
 ات بر ارزش افزودهيقانون مال يپرسش و پاسخها
 آيا فعاالن اقتصادي )اعم از كارخانجات، شركتها و صاحبان مشاغل( اين ماليات را خواهند پرداخت؟ -1

شخاص حقيقي و حقوقي كه مؤدي       نظام ماليات بر ارزش افزوده نوعي نظام ماليات بر  خير، صادي اعم از ا ست و فعاالن اقت صرف ا م

ه مالياتي  گونگردند و هيچكننده تلقي ميدهنده اين ماليات به مصرفشوند، صرفاً عامل وصول و انتقالاين نظام مالياتي محسوب مي 

 .شودتوسط ايشان پرداخت نمي
 

   يك از مالياتهاي قبلي حذف يا تعديل خواهند گرديد؟آيا با اجراي اين نظام مالياتي، هيچ  -2

ضع مي    بلي، صرف و سوم به تجميع    گردد جايگزين مالياتاز آنجا كه ماليات بر ارزش افزوده بر پايه م ضوع قانون مو ها و عوارض مو

 عوارض خواهد گرديد.  
 

ـ توزيع موجب    آيا چند مرحله  -3 ـ توليد  اي بودن ماليات بر ارزش افزوده و وصول آن در هر يك از مراحل واردات 

 اخذ مضاعف ماليات نخواهد شد؟

زش افزوده پرداختي در هنگام خريد به عنوان اعتبار )طلب(       اي استتتت كه ماليات بر ار    اجرايي اين ماليات به گونه     ممكانيز  خير،

صورت دوره      شده و به  شان محسوب  سويه مي مالياتي اي صادي تحميل   اي ت ضاعفي بر فعاالن اقت گردد. به همين دليل هيچ ماليات م

هاي فروش در ستتاير ع مالياتهاي بارز ماليات مورد بحث استتت كه منجر به جايگزيني آن با ديگر انواشتتود. اين م م از وييگينمي

 كشورهاي ج ان شده است. 
 

شين  -4 سب و كار مشمول ماليات     آيا ما ستفاده در امر ك آالت خطوط توليد كارخانجات و به طور كلي تجهيزات مورد ا

   گردد؟بر ارزش افزوده مي

ساً   خير، سا شين     ا شده بابت انواع ن اده ها از جمله ما ساير   ماليات پرداختي توسط مؤديان ثبت نام  آالت خطوط توليد كارخانجات و 

، از ماليات اي وصول شده توسط آن ا در اولين دوره مالياتي با تسليم     اندهتج يزات كه براي فعاليت اقتصادي مورد استفاده قرار گرفت  

 اظ ارنامه و درخواست موديان قابل استرداد است. 
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يا فر                -5 يا توزيعي و  يدي  گاه تول يك بن جاي  هاي يك يد ياتي خر مال ظام  يا در اين ن يد در برخي از    يآآ ند طوالني تول

ضه       شي از اين ماليات تا زمان فروش كاالها يا خدمات توليد يا عر صنايع، موجب تحمل طوالني مدت بار مالياتي نا

  شده نخواهد گرديد؟

يات را وع مالموديان اين نظام مالياتي حتي در صتتورت انجام يكجاي خريدهاي خود و يا فرايند طوالني توليد، بار مالياتي اين ن خير،

سليم اولين اظ ارنامه ماليات بر ارزش افزوده )كه دوره     صول مربوطه تحمل نخواهند نمود، بلكه درزمان ت تا زمان توليد و فروش مح

 هاي كوتاه فصلي براي آن تصويب گرديده است(، اضافه پرداختي ماليات بر ارزش افزوده را از دولت بازپس خواهند گرفت.  

 

   آيا تكاليف عملياتي نظام ماليات بر ارزش افزوده به سادگي توسط موديان اين نظام مالياتي قابل اجرا خواهد بود؟  -6

 موديان اين نظام مالياتي كافي است: بلي،

ر ب اي كاالها و خدمات عرضه شده ماليات را محاسبه و از طرف    در زمان فروش كاالها و عرضه خدمات صورتحساب صادر و عالوه ب    

 ديگر معامله اخذ نمايند،

عالوه برنگ داري اطالعات و استتتناد و مدارر خريد و فروش خود )كما في الستتتابر(، صتتتورت ماليات اي پرداختي در زمان خريد و 

 دريافتي در زمان فروش را نگ داري نمايند،

ساب نمايند. )طلب خود بابت ماليات اي پرداختي در زمان خريد را از ماليات اي دريافتي         سويه ح صلي، ت ساده ف با تكميل اظ ارنامه 

 كسر و ما به التفاوت را به دولت پرداخت يا از دولت دريافت نمايند(  

 

   كننده نهائي نخواهد گرديد؟ش بهاي كاالها و خدمات براي مصرفاجراي اين نظام مالياتي باعث افزاي آيا -7

صدي براي اجراي اين نظام مالياتي پيش  10و  7در ابتدا نرخ عمومي مالياتي  خير، شن اد    در صميم و پي بيني گرديده بود. ليكن با ت

 بر : دولت و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي مبني

حذف ماليات ا و عوارض موضوع قانون موسوم به تجميع    درصد عوارض(؛  1.5درصد ماليات به عالوه   1.5كاهش نرخ اين ماليات )به 

 عوارض با اجراي ماليات بر ارزش افزوده،

 اعطاي معافيت اي گسترده به كاالها و خدمات مورد استفاده اقشار آسيب، 

ش     شن ادات در مجلس  صويب اين پي شاهد تغيير قابل مالحظه   و ت سالمي، به هيچ وجه  مت ا در اثر اجراي اين قانون يق اي دروراي ا

 نخواهيم بود.  

 

 

شين           -8 شي از خريد يكجاي ما صادرات و يا نا شي از  سترداد نا شور ا سازمان امور مالياتي ك تجهيزات و يا  الت، آاگر 

  مواد اوليه را به موقع انجام ندهد، چه روي خواهد داد؟

استتاق قانون ماليات بر ارزش افزوده انان ه ستتازمان امور مالياتي كشتتور استتترداد ماليات بر ارزش افزوده را در م لت مقرر   ج: بر 

ستردا       شمول ا ساند، مبالغ ماليات بر ارزش افزوده م سه ماه( به انجام نر شمول جريمه اي معادل  قانوني ) صد در ماه خواهد   2د م در

 گرديد كه بايستي توسط اين سازمان به همراه ماليات اي مشمول استرداد به موديان پرداخت گردد.

شده         سان در نظر گرفته  صورت يك شور به  سازمان امور مالياتي ك در قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ جريمه تاخير براي موديان و 

 است.

 

   هاي اقتصادي چگونه است؟شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر فعاالن اقتصادي و فعاليت  -9

http://www.vat.ir/Questions_Conceptual_f.asp?strID=5
http://www.vat.ir/Questions_Conceptual_f.asp?strID=5
http://www.vat.ir/Questions_Conceptual_f.asp?strID=5
http://www.vat.ir/Questions_Conceptual_f.asp?strID=6
http://www.vat.ir/Questions_Conceptual_f.asp?strID=7
http://www.vat.ir/Questions_Conceptual_f.asp?strID=8
http://www.vat.ir/Questions_Conceptual_f.asp?strID=8
http://www.vat.ir/Questions_technical_f.asp?strID=1


ايران و هم نين  عرضتتته كاالها از طرير هر نوع معامله )بيع، صتتتل ، هبه و ...( و ارااه خدمات در قبال ما به ازاا و براي  ير در            ج :

ستثناي موارد معاف مصرح در ماده )  واردات آن شخاص، نحوه قيمت       12ها به ا شدن ا صرفنظر از دولتي، تعاوني يا خصوصي تلقي   )

يات و عوارض مي         مال خت  مه، مشتتتمول پردا مه               گذاري و تعيين حر الزح نا ناد بخشتتت به استتتت ااراوب  ند. در اين  باشتتت

هاي دولتي مكلف به هاي دستتتگاهمعاون هزينه و خزانه دار كل كشتتور كليه حيحستتاب 1387/5/13مورخ 56/3823/70554شتتماره

 باشند.برقراري تم يدات الزم در خصوص ماليات و عوارض موضوع اين قانون مي

 

 

ست جمهوري در ارتباط با     -10 ستور مقام محترم ريا صناف و نحوه   د توقف اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي ا

   اجراي آن چگونه است؟

سازمان امور مالياتي كشور اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده صرفاً براي اصناف   1387/7/23مورخ  72059به استناد بخشنامه   ج: 

هاي صادره   العملصادركنندگان و ساير فعاالن اقتصادي مطابر دستور    تابع شوراي اصناف كشور به تعوير افتاده است. واردكنندگان،     

صناف و ...( مي    ضه كاالها و ارااه خدمات به خريداران )اعم از ا ستي ماليات و  كماكان مكلف به اجراي قانون مذكور بوده و در عر باي

 هاي صادره درج و وصول نمايند.عوارض متعلر را در صورتحساب

  

تكليف قراردادهاي منعقده قبل از تاريخ ياد شده به دليل  1/7/1387 با عنايت به تاريخ الزم االجراء شدن قانون از  -11

   ست؟عدم پيش بيني در قراردادهاي منعقده و همچنين اجراي بخشي از قرارداد قبل از تاريخ الزم االجرا شدن چي

يات بر ارزش افزوده از جمله قوانين آمره مي     ج:  تاريا انعقاد و پيش      قانون مال يا عدم پيش  باشتتتد كه صتتترفنظر از  بيني در بيني 

شدن قانون اجرا مي      ضوع قرارداد كه پس از تاريا الزم االجراا  سبت به آن بخش از مو شموليت خواهد  قراردادهاي منعقده ن گردد، 

مورد 1387/7/1ه به موجب اسناد و مدارر مثبته احراز گردد بخشي از موضوع قرارداد قبل از تارياكداشت. در اين راستا در صورتي 

 اجرا قرار گرفته است، مطالبه ماليات و عوارض اين قانون نسبت به آن بخش موضوعيت نخواهد داشت. 

 

  هاي پيمانكاري به چه ترتيبي خواهد بود؟لق ماليات در خصوص فعاليتتاريخ تع  -12

قانون، تاريا تعلر ماليات در مورد ارااه خدمات، تاريا صتتورتحستتاب يا تاريا ارااه خدمات هر  (11)به استتتناد مفاد بند ب ماده ج: 

شتتوند، لذا ي از مصتتادير ارااه خدمات تلقي ميهاي پيمانكاركدام كه مقدم باشتتد، )حستتب مورد( خواهد بود. از آنجايي كه فعاليت

ضعيت           صورت و صول ماليات و عوارض حيل  سبت به درج و و ضعيت ن صورت و صدور  صادره  اينگونه موديان مكلفند به هنگام  هاي 

سب با   اهاي صادره، توسط كارفرما تعديل، ماليات و عوارض متعلقه نيز متن  اقدام نمايند. بدي ي است در صورتي كه صورت وضعيت     

 تعديل انجام شده، تعديل خواهد گرديد.  

 

 چگونه است؟   يانسان يروين نيتأم يمانكاريپ يهاتيافزوده در فعال ات و عوارض ارزشيكسر مال ينحوه  -13

ن قانون خواهند بود. يا ات و عوارض موضتتتوعياز جمله ارااه خدمات مشتتتمول مال يانستتتان يروين نيتأم يمانكاريپ يهاتيفعالج: 

حستتاب محاستتبه و از طرف  ات و عوارض متعلقه را به مأخذ مبلغ ناخالص مندرج در صتتورتين خدمات مكلفند ماليدهندگان اارااه

صول نما يد سان  يروين نيت تأميريمان مديند. خدمات پيگر معامله و شرا  يان ضوع  يطيدر  ستمزد  رمت دارد كه كارفيمو ا حقوق و د

سان  يروين ستق    يان صورت م ص   يم و بيرا به  سطه تخ ستمزد  يخود تحت عنوان هز يا پرداخت و در دفاتر قانونيص يوا نه حقوق و د

مزد ن صورت صرفاً كار  ياست در ا  ي يربط ارااه گردد. بديح يهاات حقوق به نام كارفرما به سازمان يمه و ماليست ب يند و ليثبت نما

 ات و عوارض خواهد بود. يمشمول مال يتيريارااه خدمات مد
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 ست؟ ياند چشده ياتياالجرا شدن قانون عملقانون كه بعد از الزم يمنعقده قبل از اجرا يقراردادها فيتكل  -14

صرف  يمنعقده قبل از اجرا يآن بخش از قراردادهاج:  ات و عوارض متعلقه( يمال ينيبشيا انعقاد قرارداد و عدم پينظر از تارقانون )

ات و عوارض خواهد بود. آن بخش از قراردادها يگردد، مشتمول مال يم ييو اجرا ياتيعملن قانون ياالجرا شتدن ا ا الزميكه بعد از تار

 ا صتتدورينظر از تاراند، صتترفدهيگرد ييو اجرا ياتيقانون عمل يا اجرايكه به موجب استتناد و مدارر مثبته احراز گردد، قبل از تار

 ن قانون نخواهد بود.  يرض موضوع اات و عوايت، حسب مورد مشمول پرداخت ماليا صورت وضعيصورت حساب 

 

 است؟   يچه زمان يمانكاريپ يهاتيات و عوارض در مورد ارائه خدمات در قالب فعاليخ تعلق ماليتار -15

ا ارااه خدمت يا تاريحستتاب ا صتتورتيز تارين يمانكاريپ يهاتيات و عوارض در مورد ارااه خدمات در قالب فعاليا تعلر ماليتارج: 

و در  ييا تعلر، شتتناستتا يات و عوارض متعلقه را در تاريمانكاران مكلفند ماليباشتتد، حستتب مورد خواهد بود. پ  هر كدام كه مقدم

ساب صورت  صول نما يداران )كارفرمايصادره درج و از خر  يهاح صورت يان( مطالبه و و صورت  يند. در  ساب كه مبلغ  صادره    يهاح

ا  ي يمانكار )جاريالت در دفاتر پيثبت تعد ياتيوارض متعلقه در دوره مالات و عيل گردد، ماليت( توستتط كارفرما تعدي)صتتورت وضتتع

 ل خواهد بود.  يجاد شده قابل تعديالتفاوت احسب مورد( به مأخذ مابه يدوره آت

 

ا  يهستند  يگريات و عوارض دين قانون مشمول مال يات و عوارض موضوع ا يمانكاران عالوه بر ماليپ يهاتيا فعاليآ  -16

 ر؟  يخ

 %3زان يات و عوارض به ميباشد و مشمول پرداخت مالين قانون ميجزا خدمات موضوع ا يمانكاريپ يهاتينكه فعاليتوجه به ابا ج: 

مذكور  يهاتي(  قانون، وضتتع هرگونه عوارض به فعال52( و )50عوارض( شتتده استتت، لذا به استتتناد مواد ) %5/1ات و يمال  % 5/1)

 باشد.  يم يفاقد وجاهت قانون ممنوع و ير مراجع و مباديتوسط سا

 

 چگونگي تشخيص موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده توسط خريداران كاال يا خدمت؟ -17

هاي كليه موديان ثبت نام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده مكلف به درج و وصول ماليات و عوارض متعلقه حيل صورتحساب     ج: 

توانند از طرير مدارر ثبت نام اينترنتي مودي و در آينده نزديك از باشند و خريداران كاال و يا خدمت در حال حاضر مي  صادره مي 

صادره  طرير گواهينامه شنده )به         هاي  صحت و قانوني بودن پرداخت ماليات و عوارض به فرو شور از  سازمان امور مالياتي ك سط  تو

 عنوان مودي ثبت نام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده( اطمينان حاصل نمايند.  
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 و عوارض در خصوص كاالهاي معاف به چه ترتيبي است؟نحوه عدم شمول ماليات   -18

ستناد مفاد ماده )  ج: شده در اين ماده و هم نين واردات، از پرداخت ماليات و     12به ا ( قانون، عرضه كاالها و ارااه خدمات مشخص 

ليد يا عرضه كاالها و خدمات   ها و عوامل  ير معاف به كارگيري شده در تو باشند. اين معافيت قابل تسري به ن اده  عوارض معاف مي

هاي توليدي )كاال يا      دهمعاف نبوده و عرضتتته كنندگان كاال يا ارااه دهندگان خدمت معاف مكلف به پرداخت ماليات و عوارض ن ا                  

( قانون، ماليات و عوارض پرداختي بابت كاالها و خدمات  17( ماده )3( و )2هاي )باشتتتند. ليكن به موجب تبصتتترهخدمت( خود مي

( ماده ياد شده ماليات و عوارض پرداختي توسط عرضه كنندگان كاالي معاف يا     5باشد و به استناد تبصره )   عاف قابل استرداد نمي م

 گردد.  هاي مستقيم تلقي ميارااه دهندگان خدمات معاف، به عنوان هزينه قابل قبول موضوع قانون ماليات

 

ضوع بند )     -19 شكر مو شده        12( ماده )4آيا معافيت روغن نباتي و  صفيه ن شكر ت سري به روغن نباتي خام و  ( قابل ت

   باشند؟مي

( صرفاً رو ن نباتي و شكر كه قابليت مصرف خوراكي براي مصرف كننده را دارند از پرداخت ماليات و     12( ماده )4به موجب بند )ج:

شمول پرداخت ماليات و عوارض مي       عوارض معاف مي شده م صفيه ن شكر ت شند ليكن رو ن نباتي خام و  ست     با شايان حكر ا شند.  با

آفتابگردان، زيتون  اتي خوراكي حاصتتل از ريشتته نباتي از جمله رو ن حرت، ستتويا، كلزا، كنجد، معافيت مذكور در رابطه با رو ن نب

 باشد.  جاري مي

 

   گردد؟آيا قراردادهاي خدمات نيروي انساني مشمول ماليات و عوارض اين قانون مي  -20

ساني از مصادير ارااه خدمت بوده و مشمول ماليات و عوارض اين قانون خواهد بود. شايان حكر است       ج:  قراردادهاي تامين نيروي ان

هاي مديريت، كه هزينه حقوق و دستتتمزد پرستتنل كالس توستتط كارفرما به طور مستتتقيم پرداخت   در خصتتوص قراردادهاي پيمان

ضع      شو گردد )و در دفاتر كارفرما ثبت ميمي شده و سبت به مبلغ ريالي خدمات مديريت ارااه  صرفاً ن د( ماليات و عوارض اين قانون 

 گردد.  مي

   شرايط عدم شمول ماليات و عوارض در خصوص كاالها و خدمات صادراتي چگونه است؟  -21

ن ماليات بر ارزش افزوده صتتتادرات كاالها و خدمات مشتتتمول مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده            طبر مفاد ماده يك قانو    ج: 

باشد. انان ه اينگونه موديان نسبت به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده )فارغ از حجم معامالت( اقدام و هم نين نسبت    مي

قانون ياد شتتتده ماليات ها و      (13)ام نمايند با رعايت ترتيبات مقرر در ماده        به تستتتليم اظ ارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني اقد          

 عوارض پرداخت شده قابل استرداد خواهد بود. 

 

   گردد؟تلقي مي 12ماده  8آيا اجاره اموال غير منقول از مصاديق معافيت بند   -22

 د.باشناخت ماليات و عوارض معاف مياموال  ير منقول و هم نين اجاره آن ا از پرد :ج

 

ضوع ماده      -23 صادرات خدمات حمل و نقل و ترانزيت )مو شموليت ماليات و عوارض به  ( چگونه 13نحوه اعمال عدم 

   باشد؟مي

مورخ  656خدمات حمل و نقل كاالهاي صتتادراتي و ترانزيت در صتتورت رعايت شتترايط مصتترح حيل )موضتتوع بخشتتنامه شتتماره ج:

 رايس كل سازمان امور مالياتي( مشمول ماليات و عوارض اين قانون نخواهد بود. 14/1/87

ت درآمدهاي ارزي تحصيلي داراي منشا خارجي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و ا  ز طرير سيستم بانكي از خارج از كشور الف 

 به حساب شركت حمل و نقل صاحب درآمد واريز گردد و براي آن قرارداد يا صورتحساب صادر شده باشد.
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ب ت پروانه ترانزيت خارجي در ااراوب قانون حمل و نقل و عبور كاالهاي خارجي از قلمرو جم وري اسالمي ايران براي آن صادر و 

 انجام و تسويه صورت پذيرفته باشد.عمليات ترانزيت 

صد            سالمي ايران تا مقا سيوليت حمل كاالها از مبدا جم وري ا صورتيكه م صادراتي در  صل از حمل كاالهاي  ج تتتت درآمد ارزي حا

 المللي ايران واگذار شده باشد.  خارجي از كشور به ع ده شركت حمل و نقل بين

 

   باشد؟آيا معافيت خدمات حمل و نقل قابل تسري به حمل و نقل بار و كاال مي -24

ضوعيت دارد و معافيت ياد         (12)ماده  (12)معافيت بند ج:  سافري مو صرفًا در خصوص خدمات حمل و نقل م خدمات حمل و نقل 

 باشد.  شده قابل تسري به خدمات حمل و نقل بار و كاال نمي

 

   وضعيت مبادالت در مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي چگونه است؟  -25

شتتده و  نمايند، در محدوده مناطر يادهايي كه در مناطر وييه اقتصتتادي و مناطر آازاد تجاري تتتتت صتتنعتي فعاليت ميشتتركتج: 

گردند. ليكن هم نين از بابت انجام واردات و صتتادرات با خارج از كشتتور مشتتمول پرداخت ماليات و عوارض موضتتوع اين قانون نمي

 ردد.گاالشاره ميمبادالت و نقل و انتقال كاال بين مناطر مذكور با داخل كشور مشمول پرداخت ماليات و عوارض موضوع قانون صدر

ها و عوارض پرداخت شده بابت صادرات كاال و خدمت به خارج از كشور قانون موصوف ماليات ( 13)ستناد ماده  شايان حكر است به ا  

صورت مي    سمي  سناد و مدارر      كه از طرير مبادي خروجي ر سط گمرر )در مورد كاال( و ا صادره تو گيرد، با ارااه برگه خروجي 

 گردد.  مثبته مسترد مي

 

  آيا اعمال دستورالعمل صورتحساب و درج كد اقتصادي و مشخصات هويتي خريدار در فاكتور الزامي است؟ -26

قانون موصتتوف و هم نين مفاد راهنماي صتتورتحستتاب فروش كاال و خدمت، مؤديان مشتتمول اين نظام      (19)طبر مفاد مادهج: 

صات متعاملين، اعم از نام،    شخ ستي را در         موظفند اطالعات هويتي م شاني كامل و كد پ سب مورد(، ن صادي يا كد ملي )ح كد اقت

مشتتمول نظام ماليات بر ارزش افزوده، مكلف به اجراي  خصتتوص فروشتتندگان و خريداران به طور كامل درج نمايند. كليه موديان 

باشتتند. بدي ي استتت ارااه اطالعات هويتي از جمله كد اقتصتتادي براي اشتتخاص حقوقي و كد ملي براي اشتتخاص صتتحي  قانون مي

قالب   باشتتتد.الزم به يادآوري استتتت آن دستتتته از مؤديان كه بر استتتاق         حقيقي از الزامات مقرر ج ت اجراي صتتتحي  قانون مي   

شده طي اطالعيه      ساب اي اعالم  شور )در ااراوب ماده    صورتح سازمان امور مالياتي ك ستقيم(  قانون ماليات 169هاي قبلي  هاي م

ساب اي رايانه       صورتح ساب ا و يا تنظيم  صورتح سال  اند، مياي نمودهاقدام به ااپ  ستفاده از     1387توانند تا پايان  سبت به ادامه ا ن

ساب اي خود اق    ساب درج و       صورتح صورتح سبه و حيل  شروط بر اينكه ماليات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه را محا دام نمايند، م

 اخذ گردد.

 

ــط مود    ي به خر  مربوطات بر ارزش افزوده و عوارض، ي مال  -27 ــده، چه موقع به    ان ثبت ي د كاالها و خدمات توس نام ش

 باشد؟  يا استرداد )حسب مورد( مي و يافتيها و عوارض دراتيقابل كسر از مال« اعتبار»عنوان 

ها و عوارض اتيقابل احتستتتاب بوده و قابل كستتتر از مال« اعتبار»به عنوان  يد تن ا هنگاميات بر ارزش افزوده و عوارض خريمالج: 

 باشند كه:  يا استرداد ميو  يافتيدر

 ات بر ارزش افزوده باشد؛  يأ. فروشنده مشمول و ثبت نام شده در نظام مال

 ت نموده باشد؛ يفروشنده در صدور صورتحساب ضوابط دستورالعمل صدور صورتحساب را رعاب. 

 ها درج و پرداخت نموده باشد؛  ات و عوارض مربوطه را در حسابيدار( مالي)خر يج. مود

 خود به كار گرفته باشد؛   ياقتصاد يهاتيفعال يشده را برا يدرايدار( كاالها و خدمات خري)خر يد. مود
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 نشده باشد؛   يريقانون( بكارگ 12ا عرضه كاالها و خدمات معاف )موضوع ماده يد و يشده در تول يداريا خدمات خرياال ه. ك

( )شتتامل انواع 38)ب(، )ج( و )د( ماده ) ي( و بندها16خاص موضتتوع تبصتتره ماده )  يبابت كاالها يها و عوارض پرداختاتيو. مال

باشتتد و در مرحله يقابل محاستتبه م ياتيع مجدد آن ا به عنوان اعتبار ماليد و توزي، تولگار( صتترفاً در مراحل وارداتيستتوخت و ستت

ان يمؤد يبرا ياتي)الف( تا )هتتتت( فوق قابل محاسبه به عنوان اعتبار مال  يت بندهايدر صورت رعا  يان حتيتوسط مود  ييمصرف ن ا 

 باشد.  ينم

 

شمول ثبت نام و اجرا يد كاالها و خدمات از موديداران در زمان خريكدام خر -28 ات بر ارزش افزوده،  ينظام مال يان م

 باشد؟  يات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه ميمكلف به پرداخت مال

ه كاالها و خدمات )مگر كاالها و خدمات معاف         ي ات بر ارزش افزوده، در زمان عرضتتته كل ي مال  يان مشتتتمول ثبت نام و اجرا  ي ؤدمج: 

 اعم از:  دارانيه خريبه كلبر ارزش افزوده(  اتيقانون مال 12مصرح در ماده 

 ؛  يا حقوقي يقي* حق

 ؛ يا خصوصيو  ي، تعاوني، عمومي* دولت

 ات بر ارزش افزوده؛ ينظام مال يرمشمول ثبت نام و اجرايا  ي* مشمول و 

 ؛  يا فعال اقتصادي ييكننده ن ا* مصرف

 باشند.  يات بر ارزش افزوده ميموضوع قانون مالات و عوارض يمحاسبه، درج در صورتحساب و وصول مال همكلف ب

صول مال   يشا  ست و سط مود يان حكر ا شمول ثبت نام در ااراوب ا يات و عوارض متعلقه تو صورت تكل يان م ه و بود يفين قانون به 

در وصتتتول و ان يت موديچ وجه رافع مستتتيوليان، به هيداران به مؤديات و عوارض مربوطه توستتتط خريپرداخت مالبرابر قانون عدم

 گردد. يات و عوارض متعلقه محسوب نميپرداخت مال

 

 رد؟ يپذيات بر ارزش افزوده چگونه صورت ميم اظهارنامه ماليتسل -29

ستتته ماهه   ياتيان هر دوره ماليروز از پا 15ات بر ارزش افزوده مكلفند ظرف مدت ينظام مال يان مشتتتمول ثبت نام و اجرا ي مودج: 

 ند.  يخود اقدام نما ياتيم اظ ارنامه ماليب ار( نسبت به تسل ياتيدر مورد دوره مالرماه يت 15)مثالً تا روز 

 باشد:  ير ميبه قرار ز ياتين نظام ماليم اظ ارنامه در ايم و تسليتنظ يند اصليفرآ

ا  يد و يارسال گرد ان محترم يمود ير پست برا يس اظ ارنامه، كه از طرينوشيد و فروش در نسخه پ يات خريالف( درج اطالعات عمل

 باشد؛  يدر دسترق م www.VAT.ir يبه نشان ياتين نظام ماليا يرسانگاه اطالعير پاياز طر

سل »ر بخش يب( ثبت اطالعات اظ ارنامه از طر سامانه ا « م اظ ارنامهيت افزوده  ات بر ارزشينظام مال يكيات الكترونيعمل ينترنتيدر 

كه در  يو رمز عبور مود ين امر با استتتفاده از نام كاربرين بخش، )اياظ ارنامه در ا« ييثبت ن ا»و  www.eVAT.ir يبه نشتتان

 رد(؛  يپذيقرار داده شده است صورت م يان گراميار موديدر اخت ياتين نظام ماليمرحله ثبت نام در ا

 هيمجاز كل يگردد، و م ر و امضتتايارااه م ينترنتياظ ارنامه توستتط ستتامانه ا يياظ ارنامه، كه پس از ثبت ن ا يج( اخذ نستتخه ااپ

 صفحات آن؛ 

سل  ست  ي يم حضور يد( ت ش    ي)از طر يا ارسال پ سفار شان    يپ ير پست  ر يرربط كه از طيان حيواحد خدمات مود يشتاز دو قبضه( به ن

 باشد.  يقابل دسترق م AT.ir/VATOfficeswww.V ينترنتيا ينشان

ن ارتباط يان در اياز موديالذكر خدمات مورد نات بر ارزش افزوده به شتتترح فوقيان ماليخدمات مود يان حكر استتتت واحدهايشتتتا

 باشند.  يم
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سل يا در قانون ماليآ -30 صالح يات بر ارزش افزوده امكان ت صالح يه اظهارنامه )يم ا سط مود يا اظهارنامه ا ان به  ي( تو

 كشور وجود دارد؟  ياتيسازمان امور مال

سل يدر قانون مالج:  صالح يات بر ارزش افزوده امكان ت صالح يه اظ ارنامه )يم ا سل  ي( پس از م لت قانونيا اظ ارنامه ا  م اظ ارنامهيت

،  ياز تعلر جراام قانون يريالت و جلوگياز تستت  يبرخوردار يبرا يان گرامياستتت مود ين ضتتروريده استتت. بنابراينگرد ينيبشيپ

 ند:  ير بنماي  اطالعات زييه در درج صحيم اظ ارنامه خود به ويحداكثر دقت را در تسل

 ؛ ي* مشخصات كامل مود

 ربط؛ يح ياتي* اداره كل امور مال

 ت؛  يم بودن محل فعاليا خارج حري* استان، ش رستان، ش ر و داخل 

 ات و عوارض قابل پرداخت. يد و فروش و ماليل اطالعات خر  و كاميتاً و از همه م متر درج صحي* و ن ا

 

ــل  يات بر ارزش افزوده ذي / مال ياتي اداره كل امور مال   -31 ات بر ارزش افزوده كدام   ي م اظهارنامه مال    يربط در رابطه با تس

 است؟  

ن يند. در اينماياظ ارنامه مم يت خود اقدام به تستتتلي ان برحستتتب محل فعال  ي ات بر ارزش افزوده مودي ( قانون مال  21برابر ماده ) ج: 

شد، مود     يت موديااراوب اگر محل فعال شته با ستان ت ران قرار دا سل   يدر ا از ادارات  يكيم اظ ارنامه به يحسب مورد مكلف به ت

 ر خواهد بود:  يربط زيكل ح

س  يان بزرگ نگ داريمود ياتيشان در اداره كل امور مال يا ياتيكه پرونده مال يانيتتتتت مود   ياتيگردد: اداره كل امور ماليم يدگيو ر

 ان بزرگ؛ يمود

ش ر ت ران كه پرونده مال يتتتتت مود ستق  يهااتي، مالياتيان فعال در  از ادارات كل امور  يكيت در يشان با توجه به محل فعال يم ايم

 ات بر ارزش افزوده ش ر ت ران؛ يگردد: اداره كل ماليم يدگيو رس يا  رب ت ران نگ داريشمال، جنوب، مركز، شرق  ياتيمال

ستان ت ران )به جز ش ر ت ران(، ش ر ر    يهاان فعال در ش رستان  يتتتت مود  ميمستق  يهااتيمال ياتيرانات كه پرونده ماليو شم  يا

و   ينگ دارار يا ش ريرانات و يشرق استان ت ران، شم يهاتيريا مدي، كرج و يرل امور مالياتي استان ت ران، ش ر  شان در ادارات ك يا

رار كشور ق  يهار استان يت آن ا در سا يكه محل فعال يانيات بر ارزش افزوده استان ت ران، ضمناً مود  يگردد: اداره كل ماليم يدگيرس 

 باشند.  يهمان استان م ياتيم اظ ارنامه به اداره كل امور ماليل پرونده و تسليدارد مكلف به تشك

 

 گردد؟  يپرداخت م ييهاوطه چگونه و به چه حسابات بر ارزش افزوده و عوارض مربيمال -32

  ياتيجه اداره كل امور ماليو در نت يت موديات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه با توجه به محل فعاليز ماليوار شتتماره حستتاب ج: 

از شتتماره  يآگاه  يبراان يشتتود. مودين مييگردد، تعيو پرداخت م يدگي، رستتيدر آن اداره كل نگ دار يربط، كه پرونده موديح

ساب  ساب يد به ايات و عوارض متعلقه بايران كه ماليا يبانك مل يهاح ط و ربيتوانند با توجه به اداره كل حيها پرداخت گردد، من ح

  يات بر ارزش افزوده، به نشتتانيمال يكيات الكترونيعمل ينترنتيستتامانه ا« ات و عوارضيز ماليوار يهاحستتاب»با مراجعه به بخش 
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ز يد به حستتاب مربوطه واريك بايات و عوارض )كه هريپرداخت مال يل قبوض جداگانه برايات و عواروض و تكميقبوض پرداخت مال

ات و ياستتت پس از پرداخت مال يند. ضتتروريمربوطه اقدام نما يهاات و عوارض متعلقه به حستتابيگردد( نستتبت به پرداخت مال

پرداخت  ر قبوضيمذكور اقدام و تصو ينترنتيسامانه ا «ات و عوارضيمال يز بانكيثبت وار»ز آن در بخش يعوارض، نسبت به ثبت وار 
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ربط يح ياتير پستتت، به اداره كل امور مال يا از طريو  ير مراجعه حضتتور يا جداگانه، از طريات و عوارض، به همراه اظ ارنامه و يمال

 م گردد.  يتسل

 

  اند و عمالًكه در مرحله اول مشمول بوده يانيف موديات بر ارزش افزوده تكلينظام مال يامرحله يبا توجه به اجرا -33

 ست؟  يباشند چيز دارا مينام را نط مرحله دوم ثبت يشرا

باشند.   يات بر ارزش افزوده مينظام مال يمكلف به ثبت نام و اجرا 1/7/1387ا يمشمول مرحل اول ثبت نام از تار  يان گراميمودج: 

نام تنام، در مرحله اول مكلف به ثبط مرحله دوم ثبتيدر صتتورت دارا بودن شتترا  يان مشتتمول مرحله اول، حتين دستتته از موديا

 1/7/87ا يان مشتتتمول مرحله اول ثبت نام و از تاريارزش افزوده به همراه مود ات برينظام مال ين مكلف به اجراياند و بنابرادهيگرد

 باشند.  يم

 

 باشد؟  يات بر ارزش افزوده ميز مشمول قانون مالين يا عرضه اموال منقول مستعمل و اسقاطيآ -34

  اتيز مشمول پرداخت مال يات بر ارزش افزوده، نيقانون مال يان مشمول اجرا يتوسط مود  ياسقاط عرضه اموال منقول مستعمل و   ج: 

 باشد.  يات و عوارض نميمال قانون، مشمول پرداخت يرمشمول اجرايان  يباشد. عرضه اموال مذكور توسط مؤديو عوارض م

 

 د؟  باشيثابت چگونه م يهاييل دارايصان بابت تحيتوسط مؤد يات بر ارزش افزوده پرداختياسترداد مال ينحوه -35

ثابت )از  يهاييل دارايقانون بابت تحص  يان مشمول اجرا يمؤد يات بر ارزش افزوده پرداختي( قانون، مال17به استناد مفاد ماده ) ج: 

به  خود و ياقتصاد  يهاتيفعال ي( كه برايه، اثاثه و ملزومات اداريل نقليزات، وسا يآالت و تج نيد ماش يل احداث ساختمان، خر يقب

صورت    ستناد  ساب ا صره يند، با رعاينمايصادره پرداخت م  يهاح ضه  يل ماده مذكور از ماليح يهات تب ات و عوارض متعلقه بابت عر

 ا ت اتر خواهد بود. يرمعاف توسط آن ا قابل كسر و يكاالها و خدمات  

 

 پردازند، چگونه است؟ يمشمول و معاف ما خدمات يكه به عرضه توأم كاالها  يانيعمل مؤد ينحوه -36

ات و عوارض قانون اشتغال دارند،   يا خدمات مشمول و معاف از مال يقانون كه به عرضه توأم كاالها   يمشمول اجرا  ياتيان ماليمؤدج: 

ص  يات و عوارض پرداختيمكلفند مال شمول و معاف به تف  يد خدمات را برايل كاال و خريبابت تح شخص  يككاالها و خدمات م ك م

اشد، از  بيسر نم يص آن ميمشترر كه امكان تخص   يات و عوارض ارزش افزوده پرداختيمانده ماليند و نسبت به آن بخش از باق ينما

نكه يند )مشروط بر ايباشد( اقدام نما يمعقول و منطق يكه مبنا يا درآمد خدمات )ماداميزان فروش كاال يم يم بر مبناير تس يطر

 ت شده باشد(.  يرمعاف رعايمعاف و   يا فروش كااليدر رابطه با كل درآمد  يك سال ماليم در يجه تس ينت

مربوط به كاالها   يات و عوارض ارزش افزوده پرداختي( قانون، مال17( ماده )5( و )3(، و )2) يهاشود كه با توجه به تبصرهيمتذكر م

ان يشود. شا  يم محسوب م يمستق  يهااتيقابل قبول موضوع قانون مال  يهانهيباشد و به عنوان هز يو خدمات معاف قابل استرداد نم 

گردد و قابل كسر  يمنظور م يات مؤديا خدمات مشمول در حساب مال  يمربوط به كاالها  يات و عوارض پرداختيحكر است صرفاً مال  

 ات و عوارض متعلقه خواهد بود.  ياز مال

 

 باشد؟  ي( قانون م12ماده ) 11ت بند ي، مشمول معافياعتبارها و مؤسسات بانك يتمام يا خدمات بانكيآ -37

  هاات و عوارض، صرفاً در خصوص بانك  ياز پرداخت مال يو اعتبار يت خدمات بانكيبر معاف ي( قانون مبن12( ماده )11مفاد بند )ج: 

صندوق قرض  ياعتبار  يهايو مؤسسات و تعاون   صندوق تعاون موضوع    و  شته  يالحسنه مجاز و  سر ت دا ه ن گونيبه ارااه ا يو قابل ت

 ر اشخاص نخواهد بود. يخدمات توسط سا

 



 كه سوخت شده است، چگونه است؟  ياهينس يهابابت فروش يات و عوارض پرداختيمال -38

فروش كاال و خدمات، الوصول )سوخت    ياز مطالبات مربوط به ب ا ياه به موجب اسناد و مدارر مثبته احراز گردد، بخش  انانج: 

شد، مال شده  شده در دوره مال   ي( با سوخت  ضوع، قابل تعد  ياتيات و عوارض آن بخش از مطالبات  ات و عوارض يل و از ماليتحقر مو

 خواهد بود. دوره مزبور قابل كسر

 

ــط مؤد يات و عوارض پرداختي ا مال ي آ -39 نها  آ ياتيآب، برق، گاز و تلفن به عنوان اعتبار مال يها نه يان بابت هز  ي توس

 گردد؟  يمنظور م

صادره   يهاحساب ان مشمول قانون بابت آب، برق، گاز تلفن )در قالب صورت  يتوسط مؤد  يات و عوارض ارزش افزوده پرداختيمالج: 

 ات و عوارض متعلقه كاال وي، قابل كسر از مال ياتيخود به عنوان اعتبار مال ياقتصاد  يهاتيفعال ياد شده( برا يدهندگان خدمات ارااه

 شده توسط آن ا خواهد بود. خدمات ارااه 

 

صورت مال  -40 س  يات و عوارض ارزش افزوده پرداختيدر چه  سوخت هواپ ي، بنزيگار و محصوالت دخان يبابت  ما و  ين و 

 شود؟ يمحسوب م ياتيد، نفت كوره به عنوان اعتبار ماليبابت نفت سف يعوارض ارزش افزوده پرداخت

( 16ما موضتتوع تبصتتره ماده )ين و ستتوخت هواپي، بنزيگار و محصتتوالت دخانيبابت ستت يات و عوارض ارزش افزوده پرداختيمالج: 

( 38د، نفت گاز و نفت كوره موضتتوع بند )د( ماده )يبابت نفت ستتف ي( و عوارض ارزش افزوده پرداخت38)ب( و )ج( ماده ) يبندها

كنندگان آن به عنوان اعتبار عيدكنندگان و توزيولع مجدد آن كاالها توستتتط واردكنندگان، تيد و توزيصتتترفاً در مراحل واردات، تول

قابل قبول  يهانهيان بابت وارد مذكور جزا هزيل مؤدين قبيا يات و عوارض ارزش افزوده پرداختيگردد و ماليمحستتوب نم ياتيمال

 شود. يم محسوب ميمستق يهااتيمال

 

 ست پرداخت كنند؟  يبايان ميدسته از مؤدات و عوارض متعلقه را به كدام يداران كاال و خدمات، ماليرخ  -41

  اي ي، دولتيت آن ا به صتتورت صتتنف ينظر از نوع فعال، مكلفند صتترفيا حقوقي يقيداران كاال و خدمات، اعم از اشتتخاص حقيخرج: 

 نسبت به ند، ينمايل ميقانون تحص  يان مشمول اجرا يرمعاف را از مؤديكه كاالها و خدمات   يمادام يو تعاون ي، خصوص  يرصنف ي 

 ند.  يات و عوارض متعلقه وفر مقررات موضوعه اقدام نمايپرداخت مال

 

 ست؟ يو عوارض ارزش افزوده چگونه و به عهده ك يفيات تكليكسر مال يدر زمان عرضه خدمات، نحوه -42

ات بر ارزش يمالات عوارض موضتتوع قانون يم قبل از احتستتاب ماليمستتتق يهااتي( قانون مال104موضتتوع ماده ) يفيات تكليمالج: 

شد و تكل يافزوده قابل اعتماد م سر آن بر ع ده كارفرما )گ يبا شد. در حال يرندگان خدمات( ميف ك صول مال  يبا ات و يكه مطالبه و و

( قانون 104ماده ) يفيات تكليت، قبل از كستتر پند درصتتد ماليا صتتورت وضتتعيحستتاب عوارض ارزش افزوده از مأخذ كل صتتورت

 مانكار پرداخت گردد.  يد به پيدهندگان خدمات( خواهد بود كه از طرف كارفرما بامانكار )ارااهيصدرالذكر بر ع ده پ

 

داران وصول  يحساب درج و از خرح در صورتين قانون را به طور صحيات و عوارض موضوع ايان، ماليچنانچه مؤد -43

 ست؟ يف آنها چينكرده باشند، تكل

ا ي)از تار يقبل يهاات بر ارزش افزوده دورهيات و عوارض موضوع قانون مال يقانون، مال يان مشمول ثبت نام و اجرا ياه مؤدانانج: 

در  يات و عوارض ارزش افزوده پرداختي)حسب مورد( خواهند بود. مال  يت اصالح يا صورت وضع  يا صورت حساب   يت( در تاريشمول 



 دار به عنوان اعتباريخر يصادره برا  يهاو دستورالعمل  يبات قانونيت ترتيمذكور با رعا يهاتيا صورت وضع  يها حساب قالب صورت 

 گردد. يدوره پرداخت محسوب م

 

شده در ماده  يا معافيآ -44 سر  12ت ذكر  ضه كاالها و      يريكارگرمعاف بهيغ يهابه نهاده يقانون قابل ت شده در عر

 باشد؟  يخدمات معاف م

( ماده مذكور به 17ن واردات آن ا كه در بند )يارااه خدمات و هم ن( قانون، صتتترفاً عرضتتته كاالها و   12به استتتتناد مفاد ماده )    ج: 

شخص گرد    شند. ا يات و عوارض معاف مياند، از پرداخت مالدهيصراحت م سر ين معافيبا رمعاف به يها و عوامل  به ن اده يت قابل ت

،  ياو مشتتتاوره ي، م ندستتتيابيع و بازاري، توزيامهي، بيمعاف و خدمات حمل و نقل بار يه، كاالهاير مواد اوليشتتتده )نظ يريكارگ

 باشد.  يو ...( در عرصه كاالها و ارااه خدمات معاف نم ياسردخانه

 

 باشد؟  يز ميبه اجاره اموال منقول ن ي( قابل تسر12( ماده )8ت ذكر شده در بند )يا معافيآ -45

ن يباشتتتد. ايات و عوارض معاف مياز پرداخت مالن و منفعت يرمنقول اعم از عي( عرضتتته اموال  12( ماده ) 8به استتتتناد بند )   ج: 

ن ارااه خدمات اجاره اموال منقول يو امثال م و هم ن يشگاه ينما يها،  رفهي، انبارداريبه ارااه خدمات هتلدار يت قابل تسر يمعاف

 ها نخواهد بود. يسات ش ربازيآالت منصوبه در آن ا و تأسنيل ماشياز قب

 

 باشد؟  ين قانون ميز مشمول اين يارز يهايير دارايمه و تسعياز ب يافتيدرا درآمد حاصل از خسارت يآ -46

اوراق مشاركت، سود  يافتي، سود دريز و سود سپرده بانك  ي، جوايارز يهايير دارايمه، تسع ياز ب يافتيدرآمد حاصل از خسارت در  ج: 

سرما    صل از  شد. ل يات و عوارض معاف مياز پرداخت مال يگذارهيحا س     يازامابهكن يبا شنا صل از ارااه خدمات كار شاوره يحا ، يا، م

بار، ه اضافه ي، خسارت و  رامت به كرا يريه و بارگينر )دوموراژ(، تخلي، حر توقف كانتي، انبارداريبند، بسته يابيع و بازاري، توزيابيارز

ات و عوارض متعلقه يصتتادره، مشتتمول پرداخت مال يهاو دستتتورالعمل يبات قانونيت ترتيبا رعا يابانيو دستتتمزد آستت يشتتگاهينما

 خواهد بود.  

 

ــمولي با توجه به معاف     -47 ــادرات از ش ــترداد مال  ين قانون، نحوه يت اي ت ص بابت كاالها و       يات و عوارض پراختي اس

 خدمات صادر شده چگونه است؟  

شور از طر   ج:  س  يخروج ير مباديصادرات كاالها و خدمات  اعم از معاف به خارج از ك شمول مال  يمر ضوع ا يم ن يات و عوارض مو

صادره توسط گمرر )در مورد كاال( و اسناد و مدارر     يات و عوارض پرداخت شده بابت آن ا با ارااه برگه خروج يباشد. مال يقانون نم

 گردد.  يربط مسترد ميح ياتيمثبته به اداره كل امور مال

 

صوص اخذ مال  يندگيمأخذ عوارض آال -48 سان ات بر ارزش يدر خ افت خواهد يقابل در يافزوده چگونه بوده و از چه ك

 بود؟ 

افت نخواهد يداران قابل دريمت فروش خواهد بود. عوارض مزبور از خري( ق38( ماده )1موضتتوع تبصتتره ) يندگيمأخذ عوارض آالج: 

  يها( و در قالب دورهيصتتادرات و ينظر از نوع فروش )اعم از داخلباشتتد كه مكلفند صتترف ينده ميآال يديبود و به ع ده واحد تول

 ند.  ين شده اقدام نماييتع يهاز آن به حسابينسبت به وار ياتيم اظ ارنامه ماليو با تسل ياتيمال

 



با    ياتي مال  يها رفع اختالفات پرونده   يات بر ارزش افزوده و مدت زمان الزم برا  ي قانون مال   29ماده   ياجرا يچگونگ -49

 د؟ يرا شرح ده ياتيمال ادارات

ستتت يظرف م لت ب ياتيان ماليكه مؤد يگردد، ماداميابالغ م يات و عوارض به مؤديا استتترداد ماليكه اوراق مطالبه  يدر مواردج: 

سبت به اوراق مذكور را به اداره امور مال  يا ابالغ، اعتراض كتبيروز از تار سل  ياتيخود را ن سيول )را يم نمايت (  ياتيس امور ماليند، م

ست يح س  ربط مكلف ا س   يدگيبا انجام ر صدور قرار ر سبت ب يا دريست روز از تار ي، ظرف بيدگيمجدد و عنداللزوم  ه افت اعتراض، ن

ا عدم اختالف( مستتيول مربوط موظف استتت، اظ ار نظر خود را به يند. در هر صتتورت )رفع اختالف ياقدام نما يرفع اختالف با مؤد

مربوط  ياتيبه اداره امور مال ياتيمال يشتتتده و مؤد ياوراق مزبور ابالغ قانوند. انان ه يطور مستتتتدل در اوراق مربوطه منعكس نما  

سل  شد و هم ن ياعتراض ت شد، پرونده ظرف م لت ب    يكه با مؤد ين در موارديم ننموده با شده با  ايست روز از تار يرفع اختالف ن

 ردد.  گياحاله م ياتيأت حل اختالف ماليمورد به هحسب  يا انقضاا م لت اعتراض در موارد ابالغ قانونيا تاري يافت اعتراض مؤديدر

 

 د نظر چگونه است؟  يتجد ياتيحل اختالف مال يهاأتيدر ه ياتيمال يهاطرح پرونده ينحوه -50

ستق  يهااتي( به قانون مال247با توجه به قانون الحاق ماده )ج:  صوب  يم ضوع قانون مال  ياتيمال يها، پرونده20/2/1388م م ات  يمو

د  يتجد ياتيحل اختالف مال يهاأتيت طرح در هيقابل 27/4/1388مورخ  51076ت مفاد بخشتتنامه شتتماره  يافزوده با رعابر ارزش 

 نظر را خواهد داشت. 

 

شخ  يگونگچ -51 شمول نظام مال يص مؤديت سط خر يان م دهندگان خدمات  ا ارائهيداران كاالها يات بر ارزش افزوده تو

 چگونه است؟ 

نام   ي ه مؤدي كلج:  بت  مال   ان ث ظام   مال   ي شتتتده در ن به درج و وصتتتول  قه ح ي ات بر ارزش افزوده مكلف  به  ي ات و عوارض متعل ل 

و  يمؤد ينترنتير مدارر ثبت نام ايتوانند از طريا خدمت در حال حاضر م يداران كاال و يباشند و خر يصادره م  يهاحساب صورت 

ات و عوارض يبودن پراخت مال يكشور، از صحت و قانون   ياتير مالصادره توسط سازمان امو    يهانامهير گواهيك از طرينده نزديدر آ

 ند.  ينان حاصل نمايات بر ارزش افزوده( اطميثبت نام شده در نظام مال يبه فروشنده )به عنوان مؤد

 

 است؟   يبيمعاف به چه ترت يات و عوارض درخصوص كاالهايشمول مالعدم ينحوه -52

ستناد مفاد ماده ) ج:  شده در ا     ( قانون، 12به ا شخص  ضه كاالها و ارااه خدمات م ات و ين واردات، از پراخت مالين ماده و هم نيعر

شند. ا يعوارض معاف م سر ين معافيبا ضه كاالها و خدمات   يد يشده در تول  يريرمعاف به كارگيها و عوامل  به ن اده يت قابل ت ا عر

ا  ي )كاال   يدي تول يها ات و عوارض ن اده ي ، مكلف به پرداخت مال   دهندگان خدمت معاف     ا ارااه ي كنندگان كاال    معاف نبوده و عرضتتته 

بابت كاالها و خدمات   يات و عوارض پرداختي( قانون، مال17( ماده )3( و )2) يهاكن به موجب تبصتتترهيباشتتتند. ليخدمت( خود م

ا  يمعاف  يكنندگان كاالتوسط عرضه   يات و عوارض پرداختياد شده، مال ي( ماده 5باشد و به استناد تبصره )   يمعاف قابل استرداد نم 

 گردد.  يم يم تلقيمستق يهااتينه قابل قبول موضوع قانون ماليدهندگان خدمات معاف، به عنوان هزارااه

 

صاد      يآ -53 ساب و درج كد اقت صورت ح صدور  ستورالعمل  صات هو   يا اعمال د شخ   يدار در فاكتور الزاميخر يتيو م

 است؟  

ن نظام  يان مشتتمول ايصتتورت حستتاب فروش كاال و خدمت، مؤد ين مفاد راهنمايموصتتوف و هم ن( قانون 19طبر مفاد ماده )ج: 

را در  يكامل و كدپستتت ي)حستتب مورد(، نشتتان يا كد ملي ين، اعم از نام، كد اقتصتتاديمشتتخصتتات متعامل يتيموظفند اطالعات هو

 يات بر ارزش افزوده، مكلف به اجراينظام مالان مشتتمول يه مؤديند. كليداران به طور كامل درج نمايخصتتوص فروشتتندگان و خر 



اشتتخاص  يبرا يو كد مل ياشتتخاص حقوق يبرا ياز جمله كد اقتصتتاد يتياستتت ارااه اطالعات هو ي يباشتتند. بدي  قانون ميصتتح

 باشد. ي  قانون ميصح ياز الزامات مقرر ج ت اجرا يقيحق

  ياتيسازمان امور مال  يقبل يهاهياعالم ياعالم شده ط  يهاحساب ورتان كه براساق قالب ص  ياست آن دسته از مؤد   يادآوريالزم به 

شور )در ااراوب ماده   ستق  يهااتيقانون مال 169ك صورت يم ساب م( اقدام به ااپ  صورت يا تنظيها و ح ساب م   ياانهيرا يهاح

سال  يتوانند تا پاياند، منموده صورت     1387ان  ستفاده از  سبت به ادامه ا شروط بر ا يخود اقدام نما يهاحساب ن ات بر ينكه ماليند، م

 ند.  يل صورت حساب درج و اخذ نمايارزش افزوده و عوارض متعلقه را محاسبه و ح

 

 باشد؟  يات و عوارض ميد و فروش و مبادله سهام، مشمول ماليا خريآ -54

گردد و مشتتمول مقررات و ينم يات تلقر عرضتته كاال و ارااه خدميا خارج از بورق از مصتتاديد و فروش ستت ام در بورق و يخرج: 

ضوع ا ين ماليهم ن سط كارگزار    يافتيكن كارمزد دريگردد. لين قانون نميات و عوارض مو س ام تو س يبابت نقل و انتقال  ر ياها و 

 باشد.  يات و عوارض مياشخاص مشمول مال

 



 باشد؟  يات عوارض ميمعاف، مشمول مال يخدمات كاالها يا ارائهيآ -55
، خدمات   يرمعاف از جمله خدمات انباردار     ينظر از نوع كاالها اعم از معاف و     ازا، صتتترفر و در قبال مابه   يخدمات به      يارااه ج: 
و  اتي، مشتتمول ماليابيع و خدمات بازاري، خدمات توزيبند، خدمات بستتتهيامهي، خدمات بيفن ي، خدمات بازرگانيريه، بارگيتخل

 باشند.  يعوارض م
 

 چگونه است؟   يامان يات و عوارض از فروش كاالهايوصول مال ينحوه -56
ستثنا   ج:  ضه كاالها )به ا شمول مال يع )انتقال كاال از طريتوز يموارد معاف( فارغ از نحوه يعر شد و  يات و عوارض مير هر نوع معامله( م با
ات و عوارض ينستتبت به مطالبه و وصتتول مال يكارالعمل حر يها و واحدهايندگيان مكلفند در قبال عرضتته كاال توستتط شتتعبه، نمايمؤد

 ند.  يمتعلقه اقدام نما
 

ات  يمال ييثبت و شناسا يوم، نحوهيا كنسرسير ارائه خدمات در قالب مشاركت يخاص نظ يهاتيدر خصوص فعال -57
 ات بر ارزش افزوده چگونه است؟  يو عوارض قانون مال

ضه يارااه و هم ن ير، فارغ از نحوهي  يازاا براخدمات در قبال مابه يثبت ارااه يات و نحوهيا تعلر ماليتارج:  كاال، فارغ از  ين عر
ماده )     ينحوه فاد  قال، وفر م قانون م 11انت مال     ي(  قانون  به عنوان قوان ي باشتتتد. مقررات  ن ين آمره و هم نيات بر ارزش افزوده 

 ن رابطه خواهد بود.  يعمل در ا يقض نداشته باشد، مبناكه با قانون آمره تنا يمربوطه مادام يحسابدار ياستانداردها
 

ــهي آ -58 ــوالت تول  يا عرض ــوع قانون تجارت كه ب    يارفاق  يقراردادها  ي( در اجرايدي كاال )و محص ن تجار   يموض

 باشد؟  يات و عوارض ميرد، مشمول ماليگينفعان صورت مير ذيا سايورشكسته و طلبكاران اعم از كارمند و 
،  يبات قانونيت ترتياد شده و با رعا ير يكاال به طر ي( قانون، عرضه 9( قانون و با استفاده از مقررات ماده ) 4مفاد ماده )به استناد  ج: 

 باشد.  يات و عوارض ميمشمول پرداخت مال
 

 گردند؟ يم يتلق ياتيمال يات بر ارزش افزوده، مؤديدر قانون مال يچه كسان -59
شوند و مشمول   يشناخته م  يورزند به عنوان مؤديخدمات و واردات و صادرات مبادرت م  يكاال و ارااه يكه به عرضه  ياشخاص  ج: 

ضه يمقررات قانون خواهند بود كه از م ستثنا ان آن ا عر ( با  12موارد مطرح در ماده  يكنندگان و واردكنندگان كاالها و خدمات )به ا
ان در قانون يان حكر استت مف وم مؤد يباشتند. شتا  يات و عوارض مي، مشتمول مال صتادره  يهاو دستتورالعمل  يبات قانونيت ترتيرعا
ستق  يهااتيات بر ارزش افزوده با قانون ماليمال شد، به گونه يم متفاوت ميم ستق  يهااتيدر قانون مال يكه مف وم مؤد يابا م )با  يم
خود پرداخت  ييا دارايمتعلقه را از محل درآمد و  اتيگردد كه مالياطالق م ي( به اشتتتخاصتتت182ات مربوط به ماده ظت مالحيرعا
ات و ي مال  يفه انتقال بار مال    يگردد كه وظ ياطالق م يات بر ارزش افزوده به اشتتتخاصتتت   ي در قانون مال   يكن مف وم مؤديد لي نما يم

 د.ينمايرا پرداخت نم يخود وج  ييرا دارد و از محل فروش، درآمد و دارا يين ا كنندهره ارزش افزوده مصرفيعوارض، در طول زنج

  
 چگونه است؟   يات و عوارض پرداختيدار در ارتباط با ماليخر ياز سو يمرجوع يت كاالهايوضع -60
دار و فروشتتنده( اصتتالح ين )خريات و عوارض در دفاتر طرفيكه برگشتتت كاال در همان دوره اتفاق افتد، حستتاب مال يدر صتتورتج: 
به عنوان اعتبار    يات و عوارض پرداختي بعد اتفاق افتد، مال     يدوره و برگشتتتت از فروش در دورهك ي گردد و انان ه فروش در   يم

 گردد.يلحاظ م ياتيمال
  

 باشد؟  يدهندگان خدمات مكنندگان كاال و ارائهفروش/ درآمد عرضه ياز بها ين قانون بخشيات و عوارض ايا ماليآ  -61
ات و عوارض به مصتترف يمال يدهندگان خدمات و واردكنندگان( صتترفاً انتقال بار مالارااهكنندگان كاال، )عرضتته ياتيان ماليمؤدج: 

 ند.  ينمايا درآمد خود پرداخت نميات و عوارض از محل فروش يرا به عنوان مال يباشند و وج يم ييكننده ن ا
 

ــامل كاالها و خدماتيات و عوارض قانون ماليا ماليآ -62 ــوب دارند،  ا حقي متيكه ق يات بر ارزش افزوده ش الزحمه مص
 گردد؟  يم



ا  يو  يگذارمتيق ينظر از نحوهران صتترفيازاا( در ار در قبال مابهي  يه كاالها و ارااه خدمات )برايبه استتتناد قانون، عرضتته كل ج: 
 باشد.  يات و عوارض ميالزحمه مشمول مالن حرييتع
 

 چگونه است؟  يامهيات و عوارض خدمات بيخ تعلق ماليتار -63
ضوع ماده )       مهيبج:  ساب مو صورت ح صادره در حكم  شد و تار ي( قانون م19نامه  )اعم از  يامهيات و عوارض به خدمات بيا ماليبا
 باشد.  ينامه ممهيا صدور بي( تاريو تع د ينقد

 

  يو ... قابل تسر يعتبارا يهايها، مؤسسات و تعاونبانك يو اعتبار ي(، خدمات بانك12( ماده )11ت بند )يا معافيآ -64
 باشد؟  ينگ ميزيل يهات شركتيبه فعال

صوص خدمات بانك    يت يمعافج:  صرفاً در خ شده  سات و تعاون   بانك يو اعتبار ياد  س صندوق  ياعتبار يهايها، مؤ سنه مجاز و  قرض يهاو  الح
ضوع    سر يصندوق تعاون مو شركت يبه فعال يت دارد و قابل ت صر ل عدم ينگ )به دليزيل يهات  شركت   ي( نمي  قانونيت شد و  شده   ي يهابا اد 

 باشند. يصادره م يهاالعملو دستور يبات قانونيات و عوارض متعلقه وفر ترتيمكلف به مطالبه و وصول مال
 

 باشد؟  يات بر ارزش افزوده ميبه قانون مال يم قابل تسريمستق يهااتيقانون مال ياتيمال يهاتيا معافيآ -65
ساساً   باشد و ا يات بر ارزش افزوده مي، مستقل از احكام قانون مال ياتيت ماليم از جمله احكام مرتبط با معافيمستق  يهااتيمالاحكام قانون ج: 

ستق  يهااتيات بر ارزش افزوده با قانون ماليدر قانون مال ياتيت ماليمف وم معاف ست به گونه يم ات بر يقانون مال يهاتيكه معاف يام متفاوت ا
 يهااتيها در قانون مالتيكه هدف معاف يگردد در حاليوضتتتع م ييكننده ن ات از مصتتترفيافزوده بر كاالها و خدمات و با هدف حماارزش 
 باشد. ي)صحبان درآمد و ثروت( م يت از فعاالن اقتصاديم حمايمستق

 

 باشد؟  يت ميان مشمول معافيا خوراک آبزيآ -66
ستناد بند ) ج:  صرفاً خورار دام و ط ( قانو12( ماده )15به ا ستفاده از مفاد     يات و عوارض معاف ميور از پرداخت مالين،  شد و با ا با

 باشد. يان نميبه خورار مخصوص آبز ياد شده تسريت ي( ماده مذكور، معاف2بند )
 

( 9ت بند )يها مشــمول معافآن ير و نگهدارين تعميو همچن يپزشــك يرمصــرفيغ يزات و لوازم درمانيا تجهيآ -67
 گردد؟  ي( م12ماده )

كن واردات و عرضه  يباشد. ل يات و عوارض معاف مياز پرداخت مال يدرمان ي( قانون، صرفاً لوازم مصرف  12( ماده )9به موجب بند )ج: 
 باشد.  يات و عوارض ميبه آن ا مشمول مال ير و نگ دارين ارااه خدمات تعميو هم ن يدرمان يزات و لوازم مصرفيتج 

 

 ات و عوارض است؟  يثابت مشمول مال يهاييو دارا ياهيانواع اقالم سرماا عرضه يآ -68
( مشمول  12ماده  8رمنقول موضوع بند  يعرضه اموال    يثابت )به استثنا  يهاييشامل دارا  ياهيعرضه و واردات انواع اقالم سرما  ج: 
 باشد.  يعوارض م ات ويمال

 

 ات و عوارض است؟ يتزا مشمول مالير پيا پنيآ -69
 ات و عوارض معاف است. يتزا از پرداخت مالير پير از جمله پني( قانون، پن12( ماده )4به استناد بند )ج: 

 

 ات و عوارض است؟ يمشمول مال ييمايط مسافر و بار به شركت هواپيفروش بل يهاا ارائه خدمات توسط آژانسيآ -70
صادره    يهاو دستورالعمل  يبات قانونيت ترتيبا رعا ييمايهواپ ط مسافر و بار به شركت  يفروش بل يهاارااه خدمات توسط آژانس ج: 

 باشد.  يات و عوارض ميمشمول مال
 

 باشد؟  يات و عوارض معاف ميا خدمات چاپ مطبوعات از پرداخت ماليآ -71
ضوع بند ) يمعافج:  صرفاً در خصوص كتاب، مطبوعات، دفاتر تحر  12( ماده )5ت مو ر و مطبوعات ير و انواع كا ذ ااپ، تحري( قانون، 

ر و در قبال ي  يباشتتد. لذا ارااه خدمات ااپ برايازاا نمر و در قبال مابهي  يبه خدمات ااپ برا يمصتتداق داشتتته و قابل تستتر  
 باشد.  يات و عوارض ميصادره، مشمول مال يهاالعملو دستور يبات قانونيت ترتيازاا با رعامابه

 

ــركت ي آ -72 ــد از پرداخت ماليم يامت آنها عمدتاً نظ  ي كه فعال   ييها ا ش ــوع ايباش ن قانون معاف  يات و عوارض موض
 باشند؟  يم



نامه بيبراستتاق ف رستتت موضتتوع تصتتو يتي( و امنيو انتظام ي)نظام ي( قانون، اقالم با مصتتارف صتترفاً دفاع17به استتتناد بند )ج: 
باشد.  يات و عوارض معاف مياز پرداخت مال 1388سال  يران، از ابتدايأت محترم وزيه 14/12/1387هت مورخ  41958/ت235371

 باشد.  يات و عوارض ميازاا مشمول مالدر قبال مابه ير كاالها و خدمات نظاميكن عرضه سايل
 

سا يهواپ يا واگذاريآ -73 ساعت   نيرالير ايما به  صورت اجاره  شمول مال يگيصورت م  يها كه به  ات و عوارض يرد، م

 باشد؟  يم

ات و عوارض ير اجاره اموال منقول محسوب و مشمول مالياجاره، از مصاد ير قراردادهايها از طرنيرالير ايما به سايهواپ يواگذارج: 

 باشد.  يم

 

ــخاص مق     يا پروازها ي آ -74 ــور م يچارتر كه طرف قرارداد با اش ــمول مال   يم خارج از كش ــد، مش ات و عوارض ي باش

 باشند؟  يم

شخاص   يقراردادهاج:  شور )كه در ا يمقاارتر كه با ا شعبه، نما يم خارج از ك شند( مادام يران فاقد  كه در خارج از  ينده و كارگزار با

 باشند.  يات و عوارض نمير صادرات خدمت به خارج كشور محسوب و مشمول ماليكشور و به صورت دربست منعقد گردد از مصاد
 

ــو   يخوراك يها ا كنجاله و دانه   ي آ -75 ــمول پرداخت ماليكنجد و زا، آفتابگردان، ي)كنجاله، س ات و عوارض يتون( مش

 باشند؟  يم

( 21( ماده )15ور موضتتوع بند )يتون( به عنوان خورار دام و طيا، آفتابگردان، كنجد و زي)كنجاله، ستتو يخوراك يهاكنجاله دانهج: 

 د.  باشيات و عوارض معاف ميردات آن ا از پرداخت مالاگردد. لذا عرضه و ويم يقانون مذكور تلق
 

ــارت و غرامت، كرا يريه و بارگ ي نر، دو موراژ، تخليبابت حق توقف كانت    يافتي ازاء درا مابه  ي آ -76 ــافه ي ، خس ،  بار ه اض

 باشد؟  يات و عوارض مي، مشمول ماليابينه ارزيو هز يانباردار

ر و ي  يكه برا ي، ماداميابينه ارزيو هز يبار، انبارداره اضافهي، خسارت و  رامت، كرايريه و بارگينر، موموراژ، تخليحر توقف كانتج: 

 باشد.  يات و عوارض ميرد، مشمول ماليازاا صورت پذدر قبال مابه
 

 باشد؟  يم ييبايز يبه لنزها ي، قابل تسريدرمان ي( در خصوص لوازم مصرف12( ماده )9ت بند )يا معافيآ -77

 باشد.  يم( نيني)تزا ييبايبه لنز ز يداشته و قابل تسر تي( موضوعياشم )طب يدر خصوص لنزها يدرمان يت لوازم مصرفيمعافج: 
 

ــرفاً دفاعياعمال معاف  ينحوه -78 ــارف ص ــوع بند ) يتي( و امنيو انتظام ي)نظام يت اقالم با مص (  12( ماده )17موض

 چگونه است؟ 

صو ج:  شماره  بيمطابر ت صويب    هتتتتت اق 41958/ت235371نامه  ست ت شده در قالب ف ر شخص گرد نامه مذكور الم ياد  اند و دهيم

ستند به بند   صو  2م شده اقالم مذكور مادام ينامه بيت صارف دفاع  ياد  سط       يتي( و امنيو انتظام ي)نظام يكه م شند و تو شته با دا

 وزارت 

 وارد يتيو امن ي، انتظاميمسل  اعم از نظام  يروهاين يكشور برا  يتيو امن يمسل  و از محل بودجه دفاع  يروهاين يبانيدفاع و پشت 

 ن دوره يتتتتتاولتتتتت يشتتتتتتتونتتتتتد، از ابتتتتتتتتتتتدا   يداريتتتتتا از داختتتتتل ختتتتتر يتتتتتو 

 گردند.  يات بر ارزش افزوده نميات و عوارض موضوع قانون مالي( مشمول مال1/1/1388ب )يپس از تصو ياتيمال
 

شده )عوارض خاص وار يش قيا افزايآ -79 شت و درمان( به نرخ واردات  يزيمت منظور  د داخل كه ين توليو همچن يبه وزارت بهدا
ــول م ــاالنه وص ــتناد قانون بودجه س ــبه ماليبه اس ات بر ارزش افزوده  يات و عوارض قانون ماليگردد، به عنوان مأخذ محاس

 باشد؟ يم



صره   ج:  ستناد تب شرط درج در ح  ييفات اعطاي، تخف14ل ماده يح يهابه ا ساب( مال   ي)به  صورت ح ضوع هم يل  ن يات و عوارض مو
م كه هنگام  يرمستتق يها و عوارض  اتير مالين ستا يا خدمت پرداخت شتده باشتد و هم ن  يكننده كاال قانون كه قبالً توستط عرضته  

سبه مال    يا خدمت پرداخت گرديعرضه كاال   ست، قابل كسر از مأخذ محا شند. در ا يات و عوارض ميده ا مت يش قين ااراوب افزايبا
باشند و لذا به عنوان مأخذ محاسبه يگرفته و به كاالها و خدمات مات و عوارض تعلر ير ماليمنظور شده )عوارض خاص( از جمله سا

 گردند.  يات و عوارض منظور نميمال
 

 گردند؟  يات و عوارض منظور ميجزء مأخذ محاسبه مال ييفات اعطايفتخ يطيدر چه شرا -80
صورت يمندرج در ح ييفات اعطايصرفاً تخف ج:  ساب )به گونه ل  ساب قابل رد     ياح صورت ح صورت تنوع اقالم در  ر به ه يابيكه در 

سبه مال    شند( جزا مأخذ محا سا يگردند ليات و عوارض منظور ميقلم با ستگ  يفات نقدير تخفيكن  شند( ج  ي)كه ب زا به هر قلم با
ن يان دارند( و هم نداريبه عملكرد خر ي)كه بستتتگ يفات نقدير تخفيكن ستتايگردند ليات و عوارض منظور ميمأخذ محاستتبه مال

 باشند.  يات و عوارض نميسود مشاركت قابل كسر از مأخذ محاسبه مال
 

 چگونه است؟   يواردات ينه حمل كاالهايات و عوارض بر هزيشمول مال ينحوه -81
( يعالوه حقوق ورودمه به   ينه حمل و نقل و ب   يد، هزي مت خر يكاال )ق  يكه مأخذ محاستتتبه واردات كاال عبارت از ارزش گمرك         يياز آنجا ج: 
سناد و مدارر گمرك ياه هزباشد، لذا انان يم ات منظور يدر مال يواردات يتمام شده كاال  ياز ب ا يبه عنوان بخش  ينه حمل كاال به موجب ا

 باشد. يم يمنتف يواردات ينه حمل توسط شركت حمل و نقل از صاحبان بار و كااليات و عوارض از مأخذ هزيگردد مطالبه مال
 

سبه مال يآ -82 ساب  يات و عوارض قانون ماليا مأخذ محا صورت ح ضع    يهاات بر ارزش افزوده،  صورت و سب مورد(  يصادره ) ت ح
 باشد؟ يم يفيات تكليبابت مال يق.م.م پس از كسر پرداخت 104( موضوع ماده يفيالحساب )تكليات عليمشمول پرداخت مال

سر  ج:  ضوع ماده   %5ك سط كارفرما، به  104مو ساب عملكرد پ يات عليعنوان مال ق.م.م تو كه مطالبه  يگردد. در حاليكاران لحاظ ممانيالح
سط پ يمال 3% شده و از كارفرما يات و عوارض تو ات و عورض از كل مبلغ ين ماليگردد. بنابرايافت ميان دريمانكاران به مأخذ كل خدمات ارااه 

 گردد. يمحاسبه و مطالبه م يفيات تكليمال %5از كسر ( و قبل 104ل ماده )يح يهات تبصرهيحساب و با رعاصورت
 

زات خطوط يآالت و تجهنيص ماش يات و عوارض( در قبال ترخيمال %3ازاء ا دستورالعمل اخذ چك )معادل مابه يآ -83
 باشد؟  يم يقابل تسر يزات وارداتيآالت و تجهنيه ماشيد به كليتول

ستا  يخج:   در صرفاً  ير محترم امور اقتصاد يد وزييع و معادن و با تأيتفاهم و توافقات به عمل آمده با وزارت صنا  ير، دستورالعمل مذكور در را
صوص ترخ  ش يخ ضوع ال  يديزات خطوط توليآالت و تج نيص ما صوب   يقانون يحهيمو سالم  يشورا  24/2/1359م ران كه در يا يانقالب ا

باشد، يمعاف م يده و از پرداخت حقوق وروديذ گرديات بر ارزش افزوده تنفيقانون مال (41( ماده )2ع عوارض و تبصره )يقانون موسوم به تجم
 باشد. يآالت نمنير ماشيبه واردات سا يت داشته و قابل تسريموضوع

 

 باشد؟  ي( چگونه م12( ماده )14موضوع بند ) يو آموزش يت انواع خدمات پژوهشياعمال معاف ينحوه -84

صو  نامه بند نييمطابر آج:  ضوع ت شماره  بيمذكور مو ش 14/12/1387هتتتت مورخ  41958/ت235376نامه  و  ي، ارااه خدمات پيوه

مجوز از  يدارا يو پيوهش ي، مراكز و مؤسسات آموزشيها و مراكز آموزش عال، دانشگاهياو حرفه يتوسط مدارق، مراكز فن يآموزش

و ب داشتتت، درمان و  يقات و فناوريعلوم، تحق يهاخانهاز وزارتمجوز  يدارا يعلم يهان انجمنيو هم ن يصتتالح قانونيمراجع ح

 باشد.  يات و عوارض معاف مي، از پرداخت ماليآموزش پزشك

ست ارااه خدمات  ير   سا  يو پيوهش  يمرتبط با خدمات آموزش شايان حكر ا   يبات قانونيت ترتيخارج از مجوز، با رعا يهاتير فعاليو 

 باشد.  يات و عوارض ميصادره، مشمول پرداخت مال يهاو دستورالعمل

ست كل  ي يبد شمول و معاف از پرداخت مال يه خريا ش  يجمله واحدها ات و عوارض، ازيداران اعم از م ش  يآموز به هنگام   يو پيوه

اد  يت يد و معافباشتتتنيات و عوارض ميات بر ارزش افزوده، مكلف به پرداخت ماليان مشتتتمول نظام ماليد كاال و خدمات از مؤديخر

 ت دارد. يل خدمات موضوعين قبيكنندگان اافتي( صرفاً در مقطع عرضه به دريو پيوهش يشده )خدمات آموزش
 



س يا مواد اوليآ -85 صوالت دخان يه   لين قبيبه ا يص و انباردارير حمل، ترخينظ ين ارائه خدماتيو همچن يگار و مح

 گردند؟  يم عوارض( %3ات و يمال %12محصوالت، مشمول نرخ خاص )

ستناد مفاد تبصره ماده )  ج:  س ي( قانون موصوف، نرخ مال 38( و بند ب ماده )16به ا  %15 يگار و محصوالت دخان يات و عوارض انواع 

شد. ل يعوارض( م %3ات و يمال 12%) ضه و هم ن يبا س يه به منظور تولين واردات مواد اوليكن عر سا يد  از  ير محصوالت دخان يگار و 

شده )   يم فرآورجمله توتون خا صول دخان   ين ستفاده به عنوان مح س يرقابل ا ه ن ارااياف و هم نيپنبه و الگار، نوار اوبي(، كا ذ 

ات و يمال %5/1) يص و حمل و نقل مشتتمول نرخ عمومي، ترخير خدمات انباردارينظ يگار و محصتتوالت دخانيخدمات به انواع ستت

 باشند.  يعوارض( م 5/1%
 

 د؟ يح  دهيبر ارزش افزوده را توضات يقانون مال يهانرخ -86

 گردند:  يم يبندخاص طبقه يهاو نرخ يقانون مذكور در قالب نرخ عموم يهانرخج: 

الزم رد. يگيبرم از كاالها و خدمات را در يعيف وستتيعوارض( كه ط %5/1ت و يمال %5/1) %3عبارت استتت از نرخ برابر  ينرخ عموم

 عوارض( تغيير يافته است. %18ماليات و  %22) %4اليات بر ارزش افزوده به نرخ م 1/1/1390بيادآوري است كه از 

د و نفت گاز و يبه عنوان عوارض بر نفت سف  %10عوارض(، نرخ  %10ات يمال %12ات و عوارض )يمال %15خاص: شامل نرخ   يهانرخ

 باشد.  يم %5/1گاز و نفت كوره معادل د، نفت يات نفت سفيان حكر است نرخ ماليبه عنوان عوارض بر نفت كوره. شا %5نرخ 
 

 باشد؟  يز ميتون نيبه روغن ز ي(، قابل تسر12( ماده )4موضوع بند ) يت روغن نباتيا معافيآ -87

ستناد بند ) ينظر به اج:  ات و عوارض معاف  ياز پرداخت مال يه نباتيات بر ارزش افزوده، انواع رو ن پاي( قانون مال12( ماده )4نكه به ا

شد،  يم شد. در خصوص   يت مذكور ميتون مشمول معاف ياز جمله رو ن ز ييكننده ن اقابل عرضه به مصرف   ينبات يهالذا رو نبا با

سترداد مال  ياگونگ شتباهاً پرداخت شده است، با توجه به دستورالعمل      يات و عوارض يا   ياتيبه اداره امور مال يست يبايصادره م  كه ا

 مربوط مراجعه شود. 

 

 باشند؟  يات و عوارض ميمالس به دست آمده در كارخانجات قند، مشمول مالا فروش يآ -88

 باشد.  ين قانون ميات و عوارض موضوع ايور بوده و معاف از ماليجزا خورار دام و ط ( قانون، مالق12( ماده )15طبر بند )ج: 

 

صاد ژيو ينعتص _يات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاريقانون مال ياجرا يچگونگ -89 ستناد   يه اقت به ا

 د. ي( قانون مذكور را شرح ده52( و )13(، )7( )6مفاد مو اد )

، در داخل ييه اقتصاد يو و يتتتت صنعت يم در مناطر آزاد تجاريمق ين اشخاص و فعاالن اقتصاد  يمابي. مبادالت كاالها و خدمات ف1

 باشند.  يشده نماد يات و عوارض موضوع قانون ياد شده، مشمول ماليمحدوده مناطر 

اد  ين واردات كاال و خدمات از خارج از كشتتور به مناطر ي. صتتادرات كاالها و خدمات از مناطر مذكور به خارج از كشتتور و هم ن2

 باشد.  يات و عوارض موضوع قانون نميشده مشمول مال

 باشد.  يات و عوارض ميكشور مشمول پرداخت مال ياد شده به قلمرو گمركي. واردات كاال و خدمات از مناطر 3

ر يات بر ارزش افزوده، صادرات كاالها و خدمات، صرفاً به خارج از كشور از طر   ي( قانون مال13ان حكر است به استناد مفاد ماده )  يشا 

پراخت شتتده بابت آن ا با ارااه برگه  يهااتيباشتتد و مالين قانون نميات و عوارض موضتتوع اي، مشتتمول ماليرستتم يخروج يمباد

 گردد.ي)در مورد كاال( و اسناد و مدارر مثبته، مسترد م يصادره توسط گمرك يجخرو



 ات بر ارزش افزودهيدر خصوص پاسخ به سواالت در مورد قانون مال ياتيبخشنامه سازمان امور مال

 12/11/1388:   خيتار      28004شماره : 
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 ات بر ارزش افزودهيقانون مال 42ماده ( 4ر تبصره )يقسمت اخ ييدستورالعمل ضوابط اجرا
 گردد . ين و ج ت اجراا ابالغ ميير تعيبه شرح ز ات بر ارزش افزودهيقانون مال 42ماده  (4تبصره )ر يقسمت اخ ييضوابط اجرا

 باشد . ير مين ضوابط به شرح زيواژه ها و اصطالحات بكار رفته در ا يمعان -۱

 افزوده.ات بر ارزش يقانون مال : قانون

 باشد . يقانون م 42ماده  4ر تبصره يات نقل و انتقال خودرو ،موضوع قسمت اخيمنظور استرداد مال : ستردادا

 . يا حقوقي يقيا موكل اعم از اشخاص حقيمعامل  : يمتقاض

وست به دفتر اسناد   ي،مراتب را به موجب فرم پ ات نقل و انتقال و عدم انجام معاملهيمكلف است در صورت پرداخت مال   يمتقاض  -۲
 .ديمعامله اعالم نما انجام يافت گواهيج ت در يرسم

سناد رسم   -۳ ضم  وست يد عدم انجام معامله به موجب فرم پييست ضمن تا  يبا يم يدفتر ا س  ي،با  صل ر   يد )قبض بانكيمه نمودن ا
سم     سناد ر سا دفتر ا سم     و پرداخت كننده ي(ن سناد ر ضاا دفتر ا ض ي،مراتب را از طر يمم ور به م ر و ام امور  به اداره ير متقا

 . ديربط اعالم نمايارزش افزوده ح ياتيمال

سا رس  يكه هر يدر مواردتتتت ۴ سناد رسم   ايمخصوص پرداخت كننده   (يد پرداخت )قبض بانكيك از ن شد،   يدفتر ا   مفقود شده با
سناد رسم    .  دين ضوابط اقدام نما يوست ا يطبر فرم نمونه پست نسبت به ارااه تع د نامه   يبا يم يا متقاض ي يحسب مورد دفتر ا

 . خواهد بودپذير امكان ا اخذ تع د نامه طبر مقرراتيروز پس از تار ينگونه موارد ،استرداد سيدر ا

 ت اشخاص موصوف،يو با احراز هو 4و  3، 2 يبندها ربط مكلفند پس از اخذ مدارر موضوعيارزش افزوده ح ياتيادارات امور مالت  ۵
 . اقدام الزم را بعمل آورند يجار يها ياسترداد از محل وصول مورد طبر مقررات نسبت بهحسب 

ــ ۶ ضافه  42ماده  4ات نقل و انتقال موضوع تبصره   يكه ماليياز آنجاــ سترداددر ا يگردد بنابرا ينم يات تلقيمال يپرداخت قانون ،ا نگونه  ين ا
 .نخواهد بود قانون 17ماده  6تبصره  موارد ،مشمول

 وفتتر   ن ضتتتتوابتتط نتتبتتوده ويتتمشتتتتمتتول ا يلتتيتتات نتتقتتل و انتتتتتقتتال بتته هتتر دلتتيتتمتتالتت ياضتتتتافتته پتترداختتتتت ــــــ ۷
صل ن م قانون،  يين نامه اجراييآ 12مقررات ماده  صو    ف ضوع ت  22/07/1389ر مورخ  43886ت /163472شماره   ب نامهيمو

ضافه پرداخت  يمبن ون اقتصاد يس يران محترم عضو كم يوز از  و پس يقانون حسب درخواست مود   42ات موضوع ماده  يمال يبر ا
س  سم    يربط و احراز آن با گواهيح ياتيماموران مال يدگير سناد ر صره   و يدفاتر ا صول  17ماده  6با توجه به تب   يقانون از محل و
 بود م مستردد خواهد شد قابل استرداد خواهديمستق يات هايبرابر مقررات قانون مال يدرآمد عموما يو  يجار

 

 يعسكر يعل
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 مأخذ و محاسبه جرائم مالياتي قانون ماليات بر ارزش افزوده
   02/05/1389تاريا: - 7821شماره:

( قانون ماليات بر ارزش افزوده به 23( و )22مواد)نظر به طرح ستتواالتي در خصتتوص اگونگي محاستتبه جراام مالياتي موضتتوع  
 دارد:منظور اتخاح رويه واحد مقرر مي

ضه   ( قانون در موارد بندهاي شتتش گانه ماده مزبور،22موضتتوع ماده) جراام محاستتبه ماخذ .1 ماليات و عوارض متعلق به عر
راي تحصرريل کاالها يا خدمات در هنا   کاالها يا ارائه خدمات طي دوره، قبل از کسررر ماليات و عوارض درداختي ب

 دوره خواهد بود.
ماليات و عوارض متعلق به دوره دس از کسررر ماليات و عوارض  ( قانون،23مأخذ محاستتبه جراام تاخير موضتتوع ماده)   .2 

نشده    ( در ماه،نسبت به ماليات و عوارض پرداخت %2كه به ميزان دو درصد) باشد، درداختي و قابل کسر)اعتبار مالياتي( مي 
گردد. در صورتي كه مدت تأخير كمتر از يك ماه باشد،به ميزان مدت تأخير كمتر از يك   و مدت تأخير محاسبه و مطالبه مي 

 ماه نيز جريمه قابل محاسبه و مطالبه است.
شمول  مؤدي انان ه .3  ضوع  نام ثبت عدم جريمه م سليم  عدم جرينه مطالبه گردد، قانون( 22)ماده( 1)بند مو  تا اظهارنامه ت

سايي   يا نام ثبت تاريخ شد مي منتفي مورد حسب  شنا صرفاً از تاريا ثبت نام يا     با سليم اظ ارنامه  و مطالبه جريمه عدم ت
( ماده مذکور در يک محدوده زماني 5( و )1بنابراين مطالبه توأم جرايم بندهاي)شناسايي حسب مورد موضوعيت دارد،

 معين موضوعيت نخواهد داشت.
تورت  رد .4  تدم  ص تعادل  قانون،( 22)ماده( 2)بند موضوع صورتحساب صدور ع تك  م تر    ي تراب تات    ب تالي توارض  و م تعلر،    ع تت   م

ضوعيت      4( و )3بنابراين مطالبه جرايم بندهاي ) گردد.ه محاستتبه و مطالبه ميجريم ساب مو صورتح ( در مورد هنا  
 نخواهد داشت.

انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه اولين دوره مالياتي که مؤدي مشنول ثبت نام . مهلت مقرر براي ثبت نام مؤديا ،دايا  5 
شد.    شد،مي با رت عدم ثبت نام مؤديان در م لت مزبور،جريمه عدم ثبت نام از تاريا اولين صتتو در و اجراي قانو  خواهد 

 واهد بود.دوره شمول اجراي قانون تا تاريا ثبت نام يا شناسايي حسب مورد قابل محاسبه و مطالبه خ
ماليات و عوارض متعلق که جزء اقالم اطالعاتي صورتحساب طبق ننونه  صادره يهاصورتحساب   در مؤدي كه صورتي  در .6 

ست، را درج نننايد،      شور ا سازما  امور مالياتي ک  پند و بيستتت معادل اي جريمه مشتتمول نير صتتورت اين در اعالمي 
 .بود خواهد قانون( 22)ماده( 4)بند موضوع متعلر عوارض و ماليات( %25)درصد

  عتتوارض و متتالتتيتتات   متتورد در ( قررانررو  23مرربرردأ احررتسرررراب جررريررنرره ترر خرريررر مرروضررررو  مرراده)        .7 
تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي و سر رسيد  ( هر دوره مالياتي،اعم از ابرازي مؤدي يا مطالبه شدهاخت نشده)پرد

 بود.درداخت ماليات و عوارض دوره مزبور خواهد 
ودرو،تاريا تكميل خ انواع انتقال و نقل ماليات مورد در قانون اين( 42)ماده( 3)تبصره ( الف)بند موضوع  جريمه احتساب  مبدأ .8 

 مأخذ محاسبه باشتد.و صدور اسناد تنظيمي)اعتم از بتيتع قتطعتي، صتلت ، هبه و وكتالتت فروش(در دفاتر اسناد رسمي مي  
يا متتتتابه التفتتتتاوت)در متتتتواردي كه ماليات كمتر از ميزان مقرر پرداخت شده( پرداخت نشده   جريمه مزبور،ماليات متعلر

صد)  مي شد كه به ميزان دو در شد، براي مدت كمتر از يك ماه      %2با سبه و مطالبه خواهد  سبت به مدت تأخير محا ( در ماه ن
 ور  ير قابل بخشودگي است.باشد. شايان حكر است كه جريمه مذكنيز جريمه قابل محاسبه و مطالبه مي

(، انان ه ظرف 17( ماده )6ع تبصره)موضو مؤديان از دريافتي اضافه مبالغ پرداخت در تأخير( جريمه)خسارت( %2)درصد دو .9 
م لت سه ماه از تاريا درخواست مؤدي مطابر ضوابط اجرايي استرداد مسترد نگردد به مأخذ مبلغ اضافه دريافتي احراز شده  

مدت تأخير)از تاريا انقضتتاي م لت مذكور لغايت تاريا استتترداد مبالغ اضتتافه دريافتي( محاستتبه و پرداخت    و نستتبت به
گردد.در صتتورتي كه مدت تأخير كمتر از يك ماه باشتتد،به ميزان مدت تأخير كمتر از يك ماه نيز خستتارت)جريمه( قابل  مي

 باشد.محاسبه و پرداخت مي
 نيز مدارر  و استتتناد  ارااه  عدم  جريمه  و متعلر ماليات  ( %25)معادل  دفاتر  ارااه  عدم  ، جريمه (22)ماده ( 6)بند  استتتتناد  به  .10 

عادل  يات  ( %25) م مدارر خودداري             م مال ناد و  فاتر و استتت اه د يان از ارا كه مؤد نابراين در صتتتورتي  هد بود.ب تعلر خوا



است عدم ارااه صورتحساب،در حكم عدم   باشند.بدي ي( ماليات متعلر مي%50نمايند،مشمول پرداخت جريمه جمعاً معادل)
ليكن دفاتر و ديگر استتناد و مدارر درخواستتتي  صتتدور آن بوده و در صتتورتي كه مؤديان از ارااه صتتورتحستتاب خودداري،

شته و در اين حالت وصول جريمه بند)  22( ماده)2مأمورين مالياتي را ارااه نمايند وصول جريمه موضوع بند)   (  6( كفايت دا
  واهد داشت.موضوعيت نخ

 

 چگونگي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص خدمات 

  حمل و نقل دريايي بار
 29/08/1392تاريا:     /ص15332/200شماره:

نظر به اينكه در خصتتوص شتتمول قانون ماليات بر ارزش افزوده، نستتبت به خدمات حمل و نقل بين المللي دريايي با ستتؤاالت و  
صالح و احكام مقرر در مواد   اب اماتي مطرح  شده از مراجع قانوني حي قانون ماليات  « 15»و « 1»گرديده، لذا با توجه به مجوز اخذ 

هاي حمل و نقل بين المللي كاال  آيين نامه تأستتيس و فعاليت شتتركت«1»بر ارزش افزوده و نيز تعريف مذكور در بند)الف( ماده 
از جابه جايي و حمل كاال از نقطه اي در داخل يك كشتتتور به نقطه اي در داخل              حمل و نقل بين المللي كاال عبارت    »مبني بر 

ست    شور ديگر با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر آن ا صحي  قانون و مقررات و هم نين اتخاح رويه واحد  «ك ؛به منظور اجراي 
 دارد:مقرر مي

کشور و بالعکس به صاحبا  کاال، به عرررنوا  حنل و ارائه خدمات حنل و نقل دريايي برررار بين بنادر ايرا  و خارج از 
 باشد.نقل بين النللي مرحسوب شرده و مرشنول مراليات و عوارض ارزش افزوده نني

ا ها به نسبت كارمزد دريافتي آن  ها و نمايندگيبدي ي است معافيت مزبور قابل تسري به خدمات ارااه شده از سوي كارگر گزاري    
 و نقل از قبيل تخليه،بارگيري، يدر كشي،سوخت رساني و ... در داخل ايران نخواهد بود. بابت خدمات جانبي حمل

 علي عسکري

 رييس کل سازما  امور مالياتي کشور
 

 



 هيأت عمومي ديوان  4/9/1392مورخ  619-612ابالغ دادنامه شماره 

 26/5/1388مورخ  54409عدالت اداري در رابطه با بخشنامه شماره 
 05/03/1393تاريا: - 29/93/200شماره:

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  04/09/1392مورخ  619-612دادنامه شماره   
  صنعتي با  -نظر به اينكه به موجب رأي مذكور فعاليت در محدوده مناطر آزاد و وييه تجاري -1

 590موضوع ماده   اقامت اشخاص در مناطر مذكور مالزمه داشته و اين اقامت منصرف از اقامت   
بنابراين کليه اشررخاح حقيقي و حقوقي که در مناطق ياد قانون تجارت اعالم شتتده استتت، 

ننايند،مقيم محسررروب   شرررده با اخذ م وز از مراجي صي صرررالع به فعاليت مبادرت مي      
 -تجاري  آزاد مناطر  اداره اگونگي قانون  13 ماده  با  مطابر  و مذكور  مراتب  به  بنا  و گردند مي

سالمي  م وريج صنعتي  صالحات  و 7/6/1372 مصوب  ايران ا   «4»ماده پاياني فراز و آن بعدي ا
و   11/03/1384ي جم وري استتالمي ايران مصتتوب اقتصتتاد وييه مناطر اداره و تشتتكيل قانون

هاي داراي مجوز از مراجع حي صتتتالح در  قانون ماليات بر ارزش افزوده، فعاليت      52حكم ماده  
پرداخت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده نخواهند مناطر ياد شده،مشمول 

 بود.
صادي، مرجع حي    -با توجه به قوانين و مقررات مناطر آزاد تجاري -2 صنعتي و مناطر وييه اقت

سيول مناطر حيربط            سازمان م سب مورد، صادي ح صدور مجوز فعاليت براي فعاالن اقت صالح 
شمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه كاال و ارااه    خواهد بود. بنابراين شرط عدم  

خدمات توستتط فعاالن اقتصتتادي در مناطر مذكور داشتتتن مجوز فعاليت از مراجع حي صتتالح  
)طبر نمونه پيوستتت(، متضتتمن درج نوع فعاليت در آن بوده و تاريا صتتدور مجوز مالر عمل   

صتتتادر گرديده، مجوز صتتتادره از تاريا الزم     خواهد بود. لكن در مواردي كه مجوز فعاليت قبالً    
االجرا شدن اين بخشنامه)تاريا صدور رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري(مبناي عدم شمول 

 ماليات و عوارض خواهد بود.
 1394 /26/01مورخ 6/94/200( اصالحي بر اساس بخشنامه شناره 2بند )"     

با توجه به قوانين و مقررات مناطق آزاد ت اري ر صنعتي "به شرع صيل جايگزين ميگردد:
و مناطق ويژه اقتصادي، مرجي صيصالع صدور م وز فعاليت براي فعاال  اقتصادي حسب       

، سررازما  مسررمول مناطق صيربا خواهد بود. بنابراين شرررش عدم شررنول ماليات و   مورد
 در اقتصررادي فعاال عوارض ارزش افزوده نسرربت به عرضرره کاال و ارائه خدمات توسررا 

 مورد حسررب ويژه و آزاد مناطق مسررمول سررازما  از فعاليت م وز داشررتن مذکور مناطق
وسررا سررازما  مناطق از تاريخ صرردور با  ت صررادره م وزهاي کليه بنابراين. بود خواهد

  اعتبار مناش( 1/7/1387)افزوده ارزش بر ماليات قانو  شررد   االجرا الزم رعايت تاريخ
 صررردراالشررراره بخشرررنامه   تاريخ  از دس صرررادره م وزهاي  اسرررت بديهي . بود خواهد 

بايست مطابق ننونه ديوست بخشنامه صدراالشاره اعالم شده از سوي          مي( 5/3/1393)
هايي که به موجب سازد در مورد درونده سازما  امور مالياتي کشور باشد.خاطر نشا  مي    

هاي حل اختالف مالياتي     هي ت مقررات قانوني، قابل طرع در مراجي دادرسررري از جنله     
هاي مذکور موظفند با باشررد، ننايندگا  هي تموضررو  قانو  ماليات بر ارزش افزوده مي

 " ند.يننا يرعايت مفاد اين بخشنامه و لحاظ ننود  واقعيت امر اصدار رأ

،تحت همين عنوان خواهد بود «مجوز فعاليت»عدم شمول ماليات و عوارض مستلزم دريافت   -3 
 باشد.مل عناوين تأييديه و يا گواهي انجام فعاليت و ساير عناوين مشابه نميو شا



قانون ماليات بر ارزش افزوده، اشخاصي كه به عرضه كاال و ارااه  8از آنجاايكه به موجب ماده  -4
نمايند به عنوان مؤدي شتتناخته شتتده و مشتتمول خدمات و واردات و صتتادرات آن ا مبادرت مي

باشتتند، لذا مادامي كه اشتتخاص مقيم مناطر مذكور،    ليات بر ارزش افزوده ميمقررات قانون ما
كاال يا خدمت مشتتمول ماليات و عوارض را از مؤديان مشتتمول و ثبت نام شتتده واقع در قلمرو  
گمركي)خارج از مناطر ياد شتتده( خريداري نمايند، مكلف به پرداخت ماليات و عوارض مطالبه 

 د.شده از سوي آنان خواهند بو
 مسيوليت حسن اجراي اين بخشنامه بر ع ده مديران كل محترم امور مالياتي خواهد بود.

 علي عسکري
 رئيس کل سازما  امور مالياتي کشور

  

 

 1393-3-5مورخ  200-93-29تاريخ اجراي بخشنامه شماره  
 1394-1-26تاريا:  200-94-6شماره:

 

و به موجب پاسا استعالم شماره  1393-3-5مورخ  200-93-29پيرو بخشنامه شماره 
لت اداري مبني    1393-11-27مورخ  200-138019-230-5000 بر اين از ديوان عدا

( قانون تشتتتكيالت و آيين دادرستتتي ديوان عدالت اداري در خصتتتوص     13كه حكم ماده )  
ديوان ابطال نگرديده است، مجري   كه از سوي  1388-5-26مورخ  54409بخشنامه شماره   

 گردد:( بخشنامه مذكور به شرح حيل اصالح مي2نخواهد بود، بنابراين بند )
با توجه به قوانين و مقررات مناطر آزاد تجاري ت صنعتي و مناطر وييه اقتصادي،   

، سازمان مسيول   مرجع حيصالح صدور مجوز فعاليت براي فعاالن اقتصادي حسب مورد    
حيربط خواهد بود. بنابراين شتتترط عدم شتتتمول ماليات و عوارض ارزش افزوده مناطر  

سط      ضه كاال و ارااه خدمات تو سبت به عر صادي  فعاالن ن شتن  مذكور مناطر در اقت  دا
 بنابراين. بود خواهد مورد حستتب وييه و آزاد مناطر مستتيول ستتازمان از فعاليت مجوز
 االجرا الزم تاريا رعايت با صدور  تاريا از مناطر سازمان  توسط  صادره  مجوزهاي كليه

اعتبار خواهد بود. بدي ي استت   مناط( 1387-7-1)افزوده ارزش بر ماليات قانون شتدن 
شاره )       صدراال شنامه  صادره پس از تاريا بخ ست مطابر   ( مي1393-3-5مجوزهاي  باي

 اشد.ب نمونه پيوست بخشنامه صدراالشاره اعالم شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور
هايي كه به موجب مقررات قانوني، قابل طرح سازد در مورد پرونده خاطر نشان مي 

هاي حل اختالف مالياتي موضتتتوع قانون ماليات بر در مراجع دادرستتتي از جمله هيأت
هاي مذكور موظفند با رعايت مفاد اين بخشنامه باشد، نمايندگان هيأت ارزش افزوده مي

   ند.ينما ياصدار رأو لحاظ نمودن واقعيت امر 
 علي عسکري



 رييس کل سازما  امور مالياتي کشور
 

 
 

 1388-05-26مورخ  54409رفع ابهامات نحوه اجراي مقررات بخشنامه 
 1394-5-10تاريا:- 200-94-47اره:شم

 1388-05-26مورخ  54409رفي ابهامات نحوه اجراي مقررات بخشنامه   
  ،1388-05-26 مورخ 54409 شتتماره ( بخشتتنامه1)نظربه اينكه در خصتتوص نحوه اجراي بند 

صادي مقيم در مناطر    مبادالت كاالها و خدمات في» اينكه بر مبني شخاص و فعاالن اقت مابين ا
شمول ماليات و        شده م صادي در داخل محدوده مناطر ياد  صنعتي و وييه اقت آزاد تجاري تتتتت 

لذا به منظور رفع اب ام و اتخاح رويه اب اماتي بروز نموده، « باشتتدعوارض موضتتوع اين قانون نمي
 دارد:واحد مقرر مي

 اين موضررو  خدمت ارائه که به عرضرره کاال يا از آنجايي كه اشتتخاص مقيم مناطر مذكور
در زمره مؤديان مشمول ثبت نام و اجراي  ننايند،مي مبادرت مزبور مناطق محدوده در قانو 

مقررات اين قانون، از جمله مطالبه و وصتتول اين قانون محستتوب نشتتده و در خصتتوص اجراي  
يداران در      يات و عوارض از خر ناطق آزاد ت اري رررررر صرررنعتي و ويژه        مال حدوده م م

صادي  صادي مقيم مناطر مزبور نگرديده بيني پيش آنان براي تكليفي ،اقت ، ، بنابراين فعاالن اقت

فنظر از محل اقامت    ، صرررردر داخل محدوده مناطق    در مواقع عرضتتته كاال يا ارااه خدمت      
شت.    خريدار صول ماليات و عوارض نخواهند دا صوص مطالبه و و ضمناً كاالهاي    ، تكليفي در خ

صنعتي و وييه اقتصادي كه حسب مقررات مربوط     -توليد و پردازش شده در مناطر آزاد تجاري 
رض گردد، در صورت ورود به قلمرو گمركي كشور مشمول ماليات و عواتوليد داخل محسوب مي
 ارزش افزوده خواهد بود.

گردد گمرر جم وري استتتالمي ايران در رابطه با واردات كاال از مناطر فوق      خاطر نشتتتان مي 
الذكر به قلمروگمركي كشتتور، اعم از اينكه كاال توستتط خريدار يا فروشتتنده وارد شتتود و فارغ از 

شمول حقوق ورودي   صره )  شمول يا عدم  ست در اجراي تب ( قانون ماليات  20( ماده )1، مكلف ا
( قانون مذكور، ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلقه را با        15و با رعايت ماده )     بر ارزش افزوده

 توجه به نرخ قانوني وصول نمايد.
  

 علي عسکري

 رييس کل سازما  امور مالياتي کشور
 

  
 

 

 معافيت وجوه ارز دريافتي و ارائه خدمات دفاتر نمايندگي 

 در ايرانخارجي  هايبانک
 09/11/1391تاريا:  - 22109/200شماره:  

 

نظر به اينكه درخصتتتوص اگونگي اجراي مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده، توستتتط دفاتر  
نمايندگي بانك اي خارجي ستتؤاالتي مطرح گرديده، به منظور اجراي صتتحي  قانون و هم نين  
صالح مبني        صادره توسط مراجع حي صوبه  اتخاح رويه واحد براي مؤديان و ادارات امور مالياتي، م

تجوز بانك مركزي فعاليت             د»بر اينكه  تران كه با م تي در اي تاي خارج ت  تي بانك تندگ تاي فاتر نم
بانك ا و ادارات مركزي متبوع خود در             مي نمايند بابت وجوه ارزي دريافتي توستتتط دفاتر مذكور از 



ر  ( قانون ماليات ب12( ماده )11خارج از كشور و ارااه خدمات آن ا در ايران جزا فعاليت اي بانكي بند )
 گردد.ج ت اطالع و اقدام الزم حسب مفاد مصوبه ارسال مي« گردند.ارزش افزوده محسوب مي

 علي عسکري

 رئيس کل سازما  امور مالياتي کشور
 

 
 

 

 شمول يا عدم شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده 

  بر يارانه پرداختي دولت بابت برق
 28/01/1390تاريا:ت  1393/200شماره:

شماره  با توجه   ست( از آنجاييكه     12/10/1389مورخ  228655/722به نظريه  صوير پيو معاونت محترم حقوقي رايس جم ور)ت
سوم جزا)ج( بند)  سال  4به موجب فراز  ضه برق به    شركت  1389( قانون بودجه  سبت به فروش و عر هاي توزيع برق مكلف اند ن

ت آن را در دفاتر شتتركت به حستتاب بستتتانكار دولت منظور نمايند.   مشتتتركين با قيمت تعيين شتتده اقدام نمايند و مابه التفاو 
( قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده و يارانه 14شود مصداق ماده )  بنابراين مبلغي كه در صورتحساب برق براي مشترر درج مي    

 باشد.پرداختي دولت بابت برق موضوعاً از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج مي
 عسکريعلي 

 رئيس کل سازما  امور مالياتي کشور
 

 

  اخذ ماليات بر ارزش افزوده از خدمات دفع فاضالب
 10/02/1393تاريا:  - /د377/260شماره:

، نظريه شتتتماره    03/07/1389مورخ  147699/9258موضتتتوع نظريه شتتتماره     09/08/1389مورخ  13696پيرو بخشتتتنامه شتتتماره     
در مواردي كه وجوه در قبال ارااه خدمات اخذ »داردمعاونت محترم حقوقي رايس جم ور كه مقرر مي 12/03/1392مورخ  59319/9258

 گردد.ج ت اطالع و اقدام الزم ابالغ مي« باشد)مانند كارمزد دفع فاضالب( مشمول عمومات قانون ماليات بر ارزش افزوده مي شودمي
 عليرضا طاري بخش

 معاو  ماليات بر ارزش افزوده
 

 
 

 نحوه محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب
 09/08/1389 تاريا: - 13696 شماره:



معاونت محترم حقوقي رايس  3/7/1389مورخ  147699/9258با تتوجته بته نتظتريته شماره        
جم ور و به منظور وحدت رويه در مورد نحوه محاستتبه ماليات بر ارزش افزوده و عوارض متعلر 

 دارد:ب ا و ارااه خدمات آب مقرر مي به آب
( قانون ايجاد  3( و )2هاي)وجتوه دريتافتتي از متشتركتين تحت عناوين ضريب تعديل و تبصره     

، و 1377آب ش ري مصوب سال     يهاشبكه  بازسازي  و هاي فاضالب تس يالت براي توسعه طرح  
تنوان حتقوق ع           ته به ع تواردي ك تشعاب در م ها ثبت مومي در حسابهم تنين وجتوه حتر ان

گردد. بنابراين به عنوان مأخذ محاستتتبه         گردد، جزا ب اي آب يا خدمت ارااه شتتتده تلقي نمي      
 ماليات و عوارض ارزش افزوده محسوب نخواهد شد.

( قانون ماليات بر ارزش افزوده، مأخذ محاستتبه ماليات و عوارض 14از آنجاييكه به استتتناد ماده)
ساير مبالغ مندرج در قبوض از     ب اي كاال يا خدمت مندرج  ساب خواهد بود، بنابراين  صورتح در 

باشتتتد،   قبيل آب ب ا و آبونمان و جريمه مازاد بر الگوي مصتتترف كه ماهيت آن نرخ آب ب ا مي          
 باشد.مشمول ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مي

 

 محند قاسم دناهي
 معاو  ارزش افزوده

 

 
 03/07/1389تاريا: - 147699/9258شماره:

  
 جناب آقاي غضنفري

 وزير محترم بازرگاني
  

 سالم عليکم
  

شماره     شت به نامه  سبه ماليات بر ارزش افزوده خدمات آب،     23/7/1388مورخ  20720/1با احترام، بازگ صوص نحوه محا در خ
سه مورخ     ضوع در جل ضور نمايندگان وزارت نيرو   27/4/1389مو شرح     با ح سي قرار گرفت و به  صاد و دارايي مورد برر و امور اقت

 گردد:حيل نظريه اين معاونت اعالم مي
با التفات به اظ ارات نمايندگان وزارت بازرگاني و ستتازمان حمايت از مصتترف كنندگان و توليدكنندگان و وزارت نيرو و ستتازمان 

ي ياد شده و با عنايت به اينكه در قبوض)صورتحساب مشتركين آب( امور مالياتي كشور و مستندات ارااه شده از سوي دستگاه ا
( و ضريب تعديل  3( و )2هاي )عالوه بر آب ب اا آبونمان آب و جريمه مازاد بر الگوي مصرف، مبالغ ديگري نيز تحت عنوان تبصره

گردد در و از مشتتتركين اخذ ميكل صتتورتحستتاب مذكور به عنوان ماليات بر ارزش افزوده محاستتبه   %3گردد و ن ايتاً درج مي
تبكه      7حاليكه مطابر تبصره) تازي ش تازس ت تصوب     ( قانون ايجاد تس يالت براي توسعه طرح اي فاضالب و ب ت ري م ت هاي آب ش

عالوه بر نرخ اي متصوب حر انشتعاب آب و آب %1به شتركت اي آب و فاضالب استاني اجازه داده شده به ميزان متوسط  1377
نمتايند. بنتابراين وجته متوضوع تبصتره مترقتوم مازاد بر نرخ مصوب آب         ح اي فاضالب در دست اجرا دريتافتت  ب ا را ج ت طر

صره )    ب ا مي ضاً در تب شد. اي صورت عليحده      (قانون ماراالذكر وجوهي اخذ مي3با صرف نظر از موقعيت قانوني آن كه به  شود كه )
ن وزارت نيرو جنبه مشتتاركت مالي مردم داشتتته و خارج از تعرفه آب ب ا تلقي  باشتتد( برابر اعالم نمايندگادر دستتت بررستتي مي

( به وزارت نيرو اجازه داده  8/9/1385مورخ  50088/8/309مصوبه شوراي اقتصاد)به شماره     « 2»گردد، هم نين مطابر بند مي
تنابع درآمد ش رهاي باالي       تشي از م ت تخ زار نفر را براي كمك به ش رهاي ه 250شده است تحت عنوان ضريب تعديل ش ري ب

( 3( و )2هاي )هزار نفر اختصاص دهد،علي ذا وجوه دريافتي از مشتتركين تحتت عتناوين ضتريب تعتديل و تبصره      250كمتر از 
ب ( قانون ماليات بر ارزش افزوده مصتتو14گردد ن ايتاً با التفات به ماده )ياد شتتده جزا ب اي آب يا خدمت ارااه شتتده تلقي نمي

دارد مأخذ محاسبه ماليات ب اي كاال يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. بنابراين صرفاً آب ب ا و آبونمان و  كه اشعار مي  1387



صارف باال مي    صرف كه ماهيت آن نرخ آب ب ا در م ضوع مواد)     جريمه مازاد بر الگوي م شمول ماليات بر ارزش افزوده مو شد م ( و 16با
 باشد.لذكر مي( قانون فوق ا38)

 سيد عيسي حسيني

 معاونت حقوقي رياست جنهوري
 

 

 CNG هاي عرضه گازچگونگي محاسبه و وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده جايگاه
 07/10/1390تاريا: - 13328شماره:

 

تراي قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط جايگاه            تحوه اج تطه با ن تكه در راب ته اين تظر ب هاي  ن
 مورخ13465 شتتتماره  يها نامه   به  توجه  با  لذا . باشتتتد مي مطرح ستتتؤاالتي CNG گاز عرضتتته 

 به  عنايت   با  و اقتصتتتادي تحول كارگروه  محترم دبير 8/4/1390 مورخ 73955 و 27/8/1390
ماهنگي  ته  صتتتورت ه گذاري تكليفي      خصتتت در حيربط مراجع با  گرف مت  وص عرضتتته و قي

ماليات بر ارزش افزوده( و به منظور وحدت رويه معاونت  9/8/1390)صورتجلسه مورخ   CNGگاز
هاي عرضتتته  در رستتتيدگي به پرونده مالياتي ارزش افزوده شتتتركت ملي گاز ايران و جايگاه           

 :داردمي مقرر CNGگاز
يات   اينكه  به  توجه  با  .1 گاز   در افزوده ارزش عوارض و مال حاظ  CNG قيمت فروش تكليفي   ل

ست  شده  سبه  ماخذ بنابراين ا   سپ تكليفي فروش قيمت افزوده، ارزش عوارض و تماليا محا
 .بود خواهد متعلر افزوده ارزش عوارض و ماليات كسر از

 ريال 2600 مبلغها جايگاه به 1390 سال در گاز ملي شركت  توسط  CNG فروش تكليفي گاز مثال:
ريال تعيين  3000هم نين قيمت فروش گاز مزبور توسط جايگاه به مصرف كننده    و ، شده  تعيين

 گردد:شده است بنابراين ماليات و عوارض ارزش افزوده به شرح زير محاسبه مي
 ماليات و عوارض ارزش افزوده شركت ملي گاز - الف

 (2600÷104×4=)100       ريال
 هاماليات و عوارض ارزش افزوده جايگاه - ب 

 (3000÷104×4=)4/115      ريال 
ماليات و عوارض ارزش افزوده منظور شتتتده در قيمت فروش تكليفي شتتتركت ملي گاز به         

 .بود خواهد احتساب قابل CNG هاي عرضه سوختعنوان اعتبار مالياتي جايگاه
سط    ا افزوده ارزش عوارض و ماليات جمله از افزوده ارزش عوارض و ماليات .2  شده تو شركت   عمال 

 طبر كه  CNG گاز  عرضتتته يها جايگاه   به  CNG گاز  ملي گاز ايران در قيمت فروش تكليفي  
 ركشو  مالياتي امور سازمان  به و دريافتها جايگاه از مذكور اشخاص  توسط  قانون اين مقررات
 .باشدمي فروش به متعلر افزوده ارزش عوارض و ماليات از كسر قابل گرددمي پرداخت

 بر ماليات نظام فراخوان اي از ي هر شتترايط احراز صتتورت در CNG گاز عرضتته يهاجايگاه .3 
 متستتتلي و نام ثبت جمله از قانوني تكاليف انجام به موظف مشتتتموليت تاريا از افزوده ارزش

 .بود خواهند عوارض و ماليات پرداخت و مالياتي اظ ارنامه
هايي كه مشتتتمول اجراي قانون     آن دستتتته از جايگاه     با  رابطه  در مالياتي   امور كل  ادارات .4 

اقدام به ثبت نام و تستتليم اظ ارنامه مالياتي دوره مالياتي   1390باشتتند و تا پايان ستتال مي
 33نمايند، بنابر اختيار حاصتتتل از ماده   گذشتتتته و نيز پرداخت ماليات و عوارض متعلر مي     

 اام مساعدت نمايند.قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص بخشودگي جر
  

 محند قاسم دناهي



 معاو  ماليات بر ارزش افزوده
 

 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده 17ماده  7دستورالعمل رسيدگي موضوع تبصره 
 15/11/1391تاريا:  - 22477/200شماره:

هايي که در موقي خريد    عوارضماليات و   ( قانون ماليات بر ارزش افزوده،   40( و ماده ) 17ماده ) « 7»برابر مفاد تبصتتتره  
گردد، طبق مقررات کاالها و خدمات توسرررا شرررهرداريها و دهياريها براي ان ام وظايم و خدمات قانوني درداخت مي             

 قانوني ياد شده، قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بود.

 باشد:ها و اصطالحات بکار رفته در اين دستورالعنل به شرع زير ميمعاني واژه -1

 باشد.قانون ماليات بر ارزش افزوده مي نو :قا

 باشد.عتوارض متوضتوع فصتل هفتتم قتانتون متاليتات بتر ارزش افتزوده مي ماليات:

تال ي وزارت           دفاتر: تورالعمتل اب تراستاق دتست تاري ا و ب منظور دفاتري است كه براساق آاين نامه مالي ش رداري ا و دهي
 گردد.كشور ت يه و تنظيم مي

دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک رسيدگي ماليات » عبارتست از كليه اسناد و مدارر مندرج در فرم اسناد و مدارک:
 حسب درخواست اداره امور مالياتي حيربط. «و عوارض ارزش افزوده

ش     ماليات و عوارضاعتبار مالياتي: ش رداري ا و دهياري ا در موقع خريد كاال و خدمت م ست كه  مول ماليات بر ارزش هايي ا
صورت نقدي يا              صادره به  ساب اي  صورتح ستناد  ساق نرخ قانوني به مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده و به ا افزوده برا

 .انده يرنقدي پرداخت نمود
منظور وظايف و خدماتي استت كه طبر قوانين و مقررات موضتوعه و مصتوبات مراجع حيصتالح       وظايم و خدمات قانوني:

 گردد.ن و ف رست آن ا توسط سازمان ش رداري ا و دهياري اي كشور به سازمان امور مالياتي كشور اعالم ميتعيي
الزم به حكر است عالوه بر ف رست فوق الذكر، ف رست كاالها و خدمات )درآمدهاي( مشمول و  يرمشمول ماليات بر ارزش      

 مان ش رداري ا و دهياري اي كشور( نيز مالر عمل خواهد بود.افزوده مربوط به ش رداري ا و دهياري ا )اعالمي توسط ساز
رديم و دهياريها  84وظايم و خدمات قانوني شهرداريها در   هاي مذكور ضميمه اين دستورالعمل شامل   ضمناً ف رست  

)حستتب اعالم ستتازمان شتت رداري ا و   رديم 18رديم و فهرسررت کاالها و خدمات )درآمدهاي( مشررنول در  60در 
شماره  دهياري اي كشور به ترتيب طي نامه  ( از تاريا الزم  08/09/1391مورخ  25578و  29/06/1391مورخ  17834هاي 

 مي باشد. شدن قانون قابل اجراااالجراا

 تکاليم مؤديا : -2 
( قانون، در 18ناد ماده )است  به بايستي  اندنبوده گانه پند يهافراخوان مشمول  ش رداري ا و دهياري اي متقاضي استرداد كه قبالً    -1-2

 نظام ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده باشند.
 بر ماليات نظام اجراي مشتتمول نام، ثبت گانه پند يهافراخوان شتترايط براستتاق كه دهياري ا و شتت رداري ا از دستتته آن -2-2 

يد  افزوده ارزش ند هنگرد تاريا  ،ا ظام     01/10/1391از  نام در ن بت  تاريا      مشتتتمول ث يات بر ارزش افزوده بوده و از  مال
ملزم به انجام ساير تكاليف پيش بيني شده در قانون از جمله صدور صورتحساب، محاسبه و درج ماليات و        01/01/1392

سليم اظ ارنامه و پرداخت ماليات و عوارض متعلر هر دوره در موعد مقرر قانوني       ساب، ت صورتح عوارض ارزش افزوده در 
 باشند.و... مي

( قانون و در 21مكلفند اظ ارنامه دوره مالياتي مربوط را مطابر مفاد ماده ) متقاضرري اسررترداد شتت رداري ا و دهياري اي -3-2 
هاي قبل را )در صتتورت عدم تستتليم  هاي مربوط به دورهاظ ارنامهصتتورت تمديد م لت، در زمان تمديد شتتده و هم نين  

 تسليم نمايند. 30/12/1391( مندرج در اظ ارنامه، تكميل و حداكثر تا تاريا بخش )ج 2اظ ارنامه( با انتخاب روش 



بخش )ج(  2يا  1هاي انان ه ش رداري ا و دهياري اي متقاضي استرداد با توجه به اظ ارنامه تسليمي، هيچ يك از روش     -4-2 
روز از تاريا انقضاي  30استرداد ظرف مدت مندرج در اظ ارنامه را انتخاب ننموده باشند، مكلف به تسليم فرم درخواست 

( به اداره 2-3ظ ارنامه و يا زمتان تمتديد شتده )در صتورت تمتديد م لت و همت نين م لت مندرج در بند        م لت تسليم ا
ست در صورت عدم رعايت اين بند و بند     امور مالياتي حيربط مي شند. بدي ي ا ساير مقررا  2-3با ضافه پرداختي با رعايت  ت ، ا

 احراز توسط اداره امور مالياتي حيربط، به حساب ماليات و عوارض دوره بعد منظور خواهد شد. مربوط از جمله رسيدگي و
، درخواستتت 2، درخواستتت انتقال اضتتافه پرداختي به دوره بعدي و منظور از روش 1الزم به حكر استتت منظور از روش 

 باشد.استرداد اضافه پرداختي مي
ست، به       ش رداري ا  -5-2  سب درخوا سناد و مدارر مربوط به معامالت خود را نگ داري و ح و دهياري ا مكلفند كليه دفاتر و ا

 اداره امور مالياتي حيربط ارااه نمايند.
شتت رداري ا و دهياري ا مكلفند ف رستتت خالصتته معامالت مربوط به خريد كاال و خدمت اعم از واردات، داخلي، دارايي و  -6-2 

( پيوستتت ت يه و حداكثر ظرف 1صتترفاً درخصتتوص انجام وظايف و خدمات قانوني را در قالب جدول شتتماره ) ها، هزينه
م لت تعيين شتتده و حستتب ترتيب مقرر در دعوتنامه ارااه دفاتر، استتناد و مدارر، به صتتورت فيزيكي، لوح فشتترده يا از 

سليم نمايند، در  ير   صورت طبر مفاد بند  طرير اينترنت به اداره امور مالياتي حيربط ت ستورالعمل اقدام   3-4اين  اين د
 خواهد شد.

  
 تکاليم ادارات امور مالياتي: -3
صره       -1-3 ضوع تب سيدگي به مو ساير موارد در هر دوره مالياتي،    17ماده  7ادارات امور مالياتي مكلفند در ر قانون و هم نين 

ساق مفاد اين دستورالعمل رسيدگي به عملكرد مؤديان       6ماليات بر ارزش افزوده، با توجه به م لت مقرر در تبصره  برا
قانون اقدام و پس از تأايد گزارش توستتط  26ماده فوق الذكر نستتبت به ت يه گزارش رستتيدگي مالياتي موضتتوع ماده  

سترداد ماليات و عوارض اقدام الزم را به       صدور برگ مطالبه يا ا سبت به  مل عرايس گروه مالياتي مربوط، حسب مورد ن
 آورند.

سبت به ماليات و عوارض      -2-3  ضافه پرداختي )مازاد ماليات و عوارض پرداختي ن سترداد منوط به وجود ا به طور كلي هرگونه ا
 باشد.دريافتي( و رسيدگي به هر دوره مالياتي مي

ش رداري         -3-3  سليم اظ ارنامه مالياتي توسط  ستورالعمل منوط و موكول به ت سيدگي مطابر اين د ا و دهياري ا براي دوره يا  ر
 هاي مربوط اعم از ماضي و آتي خواهد بود.دوره

ش رداري ا و دهياري ا، ادارات امور       -4-3  سط  سناد و مدارر مربوط به انجام خدمات و وظايف قانوني و دفاتر تو صورت عدم ارااه ا در 
ساق        شخيص ماليات و عوارض، برا سيدگي و ت سًا اقدام نموده و ر شندگان     مالياتي رأ شده از خريداران و فرو اطالعات اخذ 

كاالها و خدمات حستتب مورد خواهد بود. بدي ي استتت كه پذيرش هرگونه اعتبار مالياتي با توجه به گزارش رستتيدگي تنظيم 
 باشد.پذير ميشده صرفاً براساق اسناد و مدارر مثبته امكان

( ماده مذكور صتتورت 3( و )2هياري اي بدون رعايت مفاد تبصتتره )قانون براي شتت رداري ا و د 17ماده  7اجراي تبصتتره  -5-3 
 خواهد گرفت.

هاي خريد ش رداري ا و دهياري ا )به استثناي موارد خاصي كه از سوي سازمان امور مالياتي كشور مورد كليه صورتحساب  -6-3 
 ون باشد.قان 19بايست در ااراوب مفاد ماده پذيرش قرار گرفته يا تعيين و اعالم شده( مي

ساب       صورتح سته از  ست آن د سال  بدي ي ا شور كه داراي اطالعات     1391هاي قبل از  سازمان امور مالياتي ك ، مغاير با نمونه 
شد،     شنده با صلي خريدار و فرو ضو  قانو ،    ا صورت احراز درداخت ماليات و عوارض مو به عنوان اعتبار مالياتي قابل   در 

 قبول خواهد بود.
بايستتت به نام يا به موجب استتناد مثبته متعلر به شتت رداري ا و دهياري اي مورد   و مدارر تستتليمي، ميكليه استتناد  -7-3 

 رسيدگي باشد.
سناد و مدارر       -8-3  شي يا كل ا سترداد و در مواردي كه بخ ادارات امور مالياتي موظفند ظرف م لت مقرر قانوني در رابطه با ا

بيشتر باشد، براي احراز صحت اظ ارات ش رداري ا و دهياري اي متقاضي استرداد،       ش رداري ا و دهياري ا نيازمند بررسي   
 از اطالعات اشخاص ثالث استفاده نمايند.



ش رداري ا و دهياري ا در اجراي ماده   -9-3  سي ماليات بر ارزش افزوده خود را به      27انان ه  سابر ش اي ح قانون، تنظيم گزار
ان يا مؤسسات حسابرسي عضو جامه حسابداران رسمي ارجاع نمايند، سازمان          سازمان حسابرسي جم وري اسالمي اير    

حستتابرستتي و مؤستتستتات مذكور مكلف به رعايت مفاد اين دستتتورالعمل نيز خواهند بود. ادارات امور مالياتي مكلفند با  
استتترداد  رعايت كليه مقررات مربوط، حستتب مورد براستتاق گزارش مذكور نستتبت به تنظيم و صتتدور برگ مطالبه يا 

 ماليات و عوارض اقدام نمايند.
ها  ها، بررسي صحت اطالعات مندرج در صورت حسابادارات امور مالياتي مكلف به كنترل اعتبار مالياتي خريد و هزينه -10-3 

( بوده و در صتتورت عدم پذيرش اعتبار مالياتي هريك از 1و مبالغ ماليات و عوارض پرداختي مندرج در جدول شتتماره )
 ( درج گردد.2بايست در جدول شماره )اقالم، اطالعات آن مي

قانون، پس از كستتر مجموع اعتبارات  ير قابل پذيرش مندرج در  17ماده  7الزم به حكر استتت اعتبار مالياتي تبصتتره  
فته شده ( قابل پذيرش خواهد بود و اعتبار مالياتي پذير1( از جمع كل اعتبار مندرج در جدول شماره )2جدول شماره )
گزارش رستتتيدگي به عملكرد مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده نقل و در جمع كل بدهي/ اعتبار     7-5مذكور به بند    

 گردد.گزارش مزبور اعمال مي 2-6قسمت 
سناد و مدارر           -11-3  ش رداري ا و دهياري ا كه به موجب ا سط  شده تو شي از كاالها يا خدمات خريداري  انان ه تمام يا بخ

شخاص از جمله مؤسسات،          ساير ا صورت بالعوض با  مربوط، ماليات و عوارض متعلر توسط آنان پرداخت گرديده را به 
سته كه داراي شخصيت حقوقي مستقل مي         سازمان اي واب واگذار نمايند، به طور كلي در اينگونه موارد باشد، شركت ا يا 

صوف    )فارغ از اينكه جزا وظايف و خدمات قانوني مؤديان بود سيدگي، اعتبار مالياتي كاالها يا خدمات مو ه( در فرآيند ر
صادير بند          شخاص مذكور از م صورتي كه ا شرايط( مورد پذيرش بوده و در  ساير  شند،    12ماده  6)با رعايت  قانون نبا

شده )واگذاري( طبر مقررات ماده     ضه  سبت به مط    14مأخذ ماليات و عوارض كاال و خدمات عر سبه و ن البه قانون محا
 ماليات و عوارض متعلر اقدام خواهد شد.

سيدگي داراي    -12-3  ش رداري ا و دهياري ا در مرحله ر در مواردي كه كه مأموران مالياتي در تطبير وظايف و خدمات قانوني 
نظر رباشتند، مراتب از طرير رايس گروه حيربط با استتعالم كتبي از رايس امور مالياتي مربوط و براستاق اظ ا   اب ام مي

 كتبي ايشان بر مبناي ف رست اعالمي ضميمه اين دستورالعمل اقدام خواهد شد.
باشتتتند  هاي حل اختالف مالياتي در تطبير و خدمات قانوني داراي اب ام ميدر مواردي كه ادارات امور مالياتي و هيأت -13-3 

استتترداد معاونت ماليات بر ارزش افزوده  بايستتت مراتب از طرير اداره كل امور مالياتي مربوط از دفتر رستتيدگي و مي
استتعالم و موضتوع در كارگروه هماهنگي، متشتكل از نمايندگان ستازمان امور مالياتي كشتور و ستازمان شت رداري ا و        

 دهياري اي كشور مطرح و براساق اظ ارنظر كارگروه مذكور پاسا اداره كل براي اقدام الزم اعالم خواهد شد.
ش رداري ا و           در مواردي كه -14-3  شور تغييراتي در وظايف و خدمات قانوني  ش رداري ا و دهياري اي ك سازمان  سب اعالم  ح

دهياري ا ايجاد شده باشد ادارات امور مالياتي مكلفند صرفاً پس از اعالم موضوع به موجب بخشنامه سازمان امور مالياتي  
 كشور، اقدام قانوني الزم را به عمل آورند.

يدگي به هرگونه اختالف بين مؤديان و مأموران مالياتي، ادارات امور مالياتي و هيأت اي حل اختالف مالياتي  مرجع رستت -15-3 
 حسب مورد خواهد بود.

ش رداري ا و دهياري ا از زمان اجراي            -16-3  سيدگي ماليات اي پرداختي به  سي و ر سبت به برر شور ن سازمان امور مالياتي ك
 قانون اقدام خواهد نمود.

  

 نحوه کنترل و رسيدگي اسناد و مدارک: -4
كنترل اطالعات مندرج در اظ ارنامه ماليات و عوارض ارزش افزوده تسليمي با دفاتر و مدارر ارااه شده توسط ش رداري ا      -1-4

 هاي ارسالي و  يره؛و دهياري ا از جمله صورت اي مالي، صورت وضعيت
 اين دستورالعمل( با اظ ارنامه، دفاتر و اسناد و مدارر؛ 2-6)موضوع بند  1كنترل اقالم مندرج در جدول شماره  -2-4 
شماره )  -3-4  ( از لحاظ پذيرش يا عدم پذيرش اعتبار مالياتي از طرير رسيدگي به دفاتر  1كنترل اعتبار مالياتي اقالم مندرج در جدول 

 و اسناد و مدارر ارااه شده توسط ش رداري ا و دهياري ا؛



اين دستتتتورالعمل با حكر دليل، شتتتماره ستتتند        4-5عدم پذيرش اعتبار مالياتي با توجه به موارد مندرج در بند           موارد  -4-4 
سابداري و  يره مي  شماره    ح ست در جدول  صره     2باي ضوع تب قانون(   17ماده  7)موارد عدم پذيرش اعتبار مالياتي مو

 درج گردد.
دليل اينكه در راستاي انجام وظايف  قانون، صرفاً به  17ماده  7تبصره بدي ي است آن بخش از اعتبار مالياتي كه در اجراي 

اند ليكن داراي ساير شرايط پذيرش اعتبار    و خدمات قانوني ش رداري ا و دهياري ا نبوده و  يرقابل پذيرش تشخيص داده شده   
در صتتورت پذيرش، اعتبار مزبور از  باستتت مورد رستتيدگي مجدد قرار گرفته وقانون، مي 17باشتتند، در انطباق با مقررات ماده 

 باشد.جمع ارقام عدم پذيرش اعتبار مالياتي قابل كسر مي
  

 عدم پذيرش اعتبار شامل مواردي به شرح حيل خواهد بود: -5-4
 ماده مذكور؛ "ج"قانون با توجه به حكم قسمت اخير بند  43ماليات و عوارض موضوع بندهاي الف، ب، ج ماده  -1-5-4
شخاص              -2-5-4 سيدگي از ا سط واحد مورد ر شده تو ساب كاالها و خدمات خريداري  صورتح شده در  اعتبار مالياتي منظور 

  يرمشمول در نظام ماليات بر ارزش افزوده؛
صادير  از كه شده  خريداري خدمات و كاالها به مربوط شده  منظور مالياتي اعتبار -3-5-4 ضوع  بندهاي م  قانون 12 ماده مو

 باشد؛
 محاسبه؛ در اشتباه از ناشي شده خريداري خدمات و كاالها صورتحساب در شده منظور مالياتي اعتبار اضافه -4-5-4
ساير           -5-5-4 شده بيش از نرخ مقرر در قانون و  ساب كاالها و خدمات خريداري  صورتح شده در  ضافه اعتبار مالياتي منظور  ا

 قوانين موضوعه؛
ه در صتتورتحستتاب كاالها و خدمات خريداري شتتده به لحاظ  ير واقعي بودن مأخذ  اضتتافه اعتبار مالياتي منظور شتتد -6-5-4

 ق.م.ب.ا.ا(؛ 14محاسبه ماليات و عوارض، به موجب اسناد و مدارر مثبته )ماده 
 اعتبار مالياتي منظور شده  يرمرتبط با انجام وظايف و خدمات قانوني مؤديان؛ -7-5-4
 هاي تكراري،صورتحساب اعتبار مالياتي منظور شده بابت -8-5-4
 اضافه اعتبار مالياتي ناشي از عدم ثبت اقالم برگشت از خريد و تخفيفات و تخفيفات نقدي؛ -9-5-4
 اعتبار مالياتي منظور شده بابت پيش پرداخت خريد؛ -10-5-4
پرداخت ماليات و عوارض در صورتي كه مستندات مربوط به پرداخت ماليات و عوارض اعم از صورتحساب خريد يا قبوض       -11-5-4

 ضميمه اسناد و مدارر حسابداري نباشد؛
 قانون در صورتي كه در مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن نباشد؛ 17ماده  4اعتبار مالياتي موضوع تبصره  -12-5-4
 اعتبار مالياتي منظور شده بابت خريد كاالها يا خدماتي كه ج ت استفاده شخصي باشد؛ -13-5-4
اعتبار مالياتي منظور شتتده بابت آن دستتته از كاالهاي خريداري شتتده كه هنگام فروش از جمله كاالهاي معاف موضتتوع    -14-5-4

ش رداري ا و دهياري ا      قانوني مي 12بندهاي ماده  ستثناي مواردي كه مربوط به انجام وظايف و خدمات قانوني  شند )به ا با
 باشد(؛مي

شده در مواردي كه اعتبار مالياتي منظ -15-5-4 شنده و خريدار  ور  ساب كاالها و خدمات دريافتي      اطالعات فرو صورتح در 
 براساق صورتحساب نمونه اعالم شده سازمان امور مالياتي نباشد؛

مواردي كه صتتورتحستتاب خريد كاالها و خدمات مربوط به دوره مورد رستتيدگي نباشتتد اعتبار مالياتي قابل پذيرش   -16-5-4
ست مگر آنك  سيدگي قرار نگرفته و از اعتبار          ني ساب مذكور در دوره مربوط مورد ر صورتح شود  صل  ه اطمينان حا

 مالياتي آن نيز استفاده نشده است؛
اضافه اعتبار مالياتي منظور شده بابت معاوضه كاالها و خدمات توسط مؤديان مشمول ماليات كه به شكل نامتعارف          -17-5-4

 ارزيابي گرديده است؛
هاي فروش هاي صادر شده توسط ماشين   ( و هم نين صورتحساب  2هاي نمونه )ها و عوارض مندرج در صورتحساب  ماليات -18-5-4

 كه در آن نام خريدار قيد نشده باشد؛
 هاي صادره توسط سازمان امور مالياتي كشور.ها و بخشنامهسايتر متوارد مغتاير با قانون، مقررات، دستورالعمل -19-5-4

 علي عسکري



 رييس کل سازما  امور مالياتي کشور
 

 

 ديوان عدالت اداري  14ابالغ قرار قبول دستور موقت شعبه 

  200-13007( بخشنامه شماره 10مبني بر جلوگيري از اجراي بند)

 سازمان امور مالياتي کشور 1391-06-28مورخ 
 1394-02-13:تاريا  - 200-94-16شماره:

 

ها به نصتتب و استتتفاده از ستتامانه صتتندوق     مورد شتتكايت مشتتعر بر ملزم نمودن داروخانه  ( بخشتتنامه10نظر به اينكه بند)»
  اسالمي  جم وري توسعه  پنجم پنجساله  برنامه قانون( 121)ماده مغاير اينكه لحاظ به. باشد مي «فروشگاهي  مكانيزه pos»فروش
گردد. با احراز موجبات ورود خستتتارت فراهم مي ه كه در صتتتورت اجراي آنبود مربوطه  قانوني  اختيارات  حدود  از خارج  و ايران

( قانون تشتكيالت و آيين دادرستي ديوان عدالت اداري دستتور موقت مبني بر    35( و)34فوريت و ضترورت امر مستتنداً به مواد)  
 .گرددج ت اقدام الزم، ابالغ مي« گردد.توقف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف قطعي شكايت مطروحه صادر و اعالم مي

الزم به يادآوري استتت با توجه به اينكه تنظيم اليحه دفاعيه، عنوان رييس محترم ديوان، در دستتتور كار ستتازمان قرار دارد، لذا مقرر    
گردد پس از تعيين تكليف قطعي در اين خصتتوص، كه قبل از انقضتتاي م لت قانوني توستتط ستتازمان اعالم خواهد شتتد؛ نستتبت به   مي

       گردد.ها اقدام رسيدگي پرونده
 علي عسکري

 رييس کل سازما  امور مالياتي کشور
 

 

 ماليات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ
 31/02/1393تاريا: - 25/93/200شماره:

 

سنگ حداكثر تا پايان خردادماه   -1 سبت  1393 صنف  هاي  ه و ارااه كليه اظ ارنامهافزود ارزش بر ماليات سامانه  در نام ثبت به ن
بر استتتاق فروش قطعي شتتتده پرونده مالياتي عملكرد پس از كستتتر اعتبارات خريد كه داراي         1392پايان ستتتال   خود تا  

 باشد اقدام و ماليات و عوارض متعلقه را پرداخت و يا ترتيب پرداخت دهد.صورتحساب موضوع قانون مربوطه مي
سال      -2 شده مكلفند از ابتداي  سنگ فراخوان  صدور  كليه احكاممقر 1393فعاالن  ر در قانون ماليات بر ارزش افزوده را از جمله 

صحي  انجام         سازمان امور مالياتي را به طور دقير و  سويه با  صورتحساب،اخذ ماليات از خريداران، ارااه اظ ارنامه مالياتي و ت
 دهند.

سيدگي به پرونده  -3 سنگبري ادارات كل امور مالياتي، اداره امور مالياتي ر ستان هاي  شكيل دهند و فعاالن فراخوان  ههاي ا ا را ت
 .نمايند اقدام ماليات پرداخت به نسبت شده صنف سنگ همزمان با تسليم اظ ارنامه

صد بخشودگي اعمال         اندهدر خصوص جراام مؤدياني كه به تكاليف خود عمل نمود  -4 صد در سقف  ساعدت قانوني تا  حداكثر م
 گردد.

به هيأت حل اختالف مالياتي ارجاع و حداكثر مستتتاعدت در ج ت حل و فصتتتل  هاي مطالبه شتتتده و قطعي نشتتتده ماليات -5
 اختالفات مطابر قانون انجام پذيرد.

سنگبري   پرونده -6 شده  ضوع ماده    هاي قعطي  شكايت در هيأت مو مكرر راهنمايي گردند و ادارات كل امور  251ها ج ت طرح 
 ترممح وزير به ن ايتاً و مالياتي امور سازمان  كل رايس به ي مالياتي حسب درخواست مؤديان، موضوع را ج ت دستور مقتض     

 .نمايند گزارش و پيشن اد اندهنمود عمل خود قانوني تكاليف به كه مؤدياني خصوص در دارايي و اقتصادي امور
 ننمايند؛ اداراتبدي ي استتت مؤدياني كه تا پايان خرداد ماه نستتبت به ثبت نام و تستتليم اظ ارنامه و پرداخت ماليات اقدام   

امور مالياتي مكلف هستتتند برابر مقررات و موازين قانوني و با رعايت ترتيبات مقرر نستتبت به رستتيدگي و مطالبه ماليات اقدام   
 نمايند.

 علي عسکري
 رييس کل سازما  امور مالياتي کشور

 
 



  هاي فروشگاهيمشخصات و نحوه دريافت اطالعات از سامانه
 27/2/1393تاريا:  - 503/93/200شماره:

 

 10704/200( قانون برنامه پنجم توسعه جم وري اسالمي ايران و بخشنامه شماره     121در اجراي مفاد ماده)
مكرر( قانون ماليات اي   169و  169سازمان امور مالياتي كشور، هم نين دستورالعمل مواد) 16/6/1392مورخ 

صنفي،مشخصات      71نامه اجرايي ماده)آيينقانون ماليات بر ارزش افزوده و  (19مستقيم و ماده)  ( قانون نظام 
 گردد.هاي فروشگاهي مورد نظر سازمان تعيين و اعالم ميو نحوه دريافت اطالعات از سامانه

 حيربط مقررات و قوانين اجراي در اقتصادي فعاليت اي سازي مستند و ثبت هدف: -1
  پنجم پنجستتاله برنامه قانون( 121)ماده اجراي مشتتمول شتتده تعيين مشتتا ل صتتاحبان دامنه کاربرد: -2

 كشور سراسر در ايران اسالمي جم وري توسعه
 رود:عبارات و اصطالحات مورد استفاده در اين دستورالعنل در معاني مشروحه صيل به کار مي -3
 .باشدمي كشور مالياتي امور سازمان سازما : -1-3
شگاهي:    -2-3 شگاهي مي  (pos)فروش صندوق  به سامانه فرو شند و   يا رايانه اي كه داراي نرم افزار فرو با

ج ت ثبت اطالعات حداقل خريد و فروش روزانه و هزينه و نگ داري موجودي در يك واحد شتتتغلي              
 گردد.گيرند، اطالق ميمورد استفاده قرار مي

 العملوردستتت استتاق بر آن مشتتخصتتات كه باشتتدمي الكترونيكي فيلدهاي شتتامل فايل الکترونيکي: -3-3
 اين( 6)بند  در افزوده ارزش بر ماليات   قانون ( 19)ماده  و مستتتتقيم ماليات اي    قانون ( مكرر 169)ماده 

 ل اعالم گرديده است.دستورالعم
 مؤديا  ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهي و نحوه ارسال اطالعات توسا آنا : -4

سامان    اولويت ستفاده از  شده براي الزام به ا سال    ههاي اعالم  شگاهي از ابتداي  شرح جدول    1393هاي فرو به 
 باشد:حيل مي

 

 نگهداري و ارسال اطالعات به سازما  نو  فعاليت صاحبا  مشاغل مشنول

فروشررندگا  لوازم يدکي خودروهاي سرربک و سررنگين و ماشررين آالت راه سررازي، کشرراورزي و    
 ارسال فايل الكترونيكي اطالعات عمده فروشي ساختناني

 ارسال فايل الكترونيكي اطالعات نمايندگي 

نگ داري خالصتتته وضتتتعيت درآمد، هزينه با توجه به          خرده فروشي 
 اطالعات سامانه فروشگاهي

 و يکشاورز سازي،  راهآالت ماشين  صاحبا  تعنيرگاههاي م از خودرو وانوا  وسائا نقليه سنگين و   
 ارسال فايل الكترونيكي اطالعات   ساختناني

عتتمتتده   فروشندگا  ت هيزات و ت سيسات حرارتي و برودتي، شوفاژ و تهويه مطبو  و لوازم مربوش
 ارسال فايل الكترونيكي اطالعات فروشي

 ارسال فايل الكترونيكي اطالعات نمايندگي 

نگ داري خالصتتته وضتتتعيت درآمد، هزينه با توجه به          خرده فروشي 
 اطالعات سامانه فروشگاهي

 ارسال فايل الكترونيكي اطالعات        عمده فروشي   بهداشتي ساختنا فروشندگا  لوازم 

 ارسال فايل الكترونيكي اطالعات نمايندگي   

ضعيت درآمد، هزينه با توجه به اطالعات     خرده فروشي    صه و نگ داري خال
 سامانه فروشگاهي



ساختنا     شندگا  تزئينات  (شومينه و کارهاي تزييني چوبي و فلزي )موکت،کفپوش، انوا  درده،کاغذ ديواري،  فرو
 ارسال فايل الكترونيكي اطالعات عمده فروشي 

 ارسال فايل الكترونيكي اطالعات نمايندگي 

ينتته بتتا             خرده فروشي  هز عيتتت درآمتتد،  خالصتتتته وضتتتت گ تتداري   ن
 توجه به اطالعات سامانه فروشگاهي  

  جانبيهنراه و ت هيزات  فروشندگا  انوا  تلفن)ثابت و بي سيم(،

 ارسال فايل الكترونيكي اطالعات عمده فروشي 

 ارسال فايل الكترونيكي اطالعات نمايندگي 

ينتته بتتا             خرده فروشي  هز عيتتت درآمتتد،  خالصتتتته وضتتتت گ تتداري   ن
 توجه به اطالعات سامانه فروشگاهي      

فروشتتتتي    خانگيمصنوعات چوبي و فلزي و غيرفلزي اعم از اداري و  توليدکنندگا  و فروشندگا  مبل، عمتتده 

 ارسال فايل الكترونيكي اطالعات 

 ارسال فايل الكترونيكي اطالعات نمايندگي 

ينتته بتتا             خرده فروشي  هز عيتتت درآمتتد،  خالصتتتته وضتتتت گ تتداري   ن
 توجه به اطالعات سامانه فروشگاهي   

  موکت و قاليچه ماشيني فروشندگا  فرش ماشيني، تابلو فرش،

 اطالعاتارسال فايل الكترونيكي  عمده فروشي 

 ارسال فايل الكترونيكي اطالعات نمايندگي 

ينتته بتتا              خرده فروشي  هز عيتتت درآمتتد،  خالصتتتته وضتتتت گ تتداري   ن
 توجه به اطالعات سامانه فروشگاهي   

 فروشندگا  لوازم آرايشي و بهداشتي
 ارسال فايل الكترونيكي اطالعات         عمده فروشي        

 اطالعاتارسال فايل الكترونيكي  نمايندگي 

ينتته بتتا              خرده فروشي  هز عيتتت درآمتتد،  خالصتتتته وضتتتت گ تتداري   ن
 توجه به اطالعات سامانه فروشگاهي   

ستاني،    شندگا  لوازم طبي بينار سازي و انوا  لوازم و ت هيزات       فرو شکي و دندا   شگاهي و دندا  دز آزماي
 ارسال فايل الكترونيكي اطالعات عمده فروشي دزشکي

 الكترونيكي اطالعاتارسال فايل   نمايندگي 

 نگ تتداري خالصتتتته وضتتتعيتتت درآمتتد، هزينتته بتتا توجتته           خرده فروشي 
 به اطالعات سامانه فروشگاهي    

 وظايم مؤديا : -5
با توجه به الزام صاحبان مشا ل به نصب و استفاده از سامانه فتتتتروشگاهتتتتي از ابتتتتتتتتتداي سال             -1-5

متناستتب با نياز واحد كستتبي خود را انتخاب،  ،مؤديان مشتتمول مكلفند ستتخت افزار و نرم افزار1393
صب و را  س يالت مقرر        اندهن ستفاده از ت شگاهي را به منظور ا سامانه فرو ستفاده از  ازي نموده و مراتب ا

(كه در برگيرنده اطالعات هويتي آنان، مشخصات سخت 1پيش بيني شده،با تكميل فرم پيوست)شماره 
باشتتد به اداره امور مالياتي  روشتتنده ستتامانه فروشتتگاهي مي افزار و نرم افزار و هم نين مشتتخصتتات ف

اعالم نمايند. شايان حكر است مشخصات سخت    1393سال   خردادماه )عملكرد( حيربط حداكثر تا پايان



(قانون نظام صتتنفي اعالم شتتده توستتط  71افزار و نرم افزار مورد استتتفاده برابر آيين نامه اجرايي ماده)
 رت خواهد بود.وزارت صنعت و معدن و تجا

بدي ي استتتت نرم افزار مورد استتتتفاده حداقل امكان ثبت خريدو فروش كاال، نگ داري موجودي كاال و ثبت        
 ( اين دستورالعمل را داشته باشد.6ها و توليد فايل الكترونيكي بند)هزينه

فعاليت  شتتروع به  1393هاي فروشتتگاهي كه طي ستتال مؤديان مشتتمول نصتتب و استتتفاده از ستتامانه -2-5
  يهاستتامانه از استتتفاده و نصتتب به نستتبت فعاليت، شتتروع تاريا از سرره ماه نمايند،حداكثر ظرفمي

 ماليات اي    بخش در مربوط مالياتي   امور ادارات به  5 -1 بند  شتتترح به  را مراتب  و اقدام  فروشتتتگاهي 
 مايند.ن اعالم مستقيم

صب و    -5 -3 سبت به ن شگاهي اقدام مي    مؤدياني كه پس از موعد مقرر قانوني ن سامانه فرو ستفاده از  ايند  نما
شرح بند   سته از     5 -1مكلفند مراتب را به  ست اين د به اداره امور مالياتي حيربط اعالم نمايند. بدي ي ا

 ها و تس يالت مقرر در قانون در آن سال نخواهند بود.مؤديان مشمول استفاده از مشوق
هاي  كليه خريدها و فروش 1393فروشگاهي، مكلف هستند از ابتداي سال مؤديان ملزم به استفاده از سامانه  -4-5

خود را در سامانه فروشگاهي ثبت و نسبت به صدور الكترونيكي صورتحساب فروش مطابر فرم نمونه موضوع    
ستقيم و ماده   169ماده  شماره     19قانون ماليات اي م ست  ( از طرير 3و 2قانون ماليات بر ارزش افزوده)پيو
 ه مذكور اقدام نمايند.سامان

صادي و ...( در             شماره اقت سه ملي/  شنا شماره ملي/  ست ثبت اطالعات هويتي خريداران) شايان حكر ا
 باشد.هاي مذكور الزامي است و ارااه فاكتور بدون اين اطالعات قابل قبول نميپيوست

تكاليف به دو گروه به شترح حيل   مؤديان ملزم به نصتب و استتفاده از ستامانه فروشتگاهي از نظر انجام      -5-5
 گردند:تقسيم مي

( قانون ماليات اي مستتتتقيم،مكلفند اطالعات داده شتتتده به         95الف( مؤديان موضتتتوع بند)ج( ماده)   
ضوع        سامانه  ضعيت درآمد و هزينه مو صه و شگاهي را در فرم خال ضوابط اجرايي بند)ج(  هاي فرو
( ثبت و نگ داري نمايند و همراه      4شتتتماره   ( قانون ماليات اي مستتتتقيم)طبر فرم پيوستتتت     95ماده) 

 اظ ارنامه مالياتي ساالنه تحويل واحدهاي مالياتي نمايند.
( قانون ماليات اي مستقيم مكلفند فابل الكترونيكي  95مؤديان مشمول بندهاي)الف( و )ب( ماده )   ب(

تورالعمل از ( اين دستت6اطالعات خريد و فروش خود را در دوره زماني تعيين شتتده به شتترح بند) 
  مالياتي امور اداره به را آن فشتترده لوح يا و ارستتال ستتازمان براي www.tax.gov.ir طرير ستتايت

حل  يت   م عال يل  خود ف ند   تحو ماي ماني  دوره.)ن اه  هاي ز يد  اطالعات  ارا به صتتتورت   خر و فروش 

سال         ستان( و از ابتداي  ستان،پاييز و زم صلي)ب ار،تاب  هر پايان از بعد يک ماه حداكثر تا 1393ف
 .(باشدمي فصل

در مواردي كه بنا به علل از جمله نقص فني دستتتتگاه امكان ثبت اطالعات خريد و فروش از طرير              -6-5
ظرف مدت پانزده روز نسبت به رفع نقص   سامانه فروشگاهي ميسر نباشد،مؤدي مكلف است حداكثر       

 اقدام و بالفاصله رويدادهاي مالي مدت مذكور را در سامانه فروشگاهي ثبت نمايد.
سامانه      -5 -7 ستفاده از  شمول ا ساير تكاليف قانوني از    مؤديان م شگاهي، كماكان مكلف به رعايت  هاي فرو

باشتتند و موظفند حداقل ماهي يكبار  ينه ميجمله نگ داري دفاتر روزنامه و كل و يا دفتر درآمد و هز
 هاي فروشگاهي را در دفاتر قانوني حسب مورد ثبت نمايند.خالصه عمليات داده شده به سامانه

ها يا  مؤديان استتتفاده كننده از ستتامانه فروشتتگاهي به منظور تستت يل رستتيدگي موظفند آيين نامه               
ستورالعمل  شگاهي و برنام  د سامانه فرو ستفاده را حسب   ههاي  هاي آن و نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد ا

 درخواست مأموران مالياتي در اختيار آنان قرار دهند.
 هاي فايل الکترونيکي)اطالعات خريد و فروش(ارسالي به سازما  امور مالياتي:ويژگي -6

http://www.tax.gov.ir/


صات فايل الكترونيكي)اطالعات خريد و فروش(    شخ سال    سازمان و راهنماي اجرا  م سليم و ار يي مربوط به ت
سه ماهه خريد و فروش       ضوابط فني و ريز فيلدهاي مورد نياز اطالعات  ستندات،  الكترونيكي آن و هم نين م

عامالت فصرررلي " از طرير بخش نه    در "صرررورت م ما يات  ستتتتا يان  الكترونيكي عمل ياتي    مؤد   به  مال
باشتتد. ضتتروري استتت مؤديان محترم مالياتي فايل مورد نظر را در مي دستتترق در www.tax.gov.irنشتتاني

ستورالعمل ماده)  سال و يا لوح     169اجراي د سازمان امور مالياتي ار سامانه الكترونيكي براي  (مكرر را از طرير 
 فشرده آن را به اداره امور مالياتي محل فعاليت خود تحويل نمايند.

تايل مو     مكرر( قانون ماليات مستقيم اعالم گرديده و   169رد نظتر قبالً در اجتراي ماده )  ضتمناً متشخصات ف
ستم     سي شركت اي توليدكننده نرم افزار در  شمول در اندههاي نرم افزاري خود تعبيه نمودا لب   . لذا مؤديان م

شركت توليدكننده نرم افزار بخواهند كه الزامات    شگاهي بايد از  ضوابط فني ف  هنگام خريد نرم افزار فرو ايل  و 
 الكترونيكي را رعايت نموده باشند.

ادارات كل امور مالياتي مكلف هستتتتند مفاد اين دستتتتورالعمل را به نحو مقتضتتتي به مجامع امور صتتتنفي،  
 هاي صنفي مشمول و انجمن داروسازان استاني اطالع رساني نمايند.اتحاديه

  
 علي عسکري

 رييس کل سازما  امور مالياتي کشور
  

  
 
 

 

  هادستورالعمل رسيدگي به عملکرد ماليات بر ارزش افزوده صرافي
 05/07/1393تاريا: - 526/93/200شماره:

  مالياتي   امور كل  ادارات ،ها در رسررريدگي به درونده ماليات بر ارزش افزوده صررررافي      -1

در نظر هاي مذكور را به صتتورت متمركز در مراكز استتتان ا )بدون  پرونده به رستتيدگي مكلفند
شنا به اگونگي عملكرد    گرفتن محل فعاليت( به گروهي از مأموران مالياتي مجرب، متخصص، آ
ضمناً اقدامات انجام       ساال حسابداري، مالي و ارزي، محول نمايند.  صرافي ا و هم نين آگاه به م

ونيكي رشده، نتايد و پيشرفت حاصله را در پايان هر ماه به شرح فرم پيوست و در قالب فايل الكت
 اكسل به معاونت ماليات بر ارزش افزوده اعالم دارند.

 :نام ثبت مشنولين – 2

 صرافيهاي مشنول فراخوا  مرحله اول:-الم

سال     صرافي ايي كه مجموع فروش كاال و ارااه خدمات آن ا در  سه ميليارد ريال يا    1386كليه 
ت و پنجاه ميليون ريال يا بيشتر يك ميليارد و دويس 1387بيشتر و يا در پند ماهه آ ازين سال 

بوده است )به جز اشخاص حقيقي تابع شوراي اصناف( حااز شرايط فراخوان مرحله اول هستند        
تاريا         يات بر ارزش افزوده از  مال قانون  به اجراي مقررات موضتتتوع  مي 01/07/1387و مكلف 

 باشند.

 صرافيهاي مشنول فراخوا  مرحله دوم: -ب

اند، مشتتمول فراخوان مرحله دوم  از شتترايط فراخوان مرحله اول نبودهستتاير صتترافي ايي كه حا
 باشند.مي 01/07/1388الذكر از تاريا هستند و مكلف به اجراي مقررات قانون فوق
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 :افزوده ارزش عوارض و ماليات محاسبه م خذ تعيين نحوة – 3
باشتتند  خدمات تبديل ارز ميدهنده ها به هنگام فروش ارز به مشتتتريان، ارااهازآنجاايكه صتترافي

ازاا ارااه  بنابراين تفاوت دو قيمت خريد و فروش ارز مندرج در تابلو در زمان انجام معامله، مابه             
باشتتتد. لذا    خدمت بابت تبديل هر واحد ارز بوده و مشتتتمول ماليات و عوارض ارزش افزوده مي         

مات توسط صرافي ا( فارغ از قيمت خدازاا ارااهمأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده )مابه
سبه در زمان فروش آن، از مابه    سود و زيان مكت التفاوت قيمت خريد و فروش تاريا خريد ارز و 

 گردد.محاسبه مي زمان انجام معامله با مشتريان ارز )قيمت اي مندرج در تابلوي صرافي( در
تاريا  « ب راد »صتتترافي مثال:  به فروش    30/09/1392در  قدام  يورو مي 5000دالر و  2000ا

التفاوت قيمت خريد و    نمايد، با توجه به جدول حيل كه نمايانگر قيمت خريد، فروش و مابه               
باشتتد، مأخذ محاستتبه ماليات و عوارض ارزش افزوده در فروش ارز در زمان انجام معامله مي

 گردد:به شرح زير تعيين ميخصوص ارااه خدمت مذكور، 
التفاوت قيمت خريد الزم است در ابتداي امر، مابه ازاا ارااه خدمت بابت تبديل هر واحد ارز )مابه

ضرب مابه        صل سپس از مجموع حا سبه و  و فروش ارز در زمان انجام معامله( را حسب مورد محا
مأخذ مشتتتمول ماليات و عوارض      رفته در تاريا مذكور،    ازاا مزبور در هر يك از ارزهاي فروش  

 گردد: ارزش افزوده تعيين
 

 30/09/1392جدول قينت خريد و فروش ارز ) مندرج در تابلوهاي صرافي( در تاريخ 
 

 ما به التفاوت قينت خريد و فروش قينت فروش قينت خريد نو  ارز رديم
 300 30.300 30.000 دالر آمريکا 1

 400 40.400 40.000 يورو 2
   

 30.300 – 30.000=  300 د دالربه ازاا خدمت ارااه شده بابت فروش هر واح ما( ريال) 

 2000 × 300=  600،  000     دالر 2000 فروش بابت )ريال( مابه ازاا ارااه خدمت

 40،400 – 40 ، 000=  400       )ريال( ما به ازاا خدمت ارااه شده بابت فروش هر واحد يورو

 5000 × 400= 2 ، 000 ، 000              يورو 5000 فروش بابت ارااه خدمت )ريال( ( مابه ازاا

  )ريال( جمع كل مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده

000 ، 600، 2  =000 ، 600  +000 ، 000 ، 2 

 نحوة تعيين مابه ازاء دريافتي صرافيها بابت خدمت تبديل يک ارز به ارز ديگر: -4

يك ارز به ارز ديگر )مثالً تبديل دالر به يورو( صتتراف از يك ستتو خريدار ارز از  در موارد تبديل 

مشتتتري و از ستتوي ديگر فروشتتنده ارز به همان مشتتتري خواهد بود بنابراين در اينگونه موارد  

الذكر تعيين مي مأخذ محاستتتبه ماليات و عوارض ارزش افزوده حستتتب مورد طبر مراتب فوق        

 گردد.

م خذ مشرنول ماليات و عوارض ارزش افزوده )مابه ازاء ارائه خدمات( از  نحوه تعيين  -5

 طريق رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک:

براي تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده آندسته ازصرافي ايي كه نسبت به ارااه     

سب مورد در موعد مقرر در      ستي، ح سناد و مدارر درخوا ستورالعمل » دفاتر و ا سيدگي به   د ر



بايستتتت   نمايند، ادارات امور مالياتي مي    اقدام مي « عملكرد مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده    

مقدار فروش ارز طي دورة مالياتي و به تفكيك هر روز را از دفاتر و استتتناد و مدارر استتتتخراج 

ن با توجه شده در دفاتر و يا از طرير محاسبة آ نمايند و سپس حسب قيمت خريد و فروش ثبت  

التفاوت قيمت فروش ارز هر روز را مشخص و طبر مراتب ياد  به اسناد و مدارر مثبته مبلغ مابه

اين دستتتورالعمل نستتبت به تعيين مأخذ و ماليات و عوارض ارزش   3شتتده از جمله مثال بند 

 افزودة هر دورة مالياتي اقدام نمايند.
 
ش افزوده )مابه ازاء ارائه خدمات( از نحوه تعيين م خذ مشرنول ماليات و عوارض ارز  -6

 الرأس:طريق علي
الرأق، ضتتمن در خصتتوص تعيين مأخذ مشتتمول ماليات و عوارض ارزش افزوده از طرير علي 

( قانون  26الرأق موضوع ماده )رعايت مفاد دستورالعمل تشخيص ماليات و عوارض از طرير علي
در مواردي كه اطالعات   18/06/1391رخ /ص مو12069/200ماليات بر ارزش افزوده، به شماره  

اي در هر دوره مالياتي باشتتد،  واصتتله، صتترفاً مربوط به خريد يا فروش ارز اعم از نقدي يا حواله 
ست ميانگين قيمت خريد و فروش هر واحد ارز را در هر دوره مالياتي    ادارات امور مالياتي مي باي

 و سپس به شرح حيل اقدام نمايند: )حسب مورد براي هر روز، هر هفته، هر ماه( تعيين
در هر دوره مالياتي باشتتد، مبلغ مبلغ ريالي خريد ارز انان ه اطالعات واصتتله مربوط به -6-1

مقدار    ريالي خريد ارز مزبور را تقستتتيم بر ميانگين قيمت خريد ارز همان دوره نموده تا       
شده  آمده به همان بايستتت با توجه به كميت بدستتت يم كه آيد بدستتت ارز خريداري 

براي صرافي مورد نظر لحاظ شود، سپس از حاصلضرب مقدار ارز فروش      مقدار، فروش ارز
التفاوت ميانگين قيمت خريد و فروش هر واحد ارز در دوره مالياتي مربوط،        رفته در مابه   

ازاا ارااه خدمات( تعيين، ماليات و      مأخذ مشتتتمول ماليات و عوارض ارزش افزوده )مابه       
 تعلر محاسبه و مطالبه گردد.عوارض م

صله مربوط به  -6-2 شد  مالياتي دوره هر در مبلغ ريالي فروش ارز انان ه اطالعات وا  غمبل با

  مقدار تا نموده دوره همان ارز فروش قيمت ميانگين بر تقستتيم را مزبور ارز فروش ريالي
ست  ارز فروش رفته ض    از سپس  آيد، بد صل التفاوت مابهرب مقدار ارز فروش رفته در حا

ميانگين قيمت خريد و فروش هر واحد ارز در دوره مالياتي مربوط، مأخذ مشمول ماليات   
ازاا ارااه خدمات( تعيين، ماليات و عوارض متعلر محاستتبه و و عوارض ارزش افزوده )مابه

 مطالبه گردد.
صله اعم از خريد و فروش ارز به شكل ساالنه و قابل تفك    -7 هاي  يك به دورهانان ه اطالعات وا

قانون ماليات بر ارزش افزوده باشد، تعيين مأخذ مشمول ماليات     10مالياتي موضوع ماده  
 2-6و يا   1-6و عوارض ارزش افزوده و هم نين ماليات و عوارض متعلر، طبر بندهاي     

اين دستورالعمل حسب مورد صورت خواهد پذيرفت. در صورتي كه اطالعات مذكور قابل      
شد مي هتفكيك به دور سبت دوره    هاي مالياتي نبا شده به ن ست اطالعات ياد هاي فعال  باي

هايي كه مؤدي مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده مي ساالنه تقسيم و متناسب با دوره   
الذكر، ماليات و عوارض ارزش افزوده تشتتخيص و باشتتد حستتب مورد طبر بندهاي فوق 

 مطالبه شود.



سيدگي به پرونده ماليات بر ارزش    در مواردي كه دفاتر و هي گ -8 سناد و مداركي ج ت ر ونه ا
شد مي    ست نيامده با ست وفر بند  افزوده بد ستورالعمل علي  14باي ضوع ماده   د الرأق، مو

 ( قانون ماليات بر ارزش افزوده اقدام شود.26)
شمول ( درآمدها ساير ) ساير خدمات  در خصوص  -9 ارض ارزش افزوده از جمله عو و ماليات م

ارزي، كل كارمزد دريافتي به صورت ناخالص، مأخذ مشمول ماليات و   كارمزد ارسال حواله 
 عوارض ارزش افزوده خواهد بود.

صادي      -10 شمول براي فعاليت اي اقت شود مؤدي در موقع خريد كاال و خدمات م انان ه احراز 
توستتط  خود و به استتتناد صتتورتحستتاب اي صتتادره موضتتوع قانون ماليات بر ارزش افزوده

مؤديان مشتتتمول نظام ماليات بر ارزش افزوده، ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداخت          
شرايط به عنوان اعتبار مالياتي قابل        ساير  ست، ماليات و عوارض مذكور با رعايت  نموده ا

 پذيرش خواهد بود.
طال و   مابين ستتازمان متبوع و اتحاديهفي 02/12/1390نامه مورخ تفاهم 14به موجب بند  -11

خريد و فروش ستتكه طال كه توستتط بانك مركزي جم وري »جواهر، نقره و ستتكه ت ران 
استتالمي ايران ضتترب شتتده باشتتد، بعد از اولين فروش توستتط بانك مزبور تا اعالم بعدي  

 «مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

ها  نام آن دسته از صرافي  تبايست، نسبت به شناسائي و ثب    ادارات كل امور مالياتي مي -12

بت    تاكنون از ث يات بر ارزش افزوده خودداري نموده     كه  مال ظام  چارچوب   نام در ن ند، در  ا

  م نمايند.مقررات و با رعايت ترتيبات مقرر، اقدام و مراتب را كتباً به مؤدي اعال
 

 1393تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم )فصل زمستان( سال 
 1394-1-18تاريا:  - 200-94-2شماره:

، اختيار بخشودگي صددرصد جراام     1393-12-27مورخ  200-93-151پيرو بخشنامه شماره   
يات و عوارض             تاخير در پرداخت مال عدم تستتتليم اظ ارنامه در موعد مقرر براي دوره مزبور و 

 گردد.متعلر تا تاريا مذكور به مديران كل امورمالياتي حيربط تفويض مي
 عسکريعلي 

 رييس کل سازما  امور مالياتي کشور
 

 

هاي دريافتي در رابطه با واردات ماشين آالت و تجهيزات وصول يا استرداد چک

 خطوط توليد معاف از حقوق ورودي
 15/06/1391تاريا: ت   /د4797/260شماره:

به دوره            -1  يات بر ارزش افزوده مربوط  مال نده  ند پرو ياتي مكلف مال هاي   يا دوره ادارات امور 
، 23/01/1388مورخ  4317الذكر و بخشتتنامه شتتماره  مالياتي كه به موجب بخشتتنامه فوق

شين  شور گواهي دريافت        آالت فوقج ت ترخيص ما ست گمركات ك ساق درخوا شاره، برا اال
هاي مالياتي بعد از آنرا، در اولويت رسيدگي قرار  اك صادر گرديده و هم نين دوره يا دوره 

( از  1ه اقدامات انجام شتتده را به صتتورت ماهانه در قالب جدول فرم شتتماره )  داده و نتيج
طرير اداره كل امور مالياتي حيربط، به دفتر رستتيدگي و استتترداد معاونت ماليات بر ارزش  

 افزوده اعالم نمايند.
هاي دريافتي بابت ترخيص     بخشتتتنامه صتتتدراالشتتتاره اك     7از آنجاايكه به موجب بند       -2 

شين  سيدگي و     ت و تج يزات خطوط توليد معاف از حقوق ورودي ميآالما ست تا زمان ر باي



تعيين تكليف پرونده مؤدي، ج ت نگ داري به حستتابداري اداره كل ارستتال شتتود، بنابراين   
شتتده از ستتوي ستتازمان امور هاي تعيينهاي مذكور وصتتول و به حستتابماداميكه وجه اك

 .ياتي محسوب نخواهد شداعتبار مال مالياتي كشور واريز نگردد،
راستاي توليد کاالو خدمات   آالت و تج يزات خطوط توليد مذكورصرفاً در انان ه ماشين  -3 

و عوارض ارزش افزوده به كار گرفته شود، دراينصورت الزم است نسبت به       معاف از ماليات
ناً  هاي مذكور و واريز به حستتاب اي تعيين شتتده اقدام گردد. ضتتموصتتول وجوه اك يا اك

 اعتبار مالياتي مؤدي محسوب نخواهد شد.وجوه مذكور به عنوان
آن دستتتته از مؤديان كه در طول دوره مالياتي با پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده،             -4 

نمايند، انان ه قبل از پايان دوره         آالت و تج يزات مورد بحث مي اقدام به ترخيص ماشتتتين   
ضمن رعايت   شنامه مالياتي مربوط  سترداد مربوط به        بخ ست ا شاره، فرم درخوا صدراال هاي 

ضتتوابط اجرايي « 2»آالت و تج يزات خطوط توليد )پيوستتت شتتماره واردكنندگان ماشتتين
استتتترداد ماليات و عوارض پرداختي( را تكميل و تستتتليم اداره امور مالياتي حيربط نمايند،       

( و  2زارش مربوط طبر فرم شتتماره )استتترداد وجوه مذكور در دوره ياد شتتده پس از ت يه گ
 پذير خواهد بود.اخذ اك امكان

انان ه مؤديان فوق، ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي را به عنوان اعتبار مالياتي در           
مندرج در   « ج»بخش « 2»اظ ارنامه ماليات بر ارزش افزوده لحاظ نموده و با انتخاب روش         

سليم ب    سليمي و يا با ت شين      اظ ارنامه ت سترداد مربوط به واردكنندگان ما ست ا رگ درخوا
ضتتوابط اجرايي استتترداد ماليات و عوارض پرداختي(،  « 2»آالت موصتتوف )پيوستتت شتتماره 

هاي  درخواستتتت استتتترداد ماليات و عوارض را نمايند، ادارات امور مالياتي مكلفند، پرونده          
سيدگ  سب مورد طبر  ماليات بر ارزش افزوده اينگونه مؤديان را در اولويت ر ي قرار داده و ح

 مقررات قانوني نسبت به مطالبه يا استرداد، اقدام الزم را بعمل آورند.
آالت موصتتتوف، ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداخت    مؤدياني كه بابت واردات ماشتتتين       -5 

هاي تستتتليمي را به عنوان اعتبار مالياتي در        اند ليكن وجوه مندرج در اك يا اك      نكرده
شي از اعتبار مالياتي مزبور را از ماليات و     رنامه لحاظ نمودهاظ ا ضاً تمام يا بخ اند، انان ه بع

شند    عوارض ارزش افزوده متعلر سر كرده با سوره به عنوان اعتبار مالياتي قابل    ك ، وجوه مك
پذيرش نبوده و ادارات امور مالياتي مكلفند ضتتمن مطالبه ماليات و عوارض، جراام متعلر را 

 حاسبه و به حيطه وصول درآورند.نيز م
پرداخت   آالت موصتتتوف، ماليات و عوارض ارزش افزوده  مؤدياني كه بابت واردات ماشتتتين       -6 

هاي تستتتليمي رابه عنوان اعتبار مالياتي در اظ ارنامه           اند ليكن وجوه مندرج در اك   نكرده
بار مزبور در دوره     منظور نموده نان ه اعت ند، ا ياتي مربوط و    ا مال عد، از   يا دوره  هاي  هاي ب

شد     ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلر، شده با سر ن صورتي كه با توجه به مفاد اين  ك ، در 
سيدگي    ستورالعمل و پس از ر سيدگي، فاقد بدهي    د ، مؤدي تا آخرين دوره مالياتي مورد ر

بود.   هاي دريافتي بالمانع خواهدماليات و عوارض ارزش افزوده باشتتد، استتترداد اك يا اك
هاي مورد بحث، موكول به پرداخت يا ترتيب پرداخت        در  ير اين صتتتورت استتتترداد اك  

 ها اعم از ماليات و عوارض ارزش افزوده و جراام متعلر خواهد بود.بدهي
  
مؤدياني كه براستتاق مقررات صتترفاً با تستتليم اك و بدون پرداخت ماليات و عوارض ارزش  -7

شين   سبت به ترخيص ما  الت و تج يزات خطتتتتوط توليتتتتد متتتتورد بحث اقدام  آافزوده ن
 هاي تستتتليمي را نيز به عنوان اعتبار مالياتي نمتتتتتتوده و وجوه منتتتتتتدرج در اك يتتتتتتااك 

حاظ نكرده       مه تستتتليمي ل نا يدگي       در اظ ار نان ه حستتتب رستتت ند، ا جه     ا با تو  هاي معمول و 
تا آخرين             عاف و ...( مؤدي موصتتتوف  عاف،  ير م يدات م مل )احراز تول فاد اين دستتتتورالع  به م



 دوره مالياتي مورد رستتتيدگي، فاقد بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده باشتتتد استتتترداد اك             
اك   هد بود. در  ير اين     يا  مانع خوا يافتي بال اك  هاي در حث،   صتتتورت استتتترداد   هاي مورد ب
ها اعم از ماليات و عوارض ارزش افزوده و جراام متعلر    ا ترتيب پرداخت بدهي   به پرداخت ي    منوط

 خواهد بود.
 در صتتورتي كه پس از بررستتي و رستتيدگي به دفاتر و استتناد و مدارر و هم نين بازديد      -8

ماشتتتين     كه  حل احراز گردد  ته  آالت موصتتتوف، نصتتتب و مورد ب ره از م  برداري قرار گرف
نان ه    استتتتت، ي   ا به عرضررره تول يد  ماشتتتين  دات مربوش   آالت و تج يزات خطوط تول

 ارزش افزوده بوده و مؤدي نيز فاقد   صرررفاک کاالي مشررنول ماليات و عوارض   ياد شتتتده،
بالمانع   هاي دريافتياك بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده باشتتد، استتترداد اك يا 

 خواهد بود.
ستتناد و مدارر و هم نين بازديد از در صتتورتي كه پس از بررستتي و رستتيدگي به دفاتر و ا -9 

يد  برداري برايآالت موصتتتوف، نصتتتتب و مورد ب رهمحتتل احراز گردد كتته متتاشتتتين   تول
 کاالهاي معاف و مشررنول ماليات و عوارض ارزش افزوده به صررورت توأم  عرضرره و

ياتي مكلفند براستتتاق ظرفيت استتتمي          مال ته استتتت در اينصتتتورت ادارات امور   قرارگرف
برداري يا مجوزهاي قانوني و يا ساير مستندات از جمله موافقت اصولي، ب ره مندرج در پروانه

طرح توجي ي و ...، نسبت به تخصيص يا تس يم ماليات و عوارض ارزش افزوده، حسب مورد     
مالياتي مورد رستتيدگي اقدام نمايند. بدي ي استتت  براي كاالهاي مشتتمول و معاف در دوره

بايستتتت  ربوط به كاالهاي معاف قابل استتتترداد نبوده و مي      ماليات و عوارض ارزش افزوده م  
سبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تم يدات الزم، وجوه اك يا      ساق مقررات ن برا

هاي دريافتي به ميزان ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلر مؤدي به حيطه وصتتتول         اك 
 درآيد.

سيدگي به د      -10  سي و ر صورتي كه پس از برر سناد و مدارر و هم نين بازديد از  در  فاتر و ا
برداري قرار گرفته استتت، آالت موصتتوف، نصتتب و مورد ب رهمحل احراز گردد كه ماشتتين

آالت و تج يزات خطوط توليد ياد شتتتده،    ماشتتتين  عرضررره توليدات مربوش به   انان ه  

ص    کاالي معاف از ماليات و عوارض ارزش افزوده صرفاً  شد با توجه به مفاد تب هاي رهبا
هاي دريافتي قابل استتتترداد      قانون ماليات بر ارزش افزوده، اك يا اك        17ماده   3و  2

سبت به مطالبه ماليات و عوارض ارزش افزوده اقدام      نبوده و مي ساق مقررات ن ست برا باي
سترداد اك يا اك    صول  هاي فوقشود. ا الذكر با در نظر گرفتن تم يدات الزم و پس از و

 ارزش افزوده متعلر مؤدي، بالمانع خواهد بود. ماليات و عوارض
 
ماشتتتين    -11  كه  يا موجود        در مواردي  ته و  به فروش رف حث  يد مورد ب آالت و تج يزات تول

 باشد حسب مورد اقدامات زير انجام پذيرد:نمي
شين        -1-11 سناد و مدارر ازجمله واردات ما سيدگي به دفاتر و ا ساق ر آالت و تج يزات بر ا

صوف، به موجب بند )الف( ماده ) توليد  صورت عدم       4مو سترداد، در  ضوابط اجرايي ا  )
آالت ياد شتتتده، انان ه بابت عدم وجود مشتتتاهده عيني تمام يا بخشتتتي از ماشتتتين 

آالت مذكور، ثبتي در دفاتر انجام نشتتده و هم نين ماليات و عوارض فروش نيز ماشتتين
ارات امور مالياتي مكلفند طبر مقررات طبر اظ ارنامه تستتليمي ابراز نگرديده باشتتد، اد

اقدام به رسيدگي پرونده، تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده، مطالبه و    
اك            يا  اك  به وصتتتول  قدام  يدات الزم ا با در نظر گرفتن تم  هاي   حستتتب مورد 

 ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلر نمايند. شده از مؤدي تا ميزان بدهيدريافت



به دفاتر و استتناد و مدارر مؤدي، فروش تمام يا بخشتتي از انان ه براستتاق رستتيدگي  -2-11
شين  سترداد اك   ما شود، ا صرفاً در  آالت و تج يزات خطوط توليد احراز  هاي دريافتي 

هاي مورد صتتتورت مطالبه و وصتتتول ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلر دوره يا دوره
 پذير خواهد بود.رسيدگي امكان

در مواردي كه مؤدي فاقد هرگونه دفاتر و اسناد و مدارر باشد و يا از ارااه آن ا خودداري  -3-11
عدم وجود نمايد، ادارات امور مالياتي مكلفند پس از بازديد از محل در صتتتورت وجود يا 

آالت مورد بحث، با رعايت قوانين و مقررات نستتبت به رستتيدگي و مطالبه ماليات و ماشتتين
زش افزوده اقدام و با در نظر گرفتن تم يدات الزم، نستتتبت به وصتتتول اك يا           عوارض ار

ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلر    هاي دريافت شتتتده از مؤدي تا ميزان كل بدهي       اك 
 هاي مورد رسيدگي يا استرداد آن ا حسب مورد اقدام نمايند.دوره يا دوره

هاي من        -12  يا بر خالف قرارداد طابر و  نان ه م هاي    ا له قرارداد قده از جم ، واردات و EPCع
اق حسب مورد براس كارفرما و يا پيما نكار آالت و تج يزات خطوط توليد، توسطترخيص ماشين

سليم اك و بدون پرداخت    صرفاً با ت شد در     ماليات و عوارض ارزش افزودهمقررات  شده با انجام 
  يا مشتتمول هاي معافي فعاليتآالت مزبور براكه ماشتتتينصتتتورتي كه پيمانكار)فارغ از اين

صورت    كارگرفتهبه ضعيت شود( در  هاي تنظيمي، دفاتر و اظ ارنامه ماليات بر ارزش افزوده و
شين    سليمي، ب اي ما صوف به همراه ماليات و ت افزوده متعلر به آن را  عوارض ارزش آالت مو

نموده لحاظ و درصتتتورت وجود بدهي نستتتبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت آن اقدام            
 هاي دريافتي بالمانع خواهد بود.اك استرداد اك يا باشد،

به واردات            انان ه مطابر قرارداد منعقده في      -13   كار، كارفرما متع د  مابين كارفرما و پيمان
شين     شد و ما شين آالت و .... با سليم اك و بدون پرداخت   ما صرفاً با ت آالت مورد بحث را 
هاي تنظيمي، ب اي وضعيت رد نمايد و پيمانكار در صورت ماليات و عوارض ارزش افزوده وا

شين  صوف به همراه ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلر به آن را لحاظ نكرده  ما آالت مو
صادير بند      ضوع از م شد، مو ساير      12با ست وفر مقررات  ستورالعمل نبوده و الزم ا اين د

 بندهاي دستورالعمل حسب مورد اقدام الزم بعمل آيد.
هاي دريافتي  هاي معمول منجر به استتترداد اك يا اكدر مواردي كه نتيجه رستتيدگي -14 

گردد، ادارات امور مالياتي مكلفند با اخذ رسيد مطابر حيل نسا دوم و سوم فرم شماره مي
هاي دريافتي پيوستتت اين دستتتورالعمل( نستتبت به استتترداد   ( )اعالم وضتتعيت اك3)

 هاي موصوف اقدام نمايند.اك
 بخش عليرضا طاري

 معاو  ماليات بر ارزش افزوده
 

 

اعالم بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي 

 43و  42وارداتي موضوع مواد 
 8/10/1393 تاريا: - 116/93/200 شماره:

 

( حاوي ب اي فروش CD) فشرده  لوح بدينوسيله  ، 17/02/1387 مصوب  افزوده ارزش بر ماليات قانون 43و 42 مواد اجراي در   
انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه مبناي محاستتتبه ماليات و             

 ح جداول؛ گيرد، به شتتراصتتالحي قانون ثبت قرار مي 123عوارض موضتتوع مواد حكر شتتده و هم نين حر ثبت موضتتوع ماده  
  مبناي  ورودي حقوق مجموع ارزش گمرگي و -2ب اي فروش مبناي محاستتتبه ماليات نقل وانتقال خودروهاي توليد داخل              -1

 ساليانه  عوارض و گذاري شماره  عوارض و ماليات محاسبه  مبناي فروش ب اي -3 وارداتي خودروهاي وانتقال نقل ماليات محاسبه 
  داختتتتتتتتتتتتتتل تتتتتتتتتتتتتتتولتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتد ختتتتتتتتتتتتتتودروهتتتتتتتتتتتتتتاي

ه خودروهاي وارداتي، با رعايت ساليان عوارض و گذاري شماره وعوارض ماليات محاسبه مبناي ورودي حقوق و گمركي ارزش مجموع -4
ميالدي براي خودروهاي وارداتي( ارستتال   2015براي خودروهاي توليد و مونتاژ داخل و ستتال  1394نكات حيل) ج ت اجرا در ستتال 

 گردد :مي



قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات  10اصالحي قانون ثبت )موضوع ماده  123ماده ( 1الف( با توجه به تبصره )
( مبناي وصتتول حر الثبت در مورد انواع خودروهاي ستتبك و ستتنگين اعم از ستتواري و   15/8/1384مالي دولت مصتتوب 

 42با درنظر گرفتن تقليل مصرح در ماده    يرسواري توليد داخل يا وارداتي حسب مورد مأخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال   
 قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب( ماليات، عوارض و حر الثبت ستتتاير انواع خودروهاي خاص و خدماتي كه لوازم و تج يزاتي از قبيل جرثقيل، باالبر، بونكر              
زش گمركي و حقوق ورودي تعيين شده براي  ميكسر و ... بر روي آن ا نصب شده است، بر اساق ب اي فروش و يا مجموع ار     

هاي مندرج در جداول مذكور قابل محاستتبه و وصتتول خودروهاي مربوط، با توجه به نوع، تيپ، مدل و شتتاستتي آن، از رديف
 خواهد بود.

گمركي و  قانون صدراالشاره، قيمت فروش انواع خودروهاي توليد يا مونتاژ داخل و مجموع ارزش   42ماده  6ج( در اجراي تبصره  
شوند   حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه حسب مورد بعد از تاريا مقرر در تبصره مذكور توليد و يا به كشور وارد مي   

 گردد.توسط دفتر فني و اعتراضات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده اين سازمان اعالم مي
) مربوط به ماليات و عوارض شماره گذاري انواع خودرو  4و  3هاي اعالم شده در جداول الزم به حكر است از آنجاايكه ارزش 
  باشتتتد مي ( خودرو انواع انتقال  و نقل  ماليات   به  مربوط)  2 و 1 جداول  در هاي مندرج  ستتتواري و وانت دوكابين ( مطابر ارزش   

 مراتب باشدمي ارزش فاقد 2 و 1 جداول در آن ا سال مدل كه خودروهايي گذاري شماره عوارض و ماليات اخذ براي است مقتضي
 . گردد استعالم مذكور دفتر از

 

 علي عسکري

 رييس کل سازما  امور مالياتي کشور
 

 

 

قانون مالياتهاي  69قانون اساسي راجع به شمول معافيت ماده  138تصويب نامه وزيران کميسيون موضوع اصل

 مستقيم به قراردادهاي منعقده طرح مسکن مهر
 11/10/1390تاريا:- 33003/200شماره:

 

سه جانبه، چهارجانبه قراردادهاي منعقده طرع مسکن مهر اعم از تفاهم نامه  -1 )تعاونيهاي مسکن(، مسکن مهر ملکي و بافت     هاي 
( قانو  مالياتهاي  69)ده سال دس از اصالحيه قانو  مالياتهاي مستقيم(مشنول موضو  ماده )      27/11/1390فرسوده تا تاريخ  
 باشند.( قانو  ياد شده معاف مي59از درداخت ماليات موضو  ماده)مستقيم بوده و 

شنول ماليات مقطو  به نرخ ده درصد به م خذ ارزش     77قراردادهاي مزبور مطابق ماده) -2 ستقيم تنها م ( قانو  مالياتهاي م
( قانو   104و  ماده ) معامالتي اعياني مورد انتقال بوده و از هر گونه ماليات بر درآمد و ماليات علي الحسررراب موضررر          

 باشند.مالياتهاي مستقيم معاف مي

قراردادهاي فوق از ماليات بر ارزش افزوده به اسرررتيناي ماليات بر ارزش افزوده درداختي بابت نهادهاي سررراخت)مواد،              -3
 باشند.مصالح و ساير( معاف مي

 گردد.جهت اطال  و بهره برداري الزم ارسال و ابالغ مي
رت ساز    ري اس رينانکار با وزارت راه و شهرسازي)مسکن و    بديه رنوا  د ندگاني که خارج از چهارچوب تفاهم نامه مسکن مهر به ع

سازي( يا تعاوني    ساختنا  اقدام مي        شهر سبت به احداث  شخاح در قبال دريافت حق الزحنه ن ساير ا سکن يا  ننايند هاي م
اصالحي قانو  مالياتهاي    104و ماليات تکليفي موضو  ماده  مشنول اين مصوبه نبوده و حسب مقررات مشنول ماليات عنلکرد     

 و هنچنين ماليات بر ارزش افزوده بابت خدمات ارائه شده خواهند بود. 27/11/1390مستقيم مصوب 
 علي عسکري
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  قانون ماليات بر ارزش افزوده 38ماده  2دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره 
 04/08/1390تاريا : - 200/ 18384 شماره :

قانون و عوارض خاص  « 38»ماده « د»و « ج»، «ب»عوارض فروش كاالهاي موضوع بندهاي  -2
 قانون نخواهد بود.« 38»( ماده 2موضوع فصل ن م مشمول مقررات تبصره )

تكميل،    واحدهاي توليدي كه به منظور ارتقاا م ارت و ستتتالمت كاركنان خود بابت ايجاد،               -3
تج يز، توستتعه و نگ داري مراكز آموزشتتي و ورزشتتي و يا استتتفاده از امكانات ستتاير مراكز  

التدريس مربي( هزينه آموزشتتي و ورزشتتي و هم نين اجراي آموزش و ورزش )از قبيل حر
ستورالعمل مي  سقف هزينه    نمايند با رعايت مفاد اين د صد عوارض تا  سبت به ده در توانند ن

 ، درخواست ت اتر يا استرداد نمايند.هاي انجام شده
هاي مذكور واحدهاي توليدي در قالب شتتخصتتيت حقوقي و حقيقي استتناد و مدارر هزينه -4

ضوع بندهاي   صوب    « 96»ماده « ب»و « الف»مو صالحيه ق.م.م م سب   27/11/1380ا ح
 بايست در دفاتر روزنامه و كل، درآمد و هزينه ثبت شده باشد.مورد مي

توانند تا ستتقف ده درصتتد عوارض فروش ابرازي در اظ ارنامه مالياتي   توليدي ميواحدهاي  -5
قانون، درخواستتت « 38»ماده « الف»مربوط به كاالي توليدي يا ارااه خدمات مشتتمول بند 

 ت اتر يا استرداد نمايند.
استتترداد عوارض منوط به عدم وجود هرگونه بدهي عوارض قطعي شتتده موضتتوع بندهاي     -6

 قانون براي واحدهاي توليدي خواهد بود.« 38»ماده « د»و « ج»، «ب»، «الف»
سقف               هزينه -7 صرفا تا  شده  سيم  سه ماهه تق سي كه به ا ار دوره  شم سال   %10هاي هر 

عوارض فروش ابرازي همان ستتال قابل استتترداد يا ت اتر خواهد بود. انان ه مؤديان هزينه 
جدول پيوستتتت فرم اعالم هزينه، درج و اعالم    هاي انجام شتتتده در هر دوره مالياتي را در     

صرفاً تا پايان اولين دوره مالياتي بعد        ستورالعمل،  صورت رعايت مفاد اين د شند در  نكرده با
 از سال مالياتي قابل رسيدگي، ت اتر يا استرداد خواهد بود.

سترداد عوارض، آن بخش از هزينه    -8 صورت ت اتر يا ا سقف پيش   در  شده تا  بيني   هاي انجام 
سترداد      « 38»( ماده 2شده در تبصره )   سال ت اتر يا ا سود و زيان عملكرد  قانون به حساب 

 واحد توليدي منظور خواهد شد.
واحدهاي توليدي متقاضتتي ت اتر يا استتترداد عوارض، مكلف به رعايت كليه مقررات قانون از  -9

 باشند.جمله تسليم اظ ارنامه مالياتي مي
هاي انجام شتتده در هر دوره مالياتي را به شتترح جدول پيوستتت فرم  زينهمؤديان مكلفند ه -10

روز پس از  15هاي مربوط، حداكثر ظرف مدت اعالم هزينه، به همراه اصتتل صتتورتحستتاب
 پايان هر دوره مالياتي به اداره صالحيتدار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارااه نمايند.

روز پس  15ن، كار و رفاه اجتماعي مكلفند حداكثر ظرف مدت ادارات صتتالحيتدار وزارت تعاو -11 
 ها، مراتب را به اداره كل امور مالياتي صالحيتدار اعالم نمايند.از دريافت ف رست هزينه

ها، ت اتر يا استتترداد عوارض، ارااه اصتتل  به منظور رستتيدگي و اظ ارنظر درخصتتوص هزينه -12
االي توليدي و ارااه خدمات، به همراه فرم تكميل ها و فروش كها اعم از هزينهصورتحساب

صورت تأييد             ست، در  ضروري ا صالحيتدار  سترداد به اداره امور مالياتي  ست ا شده درخوا
ساب         هزينه صورتح صل  صالحيتدار، ا سط ادارات امور مالياتي  هاي مذكور با مم ور ها تو

به  "دار گرديده استتت برخور« 38»( ماده 2از مشتتوق تبصتتره)  "نمودن به م ر با عبارت 
 شود.مؤديان برگشت داده مي



اداره امور مالياتي صتتتالحيتدار مكلف استتتت حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريا دريافت اعالم   -13
اداره صالحيتدار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اسناد و مدارر تسليم شده را بررسي و در      

ست مؤدي مبني بر    ها، با رعايت مفاد ايصورت تاايد هزينه  ستورالعمل و با توجه به درخوا ن د
ت اتر يا استتترداد، حستتب مورد اقدام و مراتب را از طرير اداره كل امور مالياتي حيربط به اداره 
كل امور مالياتي مستتتيول رستتتيدگي به پرونده مالياتي عملكرد ماليات اي مستتتتقيم به منظور 

 اون، كار و رفاه اجتماعي، اعالم نمايد.( و اداره صالحيتدار وزارت تع8رعايت بند )
هاي ارتقاا م ارت و سالمت كاركنان به واحدهاي توليدي،  عوارض قابل استرداد بابت هزينه -14

 قانون نخواهد بود. 17ماده  6مشمول تبصره 
و   89،  88،  87هاي ستتنوات  مؤديان متقاضتتي ت اتر يا استتترداد عوارض مربوط به دوره   -15

كه به لحاظ عدم درخواست و يا عدم رسيدگي توسط  1390و تابستان سال هم نين ب ار 
هاي  توانند هزينه  اند مي ادارات امور مالياتي، قبالً از مشتتتوق مورد بحث برخوردار نگرديده    

الذكر را به تفكيك و به شرح جدول هاي فوق( در هر يك از دوره3انجام شده موضوع بند )
هاي مربوط، حداكثر ظرف م لت همراه اصتتل صتتورتحستتاب پيوستتت فرم اعالم هزينه به 

سال   كماهي صالحيتدار وزارت تعاون، كار و   1390پس از پايان دوره مالياتي پاييز  به اداره 
 رفاه اجتماعي ارااه و براساق اين دستورالعمل اقدام نمايند.

( 7) الزم به حكر استتتت م لت پيش بيني شتتتده براي مؤديان مذكور مانع از رعايت بند          
 دستورالعمل نخواهد شد.

درخصوص آندسته از مؤدياني كه پرونده ماليات بر ارزش افزوده آن ا درخصوص استفاده از      -16
هاي حل ، در هيأت 15هاي مالياتي ستتتنوات مذكور در بند مشتتتوق موصتتتوف براي دوره

 باشد به شرح زير اقدام شود:اختالف مالياتي مطرح مي
ست هزينه مؤديان مي ضوع بند) باي شرح جدول  3هاي مو ( ، مربوط به هر دوره را به تفكيك به 

 پيوست فرم اعالم هزينه به اداره صالحيتدار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارااه نمايند.
هاي مزبور توستتتط اداره  بايستتتت پس از اعالم هزينه   هاي حل اختالف مالياتي مي    هيأت 

هاي الزم درخصوص هزينه اجتماعي و انجام رسيدگي صالحيتدار وزارت تعاون، كار و رفاه  
 هاي مورد بحث، اقدام به صدور رأي نمايند.

هاي حل اختالف مالياتي، هيأت  ادارات امور مالياتي براستتاق رأي صتتادره توستتط هيأت  
 باشند.( مي13مكرر و ديوان عدالت اداري، مكلف به رعايت بند )«251»موضوع ماده 

هاي انجام شده بابت ارتقاا م ارت و سالمت كاركنان  صورت تأييد هزينه مؤديان مكلفند در -17
هاي حل اختالف، مبالغ قابل ت اتر  واحد توليدي خود، از سوي ادارات امور مالياتي يا هيأت

يا استرداد مربوط به سنوات گذشته را به حساب سود و زيان سنواتي منظور نمايند كه از        
به درآمد مشتتمول ماليات ستتال مورد رستتيدگي اضتتافه    حيث مالياتي در زمان رستتيدگي

 خواهد شد.
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