترونیک 

(بهداد)سیستم بستر هدایت داده های الكترونیكی ارگانهای دولتی 

سامانه اتوماسیون اداری و مدیریت وظایف كت بوك

(LMSسامانه آموزش مجازی )سامانه ارائه خدمات آموزشی بصورت الكترونیكی در بستر اینترنت

(BI)تولید و استقرار سامانه هوش تجاری

-نرم افزار كیوسک)(بهداد)تولید و استقرار سیستم بستر هدایت داده های الكترونیكی ارگانهای دولتی 

 بانكیcifسامانه 

سامانه ی تجمیع قبوض دولت

سامانه صدور دسته چک ارگان ها

سامانه بانكواره

سامانه اتوماسیون مدیریت فرآیندهای موسسات مالی

ATM نرم افزار خودپرداز

 خودپرداز غیرنقدیcashlessنرم افزار 

اتوماسیون اداری بانكی

نرم افزار خرید و تداركات داخلی

نرم افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار اتوماسیون تغذیه و رزرواسیون

سیستم رزرواسیون غذا و رستوران

(حضور و غیاب تحت وب)نرم افزار كاراوب 

نرم افزار مدیریت سیستمهای اسكادا

نرم افزار دستگاه ضبط مكالمات رادیویی

نرم افزار پیگ رانی هوشمند

نرم افزار جامع مانیتورینگ و هوشمند سازی ایستگاه های حفاظت كاتدی

نرم افزار جامع مانیتورینگ و قرائت از راه دور

DLMS/COSMنرم افزار قرائت از راه دور كنتورهای برق با پروتكل 

59

توسعه 

زیرساختهای 

فناوری اطالعات 

سیگما

تهرانتهران10102736511

نرسیده به تقاطع - كارگر شمالی

- نبش كوچه دوم - جالل آل احمد

-1839جدید(قدیم467)ساختمان 

43واحد- 5طبقه

58
تعاونی پرنیان 

پردازش پارس
10380463487

خراسان 

رضوی
مشهد

میدان -بلوار صیاد شیرازی 

مجتمع اداری -شهید برمهانی

304واحد -تجاری ستاسنتر

57
توسعه ارتباطات 

آتریسا
تهرانتهران10103892006

تهران، بزرگراه جالل ال : آدرس 

احمد، كوچه پروانه، كوچه چهارم

تهرانتهران200010102563218کارا62
بزرگراه صدر بعد از كاوه خیابان 

5بهار جنوبی كوچه مطلبی پالك

61

مهندسی 

پژوهشی 

فراگستر پویا

تهرانتهران10102243676
- خیابان كوه نور- خیابان مطهری

11پالك-خیابان هفتم

60

خدمات 

انفورماتیک 

نوین کیش

تهرانتهران14000082886
-خیابان جهان آرا - یوسف آباد 

42پالك - 39 خیابان 

63
سگال پردازش 

پارت
تهرانتهران10103725851

ابتدای - فلكه دوم صادقیه 

خیابان - اشرفی اصفهانی 

كوچه - سازمان آب غربی 

واحد  - 3پالك - گلستان دوم 

7



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

MFLنرم افزار نمایش داده های بازرسی هوشمند 

سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری
(PTC Mgt & Monitoring)نرم افزار پایش و مدیریت مراكز داده ای پارس تصمیم 

نرم افزار مدیریت فرایندهای سازمانی شركت پارس تصمیم
نرم افزار مدیریت آسیب پذیری و وصله

(PTC-BPMS)نرم افزار مدیریت فرایندهای سازمانی شركت پارس تصمیم 

نرم افزار مدیریت مذاكرات و جلسات
(PTC-CRM)مدیریت ارتباط با مشتریان شركت پارس تصمیم 

نرم افزار تولید مكعب داده مبنا
سامانه مدیریت جامع ابزارهای پرداخت الكترونیک

سامانه مدیریت و آرشیو الكترونیكی اسناد
سامانه آمار و اطالعات بانكی

سامانه هوش تجاری و داشبورد مدیران مبنا
(شبكه اطالع رسانی معلمین و دانش آموزان)سامانه تحت وب شامد

سامانه مدیریت مركزی كارت
سامانه مدیریت منابع

(سیماپ)سامانه یكپارچه مدیریت اطالعات پژوهشی 
سامانه خدمات الكترونیک سازمان نظام دامپزشكی

سامانه مدیریت مراكز معاینه فنی سنگین وزارت راه

سامانه ملی عوارض خودرو
سامانه مالیات بر مشاغل خودرو

Kanda-Web GISسامانه مدیریت و نمایش اطالعات مكانی 

RAN Plusسامانه مدیریت شبكه رادیویی 

ICenSسامانه سرشماری 

Kanda MapEXسامانه مدیریت نقشه 

Flareسامانه انرژی 

PixO سامانه مدیریت ذخیره سازی

ITEMS سامانه مدیریت مكانی سه بعدی

MapPlusسامانه مدیریت نقشه 

Lands Bankسامانه مدیریت ذخیره سازی اطالعات زمین 

نرم افزار حواله تلفن بانک
NGFSنرم افزار سوئیچ كارت 

بانكداری ارزی متمركز
بانكداری متمركز

 همراه بانک ملت نسخه جدید
سامانه خالصه دفتر كل روزهای تعطیل در سامانه متمركز

سامانه نگهداشت سپرده های فراز
نرم افزار چک تایید شده

بسته ارزش بانوان
سیستم یكپارچه سازی برخط تسهیالت
سامانه ثبت شناسه ملی مشتریان دولتی

سیستم دسته بندی مشاغل مشتریان حقیقی بانک در فرم مرتبط با اطالعات مشتریان در 

سامانه بانكداری متمركز
اخذ استعالم آنالین ثبت احوال در پردازش ثبت درخواست انواع كارت

نرم افزار فروش شارژ تلفن همراه

( ERPتولید نرم افزار  )فاز یک - سامانه صیاد 

( ERPتولید نرم افزار  )سامانه رتبه بندی مشتریان بر اساس رویكرد ریسک محور 

سامانه دریافت اطالعات دسته چک های خام

سامانه صدور گواهینامه عدم پرداخت حسابهای دولتی

نرم افزار انبار سیاق

سیستم ساز سیاق

سیستم حقوق و دستمزد سیاق

65

مشاورین بهبود 

روش ها و 

سامانه های مبنا

تهرانتهران10102505757

میدان هفت تیر ابتدای مفتح 

جنوبی خیابان عارف ادیب 

1 طبقه 12پالك 

تهرانتهران10102428558پارس تصمیم64
تهران ، خیابان آپادانا ، خیابان 

كوچه سیزدهم (عشقیار)نیلوفر 

63
سگال پردازش 

پارت
تهرانتهران10103725851

ابتدای - فلكه دوم صادقیه 

خیابان - اشرفی اصفهانی 

كوچه - سازمان آب غربی 

واحد  - 3پالك - گلستان دوم 

7

تهرانتهران10103509891کندا ایده68

باالتر از - خیابان  كارگر شمالی

بین - بزرگراه شهید گمنام

جنب - خیابان ششم و هفتم 

2 واحد1881بانک ملی پالك 

67

تجارت فناوری 

اطالعات 

همفکران تفاهم

تهرانتهران10104018451

خیابان شهید - میدان آرژانتین 

خیابان هشتم - احمد قصیر 

5 واحد 8پالك 

66
عمید رایانه 

شریف
تهرانتهران10320440399

خیابان آزادی خیابان دكتر حبیب 

اهلل كوچه قاسمی كوچه گلستان 

2بن بست گل پالك 

70
راهکار

 نوین سیاق
تهرانتهران10320875242

تهران خیابان میرزای شیرازی 

77نبش كوچه نژادكی شماره 

تهرانتهران10101543568بهسازان ملت69
- كوچه مژگان- دیباجی جنوبی

4شماره 
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1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

نرم افزار حسابداری سیاق

(پاهام)نرم افزار پردازشگرهشدارهای امنیتی
(پارس وف)نرم افزار فایروال برنامه های كاربردی وب 

سیستم مدیریت تهدیدات یكپارچه پارس گیت

نرم افزار مدیریت و صدور گواهی پارس ساین

نرم افزار توكن هوشمند پارس كی

نرم افزار ابزار آزمون نفوذ

مدیریت وصدورگواهی الكترونیكی كلید عمومی
CERTنرم افزار واكنش به رخدادهای امنیتی

سامانه پیشگیری ازنشر داده- DLPنرم افزار پارس رایت 

تامین امنیت شبكه های كامپیوتری- SOCسامانه مركز عملیات امنیت 

ارائه خدمات ارزش افزوده مخابراتی بر بستر تلفن ثابت- نرم افزار هشت ستاره

( جهت استفاده در هواپیماVODپلتفرم - ERPتولید نرم افزار  )سیستم مدیا وای فای 

(ارزش افزوده همراه اول - نرم افزار توزیع كاال  )پلنفرم وس 

تجمیع محتوای سرویس های ارزش افزوده- tpsنرم افزار تجمیع محتوی 
نرم افزار حسابداری پارمیس پالس

 پارمیس استارERPنرم افزار یكپارچه 
مدیریت یكپارچه زیر سیستم های  فروشگاه سازمان یا كارخانجات كوچک و  ) 360نرم افزار پارمیس

(بزرگ 
حسابداری شخصی و خانوادگی و مدیریت هزینه و درآمد ها با قابلیت ثبت و )نرم افزار پارمیس همراه 

(مدیریت وام و اقساط و گزارشگیری 
نرم افزار حسابداری فروشگاهی پارمیس

نرم افزارپارمیس تولیدی و شركتی
سامانه اپلیكیشن اختصاصی سازمان همراه
سامانه اپلیكیشن یكپارچه پارمیس اسمارت

سامانه جامع نوین اموال
سیستم جامع بیمارستانی

نرم افزار یكپارچه طرحهای عمرانی
نرم افزار سیستم منابع انسانی

سامانه تحت وب نقشه راه اصالح نظام اداری وتوسعه مدیریت
(وب+ موبایل)سامانه نظام پیشنهادها

سامانه تحت وب توزیع آرد آنالین و مانیتورینگ
سیستم تحت وب سهمیه و صالحیت سازمان نظام مهندسی مازندران

سامانه تحت وب امور مشتركین
سامانه تحت وب تجمیع ، كارتابل الكترونیكی و گزارش دهی مدیریتی

نرم افزار تحت وب  مدیریت تعمیرات و نگهداری فن آوری اطالعات

نرم افزار مالی بازرگانی
نرم افزار پخش مویرگی

بازرسی اصناف همراه با ماژول موبایل
سامانه بازرسی و مانیتورینگ اصناف تحت وب و موبایل

شبكه اجتماعی فروش
سامانه بازرسی شركت توزیع برق

سامانه جامع پذیرش و بررسی پیشنهادها
وب سایت جهاد كشاورزی استان مازندران بر اساس استانداردهای دولت

نرم افزار فروش آنالین با موبایل
كشور2نرم افزار نقشه مرتبط با سامانه تحت وب حملو نقل و نگهداری آرد شركت غله ناحیه 

نرم افزار تحت وب  سپرده و اوراق بهادار
نرم افزار یكپارچه مالی صنعتی

پورتال نظام مهندسی ساختمان مازندران
سامانه بازرگانی

سامانه حقوق و دستمزد

سامانه انبار

سامانه حسابداری اسپاد

سامانه اطلس جغرافیایی آئین

سامانه جامع صورت وضعیت پی وب

سامانه محاسبات برآورد تدبیر

سامانه اطلس جامع هوشمند

71
امن افزار

گستر شریف
تهرانتهران10102335004

تهران خیابان ازادی خیابان 

حبیب اله كوچه قاسمی 

37پالك

70
راهکار

 نوین سیاق
تهرانتهران10320875242

تهران خیابان میرزای شیرازی 

77نبش كوچه نژادكی شماره 

74
نرم افزاری 

جادوی فکر
ساریمازندران10760317782

-خرداد15خیابان -ساری

ساختمان اتحادیه تعاونی 

طبقه اول-روستایی ساری

73
فناوری اطالعات 

پارمیس
تهرانتهران10102710589

-تهران

خیابان - خیابان شهید بهشتی 

- شهید برادران كاووسی فر 

-نبش تقاطع میرزای زینالی

تهرانتهران10980196817مبین وان کیش72
خیابان مطهری خیابان میرعماد 

7 پالك 9كوچه 

76

مجتمع خدمات 

مهندسی آیین 

کامپیوتر

تهرانتهران10101419827
انتهای دشتستان - پاسداران 

واحد - 2طبقه - 28پالك - پنجم

106

75
طراحان

 نرم افزار اسپاد
تهرانتهران10320859781

- بزرگراه شهید مدرس- تهران 

-(ظفر)خیابان وحید دستگردی شرقی

پالك -  روبروی خیابان تخارستان 

طبقه دوم- 175
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- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

سامانه كنترل پروژه
( ERPتولید نرم افزار  )حسابداری سهام 

( ERPتولید نرم افزار  )سامانه ماژول جامع خرید بهینه 

( ERPتولید نرم افزار  )سامانه هوش تجاری و داشبورد مدیریت 

CRMسیستم های فروش ومدیریت ارتباط با مشتریان 

( ERPتولید نرم افزار  )سامانه پورسانت فروش 

( ERPتولید نرم افزار  )سیستم كنترل كیفیت 

( ERPتولید نرم افزار  )سیستم پخش وتوزیع مویرگی 

( ERPتولید نرم افزار  )سامانه مدیریت تنخواه 

( ERPتولید نرم افزار  )سامانه خرید آهن قراضه 

( ERPتولید نرم افزار  ) HSEایمنی و بهداشت 

( ERPتولید نرم افزار  ) "مپفا  "سامانه مدیریت پروژه های فنی و اجرایی 

( ERPتولید نرم افزار  )سیستم های تولید 

سیستم های مدیریت منابع انسانی

( ERPتولید نرم افزار  )سامانه وام و تسهیالت 

CMMSسامانه ماژول نگهداری وتعمیرات 

( ERPتولید نرم افزار  )سامانه مدیریت تضامین 

( ERPتولید نرم افزار  )سامانه خرید خدمات 

( ERPتولید نرم افزار  )سامانه آرشیو فنی 

SCMسیستم مدیریت زنجیره تامین 

( ERPتولید نرم افزار  )سامانه ماژول جامع انبار بهینه 

سیستم نظامنامه مدیریت پروژه و مدیریت قرارداد و سامانه های اطالعاتی مرتبط

( ERPتولید نرم افزار  )سیستم های مالی 

( ERPتولید نرم افزار  )سیستم های مهندسی 

( ERPتولید نرم افزار  )مدیریت تسهیالت بانكی 

Behineh ERPسیستم برنامه ریزی منابع سازمان 

( ERPتولید نرم افزار  )سیستم مناقصات 

سیستم مدیریت پروژه

سامانه حسابداری و خزانه داری

سیستم كارت وفاداری

سامانه فروشگاه اینترنتی طلوع

نرم افزار باشگاه مشتریان و مدیریت قرعه كشی طلوع

نرم افزار مدیریت محتوا طلوع

نرم افزار مدیریت ارتباط بامشتریان ویژه خدمات پس از فروش ونظرسنجی

سامانه ارزیابی و پایش بلوغ امنیت سایبری
سامانه اهداف و وظایف سازمانی

سامانه اتوماسیون مالی، اداری و آموزشی
سامانه مدیریت پروژه ها و قراردادها

سامانه مدیریت كالن پروژه ها و قراردادها
سامانه مدیریت آموزشی

سامانه تحلیل رفتاری كاربران
سامانه ثبت و رهگیری رخدادهای امنیتی

سامانه تداركات
سامانه فایروال پیامک كوتاه

تجاری و امنیتی- LBSسامانه 
g2سامانه ارائه خدمات ارزش افزوده 

سامانه دیواره آتش مخابراتی

ایجاد امكان تبادل پیام كوتاه از بستر تلفن ثابت-  آسانکSDPسامانه 

سامانه داشبورد مدیریتی
كشف تخلف در حوزه بانكی (AML)سامانه مبارزه با پولشویی  )سامانه كشف تقلب و تخلف 

(و مخابراتی 
پردازش داده - پردازش و یا تبدیل داده های ارائه شده توسط مشتریان )سامانه كالن داده 

(های عظیم 

سامانه هوش تجاری

77
مهندسی 

بهینه ایران
تهرانتهران10101606495

خیابان قائم مقام فراهانی ، 

 ، طبقه 9خیابان شهدا ، پالك 

37 ،  واحد 6

76

مجتمع خدمات 

مهندسی آیین 

کامپیوتر

تهرانتهران10101419827
انتهای دشتستان - پاسداران 

واحد - 2طبقه - 28پالك - پنجم

106

80
پیام افزار 

پیک آسا
تهرانتهران10102874265

ضلع غربی - خیابان آزادی

كوچه شهید - دانشگاه شریف

- بن بست چهارم- صادقی

10پالك

تهرانتهران10102582328فراکنش79

-خیابان سهروردی جنوبی

-271پالك -تقاطع مطهری

3واحد 

78
نرم افزاری ایده 

پرداز طلوع
تهرانتهران10260229944

خیابان انقالب روبروی پیچ 

 طبقه 352شمیران پالك 

31ششم واحد 

81

ساختارهای 

اطالع رسانی 

نوین گستر

تهرانتهران10102040797

- خیابان مطهری -تهران

كوچه بخشی - خیابان مفتح 

38موقر پالك 
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1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

(پیاده سازی انبارداده - ذخیره اطالعات در فرمت مناسب )سامانه تجمیع اطالعات 

VPN client- سامانه آتی دیالر
سامانه دیوار آتش سورن ایمن

امنیتی و مدیریتی در شبكه- سیستم سیگما اكانتینگ

نرم افزار ابزار یكپارچه سازی
نرم افزار باشگاه مشتریان

مدیریت محتوا و خدمات الكترونیكی سازمانها- پورتال سامان
نرم افزار ابزار مدیریت فرایند
نرم افزار فروشگاه الكترونیكی

نرم افزار مدیریت هوشمند مدارس دانش پارسیان
پزشكی و سالمت- نرم افزار ماه سالمت

نرم افزار مكاتبات و ارتباطات سازمانی دانش پارسیان
نرم افزار تالیف و تدوین كتاب و محتوا دانش پارسیان

نرم افزار آزمون عملی مهارتهای هفتگانه دانش پارسیان

(سامانه یكپارچه بهداشت)نرم افزار سیب 

نرم افزار جامع آزمون دانش پارسیان
نرم افزار بانک سوال دانش پارسیان

ترجمه- نرم افزار داپا

Universe   نرم افزارهای تحت وب

  Jupiter   نرم افزارهای جاسازی شده در سخت افزار

Galaxy   نرم افزارهای تحت وب

نرم افزار مركز تماس چند رسانه ای تل سی

IVR Solution  نرم افزارهای سیستم عامل

Planet   نرم افزارهای تحت وب

Star   نرم افزارهای تحت وب

نرم افزار لجستیک و فروش
نرم افزار تست پشتیبانی

سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان نوماتک
ریزی و كنترل تولید نوماتک سیستم برنامه

سامانه بروزرسانی و بررسی آدرس
سامانه سنسور ناظر شبكه
سامانه جامع مانیتورینگ

سامانه راهكار بازدارنده نشت اطالعات

سامانه جامع رصد ارتباطات ماهواره ای

سامانه تحلیلگر وب بر اساس محتوای متن

سیستم فروش

سیستم خرید

(شهریار)سیستم یكپارچه مالی اداری شركت سبز

سیستمهای یكپارچه مالی یا اتوماسیون اداری

GreenGALEXسیستم برنامه ریزی منابع سازمانی سبز 

سیستم جامع بازرگانی

نرم افزار سیستم انبار
مدیریت شبكه، سرویس، فرایندها و عملیات سیستم ها و - Aroosha-OSSسیستم 

 و مخابراتITشبكه های 

نرم افزار مونیتورینگ و تیكتینگ آروشا

سامانه مدیریت دانش پركاس
سامانه مدیریت كالن طرح های اجرایی

سامانه درگاه حمل و نقل ریلی
سامانه مدیریت پروژه

اپلیكیشن شبكه اجتماعی
پورتال های سازمانی

سامانه جمع آوری اطالعات و داده ها

83
سازه اطالعات 

سامان
تهرانتهران10380326977

ابتدای - بزرگراه مدرس

پالك -خیایابان ظفر شرقی

طبقه دوم و سوم-215

82

مهندسین 

تحلیلگران

 آتی نگر

تهرانتهران10101892326
خ ولیعصر باالتر از سه راه دكتر 

6 واحد 2182بهشتی پالك 

81

ساختارهای 

اطالع رسانی 

نوین گستر

تهرانتهران10102040797

- خیابان مطهری -تهران

كوچه بخشی - خیابان مفتح 

38موقر پالك 

تهرانتهران10102552324دلتاگلبال87

میدان ونک،خیابان مالصدرا، 

خیابان شیخ بهائی جنوبی، بلوار 

 3اعظم، بن بست اول پالك 

7 واحد 109ساختمان 

تهرانتهران14003394500نماتک ایرانیان86
خ ولیعصر، باالتر از نیایش، 

45كوچه رحیمی، پالك 

ERPنرم افزار ماه كار 

85
ارتباطات بین 

المللی تل سی
تهرانتهران10102953276

خ ولی عصر باالتر از بهشتی جنب هتل 

 طبقه اول5سیمرغ كوچه دلبسته پالك 

تهرانتهران10320735345دانش پارسیان84
خیابان بابک - بلوار آفریقا

10پالك - بهرامی 

90
رایان ماشین 

پیشگام
تهرانتهران10102183590

تهران،سیدخندان،ابوذر 

1،واحد18غفاری،پ

تهرانتهران10102035613سبز داده افزار89
بلوار میرداماد، میدان مادر خیابان 

 برج ناهید طبقه 28شاه نظری پالك 

1 واحد 12

88
 مهندسی تکرو 

سیستم
10200223736

آذربایجان 

شرقی
تبریز

نرسیده به چهارراه آبرسان - خیابان امام - تبریز

ساختمان پاستور -جنب مخابرات رجایی - 

9طبقه دوم واحد 

92
هوژان اندیشه 

گستر
تهرانتهران10103289340

بلوار مرزداران، نرسیده به 

، 59چهارراه سرسبز، پالك 

2واحد 

تهرانتهران10102247120رهیاب فن آوا91
خیابان بهشتی خیابان میرعماد 

 طبقه اول31كوچه یازدهم پالك 
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1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 
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- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

سامانه خدمات مشتركین
(BI)سامانه هوش تجاری 

نرم افزار حسابداری انبار
نرم افزار آفتاب

نرم افزار حسابداری مالی آفتاب

سامانه مدیریت سرویس های تحت نظارت سازمان اتوبوسرانی

سامانه نظارت، بازرسی و مدیریت كار همراه

سامانه مدیریت فرآیند های كسب و كار به سفارش مشتریان مبتنی بر زیرساخت

نرم افزار مدیریت مشتریان

سیستم اپلیكیشن اندرویدی جامع اطالع رسانی

(bpms)سیستم مكانیزاسیون فرآیندهای استانداری خراسان رضوی 

سامانه جامع حمل و نقل بار درون شهری

 استانداری خراسان رضویbpmsسامانه طرح مثلث اقتصادی بر بستر 

137سامانه جامع مدیریت ارتباط مردمی 

ارتقا شغلی و داشبورد- سامانه ارزیابی عملكرد پرسنل 

ماژول های نرم افزاری گزارش ساز، داشبورد ساز و اپلیكیشن تحت موبایل

سامانه حضور و غیاب

(تایمكس)نرم افزار كنترل تردد پرسنلی 

سامانه سایما اتش نشانی مشهد

سامانه مدیریت فرآیند های سازمانی گراف

نرم افزار تجمیع اطالعات حمل و نقل همگانی

سیستم آرشیو پرسنلی

نرم افزار موبایل سامانه نظارت بخش خصوصی سازمان اتوبوسرانی

مدیریت فرآیندهای كسب و كار

سامانه های  مالی اداری
اتوماسیون اداری- نرم افزار نما

سیستم آموزش
سیستم كاركنان

نرم افزار فروش اینترنتی ایران اتومبیل
نرم افزار فروش اینترنتی سایپا دیزل
نرم افزار فروش اینترنتی گروه سایپا
نرم افزار فروش اینترنتی ایران خودرو
سیستم فروش اینترنتی بیمه خودرو

پرتال جامع خودرو كشور

نرم افزار فاكتور تولید ماژول محاسبه طوالنی ترین شاخه فیدرهای فشار ضعیف

نرم افزار فاكتور مشاهده وضعیت كاربران

مطالعات پارامترهای دینامیک شبكه- نرم افزار اطالعات دینامیكی

سامانه پایش وسایل نقلیه

سامانه وب نرم افزار سما

شبكه های توزیع برق واحد دیسپاچینگ- سامانه نماد

سامانه نگهداری و تجربه و تحلیل جهت اطالعات مكانی و توصیفی تجهیزات شركت های 

GEDAT (TDIS)-توزیع برق 

(SLD)نرم افزار مدیریت اطالعات دیسپاچینگ

در زمینه امكان ارائه گزارشات و نمایش اطالعات مربوط به - سامانه مكان مبنای ادصاب

عوارض در سطح صنعت برق
استفاده جهت ورود اطالعات جغرافیایی و فنی و ارائه خدمات محاسباتی و - GETSسامانه 

كاربردی در جهت ارتقاء مطالعات مهندسی
PHCMSسامانه طراحی و اجرای نظام اطالعات پایش 

 نرم افزار جامع امور مشتركین دفاتر خدمات الكترونیک

93
فناوری اطالعات 

تدبیر
10380383306

خراسان 

رضوی
مشهد

میدان كوشه  - 20خیابان كوهسنگی 

- 155ساختمان - سمت راست - ای 

-1طبقه 

92
هوژان اندیشه 

گستر
تهرانتهران10103289340

بلوار مرزداران، نرسیده به 

، 59چهارراه سرسبز، پالك 

2واحد 

96

مشاورین 

گسترش 

الکترونیک ایما

تهرانتهران10102373997

خیابان استاد نجات الهی 

 37خیابان سپند شرقی پالك 

طبقه سوم

تهرانتهران10101498685رهیافت95
تهران ـ میرزای شیرازی ـ خیابان 

2  واحد 23شهداء ـ پالك

94
گسترش راهکار 

اندیشه فردا
10380657869

خراسان 

رضوی
مشهد

اولین - 32بلوار شهید فرامرز عباسی 

طبقه -5پالك-معبر سمت راست 

همكف

98

فن آوران 

اطالعات و 

ارتباطات 

شمالغرب

تهرانتهران10200197034

سعادت آباد میدان فرهنگ 

ساختمان سهند طبقه پنجم 

واحد پانزده

97

انتقال دانش 

صنعت انرژی 

برق

تهرانتهران10102597745
- یوسف آباد خیابان یوسف آباد

4واحد- 52پالك - 13خیابان 
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- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

(ساماب)سامانه جامع امور مشتركین آب و فاضالب 

سامانه حسابداری ثبت اسناد كشور سحاب

سیستم نرم افزاری معاینه فنی خودرو و موتور سیكلت

سیستم نرم افزاری معاینه فنی

نرم افزار جامع تاكسیرانی

سامانه جامع پذیرش متوفیات- نرم افزار پردیس

ERPنرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی

نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب

بازاریابی و فروش- نرم افزار آیدیس

بازاریابی و فروش- نرم افزار ماریس

سامانه بودجه ریزی و تخصیص اعتبارات 	

طرح های توسعه و ایجادی- سامانه مدیریت درخواست های اعتباری

سامانه كشف و پشتیبانی مغایرت تراكنش های الكترونیک

سامانه پایش و ارزیابی عملكرد مناطق و شعب

سامانه تسهیالت اداره كل امور موظفین بانک سپه	

سامانه تخصیص و مدیریت فروش سبوس

بانک ملت (چكاوك)سامانه مغایرت یابی تراكنش های بانكی 

سامانه جامع رتبه بندی مشتریان

سامانه ملی مدیریت مهار و تنظیم آبهای مرزی

سامانه پایش و مدیریت عملكرد شعب

سامانه ارزیابی عملكرد مسئولین شعب

سامانه بهبود و توسعه پاداش های انگیزشی

سامانه توسعه بخش درجه بندی

سامانه درجه بندی واحد های بانک

سامانه داشبورد مدیریتی ارزیابی عملكرد كاركنان

زیرسیستم حسابداری امالك- سامانه جامع دارایی های ثابت

زیرسیستم امالك رفاهی- سامانه جامع دارایی های ثابت

زیرسیستم امالك- سامانه جامع دارایی های ثابت

طرح های توسعه و ایجادی- سامانه مدیریت درخواست های اعتباری

سامانه نظارت و كنترل طرح های بخش آب وزارت نیرو

سامانه تسهیالت اداره كل امور موظفین بانک سپه

سامانه جامع وصول مطالبات بانک سپه

misسامانه برنامه عملیاتی 

ورژن جدید- سامانه كشف و پشتیبانی مغایرت تراكنش های الكترونیک

سامانه فروش آرد سایر مصارف

سامانه تحلیل فنی عملكرد سوئئچ

سامانه كشف كارمزد تراكنش های شاپرك

سامانه طرح تامین انتقال آب در حوضه های آبریز كشور
2سامانه سپنتا

(FTP)سامانه بازار درون بانكی
سامانه آمار بین بانكی

سامانه مدیریت تراكنش های قبوض
سامانه درجه بندی شعب

سامانه بودجه جامع بانک ملت
سامانه طرح انگیزشی انتخاب شعب برتر با تكنیک بازی انگاری

سامانه سود و زیان و كنترل بودجه
سامانه تراز كل بانک سپه

سامانه هدف گزاری محصول

99

توسعه فناوری 

اطالعات 

همفکران

تهرانتهران10102816386

میدان آرژانتین خیابان 

 8بخارست خیابان بخارست 

5 واحد 4 طبقه 8پالك 

98

فن آوران 

اطالعات و 

ارتباطات 

شمالغرب

تهرانتهران10200197034

سعادت آباد میدان فرهنگ 

ساختمان سهند طبقه پنجم 

واحد پانزده

تهرانتهران10102503696تاژان سیستم102

بعد از - خیابان استاد مطهری

روبروی باشگاه - سهروردی

طبقه - 34پالك - بانک سپه

همكف

101
مصور سازان 

چارسوق
تهرانتهران10103656280

انتهای - میدان آرژانتین- تهران

- تقاطع مدرس- بلوار بیهقی 

5واحد- 2طبقه - 2پالك

100
مبنا داده آرین 

سیستم
تهرانتهران10103743202

خیابان سهروردی شمالی 

 6كوچه .خیابان خرمشهر .

66پالك .



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

سامانه دارایی های ثابت
سامانه ذخیره مطالبات مشكوك الوصول
سامانه محاسبه نسبت كفایت سرمایه

سامانه سنجش رضایت كاركنان
سامانه طرح احیای اراضی كشاورزی خوزستان، ایالم، سیستان و بلوچستان

سامانه مدیریت درخواست های اعتباری
سامانه همسان برای انتخاب مشاوران در پروژه های آب و آبفا

 سامانه جامع وصول مطالبات معوق
سامانه ذرت

سامانه پشتیبانی طرح احداث مجتمع های آبرسانی روستایی

نرم افزار پالك خوان

دژبان- سیستم جامع حراست و انتظامات 

سیستم انبار و فروش كوثر
سیستم بانكداری اینترنتی كوثر

 كوثر شامل بانكداری و حسابداری و بروات و نمونه امضاء2سیستم جامع 
سامانه تلفن بانک كوثر

تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری
سیستم حسابداری كوثر
سامانه ارسال پیام كوتاه
سامانه پایانه غیر نقدی

سامانه پایانه های فروشگاهی
سامانه پیام كوتاه حساب و وام

سامانه حواله های پایا ساتنا و سحاب
سامانه درخواست وام

سامانه طرح اكرام
سامانه نوبت دهی كوثر

سامانه واریز آنی
نرم افزار سوئیچ كوثر

نرم افزار سوئیچ مخصوص ثبت اسناد
سیستم هوشمند پیگیری معوقات

نرم افزار پرسنلی كوثر
نرم افزار ثبت حواله

سامانه همراه بانک كوثر
سیستم وب سرویس تبادل اطالعات

نرم افزار گزارش روزانه پروژه های عمرانی سینا

نرم افزار سند زنی

نرم افزار مدیریت پسماند

راهكار صنایع كفش، مدیریت بازرگانی، مدیریت انبارداری، مدیریت ) ERPنرم افزار 

(...نگهداری و تعمیرات، مدیریت بازرگانی، حسابداری و 

نرم افزار حسابداری اطلس هیكو

نرم افزار مدیریت باكس و بازوان غلطان

نرم افزار كنترل پروژه عمرانی

نرم افزار اتوماسیون اداری

سامانه نگهداری و تعمیرات حمل و نقل

پورتال اینترنتی

آموزش الكترونیكی- سامانه هم آموز

آموزش الكترونیكی- نرم افزار دانا ایرانسل

سیمرغ (سیب)سامانه یكپارچه بیمه گری 

تهرانتهران10102503696تاژان سیستم102

بعد از - خیابان استاد مطهری

روبروی باشگاه - سهروردی

طبقه - 34پالك - بانک سپه

همكف

105
هم اندیشان 

صنعت مشاور
قمقم10590016461

 - 3كوچه - خیابان روحانی 

69پالك 

104

شرکت نرم 

افزاری کوثر 

رایانه بهینه

تهرانتهران10101912632

خیابان حضرت ولی عصر عج 

نرسیده به میدان ونک پالك 

 طبقه چهارم2435

تهرانتهران10320486884پیام گستر فاوا103

فلكه دوم صادقیه، ابتدای بلوار 

، (عج)فردوس، خیابان ولیعصر

 - 10خیابان تقدیری، پالك 

10واحد

107

ایده های 

تجارت هوشمند 

سیمرغ

تهرانتهران10100313395
خ ولیعصر، نرسیده به ونک، 

2413نبش خ دوازدهم، پالك 

106
داده گستر 

پاراتک سیستم
تهرانتهران14005793883

 خیابان سهروردی شمالی، 

خیابان خرمشهر، خیابان 

عشقیار، خیابان هشتم، پالك 

3، واحد 6



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

سیستم اتوماسیون وام كاركنان بیمه ایران

سامانه مدیریت اطالعات مشتریان

سامانه جامع امور اراضی
نرم افزار آمار

نرم افزار مدیریت اخبار
نرم افزار صدور پروانه

سامانه جامع مواد كودی
سامانه داروهای دامپزشكی

مدیریت اطالعات آزمایشگاه- LIMSسیستم آزمایشگاه 

سامانه آموزش

سامانه مكاتبات اداری آفالین راه آهن جمهوری اسالمی ایران

سیستم عضویت و صدور و تمدید پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سامانه نظارت گاز و آبفا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

نرم افزار اتوماسیون مكاتبات اداری دفتر حراست ایران خودرو

نرم افزار خدمات فروش الكترونیک ایران خودرو

سیستم نرم افزاری صبا در سامانه متمركز بیمه های ثالث و باربری
سامانه مدیریت،نظارت و كنترل نظام دریافت و پرداخت الكترونیک شركت سهامی بیمه ایران

نرم افزار سامانه صورتحساب
سامانه مدیریت پایانه های فروش

سامانه متمركز پرداخت الكترونیكی

GSMسیستم جامع مالی و مدیریت مشتركین - GSMسیستم 

سیستم جامع مدیریت مالی، فنی و خدمات به مشتركین اپراتوری - Hot Billingسیستم 

مخابرات

113
سهامی )پویا 

(خاص
تهرانتهران10100912544

عباس آباد قنبرزاده باالتر از آپادانا 

36 پالك 6كوچه 

سامانه - سامانه جامع پرداخت با كارت پویا- سامانه جامع كارت ارزی پویا)سامانه جامع مالی بانكی 

(سامانه جامع حسابهای بانكی - سامانه جامع مالی پویا- جامع ارزی پویا

114
مهندسی 

پدیدپرداز
تهرانتهران10102001348

- سهروردی شمالی- سیدخندان

نبش كوچه - خیابان ابن یمین

واحد - 7طبقه - 56پالك - طاهری

12

-BillYard(بخش برق و مخابرات)نرم افزار جامع و یكپارچه صدور صورتحساب و خدمات مشتركین 

M,E

(موبایل، وب و داده)نرم افزار جویا 

BSCبررسی و تحلیل وضعیت سازمان بر اساس - نرم افزار سنجه

نرم افزار چک پذیر

نرم افزار كارت پرینتر

نرم افزار چک اسكنر
 با قابلیت ارجاع درخواست ها در سطح OSSنسخه موبایل نرم افزار - OSS Mobileسامانه 

كارشناسان رفع عیب

Mobile SIS- نسخه موبایل نرم افزارSIS با قابلیت ارجاع و گردش كار در سطح كارشناسان رفع 

عیب

سامانه مبارزه با پولشویی بانكی

ارائه داشبوردهای مدیریتی بر اساس شاخص های تعیین شده- BIسامانه 

ZRMنرم افزار مدیریت ارتباط شهروند 

خط تولید نرم افزار، مكانیزم امنیتی و پرتال، نصب- Wiseوایز 

Sentinel Mobile Mapping Systemسامانه 

توریستی و اطالعات اماكن شهری- DIDARسامانه 

سیستم مدیریت ناوگان حمل و نقل

نرم افزار مدیریت ارتباطات

نرم افزار نمایش نقشه

سامانه حسابهای اعتباری اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران

108

مهندسی 

پیشتازان 

اندیشه پویا

تهرانتهران10103952437

خیابان - سهروردی شمالی

 طبقه اول 40پالك - خرمشهر

2واحد 

107

ایده های 

تجارت هوشمند 

سیمرغ

تهرانتهران10100313395
خ ولیعصر، نرسیده به ونک، 

2413نبش خ دوازدهم، پالك 

111
مهندسی 

هوشمندسازگان
تهرانتهران10101909083

خیابان فردوسی شمالی خیابان 

 طبقه هشتم واحد 7صادق پ 

902

110

ایران فناوری 

اطالعات و 

ارتباطات 

گسترش

تهرانتهران10861833222

یوسف آباد، میدان اسدآبادی، 

خیابان ابن سینا، كوچه نسترن، 

18پالك 

109

پردازش 

اطالعات 

ریسمان

تهرانتهران10320155399

باالتر از - خیابان شریعتی 

نبش كوچه - خیابان هویزه 

11واحد  - 832پالك - جهاد 

116
مشاوران صنعت 

نرم افزاری اعوان
7 واحد37پالك - خ توحیدتهرانتهران10102801786

115
توسعه فناوری 

اطالعات خوارزمی
تهرانتهران10101788618

تهران خیابان شهید مطهری بهد از 

153شهید مفتح پالك 

112
بهینه پردازش 

سپهر پارس
تهرانتهران10780033842

- گلستان پنجم- خیابان پاسداران

پالك - تقاطع خیابان اسالمی

119واحد  - 194

118
مهندسی سیستم 

یاس ارغوانی
تهرانتهران10101766923

پاسداران بین چهارراه فرمانیه 

- 6ومیدان نوبنیاد نارنجستان

7پالك

تهرانتهران10103085932ره نگار فردا117

ابتدای خیابان - خیابان ولیعصر

پالك - خیابان سربداران- مطهری

8 و 7واحد - 33



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

سامانه مدیریت تراكنشها

(تام)سامانه تسهیالت اینترنتی ملت

سیستم جامع مطالبات بانكی

شامل سیستم اتوماسیون اداری، ارزیابی عملكرد، تشكیالت سازمانی،  )مجموعه نرم افزارهای جامع دیدگاه 

حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، نظام پیشنهادات، نظرسنجی، بیمه مكمل، وام ، مهمانسرا، آموزش، 

بازنشستگی، مدیریت مزایا، حسابداری مالی، بودجه و اعتبارات، قراردادها، خرید و تداركات، انبار و حسابداری 

(انبار، اموال و دارایی ثابت خصوصی، امالك و مستغالت، اموال و دارایی ثابت دولتی، پرسنلی

BPMS 5 و BPMS 4سیستم های  

مالی اداری- سامانه پارس ساد

برنامه ریزی منابع سازمان- Pars ERPسامانه 

ماركت اندروید- سامانه پارس هاب

صدور مجوز نشریات معاونت )سامانه مدیریت یكپارچه فرآیندهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

(مطبوعاتی

(ع)سیستم یكپارچه مالی و اداری موسسه صندوق قرض الحسنه پرستاری امام علی 

CSDسامانه 

نرم افزار موبایل بانک

سیستم داشبورد مدیریت و هوش سازمانی دوران

برنامه ریزی، طراحی و خدمات پشتیبانی سیستم های سخت افزاری رایانه ای- ARIO TMسامانه 

سامانه راهكار جامع سازمانی

در حوزه برنامه ریزی، طراحی و خدمات پشتیبانی سیستم های سخت افزاری شبكه - DSGسامانه 

LANداخلی 

درحوزه فایروال-  IPSسامانه 

نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای اطالعاتی- Isputilسامانه 

(CSS)سیستم امور مشتركین 

(DAS)سیستم مدیریت اطالعات و كاربران 

(CCS A)نسخه نمایندگان- سیستم كدینگ غیر متمركز  

پرتال اطالع رسانی ایران كد

(CCS B)نسخه شركتی - سیستم كدینگ غیر متمركز  

سامانه راهبری و هدایت فعالیت های اجرایی پیاده سازی ایرانكد در سطح شركت ملی پاالیش و 

پخش فراورده های نفتی ای و شركت ملی گاز ایران و شركت ملی نفت ایران

GS1سامانه ابزار كدینگ سیستم 

نرم افزار كادا تامین و توزیع

(TCS)سیستم جامع كدینگ 

(BPMS)سیستم های مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(شاهكار)سیستم شبكه احراز هویت كاربران ارتباطات 

سامانه بومی ارتباط صوتی، تصویری و متن

سامانه استودیو پردازش و تحلیل داده

(ستاره)سامانه تحلیل و ردیابی هوشمند 

PBMS سامانه مدیریت فرآیند كسری

سامانه اتوماسیون اداری

سامانه رمز كننده موبایل

سامانه رمز كننده تلفن

سامانه تقویم موبایلی

سامانه فرآوری داده غربال

(بولتن امن)سامانه جامع تبادل اطالعات محرمانه 

سامانه كشف شبكه های اجتماعی كشاف

منشی گری- نرم افزار هلیا 

(...رستوران، فروشگاه و )مجموعه نرم افزارهای حسابداری هلو 

سیستم ساز كسرا

120
مشاورین پارس 

سیستم
تهرانتهران10101219600

خ مطهری خ كوه نور كوچه ششم 

3ش 

118
مهندسی سیستم 

یاس ارغوانی
تهرانتهران10101766923

پاسداران بین چهارراه فرمانیه 

- 6ومیدان نوبنیاد نارنجستان

7پالك

تهرانتهران10101916655چارگون

خیابان ولی عصر باالتر از میدان 

ونک خیابان عطار كوچه بوستان 

3پالك

119

123
کارسازان فراداده 

ایرانیان
تهرانتهران10103162464

بین كارگر  و - بلوار كشاورز 

2 ط 115جمالزاده پ 

122
داده پردازان 

دوران
تهرانتهران10320076812

شهید بهشتی ، خیابان شهید 

عبدالمجید صابونچی ، خیابان 

، پالك (نهم  )شهید فرشاد ایازی 

 ، طبقه ششم62

تهرانتهران10103136240ایده پرداز ژوبین121

بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان 

عربشاهی، ساختمان آیین زندگی، 

، طبقه سوم8/1پالك 

126
داده پردازان نوین 

صبا : نام قبلی)اهداف

(سیستم مهر قم

تهرانتهران10861019743
خیابان اتحاد - خیابان شیخ بهایی 

1واحد - 10پالك - 

125
مهندسی نرم 

افزار هلو
تهرانتهران10101862848

جنب ثبت - زیر پل میرداماد- خیابان میرداماد

1خیابان البرز پالك - شركتها 

124

فناوری اطالعات و 

ارتباطات امن 

مهیمن

تهرانتهران10320209742
- خ شیراز جنوبی- خیابان مالصدرا

1 واحد 10پالك -كوچه اتحاد



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

اتوماسیون اداری دپنا

پرتال دپنا

سیستم جامع مدیریت درمانگاه ها

سیستم اتوماسیون اداری مدیریت حفاظت منابع آب

سامانه حضور و غیاب بیمه بیكاری

سامانه مدیریت منابع انسانی و آموزش

سامانه مدیریت اطالعات و آمار

سامانه نرم افزاری تاكسی یار

نرم افزار درآمد

پرتال اینترنتی

سامانه تلفن گویا

PMسامانه مدیریت برنامه ریزی شده تعمیرات و تعمیرات پیشگیرانه 

سامانه نرم افزاری پیگیری و ثبت اطالعات بیماران

 شركت های مخابراتیBSSسامانه 

سامانه مدیریت كاربران تحت شبكه

سیستم مدیریت یكپارچه شبكه شعب گلدنت

سامانه رهیاب گلدتركس

سامانه مدیریت فروش و پشتیبانی مشتركین اینترنت گلدنت

سامانه مدیریت ناوگان گلدنت

سامانه نگهداری و تعمیرات

سامانه پرسنلی ویندوز

سامانه بارنامه برخط

سامانه استعالم كالینت ساها

سامانه دبیرخانه سرویسی

سامانه فرم ساز محیط كاربری

سامانه مدیریت حسابداری

IGSسامانه اتوماسیون اداری 

مبتنی بروب سرویس(ساها)سیستم احرازهویت اشخاص

تهرانتهران10101317109اندیشه کامپیوتر130
-بلوار اشرفی اصفهانی-فلكه دوم صادقیه- تهران

- 12پالك - ساختمان گلشن- خ شهید طالقانی

8طبقه دوم واحد 

سامانه سیستم جامع خدمات مشتركین برق

سامانه خدمات مشتركین همراه

پرتال سازمانی بانک مسكن

سیستم مدیریت فرآیندهای تسهیالت

سیستم مدیریت فرآیندهای آموزش

سیستم مدیریت فرآیندها

سیستم مدیریت فرآیندهای مخابرات

سیستم مدیریت آرشیو اسناد سگال سان

نرم افزار واژه شناس

نرم افزار تشخیص اثر انگشت

سامانه پایش ویدئویی بر اساس تشخیص چهره

سیستم كنترل دسترسی

نرم افزار آرشیو اسناد سگال سان

نرم افزار تشخیص عنبیه

سامانه  حضور غیاب

ردیابی حركات چشم سنتی گز

سامانه جامع تشخیص چهره ناجا

سامانه تشخیص پالك

سامانه اشاره گر هوشمند

جهت تبدیل تصاویر و اسناد مكتوب - Optical Character Recognition catalogنرم افزار 

به متن

126
داده پردازان نوین 

صبا : نام قبلی)اهداف

(سیستم مهر قم

تهرانتهران10861019743
خیابان اتحاد - خیابان شیخ بهایی 

1واحد - 10پالك - 

129
سامانه های سبز 

هوشمند
تهرانتهران10103173932

- بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی

باالتر از تقاطع - خیابان سردار جنگل

- خیابان گلزار یكم شرقی- گلستان

طبقه دوم- 9پالك

128
شبکه ارتباطات 

طالیی شرق
مشهدخراسان رضوی10380415184

- 14راهنمایی - خیابان راهنمایی

طبقه دوم- 28پالك 

127
سخت افزار و نرم 

افزار ژیگس
بندرعباسبندرعباس10800070587

-خیابان آیت اهلل غفاری-بلوار امام

ساختمان -روبروی درمانگاه بعثت

سابق كانون كودكان

132
هوش مصنوعی 

رایورز
تهرانتهران10102602653

ستارخان تهران ویال خیابان عنبر 

 4افشان خیابان فرخ كیش پ

2واحد

131

بین المللی 

انفورماتیک 

سیستم آوران

اصفهاناصفهان10260298282

بخش مركزی - اصفهان

كوچه - آیینه خانه - شهراصفهان

پالك - خیابان هفت دست - وطن

-طبقه اول- 7
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تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

نرم افزار فرم خوان

نرم افزار نظارتی مدیریت تصویر

(PKA-VA)سیستم اپالینس زیرساخت كلید عمومی 

امضای دیجیتال، گواهی نامه الكترونیک، توكن،كارت هوشمند- سیستم دستینه

سیستم كارت هوشمند آیدین

برقرار ارتباط با - نرم افزار امنیتی و نظامی )  "Bio Combo Reader"سیستم كارتخوان ایمن  

(كارت هوشمند 

(امضای دیجیتال و اعتبارسنجی - قفلهای نرم افزاری ) "محافظ  "نرم افزار مهر و موم 

امضای دیجیتال و - قفلهای نرم افزاری )  " Internet Sign Gateway "درگاه اینترنتی امضا 

(اعتبارسنجی از طریق درگاه وب 

(true crypt )نرم افزار پنهان ساز اطالعات

(دستینه)میان افزار زیر ساخت كلید عمومی 

(PKA-SA)اپالینس زیرساخت كلید عمومی 

اپالینس زیرساخت كلید عمومی

(PKA-FA)اپالینس زیرساخت كلید عمومی 

(PKA-LB)اپالینس متعادل كننده بار 

(PKA-CA)اپالینس زیرساخت كلید عمومی 

پورتال سازمانی نوآوران

DISیكپارچه ساز دوران 

پورتال پایا

(ERP)تیم یار صرافی 

(ERP)(اختصاصی)تیم یار سرور استاندارد 

اتوماسیون اداری- تیم یار

(ERP)(اختصاصی)تیم یار سرور ادونس 

(ERP)تیم یار بازرگانی 

سیستم حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان

مدیریت درختی تشكیالت سازمانی- سیستم تشكیالت

سامانه منازل سازمانی

سیستم حسابداری

سیستم منابع انسانی

نرم افزار احكام و حقوق و دستمزد

سامانه ماموریت خارج از كشور

سیستم درخواست مرخصی و ماموریت

انبار و فروش

تشكیالت و كارانه تخصصی

سیستم حقوق و دستمزد

نرم افزار جامع بیمه گری

FANسیستم   EٍRP -مدیریت منابع سازمانی

سامانه های راهكار یكپارچه جامع سیستم های اطالعاتی میدكو

نرم افزار جامع دانشگاهی- IUMSسیستم 

(سامانه واسطه تبادل اطالعات بین دستگاه های دولتی)سیستم گذرگاه تبادل اطالعات 

(ثبت و پرداخت الكترونیكی عوارض آزاد راهی-  تولید نرم افزار همكاری )سیستم سپندار 

مدیریت خدمات سرمایه - تولید نرم افزار همكاری )سیستم پنجره واحد تسهیل سرمایه گذاری 

(گذاری در كشور

(پلتفرم ارائه خدمات دیجیتال- تولید نرم افزار همكاری )سیستم سرزمین هوشمند پاد 

سامانه احراز هویت اپسان

سامانه پیام رسان فناپ

ERP سامانه

سامانه سوییچ پرداخت یاری

نرم افزار فروشگاهی ابری- Asemoun: POS Client + Cloudسیستم 

سامانه مدیریت شبكه توزیع- Salesسیستم 

برنامه امتیاز و فروش

تهرانتهران10570017867پندارکوشک ایمن133

خ فجر - امیر آباد - كارگر شمالی 

 61پ - (17)خ نادر ابراهیمی  - 2

2طبقه - 

132
هوش مصنوعی 

رایورز
تهرانتهران10102602653

ستارخان تهران ویال خیابان عنبر 

 4افشان خیابان فرخ كیش پ

2واحد

136
فناوری اطالعات 

پردازش داده رز
تهرانتهران10102658345

خیابان استاد نجات الهی روبه روی 

7 واحد 158كوچه خسرو پالك 

135
سافت سیستم 

کیش
کرجالبرز10861577128

خیابان كوی بنفشه، بلوار بنفشه 

، ساختمان 338شمالی، پالك 

پردیس البرز، طبقات دوم و سوم و 

چهارم

134
نوآوران ارتباطات 

دوران
تهرانتهران10102725140

- خیابان صابونچی - خیابان خرمشهر 

62پالك - كوچه ایازی 

بانكداری- نرم افزار ترنج

138
فن افزارهای 

هوشمند فراسو
تهرانتهران14006189045

 17خ افریقا كوچه ناوك پالك 

طبقه اول

137

فناوری اطالعات و 

ارتباطات 

پاسارگاد آریان

پردیستهران10103807145
پارك فناوری پردیس، بلوار 

123، پالك 12نوآوری، نواوری 
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- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

سیستم جمع آوری خودكار اطالعات سخت افزاری و نرم افزاری رایانه ها- agentنرم افزار 

سیستم مدیریت متمركز دوربین های مدار بسته بانک ملت- RSBنرم افزار 

نرم افزار منابع انسانی و حقوق

نرم افزار تامین كنندگان و خرید

نرم افزار فروش و مشتریان

نرم افزار سفارشات خارجی

انبارداری و حسابداری انبار

سیستمهای اطالعات مدیریت تحت وب دماوند

نرم افزار زیر سیستم ارزی

نرم افزار صورتهای مالی

نرم افزار دریافت و پرداخت

نرم افزار خدمات پس از فروش

نرم افزار زیر سیستم شعب

نرم افزار دارائی ثابت و اموال
نرم افزار فروش فروشگاهی

نرم افزار قراردادها
نرم افزار حسابداری

نرم افزار مدیریت درخواست

برنامه ریزی آموزش

اتوماسیون اداری و مالی- Reporting Accuontingنرم افزار 

اتوماسیون اداری و مالی- Reporting Payrollingنرم افزار 

نرم افزار الگوریتم رمز نگاری

سیستم بودجه ریزی

سیستم برنامه ریزی استراتژیک

سیستم راهبرد

سامانه جامع برنامه ریزی

سیستم كنترل و ارزیابی

سامانه حمل  ونقل

وب سایت تخت وفالد اصفهان

كاتالوگ ساز اندرویدی تحت ویندوز- سیستم مهرنما

سامانه تحت وب اطالعات جامع پروژه های آب و خاك و مدیریت پروژه های آبیاری تحت فشار

نرم افزار سیستم های آبیاری تحت فشار

نرم افزار یكپارچه تخت فوالد اصفهان

تعمیر و نگهداری- نرم افزار پایا

(قابل اجرا تحت وب و سیستم عامل اندروید  )اپلیكیشن موبایل اندرویدی 

نرم افزار سیستم پیشرفته اطالعات جغرافیایی- GISسیستم 

سیستم سفارش گیر آنالین سرد و گرم

BIسیستم راهكارهای هوش تجاری 

(نرم افزار توزیع كاال  ) vistaسیستم 

(تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری  ) Vista Plusویستا پالس 

vision20 (  تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری)

 persian vision ERP (  تولید نرم افزارERP )

نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار انبار

نرم افزار خرید و فروش

نرم افزار جامع مدیرت منابع سازمانی- persian vision v1سیستم 

نرم افزار جامع اطالعاتی

سیستم سرپرستی فروش بر روی تبلت

نرم افزار بازار پردازی

نرم افزار مدیریت روابط با مشتریان- crmنرم افزار 

مدیرت توزیع و پخش- نرم افزار موزعین

نرم افزار داشبورد مدیریتی

نرم افزار فروشگاهی تحت وب

سیستم نظارت بر پروژه های مصوب شورای شهر
سیستم پخش زنده اینترنتی

مدیریت فرایند های نرم افزاری- ITSMسیستم 

تهرانتهران10320628765وب افزار سام140

خیابان دكتر فاطمی، روبروی 

، برج ساعت، 165سازمان آب، پ 

41، و 4ط 

139
شرکت راهبری 

صنایع بهساز
تهرانتهران10102114185

خیابان خالد اسالمبولی كوچه 

24یازدهم پالك 

143

مرورگران نوآوری 

ایرانیان فناوری 

های توسعه

اصفهاناصفهان14004550787
خیابان سروش كوچه امام جمعه 

12پالك 

142

خدمات فنی 

مهندسی و 

مشاوره فناوران 

دوراندیش اشراق

تهرانتهران10190040090

خیابان آزادی خیابان شهید محمد 

 طبقه اول واحد 149خانی پالك 

22

141
فراز اندیشان 

حساب
تهرانتهران10102631582

باالتر از - خیابان شریعتی  :1دفتر 

سعدی  )كوچه مینوی - مطهری 

8واحد  - 22پالك  - (سابق 

145
سفیر پردازش

 نو اندیش
تهرانتهران10320418086

باالتر از میدان ولیعصر خ شهامتی 

8 واحد 11پالك 

144
دانش بنیان 

پرسین ویژه امین
تهرانتهران10320828656

خیابان - پاسداران- تهران

خیابان افخمی زاده - كالهدوز

طبقه یک واحد یک- 6پالك 
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- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

سیستم بانک اطالعاتی مشتركین توانیر

سامانه پایش سالمت كاركنان

سامانه ملی پایش تلفات

سیستم تراك محورشماری

نرم افزار كنترل و اتوماسیون صنعتی

 سیستم اینترالكینگ قطار و مترو رابط كاربر و بخش منطق

سامانه اطلس ارباب رجوع طرح و پردازش غدیر

(سما)سامانه موبایلی اطلس 

سامانه حضور و غیاب كالك

سامانه مدیریت تغذیه سازمانی كانتین

سامانه طراحی وب گرین پرس

سامانه جامع مدیریت چاپخانه چاپیروس

سامانه جامع مسجد ما

اتوماسیون اداری پیوند

سامانه مدیریت تحقیقات

سامانه مدیریت شبكه ای

سامانه مدیریت ناوگان و فروش برخط

سامانه مدیریت فرآیندهای ایساتیس

پورتال ساز ایساتیس

سیستم مدیریت اسناد الكترونیكی

نرم افزار مدیریت فرایند كسب و كار درسا

پُرتال سازمانی دُرسا

نرم افزار تولید صفحات وب

نرم افزار مدیریت روابط با مشتریان

سیستم نظام پیشنهادات و انتقادات

نرم افزار خدمات انفورماتیک

نرم افزار امنیتی و مهندسی فرایند انجام كار

(خرید)داخلی و خارجی و برنامه ریزی تامین  (خرید)نرم افزار تامین  

نرم افزار كالیبراسیون و آزمایشگاه

PMنرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات 

نرم افزار مدیریت خدمات پس از فروش

نرم افزار شكایت مشتری

(CRM)نرم افزار فروش سازمانی 

نرم افزار فروش تعدادی و برنامه ریزی فروش

(آرشیو اسناد)سیستم كنترل اسناد و مدارك 

سیستم مدیریت كیفیت اقالم ورودی و حین فرآیند

سامانه برنامه ریزی و كنترل تولید

MRPسامانه برنامه ریزی مواد و كنترل 

(BOM Process)نرم افزار مهندسی محصول 

نرم افزار انبار و كنترل موجودی

سامانه مدیریت آموزش

سیستم اتوماسیون اداری و كارتابل متمركز

سیستم مدیریت منابع انسانی و پرسنلی

(استاندارد و واقعی)سیستم حسابداری بهای تمام شده 

146
مهندسی سیستم 

های ناظر فرزان
تهرانتهران10101765654

خ فرید -خ وحید دستگردی - تهران

 8خ تونل آرش شرقی پالك - افشار

5واحد 

145
سفیر پردازش

 نو اندیش
تهرانتهران10320418086

باالتر از میدان ولیعصر خ شهامتی 

8 واحد 11پالك 

149

توسعه سامانه 

های رایانه ای 

سماتوس

10320208741
خراسان 

رضوی
مشهد

-1الدن-بلوار الدن- بلوار وكیل آباد

9179666864:كدپستی- 8 پالك

148
گرین وب سامانه 

نوین
10380590771

خراسان 

رضوی
مشهد

مجتمع - تقاطع بلوار خیام و سجاد- مشهد

:  طبقه چهارم كدپستی- خلیج فارس

9185813465

147
طرح و پردازش 

غدیر
تهرانتهران10102719952

خیابان - خیابان مطهری- تهران

- شهید محمد حسین علی اكبری 

 - 40پالك - خیابان صحاف زاده

- طبقه اول

1576944411:كدپستی

تهرانتهران10102354946پارس دیتا152

- خیابان الرستان- خیابان مطهری

- 13شماره - خیابان حسینی راد

- 13واحد- 5طبقه 

1595835737:كدپستی

151

فناوری اطالعات 

پاسکال سیستم 

پویا

اصفهاناصفهان10320423962
خیابان - خیابان میرداماد- تهران

 - 8واحد- 3طبقه- 13پالك-آزیتا

1911943559:كدپستی

تهرانتهران10102649833بهین افزار البرز150

 16خیابان - بلوار كشاورز- تهران

- طبقه سوم- 54شماره - آذر

1417964111كدپستی  -7واحد 

153
داده پردازی 

نیلرام مانا
تهرانتهران10320412188

- دادمان- شهرك غرب- تهران

خیابان گلبرگ - خیابان سپهر

پالك - كوچه گلرخ غربی- سوم

:  كدپستی-طبقه چهارم- 111

1468745310
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1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

، حسابداری خرید (ارزی/ریالی)سیستم های حسابداری بودجه نقدی، حسابداری اموال و دارایی ثابت،حسابداری فروش 

(ارزی/ ریالی )، حسابداری مالی (ارزی/ ریالی )، حسابداری حقوق و دستمزد،  حسابداری خزانه داری (ریالی/ ارزی )

BIسامانه هوش تجاری 

NILRAM  Business Suiteسامانه جامع مدیریت منابع 

نرم افزار باشگاه مشتریان

نرم افزار سفارش گیری آنالین با تبلت

سامانه هوش تجاری

نرم افزار فروشگاهی پل

نرم افزار پخش رستاك

نرم افزار مدیریت سازمان های پخش ورانگر

BPMSسامانه مدیریت فرآیندهای كسب و كار 

CRMسامانه مدیریت ارتباط با مشتری 

سامانه بهره وری عملكرد

سامانه سنجش كیفیت

سامانه امور مجامع

سامانه امور سهامداران

سامانه امور رفاهی

سامانه مدیریت مزایده ها و مناقصه ها

سامانه امور حقوقی

سامانه حسابداری بهای تمام شده

سامانه هوش تجاری

سامانه مدیریت قراردادها

سامانه خرید و تداركات

سامانه اتوماسیون اداری

سامانه تجهیز منابع

سامانه تسهیالت

سامانه مدیریت تردد

سامانه حقوق و دستمزد

سامانه كارگزینی

سامانه پرسنلی

سامانه بازرگانی خارجی

سامانه بازرگانی داخلی

سامانه مدیریت انبار

سامانه بودجه

سامانه اموال و دارایی ثابت

سامانه دریافت و پرداخت

سامانه حسابداری

سامانه راهكار منابع انسانی پارسان

سامانه راهكار مالی و اتوماسیون اداری پارسان
سامانه بودجه واعتبارات دولتی

سامانه انبار و انبارداری

سامانه اموال و دارایی های ثابت و نظام نوین اموال دولتی

سامانه خرید و تداركات

سامانه خزانه داری

سیستم مدیریت قراردادها و پیمانها

سیستم سفارش فروش كاال و خدمات

ABCسیستم بهای تمام شده بر مبنای 

سیستم سپرده تضمینات

حسابداری تعهدی

حسابداری جاری دولتی

حسابداری تملک و دارایی سرمایه ای

حسابداری مالی

حسابداری و كنترل بودجه پروژه

سیستم بودجه عملیاتی

سیستم درامد گمرك

سیستم تجمیع اطالعات و انتقل اطالعات شعبه

سیستم وصول و مطالبات

اتوماسیون اداری تحت وب

( BPMS RAYAN NAZM)سیستم مدیریت فرآیندهای كسب و كار رایان نظم 

155

راهکارهای نرم 

ی پارسانافزار

نام قبلی صنعت  ) 

(یار 

تهرانتهران10102235348

خیابان سید جمال الدین  –تهران 

- تقاطع فتحی شقاقی- اسد آبادی

: كد پستی- طبقه سوم - 78پالك 

1431793668

154
داده کاوان پیشرو 

ایده ورانگر
تهرانتهران14003870264

خیابان شیراز -همت شرقی- تهران

-خیابان آقا علیخانی شرقی-جنوبی

1436964361: كدپستی2پالك

153
داده پردازی 

نیلرام مانا
تهرانتهران10320412188

- دادمان- شهرك غرب- تهران

خیابان گلبرگ - خیابان سپهر

پالك - كوچه گلرخ غربی- سوم

:  كدپستی-طبقه چهارم- 111

1468745310

تهرانتهران10101391697رایان نظم156

خیابان -خیابان شهید احمد قصیر

 - 7طبقه -19پالك - سوم

1513647544: كدپستی-19واحد



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

سیستم مدیریت آنالیز فرآیند

(spl)سیستم خط تولید نرم افزار

سیستم گزارش ساز تحت وب

سیستم مدیریت داراییهای سخت افزاری

CRMسیستم نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان 

سیستم مدیریت كنترل و مدیریت پروژه

:سیستم منابع انسانی تحت وب شامل زیر سیستم های ذیل

سیستم طبقه بندی مشاغل -سیستم ارزشیابی كاركنان تحت وب- سیستم پرسنلی و صدور احكام تحت وب- 

سیستم حضور و غیاب - سیستم تشكیالت سازمانی تحت وب- سیستم آموزش كاركنان تحت وب- تحت وب

سیستم جذب و استخدام تحت وب-سیستم رفاه و تسهیالت تحت وب- تحت وب

نرم افزار سیستم ایمنی

نرم افزار جامع برونسپاری

سیستم مدیریت مهمانسرا

سیستم حقوق

سیستم جامع منابع انسانی

(سمپاد)سامانه مشاوران و پیمانكاران دولت 

سیستم ذیحسابی طرح های عمرانی

  معامالت فصلیTTMSسیستم 
سامانه پروتكل سناما

سیستم اموال و دارایی های ثابت

سیستم اطالعات سدها

سیستم اضافه كار

نرم افزار حسابداری بازرگانی

سیستم گزارش ساز

سیستم حقوق دستمزد

نرم افزار انبار تعدادی و ریالی

نرم افزار انبار طرحهای عمرانی

نرم افزار دبیر خانه و اتوماسیون اداری

مبدل اطالعات نرم افزاری
سیستم پرسنلی

سیستم پروتكل سنا
سیستم اموال دولتی

سیستم اتوماسیون طراحان مقدم

سیستم انبارداری

سیستم مدیریت اموال

پشتیبانی-سیستمهای اداری

سیستم مدیریت مالی سازمان

سیستم یكپارچه مدیریت منابع سازمانی

سامانه صنعتی طب كار

سامانه آزمایشگاه مكانیک خاك و مقاومت مصالح

CMMSسامانه جامع نگهداری و تعمیرات 

سامانه مستند سازی مناقصات و قراردادها و بانک اطالعات منابع

(همراه دانشگاه، همراه دانشجو)سامانه هدهد 

رهیاب سرویس مدارس- سامانه رسم 

سیستم كنترل مدیریت

سامانه مدیریت پورتفولیو، طرح و پروژه

(مكارم)سامانه مدیریت كار موبایل 

SDLنرم افزار دستگاه تاخوگراف دیجیتال 

SPTSسیستم حمل و نقل بسته های كوچک 

cappسامانه بازارگاه حمل و نقل 

(wepay)سامانه پرداخت ایمن وی پی 

hblsسیستم صدور بارنامه هوشمند 

afprسیستم تشخیص اثر انگشت 

dctmsداشبورد سیستم مدیریت پایانه بار 

dsisسیستم اطالع رسانی پیامكی 

vtsسیستم نوبت مجازی 

tblwsبارنامه / سرویس ابطال نوبت

 سامانه ایجاد ارتباط مجوزها و بارنامه

158
صنایع فن آوری 

طراحان بهینه
تهرانتهران10101977083

میدان - میدان جهاد- تهران 

-سلماس

پالك  (8)خیابان فتحی شقاقی

123 

طبقه همكف

10200201205امین رایانه آذر157
آذربایجان 

شرقی
تبریز

روبروی - خیابان فارابی- تبریز

- 9طبقه - برج ارك- پمپ بنزین

5154977655: كدپستی

تهرانتهران10101391697رایان نظم156

خیابان -خیابان شهید احمد قصیر

 - 7طبقه -19پالك - سوم

1513647544: كدپستی-19واحد

تهرانتهران10102515878تیواسیستم161

- نبش سوم-  گاندی جنوبی

-  12واحد- 3طبقه - 7پالك

1517613337كدپستی  

160

مهندسی نرم 

افزارسازان 

سپاهان

اصفهاناصفهان10260400156

مقابل - خیابان نشاط - اصفهان

- اداره پست  ساختمان ایروانی

- طبقه اول

8154668461كد پستی

تهرانتهران10102148617 فرجام فراپرداز159

نرسیده - خیابان مطهری-  تهران

- 4طبقه- 240پالك- به مفتح

كدپستی   -44واحد

1588873567

تهرانتهران10102651334دلفارد تجارت162

خیابان - خیابان مطهری- تهران

- 6پالك - كوچه نهم- میرعماد

         كدپستی  2زنگ 

1587714813



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

ppmsسیستم پاركینگ عمومی 

72Hسیستم پاركینگ متغیر 

سیستم اعتباری پاركینگ

ctmswsسیستم شركتهای حمل و نقل خارج از پایانه 

CTMSسیستم جامع مدیریت پایانه بار 

(ALPR)سیستم تشخیص پالك 

(EPIS)سیستم صدور مجوز الكترونیک 

سامانه جامع تامین محتوا

اتوماسیون فروش سراسری خودرو

نرم افزار جامع و یكپارچه حسابداری بازرگانی

نرم افزار جامع و یكپارچه حسابداری نفت و گاز و پترو شیمی

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان تحت وب پل

نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار

نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب پوشا

نرم افزار یكپارچه مدیریت پخش تحت وب پینار

نرم افزار یكپارچه فروشگاهی تحت وب پیوند

نرم افزار یكپارچه مدیریت رستوران تحت وب پذیرا

نرم افزار یكپارچه مدیریت رستوران تحت وب پذیرا زیرسیستم حقوق و دستمزد

نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم تولید و بهای تمام شده

نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم حقوق و دستمزد

نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم خزانه داری

نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم انبارداری و حسابداری انبار

نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم اموال و دارایی های ثابت

نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم خرید و تداركات

نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم فروش و بازرگانی

نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم فروشگاهی

 تحت وب پایدارERPسامانه  

نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم حسابداری مالی

نرم افزار حسابرس آنالین سطح اول تا چهارم

نرم افزار مالی حسابرس ویژه سطح اول و دوم

نرم افزار اتوماسیون مالی پایا  نسخه دهیاری

نرم افزار اتوماسیون مالی پایا نسخه تعمیرگاه لوازم الكترونیكی

نرم افزار اتوماسیون مالی پایا نسخه تعمیرگاه خودرو

نرم افزار اتوماسیون مالی پایا  سطح اول تا پنجم

نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب پندار

نرم افزار یكپارچه اتوماسیون مالی  تحت وب پایدار

(آتن)نرم افزار آزمایشگاه تجهیزات نظارت تصویری 

نرم افزار مدیریت هوشمند پاركینگ فرجا

نرم افزار تكثیر ورودی ویدیو هزاربین

مدیریت، ضبط و انتقال تصاویر امن پایش

سامانه یكپارچه مدیریت و نظارت بر ایكس ری سیمنا

سامانه الكترونیكی مشتریان گاز

نرم افزار پیشخوان گاز استان تهران

سایت سپه

سامانه كمیسیون معامالت

سامانه مدیریت مالی و تولید

164

توسعه 

سیستمهای 

کاربردی و 

حسابداری ملک

تهرانتهران10102398213

خیابان شهید - میدان هفت تیر

خیابان - (بختیاری)نورالدین موسوی

- 2طبقه - 318پالك - بهار شمالی

1574618117: كدپستی-5واحد 

163

پشتیبانی و 

توسعه نرم افزار 

داده کاوان

تهرانتهران14005691530

-1پالك- گلزار سوم- پونک جنوبی

- 3واحد-2 طبقه

1476775565:كدپستی

تهرانتهران10102651334دلفارد تجارت162

خیابان - خیابان مطهری- تهران

- 6پالك - كوچه نهم- میرعماد

         كدپستی  2زنگ 

1587714813

167

گروه نرم افزاری 

زیرساخت داده 

کاوی

تهرانتهران14004293736

پایین تر از - خیابان مفتح- تهران

روبه روی دانشگاه - خیابان سمیه

- 5طبقه - 88پالك - خوارزمی

1581845467كدپستی-4واحد

166

موسسه خدمات 

مدیریت و 

فن آوری رشد قلم  

چی

تهرانتهران10103488755

- بزرگراه ارتش- اقدسیه- تهران

نبش خیابان -  متری ولیعصر16

- طبقه اول-2پالك - پروین

1694833713: كدپستی

165
پایا افزار گستر 

صدرا
تهرانتهران14005234642

خیابان شهید - خیابان ولی عصر

ساختمان - 30پالك - علی ولدی

- 8واحد - طبقه سوم- سیب

1593734819:كدپستی

168
طراحان جامع 

انفورماتیک افق
تهرانتهران10101688265

خیابان - خیابان بهشتی- تهران

- كوچه هشتم -قائم مقام فراهانی

كدپستی - طبقه دوم - 30پالك 

1586853415



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

سامانه مدیریت تولید آجر هافمن

سامانه مدیریت پروژه و فعالیت ها

سامانه نگهداری تعمیرات افق

سیستم كنترل مركزی كیوسک و خودپرداز بانكی فرین

سامانه كیوسک و خودپرداز بانكی فرین

سامانه كفایت سرمایه

سامانه شهرنت

سامانه جامع حسابداری مشتریان

سامانه چک درون بانكی

Customer 360- سامانه امتیاز دهی مشتریان 

Branch 360- سامانه جامع شعب 

IFRSسامانه 

سامانه سرند

سامانه راویار

سامانه تیام

سامانه تحلیلی مشتریان

سامانه مبارزه با پولشویی كاوش

سامانهی مدیریت ذینفع واحد و اشخاص مرتبط

سامانه كشف تقلب

سامانه هوش تجاری

سامانه انبار داده

سامانه مدیریت ارزیابی پیكانكاران

سامانه مدیریت مصرف انرژی

سامانه ارزشیابی عملكرد

سامانه آموزش كاركنان

سامانه فرآوری خون

سامانه اتوماسیون نظام مهندسی ساختمان

سامانه نرم افزار تداركات و بازرگانی همدم

سامانه نرم افزار منابع انسانی مصباح

سامانه مدیریت انبارهای عمومی و گمركی

سامانه فروش

سامانه ارتباط با مشتریان

سامانه همراه بانک

سامانه وصول مطالبات و معوقات بانكی

سامانه جمع آوری ضایعات شناورهای دریای پاك

سامانه مدیریت متحد عملیات نمایندگی های كشتیرانی و فورواردینگ

GCOMSسامانه مدیریت عملیات كاالهای متفرقه

CONSOL-سامانه مدیریت ترمینال كانتینر

CRM Coreسیستم یكپارچه خدمات مشتركین 

B2B ecareسامانه خدمات همراه مشتریان سازمانی 

Management Loyaltyسیستم باشگاه مشتریان همراه اول یا 

.سامانه مدیریت كمپین

. اپراتورهای تلفن همراهbillingسیستم محاسبه و صدور صورتحساب 

USSDسامانه فروش شارژ سیستم 

TopUpسیستم شارژینگ 

Dealerسیستم دفاتر خصوصی 

MobileApp MCIنرم افزار موبایل  

Billing , CRMتوسعه سیستم خدمات مشتریان و صورتحساب گیری 

سامانه باشگاه مشتریان اپراتوری و سامانه مدیریت كمپین

(AVLS)سامانه كنترل و نظارت برناوگان حمل و نقل 

سامانه فرماندهی و كنترل سالح

سامانه كنترل تردد هوشمند پاركینگ

سامانه ویدئووال

سامانه سنا

EPCسیستم اطالعات مدیریت پروژه درسا ویژه پروژه های 

170
داده کاوان 

هوشمند توسن
تهرانتهران10320208741

- بزرگراه كردستان جنوب- تهران

- 27خیابان - پایین تر از حكیم

كوچه - بیست متری اول شمالی

كد - 22پالك-  غربی28

1437753611پستی

تهرانتهران10103132460تلکامسافت169
-خیابان كازرون شمالی- خیابان ظفر

-4طبقه - 9پالك - كوی عابدی

1919944175كدپستی  

168
طراحان جامع 

انفورماتیک افق
تهرانتهران10101688265

خیابان - خیابان بهشتی- تهران

- كوچه هشتم -قائم مقام فراهانی

كدپستی - طبقه دوم - 30پالك 

1586853415

173
شرکت به پرداز 

همراه سامانه اول
تهرانتهران14006870353

خیابان - میدان ونک- تهران

خیابان - خیابان پردیس- مالصدرا 

- 5پالك - زاینده رود شرقی

1991934843كدپستی  

172
 رهیاب رایانه 

گستر
تهرانتهران10101910795

خیابان خالد - تهران

- 33خیابان- (وزرا)اسالمبولی

-1طبقه- 25پالك

1516698911:كدپستی

171
توسعه گران نرم 

افزار آذربایجان
10200194994

آذربایجان 

شرقی
تبریز

نبش - خیابان آزادی- تبریز

- پارك علم و فناوری- گلگشت

5165639861:كدپستی

175
درسا رسانه 

هوشمند
تهرانتهران10102425779

 –خیابان یوسف آباد –تهران

طبقه  –30پالك - 57خیابان 

1434954485: كدپستی- سوم 

174
امیدان منظومه 

گسترش اطالعات
تهرانتهران10103182843

خیابان حاجی - خیابان ستارخان

بن )كوچه- (پاك شمالی)پورامیر

-طبقه اول- 6پالك- سرسبز (بست

1454643589كدپستی 



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

سیستم اطالعات مدیریت پروژه درسا ویژه سازندگان

سیستم اطالعات مدیریت پروژه درسا ویژه كارفرمایان

(تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری )سامانه ناب پالس 

(تولید نرم افزار همكاری  )اپلیكیشن ناب پالس 

كنترل ماشین ریخته گری - تولید نرم افزار همكاری) IRISA CCSسیستم ریخته گری مداوم   

(مداوم اسلب، بلوم و بیلت و افزایش تولید شمش مرغوب و كاهش ضایعات

تولید نرم افزار  )  IRISA Box Annealing Systemسیستم فرآیند بازپخت جعبه ای   

مكانیزه كردن تولید با دستیابی به كیفیت مطلوب مشتری رسیدن به بیشترین مقدار تولید - همكاری

(خط با حفظ طول عمر

IRISA IS-Suite ( تولید نرم افزارERP- سیستم های جامع و یكپارچه صنعتی ) 

 IRISA-SCADA ( مركز كنترل و مانیتورینگ شبكه های - نرم افزار كنترل و اتوماسیون صنعتی

( (اسكادا)برق، سیاالت و حمل و نقل 

تشخیص سریعتر تهدیدات - تولید نرم افزار همكاری)سیترا  (SOC)سیستم مركز عملیات امنیت 

واقعی از طریق خودكارسازی  فرایندهای یكپارچه سازی، نرمال سازی و اولویت بندی روید

برنامه ریزی تولید صنعت فوالد - تولید نرم افزار همكاری ) IRISA IPSOسیستم برنامه ریزی تولید 

)

(افزایش میزان تولید - تولید نرم افزار همكاری ) IRISA PCSسیستم هماهنگ كننده تولید   

( ERPتولید نرم افزار  )نرم افزار ستاره 

نرم افزار آساپی

سامانه مدیریت

(نرم افزار امنیتی و نظامی  )سامانه رانش 

سیستم كنترل تولید

سیستم حقوق  و دستمزد

سیستم حسابداری بهای تمام شده

سیستم تعمیر و نگهداری ماشین آالت

نرم افزار انبار ریالی و مقداری

سیستم برنامه ریزی مواد

سیستم نرم افزار حسابداری فروش

اتوماسیون اداری

نرم افزار خزانه داری

POS –نرم افزار پنل فروشگاهی 

سیستم خدمات پس از فروش

سیستم اموال و دارایی ثابت

نرم افزارحسابداری مالی

سیستم برنامه ریزی و تدوین بودجه

سیستم تداركات و خرید داخلی

سیستم مهندسی محصول و فرایند تولید

سامانه جامع كنترل قراردادها

مدیریت عرصه زمین - نرم افزار اطالعات جغرافیایی )سامانه مدیریت عرصه جغرافیایی شهرك كاوش

و ابنیه فنی شهرك صنعتی

دسترسی شهروندان به اطالعات آزاد - نرم افزار تحت وب )سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 

(و شفاف سازی اطالعات دولتی 

(ارزیابی و اعتبارسنجی بازرگانان- نرم افزار تحت وب )سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی 

(نرم افزار اطالعات جغرافیایی  )مدیریت و نگهداری ابنیه فنی راه های كشور 

180
مرکز گسترش 

فناوری اطالعات
تهرانتهران10100858030

بین - خیابان دكتر بهشتی- تهران

ساختمان - اندیشه و سهرودی

:     كدپستی 65شماره 

1559615713

تهرانتهران10101520211راه گزین رایانه178

- بلوار بعثت- جنت آباد- تهران

        15پالك

1474844663:     كدپستی

179

سیستمهای 

اطالعات مدیریت 

شرق رایا

10380342461
خراسان 

رضوی
مشهد

- شهرك صنعتی توس - مشهد

ساختمان - بلوارصنعت - فازیک 

كدپستی    -   شرق رایا

9185175698

176
راهبر نیروی 

خراسان
10380250453

خراسان

 رضوی
مشهد

خیابان - بلوار سازمان آب- مشهد

پالك - 6 و 4بین هجرت - هجرت

54 -

9185874836: كد پستی

بین المللی 

مهندسی 

سیستم ها و 

اتوماسیون ایریسا

10260301701 اصفهاناصفهان177
- خیابان چهارباغ باال- اصفهان

- 5پالك - كوچه شهید هدایتی

8163814591: كدپستی 

175
درسا رسانه 

هوشمند
تهرانتهران10102425779

 –خیابان یوسف آباد –تهران

طبقه  –30پالك - 57خیابان 

1434954485: كدپستی- سوم 



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

اتصال صنعت و - نرم افزارهای تحت وب ) "تاپ "سامانه توانمندسازی، تولید و توسعه اشتغال پایدار 

(دانشگاه 

(نرم افزار حمل و نقل  )  "سپهتن  "سامانه پایش و پیمایش هوشمند ناوگان 

(نرم افزار حمل و نقل  )سامانه پایش ناوگان شهرداری تهران 

سیستم جامع بانكداری متمركزبنكو

سیستم جامع بانكداری متمركز فرانگین

(سیستم سوئیچ سیپا)سامانه یكپارچه پرداخت الكترونیک 

سیستم های جامع بانكداری ارزی اكسیر

BPMSسیستم مدیریت فرایند كسب و كار بانكی 

سیستم جامع بین بانكی

(راهكارهای بانكداری - نرم افزار اقتصادی، بانكداری بورس و مالی  )سیستم جامع تسهیالت 

سیستم بانكداری مجازی

سامانه كارت اعتباری

(ارائه سرویس های بانكی به شركتهای ثالث  )درگاه یاقوت 

نظارت بر حسابرسی، دادرسی و تفریغ بودجه دیوان محاسبات  ) "سنا "سامانه نظارت الكترونیک 

(كشور 

(صندوق دریافت اسناد دولتی به صورت متمركز برای مردم  ) "E-Box"كارپوشه ملی ایرانیان 

(مدیریت انتقال سرویس ها  ) "GSB"گذرگاه تبادل اطالعات ساتراپ

(نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای اطالعاتی  )سیستم یكپارچه مالی نوسا 

- تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری ) XPسیستم یكپارچه مالی نوسا

(حسابداری، دریافت و پرداخت،فروش،انبار،دستمزد،هزینه،اموال، حسابداری دولتی 

آرشیو و فروش منابع دیجیتال،نگهداری موجودی فیزیكی و  )سیستم جامع اطالع رسانی سیمرغ 

(مورد استفاده دركتابخانه ها و مراكز اسناد - گردش امانات،مدیریت 

(كتابخانه ها و مراكز اسناد  )سیستم جامع اطالع رسانی سیمرغ 

سیستم مدیریت اطالعات میراث فرهنگی ققنوس

دانشگاهیان و محققان كتاب و - نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای اطالعاتی )گنجینه كتاب نوسا 

(كتابشناسی 

سامانه انبارداری آنالین

سامانه نظارت و ارزیابی مدیران و كاركنان

سامانه مدیریت محتوا

سامانه نوبت دهی آنالین

سامانه مدیریت همایش های آرمان

سامانه مدیریت مسابقات قرآنی

سامانه مدیریت محتوای آرمان

سامانه سجام

سامانه مبادالت

سامانه سجام سهام عدالت

سامانه مانیتورینگ حساب های بانک آینده نزد سایر بانک ها در بستر پیامک

سامانه ذینفع واحد، اشخاص مرتبط و تسهیالت و تعهدات كالن

سامانه سندرمیک بهداشت

سامانه نرم افزاری استعالم ضمانت نامه گمركی

(سمات) x/28سامانه 

سامانه صورتحساب پذیرندگان خاص

(سجام)سامانه جامع اطالع رسانی مشتریان 

سامانه نرم افزاری سمات

سامانه سفته های واخواستی

سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی

ذینفع واحد و تسهیالت و تعهدات كالن

سامانه جامع عملیات شعب بانک آینده

تهران

خیابان - خیابان گاندی - تهران

شهید پالیزوانی 

 -14پالك  - (هفتم  )

1517643911 كد پستی 

تهران 10103637809

توسعه 

سامانه های 

نرم افزاری نگین

181

تهران

شهر جدید پردیس

 جاده دماوند پارك 20كیلو متر 

فناوری پردیس 

 11خیابان نوآوری 

111پالك 

1657167366كدپستی 

تهران تهران 10101169723

نرم افزار

 و

 سخت افزار

 ایران

182

180
مرکز گسترش 

فناوری اطالعات
تهرانتهران10100858030

بین - خیابان دكتر بهشتی- تهران

ساختمان - اندیشه و سهرودی

:     كدپستی 65شماره 

1559615713

183
آرمان پردازان 

نوین
اصفهاناصفهان10260069954

خیابان شهید - خوانسار- اصفهان

كوچه - كوچه استقالل - رجایی 

- ساختمان آرمان - مجید احمدی 

: كدپستی- طبقه اول 

8791753491

ارتباطات نوین 184

فرانام

خیابان استاد نجات الهی - تهرانتهرانتهران10102110348

- خیابان شهید احمد لباف- جنوبی

2طبقه - 3پالك 

1598776314كدپستی 



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

سیستم های توسعه های بانک ملت

سامانه نرم افزاری مشتریان پر ریسک

سامانه استعالم جامع مراجع حقوقی خارج از بانک

سامانه بخش بندی مشتریان بانک صنعت و معدن

سامانه سبدگردانی

(نرخ حاشیه)سامانه مشتریان خاص 

سامانه خودكارسازی فرآیند تهیه و ارسال بسته های مؤدیان مالیاتی

سامانه مدیریت ارسال پیامک

سامانه اعتبارسنجی مشتریان حقیقی مصرفی

سامانه مؤدیان مالیاتی

سامانه مدیریت ثروت

سامانه مدیریت درخواست الكترونیكی تسهیالت بانک آینده

سامانه ذینفع واحد، تسهیالت تعهدات كالن و اشخاص مرتبط

(مجوز)سامانه مدیریت كد كنترل 

توسعه سامانه مجریان گسترش بانكداری الكترونیكی

توسعه سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان

سامانه بامبو

سامانه مدیریت چک برگشتی و رفع سوء اثر

سامانه قرعه كشی حساب های قرض الحسنه

سامانه باشگاه مشتریان

سامانه مدیریت اطالعات تسهیالتی

چک های عهده ستاد

سامانه نرم افزاری رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی حرفه ای و حقوقی

سامانه استعالم لیست تحریم های شورای امنیت، نظام وظیفه و یكپارچه سازی استعالمها

سامانه شركت رتبه بندی ایران

سامانه گزارشات بیمه رازی

سامانه پایش ستاد بازسازی

سامانه ساخت و ساز روستایی

سامانه بهسازی مسكن روستایی

سامانه مدیریت اطالعات آزمایشگاهی

(ممیزی اسناد هزینه - تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری )سامانه هامون 

اتوماسیون كردن سازمانها و - نرم افزار ابزارهای طراحی )سامانه اتوماسیون و برنامه ساز ریسمان 

(تولید برنامه های سفارش مشتری 
سیستم مدیریت كانال

سامانه تسویه سبا
سامانه مدیریت كارت بانكی

- نرم افزار نصب و شناسایی دستگاههای داخلی و جانبی رایانه  ) channel Managerسامانه  

(انجام تراكنش های بانكی با ابزار پذیرش كارت 

سامانه صدور كارت مركز

سامانه ارسال پیام كوتاه
سامانه بی رسید

سامانه مانیتورینگ خودپردازها

سامانه وب سرویسهای سبا
سامانه صدور آنی كارت

ATM Controllerسامانه 
سیستم پیاده سازی انبار داده و هوش تجاری

سامانه كارت اعتباری

سامانه تلفن بانک پاسارگاد

نرم افزار تعاونی اعتبار و اینترنت بانک پاسارگاد

همراه بانک پاسارگاد

نرم افزار صندوق قرض الحسنه پاسارگاد

نرم افزار پانل پیامک

اینترنت بانک پاسارگاد

سامانه جامع مدیریت تولید و قیمت تمام شده

سامانه جامع برنامه ریزی و مدیریت پروژه

ارتباطات نوین 184

فرانام

خیابان استاد نجات الهی - تهرانتهرانتهران10102110348

- خیابان شهید احمد لباف- جنوبی

2طبقه - 3پالك 

1598776314كدپستی 

185
البرز افراز 

طبرستان
مازندرانمازندران10760369280

- خیابان فرهنگ - ساری- مازندران

انتهای بن بست  - 30فرهنگ 

4818648768كدپستی - احسان

186
ایده پردازان نوین 

ریسمان
تهرانتهران14008604237

خ پیامبر - جنت آباد جنوبی- تهران

كوچه - بلوار استاد مطهری- غربی 

 - 3طبقه  - 2پالك - چهارم شرقی 

1471963561كدپستی -9واحد 

تهرانتهران10100517070ایران ارقام187

- خیابان شهید مطهری- تهران

-روبروی خیابان الرستان

1595717617كدپستی 

188
برنامه نویسان 

نواندیش پاسارگاد
اصفهاناصفهان10260627608

خیابان - خیابان كاوه- اصفهان

مجتمع  - 29كوچه - شهید باهنر

21واحد - اداری سپهر

8138771981كدپستی 

189
بهبود سامانه های 

دانش افزار
مرکزیمرکزی10780076881

-بلوار شهید شیرودی - اراك- مركزی

- نبش بن بست سوم -  كوچه خرم 

طبقه سوم- ساختمان بهساد 

3819757141كدپستی 



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

(بهتایم)سامانه تایم شیت و مدیریت پروژه آنالین 

سامانه جامع مدیریت اطالعات و آمار

IRNGV- سامانه  اطالعات جامع خودروهای گاز سوز كشور 

(www.124.ir)سامانه اطالع رسانی قیمت كاال و خدمات
درگاه اطالعات و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت- سامانه بهین یاب 

سامانه تسهیالت صندوق توسعه ملی
سامانه یكپارچه فعاالن اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

(مهرسان)سامانه ملی خرید تضمینی برق فتوولتاییک 

حقوق و دستمزد، پرسنلی، جذب و استخدام، ارزیابی كاركنان، آموزش، )نرم افزارهای منابع انسانی 

(پیشنهادات

CRM- نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری 

نرم افزار حسابداری

خزانه داری،صورتهای مالی،دارائی ثابت،بهای تمام شده،بودجه كنترلی،حسابداری )نرم افزارهای مالی

(انبار

(فروش، فروشگاه، خدمات پس از فروش، قراردادها)نرم افزارهای بازاریابی و فروش 

خرید داخلی، خرید خارجی، خرید خدمات تولیدی، ارزیابی تامین )نرم افزارهای رنجیره تامین

(كنندگان

(مهندسی تولید، كنترل تولید، كنترل كیفیت، نگهداری و تعمیرات)نرم افزارهای منابع تولیدی

(داشبورد)نرم افزارهای هوش تجاری

خدمات ارسال و دریافت پیام های ارزش افزوده در حوزه - نرم افزارهای تحت وب )سامانه پنلک 

(دیابت 

(خدمات آنالین خودرو در محل- نرم افزارهای تحت وب )سامانه كاربوی 

(موج)سیستم تحت وب و هوشمند خدمات مشتركین و درآمد شركت آب و فاضالب

(پرتو)نرم افزار سیستم جامع خدمات مشتركین 

(ساحل)سامانه اینترنتی خدمات غیرحضوری مشتركین

مدیریت كاربران در استفاده از  - نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای اطالعاتی ) IBSngسیستم 

(اینترنت

 IPDRتولید الگهای - پردازش و یا تبدیل داده های ارائه شده توسط مشتریان ) Rebinسیستم 

(اپراتور های مخابراتی

(نرم افزارهای سیستم عامل  ) CGWسیستم 

(نرم افزارهای سیستم عامل  ) Wispotسیستم 

(سیستم مركز تماس  - تولید نرم افزار همكاری ) PCCسیستم 

(نرم افزارهای سیستم عامل  ) Radcloudسیستم 

اپلیكیشن پرداخت الكترونیک موبایلی

سیستم درگاه پرداخت اینترنتی

تولید گزارش های تخصصی از اطالعات و داده های ارائه شده توسط  ) S2M Switchسیستم  

(سوئیچ بانكی - مشتریان 

همراه بانک پاس

(IPM)سامانه جامع مدیریت پذیرندگان

( های بانک ها pspكلیه - ERPتولید نرم افزار  ) BackOfficeسامانه 

سامانه بازاریابی پاس

نرم افزار پایانه فروشگاهی

پردازش تراكنش - پردازش و یا تبدیل داده های ارائه شده توسط مشتریان  )موبایل اپلیكشن ایوا 

(های موبایلی شبكه پرداخت 

درگاه پرداخت سداد

سوئیچ پذیرندگی قاصدك سداد

زیر سیستم حق التدریس ، زیر  (نرم افزار نماد تحت ویندوز) 4Mمدیریت آموزش دانشگاه تحب وب 

سیستم پایان نامه

IOSنرم افزاز اتوماسیون اداری تحت وب به همراه اپلیكیشن اندریود و 

(طراحی وبسایت  )سیستم مدیریت محتوا 

 به همراه زیر سیستم وب كنفرانسLMSآموزش مجازی 

189
بهبود سامانه های 

دانش افزار
مرکزیمرکزی10780076881

-بلوار شهید شیرودی - اراك- مركزی

- نبش بن بست سوم -  كوچه خرم 

طبقه سوم- ساختمان بهساد 

3819757141كدپستی 

190
بهین توسعه 

فرآیند هماهنگ
14004153691

خراسان 

رضوی

خراسان

 رضوی

خیابان - مشهد- خراسان رضوی

 - 8 و 6بین خرمشهر - خرمشهر 

98پ 

9173993819كدپستی 

191
بهینه کوشان 

سپهر
اصفهاناصفهان10260484160

- خیابان سهروردی - اصفهان

طبقه ششم- ساختمان كاژه 

8177779108كدپستی 

192
بین المللی توسعه 

ارتباطات نوین آریا
تهرانتهران10102308421

شماره -  خیابان دكتر فاطمی- تهران

واحد  - 8طبقه - برج ساعت- 165

1414665444كدپستی - 81

193
پارس پرداز 

سرآمد
تهرانتهران10320354601

خیابان )تهران، خیابان پاسداران، گلستان پنجم 

تقاطع خیابان اسالمی،  (شهید كاظم موسوی

كدپستی - 111واحد - ، طبقه سوم194پالك 

1666986631

194
پارس پویش فن 

آور
تهرانتهران10530258213

غرب به شرق بزرگراه - تهران

قبل از پل - جالل آل احمد

- خیابان حاجی پورامیر- آزمایش

ساختمان پزشكان - (پاك شمالی)

- طبقه سوم- 1/1پالك - پاك

1454693883كدپستی - 7واحد

195
پرداخت 

الکترونیک سپهر
تهرانتهران10103550142

- خیابان سهروردی شمالی- تهران

- نبش كوچه مرجان- هویزه غربی

63پالك 

1553914711كدپستی 

196
پرداخت 

الکترونیک سداد
تهرانتهران14004237542

بوستان - خیایان پاسداران- تهران

90پالك - پنجم

1664673711كدپستی 

تهرانتهران10102526947پژوهش افزار فردا197

بعد از - خیابان مطهری- تهران

 - 84پالك - تقاطع سهروردی

4واحد 

1566775315كدپستی 



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

سیستم مدیریت آموزشگاه

سیستم اتوماسیون اداری

- تولید گزارش های تخصصی از اطالعات و داده های ارائه شده توسط مشتریان  ) IRMAسیستم 

(مانیتورینگ و راهبری ترمینال های بانكی 

نرم افزار كاربردی خودپرداز مبتنی بر استاندارد - نرم افزارهای سیستم عامل ) FARNAسیستم 

WOSA با پروتكل NDC )

(مدیریت اكتیودایركتوری - نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای اطالعاتی  )سیستم برنا 

(نرم افزار مانیتورینگ شبكه- نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای اطالعاتی  )سیستم بینا 

(مدیریت خدمات فناوری اطالعات - نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای اطالعاتی  )سیستم دانا 

(سمتا)سامانه مدیریت تبلیغات اسالمی

(اوقاف)سامانه مدیریت اعزام مبلغین

سامانه تولید قطارهای مسافری و نظارت بر خدمه

مدیریت كاربران در یک پنجره - نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای اطالعاتی  )سیستم پنجره واحد 

(واحد به صورت متمركز

سیستم فروش شركت پخش فراورده های نفتی ایران

(پیام رسان سازمانی - نرم افزارهای سیستم عامل )سیستم پیام رسان بل چت 

(خرید شارژ از اپراتورهای تلفن همراه - نرم افزارهای سیستم عامل )سیستم ای شارژ 

سامانه بازنشستگی نیروهای مسلح

تولید گزارش های تخصصی از اطالعات و داده های ارائه شده توسط  )سامانه هوش تجاری دنا 

(هوشمندسازی كسب و كار - مشتریان 

(ارزیابی و ارزش گذاری كلیه مشتریان بانک- ERPتولید نرم افزار )سیستم ارزشگذاری 

(عملیات بانكی شركتهای ممتاز بانكی  - ERPتولید نرم افزار  )بانكداری شركتی نگین 

مدیریت دارایی های - تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری )دارایی ثابت سپیدار

(ثابت و محاسبه استهالك 

ثبت اطالعات و - تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری )سیستم دشت 

((اصناف)مدیریریت كسب و كارهای كوچک

استفاده در شركتهای - تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری )سیستم سپیدار

(... كوچک جهت  ثبت و اطالعات و مدیریت انبار ؛ فروش ، دارایی ثابت، دریافت و پرداخت و 

(صنابع باالدستی نفت و گاز  - ERPتولید نرم افزار  ) PerfoExactسیستم 

صنابع باالدستی نفت و  - ERPتولید نرم افزار  ) 2017استیشن -سامانه بستر اكتشاف و تولید رتینا

(گاز 

(صنابع باالدستی نفت و گاز  - ERPتولید نرم افزار  ) 2017تركیبی -سیستم شبیه ساز مخازن رتینا

(صنابع باالدستی نفت و گاز  - ERPتولید نرم افزار  ) 1نفت سیاه - سامانه رتینا 

سامانه حقوق و دستمزد
سامانه سفارش گیر همراه

سامانه فروش

محاسبات مربوط به - تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری  )سامانه دارایی ثابت 

(استهالك و نگهداری 

(حسابداری شخصی- تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری )سامانه الیف باجت 

(مدیریت شبكه- تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری  )سامانه كاربر شبكه 

نرم افزار حسابداری محک

سامانه چاپ و تولید باركد

(حسابداری شخصی - تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری )سیستم كیف پول 

پشتییانی و - تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری  )سامانه تعمیرات و خدمات 

(خدمات رسانی 

تهرانتهران10102526947پژوهش افزار فردا197

بعد از - خیابان مطهری- تهران

 - 84پالك - تقاطع سهروردی

4واحد 

1566775315كدپستی 

198
داده ورزی 

فرادیس البرز
تهرانتهران10102616398

باالتر از - خیابان ولیعصر - تهران

- خیابان خلیل زاده - میدان ونک 

20شماره 

1969733913كدپستی 

تهرانتهران10861512107دانا پرداز قشم199

ابتدای - فلكه دوم صادقیه- تهران

- نبش بوستان یكم- آیت اهلل كاشانی

17واحد  - 5ط  - 6پالك 

1471676831كدپستی 

تهرانتهران10103250371دنیا پرداز ژرف200

پایین تر -  میدان فلسطین- تهران

كوچه - خیابان فلسطین- از میدان

4واحد  - 5پ - شهید عسكری

1416963555كدپستی 

201
رایانمهر دانش 

سنج
تهرانتهران10101882281

خیابان - خیابان مالصدرا- میدان ونک- تهران

پالك - گرمسار غربی-شیرازی جنوبی

1435866681كدپستی 23

تهرانتهران10102894950رایانه خدمات امید202

بین - بزرگراه حقانی- تهران

 ۱۵پالك - مدرس و دیدار شمالی 

شركت رایانه خدمات امید- 

1518857711كدپستی 

203
سپیدار سیستم 

آسیا
تهرانتهران10103914576

خیابان نیروی - میدان ونک- تهران

-20پالك - خیابان عطار- انتظامی

واحد غربی-  طبقه اول

1994754754كدپستی 

204

 توسعه فن آوری 

همیار مهندسی 

تفاهم

تهرانتهران10320829429

- 446پالك- بلوار میرداماد- تهران

طبقه سوم - بازار بزرگ میرداماد

313واحد- اداری

1969773531كدپستی 

205
 مشاورنرم افزار 

محک
10380437020

خراسان 

رضوی

خراسان 

رضوی

بلوار - مشهد - خراسان رضوی

ساختمان -خیابان پیام - خیام 

5طبقه - پست بانک

9197887385كدپستی 



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

افزونه ای جهت - تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری )سیستم شركت مازاد 

(مدیریت اطالعات چند شركت 

تهیه گزارش به -  تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری )سیستم پروژه ها 

(صورت هم زمان 

به مجموعای كه دارای - تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری )سامانه بازارا 

(سایت برای فروش محصوالت خود باشد 

سامانه پیامک رسان

-تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری )سامانه آپارتمانا 

سامانه بایگانی اسناد و دبیرخانه

(گزارشات مدیریتی - تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری  )سامانه تحلیل گر 

تهیه گزارشات با - تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری  )سیستم چند ارزی 

(ارزشهای مختلف 

فهرست بها و تجزیه بهای - نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای اطالعاتی )سامانه همراه تدكار

(سازمان برنامه و بودجه 

نرم افزار حاوی كتاب های - نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای اطالعاتی )سامانه همراه متره 

(فهرست بها و تهیه متره بر روی انواع سیستم عامل تلفن همراه با قابلیت مبادله اطالعات 

(متره برآورد، صورت وضعیت و تعدیل- نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای اطالعاتی )سامانه تدكار

سامانه تحت وب مبتنی بر انواع گردش كار، - نرم افزارهای تحت وب  )سامانه های مپكا و مپصا 

...كارتابل الكترونیک، ساختار سازمانی، مدیریت مجوز ها و نقش ها و 

(CAFEX)سیستم گردش پرونده های مراكز مراقبت

(مدیریت پروژه های عمرانی - نرم افزارهای تحت وب  )سامانه شهاب تدكار

استعالم، پردازش، محاسبه، - نرم افزارهای تحت وب  ) "سافات  "سامانه ملی فهرست بها و تعدیل

(تهیه و ابالغ فهرست بها، شاخص های تعدیل، تجزیه بها و نرخ عوامل سازمان برنامه 

این سامانه نرم - نرم افزارهای تحت وب  ) EPCمدیریت فرایندهای پروژه های  (HPMIS)سامانه 

در پروژه ها  (C)و ساخت  (P)،تداركات (E)افزاری، تمامی فرایندهای مربوط به بخش های مهندسی

(.میباشد

(آرشیو الكترونیک و اسكن اسناد و مدارك- نرم افزار اطالعات جغرافیایی)آرشیو الكترونیک 

(مدیریت تعمیرات و نگهداری تجهیزات و تاسیسات - ERPتولید نرم افزار  ) GPMSسیستم 

مدیریت اطالعات مكانی نفت گاز پاالیش و - نرم افزار اطالعات جغرافیایی ) Petro-GISسامانه 

(پتروشیمی

(سامانه مدیریت مكانی اسناد - نرم افزار اطالعات جغرافیایی ) GDMSسامانه 

(جمع آوری،پاالیش و تغذیه اطالعات درنرم افزار- نرم افزار اطالعات جغرافیایی )تغذیه اطالعات 

(سامانه مدیریت اطالعات مكانی بنادر- نرم افزار اطالعات جغرافیایی  ) PORTS-GISسامانه 

(شبكه های برق- نرم افزار اطالعات جغرافیایی) PDN-GIS سامانه 

(سامانه جامع مدیریت خدمات شهری- نرم افزار اطالعات جغرافیایی) USMSسامانه 

(نرم افزار گردآوری اطالعات مكانی همراه - نرم افزار اطالعات جغرافیایی)سامانه نگار

(سامانه جامع مطالعات پایه منابع آب كشور- نرم افزار اطالعات جغرافیایی)سامانه تماب 

(نرم افزار مدیریت اطالعات تولید نیروگاه- نرم افزار اطالعات جغرافیایی  )نمانیر

مدیریت اطالعات ساختمان شامل  - ERPتولید نرم افزار  )نرم افزار مدیریت اطالعات ساختمان 

(اطالعات سازه ای ، معماری و شیكه تاسیسات 

(سیما)سیستم یكپارچه مالی سپیدز

نرم افزار جامع رستورانی سپیدز

(فروشگاهی و رستورانی - نرم افزار توزیع كاال )زیر سیستم های نرم افزار سپیدز 
سامانه  موبایلی موقعیت یاب ویژن

سامانه مدیریت وظایف
سامانه  ثبت شركت ها

سامانه امالك
سامانه ثبت وقایع ازدواج و طالق

سامانه زیرساخت نرم افزاری مبتنی بر میكروسرویس ویژن
(نرم افزار ابزارهای طراحی  ) ویژن MVCسامانه زیرساخت نرم افزاری مبتنی بر 

205
 مشاورنرم افزار 

محک
10380437020

خراسان 

رضوی

خراسان 

رضوی

بلوار - مشهد - خراسان رضوی

ساختمان -خیابان پیام - خیام 

5طبقه - پست بانک

9197887385كدپستی 

206
شرکت مهندسی 

تدکار نرم افزار
تهرانتهران10101765046

- خیابان كارگر شمالی- تهران

8واحد- 33پالك-  كوچه هفتم

1439667619كدپستی 

تهرانتهران10861331782فراعمران نگار207

 192خیابان - تهرانپارس- تهران

پالك - بین عادل و طاهری- غربی

21

1685963917كدپستی 

208
فن آوران نوین 

سپیدز ایرانیان
تهرانتهران14006162259

كوچه - خیابان قائم مقام فراهانی- تهران

شهدا

16پالك  - (جنب تهران كلینیک  ) 

1586744511كدپستی 

فن آوری اطالعات 209

ویژن

بعد - 5بوستان - پاسداران- تهرانتهرانتهران10102738021

18واحد - 56پالك- از پایدارفرد

1664873603كدپستی 



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

سامانه ابالغ سردفتران و دفتریاران
سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی كشور

سامانه ثبت الكترونیک اسناد
ERPنرم افزار جامع مدیریت منابع سازمانی فن آوری اطالعات ویژن 

سامانه كاداستر
سامانه آرشیوالكترونیكی

سامانه  بازرسی
سامانه مالكیت معنوی
سامانه تعیین تكلیف
سامانه  موبایلی ویژن

سامانه وبی موقعیت یاب ویژن
سامانه مكاتبات مكانیزه

سامانه بهره وری
سامانه آگهی ها

(BI Vision)سامانه هوش تجاری 
سامانه حقوقی

سامانه اجرای اسناد رسمی
سامانه تسهیالت بانكی ویژن

(BSSسیستم پشتیبانی كسب وكار  - نرم افزار مدیریت روابط با مشتریان  )سیستم سمفونی 

تحلیل عمیق و سیاست - پردازش و یا تبدیل داده های ارائه شده توسط مشتریان )سیستم مهتاب 

(گذاری ترافیک
(Accounting/Billingپردازش و یا تبدیل داده های ارائه شده توسط مشتریان  )سیستم نت بیل 

-تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری )سیستم پستخانه 

 MAIL  S E RVE R )
نرم افزار فرم ساز

نرم افزار فروشگاه آنالین

(مدیریت تماس)نرم افزار ماژول مدیریت تماس تلفنی شامل كالرآیدی و ضبط مكالمات 
نرم افزار  فرایند ساز

نرم افزار ارسال و دریافت اطالعات از اكسل

نرم افزار فروشگاه آنالین تحت وب

اپلیكیشن موبایل اندروید و آی او اس

نرم افزار برقراری ارتباط با سایر سیستم ها مانند حسابداری

نرم افزار قرعه كشی ایده آل

(فاكتور خرید - فاكتور فروش - پیش فاكتور   )نرم افزار  مدیریت فروش 
 ایده آلCRMنرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان 

نرم افزار  تنخواه داری

نرم افزار  حقوق و دستمزد

نرم افزار خزانه داری و چاپ روی چک ایده آل

مدیریت اشتراك - تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری )نرم افزار مشتركین 

(مجالت 
توسعه و پشتیبانی نرم افزارهای تولیدی

(انبارداری  )نرم افزار  انبار 
(مدیریت نامه ها  )نرم افزار  دبیرخانه 

نرم افزار ارسال ایمیل گروهی
نرم افزار ارتباط با شبكه های اجتماعی مانند تلگرام

نرم افزار صفحه ساز و اخبار
نرم افزار باشگاه مشتریان

CMSنرم افزار سایت ساز 

smsماژول ارسال پیامک  - CRMنرم افزار 

(گزارش دهی به پذیرنده - نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای اطالعاتی  ) MRSسامانه 

(امكان خرید اقساطی با اعتبار مجازی - تولید نرم افزار همكاری )سیستم آسان خرید 

امكان خرید اینترنتی و پرداخت وجه به - ERPتولید نرم افزار  )سامانه درگاه پرداخت اینترنتی 

(حساب پذیرنده 

(اپلیكیشن پرداخت موبایلی - ERPتولید نرم افزار  )سامانه پات 
ERPسیستم جامع امور بازرگانی و تولیدی مبتنی بر 

ERPنرم افزار مدیریت بیمه، درمان و رفاه رایان بارای مبتنی بر 

ERPسامانه جامع مدیریت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر 

ERPسامانه زیرساخت جامع امور مالی مبتنی بر 

ERPسامانه جامع منابع انسانی مبتنی بر 

فن آوری اطالعات 209

ویژن

بعد - 5بوستان - پاسداران- تهرانتهرانتهران10102738021

18واحد - 56پالك- از پایدارفرد

1664873603كدپستی 

تهرانتهران10102011528قاصدک سامانه210

خیابان - بزرگراه رسالت- تهران

- خیابان شهدای گل- نیرو دریایی

- 2طبقه  - 4پالك 

1676894343كدپستی 

تهرانتهران10320871920کارا افزار ایده آل211

خیابان - میدان رسالت - تهران

 - ۵۳شهید علی یزدان پناه 

خیابان شهید خاندل دهخورقان 

ساختمان سپهر  - 10پالك - ۱۵۸

طبقه چهارم- 

11واحد- واحد جنوب شرقی 

1676648641كدپستی 

212
کارت اعتباری 

ایران کیش
تهرانتهران10861532334

خیابان احمد - تهران

- كوچه هشتم- (بخارست)قصیر

28پالك 

1514714513كدپستی 

گروه فن آوری 213

اطالعات و 

ارتباطات رایان 

بارای

خیابان - بلوار میرداماد - تهرانتهرانتهران14004278522

پالك - خیابان یكم - نفت شمالی 

(۳)واحد سه - طبقه اول - یک 

1919633994كدپستی 



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

ERPسامانه مدیریت روابط و امور مشتریان مبتنی بر 

ERPسامانه جامع اتوماسیون امور اداری مبتنی بر 

مبتنی بر  (داشبوردهای مدیریتی)سامانه مدول هوشمندسازی كسب و كار و ارائه گزارشات مدیریتی 

BarayE RP

سامانه جامع مدیریت تولید و بهای تمام شده

ERP مركزی و ابزار گزارشات و مدول كاربردی موبایل ERPنرم افزار موبایل متعامل 

ERPسامانه گردشگری مبتنی بر 

ERPسامانه جامع مدیریت قراردادها و تعامالت مالی مبتنی بر 

ERPسامانه مدیریت امالك مبتنی بر 

فروشگاه ها، فروشگاه های اینترنتی و بسترهای تبادل )سامانه جامع مدیریت كسب و كارهای خرد 

(پولی و بانكی

ERPسامانه مدیریت امور حقوقی رایان بارای مبتنی بر 

ثبت خوداظهاری و ارزیابی عملكرد و بهبود و  ) ERPسامانه سالمت اداری رایان بارای مبتنی بر 

(توسعه سالمت اداری 

ICVسیستم رزومه ساز الكتزونیک 

نرم افزارهای پردازش اطالعات  ) - USSDسامانه مدیریت ارتباط با مشتری بر روی وب و بستر  

( (صوت، تصویر، زبان)

( (صوت، تصویر، زبان)نرم افزارهای پردازش اطالعات  )سامانه شبكه اجتماعی 

(مدیریت فرایندهای اداری - تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری )اتوماسیون 

(تحلیل آزمونهای دانشگاهها - نرم افزار آموزشی  )سامانه آنالیز آزمون 

سامانه صندوق قرض الحسنه

سامانه بایگانی اسناد اداری

نرم افراز فروشگاهی شگرد نسخه ویندوز

مدیریت، - نرم افزار نصب و شناسایی دستگاههای داخلی و جانبی رایانه ) ARM Managerسامانه 

( Arm با هسته میكروكنترلر ARMآماده سازی و انجام تنظیمات قفل سخت افزاری مدل 

برنامه ریزی، طراحی و خدمات پشتیبانی سیستم های سخت افزاری  ) Tiny Managerسامانه 

 با Tiny Plus ،Tiny HID،(با درایور) tiny نمودن قفل های سخت افزاری config- رایانه ای

( AVRمیكروكنترلر 

سفارش كاال و خدمات توسط - نرم افزار خرید كاال  )سیستم سفارشگیر مشتری شگرد اندرویدی 

(مشتری

نرم افراز فروشگاهی شگرد نسخه اندروید

نرم افزار رستوران شگرد نسخه اندروید

نرم افزار رستوران شگرد نسخه ویندوز

نرم افزار سفارشگیر مشتری شگرد نسخه ویندوزی

پشتیبانی كلیه - نرم افزار پزشكی و فناوری زیستی، دارویی و بیمارستانی  )سیستم داروخانه راستین 

(عملیات داروخانه 
(نوبت دهی اینترنتی ، سیستم صف ، سیستم فراخوان )نرم افزار مدیریت نوبت راستین 

دفتر - صورتجلسات -استریل ابزار - اموال - پنل پیامک  )سیستم های اطالعات مدیریت راستین 

(نقلیه - تلفن  تغذیه 

- اتاق عمل - اسناد پزشكی -ترخیص - پذیرش )سیستم اطالعات بیمارستانی راستین سیستم 

(كلینیک - مدارك پزشكی 

پشتیبانی - نرم افزار پزشكی و فناوری زیستی، دارویی و بیمارستانی  )سیستم تصویربرداری راستین 

(كلیه عملیات واحد تصویر برداری مراكز درمانی

نرم افزار بودجه و بهای تمام شده راستین

نرم افزار مدیریت مطب و بیماران راستین طب

خدمات - نرم افزار پزشكی و فناوری زیستی، دارویی و بیمارستانی  )سیستم آزمایشگاه راستین 

(آزمایشگاه 

گروه فن آوری 213

اطالعات و 

ارتباطات رایان 

بارای

خیابان - بلوار میرداماد - تهرانتهرانتهران14004278522

پالك - خیابان یكم - نفت شمالی 

(۳)واحد سه - طبقه اول - یک 

1919633994كدپستی 

214
گسترش طراحان 

نقش الماس
تهرانتهران10320710696

- چهار راه سرو - سعادت آباد - تهران

طبقه -  برج بانک تجارت - 76پالك

45/1واحد  - 11

1998994583كدپستی 

215
گسترش فناوران 

اطالعات یگانه
تهرانتهران10103374862

كوچه -خیابان شریعتی- تهران

25واحد  - 2پالك - مشایخی 

1611833546كدپستی 

تهرانتهران10101567157منشور سیمین216

خیابان - میدان توحید- تهران

- خیابان خوش شمالی- پرچم

طبقه اول- 101پالك 

1457853553كدپستی 

217
مهندسی آتی نگر 

برتر راستین
14007552557

خراسان 

رضوی

خراسان 

رضوی

- مشهد- خراسان رضوی

-خیابان الله شمالی- سجادشهر 

 -12پالك - 4كوچه بهارستان 

2واحد

9187833315كدپستی 



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

1398فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 

تهرانتهران10101295409پکتوس1

- خیابان كریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالك - حقانی 

تست فركانس  - ERPتولید نرم افزار ) 18-8 و 8-4 و 4-2نرم افزار جامع تست در باند های 

(باندهای مخابراتی 

سیستم پردازشگر رادار دریایی

سامانه نگهداشت مشتری

سامانه بانكداری شركتی

سامانه پرداخت همراه

سامانه تلفن بانک و گویا نما

سیستم انبارداده مجتمع

(بانكداری - نرم افزار اقتصادی، بانكداری بورس و مالی  )سامانه مدیریت ریسک 

(بانكداری، كسب و كار - نرم افزار اقتصادی، بانكداری بورس و مالی  )سامانه ذینفع واحد 

سامانه اینترنت بانک

سامانه مدیریت استراتژی

سامانه پروفایل مشتریان

سامانه جامع منابع انسانی

سامانه تشخیص تقلب

سامانه باشگاه مشتریان

سامانه موبایل بانک

سامانه داده كاوی

سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان

سامانه بانكداری اختصاصی

سامانه تسهیالت الكترونیک

سوئیچ پرداخت ترنج پرداخت

سامانه مبارزه با پولشویی

سامانه پرداخت اینترنتی

سامانه مدیریت كارت ترنج كارت

سامانه واكشی داده

سامانه هوشمندی كسب و كار

سامانه بانكداری متمركز ترنج بانک

219
نرم افزاری داتیس 

آرین قشم
14000256403

منطقه آزاد 

قشم

منطقه 

آزاد قشم

خیابان نلسون - تهران

خیابان ناهید - (آفریقا)ماندال

33پالك - شرقی

1915718181كدپستی 

218
مهندسی موج 

پژوه آزما
تهرانتهران10102768916

خیابان - خیابان فرجام - رسالت- تهران 

77كوچه صالحی پالك - عبادی شمالی

1684947711كدپستی 



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا )سامانه ناب پالس 

(اتوماسیون اداری 

(تولید نرم افزار همكاری  )اپلیكیشن ناب پالس 

تولید نرم افزار ) IRISA CCSسیستم ریخته گری مداوم   

كنترل ماشین ریخته گری مداوم اسلب، بلوم و بیلت و - همكاری

(افزایش تولید شمش مرغوب و كاهش ضایعات

 IRISA Box Annealingسیستم فرآیند بازپخت جعبه ای   

System  ( مكانیزه كردن تولید با - تولید نرم افزار همكاری

دستیابی به كیفیت مطلوب مشتری رسیدن به بیشترین مقدار 

(تولید خط با حفظ طول عمر

 تولید نرمERP- سیستم های جامع و یكپارچه صنعتی ) 

IRISA IS-Suite ( افزار
 IRISA-SCADA ( مركز - نرم افزار كنترل و اتوماسیون صنعتی

كنترل و مانیتورینگ شبكه های برق، سیاالت و حمل و نقل 

( (اسكادا)

تولید نرم افزار )سیترا  (SOC)سیستم مركز عملیات امنیت 

تشخیص سریعتر تهدیدات واقعی از طریق خودكارسازی - همكاری

 فرایندهای یكپارچه سازی، نرمال سازی و اولویت بندی روید

تولید نرم افزار  ) IRISA IPSOسیستم برنامه ریزی تولید 

(برنامه ریزی تولید صنعت فوالد - همكاری

تولید نرم افزار  ) IRISA PCSسیستم هماهنگ كننده تولید   

(افزایش میزان تولید - همكاری

( ERPتولید نرم افزار  )نرم افزار ستاره 

نرم افزار آساپی

سامانه مدیریت

(نرم افزار امنیتی و نظامی  )سامانه رانش 

سیستم كنترل تولید

سیستم حقوق  و دستمزد

سیستم حسابداری بهای تمام شده

سیستم تعمیر و نگهداری ماشین آالت

نرم افزار انبار ریالی و مقداری

سیستم برنامه ریزی مواد

سیستم نرم افزار حسابداری فروش

اتوماسیون اداری

نرم افزار خزانه داری

POS –نرم افزار پنل فروشگاهی 

سیستم خدمات پس از فروش

سیستم اموال و دارایی ثابت

نرم افزارحسابداری مالی

سیستم برنامه ریزی و تدوین بودجه

سیستم تداركات و خرید داخلی

سیستم مهندسی محصول و فرایند تولید

سامانه جامع كنترل قراردادها

نرم افزار اطالعات  )سامانه مدیریت عرصه جغرافیایی شهرك كاوش

مدیریت عرصه زمین و ابنیه فنی شهرك صنعتی- جغرافیایی

- نرم افزار تحت وب )سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 

دسترسی شهروندان به اطالعات آزاد و شفاف سازی اطالعات 

(دولتی 

 به همراه محصوالت موضوع پروانه بهره برداری 98فهرست تغییرات در پروانه بهره برداری قبلی و یا صدور پروانه بهره برداری جدید در سال 

تهرانتهران10100858030مركز گسترش فناوری اطالعات5

خیابان دكتر - تهران

بین اندیشه و - بهشتی

ساختمان - سهرودی

:     كدپستی 65شماره 

1559615713

10380342461سیستمهای اطالعات مدیریت شرق رایا4
خراسان 

رضوی
مشهد

شهرك صنعتی - مشهد

- فازیك - توس 

ساختمان - بلوارصنعت 

كدپستی    -   شرق رایا

9185175698

تهرانتهران10101520211راه گزین رایانه3

بلوار - جنت آباد- تهران

 15پالك- بعثت

:    كدپستی

1474844663

2
بین المللی مهندسی 

سیستم ها و اتوماسیون ایریسا
اصفهاناصفهان10260301701

خیابان - اصفهان

كوچه - چهارباغ باال

-5پالك - شهید هدایتی

:  كدپستی 

8163814591

10380250453راهبر نیروی خراسان1
خراسان

 رضوی
مشهد

بلوار سازمان - مشهد

- خیابان هجرت- آب

- 6 و 4بین هجرت 

- 54پالك 

: كد پستی

9185874836
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- 54پالك 

: كد پستی

9185874836

ارزیابی و - نرم افزار تحت وب )سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی 

(اعتبارسنجی بازرگانان

نرم افزار اطالعات  )مدیریت و نگهداری ابنیه فنی راه های كشور 

(جغرافیایی 

نرم  ) "تاپ "سامانه توانمندسازی، تولید و توسعه اشتغال پایدار 

(اتصال صنعت و دانشگاه - افزارهای تحت وب

نرم افزار  )  "سپهتن  "سامانه پایش و پیمایش هوشمند ناوگان 

(حمل و نقل 

(نرم افزار حمل و نقل  )سامانه پایش ناوگان شهرداری تهران 

سیستم جامع بانكداری متمركزبنكو

سیستم جامع بانكداری متمركز فرانگین

(سیستم سوئیچ سیپا)سامانه یكپارچه پرداخت الكترونیك 

سیستم های جامع بانكداری ارزی اكسیر

BPMSسیستم مدیریت فرایند كسب و كار بانكی 

سیستم جامع بین بانكی

نرم افزار اقتصادی، بانكداری بورس و  )سیستم جامع تسهیالت 

(راهكارهای بانكداری - مالی 

سیستم بانكداری مجازی

سامانه كارت اعتباری

(ارائه سرویس های بانكی به شركتهای ثالث  )درگاه یاقوت 

نظارت بر حسابرسی، دادرسی  ) "سنا "سامانه نظارت الكترونیك 

(و تفریغ بودجه دیوان محاسبات كشور 

صندوق دریافت اسناد دولتی  ) "E-Box"كارپوشه ملی ایرانیان 

(به صورت متمركز برای مردم 

مدیریت انتقال سرویس  ) "GSB"گذرگاه تبادل اطالعات ساتراپ

(ها 

نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای  )سیستم یكپارچه مالی نوسا 

(اطالعاتی 

تولید سیستمهای یكپارچه اداری  ) XPسیستم یكپارچه مالی نوسا

حسابداری، دریافت و - مالی یا اتوماسیون اداری

(پرداخت،فروش،انبار،دستمزد،هزینه،اموال، حسابداری دولتی 

آرشیو و فروش منابع  )سیستم جامع اطالع رسانی سیمرغ 

- دیجیتال،نگهداری موجودی فیزیكی و گردش امانات،مدیریت 

(مورد استفاده دركتابخانه ها و مراكز اسناد 

(كتابخانه ها و مراكز اسناد  )سیستم جامع اطالع رسانی سیمرغ 

سیستم مدیریت اطالعات میراث فرهنگی ققنوس

نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای  )گنجینه كتاب نوسا 

(دانشگاهیان و محققان كتاب و كتابشناسی - اطالعاتی

سامانه انبارداری آنالین

سامانه نظارت و ارزیابی مدیران و كاركنان

سامانه مدیریت محتوا

سامانه نوبت دهی آنالین

سامانه مدیریت همایش های آرمان

سامانه مدیریت مسابقات قرآنی

سامانه مدیریت محتوای آرمان

سامانه سجام

سامانه مبادالت

سامانه سجام سهام عدالت

سامانه مانیتورینگ حساب های بانك آینده نزد سایر بانك ها در 

بستر پیامك

تهرانتهران10102110348ارتباطات نوین فرانام9

خیابان استاد - تهران

- نجات الهی جنوبی

خیابان شهید احمد 

2طبقه - 3پالك - لباف

1598776314كدپستی 

اصفهاناصفهان10260069954آرمان پردازان نوین8

- خوانسار- اصفهان

- خیابان شهید رجایی 

كوچه - كوچه استقالل 

- مجید احمدی 

طبقه - ساختمان آرمان 

: كدپستی- اول 

8791753491

7

نرم افزار

 و

 سخت افزار

 ایران

تهرانتهران10101169723

تهران

شهر جدید پردیس

 جاده 20كیلو متر 

دماوند پارك فناوری 

پردیس 

 11خیابان نوآوری 

111پالك 

1657167366كدپستی 

6

توسعه 

سامانه های 

نرم افزاری نگین

تهرانتهران10103637809

- خیابان گاندی - تهران

خیابان شهید پالیزوانی 

 -14پالك  - (هفتم  )

 كد پستی 

1517643911

تهرانتهران10100858030مركز گسترش فناوری اطالعات5

خیابان دكتر - تهران

بین اندیشه و - بهشتی

ساختمان - سهرودی

:     كدپستی 65شماره 

1559615713
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سامانه ذینفع واحد، اشخاص مرتبط و تسهیالت و تعهدات كالن

سامانه سندرمیك بهداشت

سامانه نرم افزاری استعالم ضمانت نامه گمركی

(سمات) x/28سامانه 

سامانه صورتحساب پذیرندگان خاص

(سجام)سامانه جامع اطالع رسانی مشتریان 

سامانه نرم افزاری سمات

سامانه سفته های واخواستی

سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی

ذینفع واحد و تسهیالت و تعهدات كالن

سامانه جامع عملیات شعب بانك آینده

سیستم های توسعه های بانك ملت

سامانه نرم افزاری مشتریان پر ریسك

سامانه استعالم جامع مراجع حقوقی خارج از بانك

سامانه بخش بندی مشتریان بانك صنعت و معدن

سامانه سبدگردانی

(نرخ حاشیه)سامانه مشتریان خاص 

سامانه خودكارسازی فرآیند تهیه و ارسال بسته های مؤدیان 

مالیاتی

سامانه مدیریت ارسال پیامك

سامانه اعتبارسنجی مشتریان حقیقی مصرفی

سامانه مؤدیان مالیاتی

سامانه مدیریت ثروت

سامانه مدیریت درخواست الكترونیكی تسهیالت بانك آینده

سامانه ذینفع واحد، تسهیالت تعهدات كالن و اشخاص مرتبط

(مجوز)سامانه مدیریت كد كنترل 

توسعه سامانه مجریان گسترش بانكداری الكترونیكی

توسعه سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان

سامانه بامبو

سامانه مدیریت چك برگشتی و رفع سوء اثر

سامانه قرعه كشی حساب های قرض الحسنه

سامانه باشگاه مشتریان

سامانه مدیریت اطالعات تسهیالتی

چك های عهده ستاد

سامانه نرم افزاری رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی حرفه ای و 

حقوقی

سامانه استعالم لیست تحریم های شورای امنیت، نظام وظیفه و 

یكپارچه سازی استعالمها

سامانه شركت رتبه بندی ایران

سامانه گزارشات بیمه رازی

سامانه پایش ستاد بازسازی

سامانه ساخت و ساز روستایی

سامانه بهسازی مسكن روستایی

سامانه مدیریت اطالعات آزمایشگاهی

تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا  )سامانه هامون 

(ممیزی اسناد هزینه - اتوماسیون اداری

نرم افزار ابزارهای  )سامانه اتوماسیون و برنامه ساز ریسمان 

اتوماسیون كردن سازمانها و تولید برنامه های سفارش - طراحی

(مشتری 

سیستم مدیریت كانال

سامانه تسویه سبا

سامانه مدیریت كارت بانكی

تهرانتهران10100517070ایران ارقام12

خیابان شهید - تهران

روبروی خیابان - مطهری

-الرستان

1595717617كدپستی 

تهرانتهران14008604237ایده پردازان نوین ریسمان11

- جنت آباد جنوبی- تهران

بلوار - خ پیامبر غربی 

كوچه - استاد مطهری

 - 2پالك - چهارم شرقی 

-9واحد  - 3طبقه 

1471963561كدپستی 

مازندرانمازندران10760369280البرز افراز طبرستان10

خیابان - ساری- مازندران

 - 30فرهنگ - فرهنگ 

- انتهای بن بست احسان

4818648768كدپستی 

تهرانتهران10102110348ارتباطات نوین فرانام9

خیابان استاد - تهران

- نجات الهی جنوبی

خیابان شهید احمد 

2طبقه - 3پالك - لباف

1598776314كدپستی 
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نرم افزار نصب و شناسایی  ) channel Managerسامانه  

انجام تراكنش های بانكی با - دستگاههای داخلی و جانبی رایانه 

(ابزار پذیرش كارت 

سامانه صدور كارت مركز

سامانه ارسال پیام كوتاه

سامانه بی رسید

سامانه مانیتورینگ خودپردازها

سامانه وب سرویسهای سبا

سامانه صدور آنی كارت

ATM Controllerسامانه 

سیستم پیاده سازی انبار داده و هوش تجاری

سامانه كارت اعتباری

سامانه تلفن بانك پاسارگاد

نرم افزار تعاونی اعتبار و اینترنت بانك پاسارگاد

همراه بانك پاسارگاد

نرم افزار صندوق قرض الحسنه پاسارگاد

نرم افزار پانل پیامك

اینترنت بانك پاسارگاد

سامانه جامع مدیریت تولید و قیمت تمام شده

سامانه جامع برنامه ریزی و مدیریت پروژه

(بهتایم)سامانه تایم شیت و مدیریت پروژه آنالین 

سامانه جامع مدیریت اطالعات و آمار

IRNGV- سامانه  اطالعات جامع خودروهای گاز سوز كشور 

(www.124.ir)سامانه اطالع رسانی قیمت كاال و خدمات

درگاه اطالعات و خدمات وزارت صنعت، معدن - سامانه بهین یاب 

و تجارت

سامانه تسهیالت صندوق توسعه ملی

سامانه یكپارچه فعاالن اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه 

اقتصادی

(مهرسان)سامانه ملی خرید تضمینی برق فتوولتاییك 

حقوق و دستمزد، پرسنلی، جذب و )نرم افزارهای منابع انسانی 

(استخدام، ارزیابی كاركنان، آموزش، پیشنهادات

CRM- نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری 

نرم افزار حسابداری

خزانه داری،صورتهای مالی،دارائی ثابت،بهای )نرم افزارهای مالی

(تمام شده،بودجه كنترلی،حسابداری انبار

فروش، فروشگاه، خدمات پس از )نرم افزارهای بازاریابی و فروش 

(فروش، قراردادها

خرید داخلی، خرید خارجی، خرید )نرم افزارهای رنجیره تامین

(خدمات تولیدی، ارزیابی تامین كنندگان

مهندسی تولید، كنترل تولید، كنترل )نرم افزارهای منابع تولیدی

(كیفیت، نگهداری و تعمیرات

(داشبورد)نرم افزارهای هوش تجاری

خدمات ارسال و دریافت - نرم افزارهای تحت وب )سامانه پنلك 

(پیام های ارزش افزوده در حوزه دیابت 

خدمات آنالین خودرو - نرم افزارهای تحت وب )سامانه كاربوی 

(در محل

سیستم تحت وب و هوشمند خدمات مشتركین و درآمد شركت 

(موج)آب و فاضالب

(پرتو)نرم افزار سیستم جامع خدمات مشتركین 

(ساحل)سامانه اینترنتی خدمات غیرحضوری مشتركین

- نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای اطالعاتی ) IBSngسیستم 

(مدیریت كاربران در استفاده از  اینترنت

تهرانتهران10530258213پارس پویش فن آور19

غرب به شرق - تهران

- بزرگراه جالل آل احمد

- قبل از پل آزمایش

- خیابان حاجی پورامیر

- (پاك شمالی)

- ساختمان پزشكان پاك

- طبقه سوم- 1/1پالك 

كدپستی - 7واحد

1454693883

تهرانتهران10320354601پارس پرداز سرآمد18

تهران، خیابان پاسداران، گلستان 

خیابان شهید كاظم )پنجم 

تقاطع خیابان اسالمی،  (موسوی

واحد - ، طبقه سوم194پالك 

1666986631كدپستی - 111

تهرانتهران10102308421بین المللی توسعه ارتباطات نوین آریا17

خیابان دكتر - تهران

برج - 165شماره -  فاطمی

واحد  - 8طبقه - ساعت

كدپستی - 81

1414665444

اصفهاناصفهان10260484160بهینه كوشان سپهر16

خیابان - اصفهان

ساختمان - سهروردی 

طبقه ششم- كاژه 

8177779108كدپستی 

14004153691بهین توسعه فرآیند هماهنگ15
خراسان 

رضوی

خراسان

 رضوی

- مشهد- خراسان رضوی

بین - خیابان خرمشهر 

98پ  - 8 و 6خرمشهر 

9173993819كدپستی 

مركزیمركزی10780076881بهبود سامانه های دانش افزار14

بلوار شهید - اراك- مركزی

- كوچه خرم - شیرودی 

- نبش بن بست سوم 

طبقه - ساختمان بهساد 

سوم

3819757141كدپستی 

اصفهاناصفهان10260627608برنامه نویسان نواندیش پاسارگاد13

- خیابان كاوه- اصفهان

- خیابان شهید باهنر

مجتمع  - 29كوچه 

21واحد - اداری سپهر

8138771981كدپستی 

تهرانتهران10100517070ایران ارقام12

خیابان شهید - تهران

روبروی خیابان - مطهری

-الرستان

1595717617كدپستی 
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پردازش و یا تبدیل داده های ارائه شده توسط ) Rebinسیستم 

( اپراتور های مخابراتیIPDRتولید الگهای - مشتریان 

(نرم افزارهای سیستم عامل  ) CGWسیستم 

(نرم افزارهای سیستم عامل  ) Wispotسیستم 

(سیستم مركز تماس  - تولید نرم افزار همكاری ) PCCسیستم 

(نرم افزارهای سیستم عامل  ) Radcloudسیستم 

اپلیكیشن پرداخت الكترونیك موبایلی

سیستم درگاه پرداخت اینترنتی

تولید گزارش های تخصصی از  ) S2M Switchسیستم  

(سوئیچ بانكی - اطالعات و داده های ارائه شده توسط مشتریان 

همراه بانك پاس

(IPM)سامانه جامع مدیریت پذیرندگان

 های pspكلیه - ERPتولید نرم افزار  ) BackOfficeسامانه 

(بانك ها 

سامانه بازاریابی پاس

نرم افزار پایانه فروشگاهی

پردازش و یا تبدیل داده های ارائه شده  )موبایل اپلیكشن ایوا 

(پردازش تراكنش های موبایلی شبكه پرداخت - توسط مشتریان 

درگاه پرداخت سداد

سوئیچ پذیرندگی قاصدك سداد

نرم افزار نماد تحت ) 4Mمدیریت آموزش دانشگاه تحب وب 

زیر سیستم حق التدریس ، زیر سیستم پایان نامه (ویندوز

نرم افزاز اتوماسیون اداری تحت وب به همراه اپلیكیشن اندریود و 

IOS

(طراحی وبسایت  )سیستم مدیریت محتوا 

 به همراه زیر سیستم وب كنفرانسLMSآموزش مجازی 

سیستم مدیریت آموزشگاه

سیستم اتوماسیون اداری

تولید گزارش های تخصصی از اطالعات و داده  ) IRMAسیستم 

مانیتورینگ و راهبری ترمینال - های ارائه شده توسط مشتریان 

(های بانكی 

نرم افزار - نرم افزارهای سیستم عامل ) FARNAسیستم 

 NDC با پروتكل WOSAكاربردی خودپرداز مبتنی بر استاندارد 

)

- نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای اطالعاتی  )سیستم برنا 

(مدیریت اكتیودایركتوری 

نرم - نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای اطالعاتی  )سیستم بینا 

(افزار مانیتورینگ شبكه

- نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای اطالعاتی  )سیستم دانا 

(مدیریت خدمات فناوری اطالعات 

(سمتا)سامانه مدیریت تبلیغات اسالمی

(اوقاف)سامانه مدیریت اعزام مبلغین

سامانه تولید قطارهای مسافری و نظارت بر خدمه

نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای  )سیستم پنجره واحد 

(مدیریت كاربران در یك پنجره واحد به صورت متمركز- اطالعاتی 

سیستم فروش شركت پخش فراورده های نفتی ایران

پیام - نرم افزارهای سیستم عامل )سیستم پیام رسان بل چت 

(رسان سازمانی 

خرید شارژ از - نرم افزارهای سیستم عامل )سیستم ای شارژ 

(اپراتورهای تلفن همراه 

سامانه بازنشستگی نیروهای مسلح

تهرانتهران10102894950رایانه خدمات امید27

- بزرگراه حقانی- تهران

بین مدرس و دیدار 

 - ۱۵پالك - شمالی 

شركت رایانه خدمات 

امید

1518857711كدپستی 

تهرانتهران10101882281رایانمهر دانش سنج26

خیابان - میدان ونك- تهران

-خیابان شیرازی جنوبی- مالصدرا

كدپستی 23پالك - گرمسار غربی

1435866681

تهرانتهران10103250371دنیا پرداز ژرف25

- میدان فلسطین- تهران

-  پایین تر از میدان

كوچه - خیابان فلسطین

 - 5پ - شهید عسكری

4واحد 

1416963555كدپستی 

تهرانتهران10861512107دانا پرداز قشم24

- فلكه دوم صادقیه- تهران

- ابتدای آیت اهلل كاشانی

 6پالك - نبش بوستان یكم

17واحد  - 5ط - 

1471676831كدپستی 

تهرانتهران10102616398داده ورزی فرادیس البرز23

- خیابان ولیعصر - تهران

- باالتر از میدان ونك 

- خیابان خلیل زاده 

20شماره 

1969733913كدپستی 

تهرانتهران10102526947پژوهش افزار فردا22

- خیابان مطهری- تهران

-بعد از تقاطع سهروردی

4واحد  - 84 پالك 

1566775315كدپستی 

تهرانتهران14004237542پرداخت الكترونیك سداد21

خیایان - تهران

بوستان - پاسداران

90پالك - پنجم

1664673711كدپستی 

تهرانتهران10103550142پرداخت الكترونیك سپهر20

خیابان - تهران

- سهروردی شمالی

نبش - هویزه غربی

63پالك - كوچه مرجان

1553914711كدپستی 

تهرانتهران10530258213پارس پویش فن آور19

غرب به شرق - تهران

- بزرگراه جالل آل احمد

- قبل از پل آزمایش

- خیابان حاجی پورامیر

- (پاك شمالی)

- ساختمان پزشكان پاك

- طبقه سوم- 1/1پالك 

كدپستی - 7واحد

1454693883
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تولید گزارش های تخصصی از اطالعات  )سامانه هوش تجاری دنا 

هوشمندسازی كسب و - و داده های ارائه شده توسط مشتریان 

(كار 

ارزیابی و ارزش - ERPتولید نرم افزار )سیستم ارزشگذاری 

(گذاری كلیه مشتریان بانك

عملیات بانكی  - ERPتولید نرم افزار  )بانكداری شركتی نگین 

(شركتهای ممتاز بانكی 

تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا  )دارایی ثابت سپیدار

(مدیریت دارایی های ثابت و محاسبه استهالك - اتوماسیون اداری

تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا  )سیستم دشت 

ثبت اطالعات و مدیریریت كسب و كارهای - اتوماسیون اداری

((اصناف)كوچك

تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا  )سیستم سپیدار

استفاده در شركتهای كوچك جهت  ثبت و - اتوماسیون اداری

اطالعات و مدیریت انبار ؛ فروش ، دارایی ثابت، دریافت و پرداخت 

(... و 

صنابع باالدستی  - ERPتولید نرم افزار  ) PerfoExactسیستم 

(نفت و گاز 

تولید نرم  ) 2017استیشن -سامانه بستر اكتشاف و تولید رتینا

(صنابع باالدستی نفت و گاز  - ERPافزار 

تولید نرم افزار  ) 2017تركیبی -سیستم شبیه ساز مخازن رتینا

ERP -  صنابع باالدستی نفت و گاز)

صنابع  - ERPتولید نرم افزار  ) 1نفت سیاه - سامانه رتینا 

(باالدستی نفت و گاز 

سامانه حقوق و دستمزد

سامانه سفارش گیر همراه

سامانه فروش

تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا  )سامانه دارایی ثابت 

(محاسبات مربوط به استهالك و نگهداری - اتوماسیون اداری 

تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا  )سامانه الیف باجت 

(حسابداری شخصی- اتوماسیون اداری

تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا  )سامانه كاربر شبكه 

(مدیریت شبكه- اتوماسیون اداری 

نرم افزار حسابداری محك

سامانه چاپ و تولید باركد

تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا  )سیستم كیف پول 

(حسابداری شخصی - اتوماسیون اداری

تولید سیستمهای یكپارچه اداری  )سامانه تعمیرات و خدمات 

(پشتییانی و خدمات رسانی - مالی یا اتوماسیون اداری 

تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا  )سیستم شركت مازاد 

(افزونه ای جهت مدیریت اطالعات چند شركت - اتوماسیون اداری

تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا  )سیستم پروژه ها 

(تهیه گزارش به صورت هم زمان -  اتوماسیون اداری

تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون  )سامانه بازارا 

به مجموعای كه دارای سایت برای فروش محصوالت خود - اداری

(باشد 

سامانه پیامك رسان

تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا  )سامانه آپارتمانا 

-اتوماسیون اداری

سامانه بایگانی اسناد و دبیرخانه

تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا  )سامانه تحلیل گر 

(گزارشات مدیریتی - اتوماسیون اداری 

خراسان رضویخراسان رضوی10380437020 مشاورنرم افزار محك30

-مشهد - خراسان رضوی

خیابان -  بلوار خیام 

ساختمان پست -پیام 

5طبقه - بانك

9197887385كدپستی 

تهرانتهران10320829429 توسعه فن آوری همیار مهندسی تفاهم29

- بلوار میرداماد- تهران

بازار بزرگ - 446پالك

طبقه سوم - میرداماد

313واحد- اداری

1969773531كدپستی 

تهرانتهران10103914576سپیدار سیستم آسیا28

- میدان ونك- تهران

- خیابان نیروی انتظامی

-20پالك - خیابان عطار

واحد غربی-  طبقه اول

1994754754كدپستی 

تهرانتهران10102894950رایانه خدمات امید27

- بزرگراه حقانی- تهران

بین مدرس و دیدار 

 - ۱۵پالك - شمالی 

شركت رایانه خدمات 

امید

1518857711كدپستی 
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تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا  )سیستم چند ارزی 

(تهیه گزارشات با ارزشهای مختلف - اتوماسیون اداری 

نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای  )سامانه همراه تدكار

(فهرست بها و تجزیه بهای سازمان برنامه و بودجه - اطالعاتی

نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای  )سامانه همراه متره 

نرم افزار حاوی كتاب های فهرست بها و تهیه متره بر - اطالعاتی

(روی انواع سیستم عامل تلفن همراه با قابلیت مبادله اطالعات 

- نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای اطالعاتی )سامانه تدكار

(متره برآورد، صورت وضعیت و تعدیل

سامانه تحت - نرم افزارهای تحت وب  )سامانه های مپكا و مپصا 

وب مبتنی بر انواع گردش كار، كارتابل الكترونیك، ساختار 

...سازمانی، مدیریت مجوز ها و نقش ها و 

(CAFEX)سیستم گردش پرونده های مراكز مراقبت

مدیریت پروژه های - نرم افزارهای تحت وب  )سامانه شهاب تدكار

(عمرانی 

نرم افزارهای تحت  ) "سافات  "سامانه ملی فهرست بها و تعدیل

استعالم، پردازش، محاسبه، تهیه و ابالغ فهرست بها، - وب 

(شاخص های تعدیل، تجزیه بها و نرخ عوامل سازمان برنامه 

نرم  ) EPCمدیریت فرایندهای پروژه های  (HPMIS)سامانه 

این سامانه نرم افزاری، تمامی فرایندهای - افزارهای تحت وب 

در  (C)و ساخت  (P)،تداركات (E)مربوط به بخش های مهندسی

(.پروژه ها میباشد

آرشیو الكترونیك - نرم افزار اطالعات جغرافیایی)آرشیو الكترونیك 

(و اسكن اسناد و مدارك

مدیریت تعمیرات و  - ERPتولید نرم افزار  ) GPMSسیستم 

(نگهداری تجهیزات و تاسیسات

مدیریت - نرم افزار اطالعات جغرافیایی ) Petro-GISسامانه 

(اطالعات مكانی نفت گاز پاالیش و پتروشیمی

سامانه مدیریت - نرم افزار اطالعات جغرافیایی ) GDMSسامانه 

(مكانی اسناد 
جمع آوری،پاالیش و - نرم افزار اطالعات جغرافیایی )تغذیه اطالعات 

(تغذیه اطالعات درنرم افزار

سامانه مدیریت - نرم افزار اطالعات جغرافیایی  ) PORTS-GISسامانه 

(اطالعات مكانی بنادر

شبكه های - نرم افزار اطالعات جغرافیایی) PDN-GIS سامانه 

(برق

سامانه جامع - نرم افزار اطالعات جغرافیایی) USMSسامانه 

(مدیریت خدمات شهری

نرم افزار گردآوری - نرم افزار اطالعات جغرافیایی)سامانه نگار

(اطالعات مكانی همراه 

سامانه جامع - نرم افزار اطالعات جغرافیایی)سامانه تماب 

(مطالعات پایه منابع آب كشور

نرم افزار مدیریت اطالعات - نرم افزار اطالعات جغرافیایی  )نمانیر

(تولید نیروگاه

 - ERPتولید نرم افزار  )نرم افزار مدیریت اطالعات ساختمان 

مدیریت اطالعات ساختمان شامل اطالعات سازه ای ، معماری و 

(شیكه تاسیسات 

(سیما)سیستم یكپارچه مالی سپیدز

نرم افزار جامع رستورانی سپیدز

- نرم افزار توزیع كاال )زیر سیستم های نرم افزار سپیدز 

(فروشگاهی و رستورانی 

سامانه  موبایلی موقعیت یاب ویژن

تهرانتهران10102738021فن آوری اطالعات ویژن34

- پاسداران- تهران

بعد از - 5بوستان 

- 56پالك- پایدارفرد

18واحد 

1664873603كدپستی 

تهرانتهران14006162259فن آوران نوین سپیدز ایرانیان33

خیابان قائم مقام - تهران

كوچه شهدا- فراهانی

 - (جنب تهران كلینیك  ) 

16پالك 

1586744511كدپستی 

تهرانتهران10861331782فراعمران نگار32

- تهرانپارس- تهران

بین -  غربی192خیابان 

پالك - عادل و طاهری

21

1685963917كدپستی 

تهرانتهران10101765046شركت مهندسی تدكار نرم افزار31

خیابان كارگر - تهران

-  كوچه هفتم- شمالی

8واحد- 33پالك

1439667619كدپستی 

خراسان رضویخراسان رضوی10380437020 مشاورنرم افزار محك30

-مشهد - خراسان رضوی

خیابان -  بلوار خیام 

ساختمان پست -پیام 

5طبقه - بانك

9197887385كدپستی 
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سامانه مدیریت وظایف

سامانه  ثبت شركت ها

سامانه امالك

سامانه ثبت وقایع ازدواج و طالق

سامانه زیرساخت نرم افزاری مبتنی بر میكروسرویس ویژن

نرم افزار  ) ویژن MVCسامانه زیرساخت نرم افزاری مبتنی بر 

(ابزارهای طراحی 

سامانه ابالغ سردفتران و دفتریاران

سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی كشور

سامانه ثبت الكترونیك اسناد

نرم افزار جامع مدیریت منابع سازمانی فن آوری اطالعات ویژن 

E RP

سامانه كاداستر

سامانه آرشیوالكترونیكی

سامانه  بازرسی

سامانه مالكیت معنوی

سامانه تعیین تكلیف

سامانه  موبایلی ویژن

سامانه وبی موقعیت یاب ویژن

سامانه مكاتبات مكانیزه

سامانه بهره وری

سامانه آگهی ها

(BI Vision)سامانه هوش تجاری 

سامانه حقوقی

سامانه اجرای اسناد رسمی

سامانه تسهیالت بانكی ویژن

سیستم - نرم افزار مدیریت روابط با مشتریان  )سیستم سمفونی 

(BSSپشتیبانی كسب وكار  

پردازش و یا تبدیل داده های ارائه شده توسط )سیستم مهتاب 

(تحلیل عمیق و سیاست گذاری ترافیك- مشتریان 

پردازش و یا تبدیل داده های ارائه شده توسط  )سیستم نت بیل 

(Accounting/Billingمشتریان 

تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا  )سیستم پستخانه 

-اتوماسیون اداری

 MAIL  S E RVE R )

نرم افزار فرم ساز

نرم افزار فروشگاه آنالین

نرم افزار ماژول مدیریت تماس تلفنی شامل كالرآیدی و ضبط 

(مدیریت تماس)مكالمات 

نرم افزار  فرایند ساز

نرم افزار ارسال و دریافت اطالعات از اكسل

نرم افزار فروشگاه آنالین تحت وب

اپلیكیشن موبایل اندروید و آی او اس

نرم افزار برقراری ارتباط با سایر سیستم ها مانند حسابداری

نرم افزار قرعه كشی ایده آل

فاكتور - فاكتور فروش - پیش فاكتور   )نرم افزار  مدیریت فروش 

(خرید 

 ایده آلCRMنرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان 

نرم افزار  تنخواه داری

نرم افزار  حقوق و دستمزد

نرم افزار خزانه داری و چاپ روی چك ایده آل

تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا  )نرم افزار مشتركین 

(مدیریت اشتراك مجالت - اتوماسیون اداری

توسعه و پشتیبانی نرم افزارهای تولیدی

تهرانتهران10320871920كارا افزار ایده آل36

- میدان رسالت - تهران

خیابان شهید علی یزدان 

خیابان شهید  - ۵۳پناه 

 -۱۵۸خاندل دهخورقان 

ساختمان  - 10 پالك

طبقه چهارم- سپهر 

- واحد جنوب شرقی 

11واحد

1676648641كدپستی 

تهرانتهران10102011528قاصدك سامانه35

- بزرگراه رسالت- تهران

- خیابان نیرو دریایی

- خیابان شهدای گل

- 2طبقه  - 4پالك 

1676894343كدپستی 

تهرانتهران10102738021فن آوری اطالعات ویژن34

- پاسداران- تهران

بعد از - 5بوستان 

- 56پالك- پایدارفرد

18واحد 

1664873603كدپستی 
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(انبارداری  )نرم افزار  انبار 

(مدیریت نامه ها  )نرم افزار  دبیرخانه 

نرم افزار ارسال ایمیل گروهی

نرم افزار ارتباط با شبكه های اجتماعی مانند تلگرام

نرم افزار صفحه ساز و اخبار

نرم افزار باشگاه مشتریان

CMSنرم افزار سایت ساز 

smsماژول ارسال پیامك  - CRMنرم افزار 

- نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانكهای اطالعاتی  ) MRSسامانه 

(گزارش دهی به پذیرنده 

امكان خرید - تولید نرم افزار همكاری )سیستم آسان خرید 

(اقساطی با اعتبار مجازی 

امكان - ERPتولید نرم افزار  )سامانه درگاه پرداخت اینترنتی 

(خرید اینترنتی و پرداخت وجه به حساب پذیرنده 

(اپلیكیشن پرداخت موبایلی - ERPتولید نرم افزار  )سامانه پات 

ERPسیستم جامع امور بازرگانی و تولیدی مبتنی بر 

ERPنرم افزار مدیریت بیمه، درمان و رفاه رایان بارای مبتنی بر 

ERPسامانه جامع مدیریت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر 

ERPسامانه زیرساخت جامع امور مالی مبتنی بر 

ERPسامانه جامع منابع انسانی مبتنی بر 

ERPسامانه مدیریت روابط و امور مشتریان مبتنی بر 

ERPسامانه جامع اتوماسیون امور اداری مبتنی بر 

سامانه مدول هوشمندسازی كسب و كار و ارائه گزارشات مدیریتی 

BarayERPمبتنی بر  (داشبوردهای مدیریتی)

سامانه جامع مدیریت تولید و بهای تمام شده

 مركزی و ابزار گزارشات و مدول ERPنرم افزار موبایل متعامل 

ERPكاربردی موبایل 

ERPسامانه گردشگری مبتنی بر 

ERPسامانه جامع مدیریت قراردادها و تعامالت مالی مبتنی بر 

ERPسامانه مدیریت امالك مبتنی بر 

فروشگاه ها، )سامانه جامع مدیریت كسب و كارهای خرد 

(فروشگاه های اینترنتی و بسترهای تبادل پولی و بانكی

ERPسامانه مدیریت امور حقوقی رایان بارای مبتنی بر 

ثبت  ) ERPسامانه سالمت اداری رایان بارای مبتنی بر 

(خوداظهاری و ارزیابی عملكرد و بهبود و توسعه سالمت اداری 

ICVسیستم رزومه ساز الكتزونیك 

 ) - USSDسامانه مدیریت ارتباط با مشتری بر روی وب و بستر  

( (صوت، تصویر، زبان)نرم افزارهای پردازش اطالعات 

صوت، )نرم افزارهای پردازش اطالعات  )سامانه شبكه اجتماعی 

 ((تصویر، زبان

تولید سیستمهای یكپارچه اداری مالی یا اتوماسیون  )اتوماسیون 

(مدیریت فرایندهای اداری - اداری

تحلیل آزمونهای - نرم افزار آموزشی  )سامانه آنالیز آزمون 

(دانشگاهها 

سامانه صندوق قرض الحسنه

سامانه بایگانی اسناد اداری

نرم افراز فروشگاهی شگرد نسخه ویندوز

نرم افزار نصب و شناسایی  ) ARM Managerسامانه 

مدیریت، آماده سازی و انجام - دستگاههای داخلی و جانبی رایانه

 با هسته میكروكنترلر ARMتنظیمات قفل سخت افزاری مدل 

Arm )

تهرانتهران10101567157منشور سیمین41

- میدان توحید- تهران

خیابان - خیابان پرچم

پالك - خوش شمالی

طبقه اول- 101

1457853553كدپستی 

تهرانتهران10103374862گسترش فناوران اطالعات یگانه40

-خیابان شریعتی- تهران

پالك - كوچه مشایخی 

25واحد  - 2

1611833546كدپستی 

تهرانتهران10320710696گسترش طراحان نقش الماس39

چهار - سعادت آباد - تهران

برج  - 76پالك- راه سرو 

 - 11طبقه -  بانك تجارت

45/1واحد 

1998994583كدپستی 

38
گروه فن آوری اطالعات و ارتباطات 

رایان بارای
تهرانتهران14004278522

- بلوار میرداماد - تهران

- خیابان نفت شمالی 

پالك یك - خیابان یكم 

واحد سه - طبقه اول - 

(۳)

1919633994كدپستی 

تهرانتهران10861532334كارت اعتباری ایران كیش37

خیابان احمد - تهران

كوچه - (بخارست)قصیر

28پالك - هشتم

1514714513كدپستی 

تهرانتهران10320871920كارا افزار ایده آل36

- میدان رسالت - تهران

خیابان شهید علی یزدان 

خیابان شهید  - ۵۳پناه 

 -۱۵۸خاندل دهخورقان 

ساختمان  - 10 پالك

طبقه چهارم- سپهر 

- واحد جنوب شرقی 

11واحد

1676648641كدپستی 
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برنامه ریزی، طراحی و خدمات  ) Tiny Managerسامانه 

 نمودن config- پشتیبانی سیستم های سخت افزاری رایانه ای

 Tiny Plus ،Tiny،(با درایور) tinyقفل های سخت افزاری 

HID با میكروكنترلر AVR )

-نرم افزار خرید كاال  )سیستم سفارشگیر مشتری شگرد اندرویدی 

( سفارش كاال و خدمات توسط مشتری

نرم افراز فروشگاهی شگرد نسخه اندروید

نرم افزار رستوران شگرد نسخه اندروید

نرم افزار رستوران شگرد نسخه ویندوز

نرم افزار سفارشگیر مشتری شگرد نسخه ویندوزی

نرم افزار پزشكی و فناوری زیستی،  )سیستم داروخانه راستین 

(پشتیبانی كلیه عملیات داروخانه - دارویی و بیمارستانی 

نوبت دهی اینترنتی ، سیستم )نرم افزار مدیریت نوبت راستین 

(صف ، سیستم فراخوان 

- اموال - پنل پیامك  )سیستم های اطالعات مدیریت راستین 

(نقلیه - دفتر تلفن  تغذیه - صورتجلسات -استریل ابزار 

-ترخیص - پذیرش )سیستم اطالعات بیمارستانی راستین سیستم 

(كلینیك - مدارك پزشكی - اتاق عمل - اسناد پزشكی 

نرم افزار پزشكی و فناوری  )سیستم تصویربرداری راستین 

پشتیبانی كلیه عملیات واحد - زیستی، دارویی و بیمارستانی 

(تصویر برداری مراكز درمانی

نرم افزار بودجه و بهای تمام شده راستین

نرم افزار مدیریت مطب و بیماران راستین طب

نرم افزار پزشكی و فناوری زیستی،  )سیستم آزمایشگاه راستین 

(خدمات آزمایشگاه - دارویی و بیمارستانی 

تولید نرم  ) 18-8 و 8-4 و 4-2نرم افزار جامع تست در باند های 

(تست فركانس باندهای مخابراتی  - ERPافزار

سیستم پردازشگر رادار دریایی

سامانه نگهداشت مشتری

سامانه بانكداری شركتی

سامانه پرداخت همراه

سامانه تلفن بانك و گویا نما

سیستم انبارداده مجتمع

نرم افزار اقتصادی، بانكداری بورس و  )سامانه مدیریت ریسك 

(بانكداری - مالی 

- نرم افزار اقتصادی، بانكداری بورس و مالی  )سامانه ذینفع واحد 

(بانكداری، كسب و كار 

سامانه اینترنت بانك

سامانه مدیریت استراتژی

سامانه پروفایل مشتریان

سامانه جامع منابع انسانی

سامانه تشخیص تقلب

سامانه باشگاه مشتریان

سامانه موبایل بانك

سامانه داده كاوی

سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان

سامانه بانكداری اختصاصی

سامانه تسهیالت الكترونیك

سوئیچ پرداخت ترنج پرداخت

سامانه مبارزه با پولشویی

سامانه پرداخت اینترنتی

سامانه مدیریت كارت ترنج كارت

سامانه واكشی داده

منطقه آزاد قشممنطقه آزاد قشم14000256403نرم افزاری داتیس آرین قشم44

خیابان نلسون - تهران

خیابان - (آفریقا)ماندال

33پالك - ناهید شرقی

1915718181كدپستی 

تهرانتهران10102768916مهندسی موج پژوه آزما43

خیابان - رسالت- تهران 

خیابان عبادی - فرجام 

كوچه صالحی پالك - شمالی

77

خراسان رضویخراسان رضوی14007552557مهندسی آتی نگر برتر راستین42

- مشهد- خراسان رضوی

خیابان الله - سجادشهر 

كوچه بهارستان -شمالی

2واحد -12پالك - 4

9187833315كدپستی 

تهرانتهران10101567157منشور سیمین41

- میدان توحید- تهران

خیابان - خیابان پرچم

پالك - خوش شمالی

طبقه اول- 101

1457853553كدپستی 
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سامانه هوشمندی كسب و كار

سامانه بانكداری متمركز ترنج بانك

منطقه آزاد قشممنطقه آزاد قشم14000256403نرم افزاری داتیس آرین قشم44

خیابان نلسون - تهران

خیابان - (آفریقا)ماندال

33پالك - ناهید شرقی

1915718181كدپستی 
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 2188908902مدیریت کرونا، مورخ ابالغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی 

 811833//2 شماره:

 /56118/185 تاریخ:

ضمن ارسال تصویر مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه 

رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی جزء  56118/18/5 مورخ 1/621 شماره

 مذکور به شرح ذیل جهت اجرا ابالغ می شود :بند ج مصوبات  /5 الی 4 های

. موارد مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق 4

( قانون /26باشد، و نیز احکام اجرای ماده ) 56118558/5 تا 56118/18/5 مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ

 قانون ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت یک و نیم ماه تمدید می شود . 21 ستقیم و مادهمالیات های م

. بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض 1

 تمدید می شود . 5611 به شرط پرداخت اصل مایالت و عوارض از اول آذر تا پایان سال 56/585/822 مصوب

و سر رسید پرداخت مالیات  5611 مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال .3

 آن برای کلیه مودیان مالیاتی به مدت یک ماه تمدید می شود .

( قانون مالیات های مستقیم تا پایان 5/3. صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده )1

 نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت. 5611 سال

. کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم )وصول مالیات( /

 برای اشخاص حقیقی موقوف االجرا می شود . /561185585 تا

( قانون مالیات های /55ص حقوقی موضوع ماده ). آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخا1

 تمدید می شود . /561185586 باشد ، تا تاریخ 56118558/5 تا 56118/18/5 مستقیم که در بازه زمانی

. مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه /5

قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در  (212) حسابداران رسمی ایران موضوع ماده

اجرای مقررات ماده مذکور ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده می باشند حداکثر تا 

 تمدید می شود . /561185586 تاریخ

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
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اسالمی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری » ارسال 

از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند 

 «الحاقی)پروتکل(

 022//0//4 شماره:

 //0//0//50 تاریخ:

منظور اجتناب از اخذ قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری هند به »

مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند الحاقی) 

اداره  56118/18/1 مورخ 34586118131/11 به پیوست ارسال می گردد. حسب مفاد نامه شماره« پروتکل(

ه یاد شده، مقررات موافقت نامه مزبور در موافقت نام /6 کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه و ماده

میالدی( و در  2/25 مارس سال 25 هجری شمسی ) برابر با //54 جمهوری اسالمی ایران از اول فروردین

 هجری شمسی( اعمال خواهد شد. //54 فروردین ماه 52 میالدی )برابر با 2/25 جمهوری هند از اول آوریل

تابعه آن اداره کل خالصه اطالعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقتضی است کلیه واحدهای مالیاتی 

 مقررات مزبور را به تفکیک هر مورد تهیه و در فواصل زمانی سه ماهه به این معاونت ارسال نمایند .

 محمود علیزاده

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی
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  2188908902ملی مدیریت کرونا، مورخ تبیین احکام مالیاتی مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد

 021//0//4 شماره:

 059//0//50 تاریخ:

موضوع ابالغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی  /56118/185 مورخ 811833//2 پیرو بخشنامه شماره

 دارد:مدیریت کرونا، به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مصوبات مذکور مقرر می

کلیه اوراق مالیاتی )از جمله برگ تشخیص، برگ مطالبه وآرای هیأت حل اختالف مالیاتی( مهلت اعتراض به  -5

باشد،  56118558/5 تا 56118/18/5 ها طبق مقررات قانونی در بازه زمانیکه آخرین مهلت ارائه یا تسلیم آن

ه آخرین مهلت اعتراض گردد. به طور مثال چنانچدراجرای مصوبه فوق االشاره به مدت یک و نیم ماه تمدید می

تمدید  561185/853 باشد مهلت اعتراض تا تاریخ 56118/18/5 به اوراق مذکور طبق مقررات قانونی مربوط

تمدید می  5611852853 باشد تا تاریخ 56118558/5 گردد و در صورتی که آخرین مهلت اعتراض تاریخ می

ها راق مالیاتی که آخرین مهلت اعتراض به آنشود. این امر مشمول مهلت زمانی مقرر برای اعتراض به او

 گردد. و بعد از آن باشد، نمی 56118558/2 تاریخ

قانون مالیات  21 های مستقیم و مادهقانون مالیات /26 مهلت رسیدگی به اعتراض مودیان در اجرای ماده -2

بر ارزش افزوده که آخرین مهلت رسیدگی آن ها در اجرای مقررات مذکور در بازه 

( مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا 4قرار گیرد به استناد قسمت اخیر بند ) 56118558/5 تا 56118/18/5 زمانی

گردد. به طور مثال در صورتی   )آخرین مهلت مقرر قانونی اجرای مواد مذکور( به مدت یک و نیم ماه تمدید می

های مستقیم و قانون مالیات /26 که آخرین مهلت رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی در اجرای ماده

باشد به مدت یک و نیم ماه اضافه شده و مهلت مقرر  56118/18/5 قانون مالیات بر ارزش افزوده تاریخ 21 ماده

این امر مشمول مهلت زمانی مقرر جهت رسیدگی به اعتراض مودیان در  خواهد بود. 561185/853 تا تاریخ

 گردد. و بعد از آن باشد، نمی 56118558/2 ها تاریخت رسیدگی به آناجرای مواد قانونی فوق که آخرین مهل

( مصوبه مذکور مبنی بر تمدید یک ماهه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 3با توجه به بند ) -6

نه ، این تمدید وفق مقررات برای هر یک از دوره های مذکور به صورت جداگا5611 دوره های سوم و چهارم سال

قانون مالیات بر ارزش افزوده برای دوره های موصوف نیز  21 ماده 5 قابل اعمال بوده و بر احکام موضوع تبصره

 مترتب خواهد بود.

( مصوبات فوق، این مهلت شامل اظهارنامه های مالیاتی اصالحی موضوع تبصره 1در خصوص بند ) -4

 شود.های مذکور نیز میهای مستقیم برای اظهارنامه قانون مالیات 223 ماده
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( مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تسلیم گزارش /5با توجه به بند ) -1

-های مستقیم که آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی یاد شده آنقانون مالیات 212 حسابرسی موضوع ماده

گردد.  تمدید می /561185586 باشد تا تاریخ  /561185586( و تا قبل از56118/18/5ها از تاریخ صدور مصوبه )

های مستقیم و نظر به تعطیلی رسمی جمعه آخرآبان ماه قانون مالیات 511 ماده 5 همچنین با عنایت به تبصره

( حکم مذکور شامل کلیه صاحبان مشاغل مشمول تسلیم صورتهای مالی حسابرسی /86//56118سال جاری)

 دد.می گر /561 شده عملکرد سال

 امید علی پارسا

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کاال موضوع 

 قانون مالیاتهای مستقیم 241بخشودگی مقرر در ماده 

 0د40/024252 شماره:

 042//0//50 تاریخ:

( قانون 546) به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 855//56118 مورخ 8د/611/4826 پیرو بخشنامه شماره

مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در   62مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به

در  مورد تائیدیه کاالهای پذیرفته شده 4تهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به  بورس اوراق بهادار

های مذکور مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست 56118/1852 لغایت 8/1//56118 بورس کاال از تاریخ

 .گردد سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می  56118/1851مورخ 522811421 موضوع پیوست نامه شماره

های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تائیدیه    

 بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

 محمد مسیحی

 معاون درآمدهای مالیاتی

22 
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با اصالحات  2198مصوب  ابالغ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده

 بعدی آن

 /02//0//4 شماره:

 05/0/5//50 تاریخ:

به پیوست قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده، که در جلسه علنی روز سه شنبه 

به تأیید شورای محترم نگهبان  56118/18/1 مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 821//56118 مورخ

 رسیده است، جهت اجرا ابالغ می شود:

با اصالحات و  2198902928 آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبمدت اجرای  _ماده واحده 

( به مدت یکسال تمدید می شود و در صورتی که 2188908910الحاقات بعدی، از تاریخ انقضای آن )

 در این مدت قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده الزم االجراء شود مهلت یاد شده به پایان می رسد.

 پارساامید علی 

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
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اعالم بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع 

( قانون مالیات 28( قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده )41( و )42خودروهای وارداتی موضوع مواد )

 های مستقیم

 /09//0//4 شماره:

 05/052//50 تاریخ:

( قانون مالیات های 51و ماده ) 56/1( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 46( و )42در اجرای مواد ) 

مستقیم، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و 

محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای 

 ;( اصالحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول526الثبت موضوع ماده ) حق

 بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل . - 5

 خودروهای وارداتی .مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال  - 2

 بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل . - 6

مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه  - 4

 خودروهای وارداتی.

 2/25شمسی برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال  //54با رعایت نکات ذیل )جهت اجرا در سال 

 میالدی برای خودروهای وارداتی( ارسال می شود.

( قانون الحاق موادی به قانون /5( اصالحی قانون ثبت )موضوع ماده )526( ماده )5با توجه به تبصره ) الف(

ثبت در مورد انواع خودروهای سبک مبنای وصول حق ال (56/4( مصوب ?تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با 

 ( قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.42درنظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده )

و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل،  ب( مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص 

باالبر، بونکر و میکسر بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق 

 ورودی

تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول 

 ه و وصول خواهد بود.مذکور قابل محاسب
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( قانون صدراالشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و 42( ماده )3ج( در اجرای تبصره )

مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره 

 شود.ر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان اعالم میبه کشور وارد می شوند توسط دفت مذکور تولید و یا

( ) مربوط به مالیات و عوارض شماره 4( و )6همچنین از آنجائیکه ارزش و مدل سال اعالم شده در جداول )

( ) مربوط به مالیات 2( و )5در جداول )  گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین ( مطابق ارزش های مندرج

باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل  تقال انواع خودرو( مینقل و ان

 ( فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعالم شود.2( و )5سال آنها در جداول )

 امید علی پارسا

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
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دا                      نام  

صادی        ور ا ی  و  وزارت ا   دارا

  
  
  

ورودي انواع حقوق گمركي ومجموع ارزش قيمت فروش و
  خودروهاي توليد داخل و وارداتي 

  الثبت)ماليات ، عوارض وحق(مبناي محاسبه 
  

                                    
 ) 2021 و 1400سال  در( جهت اجرا                                        

      

           
ی ی ور د                                                                                            یا سک ما   د ر

                                                                                         
  

یعاو  یا ی ما ی و  و

ور ی  یا ور ما  سازمان ا



 

    به                                                                                                                                                                                                                                                                   

  
  

  فهرست مندرجات :
  
  داخل  خودروهاي توليدانواع انتقال  ماليات نقل ومبناي محاسبه بهاي فروش  -  1
  
 انتقال ماليات نقل ومبناي محاسبه حقوق ورودي  مجموع ارزش گمركي و -  2

  خودروهاي وارداتي انواع
 
عوارض ساليانه  گذاري و عوارض شماره ماليات ومبناي محاسبه  بهاي فروش -  3

  توليد داخلسواري و وانت دوكابين خودروهاي انواع 
 
 عوارض ماليات ومبناي محاسبه حقوق ورودي  ارزش گمركي ومجموع  – 4

سواري و وانت دوكابين خودروهاي انواع عوارض ساليانه  گذاري و شماره
  وارداتي

  

1



 

  به                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

  

   ماليات نقل وانتقال مبناي محاسبه بهاي فروش  ) :1جدول (

  داخل توليدخودروهاي انواع    
  

  

  

  

  

ء سپري شدن هر سال از سال بهاي فروش مندرج در اين جدول ، با رعايت تقليل ارزش به ازا

) و حداكثر تا شصت درصد %10مدل خودرو و حداكثر تا شش سال به ميزان ساالنه ده درصد(

 123الثبت ماده  حققانون ماليات بر ارزش افزوده، مبناي محاسبه  42) موضوع ماده 60%(

ز مقررات قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي ا 10اصالحي قانون ثبت ( موضوع ماده 

  .خواهد بود)  1384 مصوب )1( مالي دولت

2



ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

140013991398139713961395
 سال  1394 و يا 

پايين تر

   انواع سواري
600,000------150,000,000انواع سواري پيكان1
2GL 405    880,000------220,000,000   پژو
1,520,000------380,000,000انواع پژو GLI  405       بنزيني3
1,600,000------400,000,000انواع پژو GLI  405    دوگانه سوز4
5GLX 405 1,320,000------330,000,000 پژو استيشن
885,000,0008,850,0007,965,0007,080,0006,195,0005,310,0004,425,0003,540,000انواع  پژو GLX 405 بنزيني6
940,000,0009,400,0008,460,0007,520,0006,580,0005,640,0004,700,0003,760,000انواع   پژو GLX 405 دوگانه سوز7
950,000,0009,500,0008,550,0007,600,0006,650,0005,700,0004,750,0003,800,000انواع   پژو SLX  405  بنزيني8
8,820,0007,840,0006,860,0005,880,0004,900,0003,920,000-980,000,000انواع   پژو SLX  405  دوگانه سوز9
10RDI و RD    960,000------240,000,000انواع   پژو
1,280,000------320,000,000پژو روآ11
1,360,000------340,000,000پژو روآ دو گانه سوز12
1,640,000------410,000,000پژو روآ سال بنزيني13
1,720,000------430,000,000پژو روآ سال دو گانه سوز14
400,000------100,000,000 پژو   15205
1,840,000------460,000,000 پژو 206 تيپ 161
965,000,0009,650,0008,685,0007,720,0006,755,0005,790,0004,825,0003,860,000 پژو 206(عادي ، جديد و تيپ 2)17

نوع خودرو رديف

                                                 بهاي فروش مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي توليد داخل                               

         براي اجرا در سال 1400

    بهاي فروش

3



ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

140013991398139713961395
 سال  1394 و يا 

پايين تر

نوع خودرو رديف

                                                 بهاي فروش مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي توليد داخل                               

         براي اجرا در سال 1400
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3,750,0003,000,000-----750,000,000 پژو 206 تيپ 183
2,200,000------550,000,000 پژو 206 تيپ 194
1,110,000,00011,100,0009,990,0008,880,0007,770,0006,660,0005,550,0004,440,000 پژو 206 تيپ 205
6,400,0005,120,000-----1,280,000,000 پژو 206 تيپ 6   اتوماتيك21
22(SD)      V1 3,200,000-----800,000,000 پژو 206 آريان
23V2  بنزيني و دوگانه سوز (SD) 4,250,0003,400,000----850,000,000پژو  206 آريان
4,000,0003,200,000----800,000,000 پژو 206 آريان V5(SD)  و V6 بنزيني و دوگانه سوز24
25(SD)      V7 3,200,000-----800,000,000 پژو 206 آريان
26(SD )      V8 1,150,000,00011,500,00010,350,0009,200,0008,050,0006,900,0005,750,0004,600,000 پژو 206  آريان
27(SD)      V9 6,000,0004,800,000----1,200,000,000 پژو 206  آريان
28V10  بنزيني و دوگانه سوز (SD) 3,320,000-----830,000,000پژو  206 آريان
29(SD)    V17 3,200,000-----800,000,000پژو  206  آريان
30(SD)    V19 3,200,000-----800,000,000پژو  206  آريان
31(SD)    V3,V20 3,320,000-----830,000,000 پژو 206 آريان
32(SD)    V22 3,200,000-----800,000,000پژو  206  آريان
33(SD)    V23 3,200,000-----800,000,000پژو  206  آريان
34(SD)    V26 3,200,000-----800,000,000پژو  206  آريان
35(SD)    V30 3,200,000-----800,000,000پژو  206  آريان
36(SD)    V31 3,200,000-----800,000,000پژو  206  آريان
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37(SD)    V32 3,200,000-----800,000,000پژو  206  آريان
1,340,000,00013,400,00012,060,00010,720,0009,380,0008,040,0006,700,0005,360,000پژو  207i  دنده معمولي38
1,760,000,00017,600,00015,840,00014,080,00012,320,00010,560,0008,800,0007,040,000پژو  207i  دنده معمولي  پانوراما39
1,740,000,00017,400,00015,660,00013,920,00012,180,00010,440,0008,700,0006,960,000پژو  207i  اتوماتيك40
1,760,000,00017,600,00015,840,00014,080,00012,320,00010,560,0008,800,0007,040,000پژو  207i صندوقدار اتوماتيك41
8,800,000------2,200,000,000پژو 407 دنده معمولي42
10,000,000------2,500,000,000پژو 407 اتوماتيك43
43,200,00038,400,00033,600,00028,800,00024,000,00019,200,000-4,800,000,000پژو  2008  اتوماتيك44
1,070,000,00010,700,0009,630,0008,560,0007,490,0006,420,0005,350,0004,280,000انواع پژو پارس( پرشيا،سفير)  دنده معمولي بنزيني45
1,110,000,00011,100,0009,990,0008,880,0007,770,0006,660,0005,550,0004,440,000انواع پژو پارس ( پرشيا،سفير)  دنده معمولي دوگانه سوز46
1,650,000,00016,500,00014,850,00013,200,00011,550,0009,900,0008,250,0006,600,000انواع  پژو پارس ( پرشيا ) اتوماتيك47
48LX  1,110,000,00011,100,0009,990,0008,880,0007,770,0006,660,0005,550,0004,440,000 پژو پارس
49TU5 با موتور  LX  1,110,000,00011,100,0009,990,0008,880,0007,770,0006,660,0005,550,0004,440,000 پژو پارس
50TU5 1,110,000,00011,100,0009,990,0008,880,0007,770,0006,660,0005,550,0004,440,000 پژو پارس با موتور
51ELX 9,600,0008,400,0007,200,0006,000,0004,800,000--1,200,000,000انواع  پژو پارس
52( XU7) 2,680,000------670,000,000 سمند معمولي بنزيني
2,760,000------690,000,000 سمند معمولي XU7 دوگانه سوز53
2,680,000------670,000,000 سمند  EL  بنزيني54
2,760,000------690,000,000 سمند EL دوگانه سوز55
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1,010,000,00010,100,0009,090,0008,080,0007,070,0006,060,0005,050,0004,040,000 سمند معمولي EF7  بنزيني56
1,060,000,00010,600,0009,540,0008,480,0007,420,0006,360,0005,300,0004,240,000 سمند معمولي EF7  دوگانه سوز57
1,020,000,00010,200,0009,180,0008,160,0007,140,0006,120,0005,100,0004,080,000 سمند   LX بنزيني58
1,070,000,00010,700,0009,630,0008,560,0007,490,0006,420,0005,350,0004,280,000سمند   LX دوگانه سوز59
1,010,000,00010,100,0009,090,0008,080,0007,070,0006,060,0005,050,0004,040,000 سمند   LX (EF7)  بنزيني60
1,060,000,00010,600,0009,540,0008,480,0007,420,0006,360,0005,300,0004,240,000 سمند    LX (EF7)  دوگانه سوز61
62L4/LX-JP4  2,680,000------670,000,000 سمند
63SE  7,680,0006,720,0005,760,0004,800,0003,840,000--960,000,000 سمند
5,810,0004,980,0004,150,0003,320,000---830,000,000 سمند سورن معمولي و مالتي پلكس XU7 بنزيني64
6,160,0005,280,0004,400,0003,520,000---880,000,000  سمند سورن معمولي  XU7 دوگانه سوز65
1,120,000,00011,200,00010,080,0008,960,0007,840,0006,720,0005,600,0004,480,000 سمند سورن  با موتور EF7 بنزيني66
67ELX (TU5)  6,370,0005,460,0004,550,0003,640,000---910,000,000 سمند سورن
1,170,000,00011,700,00010,530,0009,360,0008,190,0007,020,0005,850,0004,680,000 سمند سورن  ELX (EF7) بنزيني68
1,320,000,00013,200,00011,880,00010,560,0009,240,0007,920,0006,600,0005,280,000 سمند سورن توربو  ELX (EF7) بنزيني69
1,680,000,00016,800,00015,120,00013,440,00011,760,00010,080,0008,400,0006,720,000 سمند سورن پالس  ELX (EF7) بنزيني70
71P2  2,520,000------630,000,000 سمند سورن
3,320,000------830,000,000  سمند سرير(ليموزين)72
73EL   5,400,0004,500,0003,600,000----900,000,000رانا
74TU5   1,080,000,00010,800,0009,720,0008,640,0007,560,0006,480,0005,400,0004,320,000رانا
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75LX  TU5   1,080,000,00010,800,0009,720,0008,640,0007,560,0006,480,0005,400,0004,320,000رانا
76TU5    1,580,000,00015,800,00014,220,00012,640,00011,060,0009,480,0007,900,0006,320,000رانا پالس
77EF7   7,000,0006,000,0005,000,0004,000,000---1,000,000,000رانا
78(EF7)    1,290,000,00012,900,00011,610,00010,320,0009,030,0007,740,0006,450,0005,160,000دنا
79(EF7)  1,460,000,00014,600,00013,140,00011,680,00010,220,0008,760,0007,300,0005,840,000دنا پالس
80(EF7)  2,300,000,00023,000,00020,700,00018,400,00016,100,00013,800,00011,500,0009,200,000دنا پالس توربو
81(EF7)  3,290,000,00032,900,00029,610,00026,320,00023,030,00019,740,00016,450,00013,160,000دنا پالس توربو اتومات
82( MGB) 12,800,000------3,200,000,000سوزوكي گرند ويتارا  2000 دنده معمولي
83( AGB)14,000,000------3,500,000,000سوزوكي گرند ويتارا 2000 دنده اتوماتيك
84( MGB)  49,500,00044,000,00038,500,00033,000,00027,500,00022,000,000-5,500,000,000سوزوكي گرند ويتارا 2400 دنده معمولي
85( AGB)54,000,00048,000,00042,000,00036,000,00030,000,00024,000,000-6,000,000,000سوزوكي گرند ويتارا 2400 دنده اتوماتيك
26,100,00023,200,00020,300,00017,400,00014,500,00011,600,000-2,900,000,000هايما اس 5 ( S5 )   اتومات86
3,400,000,00034,000,00030,600,00027,200,00023,800,00020,400,00017,000,00013,600,000هايما اس 5 ( S5 )  توربو  اتومات87
16,450,00014,100,00011,750,0009,400,000---2,350,000,000هايما اس 7 ( S7 )  دنده معمولي88
31,500,00028,000,00024,500,00021,000,00017,500,00014,000,000-3,500,000,000هايما اس 7 ( S7 )   اتومات89
3,600,000,00036,000,00032,400,00028,800,00025,200,00021,600,00018,000,00014,400,000هايما اس 7 ( S7 )  توربو  اتومات90
15,300,00013,600,00011,900,00010,200,0008,500,0006,800,000-1,700,000,000دانگ فنگ H30 CROSS دنده معمولي91
17,100,00015,200,00013,300,00011,400,0009,500,0007,600,000-1,900,000,000دانگ فنگ H30 CROSS  اتومات92
24,300,00021,600,00018,900,00016,200,00013,500,00010,800,000-2,700,000,000دانگ فنگ S30 دنده معمولي93
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26,100,00023,200,00020,300,00017,400,00014,500,00011,600,000-2,900,000,000دانگ فنگ S30 دنده اتومات94
95( DM)( سفري) 1,480,000------370,000,000 پرايد  نسيم
6,300,0005,600,0004,900,0004,200,0003,500,0002,800,000-700,000,000انواع پرايد سايپا 111 بنزيني96
5,850,0005,200,0004,550,0003,900,0003,250,0002,600,000-650,000,000انواع پرايد سايپا 131 بنزيني97
6,210,0005,520,0004,830,0004,140,0003,450,0002,760,000-690,000,000 انواع پرايد سايپا 131 دوگانه سوز98
6,030,0005,360,0004,690,0004,020,0003,350,0002,680,000-670,000,000انواع پرايد سايپا 132 بنزيني99
6,210,0005,520,0004,830,0004,140,0003,450,0002,760,000-690,000,000 انواع پرايد سايپا 132 دوگانه سوز100
4,060,0003,480,0002,900,0002,320,000---580,000,000  انواع پرايد  سايپا 141 بنزيني101
4,130,0003,540,0002,950,0002,360,000---590,000,000 انواع پرايد سايپا 141دوگانه سوز102
1,480,000------370,000,000انواع پرايد صبا بنزيني103
1,560,000------390,000,000انواع پرايد صبا دوگانه سوز104
1,480,000------370,000,000ساير انواع  پرايد  صندوقدار بنزيني105
1,480,000------370,000,000ساير انواع پرايد هاچ بك  بنزيني106
1,560,000------390,000,000ساير انواع پرايد دوگانه سوز107
780,000,0007,800,0007,020,0006,240,0005,460,0004,680,0003,900,0003,120,000انواع تيبا بنزيني108
800,000,0008,000,0007,200,0006,400,0005,600,0004,800,0004,000,0003,200,000انواع تيبا دوگانه سوز109
930,000,0009,300,0008,370,0007,440,0006,510,0005,580,0004,650,0003,720,000انواع تيبا پالس110
870,000,0008,700,0007,830,0006,960,0006,090,0005,220,0004,350,0003,480,000انواع تيبا 2 (هاچ بك) بنزيني111
1,000,000,00010,000,0009,000,0008,000,0007,000,0006,000,0005,000,0004,000,000انواع تيبا 2 (هاچ بك) پالس112
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1131500cc  870,000,0008,700,0007,830,0006,960,0006,090,0005,220,0004,350,0003,480,000ساينا دنده معمولي
1141500cc  980,000,0009,800,0008,820,0007,840,0006,860,0005,880,0004,900,0003,920,000ساينا پالس دنده معمولي
1151500cc  1,450,000,00014,500,00013,050,00011,600,00010,150,0008,700,0007,250,0005,800,000ساينا دنده اتومات
1161500cc     1,140,000,00011,400,00010,260,0009,120,0007,980,0006,840,0005,700,0004,560,000كوييك دنده معمولي
1171500cc دنده معمولي R 1,230,000,00012,300,00011,070,0009,840,0008,610,0007,380,0006,150,0004,920,000كوييك
1181500cc 1,750,000,00017,500,00015,750,00014,000,00012,250,00010,500,0008,750,0007,000,000كوييك (پالس) اتومات
1191500cc   2,400,000,00024,000,00021,600,00019,200,00016,800,00014,400,00012,000,0009,600,000شاهين دنده معمولي
1201500cc   9,100,0007,800,0006,500,0005,200,000---1,300,000,000زوتي آريو دنده معمولي
1211600cc   15,750,00014,000,00012,250,00010,500,0008,750,0007,000,000-1,750,000,000زوتي آريو دنده معمولي
1221600cc   18,900,00016,800,00014,700,00012,600,00010,500,0008,400,000-2,100,000,000زوتي آريو دنده اتومات
1231600cc  دنده معمولي TD 39,600,00035,200,00030,800,00026,400,00022,000,00017,600,000-4,400,000,000كيا سراتو
1242000cc  دنده اتومات TD 43,200,00038,400,00033,600,00028,800,00024,000,00019,200,000-4,800,000,000كيا سراتو
23,850,00021,200,00018,550,00015,900,00013,250,00010,600,000-2,650,000,000چانگان  CS35  1600cc دنده معمولي125
27,000,00024,000,00021,000,00018,000,00015,000,00012,000,000-3,000,000,000چانگان  CS35  1600cc دنده اتومات126
45,000,00040,000,00035,000,00030,000,00025,000,00020,000,000-5,000,000,000سيتروئن  C3 1600cc  دنده اتومات127
3,600,000------900,000,000سيتروئن  زانتيا 1800 سوپر لوكس128
129X 5,000,000------1,250,000,000سيتروئن  زانتيا  2000 مدل
130SX 5,000,000------1,250,000,000سيتروئن  زانتيا 2000 مدل
6,600,000------1,650,000,000سيتروئن  زانتيا  (2 )131
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1,800,000------450,000,000  كاروان( توليد سايپا)132
133MT2 3,200,000------800,000,000  ريو معمولي و
3,600,000------900,000,000  ريو (SLX )اتوماتيك134
135E0 (لوگان-L90)903,800,000------950,000,000رنو  تندر
136E1 (لوگان-L90)907,980,0006,840,0005,700,0004,560,000---1,140,000,000رنو  تندر
137E2  (LP-لوگان-L90)9017,820,00015,840,00013,860,00011,880,0009,900,0007,920,000-1,980,000,000 رنو تندر
138E2  21,600,00019,200,00016,800,00014,400,00012,000,0009,600,000-2,400,000,000 رنو تندر90 اتومات
3,960,000------990,000,000رنو تندرE0  90 دوگانه سوز139
8,260,0007,080,0005,900,0004,720,000---1,180,000,000رنو  تندر90 (L90 -لوگان ) E1 دوگانه سوز140
8,890,0007,620,0006,350,0005,080,000---1,270,000,000رنو  تندر90 (L90 -لوگان -LP) E2 دوگانه سوز141
19,800,00017,600,00015,400,00013,200,00011,000,0008,800,000-2,200,000,000رنو  تندر  90  پالس دنده معمولي142
27,900,00024,800,00021,700,00018,600,00015,500,00012,400,000-3,100,000,000رنو  تندر  90  پالس دنده اتومات143
3,400,000------850,000,000رنو  تندر 90  سفري144
18,000,00016,000,00014,000,00012,000,00010,000,0008,000,000-2,000,000,000رنو پارس تندر145
1461600cc   20,700,00018,400,00016,100,00013,800,00011,500,0009,200,000-2,300,000,000رنو ساندرو دنده معمولي
1471600cc   27,900,00024,800,00021,700,00018,600,00015,500,00012,400,000-3,100,000,000رنو ساندرو دنده اتومات
1481600cc 22,950,00020,400,00017,850,00015,300,00012,750,00010,200,000-2,550,000,000رنو ساندرو استپ وي دنده معمولي
1491600cc 29,250,00026,000,00022,750,00019,500,00016,250,00013,000,000-3,250,000,000رنو ساندرو استپ وي دنده اتومات
5,800,000------1,450,000,000  رنو مگان 1501600
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151( E1 )    1600 8,200,000------2,050,000,000  رنو مگان
152( E2 )    1600 12,750,00010,200,000-----2,550,000,000  رنو مگان
153(E1& E2 )14,250,00011,400,000-----2,850,000,000  رنو مگان 2000 دنده معمولي
154(E1& E2 )15,250,00012,200,000-----3,050,000,000  رنو مگان   2000 اتومات
155PK     500,000------125,000,000انواع سواري رنو
320,000------80,000,000  رنو5، سپند 1 وجوانان156
360,000------90,000,000  رنو سپند1572
640,000------160,000,000  رنو      15821
16,000,000------4,000,000,000نيسان  ماكسيما دنده معمولي159
20,800,000------5,200,000,000نيسان  ماكسيما اتوماتيك160
4,400,000------1,100,000,000  نيسان پاترول 4 درب161
4,400,000------1,100,000,000  نيسان پاترول 2 درب162
5,000,000------1,250,000,000  نيسان پاترول سافاري163
14,400,000------3,600,000,000 نيسان  رونيز164
14,800,000------3,700,000,000نيسان رونيز پولرسان165
10,000,000------2,500,000,000نيسان سرانزا166
10,400,000------2,600,000,000نيسان سرانزاي پولرسان167
32,500,00026,000,000-----6,500,000,000نيسان تينا MID كالس168
35,000,00028,000,000-----7,000,000,000نيسان تينا HI  كالس169
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21,000,00016,800,000-----4,200,000,000نيسان قشقايي MID  كالس170
23,000,00018,400,000-----4,600,000,000نيسان قشقايي HI  كالس171
1721500cc دنده معمولي H220  11,700,00010,400,0009,100,0007,800,0006,500,0005,200,000-1,300,000,000برليانس
1731500cc دنده اتومات H220  14,850,00013,200,00011,550,0009,900,0008,250,0006,600,000-1,650,000,000برليانس
1741500cc دنده معمولي H230  13,050,00011,600,00010,150,0008,700,0007,250,0005,800,000-1,450,000,000برليانس
1751500cc دنده اتومات H230  15,750,00014,000,00012,250,00010,500,0008,750,0007,000,000-1,750,000,000برليانس
1761500cc دنده معمولي H320  14,850,00013,200,00011,550,0009,900,0008,250,0006,600,000-1,650,000,000برليانس
1771650cc دنده معمولي H320  17,100,00015,200,00013,300,00011,400,0009,500,0007,600,000-1,900,000,000برليانس
1781500cc دنده اتومات H320  16,200,00014,400,00012,600,00010,800,0009,000,0007,200,000-1,800,000,000برليانس
1791650cc دنده اتومات H320  20,700,00018,400,00016,100,00013,800,00011,500,0009,200,000-2,300,000,000برليانس
1801500cc دنده معمولي H330  15,300,00013,600,00011,900,00010,200,0008,500,0006,800,000-1,700,000,000برليانس
1811650cc دنده معمولي H330  17,550,00015,600,00013,650,00011,700,0009,750,0007,800,000-1,950,000,000برليانس
1821500cc دنده اتومات H330  19,800,00017,600,00015,400,00013,200,00011,000,0008,800,000-2,200,000,000برليانس
1831650cc دنده اتومات H330  21,150,00018,800,00016,450,00014,100,00011,750,0009,400,000-2,350,000,000برليانس
1841500cc دنده اتومات  C3  21,600,00019,200,00016,800,00014,400,00012,000,0009,600,000-2,400,000,000برليانس كراس
1851650cc دنده اتومات C3  25,200,00022,400,00019,600,00016,800,00014,000,00011,200,000-2,800,000,000برليانس كراس
186JINBI HAISE H2L 53,550,00047,600,00041,650,00035,700,00029,750,00023,800,000-5,950,000,000آمبوالنس برليانس
187G5  14,100,00011,750,0009,400,000----2,350,000,000گك گونو
188GX5  17,100,00014,250,00011,400,000----2,850,000,000گك گونو
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6,600,000------1,650,000,000  موسو 4 سيلندر  دنده معمولي 1892300
8,000,000------2,000,000,000  موسو 4 سيلندر  دنده اتومات 1902300
7,200,000------1,800,000,000  موسو 6 سيلندر  دنده معمولي 1913200
11,200,000------2,800,000,000  موسو 6 سيلندر  دنده اتومات 1923200
193GS800,000------200,000,000سواري كار  پاژن 4 سيلندر
194GLV30009,600,000------2,400,000,000 سواري كار پاژن 6 سيلندر
600,000------150,000,000  لندرور195
1,200,000------300,000,000  جيپ  آهو196
1,200,000-300,000,000  جيپ  توسن197
1,200,000------300,000,000  جيپ  شهباز198
1,200,000------300,000,000  جيپ صحرا كروكي199
1,400,000------350,000,000  جيپ صحرا سقف دار(كالسكه اي)200
2,200,000------550,000,000  جيپ سفير201
6,000,000------1,500,000,000  كيان GX(فتح)202
7,600,000------1,900,000,000  كيان GXRدنده معمولي(فتح)203
8,400,000------2,100,000,000  كيانGXRدنده اتوماتيك(فتح)204
205GXR 8,400,000------2,100,000,000تويوتا لندكروزر
1,800,000------450,000,000  دوو سي يلو206
1,200,000------300,000,000  دوو ماتيز207
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800,000------200,000,000  سيناد   2081
880,000------220,000,000  سيناد   2 209
1,040,000------260,000,000  سيناد كوپه210
2,600,000------650,000,000پروتون ويرا( سدان و هاچ بك )211
3,800,000------950,000,000پروتون جنتو GEN2  دنده معمولي212
4,400,000------1,100,000,000پروتون جنتو GEN2   اتوماتيك213
1,000,000------250,000,000سواري آنا214
2,600,000------650,000,000سواري كار( ون )  غزال215
2,600,000------650,000,000 سواري كار نارون(پالك شخصي) و  ون سوبول216
2,400,000------600,000,000 سواري كار نارون  پالك عمومي217
218( FAW ) 3,200,000------800,000,000ون سيبا
2,200,000------550,000,000  ليفان 219520
220520I 2,800,000------700,000,000  ليفان
2211600cc          620 4,800,000------1,200,000,000  ليفان
2221800cc          620 10,850,0009,300,0007,750,0006,200,000---1,550,000,000  ليفان
30,100,00025,800,00021,500,00017,200,000---4,300,000,000  ليفان 2400cc          820  اتومات223
2241500cc دنده معمولي X50 13,300,00011,400,0009,500,0007,600,000---1,900,000,000  ليفان
2251500cc دنده اتومات X50 16,450,00014,100,00011,750,0009,400,000---2,350,000,000  ليفان
2261800cc دنده معمولي X60 15,050,00012,900,00010,750,0008,600,000---2,150,000,000  ليفان
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2271800cc دنده اتومات X60 19,950,00017,100,00014,250,00011,400,000---2,850,000,000  ليفان
4,200,000------1,050,000,000جك توجوي  هاچ بك228
4,200,000------1,050,000,000جك توجوي  صندوق دار229
230J3  1300cc 4,600,000------1,150,000,000جك
3,200,000,00032,000,00028,800,00025,600,00022,400,00019,200,00016,000,00012,800,000جك J4  1500cc اتومات231
14,700,00012,600,00010,500,0008,400,000---2,100,000,000جك J5  1500cc  دنده معمولي232
22,400,00019,600,00016,800,00014,000,00011,200,000--2,800,000,000جك J5  1800cc  دنده اتومات233
4,440,000,00044,400,00039,960,00035,520,00031,080,00026,640,00022,200,00017,760,000جك S3 1600cc  دنده اتومات234
32,400,00028,350,00024,300,00020,250,00016,200,000--4,050,000,000جك S5 2000cc  دنده معمولي235
6,410,000,00064,100,00057,690,00051,280,00044,870,00038,460,00032,050,00025,640,000جك S5 2000cc  دنده اتومات236
28,800,00025,200,00021,600,00018,000,00014,400,000--3,600,000,000هيوندا I10  1250cc   اتومات237
42,400,00037,100,00031,800,00026,500,00021,200,000--5,300,000,000هيوندا I20  1400cc   اتومات238
43,600,00038,150,00032,700,00027,250,00021,800,000--5,450,000,000هيوندا اكسنت 1600cc  اتومات239
81,900,00072,800,00063,700,00054,600,00045,500,00036,400,000-9,100,000,000هيوندا النترا 2000cc  اتومات240
22,500,00020,000,00017,500,00015,000,00012,500,00010,000,000-2,500,000,000بي واي دي اف BYD F3 1500cc   3  دنده اي241
44,800,00039,200,00033,600,00028,000,00022,400,000--5,600,000,000بي واي دي اس BYD S6 2400cc   6  اتومات242
24,300,00021,600,00018,900,00016,200,00013,500,00010,800,000-2,700,000,000ام جي 360 دنده اي243
30,600,00027,200,00023,800,00020,400,00017,000,00013,600,000-3,400,000,000ام جي 360 اتومات244
33,300,00029,600,00025,900,00022,200,00018,500,00014,800,000-3,700,000,000ام جي 360 اتومات توربو245
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246RX5 - 2AB1PA 2000cc     70,200,00062,400,00054,600,00046,800,00039,000,00031,200,000-7,800,000,000ام جي هاچ بك
247RX5 - 2AB3PA 2000cc76,500,00068,000,00059,500,00051,000,00042,500,00034,000,000-8,500,000,000ام جي سواري كار
248GC6  1500cc  24,300,00021,600,00018,900,00016,200,00013,500,00010,800,000-2,700,000,000جيلي اتومات
5,000,000------1,250,000,000انواع سواري مزدا 249323
7,600,000------1,900,000,000  مزدا 2 تيپ يك250
17,400,00014,500,00011,600,000----2,900,000,000  مزدا 2 تيپ دو251
11,600,000------2,900,000,000  مزدا 3 تيپ يك252
12,200,000------3,050,000,000  مزدا 3 تيپ دو253
13,000,000------3,250,000,000  مزدا 3 تيپ سه254
15,600,000------3,900,000,000 مزدا 3 جديد تيپ 1 سدان255
16,000,000------4,000,000,000 مزدا 3 جديد تيپ 2 سدان256
50,400,00044,800,00039,200,00033,600,00028,000,00022,400,000-5,600,000,000 مزدا 3 جديد تيپ 3 سدان257
6,500,000,00065,000,00058,500,00052,000,00045,500,00039,000,00032,500,00026,000,000 مزدا 3 جديد تيپ 4 سدان258
15,600,000------3,900,000,000 مزدا 3 جديد تيپ 1 هاچ بك259
16,800,000------4,200,000,000 مزدا 3 جديد تيپ 3  هاچ بك260
16,800,000------4,200,000,000 مزدا 3 جديد تيپ 4 هاچ بك261
2621600cc   3 16,500,00013,200,000-----3,300,000,000 مزدا
263B30 -1600CC 3,400,000,00034,000,00030,600,00027,200,00023,800,00020,400,00017,000,00013,600,000فائو بسترون آسا
264B50 -1600CC 8,600,000------2,150,000,000فائو بسترون آسا
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265B50F -1800CC 26,400,00023,100,00019,800,00016,500,00013,200,000--3,300,000,000فائو بسترون آسا
266CF23 18,000,00015,000,00012,000,000----3,000,000,000لندمارك
18,600,00015,500,00012,400,000----3,100,000,000لندمارك CF23 پولرسان267
2682400CC 24,500,00021,000,00017,500,00014,000,000---3,500,000,000آمبوالنس كاپرا
15,600,000------3,900,000,000پاجرو دنده معمولي269
18,000,000------4,500,000,000پاجرو دنده اتوماتيك270
11,200,000------2,800,000,000هيونداي آوانته دنده معمولي271
13,600,000------3,400,000,000هيوندي آوانته دنده اتوماتيك272
2,400,000------600,000,000هيونداي  ورنا  1500ccدنده اي273
4,800,000------1,200,000,000هيونداي ورنا 1600 دنده معمولي274
7,200,000------1,800,000,000هيونداي ورنا1600 اتوماتيك275
15,600,000------3,900,000,000چيرمن هايلوكس276600
277S5008,800,000------2,200,000,000چيرمن لوكس
278S5008,800,000------2,200,000,000چيرمن هايلوكس
15,600,000------3,900,000,000كوراندو3200(كروك،HL ,L)6 سيلندر279
12,800,000------3,200,000,000كوراندو2300(كروك،HL ,L)4 سيلندر280
2,250,0001,800,000-----450,000,000ام وي ام  MVM110 عادي 3 سيلندر281
3,600,0003,000,0002,400,000----600,000,000ام وي ام  MVM110 عادي 4 سيلندر282
3,900,0003,250,0002,600,000----650,000,000ام وي ام MVM110   اتوماتيك 4  سيلندر283
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9,450,0008,400,0007,350,0006,300,0005,250,0004,200,000-1,050,000,000ام وي ام MVM110S    جديد284
285MVM   315S 2,720,000,00027,200,00024,480,00021,760,00019,040,00016,320,00013,600,00010,880,000ام وي ام
286MVM   315H 2,750,000,00027,500,00024,750,00022,000,00019,250,00016,500,00013,750,00011,000,000ام وي ام
3,730,000,00037,300,00033,570,00029,840,00026,110,00022,380,00018,650,00014,920,000ام وي ام MVM315 پالس اتوماتيك287
288MVM       530 8,100,0006,750,0005,400,000----1,350,000,000ام وي ام
13,300,00011,400,0009,500,0007,600,000---1,900,000,000ام وي ام MVM       550  دنده معمولي289
17,600,00015,400,00013,200,00011,000,0008,800,000--2,200,000,000ام وي ام MVM       550  دنده اتومات290
3,560,000,00035,600,00032,040,00028,480,00024,920,00021,360,00017,800,00014,240,000ام وي ام  MVM   X22  دنده معمولي291
4,360,000,00043,600,00039,240,00034,880,00030,520,00026,160,00021,800,00017,440,000ام وي ام  MVM   X22  دنده اتومات292
13,200,00011,000,0008,800,000----2,200,000,000ام وي ام  MVM   X33  دنده معمولي293
16,200,00013,500,00010,800,000----2,700,000,000ام وي ام  MVM   X33  دنده اتومات294
35,100,00031,200,00027,300,00023,400,00019,500,00015,600,000-3,900,000,000ام وي ام  MVM   X33 S  دنده معمولي295
5,170,000,00051,700,00046,530,00041,360,00036,190,00031,020,00025,850,00020,680,000ام وي ام  MVM   X33 S  دنده اتومات296
7,570,000,00075,700,00068,130,00060,560,00052,990,00045,420,00037,850,00030,280,000ام وي ام  MVM   X55    دنده اتومات297
45,900,00040,800,00035,700,00030,600,00025,500,00020,400,000-5,100,000,000انواع چري  تيگو 5  دنده معمولي298
6,680,000,00066,800,00060,120,00053,440,00046,760,00040,080,00033,400,00026,720,000انواع چري تيگو 5  دنده اتومات299
8,820,000,00088,200,00079,380,00070,560,00061,740,00052,920,00044,100,00035,280,000انواع چري تيگو 7  دنده اتومات300
4,480,000,00044,800,00040,320,00035,840,00031,360,00026,880,00022,400,00017,920,000انواع چري آريزو 5 دنده معمولي301
5,560,000,00055,600,00050,040,00044,480,00038,920,00033,360,00027,800,00022,240,000انواع چري آريزو 5 دنده اتومات302
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7,770,000,00077,700,00069,930,00062,160,00054,390,00046,620,00038,850,00031,080,000انواع چري آريزو 6 دنده اتومات303
3041500cc  دنده معمولي V5 (وال) 10,800,0009,600,0008,400,0007,200,0006,000,0004,800,000-1,200,000,000راين
3051500cc  دنده اتومات V5 (وال) 13,500,00012,000,00010,500,0009,000,0007,500,0006,000,000-1,500,000,000راين
16,000,00014,000,00012,000,00010,000,0008,000,000--2,000,000,000گريت وال وليكس C30  دنده معمولي306
307(CVT) اتومات  C30 18,000,00015,750,00013,500,00011,250,0009,000,000--2,250,000,000گريت وال وليكس
308M4  1500cc  16,800,00014,400,00012,000,0009,600,000---2,400,000,000گريت وال هاوال
3091500cc  اتومات H2 47,250,00042,000,00036,750,00031,500,00026,250,00021,000,000-5,250,000,000هاوال
310H6  2400cc   30,100,00025,800,00021,500,00017,200,000---4,300,000,000گريت وال هاوال
3112000cc  اتومات H9 61,200,00054,400,00047,600,00040,800,00034,000,00027,200,000-6,800,000,000هاوال
3121500cc 14,800,00012,950,00011,100,0009,250,0007,400,000--1,850,000,000بايك سابرينا صندوقدار
3131500cc 20,250,00018,000,00015,750,00013,500,00011,250,0009,000,000-2,250,000,000بايك سابرينا  هاچ بك
314D20 1500cc 2,900,000,00029,000,00026,100,00023,200,00020,300,00017,400,00014,500,00011,600,000بايك هاچ بك دنده معمولي
315D20 1500cc  3,300,000,00033,000,00029,700,00026,400,00023,100,00019,800,00016,500,00013,200,000بايك هاچ بك اتومات
316X25 1500cc 3,100,000,00031,000,00027,900,00024,800,00021,700,00018,600,00015,500,00012,400,000بايك هاچ بك دنده معمولي
317X25 1500cc  3,550,000,00035,500,00031,950,00028,400,00024,850,00021,300,00017,750,00014,200,000بايك هاچ بك اتومات
3181500cc 8,200,000,00082,000,00073,800,00065,600,00057,400,00049,200,00041,000,00032,800,000جيانگ نان كوپا رويال اتومات
3191500cc 8,800,000,00088,000,00079,200,00070,400,00061,600,00052,800,00044,000,00035,200,000جيانگ نان كوپا فلگشيپ اتومات
3201500cc 9,200,000,00092,000,00082,800,00073,600,00064,400,00055,200,00046,000,00036,800,000جيانگ نان كوپا نيو فيس اتومات
3212000cc  10,440,000,000104,400,00093,960,00083,520,00073,080,00062,640,00052,200,00041,760,000فوتون ساوانا
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         براي اجرا در سال 1400
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3221500cc  اتومات X5 6,770,000,00067,700,00060,930,00054,160,00047,390,00040,620,00033,850,00027,080,000هن تنگ
3232000cc  اتومات X7 7,410,000,00074,100,00066,690,00059,280,00051,870,00044,460,00037,050,00029,640,000هن تنگ
3241300cc  اتومات T3 40,500,00036,000,00031,500,00027,000,00022,500,00018,000,000-4,500,000,000بيسو
325  SWM  G01  1500cc    8,300,000,00083,000,00074,700,00066,400,00058,100,00049,800,00041,500,00033,200,000اس دبليو ام
326  SWM  G01F  1500cc 9,100,000,00091,000,00081,900,00072,800,00063,700,00054,600,00045,500,00036,400,000اس دبليو ام
327SX6  1500cc (جويرا) 54,000,00048,000,00042,000,00036,000,00030,000,00024,000,000-6,000,000,000فردا
328XK  1600cc 7,000,000,00070,000,00063,000,00056,000,00049,000,00042,000,00035,000,00028,000,000سانگ يانگ تيوولي
28,000,00024,000,00020,000,00016,000,000---4,000,000,000ون  فوتون  13 نفره  بنزيني329
29,050,00024,900,00020,750,00016,600,000---4,150,000,000ون  فوتون  13 نفره  ديزلي330
3312400cc  7,970,000,00079,700,00071,730,00063,760,00055,790,00047,820,00039,850,00031,880,000ون وانا
3322400cc  8,200,000,00082,000,00073,800,00065,600,00057,400,00049,200,00041,000,00032,800,000ون وانا با كاربري آمبوالنس
333HKL6540   30,100,00025,800,00021,500,00017,200,000---4,300,000,000ون جوي النگ
334HKL6540   35,700,00030,600,00025,500,00020,400,000---5,100,000,000آمبوالنس جوي النگ
335A36-13 35,000,00030,000,00025,000,00020,000,000---5,000,000,000سواري كار (ون) ايويكو
336A36-15  11,000,000,000110,000,00099,000,00088,000,00077,000,00066,000,00055,000,00044,000,000سواري كار (ون) ايويكو
337H350     13,000,000,000130,000,000117,000,000104,000,00091,000,00078,000,00065,000,00052,000,000سواري كار(ون) هيوندا
3,600,000------900,000,000  فولكس واگن گل338
1,400,000------350,000,000 هافي لوبو339
2,000,000------500,000,000فيات سي نا340
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1,400,000------350,000,000چري A15  بنزيني341
1,600,000------400,000,000چري A15  دوگانه سوز342
2,200,000------550,000,000چري ويانا  بنزيني343
2,400,000------600,000,000(كروكي )وست فيلد344
345E200 24,000,000------6,000,000,000  بنز
346E200K  24,800,000------6,200,000,000  بنز
347E200K  Avantgard  25,600,000------6,400,000,000  بنز
348E280  24,800,000------6,200,000,000  بنز
349E280  Avantgard  34,000,000------8,500,000,000  بنز
350E280 Elegance 32,800,000------8,200,000,000  بنز
351E280K  Avantgard  33,600,000------8,400,000,000  بنز
352E280K   Elegance 32,800,000------8,200,000,000  بنز
353E350 26,400,000------6,600,000,000  بنز
354E350  Avantgard  32,800,000------8,200,000,000  بنز
355E350K  Avantgard  32,800,000------8,200,000,000  بنز
356MB 140   2,000,000------500,000,000  بنز

ساير  انواع  سواري  بيش  از    چهارسيلندر       357
4,800,000------1,200,000,000مدل 1387-1392
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ساير  انواع  سواري  بيش  از    چهارسيلندر           358
3,000,000------750,000,000مدل 1381-1386

ساير  انواع  سواري  بيش  از    چهارسيلندر            359
2,000,000------500,000,000   مدل 1376-1380

ساير  انواع  سواري  بيش  از    چهارسيلندر           360
1,000,000------250,000,000مدل 1375 و پايين تر

ساير انواع سواري چهار سيلندر                    361
2,400,000------600,000,000مدل 1387-1392

ساير انواع سواري چهار سيلندر                     362
1,200,000------300,000,000مدل 1381-1386

ساير انواع سواري چهار سيلندر                     363
720,000------180,000,000مدل 1376-1380

ساير انواع سواري چهار سيلندر                      364
560,000------140,000,000مدل 1375 و پائين تر

320,000------80,000,000ساير انواع سواري كمتر از چهار سيلندر365
2,000,000------500,000,000آمبوالنس نيسان پاترول366
3672000CC   A3  1,600,000------400,000,000آمبوالنس مزدا
2,000,000------500,000,000آمبوالنس مزدا 368
369MB 140 3,400,000------850,000,000آمبوالنس بنز
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2,400,000------600,000,000آمبوالنس (فتح)370
2,400,000------600,000,000آمبوالنس تويوتا لندكروز	3Fشش سيلندر371
3,400,000------850,000,000آمبوالنس تويوتا لندكروز 3724500
1,600,000------400,000,000آمبوالنس كاروان ساالر 37377
37,500,00030,000,000-----7,500,000,000آمبوالنس بنز (ون) اسپرينتر374
375JAC SUNRAY 2700cc  29,000,00023,200,000-----5,800,000,000آمبوالنس جك سان ري
4,000,000------1,000,000,000آمبوالنس سرانزا مدل سپهر376
1,800,000------450,000,000سايرانواع آمبوالنس سال 1391 و پايين تر377

  انواع وانت  دوكابين  
378GLD   9,600,000------2,400,000,000وانت دوكابين پاژن شش سيلندر
379GD 1,800,000------450,000,000وانت دوكابين پاژن چهار سيلندر
380TLD  23,400,00019,500,00015,600,000----3,900,000,000 وانت دوكابين پاژن هرور
1,200,000------300,000,000وانت دوكابين الوند381
2,600,000------650,000,000وانت دوكابين الوند مدل تويوتا لندكروز 3824500
2,000,000------500,000,000وانت دوكابين پول رسان 3F  شش سيلندر383
2,600,000------650,000,000وانت دوكابين پول رسان تويوتا لندكروز3844500
385MB1402,600,000------650,000,000وانت دوكابين بنز
13,600,00011,900,00010,200,0008,500,0006,800,000--1,700,000,000وانت دوكابين مزدا بنزيني( ان ژكتوري 2000 )386
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14,000,00012,250,00010,500,0008,750,0007,000,000--1,750,000,000وانت دوكابين مزدا دوگانه سوز (2000)387
880,000------220,000,000وانت دو كابين  مزدا كاربراتوري 3882000
3,750,0003,000,000-----750,000,000وانت دوكابين مزدا كارو(چانگهه)389
9,600,0008,400,0007,200,0006,000,0004,800,000--1,200,000,000وانت دوكابين مزدا كارا 3901700
391(DAE) 2000 2,000,000,00020,000,00018,000,00016,000,00014,000,00012,000,00010,000,0008,000,000وانت دوكابين مزدا كارا
5,000,000,00050,000,00045,000,00040,000,00035,000,00030,000,00025,000,00020,000,000وانت دو كابين  كاپرا  دو ديفرانسيل392
15,000,00012,000,000-----3,000,000,000وانت دو كابين  كاپرا  تك ديفرانسيل393

394 TFS85 وانت دو كابين ايسوزو دو ديفرانسيل
TFR85 3000 وcc (D-MAX)7,700,000,000--61,600,00053,900,00046,200,00038,500,00030,800,000

22,250,00017,800,000-----4,450,000,000وانت (نيسان )پيكاپ دوكابين  بنزيني395
22,750,00018,200,000-----4,550,000,000وانت (نيسان )پيكاپ دوكابين دوگانه سوز396
4,870,000,00048,700,00043,830,00038,960,00034,090,00029,220,00024,350,00019,480,000وانت دو كابين  پيكاپ ريچ397
6,800,000------1,700,000,000وانت دوكابين گريت وال وينگل 3983
28,800,00025,200,00021,600,00018,000,00014,400,000--3,600,000,000وانت دوكابين گريت وال وينگل 5  تك ديفرانسيل399
33,600,00029,400,00025,200,00021,000,00016,800,000--4,200,000,000وانت دوكابين گريت وال وينگل 5  دو ديفرانسيل400
39,200,00034,300,00029,400,00024,500,00019,600,000--4,900,000,000وانت دوكابين گريت وال وينگل 6  دو ديفرانسيل ديزل401
402GA1020 4,800,000------1,200,000,000وانت دوكابين گونوتروي
7,050,000,00070,500,00063,450,00056,400,00049,350,00042,300,00035,250,00028,200,000وانت پيكاپ دوكابين فوتون بنزيني تونلند دو ديفرانسيل403
6,600,000,00066,000,00059,400,00052,800,00046,200,00039,600,00033,000,00026,400,000وانت پيكاپ دوكابين فوتون ديزلي تونلند تك ديفرانسيل404
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7,500,000,00075,000,00067,500,00060,000,00052,500,00045,000,00037,500,00030,000,000وانت پيكاپ دوكابين فوتون ديزلي تونلند دو ديفرانسيل405
4062400cc   67,500,00060,000,00052,500,00045,000,00037,500,00030,000,000-7,500,000,000وانت دوكابين آميكو آسنا
800,000------200,000,000وانت دوكابين كيش خودرو407
1,000,000------250,000,000ساير انواع وانت هاي دوكابين 1391 و پايين تر408

  انواع وانت تك كابين
2,750,0002,200,000-----550,000,000انواع وانت پيكان (باردو ، OHV و ... ) بنزيني409
3,000,0002,400,000-----600,000,000انواع وانت پيكان (باردو و OHV و ...)دوگانه سوز410
4111700cc  1,110,000,00011,100,0009,990,0008,880,0007,770,0006,660,0005,550,0004,440,000وانت تك كابين آريسان دوگانه سوز
412(U90)90  17,100,00015,200,00013,300,00011,400,0009,500,0007,600,000-1,900,000,000وانت رنو تندر پيكاپ
1,690,000,00016,900,00015,210,00013,520,00011,830,00010,140,0008,450,0006,760,000وانت نيسان(زامياد)  (ون،كمپرسي و...) بنزيني413
1,880,000,00018,800,00016,920,00015,040,00013,160,00011,280,0009,400,0007,520,000وانت نيسان (زامياد) (ون،كمپرسي و...) دوگانه سوز414
2,420,000,00024,200,00021,780,00019,360,00016,940,00014,520,00012,100,0009,680,000وانت نيسان (زامياد)( ون و ... ) ديزل415
4,000,000------1,000,000,000 وانت نيسان (زامياد) شوكا416
2,050,000,00020,500,00018,450,00016,400,00014,350,00012,300,00010,250,0008,200,000 وانت پادرا (زامياد)417
2,100,000,00021,000,00018,900,00016,800,00014,700,00012,600,00010,500,0008,400,000 وانت پادرا پالس (زامياد)418
10,350,0009,200,0008,050,0006,900,0005,750,0004,600,000-1,150,000,000 وانت دركا (زامياد)419
820,000,0008,200,0007,380,0006,560,0005,740,0004,920,0004,100,0003,280,000وانت تك كابين پرايد (سايپا) 420151
930,000,0009,300,0008,370,0007,440,0006,510,0005,580,0004,650,0003,720,000وانت تك كابين پرايد (سايپا) 151 پالس421
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1,200,000------300,000,000وانت  تك كابين پاژن422
423Deer 3,000,000------750,000,000وانت تك كابين
800,000------200,000,000وانت لندروور424
425MB140 2,200,000------550,000,000وانت تك كابين بنز
1,000,000------250,000,000وانت نيسان پاترول426
1,200,000------300,000,000وانت تك كابين سهند (ساده)427
2,400,000------600,000,000وانت تك كابين سهند مدل تويوتا لندكروز 4284000
2,400,000------600,000,000وانت تك كابين سهند مدل تويوتا لندكروز 4294500
13,200,00011,550,0009,900,0008,250,0006,600,000--1,650,000,000وانت تك كابين مزدا بنزيني  ( ان ژكتوري 2000)430
13,600,00011,900,00010,200,0008,500,0006,800,000--1,700,000,000وانت تك كابين مزدا دوگانه سوز 4312000
1,000,000------250,000,000وانت تك كابين   مزدا كاربراتوري4322000
3,000,0002,400,000-----600,000,000وانت تك كابين مزدا  كارو ( چانگهه)433
10,400,0009,100,0007,800,0006,500,0005,200,000--1,300,000,000وانت تك كابين مزدا  كارا 4341700
435(2000DAE) 2000 1,850,000,00018,500,00016,650,00014,800,00012,950,00011,100,0009,250,0007,400,000وانت تك كابين مزدا كارا
800,000------200,000,000انواع وانت مزدا1600 و 4361800
480,000------120,000,000وانت مزدا4371000
14,100,00011,750,0009,400,000----2,350,000,000وانت تك كابين كاپرا (تك ديفرانسيل)438
18,500,00014,800,000-----3,700,000,000وانت (نيسان )پيكاپ تك كابين بنزيني439
18,750,00015,000,000-----3,750,000,000وانت (نيسان )پيكاپ تك كابين  دوگانه سوز440
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4,400,000------1,100,000,000وانت تك كابين وينگل 4413
22,400,00019,600,00016,800,00014,000,00011,200,000--2,800,000,000وانت تك كابين وينگل 5  تك ديفرانسيل442
26,400,00023,100,00019,800,00016,500,00013,200,000--3,300,000,000وانت تك كابين وينگل 5  دو ديفرانسيل443
444(GA1022c) 4,000,000------1,000,000,000وانت تك كابين گونوتروي
445CAKY   5 2,800,000------700,000,000وانت كاكي
19,500,00015,600,000-----3,900,000,000وانت تك كابين ايسوزو ديزلي446
40,500,00036,000,00031,500,00027,000,00022,500,00018,000,000-4,500,000,000واانت تك كابين آراز تك ديفرانسيل (آميكو)447
54,450,00048,400,00042,350,00036,300,00030,250,00024,200,000-6,050,000,000واانت تك كابين آراز دو ديفرانسيل (آميكو)448
12,800,00011,200,0009,600,0008,000,0006,400,000--1,600,000,000واانت تك كابين هيوسو 4491350
800,000------200,000,000ساير انواع وانت هاي تك كابين 1391 و پايين تر450
200,000------50,000,000انواع وانت هاي دوسيلندر451

           انواع ميني بوس

12,000,000------3,000,000,000ميني بوس كروز(كروس ) ديزلي (هيونداي)452
6,800,000------1,700,000,000ميني بوس كروز(كروس)گازسوز (هيونداي)453
454H350  118,800,000105,600,00092,400,00079,200,00066,000,00052,800,000-13,200,000,000ميني بوس هيوندا
455( C616) 8,210,000,00082,100,00073,890,00065,680,00057,470,00049,260,00041,050,00032,840,000ميني بوس آرين
9,500,000,00095,000,00085,500,00076,000,00066,500,00057,000,00047,500,00038,000,000ميني بوس ايسوزو  سحر456
7,500,000,00075,000,00067,500,00060,000,00052,500,00045,000,00037,500,00030,000,000ميني بوس ايسوزو  شيلر457
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         براي اجرا در سال 1400

    بهاي فروش

6,200,000,00062,000,00055,800,00049,600,00043,400,00037,200,00031,000,00024,800,000ميني بوس سپهر BIZDC ( زرين خودرو )458
53,100,00047,200,00041,300,00035,400,00029,500,00023,600,000-5,900,000,000ميني بوس زرين459
460A60 4,000,000------1,000,000,000ميني بوس فيات
461T18  8,000,000------2,000,000,000ميني بوس
462Y18 8,400,000------2,100,000,000ميني بوس
463A50-12           11,200,000------2,800,000,000ميني بوس ايويكو عادي
464A50-12  11,600,000------2,900,000,000ميني بوس ايويكو درب برقي
465A60                         4,000,000------1,000,000,000ميني بوس ايويكو
466A80-12                 4,000,000------1,000,000,000ميني بوس ايويكو
3,600,000------900,000,000ميني بوس گاز سوز 18 نفره ايويكو467
3,600,000------900,000,000ميني بوس گازسوز 16 نفره ايويكو468
3,600,000------900,000,000ساير انواع ميني بوس ايويكو و بنز469
6,400,000------1,600,000,000ميني بوس مهسان470
3,600,000------900,000,000ميني بوس بنز 471508
3,200,000------800,000,000ميني بوس رهرو472
473X851,600,000------400,000,000ميني بوس رهپو
474LCK6700P  (پيشرويدك) 40,800,00034,000,00027,200,000----6,800,000,000ميني بوس
475PY6700N  (پيشرويدك) 40,800,00034,000,00027,200,000----6,800,000,000ميني بوس
476XML6701J            74,400,00065,100,00055,800,00046,500,00037,200,000--9,300,000,000ميني بوس پيشرو

28



ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

140013991398139713961395
 سال  1394 و يا 

پايين تر

نوع خودرو رديف

                                                 بهاي فروش مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي توليد داخل                               

         براي اجرا در سال 1400

    بهاي فروش

64,000,00056,000,00048,000,00040,000,00032,000,000--8,000,000,000ميني بوس آريا تك درب477
9,500,000,00095,000,00085,500,00076,000,00066,500,00057,000,00047,500,00038,000,000ميني بوس آريا دو درب478
479GAC 57,600,00050,400,00043,200,00036,000,00028,800,000--7,200,000,000ميني بوس آرتا
9,000,000------2,250,000,000ميني بوس سيترا   C-140 بدون كولر480
28,500,00022,800,000-----5,700,000,000ميني بوس سيترا   C-140 با كولر481
482M64 38,400,00032,000,00025,600,000----6,400,000,000ميني بوس آكيا  6608  و
131,670,000117,040,000102,410,00087,780,00073,150,00058,520,000-14,630,000,000ميني بوس ناويگو (عقاب افشان)483
484YC4G20050 23,120,000,000231,200,000208,080,000184,960,000161,840,000138,720,000115,600,00092,480,000ميني بوس ديزل شهري عقاب افشان
2,000,000------500,000,000ساير انواع ميني بوس سال 1391 و پايين تر485

           انواع اتوبوس
5,200,000------1,300,000,000اتوبوس رهرو486
5,600,000------1,400,000,000اتوبوس بعثت487
488S2000 16,800,000------4,200,000,000اتوبوس بياباني  مان
13,600,000------3,400,000,000اتوبوس بنز     O500RS زرين خودرو489
490( OM904LA ) 12,000,000------3,000,000,000ميدل باس بنز بين شهري
491(OM904LA )11,600,000------2,900,000,000ميدل باس بنز درون شهري
28,800,000------7,200,000,000اتوبوس  بين شهري بنز  BC457 (زرين خودرو)492
360,000,000320,000,000280,000,000240,000,000200,000,000160,000,000-40,000,000,000اتوبوس  بين شهري مان  BC440 (زرين خودرو)493
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    بهاي فروش

494 BI457 تيپ LOW ENTRY اتوبوس  شهري بنز
26,500,000,000265,000,000238,500,000212,000,000185,500,000159,000,000132,500,000106,000,000(زرين خودر)

17,600,000,000176,000,000158,400,000140,800,000123,200,000105,600,00088,000,00070,400,000اتوبوس  شهري بنز  BI457 (زرين خودر)495
189,000,000168,000,000147,000,000126,000,000105,000,00084,000,000-21,000,000,000اتوبوس  شهري مان  BI2066 (زرين خودر)496
497BA904 9,500,000,00095,000,00085,500,00076,000,00066,500,00057,000,00047,500,00038,000,000ميدل باس سپهر(اتوبوس شهري سپهر) تيپ
498BA160 47,600,00040,800,00034,000,00027,200,000---6,800,000,000ميدل باس تيپ
499MAN  7,200,000------1,800,000,000ميدل باس سپهر
7,200,000------1,800,000,000ميدل باس شاهين500
7,200,000------1,800,000,000ميدل باس سامان501
3,600,000------900,000,000اتوبوس بنز  S 360 ايران خودرو502
6,000,000------1,500,000,000اتوبوس بنز 503302
6,400,000------1,600,000,000اتوبوس بياباني302 غزال504
8,000,000------2,000,000,000اتوبوس بنز C 400 ايران خودرو505
9,200,000------2,300,000,000اتوبوس بنز O355  (355) شهري506
9,200,000------2,300,000,000اتوبوس بنزC 355  بين شهري507
30,000,00024,000,000-----6,000,000,000اتوبوس بنز C 457 بين شهري508
21,200,000------5,300,000,000اتوبوس بنز SC 457 بين شهري509
15,600,000------3,900,000,000اتوبوس بنزشهري O 457 ديزلي 510
17,200,000------4,300,000,000اتوبوس بنزشهري O 457 ديزلي  كولردار511
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         براي اجرا در سال 1400

    بهاي فروش

17,200,000------4,300,000,000اتوبوس بنزشهري O 457 گازسوز512
513OMG355  17,200,000------4,300,000,000اتوبوس بنزشهري
30,780,000,000307,800,000277,020,000246,240,000215,460,000184,680,000153,900,000123,120,000اتوبوس بنزشهري آتروس  ديزلي514
29,370,000,000293,700,000264,330,000234,960,000205,590,000176,220,000146,850,000117,480,000اتوبوس بنزشهري آتروس  گازسوز515
3,200,000------800,000,000اتوبوس بنز پارس كاروان516
8,000,000------2,000,000,000اتوبوس فرودگاهي517
9,200,000------2,300,000,000اتوبوس دوطبقه ايران خودرو(نئوپلن)518
30,000,000------7,500,000,000اتوبوس مگاترنس519
26,000,000------6,500,000,000اتوبوس شهاب2412 بين شهري520
12,800,000------3,200,000,000اتوبوس  شهاب 2412 شهري521
91,000,00078,000,00065,000,00052,000,000---13,000,000,000اتوبوس شهاب 3012 بياباني (بين شهري )522
12,800,000------3,200,000,000اتوبوس شهاب3012  شهري  با كولر523
11,200,000------2,800,000,000اتوبوس شهاب3012  شهري  بدون كولر524
7,200,000------1,800,000,000اتوبوس شهاب 2111 بياباني (بين شهري )525
4,000,000------1,000,000,000اتوبوس تشريفاتي شهاب526
2,400,000------600,000,000اتوبوس شهري شهاب1711،1811و 5271911
2,400,000------600,000,000اتوبوس بين شهري شهاب 1711 و  5281911
15,200,000------3,800,000,000اتوبوس شهري شهاب 5292612
530C12D 30,000,000------7,500,000,000اتوبوس شهري شهاب
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531C12D1  SLF 105,000,00090,000,00075,000,00060,000,000---15,000,000,000اتوبوس شهري شهاب
16,000,000------4,000,000,000اتوبوس دو كابين شهاب خودرو532
16,000,000------4,000,000,000اتوبوس دو كابين گازسوز شهاب خودرو533
534B7RMK।। و B7R18,000,000------4,500,000,000اتوبوس ولوو بين شهري
35,600,000------8,900,000,000اتوبوس ولوو B7RMK।।। بين شهري535
536B9R                 38,000,000------9,500,000,000اتوبوس ولوو
537B9R  II           40,000,000------10,000,000,000اتوبوس ولوو
538B9R VIP       56,000,000------14,000,000,000اتوبوس ولوو
539B9RVIP  II  60,000,000------15,000,000,000اتوبوس ولوو
540B12                  11,600,000------2,900,000,000اتوبوس ولوو
541B12B TX      21,200,000------5,300,000,000اتوبوس ولوو
495,000,000440,000,000385,000,000330,000,000275,000,000220,000,000-55,000,000,000اتوبوس اسكانيا بين شهري 4112 درسا542
60,000,000------15,000,000,000اتوبوس اسكانيا بين شهري 4212   كالسيك543
50,500,000,000505,000,000454,500,000404,000,000353,500,000303,000,000252,500,000202,000,000اتوبوس اسكانيا بين شهري 4212  مارال544
294,000,000252,000,000210,000,000168,000,000---42,000,000,000اتوبوس اسكانيا بين شهري 4214(LX)  (سه محور)545
44,000,000,000440,000,000396,000,000352,000,000308,000,000264,000,000220,000,000176,000,000اتوبوس اسكانيا شهري دو محور 5463112
44,000,000,000440,000,000396,000,000352,000,000308,000,000264,000,000220,000,000176,000,000اتوبوس اسكانيا شهري دو محور  پارسين547
396,000,000352,000,000308,000,000264,000,000220,000,000176,000,000-44,000,000,000اتوبوس اسكانيا شهري 3412 و  3114 سه محور آرين548
280,000,000240,000,000200,000,000160,000,000---40,000,000,000اتوبوس اسكانيا شهري مفصلدار پارسا549
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         براي اجرا در سال 1400

    بهاي فروش

550K320  57,800,000,000578,000,000520,200,000462,400,000404,600,000346,800,000289,000,000231,200,000اتوبوس اسكانيا گاز سوز شهري
551X2000 13,600,000------3,400,000,000اتوبوس اسكانيا
552WP10336E53  37,070,000,000370,700,000333,630,000296,560,000259,490,000222,420,000185,350,000148,280,000اتوبوس ديزل شهري عقاب افشان
553WP10NG336E50  43,300,000,000433,000,000389,700,000346,400,000303,100,000259,800,000216,500,000173,200,000اتوبوس گاز سوز شهري عقاب افشان
554DAF-SB400XF 13,600,000------3,400,000,000اتوبوس بياباني
555O500RS  13,600,000------3,400,000,000اتوبوس بنز پيشرو
556LCK612013,600,000------3,400,000,000اتوبوس شهري پيشرو گازسوز
557(CNG)  LSK6121  13,600,000------3,400,000,000اتوبوس شهري پيشرو
558LCK6120 G  96,250,00082,500,00068,750,00055,000,000---13,750,000,000اتوبوس شهري پيشرو ديزل
559(H)   LCK6858  30,400,000------7,600,000,000ميدل باس
560XML6125CF  46,000,000,000460,000,000414,000,000368,000,000322,000,000276,000,000230,000,000184,000,000اتوبوس شهري پيشرو ديزل
561XML6186CI  86,000,000,000860,000,000774,000,000688,000,000602,000,000516,000,000430,000,000344,000,000اتوبوس شهري پيشرو ديزل
35,000,000,000350,000,000315,000,000280,000,000245,000,000210,000,000175,000,000140,000,000اتوبوس فرودگاهي پيشرو  پرسيكا562
563( IRIS) 20,000,000------5,000,000,000ايريس باس
16,000,000------4,000,000,000ميدي باس F33 و اتوبوس ياتونگ564
315,000,000280,000,000245,000,000210,000,000175,000,000140,000,000-35,000,000,000اتوبوس شهري ياتونگ 12 متري565
566JXK6129   112,000,00096,000,00080,000,00064,000,000---16,000,000,000اتوبوس بون الك
567C-300   49,000,00039,200,000-----9,800,000,000اتوبوس سيترا
568MAN  ( R07) 270,000,000240,000,000210,000,000180,000,000150,000,000120,000,000-30,000,000,000اتوبوس بياباني
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569
اتوبوس بين شهري يونيورس( سپهر ديزل 

[D6CB  ( LID_A ) ]    (36,000,000------9,000,000,000كاوه

40,000,000------10,000,000,000اتوبوس بين شهري يونيورسVIP( سپهر ديزل كاوه)570
36,000,000------9,000,000,000اتوبوس بين شهري غزال( سپهر ديزل كاوه)571
40,000,000------10,000,000,000اتوبوس بين شهري VIP غزال( سپهر ديزل كاوه)572
26,000,000------6,500,000,000اتوبوس آمبوالنسي ( سپهر ديزل كاوه)573
26,000,000------6,500,000,000اتوبوس شهري ( سپهر ديزل كاوه)574
575(IK206) 38,000,000------9,500,000,000اتوبوس دوكابين ايكار باس
576BRT XMQ6180G1  115,000,00092,000,000-----23,000,000,000اتوبوس اسنا
119,000,000102,000,00085,000,00068,000,000---17,000,000,000اتوبوس شهري آكيا 5776128
119,000,000102,000,00085,000,00068,000,000---17,000,000,000اتوبوس شهري آكيا 12 متري578
135,000,000108,000,000-----27,000,000,000اتوبوس شهري آكيا هيبريدي 18 متري579
325,000,000260,000,000-----65,000,000,000اتوبوس شهري آكيا هيبريدي 25 متري580
5,200,000------1,300,000,000سايرانواع اتوبوس سال 1391 و پايين تر581

           انواع كاميونت 
1,690,000,00016,900,00015,210,00013,520,00011,830,00010,140,0008,450,0006,760,000كاميونت نيسان(زامياد)  (ون،كمپرسي و...) بنزيني 582
1,880,000,00018,800,00016,920,00015,040,00013,160,00011,280,0009,400,0007,520,000كاميونت نيسان(زامياد) (ون،كمپرسي و...) دوگانه سوز583
2,420,000,00024,200,00021,780,00019,360,00016,940,00014,520,00012,100,0009,680,000كاميونت نيسان (زامياد)( ون و ... ) ديزل584
4,000,000------1,000,000,000 كاميونت نيسان (زامياد) شوكا585
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2,050,000,00020,500,00018,450,00016,400,00014,350,00012,300,00010,250,0008,200,000 كاميونت پادرا (زامياد)586
2,100,000,00021,000,00018,900,00016,800,00014,700,00012,600,00010,500,0008,400,000 كاميونت پادرا پالس (زامياد)587
10,350,0009,200,0008,050,0006,900,0005,750,0004,600,000-1,150,000,000 كاميونت دركا (زامياد)588
15,200,000------3,800,000,000كاميونت هيونداي كروس( كروز )589
590HD65   9,000,000,00090,000,00081,000,00072,000,00063,000,00054,000,00045,000,00036,000,000كاميونت هيونداي
591HD78  9,500,000,00095,000,00085,500,00076,000,00066,500,00057,000,00047,500,00038,000,000كاميونت هيونداي
592HD350  11,500,000,000115,000,000103,500,00092,000,00080,500,00069,000,00057,500,00046,000,000كاميونت هيونداي ون مسقف
3,600,000------900,000,000كاميونت بنز  593508
3,600,000------900,000,000كاميونت  رهرو594
4,000,000------1,000,000,000كاميونت آذرخش تك كابين595
4,400,000------1,100,000,000كاميونت آذرخش دو كابين596
597C60         4,400,000------1,100,000,000كاميونت ايويكو
598C80        4,400,000------1,100,000,000كاميونت ايويكو
599C1150   5,600,000------1,400,000,000كاميونت  ايويكو
600C11D50 5,600,000------1,400,000,000كاميونت ايويكو
601C11V50 6,000,000------1,500,000,000كاميونت ايويكو
602S11V35 6,000,000------1,500,000,000كاميونت ايويكو
64,800,00057,600,00050,400,00043,200,00036,000,00028,800,000-7,200,000,000كاميونت  پرسيكا  6 تن603
66,600,00059,200,00051,800,00044,400,00037,000,00029,600,000-7,400,000,000كاميونت پرسيكا  8.8 تن604
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605NKR 61,200,00054,400,00047,600,00040,800,00034,000,00027,200,000-6,800,000,000انواع كاميونت ايسوزو 5(5/2) تن  تيپ
606NMR 8,000,000,00080,000,00072,000,00064,000,00056,000,00048,000,00040,000,00032,000,000انواع كاميونت ايسوزو 5(5/2) تن  تيپ
607NPR  10,500,000,000105,000,00094,500,00084,000,00073,500,00063,000,00052,500,00042,000,000انواع كاميونت ايسوزو 5/5 و 6 تن  تيپ
6,000,000,00060,000,00054,000,00048,000,00042,000,00036,000,00030,000,00024,000,000كاميونت ايسوزو شيلر 6 تن608
609NPR 11,500,000,000115,000,000103,500,00092,000,00080,500,00069,000,00057,500,00046,000,000انواع كاميونت ايسوزو 8(8/4) تن تيپ
610NQR  11,000,000,000110,000,00099,000,00088,000,00077,000,00066,000,00055,000,00044,000,000انواع كاميونت ايسوزو 8 تن تيپ
611M4.5 4,000,000------1,000,000,000كاميونت آميكو
612M5.2 30,000,00025,000,00020,000,000----5,000,000,000كاميونت آميكو
58,500,00052,000,00045,500,00039,000,00032,500,00026,000,000-6,500,000,000كاميونت كاويان K105 1  تك كابين613
58,500,00052,000,00045,500,00039,000,00032,500,00026,000,000-6,500,000,000كاميونت كاويان K105 2  دوكابين614
615K105  60,300,00053,600,00046,900,00040,200,00033,500,00026,800,000-6,700,000,000كاميونت كاويان كاروان
4,400,000------1,100,000,000كاميونت 3 تن JAC (آراز) 6161040
4,800,000------1,200,000,000كاميونت 5.3 تن JAC (آراز) 6171040
5,200,000------1,300,000,000كاميونت 5 تن JAC (آراز) 6181063
6,000,000------1,500,000,000كاميونت 8 تن JAC (آراز) 6191063
6,400,000------1,600,000,000كاميونت 7 تن JAC (آراز) 6201083
42,300,00037,600,00032,900,00028,200,00023,500,00018,800,000-4,700,000,000كاميونت آذر اتصال 6211040
45,900,00040,800,00035,700,00030,600,00025,500,00020,400,000-5,100,000,000كاميونت فوتون (آئومارك) 5.4 تن(الوند)622
12,000,000,000120,000,000108,000,00096,000,00084,000,00072,000,00060,000,00048,000,000كاميونت فوسو - ميتسوبيشي 5.6 تن623
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624C300-33D6  21,000,00016,800,000-----4,200,000,000كاميونت آكيا 6 تن
625JMC 20,000,00016,000,000-----4,000,000,000كاميونت 5 تن
626JMC 20,500,00016,400,000-----4,100,000,000كاميونت 6 تن
1,800,000------450,000,000سايرانواع كاميونت 1391 و پايين تر627

           انواع كاميون و كاميون جرثقيل 
7,400,000------1,850,000,000كاميون  10 تن JAC (آراز) 6281083
18,000,00015,000,00012,000,000----3,000,000,000كاميون (كاميونت ) فورلند629
11,200,000------2,800,000,000كاميون (كاميونت ) بادسان630
9,600,000------2,400,000,000كاميون (كاميونت ) الوند 6315.9
7,810,000,00078,100,00070,290,00062,480,00054,670,00046,860,00039,050,00031,240,000كاميون (كاميونت ) الوند 6 و  6326.5
7,550,000,00075,500,00067,950,00060,400,00052,850,00045,300,00037,750,00030,200,000كاميون (كاميونت ) الوند 8 و  805 و 6338.8
12,000,000------3,000,000,000كاميون (كاميونت ) الوند 6348.9
7,680,000,00076,800,00069,120,00061,440,00053,760,00046,080,00038,400,00030,720,000كاميون (كاميونت ) فوتون (آئومارك) 6.5 و 6 تن635
7,810,000,00078,100,00070,290,00062,480,00054,670,00046,860,00039,050,00031,240,000كاميون (كاميونت ) فوتون (آئومارك) 8.5 و 8 تن636
19,750,000,000197,500,000177,750,000158,000,000138,250,000118,500,00098,750,00079,000,000كاميون كشنده فوتون (ايران خودرو ديزل)637
64,800,00057,600,00050,400,00043,200,00036,000,00028,800,000-7,200,000,000كاميون (كاميونت ) پرسيكا  6 تن638
66,600,00059,200,00051,800,00044,400,00037,000,00029,600,000-7,400,000,000كاميون (كاميونت ) پرسيكا  8.8 تن639
640NPR  10,500,000,000105,000,00094,500,00084,000,00073,500,00063,000,00052,500,00042,000,000انواع كاميون(كاميونت) ايسوزو 6 تن  تيپ
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6,000,000,00060,000,00054,000,00048,000,00042,000,00036,000,00030,000,00024,000,000كاميون(كاميونت) ايسوزو شيلر 6 تن641
642NPR 11,500,000,000115,000,000103,500,00092,000,00080,500,00069,000,00057,500,00046,000,000انواع كاميون(كاميونت) ايسوزو 8(8/4) تن تيپ
643NQR  11,000,000,000110,000,00099,000,00088,000,00077,000,00066,000,00055,000,00044,000,000انواع كاميون(كاميونت) ايسوزو 8 تن تيپ
644(FVR) 19,000,000,000190,000,000171,000,000152,000,000133,000,000114,000,00095,000,00076,000,000كاميون ايسوزو 18 تن
645(FVZ) 21,000,000,000210,000,000189,000,000168,000,000147,000,000126,000,000105,000,00084,000,000كاميون ايسوزو 26 تن
11,900,000,000119,000,000107,100,00095,200,00083,300,00071,400,00059,500,00047,600,000كاميون فوسو - ميتسوبيشي 6 تن646
12,800,000,000128,000,000115,200,000102,400,00089,600,00076,800,00064,000,00051,200,000كاميون فوسو - ميتسوبيشي 8.5 تن647
648AT60L  و AT60 23,040,00020,160,00017,280,00014,400,00011,520,000--2,880,000,000كاميون كاديا
45,000,00036,000,000-----9,000,000,000كاميون كمپرسي سهند649
650LP 608  15,200,000------3,800,000,000كاميون (كاميونت) بنز
651LPK608  16,000,000------4,000,000,000كاميون (كاميونت) بنز
652LP 808  14,400,000------3,600,000,000كاميون (كاميونت) بنز
653LPK808  15,200,000------3,800,000,000كاميون (كاميونت) بنز
12,000,000------3,000,000,000كاميون بنز 612 ،814،911 و654913
12,000,000------3,000,000,000كاميون بنز 609 و655809
656(L)1921 26,000,000------6,500,000,000كاميون بنز
657LK1921 27,200,000------6,800,000,000كاميون بنز
13,150,000,000131,500,000118,350,000105,200,00092,050,00078,900,00065,750,00052,600,000كاميون  بنز L1924 و آريا (2*4)658
13,200,000,000132,000,000118,800,000105,600,00092,400,00079,200,00066,000,00052,800,000كاميون  بنز  LK1924 و آريا (2*4)659

38



ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

140013991398139713961395
 سال  1394 و يا 

پايين تر

نوع خودرو رديف

                                                 بهاي فروش مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي توليد داخل                               

         براي اجرا در سال 1400

    بهاي فروش

28,000,000------7,000,000,000كاميون بنز  6601929
19,000,000,000190,000,000171,000,000152,000,000133,000,000114,000,00095,000,00076,000,000كاميون  بنز  L2624 و آريا (4*6)661
19,150,000,000191,500,000172,350,000153,200,000134,050,000114,900,00095,750,00076,600,000كاميون  بنز LK2624 و آريا (4*6)662
663lzzcl (6*4 )   zz4257 s3241 32,000,000------8,000,000,000كاميون كشنده بنز
32,000,000------8,000,000,000كاميون بنز  6642628
33,200,000------8,300,000,000كاميون بنز  6652629
666s2630  13,850,000,000138,500,000124,650,000110,800,00096,950,00083,100,00069,250,00055,400,000كاميون كشنده بنز
52,000,000------13,000,000,000كاميون بنز آتش نشاني 6672635
34,000,000------8,500,000,000كاميون كمپرسي وكشنده بنز 6682635
6,000,000------1,500,000,000كاميون  آتگو 669815
22,000,000------5,500,000,000كاميون آتگو  6701325
92,000,000------23,000,000,000كاميون آتش نشاني آتگو  6711325
52,000,000------13,000,000,000ساير انواع كاميون آتگو آتش نشاني672
22,400,000------5,600,000,000كاميون آتگو باري  6731828
22,800,000------5,700,000,000كاميون آتگو كمپرسي  6741828
27,600,000------6,900,000,000كاميون آتگو باري 6752528
32,000,000------8,000,000,000كاميون آتگو باري 6762628
32,800,000------8,200,000,000كاميون آتگو كمپرسي  و ميكسر6772628
678AXOR   1843 280,000,000245,000,000210,000,000175,000,000140,000,000--35,000,000,000كشنده اكسور
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50,000,000------12,500,000,000كاميون باري اكسور6791935
50,800,000------12,700,000,000كاميون كمپرسي اكسور6801935
56,000,000------14,000,000,000كاميون اكسور   6813335
682(ACTROS )184388,000,000------22,000,000,000كشنده اكتروس
683(ACTROS )184488,000,000------22,000,000,000كشنده اكتروس
684K333164,000,000------16,000,000,000باري اكتروس
685K333164,000,000------16,000,000,000كمپرسي و ميكسر اكتروس
686K333164,000,000------16,000,000,000كشنده اكتروس
687K3335 56,000,000------14,000,000,000كاميون  اكتروس
688(ACTROS )334090,000,000------22,500,000,000كشنده اكتروس
689HOWO 47,500,00038,000,000-----9,500,000,000كاميون كشنده فراز 4*6 و
55,000,00044,000,000-----11,000,000,000كاميون كشنده A7(4*2) و (2*6)690
94,500,00081,000,00067,500,00054,000,000---13,500,000,000كاميون كشنده دنيز(2*4)691
45,500,00039,000,00032,500,00026,000,000---6,500,000,000كاميون(كاميونت) باري و كمپرسي آرنا692
693F12 26,000,000------6,500,000,000كاميون باري وكمپرسي ولوو
694F12              26,000,000------6,500,000,000كشنده ولوو
695N10             24,000,000-6,000,000,000كاميون ولوو
696N12             6,500,000,00026,000,000كاميون ولوو
697NL12          26,000,000------6,500,000,000كاميون ولوو
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698NH12         30,000,000------7,500,000,000كاميون  ولوو
699FM(4×2)  32,000,000------8,000,000,000كاميون  ولوو
700FM(6×2)   34,000,000------8,500,000,000كاميون ولوو
701FM9(4×2) 56,000,000------14,000,000,000كاميون ولوو
702FM9(6×2) 60,000,000------15,000,000,000كاميون ولوو
703FM11(4×2) 64,000,000------16,000,000,000كاميون ولوو
704FM12(6×4) 76,000,000------19,000,000,000كاميون ولوو
705FM12(8×4) 78,000,000------19,500,000,000كاميون ولوو
706FM330(4×2) 64,000,000------16,000,000,000كاميون ولوو
707FM440(6×4) 86,000,000------21,500,000,000كاميون ولوو كمپرسي
708FM440(6×4)   86,000,000------21,500,000,000كاميون ولوو ميكسر
709FM440(6×4)       84,000,000------21,000,000,000كاميون ولوو باري
710FM440(6*4) Full trailer    88,000,000------22,000,000,000كاميون ولوو
711FM440(6×6) 88,000,000------22,000,000,000كاميون ولوو
712FM440(8×4) 96,000,000------24,000,000,000كاميون ولوو
713FM460 (FMPC24)(4×2) 360,000,000320,000,000280,000,000240,000,000200,000,000160,000,000-40,000,000,000كاميون كشنده ولوو
714FM460 (FMPC24)(6×4) 405,000,000360,000,000315,000,000270,000,000225,000,000180,000,000-45,000,000,000كاميون  ولوو
715FM460 (FMPC24)(6×4) 468,000,000416,000,000364,000,000312,000,000260,000,000208,000,000-52,000,000,000كاميون ولوو آتش نشاني
716FMX460 (FMPC24)(6×4) 441,000,000392,000,000343,000,000294,000,000245,000,000196,000,000-49,000,000,000كاميون  ولوو
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717FH12 (13) -440  (4*2)    84,000,000------21,000,000,000كاميون كشنده ساده  ولوو
718FH12 (13) -440  (4*2)    86,000,000------21,500,000,000كاميون كشنده اتومات ولوو
719FH12 (13) -440  (6*2)  84,000,000------21,000,000,000كاميون كشنده ولوو
720FH12 (13) -440  (6*4)  90,000,000------22,500,000,000كاميون كشنده  ولوو
721(4*6) (FH   PC24 )   FH460  399,600,000355,200,000310,800,000266,400,000222,000,000177,600,000-44,400,000,000كاميون كشنده ولوو

كاميون كشنده ولوو دنده معمولي             722
FH12 (13) -480  (4*222,500,000,000------90,000,000

كاميون كشنده ولوو اتوماتيك                 723
FH12(I-Shift) (13) -480  (4*2)23,000,000,000------92,000,000

724      ( FH   PC24)  كاميون كشنده ولوو
(4*2)FH500 (I-Shift)43,500,000,000-391,500,000348,000,000304,500,000261,000,000217,500,000174,000,000

725FH12 (13) -420    52,000,000------13,000,000,000كاميون كشنده ولوو
726FH12 (13) -460    52,000,000------13,000,000,000كاميون كشنده ولوو
727FH16(6×4)  88,000,000------22,000,000,000كاميون ولوو
20,000,000------5,000,000,000سايرانواع كاميون ولوو 6 چرخ728
24,000,000------6,000,000,000سايرانواع كاميون ولوو 10 چرخ729
730ZF3و تيپ T375(4×2) 66,500,00057,000,00047,500,00038,000,000---9,500,000,000كاميون كشنده دانگ فنگ

كاميون كشنده دانگ فنگ ( البرز ) T375 EQ4251 (6×4) و 731
ZF3 70,000,00060,000,00050,000,00040,000,000---10,000,000,000تيپ

42



ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

140013991398139713961395
 سال  1394 و يا 

پايين تر

نوع خودرو رديف

                                                 بهاي فروش مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي توليد داخل                               

         براي اجرا در سال 1400

    بهاي فروش

732D375(6×4)(البرز)72,100,00061,800,00051,500,00041,200,000---10,300,000,000كاميون كمپرسي دانگ فنگ
733D375(6×4)(البرز)72,100,00061,800,00051,500,00041,200,000---10,300,000,000كاميون ميكسر دانگ فنگ
734D375(8×4)74,900,00064,200,00053,500,00042,800,000---10,700,000,000كاميون كمپرسي دانگ فنگ
60,200,00051,600,00043,000,00034,400,000---8,600,000,000كاميون كمپرسي دانگ فنگ D270(4×2)(البرز)735
60,200,00051,600,00043,000,00034,400,000---8,600,000,000كاميون  دانگ فنگ  R270(4×2) (البرز)736
737KX480(4×2)  180,000,000160,000,000140,000,000120,000,000100,000,00080,000,000-20,000,000,000كاميون كشنده دانگ فنگ
738KT420(4×2)  153,000,000136,000,000119,000,000102,000,00085,000,00068,000,000-17,000,000,000كاميون كشنده كاوه
739KT420(6×4)  157,500,000140,000,000122,500,000105,000,00087,500,00070,000,000-17,500,000,000كاميون كشنده كاوه
740KD420(6×4)  159,300,000141,600,000123,900,000106,200,00088,500,00070,800,000-17,700,000,000كاميون كمپرسي كاوه
741k106 ( GT, GL, ...)6,000,000------1,500,000,000انواع كاميون كاويان
742k106 C         7,000,000,00070,000,00063,000,00056,000,00049,000,00042,000,00035,000,00028,000,000كاميون كاويان
743k106 GS      21,000,00017,500,00014,000,000----3,500,000,000كاميون كاويان
744k106 GTS   21,300,00017,750,00014,200,000----3,550,000,000كاميون كاويان
745k106 GLS   21,600,00018,000,00014,400,000----3,600,000,000كاميون كاويان
746k109C         52,800,00046,200,00039,600,00033,000,00026,400,000--6,600,000,000كاميون كاويان
747k110            16,000,000------4,000,000,000كاميون كاويان
748k112 C       56,000,00049,000,00042,000,00035,000,00028,000,000--7,000,000,000كاميون كاويان
749k119           18,000,000------4,500,000,000كاميون كاويان
750K219 ( Tيا C) 84,000,00073,500,00063,000,00052,500,00042,000,000--10,500,000,000كاميون كاويان
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751(CN)k 219 N 88,000,00077,000,00066,000,00055,000,00044,000,000--11,000,000,000كاميون كاويان
752K304 11,000,000------2,750,000,000كاميون كشنده كاويان تك
753K306 12,800,000------3,200,000,000كاميون كمپرسي كاويان
754K3062 12,800,000------3,200,000,000كاميون كمپرسي كاويان
755K306 12,000,000------3,000,000,000كاميون كشنده كاويان جفت
756k375 D 120,000,000105,000,00090,000,00075,000,00060,000,000--15,000,000,000كاميون كاويان
757k375 T(H) 120,000,000105,000,00090,000,00075,000,00060,000,000--15,000,000,000كاميون كاويان
758(4×2) T480  270,000,000240,000,000210,000,000180,000,000150,000,000120,000,000-30,000,000,000كاميون كشنده  رنو
92,000,000------23,000,000,000كاميون رنو پريميوم 440 (2×4)759
84,000,000------21,000,000,000كاميون رنو پريميوم 760450
59,200,000------14,800,000,000كاميون رنو ميدالم (2×6)761
57,600,000------14,400,000,000كاميون رنو ميدالم(2×4)762
96,000,000------24,000,000,000كاميون آتش نشاني  رنو ميدالم(2×4)763
93,200,000------23,300,000,000كاميون رنو كركس ( 4*6)764
94,800,000------23,700,000,000كاميون رنو كراكس ( 4*6)765
766MLC-100  28,000,000------7,000,000,000كاميون ايويكو
767ML-170 و MLC-170  28,800,000------7,200,000,000كاميون ايويكو
768ML180 و MLL180 (4*2) 184,000,000161,000,000138,000,000115,000,00092,000,000--23,000,000,000كاميون ايويكو
769ML180 و MLL180 (6*2) 200,000,000175,000,000150,000,000125,000,000100,000,000--25,000,000,000كاميون ايويكو
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         براي اجرا در سال 1400

    بهاي فروش

770MLC-180  30,000,000------7,500,000,000كاميون ايويكو
771MP440 36,000,000------9,000,000,000كاميون ايويكو
772380E و MP380 34,000,000------8,500,000,000كاميون ايويكو
773MP720 36,000,000------9,000,000,000كاميون ايويكو
774MLO180 24,000,000------6,000,000,000كاميون ايويكو
20,000,000------5,000,000,000كاميون ايويكو    775190
22,000,000------5,500,000,000كاميون ايويكو  776330
777AT270 و AT720   48,000,000------12,000,000,000كاميون ايويكو
778AD380 84,000,000------21,000,000,000كاميون ايويكو
779AT380 84,000,000------21,000,000,000كاميون ايويكو
780AT440 (S) (STRALIS) 94,000,000------23,500,000,000كاميون ايويكو
781AS440 (S) (STRALIS) 292,000,000255,500,000219,000,000182,500,000146,000,000--36,500,000,000كاميون ايويكو
782AS480 (S) (STRALIS) 320,000,000280,000,000240,000,000200,000,000160,000,000--40,000,000,000كاميون ايويكو
783AS500 (S) (STRALIS) 352,000,000308,000,000264,000,000220,000,000176,000,000--44,000,000,000كاميون ايويكو
784AS540 (S) (STRALIS) 368,000,000322,000,000276,000,000230,000,000184,000,000--46,000,000,000كاميون ايويكو
785MAN 6,000,000------1,500,000,000كاميون  8تن
786MAN 7,200,000------1,800,000,000كاميون  10تن
787MAN 24,000,000------6,000,000,000كاميون 40 تن
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         براي اجرا در سال 1400
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788 MANF2000 و (FLT-19464) كشنده مان
D2876LFO3مدل

6,000,000,000------24,000,000

789MAN TGA 31,200,000------7,800,000,000كشنده
790M6H و M6(E ) 23,700,00019,750,00015,800,000----3,950,000,000كاميون آميكو
791M11  7,000,000------1,750,000,000كاميون  آميكو
792 ( M)  1929 63,300,00052,750,00042,200,000----10,550,000,000كاميون آميكو
793( M)1931 30,800,000------7,700,000,000كاميون  آميكو
794( M)1938 12,800,000------3,200,000,000كاميون  آميكو
795( M)2631  76,200,00063,500,00050,800,000----12,700,000,000كاميون آميكو
796( M)2633 18,000,000------4,500,000,000كاميون آميكو
797( M) 2640 89,400,00074,500,00059,600,000----14,900,000,000كاميون آميكو
798( M) 2642 20,000,000------5,000,000,000كاميون آميكو
799( M)3840 97,200,00081,000,00064,800,000----16,200,000,000كاميون آميكو
800(BMC) 6*2 ده چرخ pro 83222,000,000------5,500,000,000كاميون باري
801YHB (BMC) ده چرخ pro 83222,400,000------5,600,000,000كاميون
802HI(BMC) ده چرخ pro 832 22,400,000------5,600,000,000كاميون
24,000,000------6,000,000,000كاميون pro 832 ده چرخ دوكابين  سه محور803
804FDB(BMC) ده چرخ Pro 832 23,200,000------5,800,000,000كاميون كمپرسي
805FDB(BMC) ده چرخ Pro 832 23,200,000------5,800,000,000كاميون ميكسر
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         براي اجرا در سال 1400

    بهاي فروش

806( BMC) شش چرخ  pro 83220,800,000------5,200,000,000كاميون كمپرسي
807YCB (BMC) ده چرخ   pro 832 22,000,000------5,500,000,000كاميون كشنده
808YCX (BMC) شش چرخ  pro 832 20,800,000------5,200,000,000كاميون كشنده
809SY3090 6,000,000------1,500,000,000كاميون كمپرسي جين بي
21,200,000------5,300,000,000كاميون باري كاماز 6 چرخ  8105360
21,200,000------5,300,000,000كاميون كمپرسي كاماز 6 چرخ  81153605
70,000,00056,000,000-----14,000,000,000كاميون كشنده كاماز 6 چرخ  8125460
26,200,000,000262,000,000235,800,000209,600,000183,400,000157,200,000131,000,000104,800,000كاميون كشنده كاماز اتومات  8135490
75,000,00060,000,000-----15,000,000,000كاميون كشنده كاماز 10 چرخ  8146460
72,500,00058,000,000-----14,500,000,000كاميون باري كاماز 10 چرخ  8156520
74,000,00059,200,000-----14,800,000,000كاميون كمپرسي كاماز 10 چرخ  8166520
7,800,000------1,950,000,000كاميون ماز 81743740
14,000,000------3,500,000,000كاميون باري ماز شش چرخ 818533605
14,000,000------3,500,000,000كاميون ماز        819543208
15,200,000------3,800,000,000كاميون ماز         82054408
15,200,000------3,800,000,000كاميون ماز         821544008
220,000,000192,500,000165,000,000137,500,000110,000,000--27,500,000,000كاميون ماز 544014   (2*4)822
228,000,000199,500,000171,000,000142,500,000114,000,000--28,500,000,000كاميون ماز   544018  (2*4)823
16,800,000------4,200,000,000كاميون كمپرسي ده چرخ ماز824551605
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13,200,000------3,300,000,000كاميون كمپرسي ماز      825555102
16,800,000------4,200,000,000كاميون باري ماز  826630308
212,000,000185,500,000159,000,000132,500,000106,000,000--26,500,000,000كاميون ماز 827631219
16,800,000------4,200,000,000كاميون  ماز ده چرخ 828642208
236,000,000206,500,000177,000,000147,500,000118,000,000--29,500,000,000كاميون كشنده ماز (4*6) 829643018
830(4*6)(AL1844)   6501 220,000,000192,500,000165,000,000137,500,000110,000,000--27,500,000,000كاميون ماز
240,000,000210,000,000180,000,000150,000,000120,000,000--30,000,000,000كاميون ماز  831650118
832HD78  9,500,000,00095,000,00085,500,00076,000,00066,500,00057,000,00047,500,00038,000,000كاميون هيونداي
833HD120 (4*2)   43,500,00034,800,000-----8,700,000,000كاميون هيونداي
834HD170 (4*2)   54,000,00043,200,000-----10,800,000,000كاميون هيونداي
835HD260 و HD250 (6*4) 72,500,00058,000,000-----14,500,000,000كاميون هيونداي
836HD270 (6*4)   76,500,00061,200,000-----15,300,000,000كاميون هيونداي
837HD370 (8*4)   99,000,00079,200,000-----19,800,000,000كاميون هيونداي
75,500,00060,400,000-----15,100,000,000كاميون كشنده هيونداي  HD500 (4*2)    سقف نرمال838
79,500,00063,600,000-----15,900,000,000كاميون كشنده هيونداي  HD500 (4*2)   سقف بلند839
90,000,00072,000,000-----18,000,000,000كاميون كشنده هيونداي  HD1000 (6*4)   سقف نرمال840
92,500,00074,000,000-----18,500,000,000كاميون كشنده هيونداي  HD1000 (6*4)  سقف بلند841
842Xcient (4*2)      82,000,00065,600,000-----16,400,000,000كاميون كشنده
843Xcient (6*4)                   72,500,00058,000,000-----14,500,000,000كاميون
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         براي اجرا در سال 1400

    بهاي فروش

844112H                               18,000,000------4,500,000,000كاميون  اسكانيا
845G360                   225,000,000200,000,000175,000,000150,000,000125,000,000100,000,000-25,000,000,000كاميون كشنده اسكانيا
846G380LA (4*2) 234,000,000208,000,000182,000,000156,000,000130,000,000104,000,000-26,000,000,000كاميون كشنده اسكانيا
847G400LA (4*2) 256,500,000228,000,000199,500,000171,000,000142,500,000114,000,000-28,500,000,000كاميون كشنده اسكانيا
848G410LA (4*2) 286,200,000254,400,000222,600,000190,800,000159,000,000127,200,000-31,800,000,000كاميون كشنده اسكانيا
849G420 LA 6*4    292,500,000260,000,000227,500,000195,000,000162,500,000130,000,000-32,500,000,000كاميون كشنده اسكانيا
850G440 LA 6*4    293,400,000260,800,000228,200,000195,600,000163,000,000130,400,000-32,600,000,000كاميون كشنده اسكانيا
851G460LA (6*4) 298,800,000265,600,000232,400,000199,200,000166,000,000132,800,000-33,200,000,000كاميون كشنده اسكانيا
852P250                    171,000,000152,000,000133,000,000114,000,00095,000,00076,000,000-19,000,000,000كاميون  اسكانيا
853P310                    226,800,000201,600,000176,400,000151,200,000126,000,000100,800,000-25,200,000,000كاميون  اسكانيا
854P320                    229,500,000204,000,000178,500,000153,000,000127,500,000102,000,000-25,500,000,000كاميون  اسكانيا
855P340                    238,500,000212,000,000185,500,000159,000,000132,500,000106,000,000-26,500,000,000كاميون  اسكانيا
856P360                   241,200,000214,400,000187,600,000160,800,000134,000,000107,200,000-26,800,000,000كاميون  اسكانيا
857P400LA (4*2) 292,500,000260,000,000227,500,000195,000,000162,500,000130,000,000-32,500,000,000كاميون كشنده اسكانيا
858P410LA (4*2) 293,400,000260,800,000228,200,000195,600,000163,000,000130,400,000-32,600,000,000كاميون كشنده اسكانيا
859P410 (6*4)                   298,800,000265,600,000232,400,000199,200,000166,000,000132,800,000-33,200,000,000كاميون  اسكانيا
860R400                 238,500,000212,000,000185,500,000159,000,000132,500,000106,000,000-26,500,000,000كاميون كشنده اسكانيا
861R440                279,000,000248,000,000217,000,000186,000,000155,000,000124,000,000-31,000,000,000كاميون كشنده اسكانيا
862R450                280,800,000249,600,000218,400,000187,200,000156,000,000124,800,000-31,200,000,000كاميون كشنده اسكانيا
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         براي اجرا در سال 1400

    بهاي فروش

863R460                286,200,000254,400,000222,600,000190,800,000159,000,000127,200,000-31,800,000,000كاميون كشنده اسكانيا
864R500                303,300,000269,600,000235,900,000202,200,000168,500,000134,800,000-33,700,000,000كاميون كشنده اسكانيا
865C7H              23,000,000,000230,000,000207,000,000184,000,000161,000,000138,000,000115,000,00092,000,000كاميون كشنده سيتراك
866Tiger V (4*2)  5,900,000,00059,000,00053,100,00047,200,00041,300,00035,400,00029,500,00023,600,000كاميون فائو تايگر 6 تن
867Tiger V (4*2)  6,150,000,00061,500,00055,350,00049,200,00043,050,00036,900,00030,750,00024,600,000كاميون فائو تايگر 8 تن
868J6 - CA3250 (6*4)  21,000,000,000210,000,000189,000,000168,000,000147,000,000126,000,000105,000,00084,000,000كاميون كمپرسي فائو
869J6 - CA3250 (6*4)  20,950,000,000209,500,000188,550,000167,600,000146,650,000125,700,000104,750,00083,800,000كاميون كشنده فائو
870J6 - CA4180 (4*2)  17,950,000,000179,500,000161,550,000143,600,000125,650,000107,700,00089,750,00071,800,000كاميون كشنده فائو
871J6 - CA4250 (6*4)  19,750,000,000197,500,000177,750,000158,000,000138,250,000118,500,00098,750,00079,000,000كاميون كشنده فائو
872dayun CGC4180 144,000,000128,000,000112,000,00096,000,00080,000,00064,000,000-16,000,000,000كاميون كشنده دايون
873dayun CGC4181 153,000,000136,000,000119,000,000102,000,00085,000,00068,000,000-17,000,000,000كاميون كشنده دايون
23,000,000,000230,000,000207,000,000184,000,000161,000,000138,000,000115,000,00092,000,000كاميون سي اند سيY120  (4*2)   اتومات874
875ND 1191              83,200,00072,800,00062,400,00052,000,00041,600,000--10,400,000,000كاميون بي بن
876NG80A 1927 (4*2)     144,000,000126,000,000108,000,00090,000,00072,000,000--18,000,000,000كاميون بي بن
877NG80A 1927K (4*2)  144,000,000126,000,000108,000,00090,000,00072,000,000--18,000,000,000كاميون بي بن
878NG80A 2634 (6*4)   23,000,000,000230,000,000207,000,000184,000,000161,000,000138,000,000115,000,00092,000,000كاميون بي بن
879NG80A 2634K (6*4) 23,000,000,000230,000,000207,000,000184,000,000161,000,000138,000,000115,000,00092,000,000كاميون بي بن

ساير انواع كاميون و كاميون جرثقيل با  (مجموع وزن خودرو و 880
4,400,000-----1,100,000,000ظرفيت بارگيري ) يا (تناژ) تا كمتر از 10 تن (1391 و پايين تر)
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881
ساير انواع كاميون و كاميون جرثقيل  با (مجموع وزن خودرو و 

ظرفيت بارگيري) يا (تناژ)  از10 تن تا كمتر از 20 تن (1391 و 
پايين تر)

1,750,000,000-----7,000,000

882
سايرانواع كاميون و كاميون جرثقيل  با (مجموع وزن خودرو و 
ظرفيت بارگيري) يا (تناژ)  از 20 تن تا كمتر از40  تن (1391 و 

پايين تر)
2,600,000,000-----10,400,000

سايرانواع كاميون و كاميون جرثقيل با(مجموع وزن خودرو و 883
13,600,000-----3,400,000,000ظرفيت بارگيري) يا (تناژ )  از40 تن و باال تر  (1391 و پايين تر)
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مبناي محاسبه مجموع ارزش گمركي وحقوق ورودي  ) :2جدول (

 خودروهاي وارداتيانواع ماليات نقل وانتقال 

  

  

  
، با رعايت تقليــل ارزش بــه ازاء مندرج در اين جدول حقوق ورودي مجموع ارزش گمركي و 

سپري شدن هــر ســال از ســال مــدل خــودرو و حــداكثر تــا شــش ســال بــه ميــزان ســاالنه ده 

قانون ماليات بــر ارزش افــزوده،  42) موضوع ماده %60) و حداكثر تا شصت درصد (%10درصد(

قانون الحاق مــوادي  10اده اصالحي قانون ثبت ( موضوع م 123مبناي محاسبه حق الثبت ماده 

  ) خواهد بود.  1384 مصوب )1( به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
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سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

          انواع سواري بنز
1A140               3,200,000------800,000,000بنز
2A150               17,600,000------4,400,000,000بنز
3A150        17,200,000------4,300,000,000بنزكوپه
4A160               18,000,000------4,500,000,000بنز
5A160 long               18,400,000------4,600,000,000بنز
6A160        17,600,000------4,400,000,000بنزكوپه
7A170               20,800,000------5,200,000,000بنز
8A170        20,200,000------5,050,000,000بنزكوپه
9A180               21,200,000------5,300,000,000بنز
10A180        21,000,000------5,250,000,000بنزكوپه
11A190               22,000,000------5,500,000,000بنز
12A190 long               22,400,000------5,600,000,000بنز
13A200               28,500,00022,800,000-----5,700,000,000بنز
14A200 TURBO               31,500,00025,200,000-----6,300,000,000بنز
15A200               28,000,00022,400,000-----5,600,000,000بنزكوپه
16A200 TURBO     28,500,00022,800,000-----5,700,000,000بنزكوپه
17A210 EVOLUTION   5,200,000------1,300,000,000بنز
18A210 EVOLUTION LONG   5,600,000------1,400,000,000بنز

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي
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19B150               22,400,000------5,600,000,000بنز
20B160               23,200,000------5,800,000,000بنز
21B170               24,000,000------6,000,000,000بنز
22B180               31,500,00025,200,000-----6,300,000,000بنز
23B180 NGT   31,500,00025,200,000-----6,300,000,000بنز
24B200               32,500,00026,000,000-----6,500,000,000بنز
25B200 TURBO و  Sport Tourer   33,500,00026,800,000-----6,700,000,000بنز
26B200   NG               34,000,00027,200,000-----6,800,000,000بنز
27C55 AMG    72,000,000------18,000,000,000بنز
28C55 AMG    72,800,000------18,200,000,000بنزاستيشن
29C180                   37,500,00030,000,000-----7,500,000,000بنز
30C180     38,500,00030,800,000-----7,700,000,000بنزاستيشن
31C180  CGI       37,500,00030,000,000-----7,500,000,000بنز
32C180 K           37,500,00030,000,000-----7,500,000,000بنز
33C180 K 37,500,00030,000,000-----7,500,000,000بنزاستيشن
34C180 K     36,250,00029,000,000-----7,250,000,000بنزكوپه
264,000,000231,000,000198,000,000165,000,000132,000,000--33,000,000,000بنز     C200   (مدل 2019 - 2014)35
54,400,000------13,600,000,000بنز     C200   (مدل 2013 و پايين تر)36
37C200    40,000,000------10,000,000,000بنز استيشن
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38C200  CGI        40,000,000------10,000,000,000بنز
39C200 K              28,400,000------7,100,000,000بنز
28,800,000------7,200,000,000بنز   C200K  آوانتگارد40
41C200 K 28,800,000------7,200,000,000بنزاستيشن
42C200K     28,400,000------7,100,000,000بنزكوپه
43C220               20,000,000------5,000,000,000بنز
44C230               24,800,000------6,200,000,000بنز
45C230 25,600,000------6,400,000,000بنزاستيشن
46C230        24,400,000------6,100,000,000بنزكوپه
47C240               25,400,000------6,350,000,000بنز
48C240 4MATIC      25,800,000------6,450,000,000بنز
49C240 25,600,000------6,400,000,000بنزاستيشن
50C240 4MATIC 26,000,000------6,500,000,000بنزاستيشن
51C250                  70,500,00056,400,000-----14,100,000,000بنز
52C250    71,000,00056,800,000-----14,200,000,000بنزاستيشن
53C250          70,000,00056,000,000-----14,000,000,000بنزكوپه
54C250  CGI       71,000,00056,800,000-----14,200,000,000بنز
55C270                 11,400,000------2,850,000,000بنز
56C280                            40,000,000------10,000,000,000بنز
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57C280         40,800,000------10,200,000,000بنز   آوانتگارد
58C280 4MATIC      41,600,000------10,400,000,000بنز
59C280            40,800,000------10,200,000,000بنزاستيشن
60C280 4MATIC 42,400,000------10,600,000,000بنزاستيشن
61C300                           62,000,000------15,500,000,000بنز
62C300 4MATIC      63,200,000------15,800,000,000بنز
63C300            62,400,000------15,600,000,000بنزاستيشن
64C320                          11,600,000------2,900,000,000بنز
65C320 4MATIC      12,000,000------3,000,000,000بنز
66C320 11,800,000------2,950,000,000بنزاستيشن
67C320 4MATIC 12,600,000------3,150,000,000بنزاستيشن
68C320    11,600,000------2,900,000,000بنز كوپه
69C350     66,400,000------16,600,000,000بنز
70C350   4MATIC      67,600,000------16,900,000,000بنز
71C350 66,800,000------16,700,000,000بنزاستيشن
72C350 4MATIC 68,000,000------17,000,000,000بنزاستيشن
73C350    66,000,000------16,500,000,000بنز كوپه
74E55 AMG    72,000,000------18,000,000,000بنز
75E55 AMG    74,000,000------18,500,000,000بنزاستيشن
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76E63 AMG    116,000,000------29,000,000,000بنز
77E63 AMG    118,000,000------29,500,000,000بنزاستيشن
78E190     6,000,000------1,500,000,000بنز
360,000,000315,000,000270,000,000225,000,000180,000,000--45,000,000,000بنز     E200  (مدل 2019 - 2014)79
72,000,000------18,000,000,000بنز     E200  و E200K  (مدل 2013 و پايين تر)80
352,000,000308,000,000264,000,000220,000,000176,000,000--44,000,000,000بنز كوپه     E200  (مدل 2019 - 2014)81
70,800,000------17,700,000,000بنز كوپه E200    (مدل 2013 و پايين تر)82
83E200K           47,500,00038,000,000-----9,500,000,000بنز كوپه
376,000,000329,000,000282,000,000235,000,000188,000,000--47,000,000,000بنز كابريو     E200  (مدل 2019 - 2014)84
74,000,000------18,500,000,000بنز كابريو  E200    (مدل 2013 و پايين تر)85
356,000,000311,500,000267,000,000222,500,000178,000,000--44,500,000,000بنز استيشن     E200  (مدل 2019 - 2014)86
72,800,000------18,200,000,000بنز استيشن E200    (مدل 2013 و پايين تر)87
88E200K     38,000,000------9,500,000,000بنزاستيشن
352,000,000308,000,000264,000,000220,000,000176,000,000--44,000,000,000بنز     E200 NGT   (مدل 2019 - 2014)89
70,800,000------17,700,000,000بنز     E200 NGT (مدل 2013 و پايين تر)90
348,000,000304,500,000261,000,000217,500,000174,000,000--43,500,000,000بنز    E200 CGI   (مدل 2019 - 2014)91
68,000,000------17,000,000,000بنز    E200 CGI  (مدل 2013 و پايين تر)92
93E220             6,400,000------1,600,000,000بنز
94E220 CDI     35,200,000------8,800,000,000بنز
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95E230     30,000,000------7,500,000,000بنز
96E240     30,800,000------7,700,000,000بنز
97E240 4MATIC      31,200,000------7,800,000,000بنز
98E240 31,200,000------7,800,000,000بنزاستيشن
99E240 4MATIC 32,800,000------8,200,000,000بنزاستيشن
376,000,000329,000,000282,000,000235,000,000188,000,000--47,000,000,000بنز     E250  (مدل 2019 - 2014)100
76,000,000------19,000,000,000بنز     E250  (مدل 2013 و پايين تر)101
374,400,000327,600,000280,800,000234,000,000187,200,000--46,800,000,000بنز كوپه   E250  (مدل 2019 - 2014)102
75,200,000------18,800,000,000بنز كوپه   E250  (مدل 2013 و پايين تر)103
396,000,000346,500,000297,000,000247,500,000198,000,000--49,500,000,000بنز كابريو  E250  (مدل 2019 - 2014)104
78,000,000------19,500,000,000بنز كابريو  E250  (مدل 2013 و پايين تر)105
106E260     8,800,000------2,200,000,000بنز
107E280     27,200,000------6,800,000,000بنز
108E280 4MATIC      27,600,000------6,900,000,000بنز
109E280 27,600,000------6,900,000,000بنزاستيشن
110E280 4MATIC 28,000,000------7,000,000,000بنزاستيشن
111E300     76,000,000------19,000,000,000بنز
112E300    78,000,000------19,500,000,000بنز استيشن
113E320     15,600,000------3,900,000,000بنز
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114E320 4MATIC      16,000,000------4,000,000,000بنز
115E320 16,000,000------4,000,000,000بنزاستيشن
116E320 4MATIC 16,400,000------4,100,000,000بنزاستيشن
117E350     92,000,000------23,000,000,000بنز
100,000,000------25,000,000,000بنز     E350    كابريولت118
92,800,000------23,200,000,000بنز     E350       كوپه119
120E350 4MATIC      94,000,000------23,500,000,000بنز
121E350 93,200,000------23,300,000,000بنزاستيشن
122E350 4MATIC 94,400,000------23,600,000,000بنزاستيشن
123E430     13,200,000------3,300,000,000بنز
124E500     60,000,000------15,000,000,000بنز
125E500 4MATIC      61,200,000------15,300,000,000بنز
126E500 61,200,000------15,300,000,000بنزاستيشن
127E500 4MATIC 62,000,000------15,500,000,000بنزاستيشن
128G320 LONG        24,600,000------6,150,000,000بنز
129G320        24,200,000------6,050,000,000بنزاستيشن
130G320 CABRIO        25,600,000------6,400,000,000بنز
131G500 LONG        27,400,000------6,850,000,000بنز
132G500        27,000,000------6,750,000,000بنزاستيشن
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133G500 CABRIO        28,400,000------7,100,000,000بنز
134GLA250                                 40,800,000------10,200,000,000بنز
135GLK280                                 28,000,000------7,000,000,000بنز
136GLK280 -4MATIC        28,800,000------7,200,000,000بنز
137GLK300 -4MATIC         72,000,000------18,000,000,000بنز
138GLK350                                88,000,000------22,000,000,000بنز
139GLK350 - 4MATIC        89,600,000------22,400,000,000بنز
140S280                                       8,000,000------2,000,000,000بنز
141S280 LONG                      8,800,000------2,200,000,000بنز
142S320                                     10,400,000------2,600,000,000بنز
143S320LONG                      11,200,000------2,800,000,000بنز
144S350                                     110,000,000------27,500,000,000بنز
145S350 4MATIC                112,000,000------28,000,000,000بنز
146S350 LONG                     112,000,000------28,000,000,000بنز
147S350  4MATIC   LONG    114,000,000------28,500,000,000بنز
148S430                                   14,000,000------3,500,000,000بنز
149S430 LONG                   14,400,000------3,600,000,000بنز
150S430 4MATIC               14,400,000------3,600,000,000بنز
151S430 4MATIC LONG      14,800,000------3,700,000,000بنز
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152S450                                  48,000,000------12,000,000,000بنز
153S450 LONG                   48,800,000------12,200,000,000بنز
154S450 4MATIC             48,800,000------12,200,000,000بنز
155S450 4MATIC LONG      50,000,000------12,500,000,000بنز
410,000,000328,000,000-----82,000,000,000بنز     S500  (مدل 2016 - 2014)156
160,000,000------40,000,000,000بنز     S500  (مدل 2013 و پايين تر)157
415,000,000332,000,000-----83,000,000,000بنز كوپه     S500  (مدل 2016 - 2014)158
162,000,000------40,500,000,000بنز كوپه       S500  (مدل 2013 و پايين تر)159
417,500,000334,000,000-----83,500,000,000بنز    S500 LONG (مدل 2016 - 2014)160
164,000,000------41,000,000,000بنز    S500 LONG (مدل 2013 و پايين تر)161
417,500,000334,000,000-----83,500,000,000بنز S500 4MATIC   (مدل 2016 - 2014)162
164,000,000------41,000,000,000بنز S500 4MATIC  (مدل 2013 و پايين تر)163
420,000,000336,000,000-----84,000,000,000بنز  S500 4MATIC LONG (مدل 2016 - 2014)164
166,000,000------41,500,000,000بنز  S500 4MATIC LONG (مدل 2013 و پايين تر)165
166S600                                          186,000,000------46,500,000,000بنز
167S600 LONG                          190,000,000------47,500,000,000بنز
168S65 AMG                           200,000,000------50,000,000,000بنز
169CL 63 AMG                     120,000,000------30,000,000,000بنز
170CL 65 AMG                     128,000,000------32,000,000,000بنز
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171CL 500                                102,000,000------25,500,000,000بنز
172CL 500  4MATIC          104,000,000------26,000,000,000بنز
173CL600                                 128,000,000------32,000,000,000بنز
174CLS 55AMG                       80,000,000------20,000,000,000بنز
175CLS 63AMG                       128,000,000------32,000,000,000بنز
176CLS 350                                  120,000,000------30,000,000,000بنز
177CLS 350 CGI                       116,000,000------29,000,000,000بنز
178CLS 500                                   144,000,000------36,000,000,000بنز
179CLS 500   4MATIC             148,000,000------37,000,000,000بنز
180CLK55AMG              30,200,000------7,550,000,000بنز  كوپه
181CLK55AMG CABRIO   32,600,000------8,150,000,000بنز
182CLK63AMG               33,800,000------8,450,000,000بنز كوپه
183CLK63AMG CABRIO  37,600,000------9,400,000,000بنز
184CLK200 (K )                 30,000,000------7,500,000,000بنز كوپه
185CLK200 CABRIO             36,400,000------9,100,000,000بنز
186CLK240                         25,600,000------6,400,000,000بنز كوپه
187CLK240 CABRIO           30,000,000------7,500,000,000بنز
188CLK280                       38,800,000------9,700,000,000بنز كوپه
189CLK280 CABRIO          46,800,000------11,700,000,000بنز
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190CLK320                       11,200,000------2,800,000,000بنز كوپه
191CLK320 CABRIO          12,800,000------3,200,000,000بنز
192CLK350                       43,200,000------10,800,000,000بنز كوپه
193CLK350 CABRIO          50,000,000------12,500,000,000بنز
194CLK500                     52,000,000------13,000,000,000  بنز كوپه
195CLK500 CABRIO          46,400,000------11,600,000,000بنز
196SE420                                  5,400,000------1,350,000,000بنز
197SEL380                               3,600,000------900,000,000بنز
198SL55 AMG                         56,000,000------14,000,000,000بنز
199SL63 AMG                         84,000,000------21,000,000,000بنز
200SL65 AMG                         102,000,000------25,500,000,000بنز
201SL280                         24,000,000------6,000,000,000بنز
202SL320                         26,000,000------6,500,000,000بنز
203SL 350                       60,000,000------15,000,000,000بنز
204SL 500                        240,000,000------60,000,000,000بنز
205SL 600                        260,000,000------65,000,000,000بنز
206SLK55 AMG                  74,000,000------18,500,000,000بنز
207SLK200                 42,000,000------10,500,000,000بنز
208SLK200 K            42,000,000------10,500,000,000بنز
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209SLK280               50,000,000------12,500,000,000بنز
210SLK300               54,000,000------13,500,000,000بنز
211SLK350              90,000,000------22,500,000,000بنز
212(AMG) SLS63                360,000,000------90,000,000,000بنز
213ML63  AMG       48,000,000------12,000,000,000بنز
214ML350                   70,000,000------17,500,000,000بنز
215ML350  4MATIC         72,000,000------18,000,000,000بنز
216ML500                36,000,000------9,000,000,000 بنز
217MEC 45A                300,000,000262,500,000225,000,000187,500,000150,000,000--37,500,000,000 بنز
218MEC 45G                296,000,000259,000,000222,000,000185,000,000148,000,000--37,000,000,000 بنز
36,000,000------9,000,000,000بنز ويانو 219350
220VITO119 16,000,000------4,000,000,000بنز ويتو
221BRABUS 292HP    26,000,000------6,500,000,000برابوس
240,000,000210,000,000180,000,000150,000,000120,000,000--30,000,000,000ون بنز   222319
10,800,000------2,700,000,000آمبوالنس بنزاسپرينتر223
20,000,000------5,000,000,000آمبوالنس بنزاسپرينتر تجهيز شده اورژانس224
18,000,000------4,500,000,000آمبوالنس ون بنزاسپرينتر تجهيزشده اورژانس225
114,000,00095,000,00076,000,000----19,000,000,000آمبوالنس ون بنزاسپرينتر  (216 )226
55,000,00044,000,000-----11,000,000,000آمبوالنس ون بنزاسپرينتر  (314 )227
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

228CDI315  105,000,00090,000,00075,000,00060,000,000---15,000,000,000آمبوالنس ون بنزاسپرينتر
87,000,00072,500,00058,000,000----14,500,000,000آمبوالنس ون بنزاسپرينتر  229316
126,000,000108,000,00090,000,00072,000,000---18,000,000,000آمبوالنس ون بنزاسپرينتر  230324
35,200,000------8,800,000,000سايرانواع بنز(مدل2012- 2009)231
24,000,000------6,000,000,000سايرانواع بنز (مدل2008- 2004)232
15,200,000------3,800,000,000سايرانواع بنز (مدل2003- 1999)233
10,200,000------2,550,000,000سايرانواع بنز (مدل1994-1998)234
5,000,000------1,250,000,000سايرانواع بنز (مدل 1989-1993)235
2,800,000------700,000,000سايرانواع بنز ( مدل 1988 و پائين تر )236

         انواع سواري بي ام و
237116I 10,000,000------2,500,000,000بي ام و
238118I 16,400,000------4,100,000,000بي ام و
239118I 18,400,000------4,600,000,000بي ام و كابريو
104,000,00091,000,00078,000,00065,000,00052,000,000--13,000,000,000بي ام و 120I  (مدل 2019 - 2014)240
20,800,000------5,200,000,000بي ام و 120I  (مدل 2013 و پايين تر)241
242120I  (كروك)21,600,000------5,400,000,000بي ام و  كابريو
243120I          20,000,000------5,000,000,000بي ام و   كوپه
116,000,000101,500,00087,000,00072,500,00058,000,000--14,500,000,000بي ام و    125I  (مدل 2019 - 2014)244
23,200,000------5,800,000,000بي ام و    125I  (مدل 2013 و پايين تر)245
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

246125I  ( كروك)22,800,000------5,700,000,000بي ام و  كابريو
247125I  21,600,000------5,400,000,000بي ام و  كوپه
248130I 25,200,000------6,300,000,000بي ام و
249135I  27,400,000------6,850,000,000بي ام و كابريو
250135I  25,200,000------6,300,000,000بي ام و كوپه
104,000,00091,000,00078,000,00065,000,00052,000,000--13,000,000,000بي ام و           218I (مدل 2019 - 2014)251
20,800,000------5,200,000,000بي ام و           218I (مدل 2013 و پايين تر)252
117,600,000102,900,00088,200,00073,500,00058,800,000--14,700,000,000بي ام و           220I  (مدل 2019 - 2014)253
23,600,000------5,900,000,000بي ام و           220I (مدل 2013 و پايين تر)254
120,000,000105,000,00090,000,00075,000,00060,000,000--15,000,000,000بي ام و كوپه  220I  (مدل 2019 - 2014)255
24,000,000------6,000,000,000بي ام و كوپه  220I (مدل 2013 و پايين تر)256
132,000,000115,500,00099,000,00082,500,00066,000,000--16,500,000,000بي ام و  كابريو(كروك ) 220I (مدل 2019 - 2014)257
26,400,000------6,600,000,000بي ام و  كابريو(كروك )  220I (مدل 2013 و پايين تر)258
140,000,000122,500,000105,000,00087,500,00070,000,000--17,500,000,000بي ام و           225I  (مدل 2019 - 2014)259
28,000,000------7,000,000,000بي ام و           225I (مدل 2013 و پايين تر)260
148,000,000129,500,000111,000,00092,500,00074,000,000--18,500,000,000بي ام و  كابريو(كروك ) 228I (مدل 2019 - 2014)261
29,600,000------7,400,000,000بي ام و  كابريو(كروك )  228I (مدل 2013 و پايين تر)262
156,000,000136,500,000117,000,00097,500,00078,000,000--19,500,000,000بي ام و  كابريو(كروك ) 230I (مدل 2019 - 2014)263
31,200,000------7,800,000,000بي ام و  كابريو(كروك )  230I (مدل 2013 و پايين تر)264
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

265316I                 7,200,000------1,800,000,000بي ام و
266316I 7,600,000------1,900,000,000بي ام و استيشن
267318I                       15,200,000------3,800,000,000بي ام و
268318I        15,600,000------3,900,000,000بي ام واستيشن
269318CI           15,200,000------3,800,000,000بي ام وكوپه
270318CI cabrio 16,800,000------4,200,000,000بي ام و
271320d                            16,800,000------4,200,000,000بي ام و
152,000,000133,000,000114,000,00095,000,00076,000,000--19,000,000,000بي ام و   320I و 320I  E90 (مدل 2019 - 2014)272
28,800,000------7,200,000,000بي ام و 320I و 320I  E91 (مدل 2013 و پايين تر)273
156,000,000136,500,000117,000,00097,500,00078,000,000--19,500,000,000بي ام و گرن توريسمو   320I  (مدل 2019 - 2014)274
29,600,000------7,400,000,000بي ام و گرن توريسمو    320I  (مدل 2013 و پايين تر)275
153,600,000134,400,000115,200,00096,000,00076,800,000--19,200,000,000بي ام وكوپه      320I (مدل 2019 - 2014)276
29,200,000------7,300,000,000بي ام وكوپه    320I (مدل 2013 و پايين تر)277
160,000,000140,000,000120,000,000100,000,00080,000,000--20,000,000,000بي ام و كابريو( كروك) 320I (مدل 2019 - 2014)278
30,400,000------7,600,000,000بي ام و كابريو( كروك)  320I (مدل 2013 و پايين تر)279
280320I-Touring           18,400,000------4,600,000,000بي ام و
281320I-ASR                  18,400,000------4,600,000,000بي ام و
282323I                             8,400,000------2,100,000,000بي ام و
283325I                             32,000,000------8,000,000,000بي ام و
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

284325XI                          32,000,000------8,000,000,000بي ام و
285325XI            32,000,000------8,000,000,000بي ام واستيشن
286325I                    32,000,000------8,000,000,000بي ام وكوپه
287325XI                 32,000,000------8,000,000,000بي ام وكوپه
288325I  (كروك)36,000,000------9,000,000,000بي ام و كابريو
289325I-Touring        32,000,000------8,000,000,000بي ام و
290325XI-Touring    32,000,000------8,000,000,000بي ام و
164,000,000143,500,000123,000,000102,500,00082,000,000--20,500,000,000بي ام و     328I  (مدل 2019 - 2014)291
32,800,000------8,200,000,000بي ام و    328I   (مدل 2013 و پايين تر)292
168,000,000147,000,000126,000,000105,000,00084,000,000--21,000,000,000بي ام و گرن توريسمو  328I (مدل 2019 - 2014)293
33,600,000------8,400,000,000بي ام و گرن توريسمو  328I (مدل 2013 و پايين تر)294
184,000,000161,000,000138,000,000115,000,00092,000,000--23,000,000,000بي ام و        330I  (مدل 2019 - 2014)295
36,800,000------9,200,000,000بي ام و       330I  (مدل 2013 و پايين تر)296
297330CI 330  وXI        29,200,000------7,300,000,000بي ام و
298330I                   29,600,000------7,400,000,000بي ام وكوپه
299330I  (كروك)32,000,000------8,000,000,000بي ام و كابريو
300330I-Touring      29,200,000------7,300,000,000بي ام و
301330XI-Touring  29,200,000------7,300,000,000بي ام و
302335I                       30,400,000------7,600,000,000بي ام و
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

303335XI                   30,400,000------7,600,000,000بي ام و
304335I             30,800,000------7,700,000,000بي ام وكوپه
305335XI         30,800,000------7,700,000,000بي ام و كوپه
306335I (كروك)33,600,000------8,400,000,000بي ام و كابريو
307335I-Touring 30,400,000------7,600,000,000بي ام و
308335XI-Touring 30,400,000------7,600,000,000بي ام و
176,000,000154,000,000132,000,000110,000,00088,000,000--22,000,000,000بي ام و كوپه    420I  (مدل 2019 - 2014)309
35,200,000------8,800,000,000بي ام و كوپه    420I (مدل 2013 و پايين تر)310
172,000,000150,500,000129,000,000107,500,00086,000,000--21,500,000,000بي ام و  گرن كوپه   420I (مدل 2019 - 2014)311
34,400,000------8,600,000,000بي ام و  گرن كوپه   420I (مدل 2013 و پايين تر)312
180,000,000157,500,000135,000,000112,500,00090,000,000--22,500,000,000بي ام و كوپه          428I (مدل 2019 - 2014)313
36,000,000------9,000,000,000بي ام و كوپه          428I (مدل 2013 و پايين تر)314
176,000,000154,000,000132,000,000110,000,00088,000,000--22,000,000,000بي ام و  گرن كوپه  428I (مدل 2019 - 2014)315
35,200,000------8,800,000,000بي ام و  گرن كوپه  428I (مدل 2013 و پايين تر)316
192,000,000168,000,000144,000,000120,000,00096,000,000--24,000,000,000بي ام و  كابريو       428I (مدل 2019 - 2014)317
38,400,000------9,600,000,000بي ام و  كابريو      428I (مدل 2013 و پايين تر)318
319518I 11,200,000------2,800,000,000بي ام و
172,000,000150,500,000129,000,000107,500,00086,000,000--21,500,000,000بي ام و 520I  (مدل 2019 - 2014)320
34,400,000------8,600,000,000بي ام و 520I (مدل 2013 و پايين تر)321
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

322523I 46,000,000------11,500,000,000بي ام و
323523ITouring 46,000,000------11,500,000,000بي ام و
324525I 26,000,000------6,500,000,000بي ام و
325525XI 26,000,000------6,500,000,000بي ام و
326525ITouring 26,000,000------6,500,000,000بي ام و
327525XITouring 26,000,000------6,500,000,000بي ام و
220,000,000192,500,000165,000,000137,500,000110,000,000--27,500,000,000بي ام و 528I  (مدل 2019 - 2014)328
44,000,000------11,000,000,000بي ام و 528I (مدل 2013 و پايين تر)329
272,000,000238,000,000204,000,000170,000,000136,000,000--34,000,000,000بي ام و 530I  (مدل 2019 - 2014)330
54,400,000------13,600,000,000بي ام و 530I (مدل 2013 و پايين تر)331
332530XI 40,000,000------10,000,000,000بي ام و
333530ITouring 40,000,000------10,000,000,000بي ام و
334530XI Touring 40,000,000------10,000,000,000بي ام و
335535I   62,000,000------15,500,000,000بي ام و
336535I  GT        68,000,000------17,000,000,000بي ام و
337540I    33,000,000------8,250,000,000بي ام و
338545I  34,000,000------8,500,000,000بي ام و
339545I 34,000,000------8,500,000,000بي ام واستيشن
340550I  70,000,000------17,500,000,000بي ام و
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

341550I  GT  74,000,000------18,500,000,000بي ام و
342550I Touring 70,000,000------17,500,000,000بي ام و
343550I 70,400,000------17,600,000,000بي ام واستيشن
344550I Touring 70,400,000------17,600,000,000بي ام واستيشن
345630I (كروك)52,000,000------13,000,000,000بي ام و كابريو
346630I 48,000,000------12,000,000,000بي ام و كوپه
347630CI (كوپه)13,200,000------3,300,000,000بي ام و
348630CI cabrio 16,000,000------4,000,000,000بي ام و
349640I 112,000,000------28,000,000,000بي ام و كوپه
350640I 132,000,000------33,000,000,000بي ام و گرن كوپه
351640I cabrio  136,000,000------34,000,000,000بي ام و كروك
352645CI 16,600,000------4,150,000,000بي ام وكوپه
353645CI cabrio 19,200,000------4,800,000,000بي ام و
354650I 144,000,000------36,000,000,000بي ام و  كوپه
355650I 152,000,000------38,000,000,000بي ام و  گرن كوپه
356650I cabrio  160,000,000------40,000,000,000بي ام و كروك
357730I 26,000,000------6,500,000,000بي ام و
358730d 26,000,000------6,500,000,000بي ام و
359730Ld 27,200,000------6,800,000,000بي ام و
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

360,000,000315,000,000270,000,000225,000,000180,000,000--45,000,000,000بي ام و 730LI  (مدل 2019 - 2014)360
72,000,000------18,000,000,000بي ام و 730LI  (مدل 2013 و پايين تر)361
362735I 14,000,000------3,500,000,000بي ام و
363735LI 16,000,000------4,000,000,000بي ام و
320,000,000280,000,000240,000,000200,000,000160,000,000-40,000,000,000بي ام و 740E هيبريد364
365740I 42,000,000------10,500,000,000بي ام و
366740LI 54,000,000------13,500,000,000بي ام و
367745I 16,000,000------4,000,000,000بي ام و
368745LI 30,400,000------7,600,000,000بي ام و
369750I 52,000,000------13,000,000,000بي ام و
370750LI 68,000,000------17,000,000,000بي ام و
371760I 25,000,000------6,250,000,000بي ام و
372760LI 80,000,000------20,000,000,000بي ام و
512,000,000448,000,000384,000,000320,000,000256,000,000--64,000,000,000بي ام و    I8  (مدل 2019 - 2014)373
112,000,000------28,000,000,000بي ام و    I8  (مدل 2013 و پايين تر)374
375M3                                  52,000,000------13,000,000,000بي ام و
376M3                        54,000,000------13,500,000,000بي ام و  كوپه
377M3 cabrio                   60,000,000------15,000,000,000بي ام و
378M5                                74,000,000------18,500,000,000بي ام و
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

379M5 Touring              74,000,000------18,500,000,000بي ام و
380M6                     112,000,000------28,000,000,000بي ام و    كوپه
381M6              116,000,000------29,000,000,000بي ام و  گرن كوپه
382M6 cabrio    132,000,000------33,000,000,000بي ام و    كروك
100,000,00087,500,00075,000,00062,500,00050,000,000--12,500,000,000بي ام و     X1     18i    (مدل 2019 - 2014)383
20,000,000------5,000,000,000بي ام و     X1     18i   (مدل 2013 و پايين تر)384
104,000,00091,000,00078,000,00065,000,00052,000,000--13,000,000,000بي ام و     X1     20i  (مدل 2019 - 2014)385
20,800,000------5,200,000,000بي ام و     X1     20i  (مدل 2013 و پايين تر)386
144,000,000126,000,000108,000,00090,000,00072,000,000--18,000,000,000بي ام و   X1     25i   (مدل 2019 - 2014)387
28,800,000------7,200,000,000بي ام و   X1     25i  (مدل 2013 و پايين تر)388
152,000,000133,000,000114,000,00095,000,00076,000,000--19,000,000,000بي ام و  X1     28i  (مدل 2019 - 2014)389
30,400,000------7,600,000,000بي ام و   X1     28i   (مدل 2013 و پايين تر)390
391X3     20i             26,400,000------6,600,000,000بي ام و
392X3     25i             27,200,000------6,800,000,000بي ام و
393X3  25Si             14,400,000------3,600,000,000بي ام و
224,000,000196,000,000168,000,000140,000,000112,000,000--28,000,000,000بي ام و   X3     28i  (مدل 2019 - 2014)394
44,800,000------11,200,000,000بي ام و   X3     28i  (مدل 2013 و پايين تر)395
396X3     30i             48,000,000------12,000,000,000بي ام و
397X3  30 Si             48,000,000------12,000,000,000بي ام و
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سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

398X3  30I &d        48,000,000------12,000,000,000بي ام و
399X3     35i             52,000,000------13,000,000,000بي ام و
248,000,000217,000,000186,000,000155,000,000124,000,000--31,000,000,000بي ام و   X4     28i   (مدل 2019 - 2014)400
48,000,000------12,000,000,000بي ام و   X4     28i    (مدل 2013 و پايين تر)401
402X5 30 SI            36,000,000------9,000,000,000بي ام و
403X5  30 d             36,000,000------9,000,000,000بي ام و
404X5  30 Sd           36,000,000------9,000,000,000بي ام و
405X5     35I           100,000,000------25,000,000,000بي ام و
406X5     44I           34,000,000------8,500,000,000بي ام و
407X5   48 SI          36,000,000------9,000,000,000بي ام و
408X5     50I           128,000,000------32,000,000,000بي ام و
409X5 A                  12,000,000------3,000,000,000بي ام و
410X5 M                132,000,000------33,000,000,000بي ام و
411X6 35i   و  X6 30i               84,000,000------21,000,000,000بي ام و
412X6 50i               112,000,000------28,000,000,000بي ام و
413X6 M                120,000,000------30,000,000,000بي ام و
144,000,000126,000,000108,000,00090,000,00072,000,000--18,000,000,000بي ام و    Z4  20I   (مدل 2019 - 2014)414
28,800,000------7,200,000,000بي ام و    Z4  20I   (مدل 2013 و پايين تر)415
416Z4  22I            12,000,000------3,000,000,000بي ام و
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جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

417Z4  23I            30,800,000------7,700,000,000بي ام و
418Z4  25I           28,000,000------7,000,000,000بي ام و
168,000,000147,000,000126,000,000105,000,00084,000,000--21,000,000,000بي ام و    Z4  28I   (مدل 2019 - 2014)419
33,600,000------8,400,000,000بي ام و    Z4  28I   (مدل 2013 و پايين تر)420
421Z4  30I           36,000,000------9,000,000,000بي ام و
422Z4  35I           44,000,000------11,000,000,000بي ام و
423Z4  25 SI           28,000,000------7,000,000,000بي ام و
424Z4  30 SI           36,000,000------9,000,000,000بي ام و
425E528              2,800,000------700,000,000بي ام و
35,200,000------8,800,000,000سايرانواع بي ام و(مدل2012- 2009)426
24,000,000------6,000,000,000سايرانواع بي ام و (مدل 2008- 2004)427
15,200,000------3,800,000,000سايرانواع بي ام و (مدل1999-2003)428
10,200,000------2,550,000,000سايرانواع بي ام و (مدل1994-1998)429
5,000,000------1,250,000,000سايرانواع بي ام و (مدل1989-1993)430
2,800,000------700,000,000سايرانواع بي ام و (مدل 1988وپايين تر)431

    انواع سواري تويوتا
432ECHO       1,800,000------450,000,000تويوتا اكو
13,600,000------3,400,000,000 تويوتا ياريس 1300 هاچ بك دنده اتوماتيك433
5,200,000------1,300,000,000 تويوتا ياريس 1300 هاچ بك دنده معمولي434
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جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

13,600,000------3,400,000,000 تويوتا ياريس 1300 صندوقدار دنده اتوماتيك435
5,200,000------1,300,000,000 تويوتا ياريس 1300 صندوقدار دنده معمولي436
48,800,00042,700,00036,600,00030,500,00024,400,000--6,100,000,000 تويوتا ياريس 1500 هاچ بك دنده اتوماتيك437
48,800,00042,700,00036,600,00030,500,00024,400,000--6,100,000,000 تويوتا ياريس 1500 صندوقدار دنده اتوماتيك438
4392000cc اتوماتيك    XLI   64,000,00056,000,00048,000,00040,000,00032,000,000--8,000,000,000تويوتا كروال
4402000cc   اتوماتيك   GLI   68,000,00059,500,00051,000,00042,500,00034,000,000--8,500,000,000تويوتاكروال
4411800cc  دنده معمولي   XLI  9,200,000------2,300,000,000تويوتاكروال
4421800cc اتوماتيك    XLI   19,200,000------4,800,000,000تويوتا كروال
4431800cc  دنده معمولي  GLI  10,000,000------2,500,000,000تويوتاكروال
4441800cc   اتوماتيك   GLI   20,400,000------5,100,000,000تويوتاكروال
4451300cc دنده معمولي   XLI  4,400,000------1,100,000,000تويوتا كروال
4461300cc اتوماتيك    XLI   5,600,000------1,400,000,000تويوتا كروال
447GL   2500cc                    88,000,00077,000,00066,000,00055,000,00044,000,000--11,000,000,000تويوتا كمري
448GLX   2500cc                108,000,00094,500,00081,000,00067,500,00054,000,000--13,500,000,000تويوتا كمري
449GLX  S    2500cc          108,000,00094,500,00081,000,00067,500,00054,000,000--13,500,000,000تويوتا كمري
450SE   2500cc                   106,400,00093,100,00079,800,00066,500,00053,200,000--13,300,000,000تويوتا كمري
451LE   2500cc                  106,400,00093,100,00079,800,00066,500,00053,200,000-13,300,000,000تويوتا كمري
4522500cc  112,000,00098,000,00084,000,00070,000,00056,000,000--14,000,000,000تويوتا كمري هيبريد توليد ژاپن
453LE   2500cc      96,000,00084,000,00072,000,00060,000,00048,000,000--12,000,000,000تويوتا كمري هيبريد
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                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

454XLE   2500cc   112,000,00098,000,00084,000,00070,000,00056,000,000--14,000,000,000تويوتا كمري هيبريد
455SE   2500cc      112,000,00098,000,00084,000,00070,000,00056,000,000--14,000,000,000تويوتا كمري هيبريد

تويوتا كروال و كمري    GLX، GLI, XLI       و  456
2400ccدنده معمولي  SE3,900,000,000------15,600,000

457  SE و     GLX، GLI ، XLI  تويوتا كروال و كمري
2400cc19,200,000------4,800,000,000دنده اتوماتيك

15,000,000------3,750,000,000ساير انواع تويوتا كمري و كروال GL و EL دنده معمولي458
18,800,000------4,700,000,000ساير انواع تويوتا كمري و كروال GL وEL دنده اتوماتيك459
460LE   14,800,000------3,700,000,000تويوتا  كروال
461CE   و   كروال  CE   14,800,000------3,700,000,000تويوتا كمري
16,000,000------4,000,000,000تويوتاكمري گرند و تورينگ  3000cc  معمولي462
20,400,000------5,100,000,000تويوتاكمري گرند و تورينگ  3000cc   اتوماتيك463
21,200,000------5,300,000,000تويوتا   سوالرا464
465GX  4000cc  45,200,000------11,300,000,000تويوتا پرادو لندكروزر
466VX8                              96,000,000------24,000,000,000تويوتا پرادو
467VX  4000cc                    96,000,000------24,000,000,000تويوتا پرادو
468VXL  4000cc                 96,000,000------24,000,000,000تويوتا پرادو
469VX5  4000cc                 92,000,000------23,000,000,000تويوتا پرادو
470TXL  4000cc                96,000,000------24,000,000,000تويوتا پرادو
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   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

4714000cc         88,000,000------22,000,000,000ساير انواع تويوتا پرادو
4722700cc                 78,000,000------19,500,000,000 انواع تويوتا پرادو
16,000,000------4,000,000,000تويوتا لندكروزر200                  4732700
474G                           16,000,000------4,000,000,000تويوتا لندكروزر
475GX                         40,000,000------10,000,000,000تويوتا لندكروزر
476GXR  4000              150,000,000------37,500,000,000تويوتا لندكروز
477GXR  4500              160,000,000------40,000,000,000تويوتا لندكروز
478GXR  4600             735,000,000630,000,000525,000,000420,000,000---105,000,000,000تويوتا لندكروز
479GXR  4700             180,000,000------45,000,000,000تويوتا لندكروز
480VXR    112,000,000------28,000,000,000تويوتا لندكروزر 8 سيلندر
481VXR     36,000,000------9,000,000,000تويوتا لندكروزر 6 سيلندر
482V8                         34,000,000------8,500,000,000تويوتا لندكروزر
483TS1.8                       2,400,000------600,000,000تويوتا سيلكا
484FJ  CRUISER   4000CC      106,000,000------26,500,000,000تويوتا
485RAV4  2400cc   48,000,000------12,000,000,000تويوتا راوفور
486RAV4  2500cc   138,400,000121,100,000103,800,00086,500,00069,200,000--17,300,000,000تويوتا راوفور
487RAV4    2500 140,000,000122,500,000105,000,00087,500,00070,000,000--17,500,000,000تويوتا راوفور هيبريد
488(AURION)3500cc45,200,000------11,300,000,000تويوتا آريون
489AVALON     3500CC   41,200,000------10,300,000,000تويوتا
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   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

4904000CC       66,000,000------16,500,000,000تويوتا فورچونر
4914500CC       20,000,000------5,000,000,000تويوتا فورچونر
492PREVIA     2400CC   34,000,000------8,500,000,000تويوتا پريويا
4931800cc      63,200,00055,300,00047,400,00039,500,00031,600,000--7,900,000,000تويوتا پريوس هيبريد
4941800cc  هيبريد C -HR 108,000,00094,500,00081,000,00067,500,00054,000,000--13,500,000,000تويوتا
4951200cc   بنزيني C - HR 108,000,00094,500,00081,000,00067,500,00054,000,000--13,500,000,000تويوتا
496AVENSIS                25,200,000------6,300,000,000تويوتا اونسيس
497FVT86  / GT 86 / 86 66,400,00058,100,00049,800,00041,500,00033,200,000--8,300,000,000تويوتا كوپه
4985700cc         48,000,000------12,000,000,000تويوتا سكويا
4992700cc          65,000,00052,000,000-----13,000,000,000تويوتا اينووا
5002700cc      44,000,000------11,000,000,000تويوتا هايلندر
501XA 3,200,000------800,000,000سواري تويوتا
8,000,000------2,000,000,000تويوتا لكسوس     200 و 502300
503CT200H      92,000,00080,500,00069,000,00057,500,00046,000,000--11,500,000,000تويوتا لكسوس
504ES250          156,000,000136,500,000117,000,00097,500,00078,000,000--19,500,000,000تويوتا لكسوس
505ES300          20,000,000------5,000,000,000تويوتا لكسوس
506ES350         76,000,000------19,000,000,000تويوتا لكسوس
507ES430        28,000,000------7,000,000,000تويوتا لكسوس
508GS 250        168,000,000147,000,000126,000,000105,000,00084,000,000--21,000,000,000تويوتا لكسوس
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   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

509GS 350        28,000,000------7,000,000,000تويوتا لكسوس
510GS   430      36,000,000------9,000,000,000تويوتا لكسوس
511GS 460         48,000,000------12,000,000,000تويوتا لكسوس
512IS 250         144,000,000126,000,000108,000,00090,000,00072,000,000--18,000,000,000تويوتا لكسوس
513IS 300         38,000,000------9,500,000,000تويوتا لكسوس
514IS 300     48,000,000------12,000,000,000تويوتا لكسوس كروك
515( L)LS460       108,000,000------27,000,000,000تويوتا لكسوس
516LX470           28,000,000------7,000,000,000تويوتا لكسوس
517LX570           256,000,000------64,000,000,000تويوتا لكسوس
518NX200T        200,000,000175,000,000150,000,000125,000,000100,000,000--25,000,000,000تويوتا لكسوس
519NX300H  192,000,000168,000,000144,000,000120,000,00096,000,000--24,000,000,000تويوتا لكسوس هيبريد
520RX200T        360,000,000315,000,000270,000,000225,000,000180,000,000--45,000,000,000تويوتا لكسوس
521RX350           94,000,000------23,500,000,000تويوتا لكسوس
522RX400(H )    48,000,000------12,000,000,000تويوتا لكسوس
523SC430           32,000,000------8,000,000,000تويوتا لكسوس
5242700cc   40,000,00035,000,00030,000,00025,000,00020,000,000--5,000,000,000انواع تويوتا هايس معمولي
525GL   2700cc      46,400,00040,600,00034,800,00029,000,00023,200,000--5,800,000,000انواع تويوتا هايس
5262500cc  46,400,00040,600,00034,800,00029,000,00023,200,000--5,800,000,000 تويوتا هايس  ديزل
5272700cc  48,000,00042,000,00036,000,00030,000,00024,000,000--6,000,000,000 تويوتا هايس  ديزل
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                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

528DLX         6,000,000------1,500,000,000انواع تويوتا هايس
6,000,000------1,500,000,000سايرانواع تويوتاهايس529
60,000,00052,500,00045,000,00037,500,00030,000,000--7,500,000,000آمبوالنس تويوتا هايس 2700cc(وارداتي)530
14,000,000------3,500,000,000آمبوالنس تويوتا ون 2500cc(وارداتي)531
5324000CC 8,000,000------2,000,000,000آمبوالنس تويوتا لند كروز
5334200CC 14,000,000------3,500,000,000آمبوالنس تويوتا لند كروز هارد تاپ
5344500CC 8,800,000------2,200,000,000آمبوالنس تويوتا لند كروز
535A1  2700cc  8,000,000------2,000,000,000آمبوالنس تويوتا
28,000,000------7,000,000,000سايرانواع تويوتا(مدل2012- 2009 )536
16,800,000------4,200,000,000سايرانواع تويوتا(مدل2008 - 2004 )537
11,200,000------2,800,000,000سايرانواع تويوتا(مدل2003- 1999 )538
6,800,000------1,700,000,000سايرانواع تويوتا(مدل1998- 1994 )539
3,200,000------800,000,000سايرانواع تويوتا(مدل1993- 1989 )540
1,800,000------450,000,000سايرانواع تويوتا(مدل1988و پايين تر)541

          انواع سواري هيونداي
5421600cc   36,000,00030,000,00024,000,000----6,000,000,000هيونداي ولستر
5431600cc  39,200,00034,300,00029,400,00024,500,00019,600,000--4,900,000,000هيونداي اكسنت
5441800cc     46,200,00039,600,00033,000,00026,400,000---6,600,000,000هيونداي النترا
5452000cc     64,000,00056,000,00048,000,00040,000,00032,000,000--8,000,000,000هيونداي النترا
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و حقوق ورودي

1,400,000------350,000,000هيونداي اكسل546
5472000cc   16,000,000------4,000,000,000هيوندا سوناتا  اتوماتيك
548LF 2000cc  108,000,00094,500,00081,000,00067,500,00054,000,000--13,500,000,000هيونداي سوناتا هيبريد
549LF 2400CC   109,600,00095,900,00082,200,00068,500,00054,800,000--13,700,000,000هيونداي سوناتا
550YF 2400CC   41,500,00033,200,000-----8,300,000,000هيونداي سوناتا
14,400,000------3,600,000,000ساير انواع سوناتا دنده معمولي551
21,000,000------5,250,000,000ساير انواع سوناتا دنده اتوماتيك552
129,600,000113,400,00097,200,00081,000,00064,800,000--16,200,000,000 هيونداي آزرا (گرنجور) 2400cc (مدل 2019 - 2014)553
26,400,000------6,600,000,000 هيونداي آزرا  240cc  (مدل 2013 و پايين تر)554
5553000cc      (گرنجور) 40,800,000------10,200,000,000 هيونداي آزرا
5563300cc    39,600,000------9,900,000,000 هيونداي آزرا
44,000,000------11,000,000,000 هيونداي جنسيس 3800 اتوماتيك557
40,000,000------10,000,000,000 هيونداي جنسيس كوپه 3800 اتوماتيك558
16,000,000------4,000,000,000 هيونداي جنسيس كوپه 3800  دنده معمولي559
19,200,000------4,800,000,000 هيونداي H1-WAGON  دنده معمولي560
43,000,00034,400,000-----8,600,000,000 هيونداي H1-WAGON  دنده اتوماتيك561
24,000,00020,000,00016,000,000----4,000,000,000 انواع هيونداي i20  دنده اتوماتيك562
22,000,00017,600,000-----4,400,000,000 هيونداي i30  دنده اتوماتيك563
39,600,00033,000,00026,400,000----6,600,000,000 هيونداي i40  دنده اتوماتيك564
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

40,800,00034,000,00027,200,000----6,800,000,000 هيونداي استيشن i40  دنده اتوماتيك565
5662000cc اتوماتيك  TL  (IX35)116,000,000101,500,00087,000,00072,500,00058,000,000--14,500,000,000 هيونداي توسان
5672400cc (توسان)  اتوماتيك IX35 108,000,00094,500,00081,000,00067,500,00054,000,000--13,500,000,000 هيونداي
5683800cc (وراكروز)  اتوماتيك IX55 48,000,000------12,000,000,000 هيونداي
5692700cc  22,000,000------5,500,000,000 هيونداي توسان وتراجت
5702400cc 33,500,00026,800,000-----6,700,000,000 هيونداي سانتافه دنده معمولي
5712400cc    اتوماتيك CM(IX45)29,200,000-----7,300,000,000 هيونداي سانتافه
5722400cc    اتوماتيك DM(IX45)140,000,000122,500,000105,000,00087,500,00070,000,000--17,500,000,000 هيونداي سانتافه
5732700cc     23,200,000------5,800,000,000 هيونداي سانتافه
5743300cc    48,000,000------12,000,000,000 هيونداي سانتافه
5753500cc    32,400,000------8,100,000,000 هيونداي سانتافه
5764600cc    68,000,000------17,000,000,000 هيونداي سنتنيال
5775000cc    18,000,000,00072,000,000 هيونداي سنتنيال
12,000,000------3,000,000,000 هيونداي كوپه دنده معمولي578
14,000,000------3,500,000,000 هيونداي كوپه دنده اتوماتيك579
580H-100 12,000,000------3,000,000,000هيونداي استيشن
3,600,000------900,000,000هيونداي اسكوپه581
5823500cc 15,200,000------3,800,000,000هيونداي تراكن
583H 350 126,000,000112,000,00098,000,00084,000,00070,000,00056,000,000-14,000,000,000ون هيوندا
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

584H-100  11,200,000------2,800,000,000آمبوالنس هيونداي
1,800,000------450,000,000سايرانواع هيونداي(مدل 2000 وپايين تر)585

          انواع سواري  كيا   
586OPIRUS   21,200,000------5,300,000,000 كيا اپيروس
5872000CC  14,000,000------3,500,000,000 كيا كارنز دنده معمولي
5882000CC  66,400,00058,100,00049,800,00041,500,00033,200,000--8,300,000,000 كيا كارنز اتوماتيك
5893500cc  48,000,000------12,000,000,000 كيا كادنزا  اتوماتيك
5902400cc              144,000,000126,000,000108,000,00090,000,00072,000,000--18,000,000,000 كيا سورنتو
5913300cc              75,000,00060,000,000-----15,000,000,000 كيا سورنتو
5923500cc  XM    42,000,000------10,500,000,000 كيا سورنتو
5933500cc  EX      42,000,000------10,500,000,000 كيا سورنتو
5942000cc( اس ال اس) 41,500,00033,200,000-----8,300,000,000كيا اسپورتيج
5952400cc  (اس ال) 80,000,00070,000,00060,000,00050,000,00040,000,000--10,000,000,000 كيا اسپورتيج
596QL  2000cc   108,000,00094,500,00081,000,00067,500,00054,000,000--13,500,000,000 كيا اسپورتيج
597QL  2400cc 116,000,000101,500,00087,000,00072,500,00058,000,000--14,500,000,000 كيا اسپورتيج
5982700cc            19,600,000------4,900,000,000كيا اسپورتيج
5991600cc 14,000,000------3,500,000,000 كيا سراتو دنده معمولي
6001600cc 16,400,000------4,100,000,000 كيا سراتو اتوماتيك
6011600cc 17,200,000------4,300,000,000 كيا سراتو كوپه
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

6022000cc 10,000,000------2,500,000,000 كيا سراتو دنده معمولي
6032000cc اتوماتيك YD 60,000,00052,500,00045,000,00037,500,00030,000,000--7,500,000,000 كيا سراتو
6042000cc 18,800,000------4,700,000,000ساير انواع كيا سراتو اتوماتيك
6052000cc كوپه YD 57,600,00050,400,00043,200,00036,000,00028,800,000--7,200,000,000 كيا سراتو
6062000cc 18,000,000------4,500,000,000ساير انواع كيا سراتو كوپه
6072700cc  (كارناوال)19,200,000------4,800,000,000 كيا كارنيوال
6083300cc  (كارناوال)72,000,00060,000,00048,000,000-12,000,000,000 كيا كارنيوال
6093800cc  36,000,000------9,000,000,000 كيا موهاوي
6104600cc  45,200,000------11,300,000,000 كيا موهاوي
6112000cc           77,000,00066,000,00055,000,00044,000,000---11,000,000,000كيا اپتيما
612(TF)  2400cc 54,000,00045,000,00036,000,000----9,000,000,000كيا اپتيما
613JF  2400cc   100,000,00087,500,00075,000,00062,500,00050,000,000--12,500,000,000كيا اپتيما
108,000,00094,500,00081,000,00067,500,00054,000,000--13,500,000,000كيا اپتيما   JF  2000cc هيبريد614
615GT  Line   100,000,00087,500,00075,000,00062,500,00050,000,000--12,500,000,000كيا اپتيما
6162700cc  18,000,000------4,500,000,000كيا اپتيما
34,400,00030,100,00025,800,00021,500,00017,200,000--4,300,000,000كيا پيكانتو617
18,750,00015,000,000-----3,750,000,000كيا سول618
6191400cc 40,800,00035,700,00030,600,00025,500,00020,400,000--5,100,000,000 كيا ريو  4  در
6201400cc 41,600,00036,400,00031,200,00026,000,00020,800,000--5,200,000,000 كيا ريو  5 در
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

3,600,000------900,000,000 كيا ريو621
1,800,000------450,000,000سايرانواع كيا(مدل 2000 وپايين تر)622

          انواع سواري پورشه
6232000cc 296,000,000259,000,000222,000,000185,000,000148,000,000--37,000,000,000پورشه باكستر
6242500cc (اس)384,000,000336,000,000288,000,000240,000,000192,000,000--48,000,000,000پورشه باكستر
6252900cc (اس)88,000,000------22,000,000,000پورشه باكستر
6263600cc  68,000,000------17,000,000,000پورشه كي من اس
6273600cc   150,000,000------37,500,000,000پورشه 911 كررا 4 كابريو
6283800cc   128,000,000------32,000,000,000پورشه 911 كررا اس
6293800cc  220,000,000------55,000,000,000پورشه 911 كررا اس كابريو
6303600cc  108,000,000------27,000,000,000پورشه پانامرا
6314800cc  168,000,000------42,000,000,000پورشه پانامرا 4 اس
6324800cc  (4اس)176,000,000------44,000,000,000پورشه پانامرا توربو
6333600cc  116,000,000------29,000,000,000پورشه كاين
6344800cc  132,000,000------33,000,000,000پورشه كاين اس
6354800cc  (اس)136,000,000------34,000,000,000پورشه كاين توربو
636GTS 134,000,000------33,500,000,000پورشه كاين
6372000cc  384,000,000336,000,000288,000,000240,000,000192,000,000--48,000,000,000پورشه  ماكان
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

          انواع سواري مازراتي
6384200cc  168,000,000------42,000,000,000مازراتي گرنتوريسمو
6394700cc 236,000,000------59,000,000,000مازراتي گرنتوريسمو اس
640MC 4700cc  240,000,000------60,000,000,000مازراتي گرنتوريسمو
6414700cc 176,000,000------44,000,000,000مازراتي گرنكابريو
6424700cc 206,000,000------51,500,000,000مازراتي گرنكابريو اسپورت
643MC 4700cc 240,000,000------60,000,000,000مازراتي گرنكابريو
6444200cc  212,000,000------53,000,000,000مازراتي كواتروپورته
6454700cc  296,000,000------74,000,000,000مازراتي كواتروپورته اس
646GTS 4700cc 352,000,000------88,000,000,000مازراتي كواتروپورته اسپورت
6473000cc  292,000,000------73,000,000,000مازراتي كواتروپورته
6483000cc  352,000,000------88,000,000,000مازراتي كواتروپورته اس
440,000,000------110,000,000,000مازراتي گيبلي اس649

          انواع سواري سانگ يانگ
16,500,00013,200,000-----3,300,000,000سانگ يانگ اكتيون 2300cc دنده معمولي650
29,250,00023,400,000-----5,850,000,000سانگ يانگ اكتيون 2300cc اتوماتيك651
16,500,00013,200,000-----3,300,000,000سانگ يانگ كوراندو 2000cc دنده معمولي652
66,000,00057,750,00049,500,00041,250,00033,000,000--8,250,000,000سانگ يانگ كوراندو 2000cc اتوماتيك653
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

6543200cc 14,400,000------3,600,000,000سانگ يانگ كوراندو
144,000,000126,000,000108,000,00090,000,00072,000,000--18,000,000,000سانگ يانگ ركستون G4 2000cc  اتومات655
6563200cc 27,200,000------6,800,000,000سانگ يانگ ركستون
14,400,000------3,600,000,000سانگ يانگ كايرون 3200ccدنده معمولي657
21,000,000------5,250,000,000سانگ يانگ كايرون 3200cc اتوماتيك658
6593200cc 21,600,000------5,400,000,000سانگ يانگ روديوس
6601600cc  51,200,00044,800,00038,400,00032,000,00025,600,000--6,400,000,000سانگ يانگ تيولي

          انواع سواري ام جي
661MG350   1500cc   14,500,00011,600,000-----2,900,000,000سواري
662MG550   1800cc  14,400,000------3,600,000,000سواري
663MG3   1500cc      13,800,00011,500,0009,200,000----2,300,000,000سواري
29,400,00024,500,00019,600,000----4,900,000,000سواري         MG6  1800cc   مگنت صندوقدار664
30,000,00025,000,00020,000,000----5,000,000,000سواري  MG6 GT  1800cc   هاچ بك(ليفت بك)665
666MG  GT  1500cc 33,600,00028,800,00024,000,00019,200,000---4,800,000,000سواري
667MG  GS  2000cc 52,500,00045,000,00037,500,00030,000,000---7,500,000,000سواري

          انواع سواري جيلي
9,750,0007,800,000-----1,950,000,000سواري جيلي امگرند  7 و EC7 صندوقدار دنده معمولي668
9,000,0007,200,000-----1,800,000,000سواري جيلي امگرند  7 (RV)و EC7 هاچ بك دنده معمولي669
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

13,500,00010,800,000-----2,700,000,000سواري جيلي امگرند  7  صندوقدار اتومات670
13,000,00010,400,000-----2,600,000,000سواري جيلي امگرند 7(RV) هاچ بك اتومات671
672X7  16,000,00012,800,000-----3,200,000,000سواري جيلي امگرند

          انواع سواري آلفا رومئو
6731400cc   12,500,00010,000,000-----2,500,000,000آلفا رومئو ميتو دنده معمولي
6741400cc    25,000,00020,000,000-----5,000,000,000آلفا رومئو ميتو  اتومات
6751400cc    15,000,00012,000,000-----3,000,000,000آلفا رومئو جوليتا دنده معمولي
6761400cc   104,000,00091,000,00078,000,00065,000,00052,000,000--13,000,000,000آلفا رومئو جوليتا اتومات
6771800cc(1700cc)   4  اتوماتC  288,000,000252,000,000216,000,000180,000,000144,000,000--36,000,000,000آلفا رومئو

          انواع سواري اپل
1,200,000------300,000,000اپل آسترا678
6791400cc  22,500,00018,000,000-----4,500,000,000اپل آسترا دنده معمولي
6801400cc  28,500,00022,800,000-----5,700,000,000اپل  آسترا  سدان توربو  اتومات
6811400cc  27,750,00022,200,000-----5,550,000,000اپل  آسترا  هاچ بك توربو  اتومات
6821600cc  31,250,00025,000,000-----6,250,000,000اپل آسترا  سدان توربو  اتومات
6831600cc  30,000,00024,000,000-----6,000,000,000اپل آسترا  هاچ بك توربو  اتومات
6841400cc            45,600,00039,900,00034,200,00028,500,00022,800,000--5,700,000,000اپل موكا اتوماتيك
6852000cc   80,000,00070,000,00060,000,00050,000,00040,000,000--10,000,000,000اپل اينسيگنيا اتوماتيك
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

6861400cc           55,200,00048,300,00041,400,00034,500,00027,600,000--6,900,000,000اپل آدام اتوماتيك
6871400cc  21,600,00018,000,00014,400,000----3,600,000,000اپل كورسا دنده معمولي
6881400cc       29,400,00024,500,00019,600,000----4,900,000,000اپل كورسا اتوماتيك
6891200cc        1,040,000------260,000,000اپل كورسا
1,600,000------400,000,000اپل وكترا690
2,240,000------560,000,000اپل امگا691
1,600,000------400,000,000اپل زفيرا692
1,040,000------260,000,000اپل كادت693
10,000,000------2,500,000,000سايرانواع اپل(مدل2012- 2009)694
6,800,000------1,700,000,000سايرانواع اپل (مدل 2008- 2004 )695
3,600,000------900,000,000سايرانواع اپل (مدل1999-2003 )696
2,000,000------500,000,000سايرانواع اپل (مدل1994-1998 )697
1,400,000------350,000,000سايرانواع اپل (مدل1989-1993 )698
1,000,000------250,000,000سايرانواع اپل(مدل 1988و پايين تر)699

          انواع سواري ولوو
700C30   2500cc           28,600,000------7,150,000,000ولوو
32,000,000------8,000,000,000ولوو          C70   2500cc (كروك)701
702V40  SELUX  2000cc                      43,500,00034,800,000-----8,700,000,000ولوو
703V40  R-DESING  2000cc             49,000,00039,200,000-----9,800,000,000ولوو
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

704V40  R-DESING PLUS  2000cc         54,500,00043,600,000-----10,900,000,000ولوو
705V70                                                     4,800,000------1,200,000,000ولوو
706XC60  SELUX 2000cc                   72,500,00058,000,000-----14,500,000,000ولوو
707XC60  R-DESING  2000cc         80,000,00064,000,000-----16,000,000,000ولوو
708XC60  R-DESING PLUS  2000cc      90,000,00072,000,000-----18,000,000,000ولوو
709XC90(T6)   2000cc                   288,000,000252,000,000216,000,000180,000,000144,000,000--36,000,000,000ولوو
6,400,000------1,600,000,000ولوو  ليموزين710960
18,000,000------4,500,000,000سايرانواع ولوو(مدل2012- 2009 )711
12,000,000------3,000,000,000سايرانواع ولوو (مدل 2008- 2004 )712
7,200,000------1,800,000,000سايرانواع ولوو (مدل1999-2003 )713
4,000,000------1,000,000,000سايرانواع ولوو (مدل1994-1998 )714
2,200,000------550,000,000سايرانواع ولوو (مدل1989-1993)715
1,200,000------300,000,000سايرانواع ولوو(مدل 1988و پايين تر)716

          انواع سواري جيپ
10,000,000-----2,500,000,000انواع جيپ(مدل2012- 2009 )717
6,200,000-----1,550,000,000انواع جيپ (مدل 2008- 2004 )718
4,000,000-----1,000,000,000انواع جيپ (مدل1999-2003 )719
2,600,000-----650,000,000انواع جيپ(مدل 1998- 1994 )720
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

2,000,000-----500,000,000انواع جيپ(مدل 1989-1993 )721
1,000,000-----250,000,000انواع جيپ   (مدل 1988 و پائين تر)722

          انواع سواري   ميتسوبيشي(پاجرو ، گاالنت ،النسر و000)
723( GLSتك رنگ )   GLE ميتسوبيشي ساده MPV 6,400,000------1,600,000,000 ون
724(GLS گرند- دو رنگ ) GLE ميتسوبيشي فول MPV 7,000,000------1,750,000,000 ون

725 )                     GLE ميتسوبيشي فول اتوماتيك MPV ون 
( GLS7,600,000------1,900,000,000گرند- اتومات

726MPV LZ6500 و MPV LZ6510  15,000,00012,000,000-----3,000,000,000ون دانگ فنگ
727ASX 2000CC   78,400,00068,600,00058,800,00049,000,00039,200,000--9,800,000,000ميتسوبيشي
7281600c 24,000,00020,000,00016,000,000----4,000,000,000ميتسوبيشي لنسر دنده معمولي
7291600c  28,800,00024,000,00019,200,000----4,800,000,000ميتسوبيشي لنسر دنده اتومات
7301800c  51,200,00044,800,00038,400,00032,000,00025,600,000--6,400,000,000ميتسوبيشي لنسر دنده اتومات
7312000cc  27,500,00022,000,000-----5,500,000,000ميتسوبيشي لنسر دنده اتومات
7321200cc  36,000,00031,500,00027,000,00022,500,00018,000,000--4,500,000,000ميتسوبيشي ميراژ  اتومات
7332400cc  104,000,00091,000,00078,000,00065,000,00052,000,000--13,000,000,000ميتسوبيشي اوتلندر  اتومات
7342000cc  اتومات  PHEV 132,000,000115,500,00099,000,00082,500,00066,000,000--16,500,000,000ميتسوبيشي اوتلندر هيبريد
735Eclipse Cross   1500cc 96,000,00084,000,00072,000,00060,000,00048,000,000--12,000,000,000ميتسوبيشي
7363500cc    12,000,000------3,000,000,000ميتسوبيشي مگنا
7373800cc75,000,00060,000,000-----15,000,000,000ميتسوبيشي پاجيرو دو درب 6  سيلندر
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

7383800cc80,000,00064,000,000-----16,000,000,000ميتسوبيشي پاجيرو چهار درب6 سيلندر
7393500cc70,000,00056,000,000-----14,000,000,000ميتسوبيشي پاجيرو 6 سيلندر
18,000,000------4,500,000,000ساير انواع ميتسوبيشي پاجيرو 6 سيلندر740
8,000,000------2,000,000,000ميتسوبيشي پاجيرو 4سيلندر741
12,000,000------3,000,000,000سايرانواع ميتسوبيشي (مدل 2009-2012 )742
8,000,000------2,000,000,000سايرانواع ميتسوبيشي(مدل 2004-2008 )743
4,000,000------1,000,000,000سايرانواع ميتسوبيشي(مدل 1999-2003)744
3,000,000------750,000,000سايرانواع ميتسوبيشي(مدل 1994-1998)745
2,000,000------500,000,000سايرانواع ميتسوبيشي(مدل 1989-1993)746
1,200,000------300,000,000سايرانواع ميتسوبيشي(مدل1988و پائين تر)747

         انواع سواري پژو  
7481600cc 38,500,00033,000,00027,500,00022,000,000---5,500,000,000پژو 301 اتومات
7491600cc 12,800,000------3,200,000,000پژو 308 اتومات
10,000,000------2,500,000,000پژو 407 دنده معمولي750
12,000,000------3,000,000,000پژو 407 دنده اتوماتيك751
7521600cc 93,600,00081,900,00070,200,00058,500,00046,800,000--11,700,000,000پژو 508 اتومات
4,800,000------1,200,000,000پژو 753607
11,200,000------2,800,000,000ساير انواع پژو (مدل 2009-2012 )754
7,200,000------1,800,000,000ساير انواع پژو (مدل 2004-2008 )755

93



ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

3,800,000------950,000,000ساير انواع پژو  (مدل 1999-2003 )756
2,600,000------650,000,000ساير انواع پژو  (مدل 1994-1998 )757
1,800,000------450,000,000ساير انواع پژو  (مدل 1989-1993 )758
1,200,000------300,000,000ساير انواع پژو (مدل1988 و پائين تر )759

          انواع سواري شورلت، فورد و الدوزمبيل  
760chevrolet tahoe LTZ-2WD 5300cc 25,200,000------6,300,000,000سواري شورلت
7612300cc  18,000,000------4,500,000,000 فورد فيوژن اس
44,000,000------11,000,000,000فورد موستانگ جي تي762
7632400cc 12,000,000------3,000,000,000فورد ترانزيت

   انواع شورلت،پونتياك، الدوزمبيل و فورد          764
12,400,000------3,100,000,000     ( مدل 2009-2012 )

انواع شورلت،پونتياك، الدوزمبيل و فورد             765
8,400,000------2,100,000,000 ( مدل 2008- 2004 )

انواع شورلت،پونتياك،الدوز مبيل و فورد             766
4,800,000------1,200,000,000( مدل 1999-2003 )

انواع شورلت،پونتياك،الدوز مبيل و فورد             767
3,000,000------750,000,000 ( مدل 1998- 1994 )
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

انواع شورلت،پونتياك،الدوز مبيل و فورد             768
2,000,000------500,000,000 ( مدل 1989-1993 )

انواع شورلت،پونتياك،الدوز مبيل و فورد             769
1,200,000------300,000,000    ( مدل1988و پائين تر )

          انواع سواري نيسان، نيسان پاترول ، مزدا و داتسون  
4,000,000------1,000,000,000نيسان ساني770
8,800,000------2,200,000,000نيسان سنترا771
9,600,000------2,400,000,000نيسان آرمادا772
7732500cc  19,200,000------4,800,000,000نيسان آلتيما
17,600,000------4,400,000,000نيسان ماكسيما دنده معمولي774
22,000,000------5,500,000,000نيسان ماكسيما      اتوماتيك775
776(SE , SL , LE)   Z50  20,800,000------5,200,000,000نيسان مورانو
777(SE , SL , LE)   Z51  31,600,000------7,900,000,000نيسان مورانو
778(J10 ) 2000CC 25,500,00020,400,000-----5,100,000,000نيسان قشقائي
779(J32 ) 2500CC 36,000,00028,800,000-----7,200,000,000نيسان تينا
7801200cc   17,200,000------4,300,000,000نيسان جوك
7811600cc  60,000,00052,500,00045,000,00037,500,00030,000,000--7,500,000,000نيسان جوك اسكاي پك
7821600cc  66,000,00057,750,00049,500,00041,250,00033,000,000--8,250,000,000نيسان جوك پالتينيوم
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

7831600cc  80,000,00070,000,00060,000,00050,000,00040,000,000--10,000,000,000نيسان جوك اسپورت
7842500cc 128,000,000112,000,00096,000,00080,000,00064,000,000--16,000,000,000نيسان ايكس تريل
7855600cc 525,000,000450,000,000300,000,000----75,000,000,000نيسان  پاترول
786EX35  3500cc تيپ (Infiniti) 24,000,000------6,000,000,000نيسان اينفينيتي
12,400,000------3,100,000,000ساير انواع نيسان   (مدل 2009-2012)787
8,400,000------2,100,000,000ساير انواع نيسان  (مدل 2004-2008)788
4,800,000------1,200,000,000ساير انواع نيسان  (مدل 1999-2003)789
3,000,000------750,000,000ساير انواع نيسان  (مدل 1994-1998)790
2,000,000------500,000,000ساير انواع نيسان  (مدل 1989-1993)791
1,200,000------300,000,000سايرانواع نيسان(مدل 1988 و پائين تر)792
7931600cc        3 17,500,00014,000,000-----3,500,000,000مزدا
7942000cc       3 20,000,00016,000,000-----4,000,000,000مزدا
7952000cc       6 12,400,000------3,100,000,000مزدا
7962400cc       6 12,800,000------3,200,000,000مزدا
12,400,000------3,100,000,000انواع مزدا (مدل 2009-2012)797
8,400,000------2,100,000,000انواع مزدا  (مدل 2004-2008)798
4,800,000------1,200,000,000انواع مزدا (مدل1999-2003)799
3,000,000------750,000,000انواع مزدا (مدل1994-1998)800
2,000,000------500,000,000انواع مزدا (مدل1989-1993)801
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

1,200,000------300,000,000انواع مزدا (مدل1988 و پائين تر)802
10,000,000------2,500,000,000انواع داتسون (مدل 2009-2012)803
7,000,000------1,750,000,000انواع داتسون (مدل 2004-2008)804
4,000,000------1,000,000,000انواع داتسون (مدل 1999-2003)805
2,600,000------650,000,000انواع داتسون (مدل 1994-1998)806
1,800,000------450,000,000انواع داتسون (مدل 1989-1993)807
1,200,000------300,000,000انواع داتسون (مدل1988 و پائين تر)808

          انواع سواري دوو  
1,200,000------300,000,000دوو ريسر(مدل 2000 وپايين تر)809
1,200,000------300,000,000دوو اسپرو(مدل 2000 وپايين تر)810
1,200,000------300,000,000سايرانواع دوو(مدل 2000 وپايين تر)811

          انواع سواري فيات، الدا، رنو و سو بارو   
2,400,000------600,000,000فيات 8122000
813DUCATO11 6,400,000------1,600,000,000فيات
814900cc            500  29,500,00023,600,000-----5,900,000,000فيات
8151200cc          500   30,000,00024,000,000-----6,000,000,000فيات
816500C    900cc       30,000,00024,000,000-----6,000,000,000فيات
817500C    1200cc       30,000,00024,000,000-----6,000,000,000فيات

97



ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

818500L    900cc       30,500,00024,400,000-----6,100,000,000فيات
819500L    1400cc     31,500,00025,200,000-----6,300,000,000فيات
8201400cc          31,500,00025,200,000-----6,300,000,000فيات   فيورنو
12,000,000------3,000,000,000فيات پاليو ادونچر821
8221400cc    (COMBI)   DOBLO  35,500,00028,400,000-----7,100,000,000فيات
8232000cc  6,000,000------1,500,000,000سوبارو لگاسي
8242500cc  29,400,00024,500,00019,600,000----4,900,000,000سوبارو لگاسي
8252000cc 34,200,00028,500,00022,800,000----5,700,000,000سوبارو فارستر
8262500cc 26,000,00020,800,000-----5,200,000,000سوبارو فارستر
827XV  2000cc     28,200,00023,500,00018,800,000----4,700,000,000سوبارو
8283500cc  26,000,000------6,500,000,000رنو لتيتود
8292500cc  116,000,000101,500,00087,000,00072,500,00058,000,000--14,500,000,000رنو كوليوس
8303500cc   26,000,000------6,500,000,000رنو الگونا كوپه
8311600cc   15,000,00012,000,000-----3,000,000,000رنو فلوئنس دنده اتومات
8322000cc  35,000,00030,000,00025,000,00020,000,000---5,000,000,000رنو فلوئنس دنده معمولي
8332000cc  45,200,00039,550,00033,900,00028,250,00022,600,000--5,650,000,000رنو فلوئنس دنده اتومات
8341600cc  40,400,00035,350,00030,300,00025,250,00020,200,000--5,050,000,000رنو اسكاال هاچ بك
8352000cc  44,000,00038,500,00033,000,00027,500,00022,000,000--5,500,000,000رنو اسكاال هاچ بك
8362000cc  (كوپه) 56,000,00049,000,00042,000,00035,000,00028,000,000--7,000,000,000رنو اسكاال كروك
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

8372000CC 10,800,000------2,700,000,000رنو مگان هاچ بك
11,600,000------2,900,000,000رنو مگان كوپه838
14,000,000------3,500,000,000رنو مگان كروك839
8401600CC 7,600,000------1,900,000,000رنو مگان
8412000CC 9,000,000------2,250,000,000رنو مگان
8422000cc   21,000,00017,500,00014,000,000----3,500,000,000رنو داستر دنده معمولي
8432000cc   41,600,00036,400,00031,200,00026,000,00020,800,000--5,200,000,000رنو داستر  دنده اتومات
8442000cc   41,100,00034,250,00027,400,000----6,850,000,000رنو سفران  اتومات
8452500cc   47,400,00039,500,00031,600,000----7,900,000,000رنو سفران  اتومات
8461600cc   30,000,00026,250,00022,500,00018,750,00015,000,000--3,750,000,000رنو سيمبل  اتومات
8471600cc   92,800,00081,200,00069,600,00058,000,00046,400,000--11,600,000,000رنو تليسمان  اتومات
8481600cc 44,100,00037,800,00031,500,00025,200,000---6,300,000,000رنو ترافيك ديزل
8492000cc 34,500,00027,600,000-----6,900,000,000رنو ترافيك
8501200cc  52,000,00045,500,00039,000,00032,500,00026,000,000--6,500,000,000رنو كپچر
851Espace 1600cc  88,000,00077,000,00066,000,00055,000,00044,000,000--11,000,000,000رنو استيشن اسپيس
8522000cc  13,200,000------3,300,000,000رنو ون پانل دنده معمولي
853MODUS   5,400,000------1,350,000,000رنو

ساير انواع فيات ،الدا ،رنو وسوبارو                  854
10,000,000------2,500,000,000(مدل 2012- 2009)
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

ساير انواع فيات،الدا،رنو وسوبارو                       855
7,000,000------1,750,000,000(مدل 2008 -2004)

ساير انواع فيات،الدا،رنو وسوبارو                    856
4,000,000------1,000,000,000(مدل 2003- 1999)

ساير انواع فيات،الدا،رنو وسوبارو                    857
2,800,000------700,000,000(مدل 1998- 1994)

ساير انواع فيات،الدا،رنو وسوبارو                     858
2,000,000------500,000,000(مدل 1993- 1989)

ساير انواع فيات،الدا،رنو وسوبارو           859
1,200,000------300,000,000(مدل1988  و پائين تر)

          انواع سواري  رنجرور ،لندرور و روور   
860Evoque  2000cc   320,000,000280,000,000240,000,000200,000,000160,000,000--40,000,000,000رنجرور
8614200CC 36,000,000------9,000,000,000سواري كار رنجرور
8625000CC 44,000,000------11,000,000,000سواري استيشن رنجرور
8635000CC  120,000,000------30,000,000,000سواري  رنجرور اسپورت
18,000,000------4,500,000,000ساير انواع رنجرور (مدل 2009-2012)864
12,000,000------3,000,000,000ساير انواع رنجرور(مدل 2004-2008)865
7,200,000------1,800,000,000ساير انواع رنجرور(مدل 1999-2003)866
4,000,000------1,000,000,000ساير انواع رنجرور(مدل 1994-1998)867
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

2,400,000------600,000,000ساير انواع رنجرور(مدل 1989-1993)868
1,400,000------350,000,000ساير انواع رنجرور(مدل 1988 و پائين تر)869
11,200,000------2,800,000,000انواع لندرور(مدل 2009-2012)870
7,200,000------1,800,000,000انواع لندرور(مدل 2004-2008)871
3,800,000------950,000,000انواع لندرور(مدل 1999-2003)872
2,600,000------650,000,000انواع لندرور(مدل 1994-1998)873
1,800,000------450,000,000انواع لندرور(مدل 1989-1993)874
1,200,000------300,000,000انواع لندرور(مدل 1988 و پائين تر)875
876ZT-75              4,400,000------1,100,000,000روور
2,800,000------700,000,000روور 8773500
878ROVER253,200,000------800,000,000سواري
879ROVER453,600,000------900,000,000سواري
880ROVER754,800,000------1,200,000,000سواري
881ROVER755,200,000------1,300,000,000سواري سفري
2,000,000------500,000,000ساير انواع روور(مدل 1989-2007)882
1,200,000------300,000,000ساير انواع روور(مدل 1988 و پايين تر)883

             انواع سواري  آئودي ، فولكس و گلف   
884A3 5,200,000------1,300,000,000آئودي
885A4 26,000,000------6,500,000,000آئودي
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

886A6 32,000,000------8,000,000,000آئودي
887A8 40,000,000------10,000,000,000آئودي
45,200,000------11,300,000,000آئودي TT رودستر888
39,200,000------9,800,000,000آئودي TT كوپه889
890Q5  2000cc       168,000,000147,000,000126,000,000105,000,00084,000,000--21,000,000,000آئودي
891Q7  3000cc      88,000,000------22,000,000,000آئودي
892Q7  3600cc      32,000,000------8,000,000,000آئودي
12,000,000------3,000,000,000سايرانواع آئودي(مدل 2009-2012)893
8,000,000------2,000,000,000سايرانواع آئودي (مدل 2004-2008)894
4,000,000------1,000,000,000سايرانواع آئودي(مدل 1999-2003)895
3,000,000------750,000,000سايرانواع آئودي(مدل 1994-1998)896
2,000,000------500,000,000سايرانواع آئودي(مدل 1989-1993)897
1,200,000------300,000,000سايرانواع آئودي(مدل 1988 و پائين تر)898
10,000,000------2,500,000,000انواع گلف(مدل 2009-2012)899
7,000,000------1,750,000,000انواع گلف(مدل 2004-2008)900
4,000,000------1,000,000,000انواع گلف (مدل 1999-2003)901
2,800,000------700,000,000انواع گلف (مدل 1994-1998)902
2,000,000------500,000,000انواع گلف (مدل 1989-1993)903
1,200,000------300,000,000انواع گلف(مدل 1988 و پائين  تر)904
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

905LT46 و T4 و T5 8,800,000------2,200,000,000فولكس واگن ترانسپورتر 4 سيلندر
906LT46 و T4 و T5 9,800,000------2,450,000,000فولكس واگن ترانسپورتر 5 سيلندر
907LT46 و T4 و T5 10,600,000------2,650,000,000فولكس واگن ترانسپورتر 6 سيلندر
92,000,00080,500,00069,000,00057,500,00046,000,000--11,500,000,000فولكس واگن ترانسپورترT5  و T4مولتي ون 4سيلندر908
96,000,00084,000,00072,000,00060,000,00048,000,000--12,000,000,000فولكس واگن ترانسپورترT5 و T4مولتي ون 6سيلندر909
8,000,000------2,000,000,000فولكس واگن كدي910
9,800,000------2,450,000,000فولكس واگن كدي دوگانه سوز911
9121400cc 70,400,00061,600,00052,800,00044,000,00035,200,000--8,800,000,000فولكس واگن كدي
12,400,000------3,100,000,000ون فولكس واگن كرافتر913
914Tiguan 2000cc     128,000,000112,000,00096,000,00080,000,00064,000,000--16,000,000,000 فولكس واگن تيگوان
915PASSAT 1800cc 112,000,00098,000,00084,000,00070,000,00056,000,000--14,000,000,000 فولكس واگن پاسات
916Golf GTI 2000cc    108,000,00094,500,00081,000,00067,500,00054,000,000--13,500,000,000 فولكس واگن گلف
3,600,000------900,000,000 فولكس واگن بيتل917
918ABT- BEETLE  42,000,000------10,500,000,000 فولكس واگن بيتل هاچ بك
919ABT- BEETLE  50,000,000------12,500,000,000 فولكس واگن بيتل كابريو
920ABT- PASSAT   43,200,000------10,800,000,000 فولكس واگن
921(VM) T5 18,000,000------4,500,000,000آمبوالنس فولكس واگن ترانسپورتر
922T4p  18,000,000------4,500,000,000آمبوالنس فولكس واگن
12,000,000------3,000,000,000ساير انواع فولكس (مدل 2009-2012)923
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

8,000,000------2,000,000,000ساير انواع فولكس(مدل2004-2008)924
5,600,000------1,400,000,000ساير انواع فولكس (مدل 1999-2003)925
3,000,000------750,000,000ساير انواع فولكس (مدل 1998 -1994)926
2,000,000------500,000,000ساير انواع فولكس (مدل 1993 -1989)927
1,200,000------300,000,000ساير انواع فولكس(مدل 1988 و پائين تر)928

         انواع سواري  هوندا   
57,000,00047,500,00038,000,000----9,500,000,000هوندا آكورد  هيبريد929
9302000cc  27,200,000------6,800,000,000هوندا آكورد
9312300cc  4,800,000------1,200,000,000هوندا آكورد
9322400cc  100,000,00087,500,00075,000,00062,500,00050,000,000--12,500,000,000هوندا آكورد
9331800cc  84,000,00073,500,00063,000,00052,500,00042,000,000--10,500,000,000هوندا سيويك
934CR-V  2400cc   104,000,00091,000,00078,000,00065,000,00052,000,000--13,000,000,000هوندا
2,800,000------700,000,000هوندا اينتگرا وپرلويد935
936TR6    2,400,000------600,000,000هوندا
1,400,000------350,000,000ساير انواع هوندا (2002 و پايين تر)937

(DS) انواع سواري  سيتروئن و دي اس    
938DS3  1200cc         51,200,00044,800,00038,400,00032,000,00025,600,000--6,400,000,000 دي اس
939DS4  1600cc          59,200,00051,800,00044,400,00037,000,00029,600,000--7,400,000,000 دي اس
940DS5 LS  1600cc   69,200,00060,550,00051,900,00043,250,00034,600,000--8,650,000,000 دي اس
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

941DS5  1600cc         75,200,00065,800,00056,400,00047,000,00037,600,000--9,400,000,000 دي اس
942DS6  1600cc         96,000,00084,000,00072,000,00060,000,00048,000,000--12,000,000,000 دي اس
943DS7  1600cc         172,000,000150,500,000129,000,000107,500,00086,000,000--21,500,000,000 دي اس
944C5                       18,400,000------4,600,000,000 سيتروئن
9451800CC     4,000,000------1,000,000,000سيتروئن زانتيا
9462000CC     5,600,000------1,400,000,000سيتروئن زانتيا

        انواع سواري  بورگوارد و داماي 
947BX5 1800cc   81,600,00071,400,00061,200,00051,000,00040,800,000--10,200,000,000بورگوارد
948BX7 2000cc   105,600,00092,400,00079,200,00066,000,00052,800,000--13,200,000,000بورگوارد
949X7 2000cc        90,400,00079,100,00067,800,00056,500,00045,200,000--11,300,000,000داماي

       انواع سواري  ميني
9501600cc 10,800,000------2,700,000,000 ميني كوپر هاچ بك
9511600cc 12,000,000------3,000,000,000 ميني كوپر استيشن  اس
9521600cc 15,200,000------3,800,000,000 ميني كوپر كروكي اس
9531500cc 132,000,000115,500,00099,000,00082,500,00066,000,000--16,500,000,000ميني كوپر
9542000cc 176,000,000154,000,000132,000,000110,000,00088,000,000--22,000,000,000ميني كوپر اس
9552000cc 144,000,000126,000,000108,000,00090,000,00072,000,000--18,000,000,000ميني كوپر  كالب من
9562000cc 176,000,000154,000,000132,000,000110,000,00088,000,000--22,000,000,000ميني كوپر اس كالب من
9571500cc 176,000,000154,000,000132,000,000110,000,00088,000,000--22,000,000,000ميني كوپر   كانتري من

105



ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

9582000cc 188,000,000164,500,000141,000,000117,500,00094,000,000--23,500,000,000ميني كوپر اس كانتري من
      ساير انواع سواري   

959(E150/C30D) 1500  cc 9,000,0007,200,000-----1,800,000,000 بايك سابرينا صندوقدار و هاچ بك
22,500,00018,000,000-----4,500,000,000بايك سنوا960
961m4   1500  cc   12,600,00010,500,0008,400,000----2,100,000,000گريت وال هاوال
962H2   1500  cc   29,400,00025,200,00021,000,00016,800,000---4,200,000,000گريت وال هاوال
963H6   1500  cc   30,800,00026,400,00022,000,00017,600,000---4,400,000,000گريت وال هاوال
964H6   2400  cc   31,500,00027,000,00022,500,00018,000,000---4,500,000,000گريت وال هاوال
965H8  2000  cc    48,400,00042,350,00036,300,00030,250,00024,200,000--6,050,000,000گريت وال هاوال
966H9  2000  cc     52,000,00045,500,00039,000,00032,500,00026,000,000--6,500,000,000گريت وال هاوال
967z300   1600cc    (300 اس) 10,800,0009,000,0007,200,000----1,800,000,000زوتي
968V5     1600cc & 1500cc 9,000,0007,200,000-----1,800,000,000برليانس
9691600cc  اتومات  CS35 13,000,00010,400,000-----2,600,000,000چانگان
9701600cc  اتومات  EADO 15,500,00012,400,000-----3,100,000,000چانگان
971CM8 3,400,000------850,000,000چانگان استيشن
6,000,000------1,500,000,000 چري تيگو (Tiggo ) دنده معمولي972
7,200,000------1,800,000,000 چري تيگو (Tiggo ) اتوماتيك973
974( X33) 3 9,000,000------2,250,000,000 چري تيگو
16,000,000------4,000,000,000 چري تيگو 9755
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

976(1500cc)COWIN 105   1600cc  8,400,000------2,100,000,000چري
977A5   1.5 - A515    1600cc           8,400,000------2,100,000,000چري
978A3                                                 9,000,000------2,250,000,000چري
979A5   2000cc                                  9,600,000------2,400,000,000چري
2,800,000------700,000,000ليفان 9801600
981J5    1500cc   4,800,000------1,200,000,000جك
982GAC  GA3 S 1600cc 11,750,0009,400,000-----2,350,000,000گك
983GAC  GS5 1800cc     14,250,00011,400,000-----2,850,000,000گك
9841200cc 2,400,000------600,000,000سي ام سي وريكا
3,000,000------750,000,000موسو 9852300
4,200,000------1,050,000,000 چيرمن500معمولي986
5,000,000------1,250,000,000 چيرمن500هايلوكس987
5,000,000------1,250,000,000 چيرمن600معمولي988
5,400,000------1,350,000,000 چيرمن600هايلوكس989
4,800,000------1,200,000,000 پروتونGEN-2  دنده معمولي990
5,600,000------1,400,000,000 پروتونGEN-2 دنده اتوماتيك991
5,400,000------1,350,000,000 پروتونIMPIAN معمولي992
6,000,000------1,500,000,000 پروتونIMPIAN اتوماتيك993
9944500cc    232,000,000------58,000,000,000 فراري 458 ايتاليا
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

9954500cc  292,000,000------73,000,000,000 فراري 458 اسپايدر كروك
996F430    116,000,000------29,000,000,000 فراري
11,600,000------2,900,000,000 سوزوكي گرند ويتارا معمولي997
12,600,000------3,150,000,000 سوزوكي گرند ويتارا اتوماتيك998
9992400cc 24,500,00019,600,000-----4,900,000,000 سوزوكي كيزاشي دنده معمولي
10002400cc 28,500,00022,800,000-----5,700,000,000 سوزوكي كيزاشي اتومات
1001(LS3.2) 3200cc 12,000,000------3,000,000,000 ايسوزو تروپر اتومات
1002FR 1800cc                 88,000,00077,000,00066,000,00055,000,00044,000,000--11,000,000,000سئات لئون
3,800,000------950,000,000 سئات ليون و آلتئا 4 سيلندر1003
10041800cc                  180,000,000150,000,000120,000,000----30,000,000,000لوتوس اليز اس
10051800cc       186,000,000155,000,000124,000,000----31,000,000,000لوتوس اليز 220 كوپ
1006SMART MEC 2S 1000cc   64,000,00056,000,00048,000,00040,000,00032,000,000--8,000,000,000 اسمارت
1007SMART MEC 4S 1000cc   76,000,00066,500,00057,000,00047,500,00038,000,000--9,500,000,000 اسمارت
1008SMART   MEC DESIGN 1000cc  10,800,000------2,700,000,000 اسمارت كوپه و كابريو
1009Chrysler300 SRT8 54,000,000------13,500,000,000 كرايسلر
1010CREW 3600cc 40,000,000------10,000,000,000دوج دورانگو
10115700cc  42,000,000------10,500,000,000دوج چارجر 8 سيلندر
10124000cc (GT كنتينانتال)  220,000,000------55,000,000,000بنتلي
1013GTS   3600cc  64,000,000------16,000,000,000كاديالك سدان
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

1014XJL   3000cc  56,000,000------14,000,000,000جگوار
1,600,000------400,000,000سواري CK بنزيني1015
1,800,000------450,000,000سواري CK گاز سوز1016
1017JAC_ Refine     7,200,000------1,800,000,000 ون
20,000,00016,000,000-----4,000,000,000ون جك سان ري M209-V1   يازده نفره1018
21,500,00017,200,000-----4,300,000,000ون جك سان ري M209-V1   چهارده نفره1019
1020JAC SUNRAY 2700cc  22,500,00018,000,000-----4,500,000,000آمبوالنس جك سان ري
1021V80   2500cc  72,000,00063,000,00054,000,00045,000,00036,000,000--9,000,000,000آمبوالنس مكسوس
6,400,000------1,600,000,000آمبوالنس فيات دوكاتو1022
1023JINBI HAISE H2L  (هايس)45,000,00040,000,00035,000,00030,000,00025,000,00020,000,000-5,000,000,000ون برليانس
1024HKL6540   40,000,00035,000,00030,000,00025,000,00020,000,000--5,000,000,000ون جوي النگ
9,600,000------2,400,000,000ون فوتون 13 نفره1025
4,400,000------1,100,000,000 ون ايستانا1026
1027M2  3,600,000------900,000,000 ون غزال
1028MB  3,600,000------900,000,000 ون غزال
3,600,000------900,000,000 ون دليكا1029
1030FAW  3,600,000------900,000,000 ون فائو
1031B70 4,400,000------1,100,000,000فائو بسترون
4,400,000------1,100,000,000 كانتاچ1032
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

1033H2 88,000,000------22,000,000,000هامر 8 سيلندر
1034H3 24,000,000------6,000,000,000هامر 5 سيلندر
1035R90 2,400,000------600,000,000ون (استيشن) تندر
1,800,000------450,000,000 ليونسل 10361600
1,200,000------300,000,000 پرايد1037
12,000,000------3,000,000,000ساير انواع سواري(مدل 2009-2012)1038
8,000,000------2,000,000,000ساير انواع سواري(مدل 2004-2008)1039
4,000,000------1,000,000,000ساير انواع سواري(مدل 1999-2003)1040
3,000,000------750,000,000ساير انواع سواري (مدل 1998 -1994)1041
2,000,000------500,000,000ساير انواع سواري(مدل 1989-1993)1042
1,200,000------300,000,000ساير انواع سواري(مدل1988 و پائين تر)1043

           انواع وانت دوكابين    
1044GL2,400,000------600,000,000وانت دو كابين تويوتا هايلوكس
1045GLX2,400,000------600,000,000وانت دو كابين تويوتا هايلوكس
3,200,000------800,000,000 وانت دو كابين تويوتا هايلوكس فورچونر1046
27,500,00022,000,000-----5,500,000,000وانت دو كابين  تويوتا هايلوكس10472000
30,000,00024,000,000-----6,000,000,000وانت دو كابين تويوتا هايلوكس10482500
139,500,000124,000,000108,500,00093,000,00077,500,00062,000,000-15,500,000,000وانت دو كابين تويوتا هايلوكس 2700  دنده اي1049

110



ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

140,000,000122,500,000105,000,00087,500,00070,000,000--17,500,000,000وانت دو كابين تويوتا هايلوكس 2700  اتومات1050
10512500cc 104,000,00091,000,00078,000,00065,000,00052,000,000--13,000,000,000وانت دو كابين تويوتا هايلوكس ديزل
10524000cc  176,000,000154,000,000132,000,000110,000,00088,000,000--22,000,000,000وانت دو كابين تويوتا هايلوكس اتومات
5,200,000------1,300,000,000وانت دو كابين (نيسان ) پيكاپ1053
5,200,000------1,300,000,000وانت دوكابين كاپرا تك ديفرانسيل1054
4,800,000------1,200,000,000وانت دوكابين كاپرا دو ديفرانسيل1055
1,600,000------400,000,000وانت دو كابين زهاو خودرو  تك ديفرانسيال 2*10564
10,000,000------2,500,000,000سايرانواع وانت دوكابين (مدل20090-2012)1057
7,200,000------1,800,000,000سايرانواع وانت دوكابين (مدل2004-2008)1058
4,800,000------1,200,000,000سايرانواع وانت دوكابين(مدل1999-2003)1059
2,600,000------650,000,000سايرانواع وانت دوكابين (مدل1994-1998)1060
1,800,000------450,000,000سايرانواع وانت دوكابين (مدل1989-1993)1061
1,000,000------250,000,000سايرانواع وانت دوكابين(مدل 1988 وپائين تر)1062

           انواع وانت  تك كابين   
25,000,00020,000,000-----5,000,000,000وانت تك كابين تويوتا هايلوكس 10632000
27,500,00022,000,000-----5,500,000,000وانت تك كابين تويوتا هايلوكس 10642500
50,000,00040,000,000-----10,000,000,000وانت تك كابين تويوتا هايلوكس 10652700
10664.5F-4500   5,600,000------1,400,000,000وانت تويوتا لندكروزر
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

10672F-4200   2,800,000------700,000,000وانت تويوتا لندكروزر
10683F-4000   4,200,000------1,050,000,000وانت تويوتا لندكروزر
3,800,000------950,000,000وانت تك كابين (نيسان) پيكاپ1069
1,400,000------350,000,000وانت تك كابين زهاو خودرو1070
8,000,000------2,000,000,000ساير انواع وانت تك كابين (مدل2009-2012)1071
5,600,000------1,400,000,000ساير انواع وانت تك كابين (مدل2004-2008)1072
3,600,000------900,000,000سايرانواع وانت تك كابين(مدل1999-2003)1073
2,200,000------550,000,000سايرانواع وانت تك كابين (مدل1994-1998)1074
1,400,000------350,000,000سايرانواع وانت تك كابين (مدل1989-1993)1075
1,000,000------250,000,000سايرانواع وانت تك كابين(مدل 1988 وپائين تر)1076

         انواع ميني بوس و اتوبوس   
7,800,000------1,950,000,000ميني بوس سيترا  C-140 تيپ يك1077
8,200,000------2,050,000,000ميني بوس سيتراC-140 تيپ دو1078
8,600,000------2,150,000,000ميني بوس سيترا C-140 تيپ سه1079
1080J97,000,000------1,750,000,000ميني بوس كارسان
1081COASTER   7,800,000------1,950,000,000ميني بوس تويوتا كاستر
8,600,000------2,150,000,000ميني بوس فولكس واگن كرافتر(17نفره و بيشتر)1082
18,400,000------4,600,000,000ميني بوس فيات دوكاتو1083
1084V80   80,000,00070,000,00060,000,00050,000,00040,000,000--10,000,000,000ميني بوس مكسوس
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

1085M209-V2   23,000,00018,400,000-----4,600,000,000ميني بوس جك سان ري
1086H350 100,000,00087,500,00075,000,00062,500,00050,000,000--12,500,000,000ميني بوس هيوندا
18,000,000------4,500,000,000ميني بوس هيوندا كانتي1087
16,000,000------4,000,000,000انواع ميني بوس (مدل 2009-2012)1088
11,200,000------2,800,000,000انواع ميني بوس (مدل 2008- 2004  )1089
7,200,000------1,800,000,000انواع ميني بوس (مدل 1999-2003)1090
4,000,000------1,000,000,000انواع ميني بوس (مدل 1994-1998)1091
2,800,000------700,000,000انواع ميني بوس (مدل 1989-1993)1092
1,400,000------350,000,000انواع ميني بوس(مدل 1988 وپائين تر)1093
15,200,000------3,800,000,000 ميدي(ميدل) باسF33 فول و اتوبوس ياتونگ1094
1095S306,800,000------1,700,000,000 ميدي(ميدل) باس
1096XMQ6180G1 160,000,000128,000,000-----32,000,000,000اتوبوس شهري كينگ النگ
1097young man   76,000,000------19,000,000,000اتوبوس شهري
56,000,000------14,000,000,000اتوبوس شهري   آرتيكوليتد1098
1099HFF6122GZ4 23,200,000------5,800,000,000اتوبوس تك كابين آنكايي
1100HFF6180G02D 34,400,000------8,600,000,000اتوبوس دو كابين آنكايي
375,000,000300,000,000-----75,000,000,000اتوبوس شهري آكيا هيبريدي 25 متري1101
28,000,000------7,000,000,000انواع اتوبوس(مدل 2009-2012)1102
20,000,000------5,000,000,000انواع اتوبوس(مدل 2004-2008)1103
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

14,000,000------3,500,000,000انواع اتوبوس(مدل 1999-2003)1104
10,000,000------2,500,000,000انواع اتوبوس(مدل 1994-1998)1105
6,000,000------1,500,000,000انواع اتوبوس(مدل 1989-1993)1106
2,800,000------700,000,000انواع اتوبوس(مدل 1988 وپائين تر)1107

             انواع كاميونت    
9,200,000------2,300,000,000كاميونت فولكس واگن كرافتر تك كابين1108
9,600,000------2,400,000,000كاميونت فولكس واگن كرافتر دو كابين1109
9,800,000------2,450,000,000كاميونت مسقف فولكس واگن كرافتر1110
7,400,000------1,850,000,000كاميونت فوتون فورلند1111
111250C15VH 42,000,000------10,500,000,000كاميونت ايويكو خاص بازرسي شبكه آب و فاضالب
111370C15/E4          27,500,00022,000,000-----5,500,000,000كاميونت ايويكو
1114N721(S)- N56    55,800,00049,600,00043,400,00037,200,00031,000,00024,800,000-6,200,000,000كاميونت  جك
1115N721- N60          66,600,00059,200,00051,800,00044,400,00037,000,00029,600,000-7,400,000,000كاميونت  جك
1116N721- N75        66,600,00059,200,00051,800,00044,400,00037,000,00029,600,000-7,400,000,000كاميونت  جك
1117N721- N82        70,650,00062,800,00054,950,00047,100,00039,250,00031,400,000-7,850,000,000كاميونت  جك
9,800,000------2,450,000,000انواع كاميونت(مدل 2009-2012)1118
8,000,000------2,000,000,000انواع كاميونت(مدل 2004-2008)1119
5,000,000------1,250,000,000انواع كاميونت (مدل 1999-2003)1120
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

3,400,000------850,000,000انواع كاميونت (مدل 1994-1998)1121
2,400,000------600,000,000انواع كاميونت (مدل 1989-1993)1122
1,200,000------300,000,000انواع كاميونت (مدل 1988 وپائين تر)1123

                               انواع  كاميون  
1124MAN  TGA 18400  28,000,000------7,000,000,000كاميون كشنده
1125MAN  TGA 18480  30,000,000------7,500,000,000كاميون كشنده
1126MAN  TGZ 18/400  28,000,000------7,000,000,000كاميون كشنده
1127MAN  TAG 18480  30,000,000------7,500,000,000كاميون كشنده
1128MAN  CLA26/28 (6*4)   30,400,000------7,600,000,000كاميون كمپرسي
88,000,00077,000,00066,000,00055,000,00044,000,000--11,000,000,000كاميون فوسو - ميتسوبيشي 6 تن1129
96,000,00084,000,00072,000,00060,000,00048,000,000--12,000,000,000كاميون فوسو - ميتسوبيشي 8.5 تن1130
1131G360                    225,000,000200,000,000175,000,000150,000,000125,000,000100,000,000-25,000,000,000كاميون كشنده اسكانيا
1132G380 LA 4*2    234,000,000208,000,000182,000,000156,000,000130,000,000104,000,000-26,000,000,000كاميون كشنده اسكانيا
1133G400 LA 4*2    256,500,000228,000,000199,500,000171,000,000142,500,000114,000,000-28,500,000,000كاميون كشنده اسكانيا
1134G410 LA 4*2    286,200,000254,400,000222,600,000190,800,000159,000,000127,200,000-31,800,000,000كاميون كشنده اسكانيا
1135G420 LA 6*4    292,500,000260,000,000227,500,000195,000,000162,500,000130,000,000-32,500,000,000كاميون كشنده اسكانيا
1136G440 LA 6*4    293,400,000260,800,000228,200,000195,600,000163,000,000130,400,000-32,600,000,000كاميون كشنده اسكانيا
1137G460 LA 6*4    298,800,000265,600,000232,400,000199,200,000166,000,000132,800,000-33,200,000,000كاميون كشنده اسكانيا
1138P250                                171,000,000152,000,000133,000,000114,000,00095,000,00076,000,000-19,000,000,000كاميون  اسكانيا
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

1139P310                                 226,800,000201,600,000176,400,000151,200,000126,000,000100,800,000-25,200,000,000كاميون  اسكانيا
1140P320                               229,500,000204,000,000178,500,000153,000,000127,500,000102,000,000-25,500,000,000كاميون  اسكانيا
1141P340 LA 4*2    234,900,000208,800,000182,700,000156,600,000130,500,000104,400,000-26,100,000,000كاميون كشنده اسكانيا
1142P340 LB 4*2     234,900,000208,800,000182,700,000156,600,000130,500,000104,400,000-26,100,000,000كاميون كشنده اسكانيا
1143P340 LB 6*2                238,500,000212,000,000185,500,000159,000,000132,500,000106,000,000-26,500,000,000كاميون  اسكانيا
1144P340 LB 8*2    240,300,000213,600,000186,900,000160,200,000133,500,000106,800,000-26,700,000,000كاميون كشنده اسكانيا
1145P340      232,200,000206,400,000180,600,000154,800,000129,000,000103,200,000-25,800,000,000كاميون باري اسكانيا شش چرخ
1146P340          239,400,000212,800,000186,200,000159,600,000133,000,000106,400,000-26,600,000,000كاميون باري اسكانيا ده چرخ
1147P360 CB 6*4               242,100,000215,200,000188,300,000161,400,000134,500,000107,600,000-26,900,000,000كاميون  اسكانيا
1148P360 LB 6*2     242,100,000215,200,000188,300,000161,400,000134,500,000107,600,000-26,900,000,000كاميون كشنده اسكانيا
1149P360                        241,200,000214,400,000187,600,000160,800,000134,000,000107,200,000-26,800,000,000كاميون باري اسكانيا
1150P360  4*2  BFIRE55  230,000,000184,000,000-----46,000,000,000كاميون آتش نشاني اسكانيا
1151P360  4*2  BFIRE62 255,000,000204,000,000-----51,000,000,000كاميون آتش نشاني اسكانيا
1152P380 CB 6*4               257,400,000228,800,000200,200,000171,600,000143,000,000114,400,000-28,600,000,000كاميون  اسكانيا
1153P380  245,700,000218,400,000191,100,000163,800,000136,500,000109,200,000-27,300,000,000كاميون كمپرسي و ميكسر اسكانيا شش چرخ
1154P400  4*2           290,700,000258,400,000226,100,000193,800,000161,500,000129,200,000-32,300,000,000كاميون كشنده اسكانيا
1155P410  4*2           293,400,000260,800,000228,200,000195,600,000163,000,000130,400,000-32,600,000,000كاميون كشنده اسكانيا
1156P410  6*4                       298,800,000265,600,000232,400,000199,200,000166,000,000132,800,000-33,200,000,000كاميون  اسكانيا
1157P410  4*2   945,000,000840,000,000735,000,000630,000,000525,000,000420,000,000-105,000,000,000كاميون آتش نشاني اسكانيا
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

1158P410  6*4   1,035,000,000920,000,000805,000,000690,000,000575,000,000460,000,000-115,000,000,000كاميون آتش نشاني اسكانيا
1159R114                   26,000,000------6,500,000,000كاميون كشنده اسكانيا
1160R113                   22,000,000------5,500,000,000كاميون كشنده اسكانيا
1161112H                              18,000,000------4,500,000,000كاميون   اسكانيا
1162R400                   238,500,000212,000,000185,500,000159,000,000132,500,000106,000,000-26,500,000,000كاميون كشنده اسكانيا
1163R420 250,200,000222,400,000194,600,000166,800,000139,000,000111,200,000-27,800,000,000كاميون كشنده اسكانيا دنده معمولي
1164R420    262,800,000233,600,000204,400,000175,200,000146,000,000116,800,000-29,200,000,000كاميون كشنده اسكانيا اتوماتيك
1165R440 LA 4*2    279,000,000248,000,000217,000,000186,000,000155,000,000124,000,000-31,000,000,000كاميون كشنده اسكانيا
1166R460 LA 4*2    286,200,000254,400,000222,600,000190,800,000159,000,000127,200,000-31,800,000,000كاميون كشنده اسكانيا
1167R470 LA 4*2    288,900,000256,800,000224,700,000192,600,000160,500,000128,400,000-32,100,000,000كاميون كشنده اسكانيا
1168R500                     303,300,000269,600,000235,900,000202,200,000168,500,000134,800,000-33,700,000,000كاميون كشنده اسكانيا
1169R560 LA 4*2    333,900,000296,800,000259,700,000222,600,000185,500,000148,400,000-37,100,000,000كاميون كشنده اسكانيا
66,400,000------16,600,000,000كاميون رنو پريميوم 1170380
74,000,000------18,500,000,000كاميون رنو پريميوم 1171420
115,000,00092,000,000-----23,000,000,000كاميون رنو پريميوم 1172440
84,000,000------21,000,000,000كاميون رنو پريميوم 1173450
125,000,000100,000,000-----25,000,000,000كاميون رنو پريميوم 1174460
94,800,000------23,700,000,000كاميون رنو كراكس 1175440
93,200,000------23,300,000,000كاميون رنو كركس (4*6)1176
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

1177HD120  43,750,00035,000,000-----8,750,000,000كاميون هيوندا
1178HD170  54,000,00043,200,000-----10,800,000,000كاميون هيوندا
1179HD250  72,500,00058,000,000-----14,500,000,000كاميون هيوندا
1180HD260  72,500,00058,000,000-----14,500,000,000كاميون هيوندا
1181HD270  76,500,00061,200,000-----15,300,000,000كاميون هيوندا
1182HD370  99,000,00079,200,000-----19,800,000,000كاميون هيوندا
1183HD500   79,500,00063,600,000-----15,900,000,000كاميون كشنده هيوندا
1184HD1000  92,500,00074,000,000-----18,500,000,000كاميون كشنده هيوندا
1185Xcient (4*2)      82,000,00065,600,000-----16,400,000,000كاميون كشنده
1186Xcient (6*4)                   72,500,00058,000,000-----14,500,000,000كاميون
1187PRO 832   (BMC) (4×2) 13,200,000------3,300,000,000كاميون باري
14,000,000------3,500,000,000كاميون كمپرسي PRO 832  (BMC) (4×2)دو كابين1188
13,600,000------3,400,000,000كاميون كمپرسي PRO 832 (BMC) (4×2) تك كابين1189
1190PRO 832(BMC) (6×2) 14,400,000------3,600,000,000كاميون كمپرسي
1191PRO 833(BMC) (6×2) 14,000,000------3,500,000,000كاميون باري
16,000,000------4,000,000,000كاميون كمپرسي و ميكسر PRO 832  (BMC) (6×4) دو كابين1192
15,600,000------3,900,000,000كاميون كمپرسي و ميكسر PRO 832 (BMC) (6×4) تك كابين1193
1194PRO 832  (BMC) (8×2) 16,000,000------4,000,000,000كاميون كمپرسي و ميكسر
1195PRO 832   (BMC) (6×4) 15,200,000------3,800,000,000كاميون باري
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سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

16,000,000------4,000,000,000كاميون PRO 832 (BMC) (6×4) ويژه بتونير1196
1197(BMC) PRO 832   14,000,000------3,500,000,000كاميون كشنده 6 چرخ
1198(BMC) PRO 832  16,000,000------4,000,000,000 كاميون كشنده 10 چرخ
1199( EQ 1254 )  R260 19,200,000------4,800,000,000 كاميون  دانگ فنگ
1200( EQ 4256 )  T300  19,200,000------4,800,000,000كاميون  دانگ فنگ
1201( EQ 3260 )  D300  20,400,000------5,100,000,000كاميون  دانگ فنگ
1202( EQ 4251 ) T375   27,600,000------6,900,000,000كاميون  دانگ فنگ
1203( EQ 3251 )  D375   30,000,000------7,500,000,000كاميون  دانگ فنگ
1204EQ 3257 24,000,000------6,000,000,000كاميون دانگ فنگ
1205EQ 3252 21,000,000------5,250,000,000كاميون دانگ فنگ
1206EQ4180 19,200,000------4,800,000,000كاميون دانگ فنگ
1207EQ4252 19,800,000------4,950,000,000كاميون دانگ فنگ
1208FH12 (13) -440  (4*2) 84,000,000------21,000,000,000كاميون كشنده ساده  ولوو
1209FH12 (13) -440  (4*2) 86,000,000------21,500,000,000كاميون كشنده اتومات ولوو
1210FH12 (13) -440  (6*2)  84,000,000------21,000,000,000كاميون كشنده ولوو
1211FH12 (13) -440  (6*4)  90,000,000------22,500,000,000كاميون كشنده  ولوو
1212FH12 (13) -480  (4*2) 90,000,000------22,500,000,000كاميون كشنده ولوو دنده معمولي
1213FH12(I-Shift) (13) -480 (4*2) 92,000,000------23,000,000,000كاميون كشنده ولوو اتوماتيك
1214FH500 352,000,000308,000,000264,000,000220,000,000176,000,000--44,000,000,000كاميون كشنده ولوو
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سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

1215FH12 32,000,000------8,000,000,000ساير انواع كاميون كشنده ولوو
1216FH16 (6*4) 88,000,000------22,000,000,000كاميون كشنده ولوو
1217FM12 (8*4) 78,000,000------19,500,000,000كاميون كشنده ولوو
1218FMX370 (6*4) 400,000,000------100,000,000,000كاميون آتش نشاني ولوو
1219FLB3G (4*2) 168,000,000------42,000,000,000كاميون آتش نشاني ولوو
1220FLB3C (4*2) 168,000,000------42,000,000,000كاميون آتش نشاني ولوو
1221FL290            140,000,000------35,000,000,000كاميون آتش نشاني ولوو
5,200,000------1,300,000,000كاميون فوتون1222
1223NG80A 1927 (4*2) 144,000,000126,000,000108,000,00090,000,00072,000,000--18,000,000,000كاميون بي بن
1224NG80A 2634 (6*4) 184,000,000161,000,000138,000,000115,000,00092,000,000--23,000,000,000كاميون بي بن
80,000,000------20,000,000,000كاميون باري بنز اكسور (2*6)12252529
1226(LS)1840  248,000,000217,000,000186,000,000155,000,000124,000,000--31,000,000,000كاميون كشنده بنز اكسور
1227(LS)1843  280,000,000245,000,000210,000,000175,000,000140,000,000--35,000,000,000كاميون كشنده بنز اكسور
12283029B(E5)   (نظامي)240,000,000------60,000,000,000كاميون ميكسر بنز اكسور
72,000,000------18,000,000,000كاميون كشنده بنز اكتروس  12291831
80,000,000------20,000,000,000كاميون كشنده بنز اكتروس  12301840
1231(LS)1842  280,000,000245,000,000210,000,000175,000,000140,000,000--35,000,000,000كاميون كشنده بنز اكتروس
88,000,000------22,000,000,000كاميون كشنده بنز اكتروس  12321843
100,000,000------25,000,000,000كاميون كشنده بنز اكتروس  1851 (2*4)1233
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سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

140,000,000------35,000,000,000كاميون ميكسر بنز اكتروس  12342632
72,000,000------18,000,000,000كاميون  بنز اكتروس  12354141
72,000,000------18,000,000,000كاميون كشنده بنز اكتروس  4144 (4*8)1236
50,000,000------12,500,000,000كاميون كمپرسي بنز آتگو 12371823
220,000,000------55,000,000,000كاميون بنز آتش نشاني اكتروس 12382632
240,000,000-----60,000,000,000كاميون بنز آتش نشاني اكتروس 12392641
260,000,000------65,000,000,000كاميون بنز آتش نشاني اكتروس 12403341
116,000,000------29,000,000,000كاميون بنز آتش نشاني آتگو  12411325
1242FF160E30  140,000,000------35,000,000,000كاميون آتش نشاني ايويكو ماگيروس
1243AD380T38 180,000,000------45,000,000,000كاميون آتش نشاني ايويكو ماگيروس
1244AS440 (S50)(STRALIS) 292,000,000255,500,000219,000,000182,500,000146,000,000--36,500,000,000كاميون كشنده ايويكو
1245AT440                   40,000,000------10,000,000,000كاميون كشنده ايويكو
1246AT720T42     360,000,000315,000,000270,000,000225,000,000180,000,000--45,000,000,000كاميون كشنده ايويكو ماگيروس
34,000,000------8,500,000,000ساير كاميون كشنده ايويكو1247
32,000,000------8,000,000,000كاميون باري شاك من (4*6)  12481355
32,000,000------8,000,000,000كاميون كمپرسي شاك من (4*6)  12493255
32,000,000------8,000,000,000كاميون كشنده شاك من (2*4)  12504185
32,000,000------8,000,000,000كاميون كمپرسي نورث بنز1251
32,000,000------8,000,000,000كاميون كشنده HOWO(6*4) (  فراز )1252
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سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

1253( Kraz)32,000,000------8,000,000,000كاميون كراز
1254(4*6)CA3250-J6       136,000,000119,000,000102,000,00085,000,00068,000,000--17,000,000,000كاميون كمپرسي فائو
1255(4*6)CA3250-J6 134,400,000117,600,000100,800,00084,000,00067,200,000--16,800,000,000كاميون كشنده فائو
1256(2*4)CA4180-J6 127,200,000111,300,00095,400,00079,500,00063,600,000--15,900,000,000كاميون كشنده فائو
1257(4*6)CA4250-J6 128,800,000112,700,00096,600,00080,500,00064,400,000--16,100,000,000كاميون كشنده فائو
1258(4*6)CA4322-J6         132,000,000115,500,00099,000,00082,500,00066,000,000--16,500,000,000كاميون    فائو
1259(4*6)HFC1215       57,500,00046,000,000-----11,500,000,000كاميون باري جك
1260(4*6)HFC1215    57,500,00046,000,000-----11,500,000,000كاميون كشنده جك
1261(2*4)HFC4181   56,500,00045,200,000-----11,300,000,000كاميون كشنده جك
1262dayun CGC4180 124,800,000109,200,00093,600,00078,000,00062,400,000--15,600,000,000كاميون كشنده دايون
1263dayun CGC4181 127,200,000111,300,00095,400,00079,500,00063,600,000--15,900,000,000كاميون كشنده دايون
1264(4*6)JNP3251 62,500,00050,000,000-----12,500,000,000كاميون كمپرسي يانگ من
1265(2*4)JNP4180 57,500,00046,000,000-----11,500,000,000كاميون كشنده يانگ من
120,800,000105,700,00090,600,00075,500,00060,400,000--15,100,000,000كاميون   C&C  Y120  دنده معمولي1266
130,400,000114,100,00097,800,00081,500,00065,200,000--16,300,000,000كاميون   C&C  Y120  دنده اتومات1267
1268     (8*8) 8P5R46    108,000,00090,000,00072,000,000--18,000,000,000كاميون تاترا
1269(4*2) CAMC     40,000,000------10,000,000,000كاميون
100,000,00080,000,000-----20,000,000,000كاميون كشنده داف XF105- 460-4*2 دستي1270
107,500,00086,000,000-----21,500,000,000كاميون كشنده داف XF105- 460-4*2 اتومات1271
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

1272XF105- 510 204,000,000178,500,000153,000,000127,500,000102,000,000--25,500,000,000كاميون كشنده داف
105,000,00084,000,000-----21,000,000,000كاميون كشنده داف XF150- 460-4*2 دستي1273
110,000,00088,000,000-----22,000,000,000كاميون كشنده داف XF150- 460-4*2 اتومات1274
112,500,00090,000,000-----22,500,000,000كاميون كمپرسي داف CF85- 460-6*4  دستي1275
115,000,00092,000,000-----23,000,000,000كاميون كمپرسي داف CF85- 460-6*4  اتومات1276
72,000,00057,600,000-----14,400,000,000كاميون كشنده كاماز  5460 (2*4)1277
75,500,00060,400,000-----15,100,000,000كاميون كشنده كاماز 6460  (4*6)1278
72,500,00058,000,000-----14,500,000,000كاميون باري كاماز      6520 (4*6)1279
74,000,00059,200,000-----14,800,000,000كاميون كمپرسي و ميكسر كاماز 6520 (4*6)1280
13,200,000------3,300,000,000كاميون ماز1281437141
12,800,000------3,200,000,000كاميون ماز1282533605
13,200,000------3,300,000,000كاميون ماز1283533702
14,200,000------3,550,000,000كاميون ماز1284543208
14,800,000------3,700,000,000كاميون ماز128554408
14,800,000------3,700,000,000كاميون ماز1286544008
220,000,000192,500,000165,000,000137,500,000110,000,000--27,500,000,000كاميون ماز1287544014
228,000,000199,500,000171,000,000142,500,000114,000,000--28,500,000,000كاميون ماز1288544018
16,800,000------4,200,000,000كاميون ماز1289551605
18,000,000------4,500,000,000كاميون ماز1290551669
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ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

12,800,000------3,200,000,000كاميون ماز1291555102
16,800,000------4,200,000,000كاميون ماز1292630305
212,000,000185,500,000159,000,000132,500,000106,000,000--26,500,000,000كاميون ماز1293631219
16,800,000------4,200,000,000كاميون ماز1294642208
17,400,000------4,350,000,000كاميون ماز1295643008
236,000,000206,500,000177,000,000147,500,000118,000,000--29,500,000,000كاميون ماز1296643018
220,000,000192,500,000165,000,000137,500,000110,000,000--27,500,000,000كاميون ماز     12976501
240,000,000210,000,000180,000,000150,000,000120,000,000--30,000,000,000كاميون ماز  1298650118
سايرانواع كاميون با مجموع وزن خودرو و ظرفيت  بارگيري 1299

16,000,000------4,000,000,000كمتر از 10تن (مدل 2009-2012)

سايرانواع كاميون با مجموع وزن خودرو و ظرفيت  بارگيري 1300
10,000,000------2,500,000,000كمتر از 10تن (مدل 2004-2008)

سايرانواع كاميون با مجموع وزن خودرو و ظرفيت  بارگيري 1301
5,200,000------1,300,000,000كمتر از 10 تن (مدل2003 و پايين تر)

سايرانواع كاميون  با مجموع وزن خودرو و ظرفيت  بارگيري  1302
27,200,000------6,800,000,000از10 تا كمتر از 20  تن (مدل 2009-2012)

سايرانواع كاميون  با مجموع وزن خودرو و ظرفيت  بارگيري 1303
18,000,000------4,500,000,000از10 تا كمتر از 20 تن (مدل 2004-2008)

سايرانواع كاميون  با مجموع وزن خودرو و ظرفيت  بارگيري 1304
10,000,000------2,500,000,000از10 تا كمتر از 20 تن (مدل2003و پايين تر)

سايرانواع كاميون  با مجموع وزن خودرو و ظرفيت  بارگيري  1305
36,000,000------209,000,000,000 تن  و باالتر (مدل 2009-2012)
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پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

سايرانواع كاميون  با مجموع وزن خودرو و ظرفيت  بارگيري 1306
24,800,000------206,200,000,000 تن  و باالتر (مدل 2004-2008)

سايرانواع كاميون  با مجموع وزن خودرو و ظرفيت  بارگيري  1307
14,000,000------203,500,000,000 تن  و باالتر (مدل2003و پايين تر)

             انواع  كاميون جرثقيل 
1308LTM1030  84,000,000------21,000,000,000كاميون جرثقيل ليبهر
1309LTM1040  88,000,000------22,000,000,000كاميون جرثقيل ليبهر
1310LTM1055  118,000,000------29,500,000,000كاميون جرثقيل ليبهر
1311LTM1070  134,000,000------33,500,000,000كاميون جرثقيل ليبهر
1312LTM1090  156,000,000------39,000,000,000كاميون جرثقيل ليبهر
1313QY25C     39,600,000------9,900,000,000كاميون جرثقيل ساني
1314QY50C     70,000,000------17,500,000,000كاميون جرثقيل ساني
1315QY100        140,000,000------35,000,000,000كاميون جرثقيل ساني
1316QAY220   204,000,000------51,000,000,000كاميون جرثقيل ساني
1317SCC 2500    204,000,000------51,000,000,000كاميون جرثقيل ساني
1318STC75    79,600,000------19,900,000,000كاميون جرثقيل ساني
1319STC250  45,200,000------11,300,000,000كاميون جرثقيل ساني
1320STC300   48,000,000------12,000,000,000كاميون جرثقيل ساني
1321STC500  68,000,000------17,000,000,000كاميون جرثقيل ساني
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سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

1322SRC550  112,000,000------28,000,000,000كاميون جرثقيل ساني
1323ROUGH CRANE 55  112,000,000------28,000,000,000كاميون جرثقيل ساني
1324XCMG QY130K-1  405,000,000324,000,000-----81,000,000,000كاميون جرثقيل دوكابين
60,800,00053,200,00045,600,00038,000,00030,400,000--7,600,000,000انواع كاميون جرثقيل تا 10 تن و 10 تن (ساخت چين)1325
انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 10 تا  15 تن و 15 تن 1326

69,600,00060,900,00052,200,00043,500,00034,800,000--8,700,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 15 تا  20 تن  و 20 تن 1327
78,000,00068,250,00058,500,00048,750,00039,000,000--9,750,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 20 تا  25 تن  و 25 تن 1328
100,000,00087,500,00075,000,00062,500,00050,000,000--12,500,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 25 تا  30 تن  و 30 تن 1329
120,000,000105,000,00090,000,00075,000,00060,000,000--15,000,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 30 تا  35تن  و 35 تن 1330
128,000,000112,000,00096,000,00080,000,00064,000,000--16,000,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 35 تا  40 تن  و 40 تن 1331
142,400,000124,600,000106,800,00089,000,00071,200,000--17,800,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 40 تا  45 تن  و 45 تن 1332
164,000,000143,500,000123,000,000102,500,00082,000,000--20,500,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 45 تا  50 تن  و  50 تن 1333
183,200,000160,300,000137,400,000114,500,00091,600,000--22,900,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 50 تا  60 تن  و 60 تن 1334
199,200,000174,300,000149,400,000124,500,00099,600,000--24,900,000,000(ساخت چين)
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   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 60 تا  70 تن  و 70 تن 1335
223,200,000195,300,000167,400,000139,500,000111,600,000--27,900,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 70 تا  80 تن  و 80 تن 1336
252,000,000220,500,000189,000,000157,500,000126,000,000--31,500,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 80 تا  90 تن  و 90 تن 1337
310,960,000272,090,000233,220,000194,350,000155,480,000--38,870,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 90 تا  100 تن  و 100 تن 1338
364,000,000318,500,000273,000,000227,500,000182,000,000--45,500,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 100 تا  110 تن  و 110 تن 1339
400,000,000350,000,000300,000,000250,000,000200,000,000--50,000,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 110 تا  120 تن  و 120 تن 1340
448,000,000392,000,000336,000,000280,000,000224,000,000--56,000,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 120 تا  130 تن  و 130 تن 1341
488,000,000427,000,000366,000,000305,000,000244,000,000--61,000,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 130 تا  140  تن و 140 تن 1342
536,000,000469,000,000402,000,000335,000,000268,000,000--67,000,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 140 تا  150 تن و 150 تن  1343
592,000,000518,000,000444,000,000370,000,000296,000,000--74,000,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 150 تا  160 تن  و 160 تن 1344
640,000,000560,000,000480,000,000400,000,000320,000,000--80,000,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 160 تا  170 تن و 170 تن  1345
680,000,000595,000,000510,000,000425,000,000340,000,000--85,000,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 170 تا  180 تن و 180 تن  1346
720,000,000630,000,000540,000,000450,000,000360,000,000--90,000,000,000(ساخت چين)

127



ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
و حقوق ورودي

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 180 تا  190 تن و 190 تن 1347
760,000,000665,000,000570,000,000475,000,000380,000,000--95,000,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 190 تا  200 تن و 200 تن 1348
800,000,000700,000,000600,000,000500,000,000400,000,000--100,000,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 200 تا  250 تن و 250 تن 1349
920,000,000805,000,000690,000,000575,000,000460,000,000--115,000,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 250 تا  300 تن و 300 تن 1350
1,040,000,000910,000,000780,000,000650,000,000520,000,000--130,000,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 300 تا  400 تن و 400 تن 1351
1,680,000,0001,470,000,0001,260,000,0001,050,000,000840,000,000--210,000,000,000(ساخت چين)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 400 تا  500 تن و 500 تن 1352
2,280,000,0001,995,000,0001,710,000,0001,425,000,0001,140,000,000--285,000,000,000(ساخت چين)

2,720,000,0002,380,000,0002,040,000,0001,700,000,0001,360,000,000--340,000,000,000انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 500 تن (ساخت چين)1353

انواع كاميون جرثقيل تا 10 تن و 10 تن (ساخت ژاپن ، اروپا 1354
76,000,00066,500,00057,000,00047,500,00038,000,000--9,500,000,000و آمريكا )

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 10 تا  15 تن  و 15 تن 1355
84,000,00073,500,00063,000,00052,500,00042,000,000--10,500,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 15 تا  20 تن  و 20 تن 1356
96,000,00084,000,00072,000,00060,000,00048,000,000--12,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 20 تا  25 تن و 25 تن  1357
112,000,00098,000,00084,000,00070,000,00056,000,000--14,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 25 تا  30 تن  و 30 تن 1358
136,000,000119,000,000102,000,00085,000,00068,000,000--17,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

128



ماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدلماليات مدل

سال 2015  و يا  202120202019201820172016
پايين تر

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودروهاي وارداتي
                     براي اجرا در سال 2021

   جمع ارزش گمركي   نوع خودرورديف
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انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 30 تا  35تن  و 35 تن 1359
148,000,000129,500,000111,000,00092,500,00074,000,000--18,500,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 35 تا  40 تن و 40 تن 1360
160,000,000140,000,000120,000,000100,000,00080,000,000--20,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 40 تا  45 تن و 45 تن 1361
192,000,000168,000,000144,000,000120,000,00096,000,000--24,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 45 تا  50 تن و 50 تن 1362
212,000,000185,500,000159,000,000132,500,000106,000,000--26,500,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 50 تا  60 تن  و 60 تن 1363
224,000,000196,000,000168,000,000140,000,000112,000,000--28,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 60 تا  70 تن  و 70 تن 1364
256,000,000224,000,000192,000,000160,000,000128,000,000--32,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 70 تا  80 تن و 80 تن  1365
288,000,000252,000,000216,000,000180,000,000144,000,000--36,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 80 تا  90 تن و 90 تن 1366
360,000,000315,000,000270,000,000225,000,000180,000,000--45,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 90 تا  100 تن  و 100 تن 1367
416,000,000364,000,000312,000,000260,000,000208,000,000--52,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 100 تا  110 تن و 110 تن 1368
448,000,000392,000,000336,000,000280,000,000224,000,000--56,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 110 تا  120 تن  و 120 تن 1369
520,000,000455,000,000390,000,000325,000,000260,000,000--65,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 120 تا  130 تن  و 130 تن 1370
560,000,000490,000,000420,000,000350,000,000280,000,000--70,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)
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انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 130 تا  140 تن و 140 تن 1371
624,000,000546,000,000468,000,000390,000,000312,000,000--78,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 140 تا  150 تن  و 150 تن 1372
696,000,000609,000,000522,000,000435,000,000348,000,000--87,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 150 تا  160 تن و 160 تن 1373
752,000,000658,000,000564,000,000470,000,000376,000,000--94,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 160 تا  170 تن  و 170 تن 1374
784,000,000686,000,000588,000,000490,000,000392,000,000--98,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 170 تا  180 تن و 180 تن 1375
808,000,000707,000,000606,000,000505,000,000404,000,000--101,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 180 تا  190 تن  و 190 تن 1376
864,000,000756,000,000648,000,000540,000,000432,000,000--108,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 190 تا  200 تن  و 200 تن 1377
952,000,000833,000,000714,000,000595,000,000476,000,000--119,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 200 تا  250 تن  و 250 تن 1378
1,200,000,0001,050,000,000900,000,000750,000,000600,000,000--150,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 250 تا  300 تن  و 300 تن 1379
1,840,000,0001,610,000,0001,380,000,0001,150,000,000920,000,000--230,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 300 تا  400 تن  و 400 تن 1380
2,400,000,0002,100,000,0001,800,000,0001,500,000,0001,200,000,000--300,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 400 تا  500 تن  و 500 تن 1381
2,960,000,0002,590,000,0002,220,000,0001,850,000,0001,480,000,000--370,000,000,000(ساخت ژاپن ، اروپا و آمريكا)

انواع كاميون جرثقيل بيشتر از 500 تن (ساخت ژاپن ، اروپا 1382
3,600,000,0003,150,000,0002,700,000,0002,250,000,0001,800,000,000--450,000,000,000و آمريكا)
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 و عوارض شماره گذاري ماليات ومبناي محاسبه  بهاي فروش ) :3جدول (

  توليد داخلسواري و وانت دوكابين خودروهاي انواع  عوارض ساليانه
  

  

 ) 1ارزش هاي اعالم شده در اين جدول  مطابق ارزش هاي مندرج  در جدول  (
الزم است براي  . مي باشد  " داخلي مربوط به ماليات نقل و انتقال انواع خودرو"

اخذ ماليات و عوارض شماره گذاري خودروهايي كه مدل سال آنها در جدول 
  فاقد ارزش مي باشد  مراتب استعالم گردد . )1(

  

  

  قانون ماليات بر ارزش افزوده، عوارض ساليانه  43در اجراي تبصره ماده
گازسوز) به ازاي سپري سال (به استثناء خودروهاي  10خودروهاي با عمر بيش از 

) و حداكثر تا صد %10شدن هر سال(تا مدت ده سال) به ميزان ساالنه ده درصد(
 ج در جدول افزايش مي يابد.ر) عوارض مند%100در صد(
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           انواع سواري
1394150,000,0003,000,0001,500,000225,000 و پايين ترانواع سواري پيكان1
2GL 405    1394220,000,0004,400,0002,200,000330,000 و پايين تر   پژو
1394380,000,0007,600,0003,800,000570,000 و پايين ترانواع پژو GLI  405       بنزيني3
1394400,000,0008,000,0004,000,000600,000 و پايين ترانواع پژو GLI  405    دوگانه سوز4
5GLX 405 1394330,000,0006,600,0003,300,000495,000 و پايين تر پژو استيشن
1400885,000,00017,700,0008,850,0001,327,500 و پايين ترانواع  پژو GLX 405 بنزيني6
1400940,000,00018,800,0009,400,0001,410,000 و پايين ترانواع   پژو GLX 405 دوگانه سوز7
1400950,000,00019,000,0009,500,0001,425,000 و پايين ترانواع   پژو SLX  405  بنزيني8
1399980,000,00019,600,0009,800,0001,470,000 و پايين ترانواع   پژو SLX  405  دوگانه سوز9
10RDI و RD    1394240,000,0004,800,0002,400,000360,000 و پايين ترانواع   پژو
1394320,000,0006,400,0003,200,000480,000 و پايين ترپژو روآ11
1394340,000,0006,800,0003,400,000510,000 و پايين ترپژو روآ دو گانه سوز12
1394410,000,0008,200,0004,100,000615,000 و پايين ترپژو روآ سال بنزيني13
1394430,000,0008,600,0004,300,000645,000 و پايين ترپژو روآ سال دو گانه سوز14
1394100,000,0002,000,0001,000,000150,000 و پايين تر پژو   15205
1394460,000,0009,200,0004,600,000690,000 و پايين تر پژو 206 تيپ 161
1400965,000,00019,300,0009,650,0001,447,500 و پايين تر پژو 206(عادي ، جديد و تيپ 2)17
1395750,000,00015,000,0007,500,0001,125,000 و پايين تر پژو 206 تيپ 183

 بهاي فروشنوع خودرورديف

                                                      بهاي فروش  مبناي محاسبه ماليات و عوارض شماره گذاري و عوارض ساليانه انواع خودروهاي توليد داخل                                                       
                 براي اجرا در سال 1400

عوارض ساليانهعوارض شماره گذاري ماليات شماره گذاري مدل (سال)
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 بهاي فروشنوع خودرورديف

                                                      بهاي فروش  مبناي محاسبه ماليات و عوارض شماره گذاري و عوارض ساليانه انواع خودروهاي توليد داخل                                                       
                 براي اجرا در سال 1400

عوارض ساليانهعوارض شماره گذاري ماليات شماره گذاري مدل (سال)

1394550,000,00011,000,0005,500,000825,000 و پايين تر پژو 206 تيپ 194
14001,110,000,00022,200,00011,100,0001,665,000 و پايين تر پژو 206 تيپ 205
13951,280,000,00025,600,00012,800,0001,920,000 و پايين تر پژو 206 تيپ 6   اتوماتيك21
22(SD)      V1 1394800,000,00016,000,0008,000,0001,200,000 و پايين تر پژو 206 آريان
23V2  بنزيني و دوگانه سوز (SD) 1395850,000,00017,000,0008,500,0001,275,000 و پايين ترپژو  206 آريان
1395800,000,00016,000,0008,000,0001,200,000 و پايين تر پژو 206 آريان V5(SD)  و V6 بنزيني و دوگانه سوز24
25(SD)      V7 1394800,000,00016,000,0008,000,0001,200,000 و پايين تر پژو 206 آريان
26(SD )      V8 14001,150,000,00023,000,00011,500,0001,725,000 و پايين تر پژو 206  آريان
27(SD)      V9 13951,200,000,00024,000,00012,000,0001,800,000 و پايين تر پژو 206  آريان
28V10  بنزيني و دوگانه سوز (SD) 1394830,000,00016,600,0008,300,0001,245,000 و پايين ترپژو  206 آريان
29(SD)    V17 1394800,000,00016,000,0008,000,0001,200,000 و پايين ترپژو  206  آريان
30(SD)    V19 1394800,000,00016,000,0008,000,0001,200,000 و پايين ترپژو  206  آريان
31(SD)    V3,V20 1394830,000,00016,600,0008,300,0001,245,000 و پايين تر پژو 206 آريان
32(SD)    V22 1394800,000,00016,000,0008,000,0001,200,000 و پايين ترپژو  206  آريان
33(SD)    V23 1394800,000,00016,000,0008,000,0001,200,000 و پايين ترپژو  206  آريان
34(SD)    V26 1394800,000,00016,000,0008,000,0001,200,000 و پايين ترپژو  206  آريان
35(SD)    V30 1394800,000,00016,000,0008,000,0001,200,000 و پايين ترپژو  206  آريان
36(SD)    V31 1394800,000,00016,000,0008,000,0001,200,000 و پايين ترپژو  206  آريان
37(SD)    V32 1394800,000,00016,000,0008,000,0001,200,000 و پايين ترپژو  206  آريان
14001,340,000,00026,800,00013,400,0002,010,000 و پايين ترپژو  207i  دنده معمولي38
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14001,760,000,00035,200,00017,600,0002,640,000 و پايين ترپژو  207i  دنده معمولي  پانوراما39
14001,740,000,00034,800,00017,400,0002,610,000 و پايين ترپژو  207i  اتوماتيك40
14001,760,000,00035,200,00017,600,0002,640,000 و پايين ترپژو  207i صندوقدار اتوماتيك41
13942,200,000,00044,000,00022,000,0003,300,000 و پايين ترپژو 407 دنده معمولي42
13942,500,000,00050,000,00025,000,0003,750,000 و پايين ترپژو 407 اتوماتيك43
13994,800,000,00096,000,00048,000,0007,200,000 و پايين ترپژو  2008  اتوماتيك44
14001,070,000,00021,400,00010,700,0001,605,000 و پايين ترانواع پژو پارس( پرشيا،سفير)  دنده معمولي بنزيني45
14001,110,000,00022,200,00011,100,0001,665,000 و پايين ترانواع پژو پارس ( پرشيا،سفير)  دنده معمولي دوگانه سوز46
14001,650,000,00033,000,00016,500,0002,475,000 و پايين ترانواع  پژو پارس ( پرشيا ) اتوماتيك47
48LX  14001,110,000,00022,200,00011,100,0001,665,000 و پايين تر پژو پارس
49TU5 با موتور  LX  14001,110,000,00022,200,00011,100,0001,665,000 و پايين تر پژو پارس
50TU5 14001,110,000,00022,200,00011,100,0001,665,000 و پايين تر پژو پارس با موتور
51ELX 13981,200,000,00024,000,00012,000,0001,800,000 و پايين ترانواع  پژو پارس
52( XU7) 1394670,000,00013,400,0006,700,0001,005,000 و پايين تر سمند معمولي بنزيني
1394690,000,00013,800,0006,900,0001,035,000 و پايين تر سمند معمولي XU7 دوگانه سوز53
1394670,000,00013,400,0006,700,0001,005,000 و پايين تر سمند  EL  بنزيني54
1394690,000,00013,800,0006,900,0001,035,000 و پايين تر سمند EL دوگانه سوز55
14001,010,000,00020,200,00010,100,0001,515,000 و پايين تر سمند معمولي EF7  بنزيني56
14001,060,000,00021,200,00010,600,0001,590,000 و پايين تر سمند معمولي EF7  دوگانه سوز57
14001,020,000,00020,400,00010,200,0001,530,000 و پايين تر سمند   LX بنزيني58
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14001,070,000,00021,400,00010,700,0001,605,000 و پايين ترسمند   LX دوگانه سوز59
14001,010,000,00020,200,00010,100,0001,515,000 و پايين تر سمند   LX (EF7)  بنزيني60
14001,060,000,00021,200,00010,600,0001,590,000 و پايين تر سمند    LX (EF7)  دوگانه سوز61
62L4/LX-JP4  1394670,000,00013,400,0006,700,0001,005,000 و پايين تر سمند
63SE  1398960,000,00019,200,0009,600,0001,440,000 و پايين تر سمند
1397830,000,00016,600,0008,300,0001,245,000 و پايين تر سمند سورن معمولي و مالتي پلكس XU7 بنزيني64
1397880,000,00017,600,0008,800,0001,320,000 و پايين تر  سمند سورن معمولي  XU7 دوگانه سوز65
14001,120,000,00022,400,00011,200,0001,680,000 و پايين تر سمند سورن  با موتور EF7 بنزيني66
67ELX (TU5)  1397910,000,00018,200,0009,100,0001,365,000 و پايين تر سمند سورن
14001,170,000,00023,400,00011,700,0001,755,000 و پايين تر سمند سورن  ELX (EF7) بنزيني68
14001,320,000,00026,400,00013,200,0001,980,000 و پايين تر سمند سورن توربو  ELX (EF7) بنزيني69
14001,680,000,00033,600,00016,800,0002,520,000 و پايين تر سمند سورن پالس  ELX (EF7) بنزيني70
71P2  1394630,000,00012,600,0006,300,000945,000 و پايين تر سمند سورن
1394830,000,00016,600,0008,300,0001,245,000 و پايين تر  سمند سرير(ليموزين)72
73EL   1396900,000,00018,000,0009,000,0001,350,000 و پايين تررانا
74TU5   14001,080,000,00021,600,00010,800,0001,620,000 و پايين تررانا
75LX  TU5   14001,080,000,00021,600,00010,800,0001,620,000 و پايين تررانا
76TU5    14001,580,000,00031,600,00015,800,0002,370,000 و پايين تررانا پالس
77EF7   13971,000,000,00020,000,00010,000,0001,500,000 و پايين تررانا
78(EF7)    14001,290,000,00025,800,00012,900,0001,935,000 و پايين تردنا

135



 بهاي فروشنوع خودرورديف

                                                      بهاي فروش  مبناي محاسبه ماليات و عوارض شماره گذاري و عوارض ساليانه انواع خودروهاي توليد داخل                                                       
                 براي اجرا در سال 1400

عوارض ساليانهعوارض شماره گذاري ماليات شماره گذاري مدل (سال)

79(EF7)  14001,460,000,00029,200,00014,600,0002,190,000 و پايين تردنا پالس
80(EF7)  14002,300,000,00046,000,00023,000,0003,450,000 و پايين تردنا پالس توربو
81(EF7)  14003,290,000,00065,800,00032,900,0004,935,000 و پايين تردنا پالس توربو اتومات
82( MGB) 13943,200,000,00064,000,00032,000,0004,800,000 و پايين ترسوزوكي گرند ويتارا  2000 دنده معمولي
83( AGB)13943,500,000,00070,000,00035,000,0005,250,000 و پايين ترسوزوكي گرند ويتارا 2000 دنده اتوماتيك
84( MGB)  13995,500,000,000110,000,00055,000,0008,250,000 و پايين ترسوزوكي گرند ويتارا 2400 دنده معمولي
85( AGB)13996,000,000,000120,000,00060,000,0009,000,000 و پايين ترسوزوكي گرند ويتارا 2400 دنده اتوماتيك
13992,900,000,00058,000,00029,000,0004,350,000 و پايين ترهايما اس 5 ( S5 )   اتومات86
14003,400,000,00068,000,00034,000,0005,100,000 و پايين ترهايما اس 5 ( S5 )  توربو  اتومات87
13972,350,000,00047,000,00023,500,0003,525,000 و پايين ترهايما اس 7 ( S7 )  دنده معمولي88
13993,500,000,00070,000,00035,000,0005,250,000 و پايين ترهايما اس 7 ( S7 )   اتومات89
14003,600,000,00072,000,00036,000,0005,400,000 و پايين ترهايما اس 7 ( S7 )  توربو  اتومات90
13991,700,000,00034,000,00017,000,0002,550,000 و پايين تردانگ فنگ H30 CROSS دنده معمولي91
13991,900,000,00038,000,00019,000,0002,850,000 و پايين تردانگ فنگ H30 CROSS  اتومات92
13992,700,000,00054,000,00027,000,0004,050,000 و پايين تردانگ فنگ S30 دنده معمولي93
13992,900,000,00058,000,00029,000,0004,350,000 و پايين تردانگ فنگ S30 دنده اتومات94
95( DM)( سفري) 1394370,000,0007,400,0003,700,000555,000 و پايين تر پرايد  نسيم
1399700,000,00014,000,0007,000,0001,050,000 و پايين ترانواع پرايد سايپا 111 بنزيني96
1399650,000,00013,000,0006,500,000975,000 و پايين ترانواع پرايد سايپا 131 بنزيني97
1399690,000,00013,800,0006,900,0001,035,000 و پايين تر انواع پرايد سايپا 131 دوگانه سوز98
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1399670,000,00013,400,0006,700,0001,005,000 و پايين ترانواع پرايد سايپا 132 بنزيني99
1399690,000,00013,800,0006,900,0001,035,000 و پايين تر انواع پرايد سايپا 132 دوگانه سوز100
1397580,000,00011,600,0005,800,000870,000 و پايين تر  انواع پرايد  سايپا 141 بنزيني101
1397590,000,00011,800,0005,900,000885,000 و پايين تر انواع پرايد سايپا 141دوگانه سوز102
1394370,000,0007,400,0003,700,000555,000 و پايين ترانواع پرايد صبا بنزيني103
1394390,000,0007,800,0003,900,000585,000 و پايين ترانواع پرايد صبا دوگانه سوز104
1394370,000,0007,400,0003,700,000555,000 و پايين ترساير انواع  پرايد  صندوقدار بنزيني105
1394370,000,0007,400,0003,700,000555,000 و پايين ترساير انواع پرايد هاچ بك  بنزيني106
1394390,000,0007,800,0003,900,000585,000 و پايين ترساير انواع پرايد دوگانه سوز107
1400780,000,00015,600,0007,800,0001,170,000 و پايين ترانواع تيبا بنزيني108
1400800,000,00016,000,0008,000,0001,200,000 و پايين ترانواع تيبا دوگانه سوز109
1400930,000,00018,600,0009,300,0001,395,000 و پايين ترانواع تيبا پالس110
1400870,000,00017,400,0008,700,0001,305,000 و پايين ترانواع تيبا 2 (هاچ بك) بنزيني111
14001,000,000,00020,000,00010,000,0001,500,000 و پايين ترانواع تيبا 2 (هاچ بك) پالس112
1131500cc  1400870,000,00017,400,0008,700,0001,305,000 و پايين ترساينا دنده معمولي
1141500cc  1400980,000,00019,600,0009,800,0001,470,000 و پايين ترساينا پالس دنده معمولي
1151500cc  14001,450,000,00029,000,00014,500,0002,175,000 و پايين ترساينا دنده اتومات
1161500cc     14001,140,000,00022,800,00011,400,0001,710,000 و پايين تركوييك دنده معمولي
1171500cc دنده معمولي R 14001,230,000,00024,600,00012,300,0001,845,000 و پايين تركوييك
1181500cc 14001,750,000,00035,000,00017,500,0002,625,000 و پايين تركوييك (پالس) اتومات
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1191500cc   14002,400,000,00048,000,00024,000,0003,600,000 و پايين ترشاهين دنده معمولي
1201500cc   13971,300,000,00026,000,00013,000,0001,950,000 و پايين ترزوتي آريو دنده معمولي
1211600cc   13991,750,000,00035,000,00017,500,0002,625,000 و پايين ترزوتي آريو دنده معمولي
1221600cc   13992,100,000,00042,000,00021,000,0003,150,000 و پايين ترزوتي آريو دنده اتومات
1231600cc  دنده معمولي TD 13994,400,000,00088,000,00044,000,0006,600,000 و پايين تركيا سراتو
1242000cc  دنده اتومات TD 13994,800,000,00096,000,00048,000,0007,200,000 و پايين تركيا سراتو
13992,650,000,00053,000,00026,500,0003,975,000 و پايين ترچانگان  CS35  1600cc دنده معمولي125
13993,000,000,00060,000,00030,000,0004,500,000 و پايين ترچانگان  CS35  1600cc دنده اتومات126
13995,000,000,000100,000,00050,000,0007,500,000 و پايين ترسيتروئن  C3 1600cc  دنده اتومات127
1394900,000,00018,000,0009,000,0001,350,000 و پايين ترسيتروئن  زانتيا 1800 سوپر لوكس128
129X 13941,250,000,00025,000,00012,500,0001,875,000 و پايين ترسيتروئن  زانتيا  2000 مدل
130SX 13941,250,000,00025,000,00012,500,0001,875,000 و پايين ترسيتروئن  زانتيا 2000 مدل
13941,650,000,00033,000,00016,500,0002,475,000 و پايين ترسيتروئن  زانتيا  (2 )131
1394450,000,0009,000,0004,500,000675,000 و پايين تر  كاروان( توليد سايپا)132
133MT2 1394800,000,00016,000,0008,000,0001,200,000 و پايين تر  ريو معمولي و
1394900,000,00018,000,0009,000,0001,350,000 و پايين تر  ريو (SLX )اتوماتيك134
135E0 (لوگان-L90)901394950,000,00019,000,0009,500,0001,425,000 و پايين تررنو  تندر
136E1 (لوگان-L90)9013971,140,000,00022,800,00011,400,0001,710,000 و پايين تررنو  تندر
137E2  (LP-لوگان-L90)9013991,980,000,00039,600,00019,800,0002,970,000 و پايين تر رنو تندر
138E2  13992,400,000,00048,000,00024,000,0003,600,000 و پايين تر رنو تندر90 اتومات
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1394990,000,00019,800,0009,900,0001,485,000 و پايين تررنو تندرE0  90 دوگانه سوز139
13971,180,000,00023,600,00011,800,0001,770,000 و پايين تررنو  تندر90 (L90 -لوگان ) E1 دوگانه سوز140
13971,270,000,00025,400,00012,700,0001,905,000 و پايين تررنو  تندر90 (L90 -لوگان -LP) E2 دوگانه سوز141
13992,200,000,00044,000,00022,000,0003,300,000 و پايين تررنو  تندر  90  پالس دنده معمولي142
13993,100,000,00062,000,00031,000,0004,650,000 و پايين تررنو  تندر  90  پالس دنده اتومات143
1394850,000,00017,000,0008,500,0001,275,000 و پايين تررنو  تندر 90  سفري144
13992,000,000,00040,000,00020,000,0003,000,000 و پايين تررنو پارس تندر145
1461600cc   13992,300,000,00046,000,00023,000,0003,450,000 و پايين تررنو ساندرو دنده معمولي
1471600cc   13993,100,000,00062,000,00031,000,0004,650,000 و پايين تررنو ساندرو دنده اتومات
1481600cc 13992,550,000,00051,000,00025,500,0003,825,000 و پايين تررنو ساندرو استپ وي دنده معمولي
1491600cc 13993,250,000,00065,000,00032,500,0004,875,000 و پايين تررنو ساندرو استپ وي دنده اتومات
13941,450,000,00029,000,00014,500,0002,175,000 و پايين تر  رنو مگان 1501600
151( E1 )    1600 13942,050,000,00041,000,00020,500,0003,075,000 و پايين تر  رنو مگان
152( E2 )    1600 13952,550,000,00051,000,00025,500,0003,825,000 و پايين تر  رنو مگان
153(E1& E2 )13952,850,000,00057,000,00028,500,0004,275,000 و پايين تر  رنو مگان 2000 دنده معمولي
154(E1& E2 )13953,050,000,00061,000,00030,500,0004,575,000 و پايين تر  رنو مگان   2000 اتومات
155PK     1394125,000,0002,500,0001,250,000187,500 و پايين ترانواع سواري رنو
139480,000,0001,600,000800,000120,000 و پايين تر  رنو5، سپند 1 وجوانان156
139490,000,0001,800,000900,000135,000 و پايين تر  رنو سپند1572
1394160,000,0003,200,0001,600,000240,000 و پايين تر  رنو      15821
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13944,000,000,00080,000,00040,000,0006,000,000 و پايين ترنيسان  ماكسيما دنده معمولي159
13945,200,000,000104,000,00052,000,0007,800,000 و پايين ترنيسان  ماكسيما اتوماتيك160
13941,100,000,00022,000,00011,000,0001,650,000 و پايين تر  نيسان پاترول 4 درب161
13941,100,000,00022,000,00011,000,0001,650,000 و پايين تر  نيسان پاترول 2 درب162
13941,250,000,00025,000,00012,500,0001,875,000 و پايين تر  نيسان پاترول سافاري163
13943,600,000,00072,000,00036,000,0005,400,000 و پايين تر نيسان  رونيز164
13943,700,000,00074,000,00037,000,0005,550,000 و پايين ترنيسان رونيز پولرسان165
13942,500,000,00050,000,00025,000,0003,750,000 و پايين ترنيسان سرانزا166
13942,600,000,00052,000,00026,000,0003,900,000 و پايين ترنيسان سرانزاي پولرسان167
13956,500,000,000130,000,00065,000,0009,750,000 و پايين ترنيسان تينا MID كالس168
13957,000,000,000140,000,00070,000,00010,500,000 و پايين ترنيسان تينا HI  كالس169
13954,200,000,00084,000,00042,000,0006,300,000 و پايين ترنيسان قشقايي MID  كالس170
13954,600,000,00092,000,00046,000,0006,900,000 و پايين ترنيسان قشقايي HI  كالس171
1721500cc دنده معمولي H220  13991,300,000,00026,000,00013,000,0001,950,000 و پايين تربرليانس
1731500cc دنده اتومات H220  13991,650,000,00033,000,00016,500,0002,475,000 و پايين تربرليانس
1741500cc دنده معمولي H230  13991,450,000,00029,000,00014,500,0002,175,000 و پايين تربرليانس
1751500cc دنده اتومات H230  13991,750,000,00035,000,00017,500,0002,625,000 و پايين تربرليانس
1761500cc دنده معمولي H320  13991,650,000,00033,000,00016,500,0002,475,000 و پايين تربرليانس
1771650cc دنده معمولي H320  13991,900,000,00038,000,00019,000,0002,850,000 و پايين تربرليانس
1781500cc دنده اتومات H320  13991,800,000,00036,000,00018,000,0002,700,000 و پايين تربرليانس
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1791650cc دنده اتومات H320  13992,300,000,00046,000,00023,000,0003,450,000 و پايين تربرليانس
1801500cc دنده معمولي H330  13991,700,000,00034,000,00017,000,0002,550,000 و پايين تربرليانس
1811650cc دنده معمولي H330  13991,950,000,00039,000,00019,500,0002,925,000 و پايين تربرليانس
1821500cc دنده اتومات H330  13992,200,000,00044,000,00022,000,0003,300,000 و پايين تربرليانس
1831650cc دنده اتومات H330  13992,350,000,00047,000,00023,500,0003,525,000 و پايين تربرليانس
1841500cc دنده اتومات  C3  13992,400,000,00048,000,00024,000,0003,600,000 و پايين تربرليانس كراس
1851650cc دنده اتومات C3  13992,800,000,00056,000,00028,000,0004,200,000 و پايين تربرليانس كراس
186JINBI HAISE H2L 13995,950,000,000119,000,00059,500,0008,925,000 و پايين ترآمبوالنس برليانس
187G5  13962,350,000,00047,000,00023,500,0003,525,000 و پايين ترگك گونو
188GX5  13962,850,000,00057,000,00028,500,0004,275,000 و پايين ترگك گونو
13941,650,000,00033,000,00016,500,0002,475,000 و پايين تر  موسو 4 سيلندر  دنده معمولي 1892300
13942,000,000,00040,000,00020,000,0003,000,000 و پايين تر  موسو 4 سيلندر  دنده اتومات 1902300
13941,800,000,00036,000,00018,000,0002,700,000 و پايين تر  موسو 6 سيلندر  دنده معمولي 1913200
13942,800,000,00056,000,00028,000,0004,200,000 و پايين تر  موسو 6 سيلندر  دنده اتومات 1923200
193GS1394200,000,0004,000,0002,000,000300,000 و پايين ترسواري كار  پاژن 4 سيلندر
194GLV300013942,400,000,00048,000,00024,000,0003,600,000 و پايين تر سواري كار پاژن 6 سيلندر
1394150,000,0003,000,0001,500,000225,000 و پايين تر  لندرور195
1394300,000,0006,000,0003,000,000450,000 و پايين تر  جيپ  آهو196
1394300,000,0006,000,0003,000,000450,000 و پايين تر  جيپ  توسن197
1394300,000,0006,000,0003,000,000450,000 و پايين تر  جيپ  شهباز198
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1394300,000,0006,000,0003,000,000450,000 و پايين تر  جيپ صحرا كروكي199
1394350,000,0007,000,0003,500,000525,000 و پايين تر  جيپ صحرا سقف دار(كالسكه اي)200
1394550,000,00011,000,0005,500,000825,000 و پايين تر  جيپ سفير201
13941,500,000,00030,000,00015,000,0002,250,000 و پايين تر  كيان GX(فتح)202
13941,900,000,00038,000,00019,000,0002,850,000 و پايين تر  كيان GXRدنده معمولي(فتح)203
13942,100,000,00042,000,00021,000,0003,150,000 و پايين تر  كيانGXRدنده اتوماتيك(فتح)204
205GXR 13942,100,000,00042,000,00021,000,0003,150,000 و پايين ترتويوتا لندكروزر
1394450,000,0009,000,0004,500,000675,000 و پايين تر  دوو سي يلو206
1394300,000,0006,000,0003,000,000450,000 و پايين تر  دوو ماتيز207
1394200,000,0004,000,0002,000,000300,000 و پايين تر  سيناد   2081
1394220,000,0004,400,0002,200,000330,000 و پايين تر  سيناد   2 209
1394260,000,0005,200,0002,600,000390,000 و پايين تر  سيناد كوپه210
1394650,000,00013,000,0006,500,000975,000 و پايين ترپروتون ويرا( سدان و هاچ بك )211
1394950,000,00019,000,0009,500,0001,425,000 و پايين ترپروتون جنتو GEN2  دنده معمولي212
13941,100,000,00022,000,00011,000,0001,650,000 و پايين ترپروتون جنتو GEN2   اتوماتيك213
1394250,000,0005,000,0002,500,000375,000 و پايين ترسواري آنا214
1394650,000,00013,000,0006,500,000975,000 و پايين ترسواري كار( ون )  غزال215
1394650,000,00013,000,0006,500,000975,000 و پايين تر سواري كار نارون(پالك شخصي) و  ون سوبول216
1394600,000,00012,000,0006,000,000900,000 و پايين تر سواري كار نارون  پالك عمومي217
218( FAW ) 1394800,000,00016,000,0008,000,0001,200,000 و پايين ترون سيبا
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1394550,000,00011,000,0005,500,000825,000 و پايين تر  ليفان 219520
220520I 1394700,000,00014,000,0007,000,0001,050,000 و پايين تر  ليفان
2211600cc          620 13941,200,000,00024,000,00012,000,0001,800,000 و پايين تر  ليفان
2221800cc          620 13971,550,000,00031,000,00015,500,0002,325,000 و پايين تر  ليفان
13974,300,000,00086,000,00043,000,0006,450,000 و پايين تر  ليفان 2400cc          820  اتومات223
2241500cc دنده معمولي X50 13971,900,000,00038,000,00019,000,0002,850,000 و پايين تر  ليفان
2251500cc دنده اتومات X50 13972,350,000,00047,000,00023,500,0003,525,000 و پايين تر  ليفان
2261800cc دنده معمولي X60 13972,150,000,00043,000,00021,500,0003,225,000 و پايين تر  ليفان
2271800cc دنده اتومات X60 13972,850,000,00057,000,00028,500,0004,275,000 و پايين تر  ليفان
13941,050,000,00021,000,00010,500,0001,575,000 و پايين ترجك توجوي  هاچ بك228
13941,050,000,00021,000,00010,500,0001,575,000 و پايين ترجك توجوي  صندوق دار229
230J3  1300cc 13941,150,000,00023,000,00011,500,0001,725,000 و پايين ترجك
14003,200,000,00064,000,00032,000,0004,800,000 و پايين ترجك J4  1500cc اتومات231
13972,100,000,00042,000,00021,000,0003,150,000 و پايين ترجك J5  1500cc  دنده معمولي232
13982,800,000,00056,000,00028,000,0004,200,000 و پايين ترجك J5  1800cc  دنده اتومات233
14004,440,000,00088,800,00044,400,0006,660,000 و پايين ترجك S3 1600cc  دنده اتومات234
13984,050,000,00081,000,00040,500,0006,075,000 و پايين ترجك S5 2000cc  دنده معمولي235
14006,410,000,000128,200,00064,100,0009,615,000 و پايين ترجك S5 2000cc  دنده اتومات236
13983,600,000,00072,000,00036,000,0005,400,000 و پايين ترهيوندا I10  1250cc   اتومات237
13985,300,000,000106,000,00053,000,0007,950,000 و پايين ترهيوندا I20  1400cc   اتومات238
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13985,450,000,000109,000,00054,500,0008,175,000 و پايين ترهيوندا اكسنت 1600cc  اتومات239
13999,100,000,000182,000,00091,000,00013,650,000 و پايين ترهيوندا النترا 2000cc  اتومات240
13992,500,000,00050,000,00025,000,0003,750,000 و پايين تربي واي دي اف BYD F3 1500cc   3  دنده اي241
13985,600,000,000112,000,00056,000,0008,400,000 و پايين تربي واي دي اس BYD S6 2400cc   6  اتومات242
13992,700,000,00054,000,00027,000,0004,050,000 و پايين ترام جي 360 دنده اي243
13993,400,000,00068,000,00034,000,0005,100,000 و پايين ترام جي 360 اتومات244
13993,700,000,00074,000,00037,000,0005,550,000 و پايين ترام جي 360 اتومات توربو245
246RX5 - 2AB1PA 2000cc     13997,800,000,000156,000,00078,000,00011,700,000 و پايين ترام جي هاچ بك
247RX5 - 2AB3PA 2000cc13998,500,000,000170,000,00085,000,00012,750,000 و پايين ترام جي سواري كار
248GC6  1500cc  13992,700,000,00054,000,00027,000,0004,050,000 و پايين ترجيلي اتومات
13941,250,000,00025,000,00012,500,0001,875,000 و پايين ترانواع سواري مزدا 249323
13941,900,000,00038,000,00019,000,0002,850,000 و پايين تر  مزدا 2 تيپ يك250
13962,900,000,00058,000,00029,000,0004,350,000 و پايين تر  مزدا 2 تيپ دو251
13942,900,000,00058,000,00029,000,0004,350,000 و پايين تر  مزدا 3 تيپ يك252
13943,050,000,00061,000,00030,500,0004,575,000 و پايين تر  مزدا 3 تيپ دو253
13943,250,000,00065,000,00032,500,0004,875,000 و پايين تر  مزدا 3 تيپ سه254
13943,900,000,00078,000,00039,000,0005,850,000 و پايين تر مزدا 3 جديد تيپ 1 سدان255
13944,000,000,00080,000,00040,000,0006,000,000 و پايين تر مزدا 3 جديد تيپ 2 سدان256
13995,600,000,000112,000,00056,000,0008,400,000 و پايين تر مزدا 3 جديد تيپ 3 سدان257
14006,500,000,000130,000,00065,000,0009,750,000 و پايين تر مزدا 3 جديد تيپ 4 سدان258
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13943,900,000,00078,000,00039,000,0005,850,000 و پايين تر مزدا 3 جديد تيپ 1 هاچ بك259
13944,200,000,00084,000,00042,000,0006,300,000 و پايين تر مزدا 3 جديد تيپ 3  هاچ بك260
13944,200,000,00084,000,00042,000,0006,300,000 و پايين تر مزدا 3 جديد تيپ 4 هاچ بك261
2621600cc   3 13953,300,000,00066,000,00033,000,0004,950,000 و پايين تر مزدا
263B30 -1600CC 14003,400,000,00068,000,00034,000,0005,100,000 و پايين ترفائو بسترون آسا
264B50 -1600CC 13942,150,000,00043,000,00021,500,0003,225,000 و پايين ترفائو بسترون آسا
265B50F -1800CC 13983,300,000,00066,000,00033,000,0004,950,000 و پايين ترفائو بسترون آسا
266CF23 13963,000,000,00060,000,00030,000,0004,500,000 و پايين ترلندمارك
13963,100,000,00062,000,00031,000,0004,650,000 و پايين ترلندمارك CF23 پولرسان267
2682400CC 13973,500,000,00070,000,00035,000,0005,250,000 و پايين ترآمبوالنس كاپرا
13943,900,000,00078,000,00039,000,0005,850,000 و پايين ترپاجرو دنده معمولي269
13944,500,000,00090,000,00045,000,0006,750,000 و پايين ترپاجرو دنده اتوماتيك270
13942,800,000,00056,000,00028,000,0004,200,000 و پايين ترهيونداي آوانته دنده معمولي271
13943,400,000,00068,000,00034,000,0005,100,000 و پايين ترهيوندي آوانته دنده اتوماتيك272
1394600,000,00012,000,0006,000,000900,000 و پايين ترهيونداي  ورنا  1500ccدنده اي273
13941,200,000,00024,000,00012,000,0001,800,000 و پايين ترهيونداي ورنا 1600 دنده معمولي274
13941,800,000,00036,000,00018,000,0002,700,000 و پايين ترهيونداي ورنا1600 اتوماتيك275
13943,900,000,00078,000,00039,000,0005,850,000 و پايين ترچيرمن هايلوكس276600
277S50013942,200,000,00044,000,00022,000,0003,300,000 و پايين ترچيرمن لوكس
278S50013942,200,000,00044,000,00022,000,0003,300,000 و پايين ترچيرمن هايلوكس
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13943,900,000,00078,000,00039,000,0005,850,000 و پايين تركوراندو3200(كروك،HL ,L)6 سيلندر279
13943,200,000,00064,000,00032,000,0004,800,000 و پايين تركوراندو2300(كروك،HL ,L)4 سيلندر280
1395450,000,0009,000,0004,500,000675,000 و پايين ترام وي ام  MVM110 عادي 3 سيلندر281
1396600,000,00012,000,0006,000,000900,000 و پايين ترام وي ام  MVM110 عادي 4 سيلندر282
1396650,000,00013,000,0006,500,000975,000 و پايين ترام وي ام MVM110   اتوماتيك 4  سيلندر283
13991,050,000,00021,000,00010,500,0001,575,000 و پايين ترام وي ام MVM110S    جديد284
285MVM   315S 14002,720,000,00054,400,00027,200,0004,080,000 و پايين ترام وي ام
286MVM   315H 14002,750,000,00055,000,00027,500,0004,125,000 و پايين ترام وي ام
14003,730,000,00074,600,00037,300,0005,595,000 و پايين ترام وي ام MVM315 پالس اتوماتيك287
288MVM       530 13961,350,000,00027,000,00013,500,0002,025,000 و پايين ترام وي ام
13971,900,000,00038,000,00019,000,0002,850,000 و پايين ترام وي ام MVM       550  دنده معمولي289
13982,200,000,00044,000,00022,000,0003,300,000 و پايين ترام وي ام MVM       550  دنده اتومات290
14003,560,000,00071,200,00035,600,0005,340,000 و پايين ترام وي ام  MVM   X22  دنده معمولي291
14004,360,000,00087,200,00043,600,0006,540,000 و پايين ترام وي ام  MVM   X22  دنده اتومات292
13962,200,000,00044,000,00022,000,0003,300,000 و پايين ترام وي ام  MVM   X33  دنده معمولي293
13962,700,000,00054,000,00027,000,0004,050,000 و پايين ترام وي ام  MVM   X33  دنده اتومات294
13993,900,000,00078,000,00039,000,0005,850,000 و پايين ترام وي ام  MVM   X33 S  دنده معمولي295
14005,170,000,000103,400,00051,700,0007,755,000 و پايين ترام وي ام  MVM   X33 S  دنده اتومات296
14007,570,000,000151,400,00075,700,00011,355,000 و پايين ترام وي ام  MVM   X55    دنده اتومات297
13995,100,000,000102,000,00051,000,0007,650,000 و پايين ترانواع چري  تيگو 5  دنده معمولي298
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14006,680,000,000133,600,00066,800,00010,020,000 و پايين ترانواع چري تيگو 5  دنده اتومات299
14008,820,000,000176,400,00088,200,00013,230,000 و پايين ترانواع چري تيگو 7  دنده اتومات300
14004,480,000,00089,600,00044,800,0006,720,000 و پايين ترانواع چري آريزو 5 دنده معمولي301
14005,560,000,000111,200,00055,600,0008,340,000 و پايين ترانواع چري آريزو 5 دنده اتومات302
14007,770,000,000155,400,00077,700,00011,655,000 و پايين ترانواع چري آريزو 6 دنده اتومات303
3041500cc  دنده معمولي V5 (وال) 13991,200,000,00024,000,00012,000,0001,800,000 و پايين ترراين
3051500cc  دنده اتومات V5 (وال) 13991,500,000,00030,000,00015,000,0002,250,000 و پايين ترراين
13982,000,000,00040,000,00020,000,0003,000,000 و پايين ترگريت وال وليكس C30  دنده معمولي306
307(CVT) اتومات  C30 13982,250,000,00045,000,00022,500,0003,375,000 و پايين ترگريت وال وليكس
308M4  1500cc  13972,400,000,00048,000,00024,000,0003,600,000 و پايين ترگريت وال هاوال
3091500cc  اتومات H2 13995,250,000,000105,000,00052,500,0007,875,000 و پايين ترهاوال
310H6  2400cc   13974,300,000,00086,000,00043,000,0006,450,000 و پايين ترگريت وال هاوال
3112000cc  اتومات H9 13996,800,000,000136,000,00068,000,00010,200,000 و پايين ترهاوال
3121500cc 13981,850,000,00037,000,00018,500,0002,775,000 و پايين تربايك سابرينا صندوقدار
3131500cc 13992,250,000,00045,000,00022,500,0003,375,000 و پايين تربايك سابرينا  هاچ بك
314D20 1500cc 14002,900,000,00058,000,00029,000,0004,350,000 و پايين تربايك هاچ بك دنده معمولي
315D20 1500cc  14003,300,000,00066,000,00033,000,0004,950,000 و پايين تربايك هاچ بك اتومات
316X25 1500cc 14003,100,000,00062,000,00031,000,0004,650,000 و پايين تربايك هاچ بك دنده معمولي
317X25 1500cc  14003,550,000,00071,000,00035,500,0005,325,000 و پايين تربايك هاچ بك اتومات
3181500cc 14008,200,000,000164,000,00082,000,00012,300,000 و پايين ترجيانگ نان كوپا رويال اتومات
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3191500cc 14008,800,000,000176,000,00088,000,00013,200,000 و پايين ترجيانگ نان كوپا فلگشيپ اتومات
3201500cc 14009,200,000,000184,000,00092,000,00013,800,000 و پايين ترجيانگ نان كوپا نيو فيس اتومات
3212000cc  140010,440,000,000208,800,000104,400,00015,660,000 و پايين ترفوتون ساوانا
3221500cc  اتومات X5 14006,770,000,000135,400,00067,700,00010,155,000 و پايين ترهن تنگ
3232000cc  اتومات X7 14007,410,000,000148,200,00074,100,00011,115,000 و پايين ترهن تنگ
3241300cc  اتومات T3 13994,500,000,00090,000,00045,000,0006,750,000 و پايين تربيسو
325  SWM  G01  1500cc     14008,300,000,000166,000,00083,000,00012,450,000 و پايين تراس دبليو ام
326  SWM  G01F  1500cc 14009,100,000,000182,000,00091,000,00013,650,000 و پايين تراس دبليو ام
327SX6  1500cc (جويرا) 13996,000,000,000120,000,00060,000,0009,000,000 و پايين ترفردا
328XK  1600cc 14007,000,000,000140,000,00070,000,00010,500,000 و پايين ترسانگ يانگ تيوولي
13974,000,000,00080,000,00040,000,0006,000,000 و پايين ترون  فوتون  13 نفره  بنزيني329
13974,150,000,00083,000,00041,500,0006,225,000 و پايين ترون  فوتون  13 نفره  ديزلي330
3312400cc  14007,970,000,000159,400,00079,700,00011,955,000 و پايين ترون وانا
3322400cc  14008,200,000,000164,000,00082,000,00012,300,000 و پايين ترون وانا با كاربري آمبوالنس
333HKL6540   13974,300,000,00086,000,00043,000,0006,450,000 و پايين ترون جوي النگ
334HKL6540   13975,100,000,000102,000,00051,000,0007,650,000 و پايين ترآمبوالنس جوي النگ
335A36-13 13975,000,000,000100,000,00050,000,0007,500,000 و پايين ترسواري كار (ون) ايويكو
336A36-15  140011,000,000,000220,000,000110,000,00016,500,000 و پايين ترسواري كار (ون) ايويكو
337H350     140013,000,000,000260,000,000130,000,00019,500,000 و پايين ترسواري كار(ون) هيوندا
1394900,000,00018,000,0009,000,0001,350,000 و پايين تر  فولكس واگن گل338
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1394350,000,0007,000,0003,500,000525,000 و پايين تر هافي لوبو339
1394500,000,00010,000,0005,000,000750,000 و پايين ترفيات سي نا340
1394350,000,0007,000,0003,500,000525,000 و پايين ترچري A15  بنزيني341
1394400,000,0008,000,0004,000,000600,000 و پايين ترچري A15  دوگانه سوز342
1394550,000,00011,000,0005,500,000825,000 و پايين ترچري ويانا  بنزيني343
1394600,000,00012,000,0006,000,000900,000 و پايين تر(كروكي )وست فيلد344
345E200 13946,000,000,000120,000,00060,000,0009,000,000 و پايين تر  بنز
346E200K  13946,200,000,000124,000,00062,000,0009,300,000 و پايين تر  بنز
347E200K  Avantgard  13946,400,000,000128,000,00064,000,0009,600,000 و پايين تر  بنز
348E280  13946,200,000,000124,000,00062,000,0009,300,000 و پايين تر  بنز
349E280  Avantgard  13948,500,000,000170,000,00085,000,00012,750,000 و پايين تر  بنز
350E280 Elegance 13948,200,000,000164,000,00082,000,00012,300,000 و پايين تر  بنز
351E280K  Avantgard  13948,400,000,000168,000,00084,000,00012,600,000 و پايين تر  بنز
352E280K   Elegance 13948,200,000,000164,000,00082,000,00012,300,000 و پايين تر  بنز
353E350 13946,600,000,000132,000,00066,000,0009,900,000 و پايين تر  بنز
354E350  Avantgard  13948,200,000,000164,000,00082,000,00012,300,000 و پايين تر  بنز
355E350K  Avantgard  13948,200,000,000164,000,00082,000,00012,300,000 و پايين تر  بنز
356MB 140   1394500,000,00010,000,0005,000,000750,000 و پايين تر  بنز

ساير  انواع  سواري  بيش  از    چهارسيلندر       مدل 357
1392-1387-1,200,000,00024,000,00012,000,0001,800,000
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ساير  انواع  سواري  بيش  از    چهارسيلندر           مدل 358
1386-1381-750,000,00015,000,0007,500,0001,125,000

ساير  انواع  سواري  بيش  از    چهارسيلندر               359
500,000,00010,000,0005,000,000750,000-مدل 1376-1380

ساير  انواع  سواري  بيش  از    چهارسيلندر           مدل 360
250,000,0005,000,0002,500,000375,000-1375 و پايين تر

ساير انواع سواري چهار سيلندر                    مدل 361
1392-1387-600,000,00012,000,0006,000,000900,000

ساير انواع سواري چهار سيلندر                     مدل 362
1386-1381-300,000,0006,000,0003,000,000450,000

ساير انواع سواري چهار سيلندر                     مدل 363
1380-1376-180,000,0003,600,0001,800,000270,000

ساير انواع سواري چهار سيلندر                      مدل 364
140,000,0002,800,0001,400,000210,000-1375 و پائين تر

139480,000,0001,600,000800,000120,000 و پايين ترساير انواع سواري كمتر از چهار سيلندر365
1394500,000,00010,000,0005,000,000750,000 و پايين ترآمبوالنس نيسان پاترول366
3672000CC   A3  1394400,000,0008,000,0004,000,000600,000 و پايين ترآمبوالنس مزدا
1394500,000,00010,000,0005,000,000750,000 و پايين ترآمبوالنس مزدا 368
369MB 140 1394850,000,00017,000,0008,500,0001,275,000 و پايين ترآمبوالنس بنز
1394600,000,00012,000,0006,000,000900,000 و پايين ترآمبوالنس (فتح)370
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1394600,000,00012,000,0006,000,000900,000 و پايين ترآمبوالنس تويوتا لندكروز	3Fشش سيلندر371
1394850,000,00017,000,0008,500,0001,275,000 و پايين ترآمبوالنس تويوتا لندكروز 3724500
1394400,000,0008,000,0004,000,000600,000 و پايين ترآمبوالنس كاروان ساالر 37377
13957,500,000,000150,000,00075,000,00011,250,000 و پايين ترآمبوالنس بنز (ون) اسپرينتر374
375JAC SUNRAY 2700cc  13955,800,000,000116,000,00058,000,0008,700,000 و پايين ترآمبوالنس جك سان ري
13941,000,000,00020,000,00010,000,0001,500,000 و پايين ترآمبوالنس سرانزا مدل سپهر376
450,000,0009,000,0004,500,000675,000-سايرانواع آمبوالنس سال 1391 و پايين تر377

           انواع   وانت  دوكابين  
378GLD   13942,400,000,00048,000,00024,000,0003,600,000 و پايين تروانت دوكابين پاژن شش سيلندر
379GD 1394450,000,0009,000,0004,500,000675,000 و پايين تروانت دوكابين پاژن چهار سيلندر
380TLD  13963,900,000,00078,000,00039,000,0005,850,000 و پايين تر وانت دوكابين پاژن هرور
1394300,000,0006,000,0003,000,000450,000 و پايين تروانت دوكابين الوند381
1394650,000,00013,000,0006,500,000975,000 و پايين تروانت دوكابين الوند مدل تويوتا لندكروز 3824500
1394500,000,00010,000,0005,000,000750,000 و پايين تروانت دوكابين پول رسان 3F  شش سيلندر383
1394650,000,00013,000,0006,500,000975,000 و پايين تروانت دوكابين پول رسان تويوتا لندكروز3844500
385MB1401394650,000,00013,000,0006,500,000975,000 و پايين تروانت دوكابين بنز
13981,700,000,00034,000,00017,000,0002,550,000 و پايين تروانت دوكابين مزدا بنزيني( ان ژكتوري 2000 )386
13981,750,000,00035,000,00017,500,0002,625,000 و پايين تروانت دوكابين مزدا دوگانه سوز (2000)387
1394220,000,0004,400,0002,200,000330,000 و پايين تروانت دو كابين  مزدا كاربراتوري 3882000
1395750,000,00015,000,0007,500,0001,125,000 و پايين تروانت دوكابين مزدا كارو(چانگهه)389
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13981,200,000,00024,000,00012,000,0001,800,000 و پايين تروانت دوكابين مزدا كارا 3901700
391(DAE) 2000 14002,000,000,00040,000,00020,000,0003,000,000 و پايين تروانت دوكابين مزدا كارا
14005,000,000,000100,000,00050,000,0007,500,000 و پايين تروانت دو كابين  كاپرا  دو ديفرانسيل392
13953,000,000,00060,000,00030,000,0004,500,000 و پايين تروانت دو كابين  كاپرا  تك ديفرانسيل393

394-TFS85 3000cc (D وانت دو كابين ايسوزو دو ديفرانسيل
TFR85 و (MAX13987,700,000,000154,000,00077,000,00011,550,000 و پايين تر

13954,450,000,00089,000,00044,500,0006,675,000 و پايين تروانت (نيسان )پيكاپ دوكابين  بنزيني395
13954,550,000,00091,000,00045,500,0006,825,000 و پايين تروانت (نيسان )پيكاپ دوكابين دوگانه سوز396
14004,870,000,00097,400,00048,700,0007,305,000 و پايين تروانت دو كابين  پيكاپ ريچ397
13941,700,000,00034,000,00017,000,0002,550,000 و پايين تروانت دوكابين گريت وال وينگل 3983
13983,600,000,00072,000,00036,000,0005,400,000 و پايين تروانت دوكابين گريت وال وينگل 5  تك ديفرانسيل399
13984,200,000,00084,000,00042,000,0006,300,000 و پايين تروانت دوكابين گريت وال وينگل 5  دو ديفرانسيل400
13984,900,000,00098,000,00049,000,0007,350,000 و پايين تروانت دوكابين گريت وال وينگل 6  دو ديفرانسيل ديزل401
402GA1020 13941,200,000,00024,000,00012,000,0001,800,000 و پايين تروانت دوكابين گونوتروي
14007,050,000,000141,000,00070,500,00010,575,000 و پايين تروانت پيكاپ دوكابين فوتون بنزيني تونلند دو ديفرانسيل403
14006,600,000,000132,000,00066,000,0009,900,000 و پايين تروانت پيكاپ دوكابين فوتون ديزلي تونلند تك ديفرانسيل404
14007,500,000,000150,000,00075,000,00011,250,000 و پايين تروانت پيكاپ دوكابين فوتون ديزلي تونلند دو ديفرانسيل405
4062400cc   13997,500,000,000150,000,00075,000,00011,250,000 و پايين تروانت دوكابين آميكو آسنا
1394200,000,0004,000,0002,000,000300,000 و پايين تروانت دوكابين كيش خودرو407
250,000,0005,000,0002,500,000375,000-ساير انواع وانت هاي دوكابين 1391 و پايين تر408
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        مبناي محاسبهمجموع ارزش گمركي وحقوق ورودي  ) :4جدول (

  عوارض ساليانه عوارض شماره گذاري و و ماليات

 وارداتيسواري و وانت دوكابين خودروهاي انواع 

  

  
  ارزش هاي اعالم شده در اين جدول  مطابق ارزش هاي مندرج  در    

  . مي باشد  “ وارداتي مربوط به ماليات نقل و انتقال انواع خودرو ”)2جدول (
       الزم است براي اخذ ماليات و عوارض شماره گذاري خودروهايي كه

  فاقد ارزش مي باشد  مراتب استعالم گردد . )2مدل سال آنها در جدول (
 

  

  ساليانه قانون ماليات بر ارزش افزوده، عوارض  43در اجراي تبصره ماده
سال (به استثناء خودروهاي گازسوز) به ازاي  10خودروهاي با عمر بيش از 

) و %10سپري شدن هر سال(تا مدت ده سال) به ميزان ساالنه ده درصد(
 ج در جدول افزايش مي يابد.ر) عوارض مند%100حداكثر تا صد در صد(
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مدل(سال)نوع خودرورديف
   جمع ارزش گمركي و 

حقوق ورودي
عوارض ساليانهعوارض شماره گذاريماليات شماره گذاري

            انواع سواري بنز
1A140               2015800,000,00016,000,0008,000,0001,200,000 و پايين تربنز
2A150               20154,400,000,00088,000,00044,000,0006,600,000 و پايين تربنز
3A150        20154,300,000,00086,000,00043,000,0006,450,000 و پايين تربنزكوپه
4A160               20154,500,000,00090,000,00045,000,0006,750,000 و پايين تربنز
5A160 long               20154,600,000,00092,000,00046,000,0006,900,000 و پايين تربنز
6A160        20154,400,000,00088,000,00044,000,0006,600,000 و پايين تربنزكوپه
7A170               20155,200,000,000104,000,00052,000,0007,800,000 و پايين تربنز
8A170        20155,050,000,000101,000,00050,500,0007,575,000 و پايين تربنزكوپه
9A180               20155,300,000,000106,000,00053,000,0007,950,000 و پايين تربنز
10A180        20155,250,000,000105,000,00052,500,0007,875,000 و پايين تربنزكوپه
11A190               20155,500,000,000110,000,00055,000,0008,250,000 و پايين تربنز
12A190 long               20155,600,000,000112,000,00056,000,0008,400,000 و پايين تربنز
13A200               20165,700,000,000114,000,00057,000,0008,550,000 و پايين تربنز
14A200 TURBO               20166,300,000,000126,000,00063,000,0009,450,000 و پايين تربنز
15A200               20165,600,000,000112,000,00056,000,0008,400,000 و پايين تربنزكوپه
16A200 TURBO     20165,700,000,000114,000,00057,000,0008,550,000 و پايين تربنزكوپه
17A210 EVOLUTION   20151,300,000,00026,000,00013,000,0001,950,000 و پايين تربنز
18A210 EVOLUTION LONG   20151,400,000,00028,000,00014,000,0002,100,000 و پايين تربنز

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات و عوارض شماره گذاري و عوارض ساليانه انواع خودروهاي وارداتي 

                     براي اجرا در سال 2021
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مدل(سال)نوع خودرورديف
   جمع ارزش گمركي و 

حقوق ورودي
عوارض ساليانهعوارض شماره گذاريماليات شماره گذاري

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات و عوارض شماره گذاري و عوارض ساليانه انواع خودروهاي وارداتي 

                     براي اجرا در سال 2021

19B150               20155,600,000,000112,000,00056,000,0008,400,000 و پايين تربنز
20B160               20155,800,000,000116,000,00058,000,0008,700,000 و پايين تربنز
21B170               20156,000,000,000120,000,00060,000,0009,000,000 و پايين تربنز
22B180               20166,300,000,000126,000,00063,000,0009,450,000 و پايين تربنز
23B180 NGT   20166,300,000,000126,000,00063,000,0009,450,000 و پايين تربنز
24B200               20166,500,000,000130,000,00065,000,0009,750,000 و پايين تربنز
25B200 TURBO و  Sport Tourer   20166,700,000,000134,000,00067,000,00010,050,000 و پايين تربنز
26B200   NG               20166,800,000,000136,000,00068,000,00010,200,000 و پايين تربنز
27C55 AMG    201518,000,000,000360,000,000180,000,00027,000,000 و پايين تربنز
28C55 AMG    201518,200,000,000364,000,000182,000,00027,300,000 و پايين تربنزاستيشن
29C180                   20167,500,000,000150,000,00075,000,00011,250,000 و پايين تربنز
30C180     20167,700,000,000154,000,00077,000,00011,550,000 و پايين تربنزاستيشن
31C180  CGI       20167,500,000,000150,000,00075,000,00011,250,000 و پايين تربنز
32C180 K           20167,500,000,000150,000,00075,000,00011,250,000 و پايين تربنز
33C180 K 20167,500,000,000150,000,00075,000,00011,250,000 و پايين تربنزاستيشن
34C180 K     20167,250,000,000145,000,00072,500,00010,875,000 و پايين تربنزكوپه
33,000,000,000660,000,000330,000,00049,500,000-بنز     C200   (مدل 2019 - 2014)35
13,600,000,000272,000,000136,000,00020,400,000-بنز     C200   (مدل 2013 و پايين تر)36
37C200    201510,000,000,000200,000,000100,000,00015,000,000 و پايين تربنز استيشن
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38C200  CGI        201510,000,000,000200,000,000100,000,00015,000,000 و پايين تربنز
39C200 K              20157,100,000,000142,000,00071,000,00010,650,000 و پايين تربنز
20157,200,000,000144,000,00072,000,00010,800,000 و پايين تربنز   C200K  آوانتگارد40
41C200 K 20157,200,000,000144,000,00072,000,00010,800,000 و پايين تربنزاستيشن
42C200K     20157,100,000,000142,000,00071,000,00010,650,000 و پايين تربنزكوپه
43C220               20155,000,000,000100,000,00050,000,0007,500,000 و پايين تربنز
44C230               20156,200,000,000124,000,00062,000,0009,300,000 و پايين تربنز
45C230 20156,400,000,000128,000,00064,000,0009,600,000 و پايين تربنزاستيشن
46C230        20156,100,000,000122,000,00061,000,0009,150,000 و پايين تربنزكوپه
47C240               20156,350,000,000127,000,00063,500,0009,525,000 و پايين تربنز
48C240 4MATIC      20156,450,000,000129,000,00064,500,0009,675,000 و پايين تربنز
49C240 20156,400,000,000128,000,00064,000,0009,600,000 و پايين تربنزاستيشن
50C240 4MATIC 20156,500,000,000130,000,00065,000,0009,750,000 و پايين تربنزاستيشن
51C250                  201614,100,000,000282,000,000141,000,00021,150,000 و پايين تربنز
52C250    201614,200,000,000284,000,000142,000,00021,300,000 و پايين تربنزاستيشن
53C250          201614,000,000,000280,000,000140,000,00021,000,000 و پايين تربنزكوپه
54C250  CGI       201614,200,000,000284,000,000142,000,00021,300,000 و پايين تربنز
55C270                 20152,850,000,00057,000,00028,500,0004,275,000 و پايين تربنز
56C280                            201510,000,000,000200,000,000100,000,00015,000,000 و پايين تربنز
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57C280         201510,200,000,000204,000,000102,000,00015,300,000 و پايين تربنز   آوانتگارد
58C280 4MATIC      201510,400,000,000208,000,000104,000,00015,600,000 و پايين تربنز
59C280            201510,200,000,000204,000,000102,000,00015,300,000 و پايين تربنزاستيشن
60C280 4MATIC 201510,600,000,000212,000,000106,000,00015,900,000 و پايين تربنزاستيشن
61C300                           201515,500,000,000310,000,000155,000,00023,250,000 و پايين تربنز
62C300 4MATIC      201515,800,000,000316,000,000158,000,00023,700,000 و پايين تربنز
63C300            201515,600,000,000312,000,000156,000,00023,400,000 و پايين تربنزاستيشن
64C320                          20152,900,000,00058,000,00029,000,0004,350,000 و پايين تربنز
65C320 4MATIC      20153,000,000,00060,000,00030,000,0004,500,000 و پايين تربنز
66C320 20152,950,000,00059,000,00029,500,0004,425,000 و پايين تربنزاستيشن
67C320 4MATIC 20153,150,000,00063,000,00031,500,0004,725,000 و پايين تربنزاستيشن
68C320    20152,900,000,00058,000,00029,000,0004,350,000 و پايين تربنز كوپه
69C350     201516,600,000,000332,000,000166,000,00024,900,000 و پايين تربنز
70C350   4MATIC      201516,900,000,000338,000,000169,000,00025,350,000 و پايين تربنز
71C350 201516,700,000,000334,000,000167,000,00025,050,000 و پايين تربنزاستيشن
72C350 4MATIC 201517,000,000,000340,000,000170,000,00025,500,000 و پايين تربنزاستيشن
73C350    201516,500,000,000330,000,000165,000,00024,750,000 و پايين تربنز كوپه
74E55 AMG    201518,000,000,000360,000,000180,000,00027,000,000 و پايين تربنز
75E55 AMG    201518,500,000,000370,000,000185,000,00027,750,000 و پايين تربنزاستيشن
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76E63 AMG    201529,000,000,000580,000,000290,000,00043,500,000 و پايين تربنز
77E63 AMG    201529,500,000,000590,000,000295,000,00044,250,000 و پايين تربنزاستيشن
78E190     20151,500,000,00030,000,00015,000,0002,250,000 و پايين تربنز
45,000,000,000900,000,000450,000,00067,500,000-بنز     E200  (مدل 2019 - 2014)79
18,000,000,000360,000,000180,000,00027,000,000-بنز     E200  و E200K  (مدل 2013 و پايين تر)80
44,000,000,000880,000,000440,000,00066,000,000-بنز كوپه     E200  (مدل 2019 - 2014)81
17,700,000,000354,000,000177,000,00026,550,000-بنز كوپه E200    (مدل 2013 و پايين تر)82
83E200K           20159,500,000,000190,000,00095,000,00014,250,000 و پايين تربنز كوپه
47,000,000,000940,000,000470,000,00070,500,000-بنز كابريو     E200  (مدل 2019 - 2014)84
18,500,000,000370,000,000185,000,00027,750,000-بنز كابريو  E200    (مدل 2013 و پايين تر)85
44,500,000,000890,000,000445,000,00066,750,000-بنز استيشن     E200  (مدل 2019 - 2014)86
18,200,000,000364,000,000182,000,00027,300,000-بنز استيشن E200    (مدل 2013 و پايين تر)87
88E200K     20159,500,000,000190,000,00095,000,00014,250,000 و پايين تربنزاستيشن
44,000,000,000880,000,000440,000,00066,000,000-بنز     E200 NGT   (مدل 2019 - 2014)89
17,700,000,000354,000,000177,000,00026,550,000-بنز     E200 NGT (مدل 2013 و پايين تر)90
43,500,000,000870,000,000435,000,00065,250,000-بنز    E200 CGI   (مدل 2019 - 2014)91
17,000,000,000340,000,000170,000,00025,500,000-بنز    E200 CGI  (مدل 2013 و پايين تر)92
93E220             20151,600,000,00032,000,00016,000,0002,400,000 و پايين تربنز
94E220 CDI     20158,800,000,000176,000,00088,000,00013,200,000 و پايين تربنز
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95E230     20157,500,000,000150,000,00075,000,00011,250,000 و پايين تربنز
96E240     20157,700,000,000154,000,00077,000,00011,550,000 و پايين تربنز
97E240 4MATIC      20157,800,000,000156,000,00078,000,00011,700,000 و پايين تربنز
98E240 20157,800,000,000156,000,00078,000,00011,700,000 و پايين تربنزاستيشن
99E240 4MATIC 20158,200,000,000164,000,00082,000,00012,300,000 و پايين تربنزاستيشن
47,000,000,000940,000,000470,000,00070,500,000-بنز     E250  (مدل 2019 - 2014)100
19,000,000,000380,000,000190,000,00028,500,000-بنز     E250  (مدل 2013 و پايين تر)101
46,800,000,000936,000,000468,000,00070,200,000-بنز كوپه   E250  (مدل 2019 - 2014)102
18,800,000,000376,000,000188,000,00028,200,000-بنز كوپه   E250  (مدل 2013 و پايين تر)103
49,500,000,000990,000,000495,000,00074,250,000-بنز كابريو  E250  (مدل 2019 - 2014)104
19,500,000,000390,000,000195,000,00029,250,000-بنز كابريو  E250  (مدل 2013 و پايين تر)105
106E260     20152,200,000,00044,000,00022,000,0003,300,000 و پايين تربنز
107E280     20156,800,000,000136,000,00068,000,00010,200,000 و پايين تربنز
108E280 4MATIC      20156,900,000,000138,000,00069,000,00010,350,000 و پايين تربنز
109E280 20156,900,000,000138,000,00069,000,00010,350,000 و پايين تربنزاستيشن
110E280 4MATIC 20157,000,000,000140,000,00070,000,00010,500,000 و پايين تربنزاستيشن
111E300     201519,000,000,000380,000,000190,000,00028,500,000 و پايين تربنز
112E300    201519,500,000,000390,000,000195,000,00029,250,000 و پايين تربنز استيشن
113E320     20153,900,000,00078,000,00039,000,0005,850,000 و پايين تربنز
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114E320 4MATIC      20154,000,000,00080,000,00040,000,0006,000,000 و پايين تربنز
115E320 20154,000,000,00080,000,00040,000,0006,000,000 و پايين تربنزاستيشن
116E320 4MATIC 20154,100,000,00082,000,00041,000,0006,150,000 و پايين تربنزاستيشن
117E350     201523,000,000,000460,000,000230,000,00034,500,000 و پايين تربنز
201525,000,000,000500,000,000250,000,00037,500,000 و پايين تربنز     E350    كابريولت118
201523,200,000,000464,000,000232,000,00034,800,000 و پايين تربنز     E350       كوپه119
120E350 4MATIC      201523,500,000,000470,000,000235,000,00035,250,000 و پايين تربنز
121E350 201523,300,000,000466,000,000233,000,00034,950,000 و پايين تربنزاستيشن
122E350 4MATIC 201523,600,000,000472,000,000236,000,00035,400,000 و پايين تربنزاستيشن
123E430     20153,300,000,00066,000,00033,000,0004,950,000 و پايين تربنز
124E500     201515,000,000,000300,000,000150,000,00022,500,000 و پايين تربنز
125E500 4MATIC      201515,300,000,000306,000,000153,000,00022,950,000 و پايين تربنز
126E500 201515,300,000,000306,000,000153,000,00022,950,000 و پايين تربنزاستيشن
127E500 4MATIC 201515,500,000,000310,000,000155,000,00023,250,000 و پايين تربنزاستيشن
128G320 LONG        20156,150,000,000123,000,00061,500,0009,225,000 و پايين تربنز
129G320        20156,050,000,000121,000,00060,500,0009,075,000 و پايين تربنزاستيشن
130G320 CABRIO        20156,400,000,000128,000,00064,000,0009,600,000 و پايين تربنز
131G500 LONG        20156,850,000,000137,000,00068,500,00010,275,000 و پايين تربنز
132G500        20156,750,000,000135,000,00067,500,00010,125,000 و پايين تربنزاستيشن
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133G500 CABRIO        20157,100,000,000142,000,00071,000,00010,650,000 و پايين تربنز
134GLA250                                 201510,200,000,000204,000,000102,000,00015,300,000 و پايين تربنز
135GLK280                                 20157,000,000,000140,000,00070,000,00010,500,000 و پايين تربنز
136GLK280 -4MATIC        20157,200,000,000144,000,00072,000,00010,800,000 و پايين تربنز
137GLK300 -4MATIC         201518,000,000,000360,000,000180,000,00027,000,000 و پايين تربنز
138GLK350                                201522,000,000,000440,000,000220,000,00033,000,000 و پايين تربنز
139GLK350 - 4MATIC        201522,400,000,000448,000,000224,000,00033,600,000 و پايين تربنز
140S280                                       20152,000,000,00040,000,00020,000,0003,000,000 و پايين تربنز
141S280 LONG                      20152,200,000,00044,000,00022,000,0003,300,000 و پايين تربنز
142S320                                     20152,600,000,00052,000,00026,000,0003,900,000 و پايين تربنز
143S320LONG                      20152,800,000,00056,000,00028,000,0004,200,000 و پايين تربنز
144S350                                     201527,500,000,000550,000,000275,000,00041,250,000 و پايين تربنز
145S350 4MATIC                201528,000,000,000560,000,000280,000,00042,000,000 و پايين تربنز
146S350 LONG                     201528,000,000,000560,000,000280,000,00042,000,000 و پايين تربنز
147S350  4MATIC   LONG    201528,500,000,000570,000,000285,000,00042,750,000 و پايين تربنز
148S430                                   20153,500,000,00070,000,00035,000,0005,250,000 و پايين تربنز
149S430 LONG                   20153,600,000,00072,000,00036,000,0005,400,000 و پايين تربنز
150S430 4MATIC               20153,600,000,00072,000,00036,000,0005,400,000 و پايين تربنز
151S430 4MATIC LONG      20153,700,000,00074,000,00037,000,0005,550,000 و پايين تربنز
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152S450                                  201512,000,000,000240,000,000120,000,00018,000,000 و پايين تربنز
153S450 LONG                   201512,200,000,000244,000,000122,000,00018,300,000 و پايين تربنز
154S450 4MATIC             201512,200,000,000244,000,000122,000,00018,300,000 و پايين تربنز
155S450 4MATIC LONG      201512,500,000,000250,000,000125,000,00018,750,000 و پايين تربنز
82,000,000,0001,640,000,000820,000,000123,000,000-بنز     S500  (مدل 2016 - 2014)156
40,000,000,000800,000,000400,000,00060,000,000-بنز     S500  (مدل 2013 و پايين تر)157
83,000,000,0001,660,000,000830,000,000124,500,000-بنز كوپه     S500  (مدل 2016 - 2014)158
40,500,000,000810,000,000405,000,00060,750,000-بنز كوپه       S500  (مدل 2013 و پايين تر)159
83,500,000,0001,670,000,000835,000,000125,250,000-بنز    S500 LONG (مدل 2016 - 2014)160
41,000,000,000820,000,000410,000,00061,500,000-بنز    S500 LONG (مدل 2013 و پايين تر)161
83,500,000,0001,670,000,000835,000,000125,250,000-بنز S500 4MATIC   (مدل 2016 - 2014)162
41,000,000,000820,000,000410,000,00061,500,000-بنز S500 4MATIC  (مدل 2013 و پايين تر)163
84,000,000,0001,680,000,000840,000,000126,000,000-بنز  S500 4MATIC LONG (مدل 2016 - 2014)164
41,500,000,000830,000,000415,000,00062,250,000-بنز  S500 4MATIC LONG (مدل 2013 و پايين تر)165
166S600                                          201546,500,000,000930,000,000465,000,00069,750,000 و پايين تربنز
167S600 LONG                          201547,500,000,000950,000,000475,000,00071,250,000 و پايين تربنز
168S65 AMG                           201550,000,000,0001,000,000,000500,000,00075,000,000 و پايين تربنز
169CL 63 AMG                     201530,000,000,000600,000,000300,000,00045,000,000 و پايين تربنز
170CL 65 AMG                     201532,000,000,000640,000,000320,000,00048,000,000 و پايين تربنز
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171CL 500                                201525,500,000,000510,000,000255,000,00038,250,000 و پايين تربنز
172CL 500  4MATIC          201526,000,000,000520,000,000260,000,00039,000,000 و پايين تربنز
173CL600                                 201532,000,000,000640,000,000320,000,00048,000,000 و پايين تربنز
174CLS 55AMG                       201520,000,000,000400,000,000200,000,00030,000,000 و پايين تربنز
175CLS 63AMG                       201532,000,000,000640,000,000320,000,00048,000,000 و پايين تربنز
176CLS 350                                  201530,000,000,000600,000,000300,000,00045,000,000 و پايين تربنز
177CLS 350 CGI                       201529,000,000,000580,000,000290,000,00043,500,000 و پايين تربنز
178CLS 500                                   201536,000,000,000720,000,000360,000,00054,000,000 و پايين تربنز
179CLS 500   4MATIC             201537,000,000,000740,000,000370,000,00055,500,000 و پايين تربنز
180CLK55AMG              20157,550,000,000151,000,00075,500,00011,325,000 و پايين تربنز  كوپه
181CLK55AMG CABRIO   20158,150,000,000163,000,00081,500,00012,225,000 و پايين تربنز
182CLK63AMG               20158,450,000,000169,000,00084,500,00012,675,000 و پايين تربنز كوپه
183CLK63AMG CABRIO  20159,400,000,000188,000,00094,000,00014,100,000 و پايين تربنز
184CLK200 (K )                 20157,500,000,000150,000,00075,000,00011,250,000 و پايين تربنز كوپه
185CLK200 CABRIO             20159,100,000,000182,000,00091,000,00013,650,000 و پايين تربنز
186CLK240                         20156,400,000,000128,000,00064,000,0009,600,000 و پايين تربنز كوپه
187CLK240 CABRIO           20157,500,000,000150,000,00075,000,00011,250,000 و پايين تربنز
188CLK280                       20159,700,000,000194,000,00097,000,00014,550,000 و پايين تربنز كوپه
189CLK280 CABRIO          201511,700,000,000234,000,000117,000,00017,550,000 و پايين تربنز

163



مدل(سال)نوع خودرورديف
   جمع ارزش گمركي و 

حقوق ورودي
عوارض ساليانهعوارض شماره گذاريماليات شماره گذاري

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات و عوارض شماره گذاري و عوارض ساليانه انواع خودروهاي وارداتي 

                     براي اجرا در سال 2021

190CLK320                       20152,800,000,00056,000,00028,000,0004,200,000 و پايين تربنز كوپه
191CLK320 CABRIO          20153,200,000,00064,000,00032,000,0004,800,000 و پايين تربنز
192CLK350                       201510,800,000,000216,000,000108,000,00016,200,000 و پايين تربنز كوپه
193CLK350 CABRIO          201512,500,000,000250,000,000125,000,00018,750,000 و پايين تربنز
194CLK500                     201513,000,000,000260,000,000130,000,00019,500,000 و پايين تر  بنز كوپه
195CLK500 CABRIO          201511,600,000,000232,000,000116,000,00017,400,000 و پايين تربنز
196SE420                                  20151,350,000,00027,000,00013,500,0002,025,000 و پايين تربنز
197SEL380                               2015900,000,00018,000,0009,000,0001,350,000 و پايين تربنز
198SL55 AMG                         201514,000,000,000280,000,000140,000,00021,000,000 و پايين تربنز
199SL63 AMG                         201521,000,000,000420,000,000210,000,00031,500,000 و پايين تربنز
200SL65 AMG                         201525,500,000,000510,000,000255,000,00038,250,000 و پايين تربنز
201SL280                         20156,000,000,000120,000,00060,000,0009,000,000 و پايين تربنز
202SL320                         20156,500,000,000130,000,00065,000,0009,750,000 و پايين تربنز
203SL 350                       201515,000,000,000300,000,000150,000,00022,500,000 و پايين تربنز
204SL 500                        201560,000,000,0001,200,000,000600,000,00090,000,000 و پايين تربنز
205SL 600                        201565,000,000,0001,300,000,000650,000,00097,500,000 و پايين تربنز
206SLK55 AMG                  201518,500,000,000370,000,000185,000,00027,750,000 و پايين تربنز
207SLK200                 201510,500,000,000210,000,000105,000,00015,750,000 و پايين تربنز
208SLK200 K            201510,500,000,000210,000,000105,000,00015,750,000 و پايين تربنز
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209SLK280               201512,500,000,000250,000,000125,000,00018,750,000 و پايين تربنز
210SLK300               201513,500,000,000270,000,000135,000,00020,250,000 و پايين تربنز
211SLK350              201522,500,000,000450,000,000225,000,00033,750,000 و پايين تربنز
212(AMG) SLS63                201590,000,000,0001,800,000,000900,000,000135,000,000 و پايين تربنز
213ML63  AMG       201512,000,000,000240,000,000120,000,00018,000,000 و پايين تربنز
214ML350                   201517,500,000,000350,000,000175,000,00026,250,000 و پايين تربنز
215ML350  4MATIC         201518,000,000,000360,000,000180,000,00027,000,000 و پايين تربنز
216ML500                20159,000,000,000180,000,00090,000,00013,500,000 و پايين تر بنز
217MEC 45A                201937,500,000,000750,000,000375,000,00056,250,000 و پايين تر بنز
218MEC 45G                201937,000,000,000740,000,000370,000,00055,500,000 و پايين تر بنز
20159,000,000,000180,000,00090,000,00013,500,000 و پايين تربنز ويانو 219350
220VITO119 20154,000,000,00080,000,00040,000,0006,000,000 و پايين تربنز ويتو
221BRABUS 292HP    20156,500,000,000130,000,00065,000,0009,750,000 و پايين تربرابوس
201930,000,000,000600,000,000300,000,00045,000,000 و پايين ترون بنز   222319
20152,700,000,00054,000,00027,000,0004,050,000 و پايين ترآمبوالنس بنزاسپرينتر223
20155,000,000,000100,000,00050,000,0007,500,000 و پايين ترآمبوالنس بنزاسپرينتر تجهيز شده اورژانس224
20154,500,000,00090,000,00045,000,0006,750,000 و پايين ترآمبوالنس ون بنزاسپرينتر تجهيزشده اورژانس225
201719,000,000,000380,000,000190,000,00028,500,000 و پايين ترآمبوالنس ون بنزاسپرينتر  (216 )226
201611,000,000,000220,000,000110,000,00016,500,000 و پايين ترآمبوالنس ون بنزاسپرينتر  (314 )227
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228CDI315  201815,000,000,000300,000,000150,000,00022,500,000 و پايين ترآمبوالنس ون بنزاسپرينتر
201714,500,000,000290,000,000145,000,00021,750,000 و پايين ترآمبوالنس ون بنزاسپرينتر  229316
201818,000,000,000360,000,000180,000,00027,000,000 و پايين ترآمبوالنس ون بنزاسپرينتر  230324
8,800,000,000176,000,00088,000,00013,200,000-----سايرانواع بنز(مدل2012- 2009)231
6,000,000,000120,000,00060,000,0009,000,000-----سايرانواع بنز (مدل2008- 2004)232
3,800,000,00076,000,00038,000,0005,700,000-----سايرانواع بنز (مدل2003- 1999)233
2,550,000,00051,000,00025,500,0003,825,000-----سايرانواع بنز (مدل1994-1998)234
1,250,000,00025,000,00012,500,0001,875,000-----سايرانواع بنز (مدل 1989-1993)235
700,000,00014,000,0007,000,0001,050,000-----سايرانواع بنز ( مدل 1988 و پائين تر )236

             انواع سواري بي ام و
237116I 20152,500,000,00050,000,00025,000,0003,750,000 و پايين تربي ام و
238118I 20154,100,000,00082,000,00041,000,0006,150,000 و پايين تربي ام و
239118I 20154,600,000,00092,000,00046,000,0006,900,000 و پايين تربي ام و كابريو
13,000,000,000260,000,000130,000,00019,500,000-بي ام و 120I  (مدل 2019 - 2014)240
5,200,000,000104,000,00052,000,0007,800,000-بي ام و 120I  (مدل 2013 و پايين تر)241
242120I  (كروك)20155,400,000,000108,000,00054,000,0008,100,000 و پايين تربي ام و  كابريو
243120I          20155,000,000,000100,000,00050,000,0007,500,000 و پايين تربي ام و   كوپه
14,500,000,000290,000,000145,000,00021,750,000-بي ام و    125I  (مدل 2019 - 2014)244
5,800,000,000116,000,00058,000,0008,700,000-بي ام و    125I  (مدل 2013 و پايين تر)245
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246125I  ( كروك)20155,700,000,000114,000,00057,000,0008,550,000 و پايين تربي ام و  كابريو
247125I  20155,400,000,000108,000,00054,000,0008,100,000 و پايين تربي ام و  كوپه
248130I 20156,300,000,000126,000,00063,000,0009,450,000 و پايين تربي ام و
249135I  20156,850,000,000137,000,00068,500,00010,275,000 و پايين تربي ام و كابريو
250135I  20156,300,000,000126,000,00063,000,0009,450,000 و پايين تربي ام و كوپه
13,000,000,000260,000,000130,000,00019,500,000-بي ام و           218I (مدل 2019 - 2014)251
5,200,000,000104,000,00052,000,0007,800,000-بي ام و           218I (مدل 2013 و پايين تر)252
14,700,000,000294,000,000147,000,00022,050,000-بي ام و           220I  (مدل 2019 - 2014)253
5,900,000,000118,000,00059,000,0008,850,000-بي ام و           220I (مدل 2013 و پايين تر)254
15,000,000,000300,000,000150,000,00022,500,000-بي ام و كوپه  220I  (مدل 2019 - 2014)255
6,000,000,000120,000,00060,000,0009,000,000-بي ام و كوپه  220I (مدل 2013 و پايين تر)256
16,500,000,000330,000,000165,000,00024,750,000-بي ام و  كابريو(كروك ) 220I (مدل 2019 - 2014)257
6,600,000,000132,000,00066,000,0009,900,000-بي ام و  كابريو(كروك )  220I (مدل 2013 و پايين تر)258
17,500,000,000350,000,000175,000,00026,250,000-بي ام و           225I  (مدل 2019 - 2014)259
7,000,000,000140,000,00070,000,00010,500,000-بي ام و           225I (مدل 2013 و پايين تر)260
18,500,000,000370,000,000185,000,00027,750,000-بي ام و  كابريو(كروك ) 228I (مدل 2019 - 2014)261
7,400,000,000148,000,00074,000,00011,100,000-بي ام و  كابريو(كروك )  228I (مدل 2013 و پايين تر)262
19,500,000,000390,000,000195,000,00029,250,000-بي ام و  كابريو(كروك ) 230I (مدل 2019 - 2014)263
7,800,000,000156,000,00078,000,00011,700,000-بي ام و  كابريو(كروك )  230I (مدل 2013 و پايين تر)264
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265316I                 20151,800,000,00036,000,00018,000,0002,700,000 و پايين تربي ام و
266316I 20151,900,000,00038,000,00019,000,0002,850,000 و پايين تربي ام و استيشن
267318I                       20153,800,000,00076,000,00038,000,0005,700,000 و پايين تربي ام و
268318I        20153,900,000,00078,000,00039,000,0005,850,000 و پايين تربي ام واستيشن
269318CI           20153,800,000,00076,000,00038,000,0005,700,000 و پايين تربي ام وكوپه
270318CI cabrio 20154,200,000,00084,000,00042,000,0006,300,000 و پايين تربي ام و
271320d                            20154,200,000,00084,000,00042,000,0006,300,000 و پايين تربي ام و
19,000,000,000380,000,000190,000,00028,500,000-بي ام و   320I و 320I  E90 (مدل 2019 - 2014)272
7,200,000,000144,000,00072,000,00010,800,000-بي ام و 320I و 320I  E91 (مدل 2013 و پايين تر)273
19,500,000,000390,000,000195,000,00029,250,000-بي ام و گرن توريسمو   320I  (مدل 2019 - 2014)274
7,400,000,000148,000,00074,000,00011,100,000-بي ام و گرن توريسمو    320I  (مدل 2013 و پايين تر)275
19,200,000,000384,000,000192,000,00028,800,000-بي ام وكوپه      320I (مدل 2019 - 2014)276
7,300,000,000146,000,00073,000,00010,950,000-بي ام وكوپه    320I (مدل 2013 و پايين تر)277
20,000,000,000400,000,000200,000,00030,000,000-بي ام و كابريو( كروك) 320I (مدل 2019 - 2014)278
7,600,000,000152,000,00076,000,00011,400,000-بي ام و كابريو( كروك)  320I (مدل 2013 و پايين تر)279
280320I-Touring           20154,600,000,00092,000,00046,000,0006,900,000 و پايين تربي ام و
281320I-ASR                  20154,600,000,00092,000,00046,000,0006,900,000 و پايين تربي ام و
282323I                             20152,100,000,00042,000,00021,000,0003,150,000 و پايين تربي ام و
283325I                             20158,000,000,000160,000,00080,000,00012,000,000 و پايين تربي ام و
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284325XI                          20158,000,000,000160,000,00080,000,00012,000,000 و پايين تربي ام و
285325XI            20158,000,000,000160,000,00080,000,00012,000,000 و پايين تربي ام واستيشن
286325I                    20158,000,000,000160,000,00080,000,00012,000,000 و پايين تربي ام وكوپه
287325XI                 20158,000,000,000160,000,00080,000,00012,000,000 و پايين تربي ام وكوپه
288325I  (كروك)20159,000,000,000180,000,00090,000,00013,500,000 و پايين تربي ام و كابريو
289325I-Touring        20158,000,000,000160,000,00080,000,00012,000,000 و پايين تربي ام و
290325XI-Touring    20158,000,000,000160,000,00080,000,00012,000,000 و پايين تربي ام و
20,500,000,000410,000,000205,000,00030,750,000-بي ام و     328I  (مدل 2019 - 2014)291
8,200,000,000164,000,00082,000,00012,300,000-بي ام و    328I   (مدل 2013 و پايين تر)292
21,000,000,000420,000,000210,000,00031,500,000-بي ام و گرن توريسمو  328I (مدل 2019 - 2014)293
8,400,000,000168,000,00084,000,00012,600,000-بي ام و گرن توريسمو  328I (مدل 2013 و پايين تر)294
23,000,000,000460,000,000230,000,00034,500,000-بي ام و        330I  (مدل 2019 - 2014)295
9,200,000,000184,000,00092,000,00013,800,000-بي ام و       330I  (مدل 2013 و پايين تر)296
297330CI 330  وXI        20157,300,000,000146,000,00073,000,00010,950,000 و پايين تربي ام و
298330I                   20157,400,000,000148,000,00074,000,00011,100,000 و پايين تربي ام وكوپه
299330I  (كروك)20158,000,000,000160,000,00080,000,00012,000,000 و پايين تربي ام و كابريو
300330I-Touring      20157,300,000,000146,000,00073,000,00010,950,000 و پايين تربي ام و
301330XI-Touring  20157,300,000,000146,000,00073,000,00010,950,000 و پايين تربي ام و
302335I                       20157,600,000,000152,000,00076,000,00011,400,000 و پايين تربي ام و
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303335XI                   20157,600,000,000152,000,00076,000,00011,400,000 و پايين تربي ام و
304335I             20157,700,000,000154,000,00077,000,00011,550,000 و پايين تربي ام وكوپه
305335XI         20157,700,000,000154,000,00077,000,00011,550,000 و پايين تربي ام و كوپه
306335I (كروك)20158,400,000,000168,000,00084,000,00012,600,000 و پايين تربي ام و كابريو
307335I-Touring 20157,600,000,000152,000,00076,000,00011,400,000 و پايين تربي ام و
308335XI-Touring 20157,600,000,000152,000,00076,000,00011,400,000 و پايين تربي ام و
22,000,000,000440,000,000220,000,00033,000,000-بي ام و كوپه    420I  (مدل 2019 - 2014)309
8,800,000,000176,000,00088,000,00013,200,000-بي ام و كوپه    420I (مدل 2013 و پايين تر)310
21,500,000,000430,000,000215,000,00032,250,000-بي ام و  گرن كوپه   420I (مدل 2019 - 2014)311
8,600,000,000172,000,00086,000,00012,900,000-بي ام و  گرن كوپه   420I (مدل 2013 و پايين تر)312
22,500,000,000450,000,000225,000,00033,750,000-بي ام و كوپه          428I (مدل 2019 - 2014)313
9,000,000,000180,000,00090,000,00013,500,000-بي ام و كوپه          428I (مدل 2013 و پايين تر)314
22,000,000,000440,000,000220,000,00033,000,000-بي ام و  گرن كوپه  428I (مدل 2019 - 2014)315
8,800,000,000176,000,00088,000,00013,200,000-بي ام و  گرن كوپه  428I (مدل 2013 و پايين تر)316
24,000,000,000480,000,000240,000,00036,000,000-بي ام و  كابريو       428I (مدل 2019 - 2014)317
9,600,000,000192,000,00096,000,00014,400,000-بي ام و  كابريو      428I (مدل 2013 و پايين تر)318
319518I 20152,800,000,00056,000,00028,000,0004,200,000 و پايين تربي ام و
21,500,000,000430,000,000215,000,00032,250,000-بي ام و 520I  (مدل 2019 - 2014)320
8,600,000,000172,000,00086,000,00012,900,000-بي ام و 520I (مدل 2013 و پايين تر)321
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322523I 201511,500,000,000230,000,000115,000,00017,250,000 و پايين تربي ام و
323523ITouring 201511,500,000,000230,000,000115,000,00017,250,000 و پايين تربي ام و
324525I 20156,500,000,000130,000,00065,000,0009,750,000 و پايين تربي ام و
325525XI 20156,500,000,000130,000,00065,000,0009,750,000 و پايين تربي ام و
326525ITouring 20156,500,000,000130,000,00065,000,0009,750,000 و پايين تربي ام و
327525XITouring 20156,500,000,000130,000,00065,000,0009,750,000 و پايين تربي ام و
27,500,000,000550,000,000275,000,00041,250,000-بي ام و 528I  (مدل 2019 - 2014)328
11,000,000,000220,000,000110,000,00016,500,000-بي ام و 528I (مدل 2013 و پايين تر)329
34,000,000,000680,000,000340,000,00051,000,000-بي ام و 530I  (مدل 2019 - 2014)330
13,600,000,000272,000,000136,000,00020,400,000-بي ام و 530I (مدل 2013 و پايين تر)331
332530XI 201510,000,000,000200,000,000100,000,00015,000,000 و پايين تربي ام و
333530ITouring 201510,000,000,000200,000,000100,000,00015,000,000 و پايين تربي ام و
334530XI Touring 201510,000,000,000200,000,000100,000,00015,000,000 و پايين تربي ام و
335535I   201515,500,000,000310,000,000155,000,00023,250,000 و پايين تربي ام و
336535I  GT        201517,000,000,000340,000,000170,000,00025,500,000 و پايين تربي ام و
337540I    20158,250,000,000165,000,00082,500,00012,375,000 و پايين تربي ام و
338545I  20158,500,000,000170,000,00085,000,00012,750,000 و پايين تربي ام و
339545I 20158,500,000,000170,000,00085,000,00012,750,000 و پايين تربي ام واستيشن
340550I  201517,500,000,000350,000,000175,000,00026,250,000 و پايين تربي ام و
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341550I  GT  201518,500,000,000370,000,000185,000,00027,750,000 و پايين تربي ام و
342550I Touring 201517,500,000,000350,000,000175,000,00026,250,000 و پايين تربي ام و
343550I 201517,600,000,000352,000,000176,000,00026,400,000 و پايين تربي ام واستيشن
344550I Touring 201517,600,000,000352,000,000176,000,00026,400,000 و پايين تربي ام واستيشن
345630I (كروك)201513,000,000,000260,000,000130,000,00019,500,000 و پايين تربي ام و كابريو
346630I 201512,000,000,000240,000,000120,000,00018,000,000 و پايين تربي ام و كوپه
347630CI (كوپه)20153,300,000,00066,000,00033,000,0004,950,000 و پايين تربي ام و
348630CI cabrio 20154,000,000,00080,000,00040,000,0006,000,000 و پايين تربي ام و
349640I 201528,000,000,000560,000,000280,000,00042,000,000 و پايين تربي ام و كوپه
350640I 201533,000,000,000660,000,000330,000,00049,500,000 و پايين تربي ام و گرن كوپه
351640I cabrio  201534,000,000,000680,000,000340,000,00051,000,000 و پايين تربي ام و كروك
352645CI 20154,150,000,00083,000,00041,500,0006,225,000 و پايين تربي ام وكوپه
353645CI cabrio 20154,800,000,00096,000,00048,000,0007,200,000 و پايين تربي ام و
354650I 201536,000,000,000720,000,000360,000,00054,000,000 و پايين تربي ام و  كوپه
355650I 201538,000,000,000760,000,000380,000,00057,000,000 و پايين تربي ام و  گرن كوپه
356650I cabrio  201540,000,000,000800,000,000400,000,00060,000,000 و پايين تربي ام و كروك
357730I 20156,500,000,000130,000,00065,000,0009,750,000 و پايين تربي ام و
358730d 20156,500,000,000130,000,00065,000,0009,750,000 و پايين تربي ام و
359730Ld 20156,800,000,000136,000,00068,000,00010,200,000 و پايين تربي ام و
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45,000,000,000900,000,000450,000,00067,500,000-بي ام و 730LI  (مدل 2019 - 2014)360
18,000,000,000360,000,000180,000,00027,000,000-بي ام و 730LI  (مدل 2013 و پايين تر)361
362735I 20153,500,000,00070,000,00035,000,0005,250,000 و پايين تربي ام و
363735LI 20154,000,000,00080,000,00040,000,0006,000,000 و پايين تربي ام و
201840,000,000,000800,000,000400,000,00060,000,000 و پايين تربي ام و 740E هيبريد364
365740I 201510,500,000,000210,000,000105,000,00015,750,000 و پايين تربي ام و
366740LI 201513,500,000,000270,000,000135,000,00020,250,000 و پايين تربي ام و
367745I 20154,000,000,00080,000,00040,000,0006,000,000 و پايين تربي ام و
368745LI 20157,600,000,000152,000,00076,000,00011,400,000 و پايين تربي ام و
369750I 201513,000,000,000260,000,000130,000,00019,500,000 و پايين تربي ام و
370750LI 201517,000,000,000340,000,000170,000,00025,500,000 و پايين تربي ام و
371760I 20156,250,000,000125,000,00062,500,0009,375,000 و پايين تربي ام و
372760LI 201520,000,000,000400,000,000200,000,00030,000,000 و پايين تربي ام و
64,000,000,0001,280,000,000640,000,00096,000,000-بي ام و    I8  (مدل 2019 - 2014)373
28,000,000,000560,000,000280,000,00042,000,000-بي ام و    I8  (مدل 2013 و پايين تر)374
375M3                                  201513,000,000,000260,000,000130,000,00019,500,000 و پايين تربي ام و
376M3                        201513,500,000,000270,000,000135,000,00020,250,000 و پايين تربي ام و  كوپه
377M3 cabrio                   201515,000,000,000300,000,000150,000,00022,500,000 و پايين تربي ام و
378M5                                201518,500,000,000370,000,000185,000,00027,750,000 و پايين تربي ام و

173



مدل(سال)نوع خودرورديف
   جمع ارزش گمركي و 

حقوق ورودي
عوارض ساليانهعوارض شماره گذاريماليات شماره گذاري

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات و عوارض شماره گذاري و عوارض ساليانه انواع خودروهاي وارداتي 

                     براي اجرا در سال 2021

379M5 Touring              201518,500,000,000370,000,000185,000,00027,750,000 و پايين تربي ام و
380M6                     201528,000,000,000560,000,000280,000,00042,000,000 و پايين تربي ام و    كوپه
381M6              201529,000,000,000580,000,000290,000,00043,500,000 و پايين تربي ام و  گرن كوپه
382M6 cabrio    201533,000,000,000660,000,000330,000,00049,500,000 و پايين تربي ام و    كروك
12,500,000,000250,000,000125,000,00018,750,000-بي ام و     X1     18i    (مدل 2019 - 2014)383
5,000,000,000100,000,00050,000,0007,500,000-بي ام و     X1     18i   (مدل 2013 و پايين تر)384
13,000,000,000260,000,000130,000,00019,500,000-بي ام و     X1     20i  (مدل 2019 - 2014)385
5,200,000,000104,000,00052,000,0007,800,000-بي ام و     X1     20i  (مدل 2013 و پايين تر)386
18,000,000,000360,000,000180,000,00027,000,000-بي ام و   X1     25i   (مدل 2019 - 2014)387
7,200,000,000144,000,00072,000,00010,800,000-بي ام و   X1     25i  (مدل 2013 و پايين تر)388
19,000,000,000380,000,000190,000,00028,500,000-بي ام و  X1     28i  (مدل 2019 - 2014)389
7,600,000,000152,000,00076,000,00011,400,000-بي ام و   X1     28i   (مدل 2013 و پايين تر)390
391X3     20i             20156,600,000,000132,000,00066,000,0009,900,000 و پايين تربي ام و
392X3     25i             20156,800,000,000136,000,00068,000,00010,200,000 و پايين تربي ام و
393X3  25Si             20153,600,000,00072,000,00036,000,0005,400,000 و پايين تربي ام و
28,000,000,000560,000,000280,000,00042,000,000-بي ام و   X3     28i  (مدل 2019 - 2014)394
11,200,000,000224,000,000112,000,00016,800,000-بي ام و   X3     28i  (مدل 2013 و پايين تر)395
396X3     30i             201512,000,000,000240,000,000120,000,00018,000,000 و پايين تربي ام و
397X3  30 Si             201512,000,000,000240,000,000120,000,00018,000,000 و پايين تربي ام و
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398X3  30I &d        201512,000,000,000240,000,000120,000,00018,000,000 و پايين تربي ام و
399X3     35i             201513,000,000,000260,000,000130,000,00019,500,000 و پايين تربي ام و
31,000,000,000620,000,000310,000,00046,500,000-بي ام و   X4     28i   (مدل 2019 - 2014)400
12,000,000,000240,000,000120,000,00018,000,000-بي ام و   X4     28i    (مدل 2013 و پايين تر)401
402X5 30 SI            20159,000,000,000180,000,00090,000,00013,500,000 و پايين تربي ام و
403X5  30 d             20159,000,000,000180,000,00090,000,00013,500,000 و پايين تربي ام و
404X5  30 Sd           20159,000,000,000180,000,00090,000,00013,500,000 و پايين تربي ام و
405X5     35I           201525,000,000,000500,000,000250,000,00037,500,000 و پايين تربي ام و
406X5     44I           20158,500,000,000170,000,00085,000,00012,750,000 و پايين تربي ام و
407X5   48 SI          20159,000,000,000180,000,00090,000,00013,500,000 و پايين تربي ام و
408X5     50I           201532,000,000,000640,000,000320,000,00048,000,000 و پايين تربي ام و
409X5 A                  20153,000,000,00060,000,00030,000,0004,500,000 و پايين تربي ام و
410X5 M                201533,000,000,000660,000,000330,000,00049,500,000 و پايين تربي ام و
411X6 35i   و  X6 30i               201521,000,000,000420,000,000210,000,00031,500,000 و پايين تربي ام و
412X6 50i               201528,000,000,000560,000,000280,000,00042,000,000 و پايين تربي ام و
413X6 M                201530,000,000,000600,000,000300,000,00045,000,000 و پايين تربي ام و
18,000,000,000360,000,000180,000,00027,000,000-بي ام و    Z4  20I   (مدل 2019 - 2014)414
7,200,000,000144,000,00072,000,00010,800,000-بي ام و    Z4  20I   (مدل 2013 و پايين تر)415
416Z4  22I            20153,000,000,00060,000,00030,000,0004,500,000 و پايين تربي ام و
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417Z4  23I            20157,700,000,000154,000,00077,000,00011,550,000 و پايين تربي ام و
418Z4  25I           20157,000,000,000140,000,00070,000,00010,500,000 و پايين تربي ام و
21,000,000,000420,000,000210,000,00031,500,000-بي ام و    Z4  28I   (مدل 2019 - 2014)419
8,400,000,000168,000,00084,000,00012,600,000-بي ام و    Z4  28I   (مدل 2013 و پايين تر)420
421Z4  30I           20159,000,000,000180,000,00090,000,00013,500,000 و پايين تربي ام و
422Z4  35I           201511,000,000,000220,000,000110,000,00016,500,000 و پايين تربي ام و
423Z4  25 SI           20157,000,000,000140,000,00070,000,00010,500,000 و پايين تربي ام و
424Z4  30 SI           20159,000,000,000180,000,00090,000,00013,500,000 و پايين تربي ام و
425E528              2015700,000,00014,000,0007,000,0001,050,000 و پايين تربي ام و
8,800,000,000176,000,00088,000,00013,200,000-----سايرانواع بي ام و(مدل2012- 2009)426
6,000,000,000120,000,00060,000,0009,000,000-----سايرانواع بي ام و (مدل 2008- 2004)427
3,800,000,00076,000,00038,000,0005,700,000-----سايرانواع بي ام و (مدل1999-2003)428
2,550,000,00051,000,00025,500,0003,825,000-----سايرانواع بي ام و (مدل1994-1998)429
1,250,000,00025,000,00012,500,0001,875,000-----سايرانواع بي ام و (مدل1989-1993)430
700,000,00014,000,0007,000,0001,050,000-----سايرانواع بي ام و (مدل 1988وپايين تر)431

            انواع سواري تويوتا
432ECHO       2015450,000,0009,000,0004,500,000675,000 و پايين ترتويوتا اكو
20153,400,000,00068,000,00034,000,0005,100,000 و پايين تر تويوتا ياريس 1300 هاچ بك دنده اتوماتيك433
20151,300,000,00026,000,00013,000,0001,950,000 و پايين تر تويوتا ياريس 1300 هاچ بك دنده معمولي434
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20153,400,000,00068,000,00034,000,0005,100,000 و پايين تر تويوتا ياريس 1300 صندوقدار دنده اتوماتيك435
20151,300,000,00026,000,00013,000,0001,950,000 و پايين تر تويوتا ياريس 1300 صندوقدار دنده معمولي436
20196,100,000,000122,000,00061,000,0009,150,000 و پايين تر تويوتا ياريس 1500 هاچ بك دنده اتوماتيك437
20196,100,000,000122,000,00061,000,0009,150,000 و پايين تر تويوتا ياريس 1500 صندوقدار دنده اتوماتيك438
4392000cc اتوماتيك    XLI   20198,000,000,000160,000,00080,000,00012,000,000 و پايين ترتويوتا كروال
4402000cc   اتوماتيك   GLI   20198,500,000,000170,000,00085,000,00012,750,000 و پايين ترتويوتاكروال
4411800cc  دنده معمولي   XLI  20152,300,000,00046,000,00023,000,0003,450,000 و پايين ترتويوتاكروال
4421800cc اتوماتيك    XLI   20154,800,000,00096,000,00048,000,0007,200,000 و پايين ترتويوتا كروال
4431800cc  دنده معمولي  GLI  20152,500,000,00050,000,00025,000,0003,750,000 و پايين ترتويوتاكروال
4441800cc   اتوماتيك   GLI   20155,100,000,000102,000,00051,000,0007,650,000 و پايين ترتويوتاكروال
4451300cc دنده معمولي   XLI  20151,100,000,00022,000,00011,000,0001,650,000 و پايين ترتويوتا كروال
4461300cc اتوماتيك    XLI   20151,400,000,00028,000,00014,000,0002,100,000 و پايين ترتويوتا كروال
447GL   2500cc                    201911,000,000,000220,000,000110,000,00016,500,000 و پايين ترتويوتا كمري
448GLX   2500cc                201913,500,000,000270,000,000135,000,00020,250,000 و پايين ترتويوتا كمري
449GLX  S    2500cc          201913,500,000,000270,000,000135,000,00020,250,000 و پايين ترتويوتا كمري
450SE   2500cc                   201913,300,000,000266,000,000133,000,00019,950,000 و پايين ترتويوتا كمري
451LE   2500cc                  201913,300,000,000266,000,000133,000,00019,950,000 و پايين ترتويوتا كمري
4522500cc  201914,000,000,000280,000,000140,000,00021,000,000 و پايين ترتويوتا كمري هيبريد توليد ژاپن
453LE   2500cc      201912,000,000,000240,000,000120,000,00018,000,000 و پايين ترتويوتا كمري هيبريد
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454XLE   2500cc   201914,000,000,000280,000,000140,000,00021,000,000 و پايين ترتويوتا كمري هيبريد
455SE   2500cc      201914,000,000,000280,000,000140,000,00021,000,000 و پايين ترتويوتا كمري هيبريد

456  SE  و       GLX، GLI, XLI    تويوتا كروال و كمري
2400cc20153,900,000,00078,000,00039,000,0005,850,000 و پايين تردنده معمولي

457  SE و     GLX، GLI ، XLI  تويوتا كروال و كمري
2400cc20154,800,000,00096,000,00048,000,0007,200,000 و پايين تردنده اتوماتيك

20153,750,000,00075,000,00037,500,0005,625,000 و پايين ترساير انواع تويوتا كمري و كروال GL و EL دنده معمولي458
20154,700,000,00094,000,00047,000,0007,050,000 و پايين ترساير انواع تويوتا كمري و كروال GL وEL دنده اتوماتيك459
460LE   20153,700,000,00074,000,00037,000,0005,550,000 و پايين ترتويوتا  كروال
461CE   و   كروال  CE   20153,700,000,00074,000,00037,000,0005,550,000 و پايين ترتويوتا كمري
20154,000,000,00080,000,00040,000,0006,000,000 و پايين ترتويوتاكمري گرند و تورينگ  3000cc  معمولي462
20155,100,000,000102,000,00051,000,0007,650,000 و پايين ترتويوتاكمري گرند و تورينگ  3000cc   اتوماتيك463
20155,300,000,000106,000,00053,000,0007,950,000 و پايين ترتويوتا   سوالرا464
465GX  4000cc  201511,300,000,000226,000,000113,000,00016,950,000 و پايين ترتويوتا پرادو لندكروزر
466VX8                              201524,000,000,000480,000,000240,000,00036,000,000 و پايين ترتويوتا پرادو
467VX  4000cc                    201524,000,000,000480,000,000240,000,00036,000,000 و پايين ترتويوتا پرادو
468VXL  4000cc                 201524,000,000,000480,000,000240,000,00036,000,000 و پايين ترتويوتا پرادو
469VX5  4000cc                 201523,000,000,000460,000,000230,000,00034,500,000 و پايين ترتويوتا پرادو
470TXL  4000cc                201524,000,000,000480,000,000240,000,00036,000,000 و پايين ترتويوتا پرادو
4714000cc         201522,000,000,000440,000,000220,000,00033,000,000 و پايين ترساير انواع تويوتا پرادو
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4722700cc                 201519,500,000,000390,000,000195,000,00029,250,000 و پايين تر انواع تويوتا پرادو
20154,000,000,00080,000,00040,000,0006,000,000 و پايين ترتويوتا لندكروزر200                  4732700
474G                           20154,000,000,00080,000,00040,000,0006,000,000 و پايين ترتويوتا لندكروزر
475GX                         201510,000,000,000200,000,000100,000,00015,000,000 و پايين ترتويوتا لندكروزر
476GXR  4000              201537,500,000,000750,000,000375,000,00056,250,000 و پايين ترتويوتا لندكروز
477GXR  4500              201540,000,000,000800,000,000400,000,00060,000,000 و پايين ترتويوتا لندكروز
478GXR  4600             2018105,000,000,0002,100,000,0001,050,000,000157,500,000 و پايين ترتويوتا لندكروز
479GXR  4700             201545,000,000,000900,000,000450,000,00067,500,000 و پايين ترتويوتا لندكروز
480VXR    201528,000,000,000560,000,000280,000,00042,000,000 و پايين ترتويوتا لندكروزر 8 سيلندر
481VXR     20159,000,000,000180,000,00090,000,00013,500,000 و پايين ترتويوتا لندكروزر 6 سيلندر
482V8                         20158,500,000,000170,000,00085,000,00012,750,000 و پايين ترتويوتا لندكروزر
483TS1.8                       2015600,000,00012,000,0006,000,000900,000 و پايين ترتويوتا سيلكا
484FJ  CRUISER   4000CC      201526,500,000,000530,000,000265,000,00039,750,000 و پايين ترتويوتا
485RAV4  2400cc   201512,000,000,000240,000,000120,000,00018,000,000 و پايين ترتويوتا راوفور
486RAV4  2500cc   201917,300,000,000346,000,000173,000,00025,950,000 و پايين ترتويوتا راوفور
487RAV4    2500 201917,500,000,000350,000,000175,000,00026,250,000 و پايين ترتويوتا راوفور هيبريد
488(AURION)3500cc201511,300,000,000226,000,000113,000,00016,950,000 و پايين ترتويوتا آريون
489AVALON     3500CC   201510,300,000,000206,000,000103,000,00015,450,000 و پايين ترتويوتا
4904000CC       201516,500,000,000330,000,000165,000,00024,750,000 و پايين ترتويوتا فورچونر
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4914500CC       20155,000,000,000100,000,00050,000,0007,500,000 و پايين ترتويوتا فورچونر
492PREVIA     2400CC   20158,500,000,000170,000,00085,000,00012,750,000 و پايين ترتويوتا پريويا
4931800cc      20197,900,000,000158,000,00079,000,00011,850,000 و پايين ترتويوتا پريوس هيبريد
4941800cc  هيبريد C -HR 201913,500,000,000270,000,000135,000,00020,250,000 و پايين ترتويوتا
4951200cc   بنزيني C - HR 201913,500,000,000270,000,000135,000,00020,250,000 و پايين ترتويوتا
496AVENSIS                20156,300,000,000126,000,00063,000,0009,450,000 و پايين ترتويوتا اونسيس
497FVT86  / GT 86 / 86 20198,300,000,000166,000,00083,000,00012,450,000 و پايين ترتويوتا كوپه
4985700cc         201512,000,000,000240,000,000120,000,00018,000,000 و پايين ترتويوتا سكويا
4992700cc          201613,000,000,000260,000,000130,000,00019,500,000 و پايين ترتويوتا اينووا
5002700cc      201511,000,000,000220,000,000110,000,00016,500,000 و پايين ترتويوتا هايلندر
501XA 2015800,000,00016,000,0008,000,0001,200,000 و پايين ترسواري تويوتا
20152,000,000,00040,000,00020,000,0003,000,000 و پايين ترتويوتا لكسوس     200 و 502300
503CT200H      201911,500,000,000230,000,000115,000,00017,250,000 و پايين ترتويوتا لكسوس
504ES250          201919,500,000,000390,000,000195,000,00029,250,000 و پايين ترتويوتا لكسوس
505ES300          20155,000,000,000100,000,00050,000,0007,500,000 و پايين ترتويوتا لكسوس
506ES350         201519,000,000,000380,000,000190,000,00028,500,000 و پايين ترتويوتا لكسوس
507ES430        20157,000,000,000140,000,00070,000,00010,500,000 و پايين ترتويوتا لكسوس
508GS 250        201921,000,000,000420,000,000210,000,00031,500,000 و پايين ترتويوتا لكسوس
509GS 350        20157,000,000,000140,000,00070,000,00010,500,000 و پايين ترتويوتا لكسوس
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510GS   430      20159,000,000,000180,000,00090,000,00013,500,000 و پايين ترتويوتا لكسوس
511GS 460         201512,000,000,000240,000,000120,000,00018,000,000 و پايين ترتويوتا لكسوس
512IS 250         201918,000,000,000360,000,000180,000,00027,000,000 و پايين ترتويوتا لكسوس
513IS 300         20159,500,000,000190,000,00095,000,00014,250,000 و پايين ترتويوتا لكسوس
514IS 300     201512,000,000,000240,000,000120,000,00018,000,000 و پايين ترتويوتا لكسوس كروك
515( L)LS460       201527,000,000,000540,000,000270,000,00040,500,000 و پايين ترتويوتا لكسوس
516LX470           20157,000,000,000140,000,00070,000,00010,500,000 و پايين ترتويوتا لكسوس
517LX570           201564,000,000,0001,280,000,000640,000,00096,000,000 و پايين ترتويوتا لكسوس
518NX200T        201925,000,000,000500,000,000250,000,00037,500,000 و پايين ترتويوتا لكسوس
519NX300H  201924,000,000,000480,000,000240,000,00036,000,000 و پايين ترتويوتا لكسوس هيبريد
520RX200T        201945,000,000,000900,000,000450,000,00067,500,000 و پايين ترتويوتا لكسوس
521RX350           201523,500,000,000470,000,000235,000,00035,250,000 و پايين ترتويوتا لكسوس
522RX400(H )    201512,000,000,000240,000,000120,000,00018,000,000 و پايين ترتويوتا لكسوس
523SC430           20158,000,000,000160,000,00080,000,00012,000,000 و پايين ترتويوتا لكسوس
5242700cc   20195,000,000,000100,000,00050,000,0007,500,000 و پايين ترانواع تويوتا هايس معمولي
525GL   2700cc      20195,800,000,000116,000,00058,000,0008,700,000 و پايين ترانواع تويوتا هايس
5262500cc  20195,800,000,000116,000,00058,000,0008,700,000 و پايين تر تويوتا هايس  ديزل
5272700cc  20196,000,000,000120,000,00060,000,0009,000,000 و پايين تر تويوتا هايس  ديزل
528DLX         20151,500,000,00030,000,00015,000,0002,250,000 و پايين ترانواع تويوتا هايس
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20151,500,000,00030,000,00015,000,0002,250,000 و پايين ترسايرانواع تويوتاهايس529
20197,500,000,000150,000,00075,000,00011,250,000 و پايين ترآمبوالنس تويوتا هايس 2700cc(وارداتي)530
20153,500,000,00070,000,00035,000,0005,250,000 و پايين ترآمبوالنس تويوتا ون 2500cc(وارداتي)531
5324000CC 20152,000,000,00040,000,00020,000,0003,000,000 و پايين ترآمبوالنس تويوتا لند كروز
5334200CC 20153,500,000,00070,000,00035,000,0005,250,000 و پايين ترآمبوالنس تويوتا لند كروز هارد تاپ
5344500CC 20152,200,000,00044,000,00022,000,0003,300,000 و پايين ترآمبوالنس تويوتا لند كروز
535A1  2700cc  20152,000,000,00040,000,00020,000,0003,000,000 و پايين ترآمبوالنس تويوتا
7,000,000,000140,000,00070,000,00010,500,000-----سايرانواع تويوتا(مدل2012- 2009 )536
4,200,000,00084,000,00042,000,0006,300,000-----سايرانواع تويوتا(مدل2008 - 2004 )537
2,800,000,00056,000,00028,000,0004,200,000-----سايرانواع تويوتا(مدل2003- 1999 )538
1,700,000,00034,000,00017,000,0002,550,000-----سايرانواع تويوتا(مدل1998- 1994 )539
800,000,00016,000,0008,000,0001,200,000-----سايرانواع تويوتا(مدل1993- 1989 )540
450,000,0009,000,0004,500,000675,000-----سايرانواع تويوتا(مدل1988و پايين تر)541

            انواع سواري هيونداي
5421600cc   20176,000,000,000120,000,00060,000,0009,000,000 و پايين ترهيونداي ولستر
5431600cc  20194,900,000,00098,000,00049,000,0007,350,000 و پايين ترهيونداي اكسنت
5441800cc     20186,600,000,000132,000,00066,000,0009,900,000 و پايين ترهيونداي النترا
5452000cc     20198,000,000,000160,000,00080,000,00012,000,000 و پايين ترهيونداي النترا
2015350,000,0007,000,0003,500,000525,000 و پايين ترهيونداي اكسل546
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5472000cc   20154,000,000,00080,000,00040,000,0006,000,000 و پايين ترهيوندا سوناتا  اتوماتيك
548LF 2000cc  201913,500,000,000270,000,000135,000,00020,250,000 و پايين ترهيونداي سوناتا هيبريد
549LF 2400CC   201913,700,000,000274,000,000137,000,00020,550,000 و پايين ترهيونداي سوناتا
550YF 2400CC   20168,300,000,000166,000,00083,000,00012,450,000 و پايين ترهيونداي سوناتا
20153,600,000,00072,000,00036,000,0005,400,000 و پايين ترساير انواع سوناتا دنده معمولي551
20155,250,000,000105,000,00052,500,0007,875,000 و پايين ترساير انواع سوناتا دنده اتوماتيك552
16,200,000,000324,000,000162,000,00024,300,000- هيونداي آزرا (گرنجور) 2400cc (مدل 2019 - 2014)553
6,600,000,000132,000,00066,000,0009,900,000- هيونداي آزرا  240cc  (مدل 2013 و پايين تر)554
5553000cc      (گرنجور) 201510,200,000,000204,000,000102,000,00015,300,000 و پايين تر هيونداي آزرا
5563300cc    20159,900,000,000198,000,00099,000,00014,850,000 و پايين تر هيونداي آزرا
201511,000,000,000220,000,000110,000,00016,500,000 و پايين تر هيونداي جنسيس 3800 اتوماتيك557
201510,000,000,000200,000,000100,000,00015,000,000 و پايين تر هيونداي جنسيس كوپه 3800 اتوماتيك558
20154,000,000,00080,000,00040,000,0006,000,000 و پايين تر هيونداي جنسيس كوپه 3800  دنده معمولي559
20154,800,000,00096,000,00048,000,0007,200,000 و پايين تر هيونداي H1-WAGON  دنده معمولي560
20168,600,000,000172,000,00086,000,00012,900,000 و پايين تر هيونداي H1-WAGON  دنده اتوماتيك561
20174,000,000,00080,000,00040,000,0006,000,000 و پايين تر انواع هيونداي i20  دنده اتوماتيك562
20164,400,000,00088,000,00044,000,0006,600,000 و پايين تر هيونداي i30  دنده اتوماتيك563
20176,600,000,000132,000,00066,000,0009,900,000 و پايين تر هيونداي i40  دنده اتوماتيك564
20176,800,000,000136,000,00068,000,00010,200,000 و پايين تر هيونداي استيشن i40  دنده اتوماتيك565
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5662000cc اتوماتيك  TL  (IX35)201914,500,000,000290,000,000145,000,00021,750,000 و پايين تر هيونداي توسان
5672400cc (توسان)  اتوماتيك IX35 201913,500,000,000270,000,000135,000,00020,250,000 و پايين تر هيونداي
5683800cc (وراكروز)  اتوماتيك IX55 201512,000,000,000240,000,000120,000,00018,000,000 و پايين تر هيونداي
5692700cc  20155,500,000,000110,000,00055,000,0008,250,000 و پايين تر هيونداي توسان وتراجت
5702400cc 20166,700,000,000134,000,00067,000,00010,050,000 و پايين تر هيونداي سانتافه دنده معمولي
5712400cc    اتوماتيك CM(IX45)20157,300,000,000146,000,00073,000,00010,950,000 و پايين تر هيونداي سانتافه
5722400cc    اتوماتيك DM(IX45)201917,500,000,000350,000,000175,000,00026,250,000 و پايين تر هيونداي سانتافه
5732700cc     20155,800,000,000116,000,00058,000,0008,700,000 و پايين تر هيونداي سانتافه
5743300cc    201512,000,000,000240,000,000120,000,00018,000,000 و پايين تر هيونداي سانتافه
5753500cc    20158,100,000,000162,000,00081,000,00012,150,000 و پايين تر هيونداي سانتافه
5764600cc    201517,000,000,000340,000,000170,000,00025,500,000 و پايين تر هيونداي سنتنيال
5775000cc    201518,000,000,000360,000,000180,000,00027,000,000 و پايين تر هيونداي سنتنيال
20153,000,000,00060,000,00030,000,0004,500,000 و پايين تر هيونداي كوپه دنده معمولي578
20153,500,000,00070,000,00035,000,0005,250,000 و پايين تر هيونداي كوپه دنده اتوماتيك579
580H-100 20153,000,000,00060,000,00030,000,0004,500,000 و پايين ترهيونداي استيشن
2015900,000,00018,000,0009,000,0001,350,000 و پايين ترهيونداي اسكوپه581
5823500cc 20153,800,000,00076,000,00038,000,0005,700,000 و پايين ترهيونداي تراكن
583H 350 202014,000,000,000280,000,000140,000,00021,000,000 و پايين ترون هيوندا
584H-100  20152,800,000,00056,000,00028,000,0004,200,000 و پايين ترآمبوالنس هيونداي
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450,000,0009,000,0004,500,000675,000-----سايرانواع هيونداي(مدل 2000 وپايين تر)585
            انواع سواري  كيا   

586OPIRUS   20155,300,000,000106,000,00053,000,0007,950,000 و پايين تر كيا اپيروس
5872000CC  20153,500,000,00070,000,00035,000,0005,250,000 و پايين تر كيا كارنز دنده معمولي
5882000CC  20198,300,000,000166,000,00083,000,00012,450,000 و پايين تر كيا كارنز اتوماتيك
5893500cc  201512,000,000,000240,000,000120,000,00018,000,000 و پايين تر كيا كادنزا  اتوماتيك
5902400cc              201918,000,000,000360,000,000180,000,00027,000,000 و پايين تر كيا سورنتو
5913300cc              201515,000,000,000300,000,000150,000,00022,500,000 و پايين تر كيا سورنتو
5923500cc  XM    201510,500,000,000210,000,000105,000,00015,750,000 و پايين تر كيا سورنتو
5933500cc  EX      201510,500,000,000210,000,000105,000,00015,750,000 و پايين تر كيا سورنتو
5942000cc( اس ال اس) 20168,300,000,000166,000,00083,000,00012,450,000 و پايين تركيا اسپورتيج
5952400cc  (اس ال) 201910,000,000,000200,000,000100,000,00015,000,000 و پايين تر كيا اسپورتيج
596QL  2000cc   201913,500,000,000270,000,000135,000,00020,250,000 و پايين تر كيا اسپورتيج
597QL  2400cc 201914,500,000,000290,000,000145,000,00021,750,000 و پايين تر كيا اسپورتيج
5982700cc            20154,900,000,00098,000,00049,000,0007,350,000 و پايين تركيا اسپورتيج
5991600cc 20153,500,000,00070,000,00035,000,0005,250,000 و پايين تر كيا سراتو دنده معمولي
6001600cc 20154,100,000,00082,000,00041,000,0006,150,000 و پايين تر كيا سراتو اتوماتيك
6011600cc 20154,300,000,00086,000,00043,000,0006,450,000 و پايين تر كيا سراتو كوپه
6022000cc 20152,500,000,00050,000,00025,000,0003,750,000 و پايين تر كيا سراتو دنده معمولي
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6032000cc اتوماتيك YD 20197,500,000,000150,000,00075,000,00011,250,000 و پايين تر كيا سراتو
6042000cc 20154,700,000,00094,000,00047,000,0007,050,000 و پايين ترساير انواع كيا سراتو اتوماتيك
6052000cc كوپه YD 20197,200,000,000144,000,00072,000,00010,800,000 و پايين تر كيا سراتو
6062000cc 20154,500,000,00090,000,00045,000,0006,750,000 و پايين ترساير انواع كيا سراتو كوپه
6072700cc  (كارناوال)20154,800,000,00096,000,00048,000,0007,200,000 و پايين تر كيا كارنيوال
6083300cc  (كارناوال)201712,000,000,000240,000,000120,000,00018,000,000 و پايين تر كيا كارنيوال
6093800cc  20159,000,000,000180,000,00090,000,00013,500,000 و پايين تر كيا موهاوي
6104600cc  201511,300,000,000226,000,000113,000,00016,950,000 و پايين تر كيا موهاوي
6112000cc           201611,000,000,000220,000,000110,000,00016,500,000 و پايين تركيا اپتيما
612(TF)  2400cc 20179,000,000,000180,000,00090,000,00013,500,000 و پايين تركيا اپتيما
613JF  2400cc   201912,500,000,000250,000,000125,000,00018,750,000 و پايين تركيا اپتيما
201913,500,000,000270,000,000135,000,00020,250,000 و پايين تركيا اپتيما   JF  2000cc هيبريد614
615GT  Line   201912,500,000,000250,000,000125,000,00018,750,000 و پايين تركيا اپتيما
6162700cc  20154,500,000,00090,000,00045,000,0006,750,000 و پايين تركيا اپتيما
20194,300,000,00086,000,00043,000,0006,450,000 و پايين تركيا پيكانتو617
20163,750,000,00075,000,00037,500,0005,625,000 و پايين تركيا سول618
6191400cc 20195,100,000,000102,000,00051,000,0007,650,000 و پايين تر كيا ريو  4  در
6201400cc 20195,200,000,000104,000,00052,000,0007,800,000 و پايين تر كيا ريو  5 در
2014900,000,00018,000,0009,000,0001,350,000 و پايين تر كيا ريو621
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450,000,0009,000,0004,500,000675,000-----سايرانواع كيا(مدل 2000 وپايين تر)622
            انواع سواري پورشه

6232000cc 201937,000,000,000740,000,000370,000,00055,500,000 و پايين ترپورشه باكستر
6242500cc (اس)201948,000,000,000960,000,000480,000,00072,000,000 و پايين ترپورشه باكستر
6252900cc (اس)201522,000,000,000440,000,000220,000,00033,000,000 و پايين ترپورشه باكستر
6263600cc  201517,000,000,000340,000,000170,000,00025,500,000 و پايين ترپورشه كي من اس
6273600cc   201537,500,000,000750,000,000375,000,00056,250,000 و پايين ترپورشه 911 كررا 4 كابريو
6283800cc   201532,000,000,000640,000,000320,000,00048,000,000 و پايين ترپورشه 911 كررا اس
6293800cc  201555,000,000,0001,100,000,000550,000,00082,500,000 و پايين ترپورشه 911 كررا اس كابريو
6303600cc  201527,000,000,000540,000,000270,000,00040,500,000 و پايين ترپورشه پانامرا
6314800cc  201542,000,000,000840,000,000420,000,00063,000,000 و پايين ترپورشه پانامرا 4 اس
6324800cc  (4اس)201544,000,000,000880,000,000440,000,00066,000,000 و پايين ترپورشه پانامرا توربو
6333600cc  201529,000,000,000580,000,000290,000,00043,500,000 و پايين ترپورشه كاين
6344800cc  201533,000,000,000660,000,000330,000,00049,500,000 و پايين ترپورشه كاين اس
6354800cc  (اس)201534,000,000,000680,000,000340,000,00051,000,000 و پايين ترپورشه كاين توربو
636GTS 201533,500,000,000670,000,000335,000,00050,250,000 و پايين ترپورشه كاين
6372000cc  201948,000,000,000960,000,000480,000,00072,000,000 و پايين ترپورشه  ماكان

             انواع سواري مازراتي
6384200cc  201542,000,000,000840,000,000420,000,00063,000,000 و پايين ترمازراتي گرنتوريسمو
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6394700cc 201559,000,000,0001,180,000,000590,000,00088,500,000 و پايين ترمازراتي گرنتوريسمو اس
640MC 4700cc  201560,000,000,0001,200,000,000600,000,00090,000,000 و پايين ترمازراتي گرنتوريسمو
6414700cc 201544,000,000,000880,000,000440,000,00066,000,000 و پايين ترمازراتي گرنكابريو
6424700cc 201551,500,000,0001,030,000,000515,000,00077,250,000 و پايين ترمازراتي گرنكابريو اسپورت
643MC 4700cc 201560,000,000,0001,200,000,000600,000,00090,000,000 و پايين ترمازراتي گرنكابريو
6444200cc  201553,000,000,0001,060,000,000530,000,00079,500,000 و پايين ترمازراتي كواتروپورته
6454700cc  201574,000,000,0001,480,000,000740,000,000111,000,000 و پايين ترمازراتي كواتروپورته اس
646GTS 4700cc 201588,000,000,0001,760,000,000880,000,000132,000,000 و پايين ترمازراتي كواتروپورته اسپورت
6473000cc  201573,000,000,0001,460,000,000730,000,000109,500,000 و پايين ترمازراتي كواتروپورته
6483000cc  201588,000,000,0001,760,000,000880,000,000132,000,000 و پايين ترمازراتي كواتروپورته اس
2015110,000,000,0002,200,000,0001,100,000,000165,000,000 و پايين ترمازراتي گيبلي اس649

             انواع سواري سانگ يانگ
20163,300,000,00066,000,00033,000,0004,950,000 و پايين ترسانگ يانگ اكتيون 2300cc دنده معمولي650
20165,850,000,000117,000,00058,500,0008,775,000 و پايين ترسانگ يانگ اكتيون 2300cc اتوماتيك651
20163,300,000,00066,000,00033,000,0004,950,000 و پايين ترسانگ يانگ كوراندو 2000cc دنده معمولي652
20198,250,000,000165,000,00082,500,00012,375,000 و پايين ترسانگ يانگ كوراندو 2000cc اتوماتيك653
6543200cc 20153,600,000,00072,000,00036,000,0005,400,000 و پايين ترسانگ يانگ كوراندو
201918,000,000,000360,000,000180,000,00027,000,000 و پايين ترسانگ يانگ ركستون G4 2000cc  اتومات655
6563200cc 20156,800,000,000136,000,00068,000,00010,200,000 و پايين ترسانگ يانگ ركستون
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20153,600,000,00072,000,00036,000,0005,400,000 و پايين ترسانگ يانگ كايرون 3200ccدنده معمولي657
20155,250,000,000105,000,00052,500,0007,875,000 و پايين ترسانگ يانگ كايرون 3200cc اتوماتيك658
6593200cc 20155,400,000,000108,000,00054,000,0008,100,000 و پايين ترسانگ يانگ روديوس
6601600cc  20196,400,000,000128,000,00064,000,0009,600,000 و پايين ترسانگ يانگ تيولي

             انواع سواري ام جي
661MG350   1500cc   20162,900,000,00058,000,00029,000,0004,350,000 و پايين ترسواري
662MG550   1800cc  20153,600,000,00072,000,00036,000,0005,400,000 و پايين ترسواري
663MG3   1500cc      20172,300,000,00046,000,00023,000,0003,450,000 و پايين ترسواري
20174,900,000,00098,000,00049,000,0007,350,000 و پايين ترسواري         MG6  1800cc   مگنت صندوقدار664
20175,000,000,000100,000,00050,000,0007,500,000 و پايين ترسواري  MG6 GT  1800cc   هاچ بك(ليفت بك)665
666MG  GT  1500cc 20184,800,000,00096,000,00048,000,0007,200,000 و پايين ترسواري
667MG  GS  2000cc 20187,500,000,000150,000,00075,000,00011,250,000 و پايين ترسواري

             انواع سواري جيلي
20161,950,000,00039,000,00019,500,0002,925,000 و پايين ترسواري جيلي امگرند  7 و EC7 صندوقدار دنده معمولي668
20161,800,000,00036,000,00018,000,0002,700,000 و پايين ترسواري جيلي امگرند  7 (RV)و EC7 هاچ بك دنده معمولي669
20162,700,000,00054,000,00027,000,0004,050,000 و پايين ترسواري جيلي امگرند  7  صندوقدار اتومات670
20162,600,000,00052,000,00026,000,0003,900,000 و پايين ترسواري جيلي امگرند 7(RV) هاچ بك اتومات671
672X7  20163,200,000,00064,000,00032,000,0004,800,000 و پايين ترسواري جيلي امگرند

           انواع سواري آلفا رومئو
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6731400cc   20162,500,000,00050,000,00025,000,0003,750,000 و پايين ترآلفا رومئو ميتو دنده معمولي
6741400cc    20165,000,000,000100,000,00050,000,0007,500,000 و پايين ترآلفا رومئو ميتو  اتومات
6751400cc    20163,000,000,00060,000,00030,000,0004,500,000 و پايين ترآلفا رومئو جوليتا دنده معمولي
6761400cc   201913,000,000,000260,000,000130,000,00019,500,000 و پايين ترآلفا رومئو جوليتا اتومات
6771800cc(1700cc)   4  اتوماتC  201936,000,000,000720,000,000360,000,00054,000,000 و پايين ترآلفا رومئو

             انواع سواري اپل
2015300,000,0006,000,0003,000,000450,000 و پايين تراپل آسترا678
6791400cc  20164,500,000,00090,000,00045,000,0006,750,000 و پايين تراپل آسترا دنده معمولي
6801400cc  20165,700,000,000114,000,00057,000,0008,550,000 و پايين تراپل  آسترا  سدان توربو  اتومات
6811400cc  20165,550,000,000111,000,00055,500,0008,325,000 و پايين تراپل  آسترا  هاچ بك توربو  اتومات
6821600cc  20166,250,000,000125,000,00062,500,0009,375,000 و پايين تراپل آسترا  سدان توربو  اتومات
6831600cc  20166,000,000,000120,000,00060,000,0009,000,000 و پايين تراپل آسترا  هاچ بك توربو  اتومات
6841400cc            20195,700,000,000114,000,00057,000,0008,550,000 و پايين تراپل موكا اتوماتيك
6852000cc   201910,000,000,000200,000,000100,000,00015,000,000 و پايين تراپل اينسيگنيا اتوماتيك
6861400cc           20196,900,000,000138,000,00069,000,00010,350,000 و پايين تراپل آدام اتوماتيك
6871400cc  20173,600,000,00072,000,00036,000,0005,400,000 و پايين تراپل كورسا دنده معمولي
6881400cc       20174,900,000,00098,000,00049,000,0007,350,000 و پايين تراپل كورسا اتوماتيك
6891200cc        2015260,000,0005,200,0002,600,000390,000 و پايين تراپل كورسا
2015400,000,0008,000,0004,000,000600,000 و پايين تراپل وكترا690
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2015560,000,00011,200,0005,600,000840,000 و پايين تراپل امگا691
2015400,000,0008,000,0004,000,000600,000 و پايين تراپل زفيرا692
2015260,000,0005,200,0002,600,000390,000 و پايين تراپل كادت693
2,500,000,00050,000,00025,000,0003,750,000-----سايرانواع اپل(مدل2012- 2009)694
1,700,000,00034,000,00017,000,0002,550,000-----سايرانواع اپل (مدل 2008- 2004 )695
900,000,00018,000,0009,000,0001,350,000-----سايرانواع اپل (مدل1999-2003 )696
500,000,00010,000,0005,000,000750,000-----سايرانواع اپل (مدل1994-1998 )697
350,000,0007,000,0003,500,000525,000-----سايرانواع اپل (مدل1989-1993 )698
250,000,0005,000,0002,500,000375,000-----سايرانواع اپل(مدل 1988و پايين تر)699

            انواع سواري ولوو
700C30   2500cc           20157,150,000,000143,000,00071,500,00010,725,000 و پايين ترولوو
20158,000,000,000160,000,00080,000,00012,000,000 و پايين ترولوو          C70   2500cc (كروك)701
702V40  SELUX  2000cc                      20168,700,000,000174,000,00087,000,00013,050,000 و پايين ترولوو
703V40  R-DESING  2000cc             20169,800,000,000196,000,00098,000,00014,700,000 و پايين ترولوو
704V40  R-DESING PLUS  2000cc         201610,900,000,000218,000,000109,000,00016,350,000 و پايين ترولوو
705V70                                                     20151,200,000,00024,000,00012,000,0001,800,000 و پايين ترولوو
706XC60  SELUX 2000cc                   201614,500,000,000290,000,000145,000,00021,750,000 و پايين ترولوو
707XC60  R-DESING  2000cc         201616,000,000,000320,000,000160,000,00024,000,000 و پايين ترولوو
708XC60  R-DESING PLUS  2000cc      201618,000,000,000360,000,000180,000,00027,000,000 و پايين ترولوو

191



مدل(سال)نوع خودرورديف
   جمع ارزش گمركي و 

حقوق ورودي
عوارض ساليانهعوارض شماره گذاريماليات شماره گذاري

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات و عوارض شماره گذاري و عوارض ساليانه انواع خودروهاي وارداتي 

                     براي اجرا در سال 2021

709XC90(T6)   2000cc                   201936,000,000,000720,000,000360,000,00054,000,000 و پايين ترولوو
20151,600,000,00032,000,00016,000,0002,400,000 و پايين ترولوو  ليموزين710960
4,500,000,00090,000,00045,000,0006,750,000-----سايرانواع ولوو(مدل2012- 2009 )711
3,000,000,00060,000,00030,000,0004,500,000-----سايرانواع ولوو (مدل 2008- 2004 )712
1,800,000,00036,000,00018,000,0002,700,000-----سايرانواع ولوو (مدل1999-2003 )713
1,000,000,00020,000,00010,000,0001,500,000-----سايرانواع ولوو (مدل1994-1998 )714
550,000,00011,000,0005,500,000825,000-----سايرانواع ولوو (مدل1989-1993)715
300,000,0006,000,0003,000,000450,000-----سايرانواع ولوو(مدل 1988و پايين تر)716

           انواع سواري جيپ
2,500,000,00050,000,00025,000,0003,750,000-----انواع جيپ(مدل2012- 2009 )717
1,550,000,00031,000,00015,500,0002,325,000-----انواع جيپ (مدل 2008- 2004 )718
1,000,000,00020,000,00010,000,0001,500,000-----انواع جيپ (مدل1999-2003 )719
650,000,00013,000,0006,500,000975,000-----انواع جيپ(مدل 1998- 1994 )720
500,000,00010,000,0005,000,000750,000-----انواع جيپ(مدل 1989-1993 )721
250,000,0005,000,0002,500,000375,000-----انواع جيپ   (مدل 1988 و پائين تر)722

 انواع سواري ميتسوبيشي(پاجرو ، گاالنت ،النسر و000)
723( GLSتك رنگ )   GLE ميتسوبيشي ساده MPV 20151,600,000,00032,000,00016,000,0002,400,000 و پايين تر ون
724(GLS گرند- دو رنگ ) GLE ميتسوبيشي فول MPV 20151,750,000,00035,000,00017,500,0002,625,000 و پايين تر ون
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725 )                     GLE ميتسوبيشي فول اتوماتيك MPV ون 
( GLS20151,900,000,00038,000,00019,000,0002,850,000 و پايين ترگرند- اتومات

726MPV LZ6500 و MPV LZ6510  20163,000,000,00060,000,00030,000,0004,500,000 و پايين ترون دانگ فنگ
727ASX 2000CC   20199,800,000,000196,000,00098,000,00014,700,000 و پايين ترميتسوبيشي
7281600c 20174,000,000,00080,000,00040,000,0006,000,000 و پايين ترميتسوبيشي لنسر دنده معمولي
7291600c  20174,800,000,00096,000,00048,000,0007,200,000 و پايين ترميتسوبيشي لنسر دنده اتومات
7301800c  20196,400,000,000128,000,00064,000,0009,600,000 و پايين ترميتسوبيشي لنسر دنده اتومات
7312000cc  20165,500,000,000110,000,00055,000,0008,250,000 و پايين ترميتسوبيشي لنسر دنده اتومات
7321200cc  20194,500,000,00090,000,00045,000,0006,750,000 و پايين ترميتسوبيشي ميراژ  اتومات
7332400cc  201913,000,000,000260,000,000130,000,00019,500,000 و پايين ترميتسوبيشي اوتلندر  اتومات
7342000cc  اتومات  PHEV 201916,500,000,000330,000,000165,000,00024,750,000 و پايين ترميتسوبيشي اوتلندر هيبريد
735Eclipse Cross   1500cc 201912,000,000,000240,000,000120,000,00018,000,000 و پايين ترميتسوبيشي
7363500cc    20153,000,000,00060,000,00030,000,0004,500,000 و پايين ترميتسوبيشي مگنا
7373800cc201615,000,000,000300,000,000150,000,00022,500,000 و پايين ترميتسوبيشي پاجيرو دو درب 6  سيلندر
7383800cc201616,000,000,000320,000,000160,000,00024,000,000 و پايين ترميتسوبيشي پاجيرو چهار درب6 سيلندر
7393500cc201614,000,000,000280,000,000140,000,00021,000,000 و پايين ترميتسوبيشي پاجيرو 6 سيلندر
20154,500,000,00090,000,00045,000,0006,750,000 و پايين ترساير انواع ميتسوبيشي پاجيرو 6 سيلندر740
20152,000,000,00040,000,00020,000,0003,000,000 و پايين ترميتسوبيشي پاجيرو 4سيلندر741
3,000,000,00060,000,00030,000,0004,500,000-----سايرانواع ميتسوبيشي (مدل 2009-2012 )742
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2,000,000,00040,000,00020,000,0003,000,000-----سايرانواع ميتسوبيشي(مدل 2004-2008 )743
1,000,000,00020,000,00010,000,0001,500,000-----سايرانواع ميتسوبيشي(مدل 1999-2003)744
750,000,00015,000,0007,500,0001,125,000-----سايرانواع ميتسوبيشي(مدل 1994-1998)745
500,000,00010,000,0005,000,000750,000-----سايرانواع ميتسوبيشي(مدل 1989-1993)746
300,000,0006,000,0003,000,000450,000-----سايرانواع ميتسوبيشي(مدل1988و پائين تر)747

            انواع سواري پژو  
7481600cc 20185,500,000,000110,000,00055,000,0008,250,000 و پايين ترپژو 301 اتومات
7491600cc 20153,200,000,00064,000,00032,000,0004,800,000 و پايين ترپژو 308 اتومات
20152,500,000,00050,000,00025,000,0003,750,000 و پايين ترپژو 407 دنده معمولي750
20153,000,000,00060,000,00030,000,0004,500,000 و پايين ترپژو 407 دنده اتوماتيك751
7521600cc 201911,700,000,000234,000,000117,000,00017,550,000 و پايين ترپژو 508 اتومات
20151,200,000,00024,000,00012,000,0001,800,000 و پايين ترپژو 753607
2,800,000,00056,000,00028,000,0004,200,000-----ساير انواع پژو (مدل 2009-2012 )754
1,800,000,00036,000,00018,000,0002,700,000-----ساير انواع پژو (مدل 2004-2008 )755
950,000,00019,000,0009,500,0001,425,000-----ساير انواع پژو  (مدل 1999-2003 )756
650,000,00013,000,0006,500,000975,000-----ساير انواع پژو  (مدل 1994-1998 )757
450,000,0009,000,0004,500,000675,000-----ساير انواع پژو  (مدل 1989-1993 )758
300,000,0006,000,0003,000,000450,000-----ساير انواع پژو (مدل1988 و پائين تر )759

            انواع سواري شورلت، فورد و الدوزمبيل  
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760chevrolet tahoe LTZ-2WD 5300cc 20156,300,000,000126,000,00063,000,0009,450,000 و پايين ترسواري شورلت
7612300cc  20154,500,000,00090,000,00045,000,0006,750,000 و پايين تر فورد فيوژن اس
201511,000,000,000220,000,000110,000,00016,500,000 و پايين ترفورد موستانگ جي تي762
7632400cc 20153,000,000,00060,000,00030,000,0004,500,000 و پايين ترفورد ترانزيت

   انواع شورلت،پونتياك، الدوزمبيل و فورد               ( 764
3,100,000,00062,000,00031,000,0004,650,000-----مدل 2009-2012 )

انواع شورلت،پونتياك، الدوزمبيل و فورد              ( 765
2,100,000,00042,000,00021,000,0003,150,000-----مدل 2008- 2004 )

انواع شورلت،پونتياك،الدوز مبيل و فورد             ( 766
1,200,000,00024,000,00012,000,0001,800,000-----مدل 1999-2003 )

انواع شورلت،پونتياك،الدوز مبيل و فورد              ( 767
750,000,00015,000,0007,500,0001,125,000-----مدل 1998- 1994 )

انواع شورلت،پونتياك،الدوز مبيل و فورد              ( 768
500,000,00010,000,0005,000,000750,000-----مدل 1989-1993 )

انواع شورلت،پونتياك،الدوز مبيل و فورد                 ( 769
300,000,0006,000,0003,000,000450,000-----مدل1988و پائين تر )

            انواع سواري نيسان، نيسان پاترول ، مزدا و داتسون  
20151,000,000,00020,000,00010,000,0001,500,000 و پايين ترنيسان ساني770
20152,200,000,00044,000,00022,000,0003,300,000 و پايين ترنيسان سنترا771
20152,400,000,00048,000,00024,000,0003,600,000 و پايين ترنيسان آرمادا772
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                     براي اجرا در سال 2021

7732500cc  20154,800,000,00096,000,00048,000,0007,200,000 و پايين ترنيسان آلتيما
20154,400,000,00088,000,00044,000,0006,600,000 و پايين ترنيسان ماكسيما دنده معمولي774
20155,500,000,000110,000,00055,000,0008,250,000 و پايين ترنيسان ماكسيما      اتوماتيك775
776(SE , SL , LE)   Z50  20155,200,000,000104,000,00052,000,0007,800,000 و پايين ترنيسان مورانو
777(SE , SL , LE)   Z51  20157,900,000,000158,000,00079,000,00011,850,000 و پايين ترنيسان مورانو
778(J10 ) 2000CC 20165,100,000,000102,000,00051,000,0007,650,000 و پايين ترنيسان قشقائي
779(J32 ) 2500CC 20167,200,000,000144,000,00072,000,00010,800,000 و پايين ترنيسان تينا
7801200cc   20154,300,000,00086,000,00043,000,0006,450,000 و پايين ترنيسان جوك
7811600cc  20197,500,000,000150,000,00075,000,00011,250,000 و پايين ترنيسان جوك اسكاي پك
7821600cc  20198,250,000,000165,000,00082,500,00012,375,000 و پايين ترنيسان جوك پالتينيوم
7831600cc  201910,000,000,000200,000,000100,000,00015,000,000 و پايين ترنيسان جوك اسپورت
7842500cc 201916,000,000,000320,000,000160,000,00024,000,000 و پايين ترنيسان ايكس تريل
7855600cc 201775,000,000,0001,500,000,000750,000,000112,500,000 و پايين ترنيسان  پاترول
786EX35  3500cc تيپ (Infiniti) 20156,000,000,000120,000,00060,000,0009,000,000 و پايين ترنيسان اينفينيتي
3,100,000,00062,000,00031,000,0004,650,000-----ساير انواع نيسان   (مدل 2009-2012)787
2,100,000,00042,000,00021,000,0003,150,000-----ساير انواع نيسان  (مدل 2004-2008)788
1,200,000,00024,000,00012,000,0001,800,000-----ساير انواع نيسان  (مدل 1999-2003)789
750,000,00015,000,0007,500,0001,125,000-----ساير انواع نيسان  (مدل 1994-1998)790
500,000,00010,000,0005,000,000750,000-----ساير انواع نيسان  (مدل 1989-1993)791
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                     براي اجرا در سال 2021

300,000,0006,000,0003,000,000450,000-----سايرانواع نيسان(مدل 1988 و پائين تر)792
7931600cc        3 20163,500,000,00070,000,00035,000,0005,250,000 و پايين ترمزدا
7942000cc       3 20164,000,000,00080,000,00040,000,0006,000,000 و پايين ترمزدا
7952000cc       6 20153,100,000,00062,000,00031,000,0004,650,000 و پايين ترمزدا
7962400cc       6 20153,200,000,00064,000,00032,000,0004,800,000 و پايين ترمزدا
3,100,000,00062,000,00031,000,0004,650,000-----انواع مزدا (مدل 2009-2012)797
2,100,000,00042,000,00021,000,0003,150,000-----انواع مزدا  (مدل 2004-2008)798
1,200,000,00024,000,00012,000,0001,800,000-----انواع مزدا (مدل1999-2003)799
750,000,00015,000,0007,500,0001,125,000-----انواع مزدا (مدل1994-1998)800
500,000,00010,000,0005,000,000750,000-----انواع مزدا (مدل1989-1993)801
300,000,0006,000,0003,000,000450,000-----انواع مزدا (مدل1988 و پائين تر)802
2,500,000,00050,000,00025,000,0003,750,000-----انواع داتسون (مدل 2009-2012)803
1,750,000,00035,000,00017,500,0002,625,000-----انواع داتسون (مدل 2004-2008)804
1,000,000,00020,000,00010,000,0001,500,000-----انواع داتسون (مدل 1999-2003)805
650,000,00013,000,0006,500,000975,000-----انواع داتسون (مدل 1994-1998)806
450,000,0009,000,0004,500,000675,000-----انواع داتسون (مدل 1989-1993)807
300,000,0006,000,0003,000,000450,000-----انواع داتسون (مدل1988 و پائين تر)808

            انواع سواري دوو  
300,000,0006,000,0003,000,000450,000-----دوو ريسر(مدل 2000 وپايين تر)809
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300,000,0006,000,0003,000,000450,000-----دوو اسپرو(مدل 2000 وپايين تر)810
300,000,0006,000,0003,000,000450,000-----سايرانواع دوو(مدل 2000 وپايين تر)811

             انواع سواري فيات، الدا، رنو و سو بارو   
2015600,000,00012,000,0006,000,000900,000 و پايين ترفيات 8122000
813DUCATO11 20151,600,000,00032,000,00016,000,0002,400,000 و پايين ترفيات
814900cc            500  20165,900,000,000118,000,00059,000,0008,850,000 و پايين ترفيات
8151200cc          500   20166,000,000,000120,000,00060,000,0009,000,000 و پايين ترفيات
816500C    900cc       20166,000,000,000120,000,00060,000,0009,000,000 و پايين ترفيات
817500C    1200cc       20166,000,000,000120,000,00060,000,0009,000,000 و پايين ترفيات
818500L    900cc       20166,100,000,000122,000,00061,000,0009,150,000 و پايين ترفيات
819500L    1400cc     20166,300,000,000126,000,00063,000,0009,450,000 و پايين ترفيات
8201400cc          20166,300,000,000126,000,00063,000,0009,450,000 و پايين ترفيات   فيورنو
20153,000,000,00060,000,00030,000,0004,500,000 و پايين ترفيات پاليو ادونچر821
8221400cc    (COMBI)   DOBLO  20167,100,000,000142,000,00071,000,00010,650,000 و پايين ترفيات
8232000cc  20151,500,000,00030,000,00015,000,0002,250,000 و پايين ترسوبارو لگاسي
8242500cc  20174,900,000,00098,000,00049,000,0007,350,000 و پايين ترسوبارو لگاسي
8252000cc 20175,700,000,000114,000,00057,000,0008,550,000 و پايين ترسوبارو فارستر
8262500cc 20165,200,000,000104,000,00052,000,0007,800,000 و پايين ترسوبارو فارستر
827XV  2000cc     20174,700,000,00094,000,00047,000,0007,050,000 و پايين ترسوبارو
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8283500cc  20156,500,000,000130,000,00065,000,0009,750,000 و پايين تررنو لتيتود
8292500cc  201914,500,000,000290,000,000145,000,00021,750,000 و پايين تررنو كوليوس
8303500cc   20156,500,000,000130,000,00065,000,0009,750,000 و پايين تررنو الگونا كوپه
8311600cc   20163,000,000,00060,000,00030,000,0004,500,000 و پايين تررنو فلوئنس دنده اتومات
8322000cc  20175,000,000,000100,000,00050,000,0007,500,000 و پايين تررنو فلوئنس دنده معمولي
8332000cc  20195,650,000,000113,000,00056,500,0008,475,000 و پايين تررنو فلوئنس دنده اتومات
8341600cc  20195,050,000,000101,000,00050,500,0007,575,000 و پايين تررنو اسكاال هاچ بك
8352000cc  20195,500,000,000110,000,00055,000,0008,250,000 و پايين تررنو اسكاال هاچ بك
8362000cc  (كوپه) 20197,000,000,000140,000,00070,000,00010,500,000 و پايين تررنو اسكاال كروك
8372000CC 20152,700,000,00054,000,00027,000,0004,050,000 و پايين تررنو مگان هاچ بك
20152,900,000,00058,000,00029,000,0004,350,000 و پايين تررنو مگان كوپه838
20153,500,000,00070,000,00035,000,0005,250,000 و پايين تررنو مگان كروك839
8401600CC 20151,900,000,00038,000,00019,000,0002,850,000 و پايين تررنو مگان
8412000CC 20152,250,000,00045,000,00022,500,0003,375,000 و پايين تررنو مگان
8422000cc   20173,500,000,00070,000,00035,000,0005,250,000 و پايين تررنو داستر دنده معمولي
8432000cc   20195,200,000,000104,000,00052,000,0007,800,000 و پايين تررنو داستر  دنده اتومات
8442000cc   20176,850,000,000137,000,00068,500,00010,275,000 و پايين تررنو سفران  اتومات
8452500cc   20177,900,000,000158,000,00079,000,00011,850,000 و پايين تررنو سفران  اتومات
8461600cc   20193,750,000,00075,000,00037,500,0005,625,000 و پايين تررنو سيمبل  اتومات
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8471600cc   201911,600,000,000232,000,000116,000,00017,400,000 و پايين تررنو تليسمان  اتومات
8481600cc 20186,300,000,000126,000,00063,000,0009,450,000 و پايين تررنو ترافيك ديزل
8492000cc 20166,900,000,000138,000,00069,000,00010,350,000 و پايين تررنو ترافيك
8501200cc  20196,500,000,000130,000,00065,000,0009,750,000 و پايين تررنو كپچر
851Espace 1600cc  201911,000,000,000220,000,000110,000,00016,500,000 و پايين تررنو استيشن اسپيس
8522000cc  20153,300,000,00066,000,00033,000,0004,950,000 و پايين تررنو ون پانل دنده معمولي
853MODUS   20151,350,000,00027,000,00013,500,0002,025,000 و پايين تررنو

ساير انواع فيات ،الدا ،رنو وسوبارو                  (مدل 854
(2009 -2012-----2,500,000,00050,000,00025,000,0003,750,000

ساير انواع فيات،الدا،رنو وسوبارو                       (مدل 855
(2004- 2008-----1,750,000,00035,000,00017,500,0002,625,000

ساير انواع فيات،الدا،رنو وسوبارو                    (مدل 856
(1999 -2003-----1,000,000,00020,000,00010,000,0001,500,000

ساير انواع فيات،الدا،رنو وسوبارو                    (مدل 857
(1994 -1998-----700,000,00014,000,0007,000,0001,050,000

ساير انواع فيات،الدا،رنو وسوبارو                     (مدل 858
(1989 -1993-----500,000,00010,000,0005,000,000750,000

ساير انواع فيات،الدا،رنو وسوبارو           (مدل1988  و 859
300,000,0006,000,0003,000,000450,000-----پائين تر)

            انواع سواري  رنجرور ،لندرور و روور   
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860Evoque  2000cc   201940,000,000,000800,000,000400,000,00060,000,000 و پايين تررنجرور
8614200CC 20159,000,000,000180,000,00090,000,00013,500,000 و پايين ترسواري كار رنجرور
8625000CC 201511,000,000,000220,000,000110,000,00016,500,000 و پايين ترسواري استيشن رنجرور
8635000CC  201530,000,000,000600,000,000300,000,00045,000,000 و پايين ترسواري  رنجرور اسپورت
4,500,000,00090,000,00045,000,0006,750,000-----ساير انواع رنجرور (مدل 2009-2012)864
3,000,000,00060,000,00030,000,0004,500,000-----ساير انواع رنجرور(مدل 2004-2008)865
1,800,000,00036,000,00018,000,0002,700,000-----ساير انواع رنجرور(مدل 1999-2003)866
1,000,000,00020,000,00010,000,0001,500,000-----ساير انواع رنجرور(مدل 1994-1998)867
600,000,00012,000,0006,000,000900,000-----ساير انواع رنجرور(مدل 1989-1993)868
350,000,0007,000,0003,500,000525,000-----ساير انواع رنجرور(مدل 1988 و پائين تر)869
2,800,000,00056,000,00028,000,0004,200,000-----انواع لندرور(مدل 2009-2012)870
1,800,000,00036,000,00018,000,0002,700,000-----انواع لندرور(مدل 2004-2008)871
950,000,00019,000,0009,500,0001,425,000-----انواع لندرور(مدل 1999-2003)872
650,000,00013,000,0006,500,000975,000-----انواع لندرور(مدل 1994-1998)873
450,000,0009,000,0004,500,000675,000-----انواع لندرور(مدل 1989-1993)874
300,000,0006,000,0003,000,000450,000-----انواع لندرور(مدل 1988 و پائين تر)875
876ZT-75              20151,100,000,00022,000,00011,000,0001,650,000 و پايين ترروور
2015700,000,00014,000,0007,000,0001,050,000 و پايين ترروور 8773500
878ROVER252015800,000,00016,000,0008,000,0001,200,000 و پايين ترسواري
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879ROVER452015900,000,00018,000,0009,000,0001,350,000 و پايين ترسواري
880ROVER7520151,200,000,00024,000,00012,000,0001,800,000 و پايين ترسواري
881ROVER7520151,300,000,00026,000,00013,000,0001,950,000 و پايين ترسواري سفري
500,000,00010,000,0005,000,000750,000-----ساير انواع روور(مدل 1989-2007)882
300,000,0006,000,0003,000,000450,000-----ساير انواع روور(مدل 1988 و پايين تر)883

             انواع سواري  آئودي ، فولكس و گلف   
884A3 20151,300,000,00026,000,00013,000,0001,950,000 و پايين ترآئودي
885A4 20156,500,000,000130,000,00065,000,0009,750,000 و پايين ترآئودي
886A6 20158,000,000,000160,000,00080,000,00012,000,000 و پايين ترآئودي
887A8 201510,000,000,000200,000,000100,000,00015,000,000 و پايين ترآئودي
201511,300,000,000226,000,000113,000,00016,950,000 و پايين ترآئودي TT رودستر888
20159,800,000,000196,000,00098,000,00014,700,000 و پايين ترآئودي TT كوپه889
890Q5  2000cc       201921,000,000,000420,000,000210,000,00031,500,000 و پايين ترآئودي
891Q7  3000cc      201522,000,000,000440,000,000220,000,00033,000,000 و پايين ترآئودي
892Q7  3600cc      20158,000,000,000160,000,00080,000,00012,000,000 و پايين ترآئودي
3,000,000,00060,000,00030,000,0004,500,000-----سايرانواع آئودي(مدل 2009-2012)893
2,000,000,00040,000,00020,000,0003,000,000-----سايرانواع آئودي (مدل 2004-2008)894
1,000,000,00020,000,00010,000,0001,500,000-----سايرانواع آئودي(مدل 1999-2003)895
750,000,00015,000,0007,500,0001,125,000-----سايرانواع آئودي(مدل 1994-1998)896
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500,000,00010,000,0005,000,000750,000-----سايرانواع آئودي(مدل 1989-1993)897
300,000,0006,000,0003,000,000450,000-----سايرانواع آئودي(مدل 1988 و پائين تر)898
2,500,000,00050,000,00025,000,0003,750,000-----انواع گلف(مدل 2009-2012)899
1,750,000,00035,000,00017,500,0002,625,000-----انواع گلف(مدل 2004-2008)900
1,000,000,00020,000,00010,000,0001,500,000-----انواع گلف (مدل 1999-2003)901
700,000,00014,000,0007,000,0001,050,000-----انواع گلف (مدل 1994-1998)902
500,000,00010,000,0005,000,000750,000-----انواع گلف (مدل 1989-1993)903
300,000,0006,000,0003,000,000450,000-----انواع گلف(مدل 1988 و پائين  تر)904
905LT46 و T4 و T5 20152,200,000,00044,000,00022,000,0003,300,000 و پايين ترفولكس واگن ترانسپورتر 4 سيلندر
906LT46 و T4 و T5 20152,450,000,00049,000,00024,500,0003,675,000 و پايين ترفولكس واگن ترانسپورتر 5 سيلندر
907LT46 و T4 و T5 20152,650,000,00053,000,00026,500,0003,975,000 و پايين ترفولكس واگن ترانسپورتر 6 سيلندر
201911,500,000,000230,000,000115,000,00017,250,000 و پايين ترفولكس واگن ترانسپورترT5  و T4مولتي ون 4سيلندر908
201912,000,000,000240,000,000120,000,00018,000,000 و پايين ترفولكس واگن ترانسپورترT5 و T4مولتي ون 6سيلندر909
20152,000,000,00040,000,00020,000,0003,000,000 و پايين ترفولكس واگن كدي910
20152,450,000,00049,000,00024,500,0003,675,000 و پايين ترفولكس واگن كدي دوگانه سوز911
9121400cc 20198,800,000,000176,000,00088,000,00013,200,000 و پايين ترفولكس واگن كدي
20153,100,000,00062,000,00031,000,0004,650,000 و پايين ترون فولكس واگن كرافتر913
914Tiguan 2000cc     201916,000,000,000320,000,000160,000,00024,000,000 و پايين تر فولكس واگن تيگوان
915PASSAT 1800cc 201914,000,000,000280,000,000140,000,00021,000,000 و پايين تر فولكس واگن پاسات
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916Golf GTI 2000cc    201913,500,000,000270,000,000135,000,00020,250,000 و پايين تر فولكس واگن گلف
2015900,000,00018,000,0009,000,0001,350,000 و پايين تر فولكس واگن بيتل917
918ABT- BEETLE  201510,500,000,000210,000,000105,000,00015,750,000 و پايين تر فولكس واگن بيتل هاچ بك
919ABT- BEETLE  201512,500,000,000250,000,000125,000,00018,750,000 و پايين تر فولكس واگن بيتل كابريو
920ABT- PASSAT   201510,800,000,000216,000,000108,000,00016,200,000 و پايين تر فولكس واگن
921(VM) T5 20154,500,000,00090,000,00045,000,0006,750,000 و پايين ترآمبوالنس فولكس واگن ترانسپورتر
922T4p  20154,500,000,00090,000,00045,000,0006,750,000 و پايين ترآمبوالنس فولكس واگن
3,000,000,00060,000,00030,000,0004,500,000-----ساير انواع فولكس (مدل 2009-2012)923
2,000,000,00040,000,00020,000,0003,000,000-----ساير انواع فولكس(مدل2004-2008)924
1,400,000,00028,000,00014,000,0002,100,000-----ساير انواع فولكس (مدل 1999-2003)925
750,000,00015,000,0007,500,0001,125,000-----ساير انواع فولكس (مدل 1998 -1994)926
500,000,00010,000,0005,000,000750,000-----ساير انواع فولكس (مدل 1993 -1989)927
300,000,0006,000,0003,000,000450,000-----ساير انواع فولكس(مدل 1988 و پائين تر)928

            انواع سواري  هوندا   
20179,500,000,000190,000,00095,000,00014,250,000 و پايين ترهوندا آكورد  هيبريد929
9302000cc  20156,800,000,000136,000,00068,000,00010,200,000 و پايين ترهوندا آكورد
9312300cc  20151,200,000,00024,000,00012,000,0001,800,000 و پايين ترهوندا آكورد
9322400cc  201912,500,000,000250,000,000125,000,00018,750,000 و پايين ترهوندا آكورد
9331800cc  201910,500,000,000210,000,000105,000,00015,750,000 و پايين ترهوندا سيويك
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934CR-V  2400cc   201913,000,000,000260,000,000130,000,00019,500,000 و پايين ترهوندا
2015700,000,00014,000,0007,000,0001,050,000 و پايين ترهوندا اينتگرا وپرلويد935
936TR6    2015600,000,00012,000,0006,000,000900,000 و پايين ترهوندا
350,000,0007,000,0003,500,000525,000-----ساير انواع هوندا (2002 و پايين تر)937

(DS) انواع سواري  سيتروئن و دي اس    
938DS3  1200cc         20196,400,000,000128,000,00064,000,0009,600,000 و پايين تر دي اس
939DS4  1600cc          20197,400,000,000148,000,00074,000,00011,100,000 و پايين تر دي اس
940DS5 LS  1600cc   20198,650,000,000173,000,00086,500,00012,975,000 و پايين تر دي اس
941DS5  1600cc         20199,400,000,000188,000,00094,000,00014,100,000 و پايين تر دي اس
942DS6  1600cc         201912,000,000,000240,000,000120,000,00018,000,000 و پايين تر دي اس
943DS7  1600cc         201921,500,000,000430,000,000215,000,00032,250,000 و پايين تر دي اس
944C5                       20154,600,000,00092,000,00046,000,0006,900,000 و پايين تر سيتروئن
9451800CC     20151,000,000,00020,000,00010,000,0001,500,000 و پايين ترسيتروئن زانتيا
9462000CC     20151,400,000,00028,000,00014,000,0002,100,000 و پايين ترسيتروئن زانتيا

        انواع سواري  بورگوارد و داماي 
947BX5 1800cc   201910,200,000,000204,000,000102,000,00015,300,000 و پايين تربورگوارد
948BX7 2000cc   201913,200,000,000264,000,000132,000,00019,800,000 و پايين تربورگوارد
949X7 2000cc        201911,300,000,000226,000,000113,000,00016,950,000 و پايين ترداماي

        انواع سواري  ميني

205



مدل(سال)نوع خودرورديف
   جمع ارزش گمركي و 

حقوق ورودي
عوارض ساليانهعوارض شماره گذاريماليات شماره گذاري

جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات و عوارض شماره گذاري و عوارض ساليانه انواع خودروهاي وارداتي 

                     براي اجرا در سال 2021

9501600cc 20152,700,000,00054,000,00027,000,0004,050,000 و پايين تر ميني كوپر هاچ بك
9511600cc 20153,000,000,00060,000,00030,000,0004,500,000 و پايين تر ميني كوپر استيشن  اس
9521600cc 20153,800,000,00076,000,00038,000,0005,700,000 و پايين تر ميني كوپر كروكي اس
9531500cc 201916,500,000,000330,000,000165,000,00024,750,000 و پايين ترميني كوپر
9542000cc 201922,000,000,000440,000,000220,000,00033,000,000 و پايين ترميني كوپر اس
9552000cc 201918,000,000,000360,000,000180,000,00027,000,000 و پايين ترميني كوپر  كالب من
9562000cc 201922,000,000,000440,000,000220,000,00033,000,000 و پايين ترميني كوپر اس كالب من
9571500cc 201922,000,000,000440,000,000220,000,00033,000,000 و پايين ترميني كوپر   كانتري من
9582000cc 201923,500,000,000470,000,000235,000,00035,250,000 و پايين ترميني كوپر اس كانتري من

             ساير انواع سواري   
959(E150/C30D) 1500  cc 20161,800,000,00036,000,00018,000,0002,700,000 و پايين تر بايك سابرينا صندوقدار و هاچ بك
20164,500,000,00090,000,00045,000,0006,750,000 و پايين تربايك سنوا960
961m4   1500  cc   20172,100,000,00042,000,00021,000,0003,150,000 و پايين ترگريت وال هاوال
962H2   1500  cc   20184,200,000,00084,000,00042,000,0006,300,000 و پايين ترگريت وال هاوال
963H6   1500  cc   20184,400,000,00088,000,00044,000,0006,600,000 و پايين ترگريت وال هاوال
964H6   2400  cc   20184,500,000,00090,000,00045,000,0006,750,000 و پايين ترگريت وال هاوال
965H8  2000  cc    20196,050,000,000121,000,00060,500,0009,075,000 و پايين ترگريت وال هاوال
966H9  2000  cc     20196,500,000,000130,000,00065,000,0009,750,000 و پايين ترگريت وال هاوال
967z300   1600cc    (300 اس) 20171,800,000,00036,000,00018,000,0002,700,000 و پايين ترزوتي
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968V5     1600cc & 1500cc 20161,800,000,00036,000,00018,000,0002,700,000 و پايين تربرليانس
9691600cc  اتومات  CS35 20162,600,000,00052,000,00026,000,0003,900,000 و پايين ترچانگان
9701600cc  اتومات  EADO 20163,100,000,00062,000,00031,000,0004,650,000 و پايين ترچانگان
971CM8 2015850,000,00017,000,0008,500,0001,275,000 و پايين ترچانگان استيشن
20151,500,000,00030,000,00015,000,0002,250,000 و پايين تر چري تيگو (Tiggo ) دنده معمولي972
20151,800,000,00036,000,00018,000,0002,700,000 و پايين تر چري تيگو (Tiggo ) اتوماتيك973
974( X33) 3 20152,250,000,00045,000,00022,500,0003,375,000 و پايين تر چري تيگو
20154,000,000,00080,000,00040,000,0006,000,000 و پايين تر چري تيگو 9755
976(1500cc)COWIN 105   1600cc  20152,100,000,00042,000,00021,000,0003,150,000 و پايين ترچري
977A5   1.5 - A515    1600cc           20152,100,000,00042,000,00021,000,0003,150,000 و پايين ترچري
978A3                                                 20152,250,000,00045,000,00022,500,0003,375,000 و پايين ترچري
979A5   2000cc                                  20152,400,000,00048,000,00024,000,0003,600,000 و پايين ترچري
2015700,000,00014,000,0007,000,0001,050,000 و پايين ترليفان 9801600
981J5    1500cc   20151,200,000,00024,000,00012,000,0001,800,000 و پايين ترجك
982GAC  GA3 S 1600cc 20162,350,000,00047,000,00023,500,0003,525,000 و پايين ترگك
983GAC  GS5 1800cc     20162,850,000,00057,000,00028,500,0004,275,000 و پايين ترگك
9841200cc 2015600,000,00012,000,0006,000,000900,000 و پايين ترسي ام سي وريكا
2015750,000,00015,000,0007,500,0001,125,000 و پايين ترموسو 9852300
20151,050,000,00021,000,00010,500,0001,575,000 و پايين تر چيرمن500معمولي986
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20151,250,000,00025,000,00012,500,0001,875,000 و پايين تر چيرمن500هايلوكس987
20151,250,000,00025,000,00012,500,0001,875,000 و پايين تر چيرمن600معمولي988
20151,350,000,00027,000,00013,500,0002,025,000 و پايين تر چيرمن600هايلوكس989
20151,200,000,00024,000,00012,000,0001,800,000 و پايين تر پروتونGEN-2  دنده معمولي990
20151,400,000,00028,000,00014,000,0002,100,000 و پايين تر پروتونGEN-2 دنده اتوماتيك991
20151,350,000,00027,000,00013,500,0002,025,000 و پايين تر پروتونIMPIAN معمولي992
20151,500,000,00030,000,00015,000,0002,250,000 و پايين تر پروتونIMPIAN اتوماتيك993
9944500cc    201558,000,000,0001,160,000,000580,000,00087,000,000 و پايين تر فراري 458 ايتاليا
9954500cc  201573,000,000,0001,460,000,000730,000,000109,500,000 و پايين تر فراري 458 اسپايدر كروك
996F430    201529,000,000,000580,000,000290,000,00043,500,000 و پايين تر فراري
20152,900,000,00058,000,00029,000,0004,350,000 و پايين تر سوزوكي گرند ويتارا معمولي997
20153,150,000,00063,000,00031,500,0004,725,000 و پايين تر سوزوكي گرند ويتارا اتوماتيك998
9992400cc 20164,900,000,00098,000,00049,000,0007,350,000 و پايين تر سوزوكي كيزاشي دنده معمولي
10002400cc 20165,700,000,000114,000,00057,000,0008,550,000 و پايين تر سوزوكي كيزاشي اتومات
1001(LS3.2) 3200cc 20153,000,000,00060,000,00030,000,0004,500,000 و پايين تر ايسوزو تروپر اتومات
1002FR 1800cc                 201911,000,000,000220,000,000110,000,00016,500,000 و پايين ترسئات لئون
2015950,000,00019,000,0009,500,0001,425,000 و پايين تر سئات ليون و آلتئا 4 سيلندر1003
10041800cc                  201730,000,000,000600,000,000300,000,00045,000,000 و پايين ترلوتوس اليز اس
10051800cc       201731,000,000,000620,000,000310,000,00046,500,000 و پايين ترلوتوس اليز 220 كوپ
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1006SMART MEC 2S 1000cc   20198,000,000,000160,000,00080,000,00012,000,000 و پايين تر اسمارت
1007SMART MEC 4S 1000cc   20199,500,000,000190,000,00095,000,00014,250,000 و پايين تر اسمارت
1008SMART   MEC DESIGN 1000cc  20152,700,000,00054,000,00027,000,0004,050,000 و پايين تر اسمارت كوپه و كابريو
1009Chrysler300 SRT8 201513,500,000,000270,000,000135,000,00020,250,000 و پايين تر كرايسلر
1010CREW 3600cc 201510,000,000,000200,000,000100,000,00015,000,000 و پايين تردوج دورانگو
10115700cc  201510,500,000,000210,000,000105,000,00015,750,000 و پايين تردوج چارجر 8 سيلندر
10124000cc (GT كنتينانتال)  201555,000,000,0001,100,000,000550,000,00082,500,000 و پايين تربنتلي
1013GTS   3600cc  201516,000,000,000320,000,000160,000,00024,000,000 و پايين تركاديالك سدان
1014XJL   3000cc  201514,000,000,000280,000,000140,000,00021,000,000 و پايين ترجگوار
2015400,000,0008,000,0004,000,000600,000 و پايين ترسواري CK بنزيني1015
2015450,000,0009,000,0004,500,000675,000 و پايين ترسواري CK گاز سوز1016
1017JAC_ Refine     20151,800,000,00036,000,00018,000,0002,700,000 و پايين تر ون
20164,000,000,00080,000,00040,000,0006,000,000 و پايين ترون جك سان ري M209-V1   يازده نفره1018
20164,300,000,00086,000,00043,000,0006,450,000 و پايين ترون جك سان ري M209-V1   چهارده نفره1019
1020JAC SUNRAY 2700cc  20164,500,000,00090,000,00045,000,0006,750,000 و پايين ترآمبوالنس جك سان ري
1021V80   2500cc  20199,000,000,000180,000,00090,000,00013,500,000 و پايين ترآمبوالنس مكسوس
20151,600,000,00032,000,00016,000,0002,400,000 و پايين ترآمبوالنس فيات دوكاتو1022
1023JINBI HAISE H2L  (هايس)20205,000,000,000100,000,00050,000,0007,500,000 و پايين ترون برليانس
1024HKL6540   20195,000,000,000100,000,00050,000,0007,500,000 و پايين ترون جوي النگ
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                     براي اجرا در سال 2021

20152,400,000,00048,000,00024,000,0003,600,000 و پايين ترون فوتون 13 نفره1025
20151,100,000,00022,000,00011,000,0001,650,000 و پايين تر ون ايستانا1026
1027M2  2015900,000,00018,000,0009,000,0001,350,000 و پايين تر ون غزال
1028MB  2015900,000,00018,000,0009,000,0001,350,000 و پايين تر ون غزال
2015900,000,00018,000,0009,000,0001,350,000 و پايين تر ون دليكا1029
1030FAW  2015900,000,00018,000,0009,000,0001,350,000 و پايين تر ون فائو
1031B70 20151,100,000,00022,000,00011,000,0001,650,000 و پايين ترفائو بسترون
20151,100,000,00022,000,00011,000,0001,650,000 و پايين تر كانتاچ1032
1033H2 201522,000,000,000440,000,000220,000,00033,000,000 و پايين ترهامر 8 سيلندر
1034H3 20156,000,000,000120,000,00060,000,0009,000,000 و پايين ترهامر 5 سيلندر
1035R90 2015600,000,00012,000,0006,000,000900,000 و پايين ترون (استيشن) تندر
2015450,000,0009,000,0004,500,000675,000 و پايين تر ليونسل 10361600
2015300,000,0006,000,0003,000,000450,000 و پايين تر پرايد1037
3,000,000,00060,000,00030,000,0004,500,000-----ساير انواع سواري(مدل 2009-2012)1038
2,000,000,00040,000,00020,000,0003,000,000-----ساير انواع سواري(مدل 2004-2008)1039
1,000,000,00020,000,00010,000,0001,500,000-----ساير انواع سواري(مدل 1999-2003)1040
750,000,00015,000,0007,500,0001,125,000-----ساير انواع سواري (مدل 1998 -1994)1041
500,000,00010,000,0005,000,000750,000-----ساير انواع سواري(مدل 1989-1993)1042
300,000,0006,000,0003,000,000450,000-----ساير انواع سواري(مدل1988 و پائين تر)1043
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               انواع وانت دوكابين     
1044GL2015600,000,00012,000,0006,000,000900,000 و پايين تروانت دو كابين تويوتا هايلوكس
1045GLX2015600,000,00012,000,0006,000,000900,000 و پايين تروانت دو كابين تويوتا هايلوكس
2015800,000,00016,000,0008,000,0001,200,000 و پايين تر وانت دو كابين تويوتا هايلوكس فورچونر1046
20165,500,000,000110,000,00055,000,0008,250,000 و پايين تروانت دو كابين  تويوتا هايلوكس10472000
20166,000,000,000120,000,00060,000,0009,000,000 و پايين تروانت دو كابين تويوتا هايلوكس10482500
202015,500,000,000310,000,000155,000,00023,250,000 و پايين تروانت دو كابين تويوتا هايلوكس 2700  دنده اي1049
201917,500,000,000350,000,000175,000,00026,250,000 و پايين تروانت دو كابين تويوتا هايلوكس 2700  اتومات1050
10512500cc 201913,000,000,000260,000,000130,000,00019,500,000 و پايين تروانت دو كابين تويوتا هايلوكس ديزل
10524000cc  201922,000,000,000440,000,000220,000,00033,000,000 و پايين تروانت دو كابين تويوتا هايلوكس اتومات
20151,300,000,00026,000,00013,000,0001,950,000 و پايين تروانت دو كابين (نيسان ) پيكاپ1053
20151,300,000,00026,000,00013,000,0001,950,000 و پايين تروانت دوكابين كاپرا تك ديفرانسيل1054
20151,200,000,00024,000,00012,000,0001,800,000 و پايين تروانت دوكابين كاپرا دو ديفرانسيل1055
2015400,000,0008,000,0004,000,000600,000 و پايين تروانت دو كابين زهاو خودرو  تك ديفرانسيال 2*10564
2,500,000,00050,000,00025,000,0003,750,000-----سايرانواع وانت دوكابين (مدل20090-2012)1057
1,800,000,00036,000,00018,000,0002,700,000-----سايرانواع وانت دوكابين (مدل2004-2008)1058
1,200,000,00024,000,00012,000,0001,800,000-----سايرانواع وانت دوكابين(مدل1999-2003)1059
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650,000,00013,000,0006,500,000975,000-----سايرانواع وانت دوكابين (مدل1994-1998)1060
450,000,0009,000,0004,500,000675,000-----سايرانواع وانت دوكابين (مدل1989-1993)1061
250,000,0005,000,0002,500,000375,000-----سايرانواع وانت دوكابين(مدل 1988 وپائين تر)1062
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( قوانین بودجه سال 2بند )ک( تبصره ) 2( یا جزء 9( بند )ج( تبصره )2)اجرای هم زمان مقررات جزء 

با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ  کل کشور 2188و  2189های 

 صفر مالیاتی

 095//45/0 شماره:

 05/059//50 تاریخ:

به درآمد  هرگونه معافیت با نرخ صفر مالیاتیبا عنایت به سواالت و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اعمال 

بند )ک(  5( یا جزء /( بند )ج( تبصره )5، هم زمان با اجرای مقررات جزء )حاصل از صادرات کاال و خدمات

 کل کشور بدین وسیله مقرر می دارد: 5611و  /561( قوانین بودجه سال های 3تبصره )

مالیات های مستقیم به درآمد حاصل از  قانون 545اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده  .5

منوط به برگشت ارز  5611لغایت  5611صادرات کاال و خدمات برای عملکرد سال های 

طبق مقررات اعالمی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات  حاصل از صادرات

د سال های مربوط می باشد. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکر

 از شمول این حکم مستثنی هستند. 5611و  /561

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به  41اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند )ب( ماده  .2

منوط  5611لغایت  5611سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال های 

عالمی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با طبق مقررات ا به برگشت ارز حاصل از صادرات

رعایت مقررات مربوط می باشد. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای 

 از شمول این حکم مستثنی هستند. 5611و  /561عملکرد سال های 

قانون مالیات های  562و  5/اعمال سایر معافیت ها با نرخ صفر مالیاتی) از جمله مواد  .6

صنعتی و معافیت های دانش بنیان –قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری  56م، ماده مستقی

و پارک های علم و فناوری موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری 

آنها، با رعایت مقررات مربوط  فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات سازی نوآوری و اختراعات(

 ی باشد.امکان پذیر م

 محمود علیزاده

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی

28 
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  2188908929مورخ 29-202 ابالغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره

 094//45/0 شماره:

 /05/04//50 تاریخ:

درخصوص  /56118/185 مورخ 2/5-/5 به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره

که در « مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال امالک دارای کاربری های مختلفوضعیت شمول »

به تنفیذ رییس کل  56148/4865 ( قانون مالیات های مستقیم اصالحی211( ماده )6اجرای قسمت اخیر بند )

 محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، براری اجرا ابالغ می شود .

 محمود علیزاده

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی
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اصالحی مصوب  )200 (ماده تبصره های موضوعنحوه اقدام ادارات کل امور مالیاتی در بررسی فرم

 2189های مستقیم تسلیمی مودیان برای عملکرد سال قانون مالیات 2184904912

 0د401022990 شماره:

 05/045//50 تاریخ:

های قانون مالیات 56148/4865 ( اصالحی مصوب//5های موضوع تبصره ماده )فرمبا عنایت به بارگذاری 

در سامانه سنیم و نظر به سواالت و ابهامات مطروحه ادارات  /561مستقیم تسلیمی مودیان برای عملکرد سال 

اظهارنامه در کل امور مالیاتی در خصوص چگونگی نحوه اقدام همکاران شاغل در حوزه کاری ثبت و پردازش 

های کاری مذکور در های مذکور و به منظور ایجاد رویه واحد در اقدامات حوزهپذیرش و یا عدم پذیرش فرم

 ;داردادارات امور مالیاتی سراسر کشور، مقرر می

های مستقیم و به منظور گسترش فرهنگ با عنایت به اصالحات اعمال شده در قانون مالیات     (5

در تامین درآمدهای کشور از طریق خود اظهاری مالیاتی مودیان، صدور حداکثری مشارکت عمومی 

اوراق قطعی بر اساس میزان مالیات مقطوع تعیین شده در دستورالعمل 

باشد لیکن این امر مانع از ، مطلوب نظر سازمان متبوع می56118/1855 مورخ /811815//2 شماره

 مفاد دستورالعمل یاد شده نخواهد بود.مطالبه مالیات عادالنه صرفا در چارچوب 

های موجود در شناسایی و الحاق اطالعات بارگذاری شده در سامانه جستجو با توجه به محدودیت     (2

ای و مشارکتی، امکان انطباق سیستمی میزان و استخراج اطالعات مالیاتی برای مودیان چند پرونده

های تسلیمی و یا تطابق آن با حد نصاب موضوع فرم فروش واقعی مودی با میزان فروش ابرازی در

میسر  /561برای عملکرد سال  56118/1855 مورخ /811815//2 ( دستورالعمل شماره5بند)

( دستورالعمل اخیر 3( و )1نبوده و ضروری است به منظور اجرای صحیح مفاد بندهای )

های الزم را در این ارتباط بررسیالذکر،کارمندان شاغل در حوزه کاری ثبت و پردازش اظهارنامه 

معمول و مستند به اسناد و مدارک متقن و غیر قابل انکار و با توجه به اطالعات الصاق شده به 

  پرونده مالیاتی در این ارتباط اقدام نمایند.

های مستقیم تسلیمی مودیان با افزایش قانون مالیات  (//5پذیرش فرم موضوع تبصره ماده)     (6

( و /5مالیات نسبت به مالیات ابرازی مودی در فرم تسلیمی، فقط در چارچوب مفاد بندهای) میزان

مجاز بوده و در سایر موارد افزایش  56118/1855 مورخ /811815//2 ( دستورالعمل شماره53)

های مستقیم مغایر ( قانون مالیات//5میزان مالیات در سامانه با وضعیت پذیرش فرم تبصره ماده )

 مفاد دستور العمل بوده و قابل پیگیری توسط مراجع نظارتی سازمان خواهد بود.با 
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های ( قانون مالیات//5که در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده )نظر به این     (4

مستقیم)برای آن دسته از مودیانی که به جای تسلیم اظهارنامه مالیاتی فرم موضوع تبصره 

اند(، مودی مشمول جریمه غیر های مستقیم را به سازمان تسلیم نمودهالیات( قانون م//5ماده)

( قانون یاد شده بوده و از هرگونه معافیت قانونی از جمله معافیت 512قابل بخشودگی موضوع ماده)

محروم خواهد شد لذا به منظور  /561قانون مذکور برای عملکرد سال   (5/5موضوع ماده )

ضییع احتمالی حقوق مودیان، مقرر شده است، تایید نهائی خروج مودی از جلوگیری از هرگونه ت

شمول دستورالعمل مذکور پس از بررسی مستندات و موارد اعالمی ادارات کل، توسط این دفتر در 

سامانه سنیم اعمال شود. در همین راستا و به منظور تسریع در بررسی موارد، رعایت نکات ذیل 

 باشد:ضروری می

 ( حالت در سامانه لحاظ شده است.3الیل عدم پذیرش مشمولیت مودی در)الف( د

در این حالت صرفا ادعای ادارات کل با موارد مندرج درآیین نامه  باشد.مودی مشمول گروه اول می (5-الف

برای  های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائهاجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش

های مستقیم در قانون مالیات 56148/4865 ( اصالحی مصوب11رسیدگی و تشخیص مالیات موضوع ماده)

مجری خواهد  /561های صادره برای عملکرد سال ارتباط با اشخاص مشمول گروه اول که با عنایت به بخشنامه

 این ارتباط اظهار نظر خواهد شد.بود انطباق داده شده و با توجه به اسناد و مدارک ارسالی ادارات کل در 

باشد. در این حالت و با توجه به اطالعات موجود در سامانه ثبت سال اول فعالیت مودی می /561( سال 2-الف

اولین  /561های مستقیم برای مودیانی که سال ( قانون مالیات//5نام مودیان، امکان ارسال فرم تبصره ماده)

ت اعالمی در سامانه ثبت نام بوده ، در سامانه میسر نبوده است لیکن در مواردی سال فعالیت آنها در محل فعالی

برای سال اخیر الذکر اظهارنامه مالیاتی 5611مشاهده شده است که مودی علی رغم عدم انجام فعالیت در سال 

کلیف سازمان به های مستقیم تسلیم نموده است و با توجه به ت( قانون مالیات//5و یا فرم موضوع تبصره ماده)

، عدم فعالیت مودی با تعیین مالیات صفر در 5611اعالم نظر در ارتباط با اظهارنامه یا فرم تسلیمی عملکرد سال 

مبنای محاسبه  /561علی رغم انجام فعالیت در سال   های سازمان لحاظ شده و همین عدد مالیات صفرسامانه

راین در این موارد ارائه گزارش عدم فعالیت مودی در سال قرار گرفته است. بناب /561مالیات مقطوع سال 

 باشد.برای تایید ادعای ادارات کل امور مالیاتی توسط این دفتر ضروری می5611

در این حالت نیز با توجه به اطالعات اخذ شده  عدم ثبت کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی. (6-الف

های مستقیم برای کلیه ( قانون مالیات//5ارسال فرم تبصره ماده)های اطالعاتی سازمان امکان از سامانه

( 3صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که در اجرای حکم بند)ی( تبصره )
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ملزم به استفاده از پایانه  /561های صادره مرتبط با آن، در سال و بخشنامه /561قانون بوجه سال 

اند، در سامانه ان بانکی(شده بودند ولی به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر عمل ننمودهفروشگاهی)کارتخو

میسر نبوده است لیکن با توجه به ادعای تعدادی از صاحبان حرف ذکرشده مبنی بر عدم رابطه مستقیم مالی با 

نی لحاظ شد که با ابراز مودی های سازمان امکابیمار و به تبع آن عدم الزام به اجرای تکلیف مذکور، در سامانه

های مستقیم ( قانون مالیات//5مبنی بر عدم وجود رابطه مستقیم مالی با بیمار، شرایط تسلیم فرم تبصره ماده )

برای ایشان فراهم شده است . بنابراین صرفا در صورت ارسال مستندات مثبته مبنی بر وجود رابطه مستقیم مالی 

مودیان توسط ادارات کل، مراتب عدم پذیرش مشمولیت مودی به تایید این دفتر با بیمار برای این دسته از 

 خواهد رسید.

( قانون بوجه سال 2عدم استفاده از پایانه فروشگاهی توسط مشمولین بند)ی( تبصره )  (4-الف

اه در مواردی که بر اساس شواهد و قرائن مستند مشمولین این حکم علیرغم ثبت شماره سریال دستگ .2189

-کارتخوان خود در سامانه سازمان، عمال از آن برای دریافت درآمد ناشی از ارائه خدمات استفاده نمی

         نمایند.

در این حالت ارسال مستندات  .2189عدم حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال  (1-الف

( //5ی برای تایید عدم شمول مفاد تبصره ماده)الزم مبنی بر خروج مودی از ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیات

 های مستقیم به مودی، الزامی است.قانون مالیات

بیش از  2189فروش کاال9 درآمد حاصل از ارائه خدمات مودی در سال  (3-الف

( این نامه، اعتبارسنجی 6های عنوان شده در بند )با عنایت به محدودیت باشد.ریال می  8،800،000،000مبلغ

تکمیلی در حوزه کاری ثبت و  اظهارات مودی مبنی بر فروش کمتر از حد نصاب اعالم شده، مستلزم بررسی

این دفتر، گزارشی تحت عنوان گزارش تطبیقی  پردازش اظهارنامه خواهد بود. به همین منظور بر اساس پیشنهاد

سامانه جستجو و استخراج اطالعات ای به منظور ایجاد سهولت در بهره برداری از اطالعات موجود در مرحله

باشد که در اولین مرحله گزارشی شامل اطالعات سرجمع فصلی و ساالنه یک مودی را مالیاتی در حال ندوین می

دهد. با عنایت به اینکه استفاده از این گزارش منتج برداری در اختیار ادارات کل قرار میتولید و به منظور بهره

-یم برای همکاران شاغل در حوزه کاری ثبت و پردازش اظهارنامه به منظور بررسی فرمبه تسهیل در اتخاذ تصم

های مستقیم مودیان خواهد شد لذا این دفتر طی نامه ( قانون مالیات//5های تسلیمی موضوع تبصره ماده )

ترسی ادارات های مالیاتی، تسریع در ایجاد دسعنوان دفتر علوم داده 561185/856 8د مورخ261841412 شماره

های ( قانون مالیات//5های تبصره ماده)برداری از آن در فرآیند بررسی فرمبه گزارش مذکور به منظور بهره

مستقیم را خواستار شده است. همچنین در این نامه در ارتباط با برداشت موثر اطالعات مربوط به مودیانی که 
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شود، رار گرفته و اوراق قطعی مالیاتی آنها نیز صادر میآنها مورد تایید ق /561مالیات مقطوع عملکرد سال 

 راهکارهای الزم پیشنهاد شده است.

این نامه، هرگونه تایید ادعای ادارات کل مبنی بر   (5با عنایت به توضیحات فوق و با توجه به مندرجات بند) 

در این حالت، مستلزم ارائه های مستقیم به مودی ( قانون مالیات//5عدم شمولیت دستورالعمل تبصره ماده)

از جمله   مستندات متقن و غیر قابل انکار حصول درآمد یا میزان فروش بیش از مبلغ حد نصاب اعالم شده

اطالعات مندرج در سامانه جستجو و استخراج مالیاتی، گزارش تنظیمی در خصوص بررسی اطالعات گردش 

ی از دستگاه کارتخوان بانکی مورد استفاده مودی در محل های بانکی و یا اخذ و ارسال اطالعات استخراجحساب

-این دفتر از پذیرش مواردی که فاقد مستندات متقن و غیر قابل انکار می  خواهد بود و /561فعالیت در سال 

  باشند خودداری خواهد نمود.

فتر حسابرسی مالیاتی، ب( به منظور تسریع در تبادل اطالعات و اسناد و مدارک فیمابین ادارات کل اجرایی و د

این دفتر به شرح ذیل پاسخگوی ابهامات ادارات کل در خصوص نحوه اقدامات مرتبط با پذیرش یا   همکاران

باشند. ضروری است به های مستقیم می( قانون مالیات//5عدم پذیرش شمولیت دستورالعمل تبصره ماده)

کل احدی از همکاران آشنا به سامانه سنیم و آگاه به  منظور دستیابی به نتایج بهینه در این ارتباط، ادارات

این دفتر معرفی   های مستقیم را به صورت مکتوب به( قانون مالیات//5مقررات دستورالعمل تبصره ماده )

 نمایند.

رابط این دفتر با ادارات کل امور مالیاتی شمیرانات، شمال شهر تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان،   (5-ب

ان غربی، گیالن، کرمان، ایالم، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ، سرکار خانم زائری به شماره آذربایج

 611/6123 تلفن

( رابط این دفتر با ادارات کل امور مالیاتی شرق استان تهران، شرق شهر تهران،مرکز تهران، خراسان رضوی، 2-ب

و بویر احمد ، جناب آقای یاوری به شماره اردبیل، مرکزی، قم، بوشهر، خراسان شمالی و کهگیلویه 

 611/6123 تلفن

( رابط این دفتر با ادارات کل امور مالیاتی غرب استان تهران، غرب شهرتهران، همدان، خوزستان، یزد، 6-ب

 611/6123 گلستان، سمنان، چهارمحال و بختیاری و کردستان، جناب آقای ناطقی به شماره تلفن

ادارات کل امور مالیاتی جنوب استان تهران، جنوب شهرتهران،البرز، کرمانشاه، هرمزگان، ( رابط این دفتر با 4-ب

 611/6123 مازندران، فارس، قزوین، زنجان و لرستان سرکار خانم بیات سرمدی به شماره تلفن
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، میزان مالیات مقطوع 56118/1855 مورخ /811815//2 ( دستورالعمل شماره53ج( با عنایت به مفاد بند)

اند معادل بوده /561( قانون بودجه سال 3مشمول حکم بند)ک( تبصره ) /561پزشکانی که در عملکرد سال 

( دستورالعمل یاد شده و یا مالیات مکسوره از آنها از طرف مراکز درمانی، 2مالیات تعیین شده به شرح بند)

های مرتبط با درج اطالعات میزان شود لذا ضمن تاکید بر لزوم بررسی سامانههرکدام بیشتر باشد تعیین می

این بخش از مودیان، اعالم  /561مالیات مکسوره پزشکان محترم به منظور تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 

مشمول دستورالعمل تبصره ماده  /561دارد هرگونه استرداد مالیات برای پزشکانی که در عملکرد سال می

های ته شده و مالیات آنها به صورت مقطوع بر اساس یکی از شاخصهای مستقیم شناخقانون مالیات  (//5)

های پرداختی شناسایی شده برای این دسته شود مجاز نبوده و مالیاتاعالم شده به شرح فوق تعیین و قطعی می

ر باشد. داز مودیان بعد از صدور برگ قطعی به حساب مالیات همان سال منظور و به هیچ وجه قابل استرداد نمی

در حسابرسی پرونده مالیاتی مراکز درمانی مشخص گردید مراکز مذکور به تمامی یا   کههمین راستا در صورتی

اند، صرف عمل ننموده /561( قانون بودجه سال 3بخشی از تکالیف خود در اجرای مفاد حکم بند)ک( تبصره )

انع از مطالبه و وصول مالیات م پزشک یا پزشکان مرتبط،  /561قطعیت پرونده مالیاتی عملکرد سال 

که پس از نخواهد بود و در صورتی /561( قانون بودجه سال 3منطبق با مفاد حکم بند)ک( تبصره ) مکسوره

پزشکان موضوع این بند، اسناد و مدارک مثبته جدیدی از حیث  /561صدور اوراق قطعی مالیات مقطوع سال 

ربط به اداره امور مالیاتی مربوط به درمانی و یا سایر مراجع ذیکسر مالیات مکسوره از طریق حسابرسی مراکز 

 فعالیت پزشک واصل گردید، اداره امور مالیاتی اخیر الذکر مکلف به صدور برگ قطعی اصالحی خواهد بود.

که مستند به ، در صورتی56118/1855 مورخ /811815//2 ( دستورالعمل شماره1د( با عنایت به مفاد بند)

بیش از مبلغ ابرازی  /561مدارک مثبته مشخص شود مجموع فروش کاال و ارائه خدمت مودی در سال اسناد و 

-های مستقیم می( قانون مالیات//5تبصره ماده) مودی به عنوان فروش کاال و خدمات و سایر درآمدها در فرم

تجاوز ننماید(، ادارات کل  ریال(///،///،//1،1که مجموع درآمد مودی از حد نصاب مقرر)باشد)مشروط بر این

امور مالیاتی مکلف خواهند بود ابتدا با پذیرش فرم مالیات مقطوع ابرازی مودی، برگ قطعی مالیات را صادر و 

( آیین نامه اجرایی 45( ماده)4سپس با توجه به اسناد و مدارک مثبته به دست آمده با رعایت مقررات بند)

مستقیم نسبت به محاسبه و مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه با رعایت های ( قانون مالیات251موضوع ماده )

 مقررات مربوطه اقدام نمایند. به عنوان مثال:

 شخص حقیقی صاحبان مشاغل )الف( مفروضات زیر وجود دارد: /561عملکرد سال   برای

 مستقیم:های ( قانون مالیات//5فروش ابرازی در فرم تسلیمی موضوع تبصره ماده )

 ریال///،///،//6،6
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های ( قانون مالیات//5مالیات ابرازی در فرم تسلیمی موضوع تبصره ماده )

 ریال ///،///،1/                       مستقیم:

فروش مستند با عنایت به اطالعات موجود در سامانه جستجو و استخراج اطالعات 

 ریال ///،///،///،/          مالیاتی:

( 45( ماده )5-4به درآمد کتمان شده مودی، تعیین درآمد مشمول مالیات مودی با رعایت مفاد بند) با توجه 

 پذیرد.های مستقیم صورت می( قانون مالیات251آیین نامه اجرائی موضوع ماده )

 % اعالم شده است.51 نسبت سود فعالیت مودی از طرف سازمان معادل

 م مودی به شرح ذیل تعیین خواهد شد:با عنایت به مفروضات فوق مالیات متم

 ( آیین نامه:45( ماده )5-4درآمد مشمول مالیات با رعایت مفاد بند)

 ///،///،///،/ % *51 =///،///،/5،62  ریال 

  های مستقیم:( قانون مالیات5/5درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت موضوع ماده )

 ///،///,/5،62-///،///،/21 =///،///،32/،5  ریال

 های مستقیم:( قانون مالیات5/3( ماده )2تبصره )

 ///،///،32/،5 *  ///585= ///،32/،5 ریال

 های مستقیم:( قانون مالیات5/3( ماده )2درآمد مشمول مالیات پس از اعمال تبصره )

 ///،///،32/،5  -  ///،32/،5  =  ///،/16،/3/،5 ریال

  ///،///،//1 % *51=///،///،11  ریال

          + ///،///،//1 % */2 =//،///،//5 +    ریال

 +///،/16،/3 % *21  =//51،264،1  +     ریال

 ///،/16،/3/،5               //264،1،/51    ریال

  میزان مالیات ناشی از درآمد کتمان شده قابل مطالبه) مالیات متمم(:

 //264،1،/51 - ///،///،1/ =//5/1،264،1   ریال

 های مستقیم:( قانون مالیات512جریمه ناشی از کتمان درآمد موضوع ماده )

 //5/1،264،1 % */6  = /65،11/61     ریال

 علی رستم پور 

 مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی
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 تهران  استان و شهر مالیاتی رئیس محترم امور

 ...مدیرکل محترم امور مالیاتی 

 مصاو   اصاحیی ( 011) مااده  تبصاره  موضاوع  هاا  فرم بررسی در مالیاتی امور کل ادارات اقدام نحوه :موضوع

 0131 سال عملکردمودیان برا    تسلیمی مستقیم ها مالیات قانون 10/10/0130

 ،رامبا سالم و احت

هاای  قانون مالیات 10/10/0130( اصالحی مصوب 011های موضوع تبصره ماده )با عنایت به بارگذاری فرم                    

در سامانه سنیم و نظر به سواالت و ابهامات مطروحه ادارات کل  0131مستقیم تسلیمی مودیان برای عملکرد سال 

همکاران شاالل در حاو ه کااری  بات و زاردا ا ااهارناماه در       امور مالیاتی در خصوص چگونگی نحوه اقدام 

های کااری ماذکور در   های مذکور و به منظور ایجاد رویه واحد در اقدامات حو هزذیرا و یا عدم زذیرا فرم

 دارد؛ادارات امور مالیاتی سراسر کشور، مقرر می

منظور گسترا فرهنگ مشارکت عمومی در های مستقیم و به با عنایت به اصالحات اعمال شده در قانون مالیات (0

تامین درآمدهای کشور ا  طریق خود ااهاری مالیاتی مودیاان، صادور حاداک ری اوراط قطبای بار اساان میا ان        

متباوع  ، مطلاوب نظار ساا مان    00/10/0133ماور    001/33/011شماره مالیات مقطوع تبیین شده در دستورالبمل 

 مالیات عادالنه صرفا در چارچوب مفاد دستورالبمل یاد شده نخواهد بود.  باشد لیکن این امر مانع ا  مطالبهمی

های موجود در شناسایی و الحاط اطالعات بارگذاری شده در ساامانه جساتجو و اساتخرا     با توجه به محدودیت (0

ی با می ان ای و مشارکتی، امکان انطباط سیستمی می ان فروا واقبی موداطالعات مالیاتی برای مودیان چند زرونده

 001/33/011( دساتورالبمل شاماره  0های تسلیمی و یا تطابق آن با حاد نصااب موضاوع بناد)    فروا ابرا ی در فرم

( 0میسر نبوده و ضروری است به منظور اجرای صحیح مفاد بندهای ) 0131برای عملکرد سال  00/10/0133مور  

هاای ال م را در   بت و زردا ا ااهارناماه بررسای   ( دستورالبمل اخیر الذکر،کارمندان شالل در حو ه کاری6و )

و با توجه به اطالعات الصاط شاده باه زروناده     این ارتباط مبمول و مستند به اسناد و مدارک متقن و لیر قابل انکار

 در این ارتباط اقدام نمایند.   مالیاتی

 /د37664/542

52/21/2411 

 ندارد

 حسابرسی مالیاتیدفتر 

 " تولید جهش"سال 



ان با اف ایش میا ان مالیاات نسابت    های مستقیم تسلیمی مودی(  قانون مالیات011زذیرا فرم موضوع تبصره ماده) (1

( دسااتورالبمل شااماره 06( و )01بااه مالیااات اباارا ی مااودی در فاارم تساالیمی، فقااا در چااارچوب مفاااد بناادهای) 

مجا  بوده و در سایر موارد اف ایش می ان مالیات در سامانه باا وضابیت زاذیرا     00/10/0133مور   001/33/011

ی مستقیم مغایر با مفااد دساتور البمال باوده و قابال زیگیاری توساا مراجاع         ها( قانون مالیات011فرم تبصره ماده )

 نظارتی سا مان خواهد بود. 

های مستقیم)برای آن دساته  ( قانون مالیات011که در صورت خرو  مودی ا  شمول مفاد تبصره ماده )نظر به این (0

های مستقیم را به سا مان ( قانون مالیات011ا  مودیانی که به جای تسلیم ااهارنامه مالیاتی فرم موضوع تبصره ماده)

( قانون یااد شاده باوده و ا  هرگوناه     030اند(، مودی مشمول جریمه لیر قابل بخشودگی موضوع ماده)تسلیم نموده

محروم خواهد شد لاذا   0131(  قانون مذکور برای عملکرد سال 010مبافیت قانونی ا  جمله مبافیت موضوع ماده )

ا  هرگونه تضییع احتمالی حقوط مودیان، مقرر شده است، تایید نهائی خرو  مودی ا  شامول   به منظور جلوگیری

دستورالبمل مذکور زس ا  بررسی مستندات و موارد اعالمی ادارات کل، توسا این دفتر در ساامانه سانیم اعماال    

 باشد:شود. در همین راستا و به منظور تسریع در بررسی موارد، رعایت نکات ذیل ضروری می

 ( حالت در سامانه لحاظ شده است.6الف( دالیل عدم زذیرا مشمولیت مودی در)

در این حالت صرفا ادعای ادارات کل با موارد مندر  درآیین ناماه   باشد.مودی مشمول گروه اول می( 0-الف

و نحوه ارائاه بارای   های نگهداری و نمونه ااهارنامه مالیاتی اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روا

هاای مساتقیم در   قاانون مالیاات   10/10/0130( اصاالحی مصاوب   30رسیدگی و تشخیص مالیات موضاوع مااده)  

مجری خواهاد   0131های صادره برای عملکرد سال با عنایت به بخشنامهارتباط با اشخاص مشمول گروه اول که 

 دارات کل در این ارتباط ااهار نظر خواهد شد.انطباط داده شده و با توجه به اسناد و مدارک ارسالی ا بود

در این حالت و با توجه به اطالعات موجود در ساامانه  بات    باشد.سال اول فبالیت مودی می 0131سال  (0-الف

اولین ساال   0131های مستقیم برای مودیانی که سال ( قانون مالیات011نام مودیان، امکان ارسال فرم تبصره ماده)

در محل فبالیت اعالمی در سامانه  بات ناام باوده ، در ساامانه میسار نباوده اسات لایکن در ماواردی          فبالیت آنها 

برای سال اخیر الذکر ااهارنامه مالیااتی و  0131مشاهده شده است که مودی علی رلم عدم انجام فبالیت در سال 

با توجه به تکلیف سا مان به اعالم های مستقیم تسلیم نموده است و ( قانون مالیات011یا فرم موضوع تبصره ماده)

-، عدم فبالیت مودی با تبیین مالیات صفر در سامانه0131نظر در ارتباط با ااهارنامه یا فرم تسلیمی عملکرد سال 

مبناای محاسابه مالیاات     0131های سا مان لحاظ شده و همین عدد مالیات صفر  علی رلم انجام فبالیت در ساال  



بارای  0131ته است. بنابراین در این موارد ارائه گ ارا عدم فبالیات ماودی در ساال    قرار گرف 0131مقطوع سال 

 باشد. تایید ادعای ادارات کل امور مالیاتی توسا این دفتر ضروری می

در این حالت نی  با توجه به اطالعات اخذ شاده ا    عدم ثبت کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی.( 1-الف

هاای مساتقیم بارای کلیاه صااحبان      ( قانون مالیات011سا مان امکان ارسال فرم تبصره ماده)های اطالعاتی سامانه

( قانون بوجه 6حرف و مشالل ز شکی، زیراز شکی، داروسا ی و دامپ شکی که در اجرای حکم بند)ی( تبصره )

وشاگاهی)کارتخوان  ملا م باه اساتفاده ا  زایاناه فر     0131های صادره مرتبا با آن، در ساال  و بخشنامه 0131سال 

اند، در سامانه میسر نبوده است لیکن باا  بانکی(شده بودند ولی به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر عمل ننموده

توجه به ادعای تبدادی ا  صاحبان حرف ذکرشده مبنی بر عدم رابطه مستقیم مالی با بیمار و به تبع آن عدم الا ام  

ی سا مان امکانی لحاظ شد که با ابرا  مودی مبنای بار عادم وجاود رابطاه      هابه اجرای تکلیف مذکور، در سامانه

های مساتقیم بارای ایشاان فاراهم شاده      ( قانون     مالیات011مستقیم مالی با بیمار، شرایا تسلیم فرم تبصره ماده )

برای این دساته ا   است . بنابراین صرفا در صورت ارسال مستندات م بته مبنی بر وجود رابطه مستقیم مالی با بیمار 

 مودیان توسا ادارات کل، مراتب عدم زذیرا مشمولیت مودی به تایید این دفتر خواهد رسید. 

در . 8931  قمانون بوهمه سمال    6بنمدیی  تبصمره ی   توسط مشمموین   عدم استفاده از پایانه فروشگاهی  (0-الف

ت شماره سریال دستگاه کارتخوان خود بر اسان شواهد و قرائن مستند مشمولین این حکم علیرلم  بمواردی که 

   نمایند.      در سامانه سا مان، عمال ا  آن برای دریافت درآمد ناشی ا  ارائه خدمات استفاده نمی

در این حالت ارساال مساتندات ال م    .8931عدم حفظ ضوابط معافنت یا نرخ صفر مایناتی در طی سال  (0-الف

( قاانون  011یا نر  صفر مالیاتی برای تایید عدم شمول مفاد تبصره مااده)  مبنی بر خرو  مودی ا  ضوابا مبافیت

 های مستقیم به مودی، ال امی است.مالیات

ریمال   3039909990999بنش از مبلم   8931فروش کاال/ درآمد حاصل از ارائه خدمات مودی در سال  (6-الف

امه، اعتبارسنجی ااهارات مودی مبنی بر فاروا  ( این ن1های عنوان شده در بند )با عنایت به محدودیتباشد. می

. باه  تکمیلی در حو ه کاری  بت و زردا ا ااهارنامه خواهد باود  کمتر ا  حد نصاب اعالم شده، مستل م بررسی

ای به منظور ایجااد ساهولت   گ ارشی تحت عنوان گ ارا تطبیقی مرحله ،دفتراین  همین منظور بر اسان زیشنهاد

باشاد کاه   طالعات موجود در سامانه جستجو و استخرا  اطالعات مالیاتی در حال ندوین مای در بهره برداری ا  ا

بارداری در  در اولین مرحله گ ارشی شامل اطالعات سرجمع فصلی و ساالنه یک مودی را تولید و به منظور بهره

هیل در اتخااذ تصامیم بارای    دهد. با عنایت به اینکه استفاده ا  این گ ارا منتج به تسا اختیار ادارات کل قرار می



های تسلیمی موضوع تبصره فرم         همکاران شالل در حو ه کاری  بت و زردا ا ااهارنامه به منظور بررسی 

/د ماور   00000/010دفتار طای ناماه شاماره     ایان  های مستقیم مودیان خواهاد شاد لاذا    ( قانون مالیات011ماده )

الیاتی، تسریع در ایجاد دسترسی ادارات به گا ارا ماذکور باه منظاور     های معنوان دفتر علوم داده 01/01/0133

های مستقیم را خواستار شاده اسات.   ( قانون مالیات011های تبصره ماده)برداری ا  آن در فرآیند بررسی فرمبهره

 0131ال همچنین در این نامه در ارتباط با برداشت مو ر اطالعات مربوط به مودیانی که مالیات مقطوع عملکرد س

 شود، راهکارهای ال م زیشنهاد شده است. آنها مورد تایید قرار گرفته و اوراط قطبی مالیاتی آنها نی  صادر می

(  این نامه، هرگونه تایید ادعای ادارات کل مبنای  0با عنایت به توضیحات فوط و با توجه به مندرجات بند) 

های مستقیم به مودی در ایان حالات، مساتل م ارائاه     مالیات( قانون 011بر عدم شمولیت دستورالبمل تبصره ماده)

مستندات متقن و لیر قابل انکار حصول درآمد یا می ان فاروا بایش ا  مبلاد حاد نصااب اعاالم شاده  ا  جملاه         

اطالعات مندر  در سامانه جستجو و استخرا  مالیاتی، گ ارا تنظیمی در خصوص بررسای اطالعاات گاردا    

خذ و ارسال اطالعات استخراجی ا  دستگاه کاارتخوان باانکی ماورد اساتفاده ماودی در      های بانکی و یا احساب

خواهد بود و  این دفتر ا  زذیرا مواردی که فاقد مستندات متقن و لیار قابال انکاار     0131محل فبالیت در سال 

 باشند خودداری خواهد نمود.  می

یمابین ادارات کل اجرایای و دفتار حسابرسای مالیااتی،     ب( به منظور تسریع در تبادل اطالعات و اسناد و مدارک ف

دفتر به شرح ذیل زاسخگوی ابهامات ادارات کل در خصوص نحوه اقادامات مارتبا باا زاذیرا یاا      این  همکاران 

باشند. ضروری اسات باه منظاور    های مستقیم می( قانون مالیات011عدم زذیرا شمولیت دستورالبمل تبصره ماده)

بهینه در این ارتباط، ادارات کال احادی ا  همکااران آشانا باه ساامانه سانیم و آگااه باه مقاررات           دستیابی به نتایج 

 های مستقیم را به صورت مکتوب به  این دفتر مبرفی نمایند.( قانون مالیات011دستورالبمل تبصره ماده )

ایجاان شارقی، اصافهان،    (  رابا این دفتر با ادارات کل امور مالیااتی شامیرانات، شامال شاهر تهاران، آذرب     0-ب

آذربایجان لربی، گیالن، کرمان، ایالم، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ، سارکار خاانم  ائاری باه شاماره      

 13311306تلفن 

( رابا این دفتر با ادارات کل امور مالیااتی شارط اساتان تهاران، شارط شاهر تهران،مرکا  تهاران، خراساان          0-ب

ر، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویر احمد ، جناب آقاای یااوری باه شاماره     رضوی، اردبیل، مرک ی، قم، بوشه

 13311306تلفن 



( رابا این دفتر با ادارات کل امور مالیاتی لرب استان تهران، لارب شاهرتهران، همادان، خو ساتان، یا د،      1-ب

 13311306گلستان، سمنان، چهارمحال و بختیاری و کردستان، جناب آقای ناطقی به شماره تلفن 

( رابا ایان دفتار باا ادارات کال اماور مالیااتی جناوب اساتان تهاران، جناوب شاهرتهران،البر ، کرمانشااه،             0-ب

 13311306هرم گان، ما ندران، فارن، ق وین،  نجان و لرستان سرکار خانم بیات سرمدی به شماره تلفن 

، می ان مالیات مقطوع ز شاکانی  00/10/0133مور   001/33/011( دستورالبمل شماره 06 ( با عنایت به مفاد بند)

اند مباادل مالیاات تبیاین    بوده 0131( قانون بودجه سال 6مشمول حکم بند)ک( تبصره ) 0131که در عملکرد سال 

( دستورالبمل یاد شده و یا مالیات مکسوره ا  آنها ا  طرف مراک  درمانی، هرکدام بیشاتر باشاد   0شده به شرح بند)

های مرتبا با در  اطالعات میا ان مالیاات مکساوره ز شاکان     تاکید بر ل وم بررسی سامانه شود لذا ضمنتبیین می

دارد هرگوناه اساترداد   ایان بخاش ا  مودیاان، اعاالم مای      0131محترم به منظور تبیین مالیات مقطوع عملکرد سال 

های مستقیم انون مالیات(  ق011مشمول دستورالبمل تبصره ماده ) 0131مالیات برای ز شکانی که در عملکرد سال 

های اعالم شده به شرح فوط تبیاین و  شناخته شده و مالیات آنها به صورت مقطوع بر اسان یکی ا            شاخص

های زرداختی شناسایی شده برای این دسته ا  مودیان ببد ا  صدور برگ قطبی شود مجا  نبوده و مالیاتقطبی می

کاه  در  باشاد. در هماین راساتا در صاورتی    و باه هایو وجاه قابال اساترداد نمای      به حساب مالیات همان سال منظور 

حسابرسی زرونده مالیاتی مراک  درمانی مشخص گردید مراک  ماذکور باه تماامی یاا بخشای ا  تکاالیف خاود در        

اناد، صارف قطبیات زروناده مالیااتی      عمال ننماوده   0131( قانون بودجه ساال  6اجرای مفاد حکم بند)ک( تبصره )

منطباق باا مفااد حکام     مانع از مطایبمه و وصمول ماینمات مکهموره     ز شک یا ز شکان مرتبا،   0131کرد سال عمل

که زس ا  صدور اوراط قطبی مالیات مقطوع نخواهد بود و در صورتی 0131( قانون بودجه سال 6بند)ک( تبصره )

مالیاات مکساوره ا  طریاق    ز شکان موضوع این بناد، اساناد و مادارک م بتاه جدیادی ا  حیا  کسار         0131سال 

ربا به اداره امور مالیاتی مربوط باه فبالیات ز شاک واصال گردیاد،      حسابرسی مراک  درمانی و یا سایر مراجع ذی

 اداره امور مالیاتی اخیر الذکر مکلف به صدور برگ قطبی اصالحی خواهد بود. 

که مستند به اسناد و ، در صورتی00/10/0133مور   001/33/011( دستورالبمل شماره 0د( با عنایت به مفاد بند)

بیش ا  مبلاد ابارا ی ماودی     0131مدارک م بته مشخص شود مجموع فروا کاال و ارائه خدمت مودی در سال 

-هاای مساتقیم مای   ( قاانون مالیاات  011تبصاره مااده)   به عنوان فروا کاال و خادمات و ساایر درآمادها در فارم    

ریال( تجاو  ننمایاد(، ادارات   3031101110111دی ا  حد نصاب مقرر)که مجموع درآمد موباشد)مشروط بر این

کل امور مالیاتی مکلف خواهند بود ابتدا با زذیرا فرم مالیاات مقطاوع ابارا ی ماودی، بارگ قطبای مالیاات را        

( آیاین ناماه   00( مااده) 0صادر و سپس با توجه به اسناد و مدارک م بته به دسات آماده باا رعایات مقاررات بناد)      



های مستقیم نسبت به محاسبه و مطالباه ماباه التفااوت مالیاات متبلقاه باا       ( قانون مالیات003ایی موضوع ماده )اجر

 به عنوان م ال: رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند.

 مفروضات  یر وجود دارد: )الف(شخص حقیقی صاحبان مشالل  0131برای  عملکرد سال 

 ریال 1011101110111                  های مستقیم:( قانون مالیات011صره ماده )فروا ابرا ی در فرم تسلیمی موضوع تب

 ریال 1001110111                       های مستقیم:( قانون مالیات011مالیات ابرا ی در فرم تسلیمی موضوع تبصره ماده )

 ریال 1011101110111عات مالیاتی:          فروا مستند با عنایت به اطالعات موجود در سامانه جستجو و استخرا  اطال

( 00( مااده ) 0-0مفاد بند) با رعایت ، تبیین درآمد مشمول مالیات مودیدرآمد کتمان شده مودیبا توجه به  

 .زذیردصورت میهای مستقیم ( قانون مالیات003آیین نامه اجرائی موضوع ماده )

 اعالم شده است. %00نسبت سود فبالیت مودی ا  طرف سا مان مبادل 

 با عنایت به مفروضات فوط مالیات متمم مودی به شرح ذیل تبیین خواهد شد:

 1011101110111 * %00= 0010101110111       ریال         ( آیین نامه:00( ماده )0-0درآمد مشمول مالیات با رعایت مفاد بند)

 :    مستقیمهای نون مالیات( قا010مبافیت موضوع ماده ) درآمد مشمول مالیات زس ا  کسر

 0010101110111- 00101110111= 0016001110111 ریال                                                                                                    

     0016001110111* 0111/0= 001600111ریال                     :                                    مستقیمهای قانون مالیات (016( ماده )0تبصره )

 :  مستقیمهای قانون مالیات (016( ماده )0تبصره ) اعمالدرآمد مشمول مالیات زس ا  

 0016001110111  -  001600111=     0016103110111ریال                                                                                                        

    01101110111*  %00=  1001110111ریال                                                                                                                         

           + 01101110111*  %01=  0110111110+        ریال                                                                                                              

 +     1161031101*  %00=  0000100011  +     ریال                                                                                                             

 0016103110111                    03100100011            ریال                                                                                                    



 03100100011 -  1001110111= 01000100011می ان مالیات ناشی ا  درآمد کتمان شده قابل مطالبه) مالیات متمم(:    ریال     

 01000100011*  %11=   100011101     های مستقیم:     ریال  ن مالیات( قانو030جریمه ناشی ا  کتمان درآمد موضوع ماده )

    

 علی رستم پور

 مدیرکل دفتر حهابرسی مایناتی
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از ( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت 9ابالغ آیین نامه اجرایی ماده )

کاالی ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، وضع شده در تصویب نامه 

 هیأت محترم وزیران 2188908922 هـ مورخ98848ت 91902/شماره

 090//45/0 شماره:

 05/045//50 تاریخ:

و حمایت از ( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور /به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده )

هـ 811141ت3//6/ کاالی ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، وضع شده در تصویب نامه شماره

روزنامه رسمی  8/5//56118 مورخ /566هیأت محترم وزیران )مندرج در ویژه نامه شماره  56118/1822 مورخ

هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا : »آن مقرر گردیده است 64جمهوری اسالمی ایران( که به موجب ماده 

بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده تأمین کننده کاال و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت 

( قانون به اشخاص حقیقی و /های غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری که در چهارچوب ماده )

ز بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار می شود، صرفا برای تأمین کنندگان کاال و حقوقی ثالث )پذیرندگان( اعم ا

خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه 

 جهت اجراء ابالغ می شود« قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.

 محمود علیزاده

 فنی مالیاتیمعاون حقوقی و 
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  2188908929ابالغ مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ

 092//0//4 شماره:

 05/044//50 تاریخ:

ضمن ارسال تصویر مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه 

نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی رییس دفتر و سرپرست محترم  56118/1851 مورخ 5/65/6 شماره

 مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابالغ می شود:

 . تسهیالت به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه ورزش و جوانان9"

بازپرداخت تسهیالت بانکی قبلی دریافت شده توسط فعالیت ها و کسب وکارهای این حوزه تا پایان سال  -1-2

، هزینه های آب، 5611امهال می شود. همچنین با تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال  5611

کسب و کارهای این حوزه تا پایان سال  5611و هزینه های مالیاتی سر رسید سال  5611برق و گاز سال 

 موافقت می شود . 5611

 کرر اصالح قانون صدور چک( م9. مستثنی کردن پرداخت تسهیالت کرونایی از ماده )2

          هرگونه حمایت دولت در دوران شیوع کرونا برای اقشار آسیب دیده از کرونا اعم از مشاغل

و خانوارها از جمله پرداخت های بالعوض، تسهیالت کسب و کارها یا وام ها و پرداخت های 

صدور چک نمی باشد و ( مکرر اصالح قانون 1معیشتی، مشمول محدودیت های مقرر در ماده )

و پرداخت ها در این دوران، به عنوان مستثنیات دین تلقی و توسط   این نوع حمایت ها

طلبکاران دولتی یا خصوصی و دستگاه ها اعم از سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تامین 

 "اجتماعی و سایر دستگاه ها قابل برداشت و توقیف نخواهد بود.

کسب و کارهای  5611فوق الذکر، بدهی های مالیاتی سر رسید سال  2-1 مالیاتی در بندمنظور از هزینه های 

تمدید  5611به شدت آسیب دیده غیر دولتی در حوزه ورزش و جوانان است که مهلت پرداخت آن تا پایان سال 

 می شود .

 امید علی پارسا

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

21 

 



















 

39 
 

 قانون مالیات های مستقیمقانون اصالح موادی از 

 092//0//4 شماره:

 05/044//50 تاریخ:

مجلس شورای اسالمی که در  56118/18/1 به پیوست قانون اصالح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب

منتشر شده است،  561185/8/1 به تایید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی مورخ 56118/1823 تاریخ

 مبنی بر:

 مکرر( قانون مالیات های مستقیم 14الف( اصالح ماده )

 مکرر( قانون مالیات های مستقیم (531 به ماده (/) ب( الحاق تبصره

( ماده 2در بند )« یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بانشسته»بعد از عبارت « با قید وثاقت و امانت»ج( درج عبارت 

 ( قانون مالیات های مستقیم244)

 ارسال می شود .جهت اجرا 

 امید علی پارسا

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

24 
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 1و  2اصالح مواد  در خصوص 2188909924 مورخ 200988920 اصالح تاریخ اجرای بخشنامه شماره

  2184904912قانون مالیات های مستقیم اصالحی مصوب 89آیین نامه اجرایی موضوع ماده 

 091//0//4 شماره:

 05/044//50 تاریخ:

و با عنایت به نامه  854//56118 مورخ 811811//2 پیرو بخشنامه شماره

مدیر کل محترم دفتر وزارتی مبنی بر موافقت وزیر محترم  821//56118 مورخ 2852/361  شماره

آیین نامه  6و  2اموراقتصادی و دارایی با تاریخ پیشنهادی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای اصالحیه مواد 

 بدینوسیله اعالم می دارد: 56148/4865 قانون مالیات های مستقیم اصالحی مصوب 11اجرایی موضوع ماده 

ابالغ شده،  854//56118 مورخ /81183//2 آیین نامه مذکور که طی بخشنامه شماره 6و  2مفاد تغییرات مواد 

آیین نامه قبلی ایجاد می نماید از عملکرد  در مواردی که برای صاحبان مشاغل تکالیف بیشتری نسبت به

( 561/8585) /561 ( اجرایی بوده و درخصوص سایر صاحبان مشاغل از عملکرد سال8585//54) //54 سال

 اجرایی می باشد.

 امید علی پارسا

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

29 
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  2188908929کرونا، مورخابالغ مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت 

 092//0//4 شماره:

 05/044//50 تاریخ:

ضمن ارسال تصویر مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه 

رییس دفتر و سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی  56118/1851 مورخ 5/65/6 شماره

 ابالغ می شود:مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا 

 . تسهیالت به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه ورزش و جوانان9"

بازپرداخت تسهیالت بانکی قبلی دریافت شده توسط فعالیت ها و کسب وکارهای این حوزه تا پایان سال  -1-2

، هزینه های آب، 5611سال امهال می شود. همچنین با تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی  5611

کسب و کارهای این حوزه تا پایان سال  5611و هزینه های مالیاتی سر رسید سال  5611برق و گاز سال 

 موافقت می شود . 5611

 ( مکرر اصالح قانون صدور چک9. مستثنی کردن پرداخت تسهیالت کرونایی از ماده )2

          کرونا برای اقشار آسیب دیده از کرونا اعم از مشاغل هرگونه حمایت دولت در دوران شیوع

و خانوارها از جمله پرداخت های بالعوض، تسهیالت کسب و کارها یا وام ها و پرداخت های 

( مکرر اصالح قانون صدور چک نمی باشد و 1معیشتی، مشمول محدودیت های مقرر در ماده )

عنوان مستثنیات دین تلقی و توسط و پرداخت ها در این دوران، به   این نوع حمایت ها

طلبکاران دولتی یا خصوصی و دستگاه ها اعم از سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تامین 

 "اجتماعی و سایر دستگاه ها قابل برداشت و توقیف نخواهد بود.

ب و کارهای کس 5611فوق الذکر، بدهی های مالیاتی سر رسید سال  2-1 منظور از هزینه های مالیاتی در بند

تمدید  5611به شدت آسیب دیده غیر دولتی در حوزه ورزش و جوانان است که مهلت پرداخت آن تا پایان سال 

 می شود .

 امید علی پارسا

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

22 
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  2188908922مورخ ابالغ مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا

 099//0//4 شماره:

 05/042//50 تاریخ:

ضمن ارسال تصویر مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا موضوع نامه 

رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، حکم مالیاتی مصوبات  56118/1852 مورخ 66//1 شماره

 مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابالغ می شود:

 و کارهای آسیب دیده در حوزه گردشگری تسهیالت کسب -2"

)زیر  56118/28/1 مورخ 13/1 برای کسب و کارهای آسیب دیده حوزه گردشگری موضوع ابالغیه شماره    

رسته های مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا( تسهیالت ذیل فراهم می 

 شود:

امهال می شود و با تمدید مهلت  5611کی قبلی دریافت شده تا پایان سال بازپرداخت تسهیالت بان - 5-1 

و هزینه های مالیاتی  5611و هزینه آب، برق و گاز سال  5611پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال 

 "موافقت می شود.  5611تا پایان سال  5611سررسید سال 

کسب و  5611کر، بدهی های مالیاتی سررسید سال فوق الذ 5-1 منظور از هزینه های مالیاتی در جزء     

 5611کارهای به شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه گردشگری است که مهلت پرداخت آن تا پایان سال 

 تمدید می شود.

 امید علی پارسا

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

28 
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 مالیاتهای مستقیمقانون  282ضوابط اجرایی موضوع ماده  1اصالحیه بند 

 091//45/0 شماره:

 05/049//50 تاریخ:

با توجه به  /56118/582 مورخ 25/81181 و شماره 854//56118 مورخ 25/811811 پیرو بخشنامه های شماره

قانون مالیاتهای  512( اصالحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 6اصالح برخی عناوین موسسات ذکر شده در بند )

به امضای وزرای  56118/1853 مورخ 54/3/1 پیوست تصویر اصالحیه مربوطه که طی شمارهبه   مستقیم،

محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش 

 رسیده است جهت اجرا ابالغ می شود.

 محمود علیزاده

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی

29 
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 قانون مالیات های مستقیم 212و  82فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مواد 

 /01//0//4 شماره:

 /05/00//50 تاریخ:

با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته مالک عمل در اجرای مقررات مواد 

 می دارد: قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله اعالم 562و  12

و تا ابالغ فهرست »...اصالحی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر 562با توجه به قسمت اخیر بند )ذ( ماده 

، لذا فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه «جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد...

طی بخشنامه هیأت وزیران)ابالغی  /8/485//56 هـ مورخ863/11ت13214 شماره

هـ 14//84ت/23231 ( که به موجب تصویب نامه شماره8/1865//56 مورخ 25/814/21 شماره

هیأت وزیران برای دوره برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز تنفیذ و طی بخشنامه  /561585282 مورخ

اعمال مقررات  ابالغ شده است، تا ابالغ فهرست جدید، مالک عمل برای /56128/285 مورخ 85141//2 شماره

 اصالحی قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. 562موضوع ماده 

قانون  12( مصوبه یاد شده، فهرست مذکور برای ماده 5همچنین با توجه به حکم مقرر در جزء )ب( بند )

 مالیاتهای مستقیم نیز جاری می باشد.

 امید علی پارسا

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

28 
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 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

 010//0//4 شماره:

 0550/5//50 تاریخ:

به پیوست تصویر قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که در 

منتشر شده است و  561185/8/1 رسمی مورخبه تایید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه  56118/1823 تاریخ

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت /1در اجرای ماده )»آن  6براساس ماده 

با اصالحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازمان امور مالیاتی( 56168528/4 ( مصوب2)

ه مذکور را به صورت سه ماهه از موسسات و بنگاههای اقتصادی مربوط وصول کند موظف است منابع موضوع ماد

و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه های سنواتی برابر موافقتنامه های مربوط در 

 می شود. ارسال جهت اجراء«اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

 امید علی پارسا

 ان امور مالیاتی کشوررئیس کل سازم

10 
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  2188908920مورخ 202-24 ابالغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره

 015//45/0 شماره:

 0550/5//50 تاریخ:

در خصوص  /56118/182 مورخ 54-2/5 به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره

که در اجرای قسمت اخیر « 56148/4865 های مستقیم اصالحی مالیاتقانون  34شاخص موضوع صدر ماده »

( قانون مذکور به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجراء 211( ماده )6بند )

 شود. ابالغ می

 محمود علیزاده

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی

12 
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 های مستقیم قانون مالیات 289نحوه اجرای مقررات ماده 

 012//45/0 شماره:

 0550/1//50 تاریخ:

های مستقیم اصالحی  قانون مالیات /51نظر به سواالت و ابهامات مطرح شده در خصوص مقررات ماده 

ها  های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت در شرکت"مبنی بر اینکه  56148/4865 مصوب

حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مدیران اشخاص 

هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا  همچنین مالیات

سئولیت تضامنی ها قطعی شده باشد با شخص حقوقی م باشند و در دوران مدیریت آن وصول یا ایصال آن می

بنابراین به منظور ایجاد وحدت  "ها به شخص حقوقی نیست.خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن

 دارد:رویه، مقرر می

های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و سایر مدیران قبل از انحالل شخص حقوقی  در شرکت     -5

های  هایی که به موجب قانون مالیات همچنین مالیاتنسبت به مالیات بر درآمد شخص حقوقی و 

مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، شخص حقوقی مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و در دوران 

 باشند. ها قطعی شده باشد، مشمول مفاد این ماده می مدیریت آن

ها مشمول  مدیران اینگونه شرکتهای دولتی می باشد،  تا زمانی که شخص حقوقی در عداد شرکت     -2

گردند و از زمان واگذاری به اشخاص خریدار غیردولتی در اجرای قوانین و مقررات  حکم این ماده نمی

موضوعه، خریداران با عنایت به مفاد قرارداد و مدیران آن از تاریخ واگذاری به بعد مشمول حکم این ماده 

 خواهند بود.

انون تجارت، مدیر عامل و کلیه اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی غیردولتی با عنایت به مقررات ق     -1

باشند و ادارات کل امور  قانون مذکور می /51) اعم از مدیران غیردولتی و دولتی( مشمول حکم ماده 

اقدامات الزم در  56118/1822 8د مورخ/1826//25 مالیاتی موظفند با رعایت مفاد دستورالعمل شماره

 معمول نمایند. این خصوص

 محمود علیزاده

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی
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 قانون مالیاتهای مستقیم 282اصالحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 

 011//45/0 شماره:

 055054//50 تاریخ:

و  854//56118 مورخ 25/811811 و شماره 561185/821 مورخ /25/81181 پیرو بخشنامه های شماره

قانون  512به پیوست تصویر اصالحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده  /56118582 مورخ 25/81181 شماره

و وجوهی که به حساب موسسه »( ضوابط اجرایی یاد شده عبارت 6مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه در بند )

ه خدمات ابوالفضل العباس علیه السالم در جهت شناسایی، بورسیه و ارای  خیریه و عام المنفعه داراالکرام حضرت

پس از « مختلف و نگه داشت دانش آموزان بازمانده از تحصیل و یا در شرف ترک تحصیل پرداخت می شود

اضافه می شود که طی نامه شماره « و آسایشگاه خیریه کهریزک و پژوهشکده رویان پرداخت می شود»عبارت 

امضای وزرای محترم امور وزیر محترم آموزش و پرورش واصل گردیده و به  561185/8/1 مورخ 53/362

اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، 

 جهت اجرا ابالغ می گردد.

 محمود علیزاده

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی
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درصد  20معادل  2188سال  لزام ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به تعیین ارزش معامالتیا

 میانگین قیمت های روز منطقه در سال جاری

 8د25/815166 شماره:

 5611855856 تاریخ:

 34نظر به ابهامات و سواالت مطروحه درخصوص چگونگی برگزاری کمیسیون تقویم امالک موضوع ماده     

امالک، به آگاهی  5611معامالتی سال های و تعیین ارزش 56148/4865 های مستقیم اصالحیقانون مالیات

 رساند: می

باشد. کمیسیون مزبور  وفق مقررات ماده مذکور، تعیین ارزش معامالتی امالک بر عهده کمیسیون تقویم می -5

های روز  %( میانگین قیمت?درصد ) موظف است ارزش معامالتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو

این شاخص هرسال به میزان دو واحد درصد  .مقرر دربندهای )الف( و )ب( تعیین کند های منطقه با لحاظ مالک

های روز امالک رسیده است. بنابراین،  %( میانگین قیمت/5به ده درصد ) 5611یافته و در سال  افزایش

های روز  درصد میانگین قیمت /5معادل  های معامالتی امالک را های مزبور موظف است ارزش کمیسیون

 تعیین نمایند. 5611در سال  منطقه

موضوع « ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» 561/852821 جلسه مورخ 531266 مصوبه شماره 4حکم بند  -2

صادر « حمایت های مالیاتی دولت از فعالین اقتصادی»، با هدف 56118/58/1 مورخ 81185//2 بخشنامه شماره

 کند.قانون یاد شده ایجاد نمی 34گذار در ماده شده است و خللی در اجرای منویات قانون

سال جاری نسبت به  پایان بهمن ماه شایسته است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا

مطابق مقررات  5611های معامالتی امالک سال های تقویم امالک و تصویب ارزشبرگزاری و تشکیل کمیسیون

اقدام نمایند  856//56138 مورخ 8138554//2 رعایت الگوی ابالغی طی بخشنامه شماره ماده صدراالشاره و با

ها وفق حکم بخش اخیر ماده مزبور، یک ماه پس از تاریخ تصویب )از ابتدای به نحوی که مصوبات این کمیسیون

 ( الزم االجرا باشد.//54سال 

  

 محمود علیزاده

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی
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قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  21نامه اجرایی بند )ج( ماده ابالغ آیین 

 فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  36تصویر آیین نامه اجرایی بند )ج( ماده 

هیئت محترم  561185/826 هـ مورخ/81112ت525641 جمهوری اسالمی ایران موضوع تصویب نامه شماره

 وزیران )تصویر پیوست(، به شرح ذیل جهت اجراء، ارسال می شود:

 در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -5ماده 

 سازمان: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور. -5

بصری و اتاق رایانه )مطابق برنامه زیرنظام تأمین  -یشگاه، اتاق سمعیفضاهای آموزشی: کالس، کارگاه، آزما -2

 فضا، تجهیزات و فناوری وزارت آموزش و پرورش(.

فضاهای پرورشی: اتاق پرورشی، نمازخانه، کتابخانه، سالن اجتماعات، اتاق بهداشت، اتاق مشاور، کانون  -6

های دانش آموزی )مطابق برنامه زیرنظام تأمین فضا،  هنری، دارالقرآن ها، اردوگاه ها و اتاق تشکل -فرهنگی

 تجهیزات و فناوری وزارت آموزش و پرورش(.

هزینه های کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای  -2ماده 

و پرورش که در  آموزشی و پرورشی، خوابگاه های شبانه روزی و سالن های ورزشی وابسته به وزارت آموزش

چهارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود، پس از تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل 

 قبول مالیاتی محسوب می شود.

ادارات امور مالیاتی مکلفند هزینه های انجام گرفته در چهارچوب این آیین نامه را به عنوان هزینه  - 6ماده  

 لیاتی بپذیرند.قابل قبول ما

 محمود علیزاده

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی
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