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گردآوری و تدوین:





مالی��ات بر ارزش افزوده به عنوان مالیاتی غیرمس��تقیم که ب��ر مصرف کاالها و 

خدمات وضع می گردد، هم اکنون در بیش از 140 کشور جهان به مورد اجرا گذاشته 

ش��ده است. اس��تقرار این نظام مالیاتی در جمهوری اسالمی ایران به عنوان بخش 

مهمی از تحوالت نظام مالیاتی کش��ور محسوب می گردد و الیحه مربوطه اولین بار 

در دهه 1360 به مجلس ش��ورای اس��المی ارائه گردید، لیکن به دلیل شرایط خاص 

اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، دولت الیحه را در اواسط بررسی از مجلس شورای 

اسالمی پس گرفت.

در اواخر دهه 1370، تدوین مجدد الیحه مالیات بر ارزش افزوده در دس��تور کار 

قرار گرفت و الیحه نهایتًا در سال 1380 به دولت ارائه شد. این الیحه در سال 1381 

توس��ط دولت جمهوری اس��المی ایران تصویب و به مجلس ش��ورای اسالمی تقدیم 

گردید. فرآیند بررس��ی و تصویب الیحه مذکور با دقت تمام و با حضور کارشناسان و 

صاحب نظران و همچنین نمایندگان متعددی از دولت و بخش خصوصی، نهایتًا در 

چارچوب اصل 85 قانون اساس��ی در مهرماه 1386 به پایان رس��ید و الیحه توسط 

مجلس شورای اسالمی به شورای نگهبان ارسال شد.

ایرادات شورای نگهبان در سه نوبت توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 

اس��المی مرتفع گردید و نهایتًا در خرداد ماه 1387 قانون مالیات بر ارزش افزوده به 

تائید شورای نگهبان رسید و در تیرماه 1387 توسط رئیس جمهور محترم برای اجرا 

به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ شد.

مقدمه



ذکر این نکته ضروری اس��ت که در جریان بررس��ی این الیحه نمایندگان محترم 

مجلس ش��ورای اس��المی تصمیم به حذف کامل قانون موس��وم به تجمیع عوارض 

گرفتند و به همین دلیل تعدادی از مواد قانون مذکور که بایس��تی ابقاء می گردید با 

اصالحاتی، توسط نمایندگان محترم در فصول هشتم و نهم متن مصوب آورده شد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده به واقع حاصل چندین هزار ساعت کار کارشناسی 

توسط بخش های مختلف قوای مقننه و مجریه، مراکز دانشگاهی و بخش خصوصی 

می باشد که بدینوسیله از کلیه اندیشمندان و کارشناسان مذکور تقدیر به عمل می آید.

کتاب حاضر در چارچوب وظیفه اطالع رس��انی این نظ��ام مالیاتی آماده گردیده 

است، متشکل از متن قانون به عالوه فهرست موضوعی مواد قانون و متن مواد سایر 

قوانینی اس��ت که در قانون مالیات بر ارزش افزوده م��ورد ارجاع قرار گرفته  و آخرین 

اصالحات صورت پذیرفته در این قانون می باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور
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بخش 1

اهمیت و جایگاه مالیات





فصل 1. آشنایی با درآمدهای عمومی دولت
از جمله وظایف دولت، ارائه خدمات عمومی از قبیل؛ امنیت، بهداشت و درمان، 

آموزش و ...، تخصیص منابع بین بخش های مختلف کشور، توزیع درآمد و ثروت بین 

گروه های مختلف جامعه و دست یابی به اهدافی مانند تثبیت قیمت ها، اشتغال کامل 

و رش��د اقتصادی می باشد. دولت برای انجام وظایف و مسئولیت ها ی خود به هزینه 

و برای تأمین این هزینه ها، به منابع مختلف مالی نیازمند اس��ت. اصواًل درآمدهای 

دولت به دو گروه کلی تقسیم بندی  می شود:

الف( درآمدهای مالیاتی

یک��ی از مهم تری��ن راههای تأمین مخ��ارج دولت، جمع آوری مالیات اس��ت. به 

عبارت دیگر، با توجه به مقایس��ه این منبع مهم تأمین مالی با سایر منابع، می توان 

گفت، هر چه س��هم مالیات ها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد، از آثار نا مطلوب 

اقتصادی کاسته می شود. در کشورهای پیشرفته بر خالف کشورهای در حال توسعه 

- که مالیات ها نقش ناچیزی دارند - تقریبًا تمامی مخارج دولت از این طریق تأمین 

می شود.

ب( درآمدهای غیر مالیاتی

درآمدهای غیر مالیاتی، وجوهی هستند که دولت از فعالیت های اقتصادی خود 
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جمع آوری می کند. این درآمدها یا به ش��کل درآمدهای ناش��ی از سرمایه گذاری های 

مختلف اس��ت، یا دریافت کارمزد اس��ت که دولت از خدمات گوناگون خود دریافت 

می کند. برخی از این نوع درآمدها عبارتند از:

سود ناشی از انحصارات دولت مانند، نفت، راه آهن، برق، تلفن و غیره؛ ●

کارمزد برای خدمات گوناگون، مانند عوارض ها، که توس��ط سازمان های دولتی  ●

اخذ می گردد؛

درآمدهای ناشی از امالک عمومی، فروش یا اجاره؛ ●

وام و استقراض از مردم یا مقامات پولی )انتشار پول(. ●

در ایران عمده ترین درآمد غیر مالیاتی مربوط به فروش نفت و گاز اس��ت. وجود 

این درآمد سهل الوصول دو تأثیر عمیق بر ساختار مالیاتی کشور داشته است:

نخسـت، وجود درآمدهای حاصل از فروش نفت وگاز س��بب ش��ده تا به دیگر 

درآمدهای دولت کمتر توجه ش��ود. در این خصوص بررس��ی برنامه های توسعه  

اقتصادی نش��ان می دهد ک��ه همواره درآمدهای حاصل از ف��روش نفت وگاز به 

عنوان مهمترین منبع تأمین مالی طرح ها، مدنظر مسووالن بوده است. حتی در 

دوره هایی که قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش یافته اس��ت، دولت کمتر 

به درآمدهای مالیاتی توجه داش��ته و سعی کرده است منابع مورد نیاز خود را از 

طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین کند.

دوم، اتکاء بیش از حد به درآمدهای نفتی و وجود نوسانات بهای نفت در بازارهای 

جهانی، بی ثباتی کل درآمدهای دولت را در پی داشته است. وابستگی کشور به 

درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز تا حدی اس��ت که درآمدهای مالیاتی نیز 

به طور غیر مستقیم متأثر از جریان درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت گردد. 

زی��را، افزایش درآمدهای ارزی، واردات را افزایش می دهد. از طرف دیگر افزایش 

واردات موجبات افزایش مالیات بر واردات و درآمدهای مالیاتی غیر مس��تقیم را 

فراهم می آورد.
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فصل 2. مالیات ها و انواع آن
درآمدهای مالیاتی که قلم عمده ی دیگر درآمدهای دولت اس��ت، به عنوان ابزار 
مالی مؤثر برای تأمین منابع مالی هزینه های ضروری دولت و تعدیل در توزیع درآمد و 
ثروت و هدایت فعالیت های اقتصادی جامعه به کار می رود. اصواًل درآمدهای مالیاتی 
از نظ��ر پایه مالیات بر پایه های درآمد، ثروت )دارایی( و مصرف و از نظر نحوه وصول 

به دو روش اصلی مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند.

الف( مالیات های مستقیم
مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که بطور مستقیم بر افراد، خانوارها و 
بنگاه ها وضع می شود. در مجموعه قوانین مالیاتی، مالیات های مستقیم به سه نوع 
مالیات بر شرکت ها، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث تقسیم می شود. که عمدتًا از 

پایه درآمد و ثروت اخذ می گردد.

ب( مالیات های غیر مستقیم
مالیات های غیر مستقیم مالیات هایی هستند که به طور غیر مستقیم بر کاالها و 
خدمات وضع می شوند. مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر واردات )عوارض گمرکی( 

از انواع این گونه مالیات ها می باشند.
مالیات های مستقیم مالیات هایی است که مستقیمًا و متناسب با درآمد اشخاص 
اعم از حقیقی و حقوقی وصول می شود. اما مالیات های غیر مستقیم به ارزش بعضی 
از کاالها و خدمات اضافه می ش��ود و پرداخت آن به مصرف کننده تحمیل می گردد. 
اس��اس این تقسیم بندی عادالنه بودن آن است، چرا که مالیات های مستقیم از این 
رو مورد توجه و تأکید است که این نوع مالیات از اعتبار درآمد و ثروت افراد مطالبه 
می ش��ود، حال آن که مالیات های غیر مس��تقیم به کلیه ی مصرف کنندگان کاال یا 
استفاده کنندگان از خدمتی که دولت بر آن ها مالیات وضع کرده است، صرف نظر از 
موقعیت مالی فرد، تعلق می گیرد. در واقع، مصرف این گونه کاالها و خدمات است 

که فرد را به مؤدی پرداخت کننده ی مالیات غیر مستقیم تبدیل می کند.
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فصل 3. ویژگی های اصلی و عمومی نظام مالیات بر ارزش افزوده
پایه مالیاتی بسیار گسترده ای دارد )بر پایه مصرف وضع می گردد(: ●

دامنه مالیات بر ارزش افزوده در برگیرنده طیف وسیعی از کاالها و خدمات است. 

بدیهی اس��ت که بدلیل وس��عت کاالها و خدمات مورد مبادله در هر کش��ور و 

اینکه ارزش افزوده در هر مرحله مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود، پایه های 

مالیاتی نسبت به هر مالیات دیگر از گستردگی وسیعی برخوردار است.

موجب شفاف سازی مبادالت و در نتیجه شناسایی بخش اقتصاد پنهان می شود: ●

از آنجا که در مالیات بر ارزش افزوده تمام بخش های تولیدی و خدماتی مورد توجه 

قرار می گیرد و جزئیات ارزش افزوده در تمام مراحل شکل گیری در این بخش ها 

مد نظر است، می توان انتظار داشت که این مسأله منجر به شفاف سازی مبادالت 

و در نتیجه حساب های ملی )بخصوص محاسبه تولید ناخالص داخلی( شود. در 

این نظام، کلیه مبادالت بایس��تی با صدور فاکتور انجام شود و این امر به معین 

شدن دقیق حجم مبادالت و حجم واقعی فعالیت های اقتصادی هر واحد تولیدی 

و تجاری می انجامد. و از طرف دیگر به دلیل الزام به صدور فاکتور در هر مرحله 

از زنجیره تولید - توزیع، امکان تعقیب مبادالت از اولین مراحل تولید تا مصرف 

نهایی توسط دستگاه مالیاتی میسر خواهد شد و تخلفات مالیاتی در این سیستم 

کمتر از سایر روش های وضع و اخذ مالیات است.

موجب هیچ گونه اخذ مالیات مضاعف از کاال و خدمات نمی گردد )آبشاری نیست(: ●
وجود مالیات بندی مضاعف آن هم در س��طحی گس��ترده، از عمده ترین معایب 
مالیات بر فروش و س��ایر مالیات های غیر مس��تقیم می باش��د. مالیات مضاعف 
پدیده ای است که به مالیات بندی بر مالیات، اتالق می شود، و زمانی رخ می دهد 
که مالیات روی نهاده برخی فرآیندها و ستانده همان فرآیند اخذ شود. این پدیده 
ممکن اس��ت هنگام انتقال تولیدات از یک مرحله تولید - توزیع به مرحله دیگر 
)مثاًل از تولیدات کارخانه ای به مرحله عمده فروش��ی( رخ دهد. در این حالت بر 

یک فرآیند بیش از یکبار مالیات وضع می شود.
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در سیستم مالیات بر ارزش افزوده امکان اخذ مالیات پرداخت شده روی خریدهای 

واسطه ای )اعتبار مالیاتی( موجب جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف می شود.

ب��ه دلیل وضع ب��ر پایه مص��رف هیچ گونه افزایش فش��ار بر فع��االن اقتصادی  ●

)تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و ...( بدنبال نخواهد داشت:

از نظر تئوریک وضع هر گونه مالیاتی اثر منفی بر تولید دارد. اما این اثر منفی از 

مالیاتی به مالیات دیگر متفاوت اس��ت. اجرای مالیات بر ارزش افزوده همواره با 

لغو مالیات های ناکارآمد، اختالل زا و ... همراه بوده است. لذا جایگزینی مالیات 

بر ارزش افزوده با این مالیات ها ش��رایط بهت��ری را برای تولید به وجود خواهد - 

آورد. عالوه بر آن بدلیل معافیت صادرات از این نوع مالیات، قیمت های نس��بی 

صادراتی در مقایس��ه با قیمت های جهانی ارزان تر شده و به ابزاری برای تشویق 

تولید داخلی تبدیل می ش��ود. نهایتًا اینکه خنثی بودن و اعمال آن بر روی پایه 

مصرف آنرا به ابزاری کمکی برای تشویق تولید تبدیل کرده است.

یک نظام مالیات خود اجرا و بر مبنای خود اظهاری می باشد )به دلیل مشارکت  ●

فعال مؤدیان هزینه وصول پایین می باشد(:

به دلیل س��اده بودن س��اختار اخذ مالیات بر ارزش افزوده، درک نحوه محاسبه 

و اخذ آن توس��ط پرداخت کنندگان، آس��ان و جمع آوری آن نیز برای دس��تگاه 

مأمور وصول مالیات ها س��اده بوده و با س��رعت زیاد انجام می ش��ود. معمواًل به 

دلیل مش��خص بودن نرخ این مالیات و وسیع بودن پایه مالیاتی، هزینه وصول 

این مالیات با توجه به درآمد حاصل از این منبع ناچیز اس��ت زیرا همه پرداخت 

کنن��دگان، توأمًا نقش مأموران مالیاتی را برای دس��تگاه مالیاتی ایفا می نمایند. 

چون مؤدیان در هنگام خرید کاال باید مطمئن ش��وند که مالیات بر ارزش افزوده 

مراحل قبلی پرداخت گردیده اس��ت. در غیر اینص��ورت پرداخت کل مالیات در 

مرحله بعدی به عهده خودشان خواهد بود.

سرعت وصول آن باال و موجب حداقل اختالفات بین تشکیالت مالیاتی و مؤدیان است: ●
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 مالی��ات بر ارزش افزوده از انواع مالیات های غیر مس��تقیم ب��ا دوره های مالیاتی 

س��ه ماهه، باع��ث می گردد ک��ه مؤدیان در طی س��ال مالی خ��ود چندین بار 

اظهارنامه های مالیاتی این مالیات را تنظیم و به حوزه های مربوطه تسلیم نمایند. 

بنابراین زمان رس��یدگی و بررس��ی اظهارنامه های ارائه ش��ده توسط مؤدیان به 

س��ازمان امور مالیاتی مش��خصًا کاهش یافته و مأموران مالیاتی مکلفند در طی 

چند هفته به اظهارنامه ها رس��یدگی و موارد تخلف را مش��خص نموده و به آنها 

رسیدگی نمایند. از سوی دیگر مؤدیان نیز برای پی گیری اعتراضات خود و تعیین 

مالیات دوره بعد مالیاتی خود چند ماهی را بیشتر مهلت ندارند.

منبع درآمدی قابل اتکائی برای دولت ها محسوب می گردد: ●

درآمدهای ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده نسبت به دیگر مالیات ها از ثبات و 

انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است. دو دلیل را می توان برای باثبات و انعطاف پذیر 

بودن مالیات بر ارزش افزوده اقامه نمود. اول آنکه مصرف قسمتی از تولید ناخالص 

داخلی است که نسبت به سایر اجزاء آن دچار نوسانات کمتری می شود، لذا اعمال 

مالیات بر ارزش افزوده نوعی درآمد با ثبات برای دولت ایجاد می کند که چرخه های 

تجاری اقتصاد اثر کمتری بر آن خواهد داشت. در هنگام رونق اقتصادی چون این 

نوع مالیات، بر ارزش افزودة کاالها و خدمات اعمال می گردد، با افزایش سطح تولید 

و ارزش اف��زوده، میزان وصولی از این منبع افزایش می یابد. از طرف دیگر در زمان 

رکود اقتصادی با کاهش سطح تولیدات و ارزش افزوده مؤسسات اقتصادی وصولی 

مالیات بر ارزش افزوده نیز تقلیل می یابد و در نتیجه از فشار فزاینده بار مالیاتی بر 

طبقات مختلف جامعه در زمان رکود کاسته می شود. 

دوم آنکه مالیات بر ارزش افزوده بر پایه گس��ترده مصرف اعمال و به قیمت های 

جاری محاس��به می ش��ود، در نتیجه تغییر جزئی در نرخ های ای��ن مالیات فورًا 

ب��ه افزایش یا کاهش در درآمدها می انجامد، ل��ذا این مالیات ابزار مالیاتی قابل 

انعطافی است که مقامات مالی کش��ور می توانند به هنگام اعمال سیاست های 

تثبیت اقتصادی از آن استفاده کنند.



بخش 2

راهنمای مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده





فصل 1. کلیات و تعاریف

ارزش افزوده

ارزش افزوده عبارت اس��ت از تفاوت بین ارزش کاالها و خدمات عرضه ش��ده با 

ارزش کاالها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین.

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده، عبارت است از مالیات متعلق پس از کسر اعتبار مالیات 

در یک دوره معین. 

دامنه و قلمرو نظام مالیات بر ارزش افزوده

عرضه کاالها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول 

مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

عرضه کاال

منظوز از عرضه در این نظام مالیاتی، انتقال کاال از طریق هر نوع معامله )اعم از 

عقد بیع، صلح، هبه و ...( است.
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ارائه خدمت

انجام خدمات برای غیر در قبال دریافت ما به ازاء، ارائه خدمت محسوب می شود. 

این مابه ازاء می تواند نقدی یا غیرنقدی باشد.

معاوضه کاال ها و خدمات

در نظ��ام مالیات بر ارزش افزوده معاوضه کااله��ا و خدمات، عرضه کاال یا ارائه 

خدمت از طرف هر یک از طرفین، معامله تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات و 

عوارض است.

مؤدی مشمول

فعاالن اقتصادی اعم از اش��خاص حقیقی و حقوقی که اقدام به عرضه، صادرات 

یا واردات کاالها و خدمات مش��مول قان��ون مالیات بر ارزش افزوده می کنند و طبق 

ضوابطی که س��ازمان امور مالیاتی اعالم می نماید مکلف به ثبت نام شده اند، مؤدی 

محسوب می شوند.

ارائه خدمت

انجام خدمات برای غیر در قبال دریافت ما به ازاء، ارائه خدمت محسوب می شود. 

این ما به ازاء می تواند نقدی یا غیر نقدی  باشد.

اعتبار مالیات بر ارزش افزوده

منظور از اعتبار مالیاتی عبارت است از مالیات خرید یا تحصیل کاالها و خدمات 

مش��مول که مؤدیان برای فعالیت های اقتصادی مش��مول مالیات خود در یک دوره 

معین با رعایت قوانین و مقررات پرداخت می نمایند.

ساز و کار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کاالها و خدمات

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که در شمار مالیات های غیر 

مس��تقیم قرار می گیرد. از س��وی دیگر عوارض کاالها و خدمات، عوارضی است. که 
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بر روی قیمت فروش کاالها و خدمات مش��مول اعمال و براساس درصدی از قیمت 

دریافت می شود. این مالیات و عوارض معمواًل از هر فعال اقتصادی به فعال اقتصادی 

دیگر در طول زنجیره واردت، تولید و توزیع انتقال می یابد، تا نهایتًا به مصرف کننده  

نهایی منتقل و توسط وی پرداخت   شود. بنابراین، پرداخت کنندگان واقعی این مالیات 

و عوارض، مصرف کنندگان کاالها و خدمات مش��مول هس��تند و فعاالن اقتصادی 

حاضر در زنجیره تنها عامالن انتقال آنها به مصرف کننده نهایی می باش��ند و وجهی 

را ب��ه عنوان مالیات و عوارض موضوع ای��ن قانون از محل فروش های خود پرداخت 

نخواهند کرد.

دوره  مالیاتی 

هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه یا فصلی )بهار - تابستان - پاییز - 

زمستان(، تقسیم می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان 

امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان، دو یا یک ماهه تعیین 

نماید. در هر صورت، مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باید حداکثر ظرف 

پانزده روز از تاریخ انقضای هر دوره، مالیات  و عوارض دریافتی و پرداختی طی آن دوره  

را با تسلیم اظهارنامه ای به اداره امور مالیاتی مربوط اعالم و پرداخت نمایند. 
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فصل 2. کاال و خدمات معاف و مشمول

کاالهای معاف 

عرضه کاالهای زیر از شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده معاف می باشند: 

محصوالت کشاورزی فرآوری1 نشده؛ - 1

دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان)کرم ابریشم(؛- 2

انواع کود، سم، بذر و نهال؛- 3

آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن - 4

نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛ 

کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛- 5

اموال غیر منقول )زمین، ساختمان و ...(؛ - 6

انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی؛- 7

فرش دستباف؛- 8

خوراک دام و طیور؛- 9

رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها )طبق فهرست مربوطه(؛- 10

اق��الم با مصارف صرف��ًا دفاعی - )نظامی و انتظامی( و امنیتی )طبق فهرس��ت - 11

مربوطه(.

کاالهای مشمول 

عرض��ه و ف��روش کلیه کاالها، همچنین واردات و صادرات آنها مش��مول قانون 

مالیات بر ارزش افزوده می باشد. بنابراین، به جز کاالهای معاف، کلیه کاالها مشمول 

اخذ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده خواهند شد.

ماشین آالت و تجهیزات خط تولید
ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید به عنوان کاالهای سرمایه ای نیز از جمله 

1. منظور از فرآوری این است که ستانده، متفاوت از نهاده باشد.
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کاالهای مش��مول مالیات و عوارض این قانون است که برای فعالیت های اقتصادی 
مؤدی مورد استفاده قرار می گیرد. اما مالیات ها و عوارض پرداختی بابت خرید آنها 
به استناد صورتحساب های مربوط، قابل کسر از مالیات ها و عوارض دریافتی توسط 
مؤدی می باشد و از روش اعتبار پیروی می کند؛ و در صورت داشتن اضافه پرداختی 

مالیات و عوارض از طریق ارائه اظهارنامه مالیاتی هر دوره قابل استرداد می باشد.

کاالهای اهدایی

کاالهای اهدایی به صورت بالعوض به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهادهای 

عمومی غیردولتی با تائید هیئت وزیران و حوزه های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا 

از پرداخت مالیات و عوارض مربوطه معاف می باشند.

کاالهای همراه مسافر

کاالهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق 

مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می شود از پرداخت مالیات و عوارض مربوط 

ب��ه فص��ول 1 تا 7 قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده معاف و مازاد ب��ر آن طبق قانون 

مشمول می باشد. 

عرضه کاال به خود

عرضه کاال به خود مش��مول قانون مالیات بر ارزش اف��زوده بوده و زمانی حادث 

می ش��ود که مؤدی از کاالهای تجاری خریداری ش��ده و یا از کاالهای تولیدی خود 

برای مصارف شخصی برداشت و یا به عنوان دارایی در امور شغلی استفاده می نماید.

تاریخ تعلق مالیات برای عرضه کاال 

تاریخ تعلق مالیات و عوارض برای عرضه کاال مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده 

عبارت است از:

تاریخ صدور صورتحساب، تاریخ تحویل یا تاریخ تحقق معامله کاال 1، هر کدام که - 1

1. به قسمت دوم قانون مدنی موضوع “عقود و معامالت و الزامات“ مراجعه شود. 
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مقدم باشد؛ 

در موارد عرضه به خود، تاریخ برداش��ت برای مصارف ش��خصی یا اس��تفاده از - 2

محصول تولیدی خود به عنوان دارایی، ...  

در مورد معامالت به صورت تهاتری، تاریخ معاوضه. - 3

معاوضه کاالها و خدمات

در نظ��ام مالی��ات بر ارزش افزوده معاوضه کاالها و خدم��ات، عرضه کاال یا ارائه 

خدمت از طرف هر یک از طرفین، معامله تلقی و به  طور جداگانه مشمول مالیات و 

عوارض است.

خدمات معاف و مشمول

خدمات معاف 

خدمات معاف مطابق قانون، عبارتند از:

خدمات  درمانی )انسانی، حیوانی و گیاهی( و خدمات توان بخشی و حمایتی؛ - 1

انواع خدمات پژوهشی و آموزشی )طبق آیین نامه ی مربوط(؛- 2

خدمات بانکی و اعتباری بانک ها،  مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های - 3

قرض الحسنه مجاز و خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورس ها 

و بازاره��ای خارج از ب��ورس، صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک، 

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه 

سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در 

بخش کشاورزی؛

خدم��ات حمل و نقل عمومی مس��افری درون و برون ش��هری جاده ای، ریلی، - 4

هوایی و دریایی؛

خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیات های مستقیم.- 5

خدمات مشمول 
ارائ��ه خدمات و همچنی��ن واردات و صادرات آنها در ایران مش��مول این نظام 
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مالیاتی می باشد. بنابراین، بجز خدمات معاف، کلیه خدمات مشمول اخذ مالیات و 
عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می شوند.

نمونه خدمات ارائه ش��ده توسط مؤدیان فراخوان شده که مشمول اجرای قانون 

مالیات بر ارزش افزوده می باشند به شرح ذیل: 

خدمات حرفه ای )به طور مثال، خدمات معماری، حقوقی، مش��اوره ای ...، به  -

استثنای خدمات درمانی(. 

خدم��ات حمل و نقل باری و تراب��ری کاال )اعم از ج��اده ای، ریلی، هوایی و یا  -

دریایی(

تعمیرات -

خدمات نمایندگی )شرکت ها و مؤسسات بازرگانی داخلی و خارجی( -

تبلیغات -

- )IT( خدمات فن آوری اطالعات

خدمات تفریحی  -

تولید کاال از مواد اولیه متعلق به دیگری و تحویل به مالک آن )خدمات مونتاژ( -

عرضه خدمت به خود

از آنج��ا که ارائه خدمت در قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام خدمت برای غیر 

می باشد، عرضه خدمت به خود مشمول این نظام مالیاتی نمی باشد.

تاریخ تعلق مالیات بر خدمات 

تاریخ تعلق مالیات برای ارائه خدمات عبارت است از: 

تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت هر کدام که مقدم باشد؛- 1

در مورد ارائه خدمات به صورت تهاتری، تاریخ ارائه خدمت.- 2

رویکرد قانون به عرضه کنندگان کاالها و خدمات معاف

فع��االن اقتصادی ک��ه صرفًا مبادرت به عرض��ه کاال و خدمات معاف می نمایند 

ملزم به ثبت نام به عنوان مؤدی مالیات بر ارزش افزوده نیستند و حق ندارند مالیات 
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و ع��وارض موض��وع این قان��ون را از خریداران کاالها و خدم��ات مزبور اخذ نمایند. 

همچنی��ن مالیات و عوارضی که طبق این قان��ون از بابت خرید کاال و خدمت برای 

تولید و عرضه کاالها و خدمات معاف پرداخت نموده اند پیش پرداخت )یا اعتبار( آنها 

محسوب نمی شود و قابل استرداد نیست. 

برای مثال

کت��اب جزء کااله��ای معاف اس��ت در نتیجه مالیاتی که ناش��ر برای چاپ 
کت��اب )نظیر خرید فیلم، و زینک و مرکب( و خرید خدمات مرتبط با چاپ، به 
عرضه کنندگان کاالها و خدمات پرداخته است به عنوان پیش پرداخت )اعتبار( 

مالیات بر ارزش افزوده ناشر محسوب نشده و قابل تهاتر و استرداد نمی باشد.

رویکرد قانون به عرضه کنندگان توأمان کاالها و خدمات مشـمول و 
معاف 

فعاالن اقتصادی که اقدام به تولید و عرضه کاال و خدماتی می نمایند که برخی 

از آنها معاف و برخی دیگر مشمول است مکلفند پس از اعالم، طبق ضوابط مربوط 

توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان مؤدی مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کنند. 

اما حق ندارند نسبت به کاالها و خدمات معاف، مالیاتی از خریداران اخذ نمایند. 

در مقابل مکلف می باش��ند که نس��بت به کاالها و خدمات غیر معاف مالیات های 

مقرر را از خریداران اخذ کنند. آن قس��مت از مالیات ها و عوارضی که این فعاالن 

از باب��ت خرید کاال یا خدمت برای تولید و عرضه کاالهای مش��مول پرداخته اند به 

حساب پیش پرداخت مالیات آنها منظور و از مالیاتی که از فروش کاالها و خدمات 

مش��مول دریافت کرده اند قابل کس��ر اس��ت. آن قس��مت از مالیات ها و عوارضی 

ک��ه این فع��االن از بابت خرید کاال یا خدمت برای تولی��د و عرضه کاالهای معاف 

پرداخته ان��د پیش پرداخت مالیاتی محس��وب نمی ش��ود و از مالیات ها و عوارض 

دریافتی آنها از بابت کاالهای مشمول قابل کسر نیست.
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فصل 3. واردات و صادرات
تعریف واردات

ورود کاال یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق 

ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور، واردات محسوب می شود.

واردات مشمول 

کااله��ا و خدمات مش��مول مالیات و عوارض بر ارزش اف��زوده / غیر معاف وارده به 

کشور، واردات مشمول محسوب و از واردات کاالها مالیات و عوارض موضوع این قانون 

در گمرک وصول و در مورد واردات خدمات توسط واردکننده محاسبه و پرداخت می شود.

واردات معاف 

واردات کاالها و خدمات معاف، مشمول مالیات  و عوارض بر ارزش افزوده )فصول 

1 تا 7 این قانون( نمی باشند. 

تاریخ تعلق مالیات و عوارض کاالهای وارداتی

تاریخ تعلق مالیات و عوارض برای واردات کاال تاریخ ترخیص کاال از گمرک است.

تاریخ تعلق مالیات و عوارض خدمات وارداتی 

در مورد خدمت، تاریخ پرداخت ما به ازاء می باشد. اما مؤدی مکلف است در تاریخ 

پرداخت مابه ازاء خدمات وارداتی، بدهی مربوط به مالیات و عوارض متعلقه را محاسبه 

و در حساب ها ثبت و در پایان دوره مالیاتی مالیات و عوارض مربوطه را پرداخت نماید.

مأخذ محاسبه مالیات واردات کاال و خدمات 

مأخذ محاسبه مالیات واردات کاال و خدمات، ارزش گمرکی کاال )قیمت خرید، 

هزینه حمل ونقل و حق بیمه( به عالوه حقوق ورودی )حقوق گمرکی و سود بازرگانی( 

مندرج در اوراق گمرکی می باشد و همچنین مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمت 

نیز معادل ارزش ریالی مربوط به ما به ازاء واردات خدمت مزبور می باشد.
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ترخیص کاالهای وارداتی از گمرک

واردکنندگان در هنگام واردات کاال، پس از طی تش��ریفات گمرکی، مبلغ مالیات 

و عوارض موضوع قانون را عالوه بر حقوق  ورودی، در گمرک جمهوری اس��المی ایران 

پرداخت خواهند نمود و گمرک کشور نیز پس از وصول، مالیات و عوارض مزبور را مانند 

حقوق ورودی در پروانه های گمرکی و یا فرم های مربوطه درج خواهد کرد. 

اعتبار مالیات و عوارض پرداختی بابت واردات
مالیات ه��ا و ع��وارض بر ارزش اف��زوده که واردکنندگان باب��ت کاالها و خدمات 

وارداتی مشمول پرداخته اند اعتبار آنها محسوب می شود و در پایان هر دوره مالیاتی 

با مالیات ها و عوارض دریافتی قابل تهاتر یا استرداد می باشد.

واردات کاال از طریق پست ایران و شرکت های پستی بین المللی

کاالهایی که توسط پست یا شرکت های حمل و نقل بین المللی وارد قلمرو گمرکی 

کش��ور می ش��ود چنانچه نوع کاال مش��مول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات و 

عوارض مزبور توسط گمرک و مطابق مقررات مربوط از واردکننده دریافت می شود.

واردات خدمات 

وارد کنندگان خدم��ات باید مالیات و عوارض متعلق به هر پرداخت بابت خرید 

خدمات وارداتی براساس اسناد و مدارک مثبته را در اظهارنامه پایان هر دوره مالیاتی 

خود درج نموده و تسویه حساب مربوط به آن را انجام دهند.

واردات از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 

واردات در قانون مالیات بر ارزش افزوده، ورود کاال یا خدمت از خارج از کشور یا 

از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشد.

مدارک الزم جهت تهاتر و یا اسـترداد مالیات و عوارض پرداختی بر 
روی واردات 

مؤدیان��ی می توانند مالیات ها و عوارض پرداخت ش��ده باب��ت واردات را تهاتر یا 
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استرداد نمایند که اسناد و مدارک گمرکی و یا هر گونه قرارداد حمل و نقل و ارسال 

پستی کاال که در آن میزان مالیات و عوارض دریافتی بابت واردات کاالها درج گردیده 

است، نگهداری کرده باشند.

تعریف صادرات

صادرات در قانون عبارت اس��ت از صدور کاال یا خدمت به خارج از کش��ور یا به 

مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی.

معافیت صادراتی 

صادرات کاالها و خدمات )اعم از معاف و مش��مول( به خارج از کش��ور مشمول 

مالیات و عوارض نمی باش��د. مالیات ها و عوارض پرداختی بابت نهاده های کاالها و 

خدمات صادر ش��ده به اس��تناد برگه خروجی صادره توسط گمرک )در مورد کاال( و 

اسناد و مدارک مثبته قابل تهاتر و یا استرداد می باشد.

استرداد مالیات بر ارزش افزوده

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختی از بابت کاالهایی که به خارج از کشور 

صادر می ش��ود به اس��تناد پروانه صدور کاال قابل کسر از مالیات های دریافتی توسط 

مؤدی بوده و با تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی مربوط قابل استرداد می باشد.

خرید کاال توسط گردشگران و مسافران خارجی

مالیات ها و عوارض بر ارزش افزوده پرداختی مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 

بابت کاالهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که در کشور جمهوری اسالمی 

ای��ران مقی��م نباش��ند و از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کش��ور بی��ش از دو ماه 

نگذش��ته باشد، هنگام خروج از کش��ور در مقابل ارائه صورتحساب های خریدی که 

توسط مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده است، توسط سازمان 

امور مالیاتی کشور در مرز خروجی مسترد خواهد شد. 
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فصل 4. نرخ های مالیات و عوارض

کاالها و خدمات عمومی مشمول مالیات و عوارض 

همه کاالها و خدمات به اس��تثنای کاالها و خدمات معاف یا مش��مول نرخ های 

خاص، مشمول نرخ های مالیات و عوارض موضوع قانون می باشند. 

نرخ  مالیات 

ن��رخ مالیات کاالها و خدمات عمومی در قانون مالیات بر ارزش افزوده، در زمان 

اجرای قانون یک و نیم درصد )1/5%( بوده است. 

نرخ عوارض کاالها و خدمات

نرخ عوارض کاالها و خدمات )عوارض شهرداری ها و دهیاری ها( در قانون مالیات 
بر ارزش افزوده معادل یک و نیم درصد )1/5%( است. 

نرخ های مالیات و عوارض کاالها و خدمات مشمول از ابتدای سال 1390 

ن��رخ1 مالیات و عوارض برای کاالها و خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده از 

ابتدای سال 1390به شرح زیر می باشد:

جمععوارضمالیاتسال

891/51/53- 87 )نیمه دوم(

13902/21/84

13912/92/15

13923/62/46

13935/32/78

1394639

به موجب تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی 

1. عوارض براس��اس فصل های اول تا هفتم قانون، در نظر گرفته ش��ده اس��ت و شامل حقوق ورودی )فصل 
هشتم( و سایر مالیات ها و عوارض )فصل نهم( نمی باشد.
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ایران )1394-1390( دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، 

نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را از س��ال اول برنامه س��االنه یک واحد درصد 

اضافه نماید؛ به گونه ای که در پایان برنامه نرخ آن به هش��ت درصد )8%( برسد. سهم 

ش��هرداری ها و دهیاری ها از نرخ مزبور س��ه درصد )3%( )به عنوان عوارض( و سهم 

دولت پنج درصد )5%( تعیین می شود و به موجب حکم ماده 37 قانون الحاق موادی 

به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت )2( ی��ک درصد تحت عنوان مالیات 

س��المت به نرخ مذکور اضافه ش��د. بنابراین نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از 

سال اول برنامه، ساالنه یک واحد درصد افزایش یافت، مع الوصف از اول سال 90 نرخ 

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کاالها و خدمات عمومی به چهار درصد )%4( )%2/2 

مالیات و 1/8% عوارض( و از ابتدای س��ال 91 ن��رخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده 

کااله��ا و خدم��ات عمومی به پنج درصد )5%( )2/9% مالی��ات و 2/1% عوارض( و از 

ابت��دای س��ال 92 نرخ مالیات و عوارض بر ارزش اف��زوده کاالها و خدمات عمومی به 

شش درصد )6%( )3/6% مالیات و 2/4% عوارض( و از ابتدای سال 93 نرخ مالیات و 

عوارض بر ارزش افزوده کاالها و خدمات عمومی به هشت درصد )8%( )5/3% مالیات 

و 2/7% عوارض( افزایش یافته است.
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فصل 5. نحوه محاسبه مالیات و عوارض کاالها و خدمات
مأخذ محاسبه 

مأخذ محاس��به مالیات و ع��وارض موضوع قانون، بهای کاال ی��ا خدمت مندرج در 

صورتحساب می باشد. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری 

شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعی نیست، 

مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کاال یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات خواهد بود.

موارد غیر قابل احتساب در مأخذ محاسبه مالیات و عوارض

موارد زیر در مأخذ محاسبه مالیات و عوارض منظور نمی شود: 

الف - تخفیفات اعطایی

تخفیفات تجاری، عمده فروشی و عیب و نقص کاال، جزء مأخذ محاسبه مالیات 

و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و بهای کاال و یا خدمت پس 

از کسر تخفیفات، مالک محاسبه خواهد بود؛ 

ب - مالیات هـا و عـوارض پرداختی موضوع این قانون توسـط عرضه کننده کاال و 

خدمت

در مورد کاالها و خدماتی که قیمت فروش آنها بر حس��ب بهای تمام ش��ده خرید به 

عالوه درصدی به عنوان سود تعیین می شود مالیات ها و عوارض موضوع این قانون که قباًل 

توسط عرضه کننده کاال یا خدمت پرداخت شده است در مأخذ محاسبه لحاظ نمی شود.

ج - سایر مالیات های غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کاال یا خدمت به آن 

تعلق گرفته است.

قاعده کلی محاسبه 

قاعده کلی محاسبه میزان مالیات و عوارض قابل پرداخت برای هر دوره مالیاتی 

به س��ازمان امور مالیاتی کش��ور عبارت اس��ت از: مابه التفاوت مالیات ها و عوارض 

دریافتی به هنگام فروش مؤدی با مالیات ها و عوارض پرداختی به هنگام خرید مؤدی.
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خدمات بانکی و اعتباری 

خدمات بانکی و اعتباری که توسط بانک ها، تعاونی های اعتباری، صندوق های 

 قرض الحسنه  مجاز و صندوق  تعاون ارائه شود در نظام مالیات بر ارزش افزوده مطابق 

قانون معاف بوده و مش��مول مقررات این نظام مالیاتی نمی باشد. بنابراین در زمان 

ارائ��ه خدمات و دریافت کارمزد از دریافت کنندگان این نوع خدمت مبلغی به عنوان 

مالیات و عوارض موضوع قانون دریافت نخواهد شد.

نحوه احتساب برگشت کاال

در موارد برگش��ت کاال، فروشنده باید مالیات و عوارض مربوط به کاالی برگشت 

شده را به خریدار برگرداند.

عرضه به خود 

چنانچه کاالهای خریداری ش��ده برای اس��تفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر 

ثبت گردد و یا برداش��ت ش��خصی شود و مش��مول مالیات و عوارض موضوع قانون 

مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

نحوه تسویه  حساب برای مشمولین 

در پایان هر دوره مالیاتی هر یک از مؤدیان ثبت نام شده با تسلیم اظهارنامه  پس 

از کس��ر مالیات و عوارض پرداختی به هنگام خری��د از مالیات و عوارض دریافتی به 

هنگام فروش، مانده را با واریز به حساب های اعالم شده توسط سازمان امور مالیاتی 

کشور، تس��ویه  می کنند. اما اگر مانده حاکی از اضافه پرداختی باشد، مؤدی می تواند 

مانده طلب خود را به عنوان پیش پرداخت مالیاتی خود محسوب یا استرداد آن را از 

سازمان امور مالیاتی کشور درخواست کند. 

مثال های محاسبه مالیات و عوارض
نحوه محاسبه در وضعیت عادی- 1

برای نشان دادن نحوه محاسبه در وضعیت عادی به ذکر یک مثال فرضی می پردازیم:
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ف��رض کنید یک ش��رکت تولیدکننده اتومبیل در ی��ک دوره مالیاتی برای تولید 

محص��ول خود کاالها و خدماتی به ش��رح زی��ر خریداری می نماید )ن��رخ مالیات بر 

ارزش افزوده 6 درصد و 3 درصد عوارض می باشد(.

واردات قطعات ارزش گمرکی 10,000 میلیون ریال؛ -

خرید تزئینات داخلی خودرو به ارزش 5000 میلیون ریال؛ -

خرید خدمات مونتاژ )از یک شرکت داخلی دیگر( به ارزش 2,000 میلیون ریال؛ -

و س��رانجام محصول خود یعنی خودروی سواری را به بازار عرضه می کند. نحوه 

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده این شرکت به صورت زیر خواهد بود:

مالیات و عوارض خرید )مبالغ به میلیون ریال می باشد(

قیمت کاالعنوان
عوارضمالیات

مبلغنرخ )درصد(مبلغنرخ )درصد(

10,00066003300واردات قطعات

500063003150تزئینات داخلی خودرو

20006120360خرید خدمات مونتاژ

جمع
1020510

1530

در مجموع شرکت خودروسازی طی یک دوره مالیاتی جمعًا معادل 1530 میلیون 

ری��ال مالیات و عوارض مرتبط با قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده بر روی خرید کاال و 

خدمات پرداخت نموده است.

اگر این شرکت طی این دوره مالیاتی 50 دستگاه خودرو با قیمت هر دستگاه 400 

میلیون ریال مجموعًا 20,000 میلیون ریال در بازار به فروش رس��انده و معادل %9 

بهای هر یک از خودرو های فروخته شده، مالیات و عوارض از خریداران محصوالت 

خ��ود دریافت  نماید. در کل مالیات و عوارض دریافتی بابت فروش محصوالت برای 

شرکت مذکور عبارت است از:
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مالیات و عوارض فروش )مبالغ به میلیون ریال می باشد(

قیمت کاالعنوان
عوارضمالیات

مبلغنرخ )درصد(مبلغنرخ )درصد(
20,000612003600فروش 50 دستگاه خودروی سواری

جمع
20,000612003600

1800

مبالغ زیر می باید در اظهارنامه این ش��رکت ب��رای دوره مالیاتی مربوط منعکس 

گردد.

اظهارنامه )مبالغ به میلیون ریال می باشد(
جمع مالیات و عوارضعوارضمالیات

12006001800مالیات و عوارض فروش

10205101530کسر می شود: مالیات و عوارض خرید

18090270مازاد )کاهش( مالیات فروش و خرید

مبلغ 270 میلیون ریال کل بدهی قابل پرداخت 

نحوه محاسبه مالیات و عوارض برای صادرکنندگان- 2

صادرات کاالها و خدمات به خارج از کش��ور، مشمول مالیات و عوارض موضوع 

این قانون نیست و عالوه بر اینکه هیچ مالیات و عوارضی به آن تعلق نمی گیرد، کلیه 

مالیات ه��ا و عوارضی که طبق قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده  بابت تهیه آن پرداخت 

شده است به صادرکننده مسترد خواهد شد.

ب��رای مثال اگر ش��رکت تولید کننده اتومبیل مثال قبل اق��دام به صدور کلیه 

محصوالت خود به کش��ورهای همس��ایه نمای��د، و با فرض اینک��ه تنها مالیات و 

ع��وارض پرداختی بابت تولید این محصوالت همان مالیات و عوارض پرداختی در 

مثال مذکور باشد، استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت صادرات آن به ترتیب 

زیر خواهد بود. 
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گام اول: این شرکت در مرحله نخست اقدام به صادرات کلیه محصوالت به خارج 

از کشور، می نماید.

گام دوم: ارائه اظهارنامه صادرات به گمرک جمهوری اسالمی ایران.

گام سوم: صدور پروانه صادرات توسط گمرک پس از بررسی اظهارنامه  مربوط و 

تأیید مندرجات آن 

گام چهارم: تکمیل و تس��لیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به س��ازمان امور 

مالیاتی کشور 

گام پنجم: درخواس��ت اس��ترداد مالی��ات و عوارض پرداخت��ی )الزم به توضیح  

اس��ت که منظور از عوارض پرداختی همان ع��وارض مندرج در قانون مالیات بر 

ارزش افزوده می باش��د نه حقوق ورودی که به هنگام ورود کاال به کش��ور توسط 

گمرک دریافت می شود(.

مالیات و عوارض فروش )مبالغ به میلیون ریال می باشد(

قیمت کاالعنوان
عوارضمالیات

مبلغنرخ )درصد(مبلغنرخ )درصد(

صادرات 50 دستگاه 
خودروی سواری

-صفر -صفر 20,000

جمع
صفر

اظهارنامه )مبالغ به میلیون ریال می باشد(

جمع مالیات و عوارضعوارضمالیات

صفرصفرصفرمالیات و عوارض فروش

10205101530کسر می شود: مالیات و عوارض خرید

)1530()510()1020(مازاد )کاهش( مالیات فروش و خرید

مبلغ 1530 میلیون ریال کل مالیات قابل استرداد یا انتقال
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نحوه محاسبه مالیات و عوارض در صورت اضافه پرداختی- 3

حالت دیگری که می تواند به اضافه پرداختی و اس��ترداد از سازمان امور مالیاتی 

منجر ش��ود، آن اس��ت که میزان مالیات ها و عوارض پرداختی بابت خرید از میزان 

مالیات ها و عوارض دریافتی بابت فروش بیشتر باشد.

برای مثال فرض ش��ود که، شرکت تولید کننده اتومبیل، از 50 دستگاه خودروی 

تولیدی در یک دوره مالیاتی، تنها تعداد 20 دس��تگاه بفروش��د. وضعیت مالیات بر 

ارزش افزوده و عوارض دریافتی این شرکت به شرح زیر خواهد بود. 

مالیات و عوارض فروش )مبالغ به میلیون ریال می باشد(

قیمت کاالعنوان
عوارضمالیات

مبلغنرخ )درصد(مبلغنرخ )درصد(
فروش 20 دستگاه 

خودروی سواری
8,00064803240

جمع
720

و سرانجام، وضعیت مالیات و عوارض شرکت مذکور به صورت زیر خواهد بود.

اظهارنامه )مبالغ به میلیون ریال می باشد(

جمع مالیات و عوارضعوارضمالیات

480240720مالیات و عوارض فروش

10205101530کسر می شود: مالیات و عوارض خرید

540270810مازاد )کاهش( مالیات فروش و خرید

مبلغ 810 میلیون ریال کل مالیات قابل استرداد یا انتقال

بنابراین، شرکت تولید کننده اتومبیل می تواند با ارائه اظهارنامه این دوره مالیاتی، 

استرداد مبلغ 810 میلیون ریال را از سازمان امور مالیاتی درخواست کند.
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نحوه محاسبه در وضعیت استفاده غیر شغلی )شخصی(- 4

اگر بنگاه بخشی از کاالها و خدمات خریداری شده خود را برای مصارف شخصی 

برداش��ت کند، مصرف کننده نهایی آن کاالها و خدم��ات خواهد بود و باید مالیات 

متعلقه آن را پرداخت نماید.

برای مثال، یک فروشگاه زنجیره ای در یک دوره مالیاتی در سال 1394 اقالم زیر 

را خریداری کرده است:

انواع پوشاک به بهای 2,000 میلیون ریال -

انواع مختلف لوازم خانگی به بهای 1,000 میلیون ریال -

500 دستگاه تلویزیون به بهای 5,000 میلیون ریال. -

فروش فروشگاه طی دوره مالیاتی مذکور مبلغ 10,000 میلیون ریال بوده است.

این فروشگاه در زمان خرید، مالیات و عوارض مربوط به هر یک از خریدهای خود 

را به فروشندگان کاال و خدمات مربوط پرداخت و مبالغ آن را ثبت می کند.

مالیات و عوارض خرید )مبالغ به میلیون ریال می باشد(

قیمت کاالعنوان
عوارضمالیات

مبلغنرخ )درصد(مبلغنرخ )درصد(

2,0006120360خرید انواع پوشاک 

1,000660330خرید لوازم خانگی

خرید 500 دستگاه 
تلویزیون

5,00063003150

جمع
8,000480240

720

اگر این فروش��گاه تعداد 50 دس��تگاه از تلویزیون های خریداری ش��ده را )معادل 

500 میلیون ریال به قیمت تمام ش��ده( به عنوان پاداش به کارکنان فروشگاه واگذار 

کند، مبلغی به عنوان قیمت و مالیات و عوارض متعلقه بابت آن را دریافت نمی کند. 
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بنابراین، فروشگاه، 50 عدد از تلویزیون های خریداری شده را برای استفاده های غیر 

شغلی خود مصرف کرده است. در این حالت مؤدی باید خود مالیات و عوارض مربوط 

به پاداش کارکنان را متحمل شود و آنها را به حساب مالیات و عوارض دریافتی بابت 

فروش منظور کند. 

مالیات و عوارض فروش )مبالغ به میلیون ریال می باشد(

قیمت کاالعنوان
عوارضمالیات

مبلغنرخ )درصد(مبلغنرخ )درصد(

فروش اقالم موجود 
در فروشگاه

10,00066003300

50 دستگاه تلویزیون 
به عنوان پاداش

500630315

جمع
630315

945

مالیات و عوارض قابل پرداخت در پایان دوره مالیاتی این فروش��گاه به شرح زیر 

می باشد:

اظهارنامه )مبالغ به میلیون ریال می باشد(

جمع مالیات و عوارضعوارضمالیات

630315945مالیات و عوارض فروش

480240720کسر می شود: مالیات و عوارض خرید

225مازاد )کاهش( مالیات فروش و خرید

مبلغ 225 میلیون ریال کل بدهی مالیاتی قابل پرداخت

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در موارد تولید و عرضه توأمان کاالها - 5

و خدمات معاف و مشمول 

 چنانچه مؤدی ثبت نام ش��ده اقدام به تولید کاالها و خدماتی  نماید که همزمان 
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برخی از آنها مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و برخی معاف از آن  باشند، باید تنها 

مالیات های پرداختی مربوط به کاالها یا خدمات مشمول قانون را در حساب اعتبار 

مالیاتی خود منظور کند. به بیان دیگر، آن قسمت از مالیات های پرداختی بابت تولید 

کاالها یا خدمات معاف وی، به عنوان اعتبار مالیاتی بنگاه محسوب نمی شود و قابل 

کسر شدن از مالیات های دریافتی بابت فروش نمی باشد.

فرض  می ش��ود کارخانه تولید کننده محصوالت لبن��ی به عنوان یکی از مؤدیان 

ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده در طی دوره ی پاییز سال 1389 با خرید 

مواد اولیه ای چون موارد زیر اقدام به عرضه ش��یر، پنیر، ماس��ت، کره، بستنی و ... 

می نماید. )فرض بر این است که این کارخانه مواد اولیه  را از سایر مؤدیان ثبت نام شده 

در نظام مالیات بر ارزش افزوده خریداری می نماید(: 

شیر، از دامداری به مبلغ10,000 میلیون ریال، که کاًل از پرداخت مالیات معاف است. ●

خدمات کنترل کیفیت، به مبلغ، 1,000 میلیون ریال، که مشمول است. ●

پاکت های بسته بندی 5,000 میلیون ریال، که مشمول است. ●

شکر به مبلغ، 500 میلیون ریال، که معاف است. ●

لوازم یدکی ماشین آالت تولیدی به مبلغ 2,000میلیون ریال.  ●

اگر این کارخانه در پایان یک دوره مالیاتی معادل 10,000 میلیون ریال، شیر و پنیر 

)جزء کاالهای معاف اس��ت و فروش��نده نمی تواند هنگام فروش مالیات و عوارض از 

خریدار دریافت کند.( و 10,000 میلیون ریال محصوالت لبنی مشمول )کره، ماست، 

بس��تنی و ...( به مصرف کنندگان نهایی فروخته باش��د، مالیات و عوارضی را جمعًا 

با نرخ 3 درصد بابت فروش محصوالت مش��مول دریافت کرده است. نحوه محاسبه 

مالی��ات و عوارض قابل پرداخت این مؤدی ب��رای دوره مالیاتی مذکور به صورت زیر 

خواهد بود:
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مالیات و عوارض خرید )مبالغ به میلیون ریال می باشد(

قیمت کاالعنوان
عوارضمالیات

مبلغنرخ )درصد(مبلغنرخ )درصد(

-معاف-معاف10,000شیر 

1,0001/5151/515خدمات کنترل کیفیت

5,0001/5751/575پاکت های بسته بندی

-معاف-معاف500شکر

2,0001/5301/530لوازم یدکی ماشین آالت 

جمع
18,500120120

240

مالیات و عوارض فروش )مبالغ به میلیون ریال می باشد(

قیمت کاالعنوان
عوارضمالیات

مبلغنرخ )درصد(مبلغنرخ )درصد(

-معاف-معاف10,000شیر و پنیر

فروش مشمول )کره، 
ماست، بستنی و ...(

10,0001/51501/5150

20,000جمع
150150

300

کارخانه تولیدی محصوالت لبنی پس از تعیین کل مالیات ها و عوارض پرداختی 

و دریافتی، و پیش از تکمیل اظهارنامه خود، باید میزان استفاده از کاالها و خدمات 

خریداری ش��ده برای تولید کاالهای معاف و مش��مول را به صورت شفاف مشخص 

کند و چنانچه امکان تخصیص وجود نداشته باشد برای محاسبه، می تواند اقدام به 

نس��بت گیری میزان فروش محصوالت مشمول به کل فروش خود در دوره مالیاتی 

مزبور  نماید. 
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کل فروش محصوالت مشمول
نسبت کاالهای مشمول به کل کاالهای تولیدی =

کل فروش

کل فروش کره، ماست، بستنی و ... 10. 000 1

کل فروش محصوالت 20. 000 2
= =

1 از مالیات ها و عوارض پرداختی باب��ت خرید به عنوان 
2
بنابرای��ن تنها مع��ادل 

اعتبار، قابل قبول است.

120ریـال = 1/2 * 240 ریـال = اعتبار قابل قبـول )مالیات ها و عوارض پرداختی بر روی 

خرید برای تولید کاالی مشمول(

سرانجام اینکه مالیات بر ارزش افزوده قابل پرداخت به سازمان امور مالیاتی برای 
دوره مالیاتی مربوط به شرح زیر خواهد بود:

اظهارنامه )مبالغ به میلیون ریال می باشد(

جمع مالیات و عوارضعوارضمالیات

150150300مالیات و عوارض فروش

کسر می شود: 
مالیات و عوارض خرید

120120240کل 
6060120غیر قابل قبول1

6060120قابل قبول

180مازاد )کاهش( مالیات فروش و خرید

مبلغ 180 میلیون ریال کل بدهی مالیاتی قابل پرداخت

در1 مواردی که مؤدی ثبت نام ش��ده تنها به عنوان تاجر در بخش توزیع اقدام به 

خرید و فروش کاالهای معاف و مشمول به صورت همزمان نماید، به دلیل آنکه بابت 

خرید کاالها و خدمات معاف، مالیات و عوارضی را پرداخت نمی کند، عماًل نمی تواند 

1. مطابق تبصره 3 ماده 17 قانون مالیات بر  ارزش افزوده، در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کاالها و خدمات 
مش��مول مالیات و معاف از مالیات اش��تغال داشته باش��ند، صرفًا مالیات ها و عوارض پرداخت شده مربوط 
به کاالها و خدمات مش��مول در حس��اب مؤدی به عنوان اعتبار منظور خواهد شد. الزم به توضیح است که 
طبق تبصره 5 همان ماده، آن قس��مت از مالیات ها و عوارضی پرداختی مؤدیان که طبق قانون قابل کس��ر از 
مالیات ها و عوارض وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های 

مستقیم خواهد بود.
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بابت خرید این اقالم معاف، تهاتر یا درخواست استرداد نماید. از این رو به محاسبه 

نسبت کاالهای مشمول به کل کاالهای عرضه شده توسط این دسته از مؤدیان نیازی 

نیس��ت. برای مثال فرض کنید یک فروشگاه عرضه  کننده مواد غذایی در طول یک 

دوره مالیاتی در سال 1394 اقدام به خرید اقالم زیر کند:

پنیر به ارزش 3000 میلیون ریال )معاف( -

شیر به ارزش 2000 میلیون ریال )معاف( -

ماست به ارزش 4000 میلیون ریال )مشمول( -

کنسرو ماهی به ارزش 5000 میلیون ریال )مشمول( -

تنق��الت )پفک و چیپس و انواع ش��کالت و ...( ب��ه ارزش 6000 میلیون ریال  -

)مشمول(

س��یگار ب��ه ارزش 8000 ریال )مش��مول و به عنوان کاالی خ��اص و دارای نرخ  -

مالیاتی 12% و نرخ عوارض 3% می باشد(

بنابراین مالیات و عوارض خریدهای طی دوره به شرح زیر خواهد بود:
مالیات و عوارض خرید )مبالغ به میلیون ریال می باشد(

قیمت کاالعنوان
عوارضمالیات

مبلغنرخ )درصد(مبلغنرخ )درصد(
-معاف-معاف3,000پنیر
-معاف-معاف 2,000شیر

4,00062403120ماست
5,00063003150کنسرو ماهی

6,00063603180تنقالت
8,000129603240سیگار

جمع
20,0001860690

2550

فرض کنید فروش طی این دوره مالیاتی فروشگاه نیز به شرح زیر باشد:
پنیر به ارزش 4000 میلیون ریال )معاف( -
شیر به ارزش 3000 میلیون ریال )معاف( -
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ماست به ارزش 5000 میلیون ریال )مشمول( -
کنسرو ماهی به ارزش 4000 میلیون ریال )مشمول( -
تنقالت به ارزش 7000 میلیون ریال )مشمول( -
سیگار به ارزش 10,000 میلیون ریال )مشمول و به عنوان کاالی خاص و دارای  -

نرخ مالیاتی 12% و عوارض 3% می باشد(

پس مالیات و عوارض فروش های فروشگاه به شرح زیر خواهد بود.

مالیات و عوارض فروش )مبالغ به میلیون ریال می باشد(

قیمت کاالعنوان
عوارضمالیات

مبلغنرخ )درصد(مبلغنرخ )درصد(
-معاف-معاف4,000پنیر
-معاف-معاف3,000شیر

500063003150ماست
4,00062403120کنسرو ماهی

7,00064203210تنقالت
10,0001212003300سیگار

20,000جمع
2160780

2940

وضعیت مالیات و عوارض این مؤدی در پایان دوره مالیاتی به شرح زیر خواهد بود: 

اظهارنامه )مبالغ به میلیون ریال می باشد(

جمع مالیات و عوارضعوارضمالیات

21607802940مالیات و عوارض فروش

18606902550کسر می شود: مالیات و عوارض خرید

390مازاد )کاهش( مالیات فروش و خرید

مبلغ 390 میلیون ریال کل بدهی مالیاتی قابل پرداخت

بدیهی اس��ت فروش کاالهای موجود در دوره بعد، مشمول مالیات و عوارض به 
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نرخ های مقرر خواهد بود.

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در مورد صادرات کاالها و خدمات معاف - 6

در مواردی که مؤدی به تولید و س��پس صدور کاال یا خدمت کاماًل معاف اقدام 

کند، با توجه به اینکه صادرات به خارج از کش��ور، مش��مول معافیت از قانون است 

و مؤدی می تواند با ارائه اس��ناد و مدارک مثبته و برگه صدور صادره توس��ط گمرک 

درخواست استرداد مالیات های پرداختی بابت خرید خود را به سازمان امور مالیاتی 

کشور ارائه دهد.

فرض کنید یک تولید کننده فرش دس��تباف در سال 1394 برای تولید محصول 

خود اقدام به خرید اقالم زیر از مؤدیان ثبت نام شده می نماید و هنگام خرید، مالیات 

و عوارض مربوط را می پردازد.

نخ های ابریشمی به ارزش 1000 میلیون ریال )مشمول( ●

رنگ به ارزش 3000 میلیون ریال )مشمول( ●

دار قالی به ارزش 4000 میلیون ریال )مشمول( ●

مالیات و عوارض خرید )مبالغ به میلیون ریال می باشد(

قیمت کاالعنوان
عوارضمالیات

مبلغنرخ )درصد(مبلغنرخ )درصد(

1,000660330نخ ابریشمی

3,0006180390رنگ 

4,00062403120دار قالی

8,000جمع
480240

720

در نهایت 100 تخته قالی دستباف تولید می نماید و 80 تخته را به ارزش 32,000 

میلی��ون ری��ال صادر و 20 تخته آن را به ارزش 8,000 میلیون ریال در بازار داخلی به 

ارزش جمعًا 40,000 میلیون ریال به فروش می رساند. 
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مالیات و عوارض فروش )مبالغ به میلیون ریال می باشد(

قیمت کاالعنوان
عوارضمالیات

مبلغنرخ )درصد(مبلغنرخ )درصد(

-معاف-معاف208,000 تخته قالی فروش داخلی

-صفر-صفر8032,000 تخته فرش دستباف صادرات

40,000جمع
--

-

پس از صدور قطعی 80 تخته فرش دستباف از مبادی رسمی خروجی کشور، این 

تولید کننده می تواند با ارائه درخواست استرداد معادل 80% از مالیات های پرداختی 

بابت خرید را با توجه به نسبت کاالهای صادراتی به کل کاالهای تولیدی به سازمان 

ام��ور مالیاتی کش��ور ارائه کند، زیرا مطابق قانون صرفًا مالی��ات و عوارض پرداختی 

مربوط به کاالها و خدمات صادر شده قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود.

ارزش کل صادرات محصوالت
نسبت کاالهای صادراتی به کل کاالهای تولیدی =

ارزش کل فروش

کل ارزش صادرات 80 تخته 32. 000
%80

کل فروش فرش دستباف 40. 000
= =

بنابرای��ن معادل 80 درصد از مالیات ها و عوارض پرداختی هنگام خرید وی قابل 

قبول است که با درخواست وی به سازمان امور مالیاتی، قابل استرداد می باشد.

576 میلیـون ریـال = 80 % * 720 میلیـون ریال = مالیات و عـوارض قابل قبول برای 

استرداد 
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اظهارنامه )مبالغ به میلیون ریال می باشد(

جمع مالیات و عوارضعوارضمالیات

---مالیات و عوارض فروش

کسر می شود: 
مالیات و عوارض خرید 

480240720کل

9648144غیر قابل قبول

384192576قابل قبول 

576مازاد )کاهش( مالیات فروش و خرید

مبلغ 576 میلیون ریال کل مالیات قابل استرداد یا انتقال
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فصل 6. استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده
شرایط و موارد مشمول استفاده از حق استرداد مالیات و عوارض 

در سه حالت امکان استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده به وجود می آید:

در صورتی که مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی - 1

داشته باشند )یعنی میزان مبلغ مالیات ها و عوارض پرداختی به هنگام خرید آنها 

بیشتر از میزان مالیات ها و عوارض دریافتی به هنگام فروش باشد(، این اضافه 

پرداخت��ی در صورت تقاضای مؤدیان، می تواند به حس��اب دوره مالیاتی بعدی 

منظور و یا استرداد شود.

در صورت صدور کاال و یا ارائه خدمت به خارج از کشور، صادرکنندگان می توانند - 2

با ارائه اس��ناد و مدارک مثبته درخواست استرداد مالیات ها و عوارض پرداختی 

بر روی خرید خود را نمایند.
مالیات ه��ا و ع��وارض پرداخت��ی موضوع قان��ون مالیات بر ارزش اف��زوده بابت - 3

کاالهای همراه مس��افران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ 
خروج از کش��ور بیش از دو ماه نگذش��ته باش��د، با ارائه اسناد و مدارک مثبته 

)صورتحساب های خرید( مشمول استرداد خواهد بود. 

موارد غیر قابل استرداد 

مالیات  و عوارض  پرداخت��ی مؤدیانی که عرضه کنندگان کاالها و خدمات معاف 

بوده و یا فعاالن اقتصادی که ثبت نام نشده اند، قابل استرداد نیست، و تنها می تواند 

جزء  هزینه های قابل قبول در محاسبه مالیات بر درآمد ساالنه آنها منظور شود. 

از س��وی دیگر مطابق تبصره 4 ماده 17 قانون مالی��ات بر ارزش افزوده، عوارض 

پرداختی مؤدیان بابت خرید نفت س��فید، نفت گاز و نفت کوره و همچنین مالیات 

و عوارض پرداختی بابت خرید انواع س��یگار و محص��والت دخانی و یا انواع بنزین و 

س��وخت هواپیما )کاالهای خاص(، صرفًا در مراح��ل واردات، تولید و توزیع مجدد 

آن کاالها توس��ط وارد کنندگان، تولید و توزیع کنندگان آن، قابل کس��ر از مالیات ها 
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و عوارض وصول ش��ده و یا قابل اس��ترداد به آنها خواهد بود و در صورت مصرف این 

اقالم، مالیات و عوارض پرداختی آن قابل استرداد یا تهاتر نمی باشد. 

میزان و نحوه استرداد 
درصورتی که مؤدیان ثبت نام ش��ده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داش��ته 
باش��ند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور 
خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده، حداکثر ظرف 
سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی بایستی توسط سازمان امور مالیاتی، مسترد گردد، 
درغیر اینصورت مشمول خسارتی به میزان دو درصد )2%( درماه نسبت به مبلغ مورد 

استرداد و مدت آن خواهد بود.

میزان و نحوه استرداد برای مسافران خارجی

مالیات های پرداختی بابت کاالهای همراه مس��افران تبعه کشورهای خارجی که 

از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کش��ور بیش از دو ماه نگذش��ته باش��د، از محل 

وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کش��ور در مقابل ارائه صورتحساب 

توسط سازمان امور مالیاتی کشور مسترد خواهد شد.

استرداد به افراد ثبت نام نشده 

اس��ترداد اضافه پرداختی در نظام مالیات بر ارزش افزوده صرفًا متعلق به مؤدیان 

ثبت نام شده  می باشد.
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فصل 7. نحوه اعتراض به اوراق مطالبه و برگ استرداد

شرایط، مهلت زمانی و نحوه اعتراض به مالیات و عوارض تعیین شده

در صورت��ی که مودی نس��بت ب��ه اوراق مطالبه مالیات یا برگ اس��ترداد اضافه 

پرداختی معترض باشد، می تواند ظرف بیست روز پس از ابالغ اوراق مطالبه مالیات 

اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختالف تسلیم نماید و در 

صورت رفع اختالف با رئیس امور مالیاتی مربوطه، پرونده مختومه می گردد. چنانچه 

مؤدی در مهلت مذکور کتباً  اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات 

و یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی، حسب مورد قطعی محسوب می گردد.
درصورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را کتبًا به اداره امور مالیاتی 
مربوط تس��لیم نماید، ولی رفع اختالف نش��ده باش��د و همچنین در مواردی که 
اوراق مذکور ابالغ قانونی شده باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت 
اعتراض ی��ا تاریخ انقضاء مهلت اعت��راض در موارد ابالغ قانونی جهت رس��یدگی 
ب��ه هیأت حل اخت��الف مالیاتی بدوی موضوع قانون مالیات های مس��تقیم احاله 
می ش��ود. رأی هیأت بدوی قطعی و الزم االجرا می باش��د، مگر اینکه ظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ رأی، از س��وی مأم��وران مالیاتی و یا مؤدی مورد اعتراض کتبی 
قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رس��یدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی 

تجدید نظر احاله می شود.

در صورت��ی که اعتراض به رأی هیأت بدوی توس��ط مؤدی ص��ورت پذیرد، وی 

می باید بخش��ی از مالیات مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد آن در مهلت 

مقرر اعتراض کتبی نماید. در صورتی که اعتراض مؤدی از سوی هیأت حل اختالف 

مالیاتی تجدید نظر مردود گردد، هزینه رس��یدگی معادل یک درصد تفاوت مالیات 

موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی در اظهارنامه تسلیمی، محاسبه و مؤدی 

ملزم به پرداخت آن خواهد بود.

الزم به توضیح است که رأی هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر قطعی و الزم 

االجرا بوده و قابل طرح و بررسی در شورای عالی مالیاتی نمی باشد. 
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فصل 8. نگهداری مدارک و مستندسازی
لزوم نگهداری اسناد و مدارک

مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلفند دفاتر، صورتحساب ها و سایر 

فرم های مربوط را به مدت ده س��ال بعد از سال مالی مربوطه نگهداری و در صورت 

مراجعه مأموران مالیاتی، به آنان ارائه نمایند.

اسناد و مدارک

اسناد و مدارکی که یک مؤدی در نظام مالیات بر ارزش افزوده بایستی به عنوان 

اسناد و مدارک مثبته تهیه و نگهداری نماید عبارتند از:

گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده- 1

کلیه صورتحساب های مربوط به خرید و فروش کاال و خدمات- 2

دفاتر قانونی - 3

نسخ اظهارنامه های تأیید شده - 4

رسیدهای بانکی پرداخت مالیات و عوارض - 5

برگه های اعالمیه بدهکاری و بستانکاری- 6

نوارهای صندوق- 7

اسناد گمرکی و حمل و نقل و بیمه- 8

سایر مستندات معامالت و عملیات- 9

مستندسازی مبادالت با اشخاص ثبت نام شده 

در نظ��ام مالیات بر ارزش اف��زوده در هنگام مبادله، مؤدیان بایس��تی با صدور 

صورتحساب به نحوی که شماره شناسایی هر یک از متعاملین به همراه مشخصات 

تجاری و موضوع معامله در آن درج گردد، اقدام به مستند سازی نمایند و از صحت 

اطالع��ات مندرج در آن مطمئن گردند زیرا این صورتحس��اب ها در نظام مالیات بر 

ارزش افزوده س��ند ادعای اعتبار مالیاتی هر یک از مؤدیان می باش��ند و عدم صحت 
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هر یک از اطالعات مندرج در صورتحس��اب به معنای از دست رفتن اعتبار مالیاتی 

متعلق به آن معامله می باشد.

مستندسازی تخفیفات و کاهش قیمت

تخفیف��ات در قیمت کاالها و خدمات مأخذ محاس��به مالیات ب��ر ارزش افزوده 

نمی باشد، بایستی در صورتحساب های صادره میزان و مبلغ تخفیف مشخص گردد. 

)منظور از تخفیفات، تخفیفات اعطایی که درصورتحساب مشخص و از مبلغ فروش 

کسر شده است، می باشد(.
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فصل 9. تخلفات و جرایم
تخلفات مؤدیانی که از طرف سازمان امور مالیاتی مکلف به ثبت نام شده اند، عبارتند از:

عدم ثبت نام

جریم��ه عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر مع��ادل هفتاد و پنج درصد )%75( 

مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد می باشد؛

عدم صدور صورتحساب

جریمه عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق؛

عدم درج صحیح قیمت

جریمه عدم درج صحیح قیمت در صورتحس��اب مع��ادل یک برابر مابه التفاوت 

مالیات متعلق؛

عدم درج و تکمیل اطالعات، طبق مندرجات صورتحساب نمونه

جریمه عدم درج و تکمیل اطالعات صورتحساب طبق نمونه اعالم شده معادل 

بیست و پنج درصد )25%( مالیات متعلق؛

عدم تسلیم اظهارنامه

جریمه عدم تس��لیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، 

معادل پنجاه درصد )50%( مالیات متعلق

عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک

جریمه عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد 

)25%( مالیات متعلق

تأخیر در پرداخت مالیات

تأخیر در پرداخت مالیات های موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای 

به میزان دو درصد )2%( درماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.





بخش 3

رویه های اجرایی تکالیف و وظایف قانونی مؤدیان





فصل 1.اشخاص مشمول ثبت نام
اشخاص حقیقی یا حقوقی که به عرضه کاال و یا ارائه خدمت و همچنین واردات 

و ی��ا ص��ادرات کاال و یا خدمت می پردازن��د طبق ضوابط من��درج در فراخوان های 

ثبت نام )مرحله اول، دوم و ...( سازمان امور مالیاتی مکلف به ثبت نام در مالیات بر 

ارزش افزوده می باشند.

مشمولین مرحله اول ثبت نام

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشند، مشمول 

ثبت نام مرحله اول بوده و ملزم به اعمال تکالیف قانونی از تاریخ 1387/7/1 به عنوان 

مؤدی خواهند بود و بایستی نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام نمایند. 

کلیه وارد کنندگان؛- 1

کلیه صادر کنندگان؛- 2
کلیه فعاالن اقتصادی که مجموع فروش کاالها و ارائه خدمات آنها در سال 1386 - 3

سه میلیارد ریال یا بیشتر بوده است )بجز اشخاص حقیقی تابع شورای اصناف(.
کلیه فعاالن اقتصادی که مجموع فروش کاالها و ارائه خدمات آنها در پنج ماهه - 4

آغازین سال 1387، یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال یا بیشتر بوده 
است )بجز اشخاص حقیقی تابع شورای اصناف(.
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مشمولین مرحله دوم ثبت نام

کلی��ه فعاالن اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی ش��اغل در فعالیت های موضوع 

بند )الف( ماده )96( قانون مالیات های مستقیم، عالوه بر فعاالن اقتصادی مشمول 

در ثبت ن��ام مرحله اول موظف به ثبت نام به عنوان مؤدی در این نظام مالیاتی با هر 

میزان فعالیت می باشند.

الزم به توضیح اس��ت که زمان اجرای الزامات و تکالیف قانونی مؤدیان مشمول 

ثبت ن��ام مرحله دوم )اجرای کلیه مقررات و تکالیف قان��ون مالیات بر ارزش افزوده، 

از جمله صدور صورتحس��اب، محاس��به، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و 

همچنین تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه به صورت دوره ای(، 

از تاریخ اول مهرماه سال 1388 می باشد. 

فهرست مشاغل مشمول این مرحله عبارتند از:

کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از - 1

وزارتخانه ی ذیربط صادر شده یا می شود؛

بهره برداران معادن؛- 2

ارائه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری و دفتر داری و همچنین خدمات - 3

مالی؛

حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی - 4

ایران؛

ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای؛- 5

ارائ��ه دهندگان ان��واع خدمات  انفورماتی��ک، رایانه ای اعم از س��خت افزاری و - 6

نرم افزاری و طراحی سیستم؛

متل ها و هتل های سه ستاره و باالتر؛- 7

بنکداران، عمده فروش ها، فروش��گاه های بزرگ، واسطه  های مالی، نمایندگان - 8

توزیع کاالهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها؛

نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی؛- 9
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موسس��ات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، - 10

دریای��ی و هوایی باربری، )به اس��تثناء واحدهایی که صرف��ًا به امر حمل و نقل 

مسافری اشتغال دارند(؛

صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور؛- 11

صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی.- 12

مشمولین مرحله سوم ثبت نام

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس شرایط مراحل اول و دوم ثبت نام، 

مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که در سال 1387 

یا 1388 مجموع فروش کاالها و ارائه خدمات )غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف( آنها 

س��ه میلیارد ریال و باالتر می باشد، مش��مول مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون از 

تاریخ اول فروردین ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و نه )1389/1/1(، خواهند بود.

اش��خاص حقیقی و حقوقی که مش��مول مراحل اول، دوم و یا مرحله )س��وم( 

ثبت نام و اجرای قانون نمی باشند، در صورتیکه مجموع فروش کاالها و ارائه خدمات 

)غیرمعاف( آنها در سال 1387 یا 1388 بیشتر از دو میلیارد ریال باشد، می توانند به 

منظور ثبت نام و اجرای قانون به صورت اختیاری، درخواست خود را به سازمان امور 

مالیاتی کشور )معاونت مالیات بر ارزش افزوده( تسلیم نمایند. این دسته از مودیان در 

صورت کس��ب مجوز ثبت نام از تاریخی که سازمان مزبور تعیین و اعالم خواهد کرد، 

به عنوان مودی مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب خواهند شد.

مشمولین مرحله چهارم ثبت نام

کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی که بر اساس ش��رایط مراحل اول، دوم و سوم 

ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که شاغل 

به فعالیت های موضوع بند »ب« ماده »96« قانون مالیات های مس��تقیم به ش��رح 

ذیل باش��ند، با هر میزان فروش یا درآمد مش��مول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و 

اجرای قانون خواهند بود.



راهنمای کاربردی قانون مالیات بر ارزش افزوده60

صاحب��ان کارگاه های صنعتی )اعم از صنفی و غیر صنفی که دارای حداقل برق - 1

سه فاز 50 آمپر باشد(؛

فروشندگان طال و جواهر؛- 2

فروشندگان آهن آالت؛- 3

صاحبان تاالرهای پذیرائی و رستوران ها؛- 4

صاحبان متل و هتل های یک و دوستاره و هتل آپارتمان؛- 5

صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو و بنگاه معامالت امالک؛- 6

صاحبان تعمیرگاه های مجازخودرو؛- 7

چاپخانه داران ؛- 8

صاحبان دفاتراسناد رسمی؛- 9

صاحب��ان مراکز ارتباط��ات رایانه ای، دفات��ر خدمات ارتباط��ی )دفتر خدمات - 10

مش��ترکین تلفن همراه و آژانس های پستی( و دفاتر خدمات دولت الکترونیک 

)پلیس+10( و دفاتر خدمات الکترونیک شهر؛

صاحبان دفاترخدمات مسافرتی و جهانگردی؛- 11

صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی.- 12

مشمولین مرحله چهارم ثبت نام تا تاریخ 1389/6/31 به سامانه اینترنتی عملیات 

الکترونیک��ی مالیات بر ارزش افزوده به نش��انی www.evat.ir مراجعه و نس��بت به 

ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام نمایند. 

تاریخ اجرای قانون برای مودیان مشمول مرحله چهارم در مورد انجام به تکالیف 

و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحس��اب، درج و وصول 

مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تس��لیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و 

عوارض، در مهرماه سال 1389 خواهد بود.

مشمولین مرحله پنجم ثبت نام

کلیه اش��خاص حقوقی که بر اس��اس ش��رایط مراحل اول، دوم، سوم و چهارم - 1

ثبت نام، مش��مول اجرای نظام مالیات بر ارزش اف��زوده نگردیده اند، در صورتی 
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که درهر یک از س��ال های 1387، 1388 یا 1389 مجموع فروش کاالها و ارائه 

خدمات )غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف( آنها یک میلیارد ریال و بیش��تر  باش��د 

مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون خواهند بود.

کلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال 1390 ایجاد، تأسیس و به ثبت رسیده - 2

یا می رس��ند و حائز شرایط مذکور نگردیده اند، در صورتی که مجموع فروش کاال 

و ارائه خدمات )غیر معاف یا معاف و غیر معاف( آنها در سال 1390 یا سال های 

بعد، به یک میلیارد ریال و بیشتر برسد، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به 

آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون خواهند شد.

اش��خاص حقوقی مش��مول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون می باید تا تاریخ 

پایان مرداد ماده 1390 نسبت به ثبت نام جهت اجرای این نظام مالیاتی اقدام نمایند.

اش��خاص حقوقی مش��مول مرحل��ه پنجم ثبت ن��ام و اجرای قان��ون مالیات بر 

ارزش افزوده از تاری��خ 90/7/1 مکلف به اجرای کلیه تکالیف و مقررات قانون مالیات 

بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحس��اب، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه 

و همچنین تس��لیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت مقرر - 

می باشند.

الزم به ذکر اس��ت مهلت مذکور برای اش��خاص حقوقی که طی س��ال 1390 یا 

سال های بعد، حائز شرایط مرحله پنجم می شوند از تاریخ اولین دوره مالیاتی بعد از 

مشمولیت خواهد بود.

مشمولین مرحله ششم ثبت نام

اش��خاص حقوقی و همچنین حقیقی )صرفنظر از مبلغ فروش ساالنه( موضوع 

ماده 95 ق.م.م که به فعالیت های زیر اشتغال دارند: 

چلوکبابی ها، س��الن  های غذاخوری، سفره خانه های سنتی و اغذیه فروشی  های 

زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نش��ان و عنوان تجاری واحد فارغ از مس��احت 

محل کسب و کار و نوع مجوز.
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فعاالن اقتصادی که واجد ش��رایط مراحل اول تا پنجم ثبت نام و اجرای قانون 

مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله 

شش��م ثبت نام این نظام مالیاتی، جزء مؤدیان مش��مول مراح��ل قبلی ثبت نام و 

اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، 

خواهند بود.

تاریخ اجرای فراخوان های سازمان مالیاتی

تاریخ اجرامرحله فراخوان

87/7/1اول

88/7/1دوم

89/1/1سوم

89/7/1چهارم

90/7/1پنجم

94/1/1ششم

تذکر مهم: فعاالن اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول، دوم و سوم ثبت نام 
بوده اند، حتی در صورت انطباق با ش��رایط مشمولیت مرحله چهارم ثبت نام این 

نظ��ام مالیاتی جزء مودیان مش��مول مراحل قبلی ثبت ن��ام و اجرای قانون)برای 

مودیان مرحله اول از 1387/7/1، مرحله دوم از 1388/7/1 و مودیان مرحله سوم 

از 1389/1/1( خواهند بود.
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فصل 2. مراحل ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده 
پیش ثبت نام

فعال اقتصادی پس از احراز شرایط مشمولیت ثبت نام بایستی به سامانه اینترنتی 

عملیات الکترونیکی مالی��ات بر ارزش افزوده به آدرس: www.evat.ir مراجعه و در 

قسمت انجام پیش ثبت نام - پس از انتخاب یکی از گزینه های پیش ثبت نام اشخاص 

حقیقی یا حقوقی، اقدام به تکمیل فرم پیش ثبت نام مربوطه نمایند.

تصویر 1-3. سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده
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تصویر 2-3. انتخاب فرم پیش ثبت نام برای اشخاص حقیقی یا حقوقی

در فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اطالعات اصلی مانند: ●

نام شرکت/موسسه  -

شماره ثبت -

کد اقتصادی -

شماره ملی مدیر عامل -

نام مدیر عامل -

نام خانوادگی مدیر عامل -

محل ثبت  -

و اطالعات اصلی اشخاص حقیقی به صورت: ●

نام -

نام خانوادگی -

نام فروشگاه/کارگاه/ دفتر -
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شماره جواز کسب )اختیاری( -

کد اقتصادی -

شماره ملی -

توسط مؤدی تکمیل و سپس نشانی محل فعالیت خود را جهت برقراری تماس 

در قس��مت نش��انی های تماس وارد می نماید. در پایان نیز پس از تأیید عدم ثبت نام 

قبلی و یا عدم دریافت دعوت نامه ثبت نام، کد امنیتی ارائه شده توسط سایت را عینًا 

در محل مربوطه وارد و ارسال اطالعات می نماید.
پس از ارس��ال نهایی اطالعات، سایت یک کد رهگیری به کاربر ارائه می کند که 
بایس��تی تا زمان دریافت دعوتنامه ثبت نام از طریق پس��ت، این ش��ماره را نزد خود 

نگهداری نماید.

فرم 1-3. فرم پیش ثبت نام الکترونیکی اشخاص حقوقی
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فرم 2-3. فرم پیش ثبت نام الکترونیکی اشخاص حقیقی

دریافت دعوت نامه

پس از انجام پیش ثبت نام در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی و دریافت کد 

رهگیری، پس از یک هفته تا ده روز، چنانچه کد پس��تی و نش��انی محل فعالیت به 

درستی اعالم شده باشد، از طریق پست، بسته ای حاوی دعوتنامه ثبت نام و شماره 

کاربری و رمز عبور ارسال می شود. 



67 بخش 3: رویه های اجرایی تکالیف و وظایف قانونی مؤدیان

فعاالن اقتصادی که اقدام به پیش ثبت نام نموده اند، می توانند فردی را به عنوان 

نماینده با معرفی نامه رس��می به معاونت مالیات بر ارزش افزوده معرفی و به صورت 

حضوری با به همراه داشتن شماره رهگیری، اقدام به دریافت بسته رمز خود نمایند.

انجام ثبت نام

با استفاده از شماره کاربری و رمز عبور، فعال اقتصادی مشمول بایستی مجددًا 

به س��امانه اینترنتی www.evat.ir مراجعه و این بار در لینک انجام ثبت نام پس از 

وارد نمودن شماره کاربری و رمز عبور اقدام به ثبت نام نماید.

سپس با توجه به اطالعات ارائه شده در فرم پیش ثبت نام، مؤدی بسته به شخص 

حقیقی یا حقوقی بودن فرم مربوطه را تکمیل می نماید. 

تصویر 3-3. سامانه اینترنتی عملیات مالیات بر ارزش افزوده
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تصویر 4-3. پنجره مربوط به ورود شماره کاربری و رمز عبور
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فصل 3. فرم ثبت نام الکترونیکی
ثبت مشخصات اصلی 

اشخاص حقیقی

در این قس��مت مش��خصات فردی و آدرس محل فعالیت مؤدی بایستی تکمیل 

گردد. الزم به توضیح اس��ت که منظور از ش��ماره اقتصادی مؤدی، شماره 12 رقمی 

جدید اقتصادی، فعاالن اقتصادی است که از سال 1387 به بعد توسط سازمان امور 

مالیاتی برای مؤدیان صادر شده است و فعاالنی که دارای این کد نمی باشند بایستی 

جهت دریافت آن به حوزه مالیاتی خود مراجعه نمایند.

فعاالن اقتصادی مش��مول پس از تکمیل اطالعات مربوط به این مرحله و ثبت 

موق��ت اطالعات، کلید مرحله بع��دی را انتخاب و وارد مرحله مش��خصات تجاری 

می گردند.

فرم 3-3. نمونه فرم مشخصات - اصلی مؤدی )اشخاص حقیقی(
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اشخاص حقوقی

در این قسمت مشخصات شخص حقوقی و آدرس محل فعالیت بایستی تکمیل 

گردد. الزم به توضیح اس��ت که منظور از ش��ماره اقتصادی مؤدی، شماره 12 رقمی 

جدید اقتصادی، فعاالن اقتصادی است که از سال 1387 به بعد توسط سازمان امور 

مالیاتی برای مؤدیان صادر شده است و فعاالنی که دارای این کد نمی باشند بایستی 

جهت دریافت آن به حوزه مالیاتی خود مراجعه نمایند.

فعاالن اقتصادی مش��مول پس از تکمیل اطالعات مربوط به این مرحله و ثبت 

موق��ت اطالعات، کلید مرحله بع��دی را انتخاب و وارد مرحله مش��خصات تجاری 

می گردند.

فرم 4-3. نمونه فرم مشخصات - اصلی مؤدی )اشخاص حقوقی(
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مشخصات تجاری

اشخاص حقیقی

در این قسمت مشخصات تجاری فعالیت مودی در قالب فروشگاه/ کارگاه/ دفتر 

ب��ا تکمیل اطالعات مربوط به جواز کس��ب، کارت بازرگانی و کد اقتصادی قدیم در 

صورت وجود، تعیین می گردد.

فرم 5-3. نمونه فرم مشخصات تجاری مؤدی )اشخاص حقیقی(

اشخاص حقوقی

در این قس��مت مش��خصات تجاری فعالیت مودی در قالب شرکت/ موسسه/ با 

تکمی��ل اطالعات مربوط به مجوز فعالی��ت، کارت بازرگانی و کد اقتصادی قدیم در 

صورت وجود، تعیین می گردد.
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فرم 6-3. نمونه فرم مشخصات تجاری مؤدی )اشخاص حقوقی(

نشانی

در این قسمت فعال اقتصادی بایستی نشانی و آدرس اقامتگاه قانونی و محل فعالیت 

خود را به صورت کامل به همراه کد پستی و شماره تلفن های تماس وارد نماید. 

 نکته: بخش هایی که دارای عالمت س��تاره می باش��ند بایستی حتمًا تکمیل 
گردد.
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فرم 7-3. نمونه فرم مشخصات نشانی مؤدی 

فهرست مشخصات کارخانه/ کارگاه/ شعب/ نمایندگی/ فروشگاه

در این قس��مت فعال اقتصادی بایستی نشانی و آدرس کارخانه/ کارگاه / شعب/ 

نمایندگی و یا فروش��گاه مربوطه را )در ص��ورت وجود( پس از تعیین تکمیل نماید. 

سپس کلید ثبت در فهرست مربوطه را انتخاب و درصورتی که شعبات و نمایندگی های 

دیگری نیز دارد مشخصات مابقی را مجددًا تکمیل و در فهرست مربوطه ثبت نماید.

فرم 8-3. نمونه فرم فهرست مشخصات کارخانه/ کارگاه/ شعب/ نمایندگی/ فروشگاه
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مشخصات شرکاء

اشخاص حقیقی

در این قس��مت ش��خص حقیقی اطالعاتی چون نام و نام خانوادگی، کد ملی و 

سهم الشراکه مربوط به شرکاء  خود را ثبت می نماید.

فرم 9-3. نمونه فرم مشخصات شرکاء )اشخاص حقیقی(

اشخاص حقوقی

در این قسمت اطالعاتی چون نام و نام خانوادگی، سمت، کد ملی و درصد سهم 

الشراکه مربوط به شرکاء  ثبت می شود.

فرم 10-3. نمونه فرم مشخصات شرکاء )اشخاص حقوقی(
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فعالیت های جاری 

در این مرحله، مؤدی بایستی اطالعات مربوط به - فعالیت های جاری خود را به 

ترتیب اولویت در جدول مربوطه ثبت نماید.

قاب��ل توجه اس��ت ک��ه آنچه ب��ه عنوان ش��رح فعالی��ت در این قس��مت ارائه 

گردیده، با توجه به س��ر فصل های تقس��یم بندی ایران کد می باش��د. چنانچه فعال 

 اقتصادی در تعیین ش��رح فعالیت خود با ابهام مواجه می گردند، می تواند به سایت

 www.Irancode.ir مراجع��ه و با جس��تجو نوع فعالیت خود، سرش��اخه اصلی را 

شناسایی و در سامانه عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده انتخاب نمایند.

فرم 11-3. فرم مربوط به فعالیت های جاری مؤدی

اطالعات مربوط به پرونده مالیات بر درآمد

در این قسمت مؤدی اقدام به تکمیل اطالعات مربوط به حوزه مالیاتی، مالیات 

عملکرد موضوع قانون مالیات های مستقیم خود می نماید.
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فرم 12-3. فرم اطالعات مربوط به حوزه مالیات بر درآمد

نحوه نگهداری اطالعات

اشخاص حقیقی

در این قس��مت مؤدی روش ثبت عملیات خرید و فروش و همچنین حسابداری 

عملیاتی خود را چنانچه از طریق رایانه ای باشد اعالم و نوع نرم افزار و نسخه مربوطه 

را اعالم می نماید. 

فرم 13-3. فرم درج اطالعات مربوط به نگهداری عملیات مالی )اشخاص حقیقی(
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اشخاص حقوقی

در این قس��مت مؤدی روش ثبت عملیات مالی و همچنین حسابداری عملیاتی 

خود را چنانچه از طریق رایانه ای باشد اعالم و نوع نرم افزار و نسخه مربوطه را اعالم 

می نماید. 

فرم 14-3. فرم درج اطالعات مربوط به نگهداری عملیات مالی )اشخاص حقوقی(

ثبت نام

در این قس��مت مؤدی بایس��تی نحوه مشمولیت خود را با توجه به فراخوان های 

ثبت نام تعیین و میزان فروش س��ال 86 و پنج ماهه اول س��ال 1387 خود را اظهار 

نماید.

الزم به توضیح اس��ت که مشمولین مرحله اول بایستی فروشی مساوی یا بیشتر 

از 300 میلیون تومان در سال 1386 و یا 125 میلیون تومان در پنج ماهه اول سال 

1387 باشند و مشمولین مرحله دوم، سوم و چهارم میزان یکی از فروش سال 86 و 

پنج ماهه اول 87، سال 87 و 88 را تنها اظهار می نمایند و قید مربوط به مشمولین 

مرحله اول بر آنها متصور نیست.
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فرم 15-3. فرم تعیین علت مشمولیت ثبت نام

معافیت و استرداد

در این قسمت مؤدی چنانچه اقدام به عرضه کاال یا ارائه خدمات معاف از قانون 

مطابق ماده 12 می نماید، بایستی اطالعات فروش معاف در سال 1386 را اعالم کند 

)به بخش کاالها و خدمات معاف مراجعه شود(.

در قس��مت بع��د چنانچه فعال اقتص��ادی اقدام به ص��ادرات کاالها یا خدمات 

می نماید و مش��مول معافیت ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده می شود، جهت 

اس��ترداد مالیات های پرداختی روی خرید خود می تواند مشخصات و شماره حساب 

مورد استفاده در این خصوص را اعالم نماید.

در پایان مؤدی بایستی عدد امنیتی که در پایین فرم توسط سیستم اعالم شده 

اس��ت را در محل مربوطه وارد و س��پس ثبت اطالعات نماید و به مرحله بعدی وارد 

شود.
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فرم 16-3. فرم مربوط به اطالعات مربوط به کاالها و خدمات معاف و صادرات

در بخش پایانی نیز در قسمت مشاهده و تأیید اطالعات، مؤدی کلیه اطالعات که 

در ده گام قبلی وارد نموده است را مشاهده و در صورت تأیید، ثبت نهایی می نماید. 

الزم به توضیح اس��ت که پس از ثبت نهایی اطالعات عماًل امکان تغییر و اصالح در 

آن ها امکان پذیر نخواهد بود.
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فصل 4. ارسال مدارک ثبت نام
مؤدیان��ی که مراحل ده گانه فوق را تکمیل و ارس��ال نهای��ی اطالعات ثبت نام را 

انجام می دهند، بایستی از - گزارش نهایی سیستم که حاوی تمامی اطالعات ارسالی 

می باش��د، چاپ و تمامی صفح��ات را مهر و امضاء  مجاز نم��وده و به همراه تصویر 

مدارک مورد نیاز ذیل توسط پست پیشتاز دو قبضه به نشانی تهران، صندوق پستی 

19395/6779 ارسال نمایند.

مدارک مورد نیاز ثبت نام اشخاص حقیقی ●

تصویر گواهی ثبت نام سازمان امور مالیاتی )شماره اقتصادی جدید(؛- 1

تصویر جواز کسب؛- 2

تصویر شناسنامه و تصویر پشت و روی کارت شناسایی ملی؛- 3

تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت؛- 4

تصویر کارت بازرگانی شخص حقیقی )در صورت وجود(؛- 5

تصویر گواهی یا وکالت نامه  نماینده قانونی )در صورت وجود(.- 6

مدارک مورد نیاز ثبت نام اشخاص حقوقی ●

تصویر گواهی شماره شناسایی ملی اشخاص حقوقی )در صورت اخذ(؛- 1

تصویر آگهی ثبت روزنامه رسمی؛- 2

تصویر آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی؛- 3

تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت؛- 4

تصویر گواهی ثبت نام سازمان امور مالیاتی )شماره اقتصادی جدید(؛- 5

تصویر کارت بازرگانی شخص حقوقی؛- 6

تصویر پروانه / مجوز فعالیت؛- 7

تصویر گواهی یا وکالت نامه نماینده قانونی )در صورت وجود(.- 8
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فصل 5. نحوه صدور صورتحساب

الزامات قانونی

طبق م��اده )19( قانون مالیات بر ارزش اف��زوده مودیان مکلفند در قبال عرضه 

کاال یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی 

مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور 

تعیین و اعالم می شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون جداگانه ای درج و وصول 

نمایند. در مواردی که از ماشین های فروش استفاده می گردد، نوار ماشین جایگزین 

صورتحساب خواهد شد.

ب��ا عنایت به تبصره م��اده )19( قانون مالیات بر ارزش اف��زوده، کلیه کاالها و 

خدماتی که بدون صدور صورتحس��اب و رعایت مفاد این دستورالعمل و همچنین 

س��ایر مقررات قانون مذکور عرضه گردند، عالوه بر جرایم مواد )22( و )23( قانون 

مالیات بر ارزش افزوده، قاچاق محس��وب و مش��مول قوانی��ن و مقررات مربوط به 

قاچاق خواهند بود. 

با استفاده از اختیارات حاصل از ماده )19( قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان 

امور مالیاتی کشور دستورالعمل صورتحساب استاندارد فروش کاالها و ارایه خدمات 

را برای کلیه عرضه کنندگان کاالها و ارایه دهندگان خدمات در س��طح کشور تعیین 

و اعالم نموده اس��ت. مفاد دس��تورالعمل س��ازمان از تاری��خ 1387/7/1 برای کلیه 

عرضه کنندگان کاالها و ارایه دهندگان خدمات الزم االجرا خواهد بود.
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فصل 6. انواع صورتحساب ها
ماده )19( قانون مالیات بر ارزش افزوده لزوم صدور صورتحساب را تبیین نموده 

است و بدین منظور صورتحساب مزبور با رعایت نکات مطروحه در قانون نظام صنفی 

- و نیز رعایت استانداردهای حسابداری، در دو قالب صورتحساب های عمومی فروش 

کاال و خدمات و همچنین ویژه ماشین های فروش برای کلیه عرضه کنندگان کاالها و 

ارایه دهندگان خدمات در سطح کشور اعالم گردیده است.

صورتحساب عمومی )نمونه1(

صورتحس��اب عمومی فروش کاال و خدمات، صورتحساب فروش عادی است که 

در حال حاضر نیز مورد اس��تفاده فروشندگان قرار می گیرد. این گونه صورتحساب ها 

توس��ط کلیه عرضه کنن��دگان کاالها و ارایه دهندگان خدمات ک��ه به عرضه کلی یا 

جزیی کاالها و خدمات اشتغال دارند، صادر می گردد. صورت حساب های مذکور در 

معامالت بین فعاالن اقتصادی با یکدیگر و همچنین بین فعاالن اقتصادی و مصرف 

کنندگان مورد اس��تفاده می باش��د. مؤدیان می توانند حسب نیاز، صورتحساب های 

مورد استفاده را از نظر قطع در اندازه های مختلف و از نظر قالب در اشکال گوناگون، 

به صورت رایانه ای و یا دستی صادر نمایند.

تصویر 1- 6. نمونه شماره )1( دستور العمل صدور صورتحساب
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صورت حساب )pos( )نمونه 2(

این گونه صورتحس��اب ها معمواًل در فروش��گاه های عرضه کاال و ارایه خدمات به 

مصرف کننده نهایی صادر و در هنگام صدور این گونه صورتحس��اب ها طرف معامله 

) خریدار( معمواًل قابل شناس��ایی و ثبت در صورتحس��اب نمی باش��د. بدیهی است 

مالیات ها و عوارض پرداختی طی صورت حس��اب های صادره توس��ط ماش��ین های 

فروش در صورتی که نام و مش��خصات خریدار در آن درج نگردد، قابل احتس��اب به 

عنوان اعتبار مالیاتی برای مودیان ثبت نام شده نظام مالیات بر ارزش افزوده نخواهد 

بود، مگر آنکه فروشنده مشخصات کامل خریدار را در صورتحسابی مانند صورتحساب 

نمونه اول درج و نسبت به مهر و امضای آن اقدام نماید. کلیه اقالم اطالعاتی مندرج 

در نمونه صورت حس��اب های فروش کاال و ارایه خدمات، مورد نیاز می باشد و برای 

استفاده از مزایای قانونی نقش اساسی دارند. 

تصویر 2- 6. نمونه شماره )2( دستورالعمل صدور صورتحساب
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فصل 7. اطالعات مندرج در صورتحساب
صورت حساب عمومی 

تاریخ

که همان تاریخ صدور صورتحساب می باشد.

شماره سریال چاپی 

ش��ماره ای سریالی و چاپی است که بنگاه اقتصادی به صورتحساب ها اختصاص 

داده و مختص همان بنگاه می باش��د لیکن ش��ماره مزبور برای دوره مالی س��ریال 

)پی در پی( بوده و باید رعایت گردد. 

در صورتحس��اب های دستی شماره سریال باید به صورت چاپی از قبل )در زمان 

چاپ صورتحساب( منظور شده باشد. اما در صورتحساب های رایانه ای شماره سریال 

را می توان از طریق رایانه در صورتحساب منظور کرد.

تصویر 1- 7.

اطالعات مربوط به فروشنده 

اقالم اطالعاتی ضروری در بخش مشخصات فروشنده شامل موارد ذیل می باشد: 

نام/ عنوان فروشنده ؛ -

شماره اقتصادی جدید 12 رقمی فروشنده )در مورد اشخاص حقوقی(؛ -

که مودیان برای دریافت آن می توانند به حوزه های مالیاتی خود مراجعه نمایند.

شماره شناسایی ملی )در مورد اشخاص حقیقی(؛ -

که تا زمان صدور کد اقتصادی جدید برای اشخاص حقیقی مالک خواهد بود.

نشانی کامل؛ -

کد پستی فروشنده؛  -
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ای��ن اطالع��ات به هر ترتیب م��ورد نظر فع��االن اقتصادی و در هر قس��مت از 

صورتحساب می توانند درج گردد و قابل قبول خواهد بود.

تصویر 2- 7. 

اطالعات مربوط به خریدار 

اقالم اطالعاتی ضروری در بخش مشخصات خریدار شامل موارد ذیل می باشد: 

نام/ عنوان خریدار؛ -

شماره اقتصادی جدید 12 رقمی خریدار )در مورد اشخاص حقوقی(؛ -

که مودیان برای دریافت آن می توانند به حوزه های مالیاتی خود مراجعه نمایند.

شماره شناسایی ملی )در مورد اشخاص حقیقی(؛ -

که تا زمان صدور کد اقتصادی جدید برای اشخاص حقیقی مالک خواهد بود.

 نشانی کامل؛ -

کدپستی خریدار؛ -

ش��ایان ذکر اس��ت که مالیات ها و ع��وارض مندرج در صورت حس��اب هایی که 

اطالع��ات خریدار بطور کامل و مطابق این بند درج نگردیده باش��د به عنوان اعتبار 

مالیاتی قابل کس��ر از مالیات های وصول شده یا استرداد، بر اساس مفاد ماده )17( 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

تصویر7-3.
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اطالعات مربوط به مورد معامله

حداق��ل اقالم اطالعاتی که در هر ردیف مورد معامله می باید درج گردد ش��امل 

موارد ذیل می باشد: 

کد کاال؛ -

درج کد کاال در س��تون مربوطه تابع مصوبات دولت جمهوری اس��المی ایران و 

وزارت بازرگان��ی در این مورد خواهد بود و بر این اس��اس کد مذکور باید بر اس��اس 

استاندارد ملی - “ایران کد” تعیین و درج گردد.

شرح کاال یا خدمت؛ -

در این قسمت مشخصات کاال یا خدمت مورد معامله درج می شود.

مقدار یا تعداد؛ -

در این قسمت میزان کاال و مقدار خدمات قید می گردد.

واحد اندازه گیری؛ -

مبلغ واحد؛ -

منظور از مبلغ واحد همان فی واحد است که در آن ارزش ریالی واحد کاال توسط 

فروشنده قید می گردد )این ستون برای خدمات کاربردی ندارد(.

مبلغ کل؛ -

منظ��ور از مبلغ کل همان مبلغ فروش ناخالص می باش��د و حاصلضرب تعداد/ 

مقدار در مبلغ واحد اس��ت )ارزش یا بهای خدمات بصورت کلی در این س��تون درج 

می گردد(.
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تخفیفات اعطایی1؛ -

کلیه تخفیفات اعطایی - مطابق قانون نباید ماخذ مالیات قرار گیرد.

مبلغ فروش کاالها و خدمات؛  -

که مبلغ خالص پس از کسر تخفیفات اعطایی می باشد.

مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض؛ -

مطابق قانون نرخ عمومی کاالها و خدمات به استثنای کاالهای خاص و معاف، 

با نرخ 3%، مالک عمل می باشد. )مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده(؛

کل مبلغ صورتحساب ) فاکتور(؛

تصویر 4- 7.

مهر و امضای فروشنده و خریدار 

در پایان صورتحساب می باید به مهر و امضای فروشنده و خریدار مهمور گردد. 

تصویر 5- 7.

1.م��اده )14( قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ ماخذ محاس��به مالیات، به��ای کاال یا خدمت مندرج در صورت 
حس��اب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباش��د و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب 
اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کاال 

یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد. 
تبصره ماده 14 قانون فوق موارد زیر جزء ماخذ محاسبه مالیات نمی باشد:

الف - تخفیفات اعطایی؛
ب - مالیات موضوع این قانون که قباًل توسط عرضه کننده کاال یا خدمت پرداخت شده است؛

ج - سایر مالیات های غیر مستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کاال یا خدمت به آن تعلق گرفته است.
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)pos( صورت حساب ویژه

تاریخ 

صورتحس��اب فروش کاال باید برخوردار از تاریخ صدور به تقویم هجری شمس��ی 

باشد.

شماره سریال چاپی 

ش��ماره ای سریالی و چاپی است که بنگاه اقتصادی به صورتحساب ها اختصاص 

داده و مختص همان بنگاه می باش��د لیکن ش��ماره مزبور برای دوره مالی س��ریال 

)پی در پی( بوده و باید رعایت گردد.

تصویر 7-6. 

اطالعات مربوط به فروشنده 

حداقل اقالم اطالعاتی در بخش مشخصات فروشنده شامل موارد ذیل می باشد:

نام / عنوان فروشنده؛ -

شماره اقتصادی جدید 12 رقمی فروشنده )در مورد اشخاص حقوقی(؛  -

که مودیان برای دریافت آن می توانند به حوزه های مالیاتی خود مراجعه نمایند.

شماره شناسایی ملی )در مورد اشخاص حقیقی(؛ -

که تا زمان صدور کد اقتصادی جدید برای اشخاص حقیقی مالک خواهد بود.

نشانی کامل فروشنده؛ -

کدپستی 10 رقمی فروشنده؛ -

تلفن تماس فروشنده؛ -
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این اطالعات به هر صورت و در هر محل مناس��ب بر روی صورتحساب می تواند 

درج گردد. صورتحس��اب فروش کاال باید برخوردار از شماره سریال چاپی و یا صادره 

توسط سیستم رایانه ای باشد و تاریخ صدور به تقویم هجری شمسی در آن درج شود.

تصویر 7- 7.

اطالعات مربوط به خریدار

این صورت حساب ها عمدتًا برای فروشندگانی کاربرد دارد که کاال یا خدمت را به مصرف 

کنندگان نهایی عرضه می کنند. بنابراین نیازی به درج مشخصات خریدار نخواهد بود. 

تذکر مهم: مالیات ها و عوارض مندرج در صورت حس��اب های صادره توس��ط 
ماشین های فروش، به دلیل عدم درج مشخصات خریدار، قابل محاسبه به عنوان 

اعتبار مالیاتی قابل کس��ر از مالیات های وصول شده و یا استرداد توسط خریدار 

براس��اس ماده )17( قانون نخواهد بود. در مواردی که خریداران خواهان کسب 

اعتبار مالیاتی مبنی بر مالیات های پرداختی به این گونه فعاالن اقتصادی باشند، 

باید صورتحسابی مطابق نمونه شماره )1( از فروشنده درخواست نمایند. یا اینکه 

از فروش��نده بخواهد تا اطالعات کامل وی را به عنوان خریدار در صورتحس��اب 

نمونه شماره 2 قید نموده و آن را مهر و امضاء نماید.

در صورتیک��ه صورتحس��اب ص��ادره در برگیرنده کاالی معاف و مش��مول و یا با 

نرخ های متفاوت باشد و نیز در زمان تعلق تخفیف که بایستی مبلغ تخفیفات در 

هر ردیف ذکر شود، فروشنده بایستی اقدام به صدور صورتحساب نمونه 1 به جای 

صورتحساب نمونه 2 نماید.
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)مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب سازمان امور مالیاتی کشور، شهریور ماه 1387(

اطالعات مربوط به مورد معامله 

کد کاال؛  -

درج کد کاال در س��تون مربوطه تابع مصوبات دولت جمهوری اس��المی ایران و 

وزارت بازرگانی در این مورد خواهد بود و این کد باید بر اساس استاندارد ملی ایران 

کد تعیین و درج گردد.

شرح کاال یا خدمت؛ -

در این قسمت مشخصات کاال یا خدمت مورد معامله درج می شود.

مقدار یا تعداد؛ -

در این قسمت میزان کاال و مقدار خدمات قید می گردد.

مبلغ کل؛ -

منظ��ور از مبلغ کل همان مبلغ فروش ناخالص می باش��د و حاصلضرب تعداد/ 

مقدار در مبلغ واحد اس��ت )ارزش یا بهای خدمات بصورت کلی در این س��تون درج 

می گردد(.

تخفیفات اعطایی؛ -

کلیه تخفیفات اعطایی مطابق قانون نباید ماخذ مالیات قرار گیرد.

مبلغ فروش کاالها و خدمات؛ -

که مبلغ خالص پس از کسر تخفیفات اعطایی می باشد.

مبلغ مالیات بر ارزش افزوده؛ -

طب��ق قانون نرخ عموم کاالها به اس��تثنای کاالهای معاف ب��ا نرخ 1.5% و برای 

کاالهای خاص با نرخ های معین شده در قانون، مالک عمل است.

مبلغ عوارض؛ -

طب��ق قانون نرخ عموم کاالها به اس��تثنای کاالهای معاف ب��ا نرخ 1.5% و برای 
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کاالهای خاص با نرخ های معین شده در قانون، مالک عمل است.

کل مبلغ صورتحساب ) فاکتور(؛ -

تصویر 8- 7.

تذکر 1: در صورت تعلق تخفیف به هریک از ردیف های مورد معامله، مبلغ تخفیف 

متعل��ق به هر ردیف، باید در همان ردیف اعمال گردد. در غیر این صورت مبلغ 

تخفیف قابل کسر از ماخذ مالیات و عوارض نخواهد بود.

زمان اجرای قانونی دستورالعمل صدور صورتحساب مالیات بر ارزش افزوده 

مفاد دس��تورالعمل صدور صورتحس��اب فروش کاالها و ارای��ه خدمات از تاریخ 

1387/7/1 ب��رای کلیه عرضه کنندگان کاالها و ارایه دهن��دگان خدمات الزم االجرا 

خواه��د ب��ود. درج هرگونه اطالعات دیگری در صورتحس��اب های صادره، حس��ب 

نیازهای عملیاتی فعاالن اقتصادی، بالمانع است. اما اقالم اطالعاتی مشخص شده 

در دستورالعمل مذکور مشخص کننده حداقل های الزم االجرا می باشد.

آن دس��ته از فعاالن اقتصادی که بر اس��اس صورت حساب های اعالم شده طی 
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اطالعیه های سازمان امور مالیاتی کشور مطابق ماده 169 قانون مالیات های مستقیم 

اقدام به چاپ صورتحس��اب ها و یا تنظیم صورتحساب های رایانه ای نموده اند، مجاز 

بودند که تا پایان اسفند سال 1387 نسبت به ادامه استفاده از صورتحساب های قبلی 

خود اقدام نمایند، مشروط بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه محاسبه 

و ذیل صورتحساب درج و اخذ گردد. اما از اول سال 1388 باید از صورتحساب های 

تعیین شده و اعالمی استفاده شود.
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فصـل 8. راهنمای تکمیل و تسـلیم اظهارنامـه و پرداخت 
مالیات و عوارض متعلقه

الزامات قانونی

بر اس��اس ماده 21 قان��ون مالیات ب��ر ارزش افزوده، مؤدی��ان مالیاتی مکلفند، 

 اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دس��تورالعملی که توس��ط سازمان امور 

مالیاتی کش��ور تعیین و اعالم می ش��ود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر 

دوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیات هایی که 

طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد، در مهلت مقرر مذکور 

به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه داری کل کشور( تعیین و 

توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می گردد، واریز نمایند.

مفاهیم واژه های کلیدی
مشمولین ارائه اظهارنامه

با توجه به اختیارات س��ازمان امور مالیاتی کش��ور در ماده 18 قانون مالیات بر 

ارزش افزوده، تنها فعاالن اقتصادی مجاز به وصول مالیات از مشتریان خود خواهند 

بود که واجد شرایط ثبت نام در این نظام مالیاتی بوده و مکلف به اجرای قانون و ارائه 

اظهارنامه فصلی باشند.

اشخاص حقیقی یا حقوقی که به عرضه کاال و یا ارائه خدمت و همچنین واردات 

و یا صادرات کاال و یا خدمت می پردازند طبق ضوابط مندرج در فراخوان های سازمان 

امور مالیاتی مکلف به ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

دوره مالیاتی 

مطابق ماده )10( قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر س��ال شمسی به چهار دوره 

مالیاتی سه ماهه یا فصلی )بهار - تابستان - پاییز - زمستان( تقسیم می شود. 

مهلت تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات

مؤدیان مش��مول قانون مالیات بر ارزش افزوده باید حداکث��ر ظرف پانزده روز از 
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تاریخ انقضای هر دوره، مالیات  و عوارض دریافتی و پرداختی طی آن دوره  را با تسلیم 

اظهارنامه ای به اداره امور مالیاتی مربوط اعالم و بدهی متعلقه را پرداخت نمایند. 

جرایم عدم تسلیم اظهارنامه و عدم پرداخت به موقع مالیات

براساس مواد )22( و )23( قانون مالیات بر ارزش افزوده، جریمه مربوط به عدم 

تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد 

)50%( مالی��ات متعلق، و تأخیر در پرداخت مالیات های موضوع این قانون در مواعد 

مق��رر، موجب تعل��ق جریمه ای به میزان دو درصد )2%(  در ماه، نس��بت به مالیات 

پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.

تکمیل اظهارنامه
مراجعه به سامانه

یک فعال اقتصادی مش��مول، پس از ثبت نام به عنوان مؤدی محسوب می شود 

و در پایان هر دوره مالیاتی )پایان س��ه ماه( می بایس��ت به سامانه اینترنتی عملیات 

الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس: www.evat.ir مراجعه و در قس��مت 

اظهارنامه یکی از گزینه های تس��لیم اظهارنامه عادی، ویژه سوخت یا دخانیات را بر 

حسب مورد انتخاب نماید.

تصویر 1-8. سامانه اینترنتی عملیات مالیات بر ارزش افزوده
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انواع اظهارنامه

با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده، 5 اظهارنامه جهت انجام تکالیف قانونی 

مؤدیان طراحی و در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

اظهارنامه عادی )موضوع صدر ماده )16( و بند الف ماده )38( می باشند( -

اظهارنامه ویژه سوخت -

اظهارنامه ویژه دخانیات -

اظهارنامه عوارض آالیندگی -

اظهارنامه شماره گذاری خودرو -

مراحل تکمیل اظهارنامه 

اظهارنامه عادی 

تصویر 2- 8. لینک موضوع تکمیل اظهارنامه عادی در سامانه اینترنتی عملیات مالیات بر 
ارزش افزوده

گام اول: وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور

پس از انتخاب هر نوع اظهارنامه و کلیک کردن بر لینک مربوطه، پنجره ای برای 

وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبورکه در شکل 3 نشان داده شده، باز می شود.
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تصویر 3- 8. پنجره مربوط به وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور

گام دوم: تعیین دوره و سال عملکرد

بعد از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور، پنجره مربوط به انتخاب سال عملکرد 

و ش��ماره دوره باز می شود. برای مثال به منظور تس��لیم اظهارنامه زمستان 1387 

می بایس��ت در قسمت سال عملکرد )1387( و در قسمت شماره دوره گزینه آخر که 

در شکل )4( نشان داده شده، انتخاب شود. 
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تصویر 4- 8. پنجره مربوط به تعیین دوره مالیاتی مد نظر

پس از انتخاب دوره و سال مالیاتی، پنجره مربوط به فرم الکترونیکی اظهارنامه 

باز می شود و مؤدی با توجه به اطالعات ارائه شده در فرم اظهارنامه بسته به نوع آن، 

فرم مربوطه را تکمیل می نماید. 

گام سوم: تکمیل فرم الکترونیکی اظهارنامه

پس از تعیین دوره مالیاتی مربوطه فرم اظهارنامه که حاوی اطالعات و مش��خصات 

مؤدی و گردش عملیات خرید و فروش طی دوره وی می باش��د بایس��تی بررس��ی و 

تکمیل گردد.
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تصویر 5- 8. پنجره مربوط به صفحه اظهارنامه
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مرحله 1( مشخصات مؤدی

قس��مت )الف( فرم اظهارنامه مربوط به مشخصات مؤدی است. چنانچه مؤدی 

ثبت نام را نهایی کرده باشد تمام اطالعات مربوطه عینًا از فرم ثبت نام به این قسمت 

منتقل می ش��ود. لذا مؤدی باید این قس��مت را چک کند و از صحت اطالعات آن 

مطمئن شود. 

تصویر6- 8. قسمت موضوع مشخصات مؤدی

مرحله 2( جداول اطالعات خرید و فروش طی دوره 

پس از تکمیل مشخصات اصلی، مرحله تکمیل اطالعات خرید و فروش طی دوره 

سه ماهه طی جداول 1، 2 و 3 اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

تصویر 7- 8.
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مرحله 3( تکمیل جدول شماره )1(

در این جدول اطالعات مربوط به فروش، صادرات، مالیات و عوارض وصول شده 

باید ثبت شود.

تصویر 8- 8.

در ردیف )1( باید مجموع بهای تمامی کاالها و خدمات مشمول قانون مالیات - 1

برارزش افزوده فروخته ش��ده را نوشته و سپس 3 درصد آن را به عنوان مالیات 

و عوارض در کادر روبروی آن وارد نماید. )چنانچه فروش��ی انجام نشود در این 

دو کادر باید صفر نوشته شود(.

در ردی��ف )2( باید مجموع بهای تمامی کااله��ا و خدمات معاف از مالیات بر - 2

ارزش اف��زوده )موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده( فروخته ش��ده، 

نوش��ته شود و چون فروش کاال و خدمات موضوع ماده 12، معاف از مالیات و 

عوارض بوده لذا کادر روبروی آن به صورت هاش��ور خورده است و چیزی نباید 

در آن نوشت.

در ردیف )3( باید مجموع بهای تمامی کاالها و خدمات مشمول یا معاف صادر - 3

شده، نوش��ته شود. چون کاال و خدمات صادراتی مشمول نرخ صفر است، لذا 

کادر روبروی آن به صورت هاشور خورده است و چیزی نباید در آن نوشت.

در ردیف )4( در کادر مربوط به بهای کاالها و خدمات فروخته یا صادر ش��ده - 4

بای��د مجموع س��ه ردی��ف )1(، )2( و )3( و در کادر روبرو نیز جمع مالیات و 

عوارض وصول ش��ده )هم��ان مالیات و عوارض کاالها و خدمات مش��مول( 

نوشته شود.
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مرحله 4( تکمیل جدول شماره )2(

در این جدول اطالعات مربوط به خرید، واردات، مالیات و عوارض پرداخت شده 

باید ثبت شود. 

تصویر 9- 8.

در ردیف )1( باید مجموع بهای تمامی کاالها و خدمات مش��مول قانون مالیات 

برارزش افزوده خریداری ش��ده را نوشته و سپس 3 درصد مالیات و عوارض پرداختی 

هنگام خرید را در کادر روبروی آن وارد نمود )چنانچه خریدی نداش��ته باشد در این 

دو کادر باید صفر را بنویسد(.
در ردیف )2( مجموع بهای تمامی کاالها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده 
خریداری شده )موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده( و یا بهای تمامی کاالها 
و خدمات مش��مول مالیات که در قبال خرید  آنها به هر دلیلی مالیات و عوارض 3 
درصدی پرداخت نشده، طی دوره مربوطه درج می گردد. با توجه به اینکه روی خرید 
این اقالم عماًل مالیات و عوارضی پرداخت نشده ستون مربوط به مالیات و عوارض، 

به صورت هاشور خورده است و نمی توان مبلغی را در آن نوشت.
در ردیف )3( و )4( باید مجموع بهای تمامی کاالها و خدمات مشمول یا معاف 
واردات��ی منظور گ��ردد. در ردیف )3( مجموع کل ارزش کااله��ا و خدمات وارداتی 
مش��مول که به استناد اوراق گمرکی صادره توس��ط گمرک )واردات کاال( معادل 3 
درصد مالیات و عوارض به مأخذ ارزش گمرکی به عالوه حقوق ورودی پرداخت شده و 
یا اسناد و مدارک مثبته مبنی بر دریافت خدمات خارجی است، درج می شود. ردیف 
شماره )4( نیز میزان واردات کاالها و خدمات معاف طی دوره را مشخص می نماید.

در ردیف )5( در کادر مربوط به بهای کاالها و خدمات خریداری یا وارد شده باید 
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مجموع س��ه ردیف )1(، )2(، )3( و )4( و در کادر روبرو نیز جمع مالیات و عوارض 

پرداخت شده )همان مالیات و عوارض کاالها و خدمات مشمول( نوشته شود. 

مرحله 5( تکمیل جدول شماره )3(

در این جدول میزان مالیات پرداختی که می تواند به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر 

گرفته شود، محاسبه می شود. 

تصویر 10- 8.

ردیف )1( این جدول که به رنگ نارنجی اس��ت ب��ه صورت خودکار پس از تکمیل 

جدول2 )ردیف )5( جدول شماره 2( توسط سیستم تکمیل می شود. مبلغ موجود در 

این کادر بیانگر کل مالیات پرداختی توسط مودی می باشد اما وی باید به این نکته توجه 

نمایدکه براساس تبصره 2، 3، 4 ماده )17(، برخی از مالیات های پرداختی نمی تواند به 

عنوان اعتبار در نظرگرفته شود. بنابراین، کل مالیات های پرداختی که قابل استرداد و 

اعتبار نیستند باید محاسبه و در ردیف )2( نوشته شود. سپس این مبلغ به طور خودکار 

از کل مالیات پرداختی کسر و در مستطیل صورتی رنگ نوشته می شود. 

مرحله 6( تکمیل جدول )ب(

پس از تکمیل س��ه جدول موضوع فروش و ص��ادرات، خرید و واردات و تعیین 

اعتبار مالیاتی قابل قبول، مجدد به صفحه قبل مراجعه می شود.

تصویر 11- 8. 
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در قسمت )ب(، مالحظه می شود که محاسبه مانده مالیات و عوارض به صورت 

خ��ودکار در ردیف ه��ای )1( و )2( با توجه به اطالعات ابرازی در جداول س��ه گانه، 

تکمیل ش��ده است. در ردیف )3( نیز چنانچه مودی مبلغ اضافه پرداختی را از دوره 

قب��ل به عن��وان مانده اعتبار مالیاتی ب��ه دوره مذکور )دوره ای ک��ه در حال تکمیل 

اظهارنامه آن است( انتقال داده باشد، در این قسمت به صورت از پیش تعیین شده 

مشخص خواهد بود. در ردیف )4( نیز سیستم به طور خودکار مانده بدهی یا اضافه 

پرداختی طی دوره را محاسبه می نماید. 

مرحله 7( تکمیل قسمت )ج( صفحه اول

قسمت )ج( صفحه اول اظهارنامه الکترونیکی، تصمیم مودی در رابطه با اضافه 

پرداختی را نشان می دهد. با توجه به مانده جدول )ب(، چنانچه مانده مثبت باشد، 

یعنی مالیات های وصول شده توسط مودی بیشتر از مالیات های پرداختی بوده و مابه 

التفاوت حقه دولت است و باید به سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود. 

در غی��ر این صورت، با انتخ��اب روش اول، در جدول )ج( مانده مزبور به عنوان 

اعتبار مالیاتی به دوره مالیاتی بعد منتقل، و یا با انتخاب روش دوم مبلغ مورد نظر 

را از سازمان امور مالیاتی استرداد نماید. 

تصویر 12- 8.

پ��س از تکمیل تمام اطالعات در ف��رم الکترونیکی اظهارنامه ابتدا ثبت موقت و 

سپس تأیید و مرحله بعد را کلیک می شود.

مرحله 8( تأیید صحت مندرجات

در این قس��مت با انتخاب صحت مندرجات در انتهای فرم و نوش��تن نام و نام 

خانوادگی تأییدکننده )کسی که باید فرم را بعد از پرینت مهر و امضاء نماید(، لینک 
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ثبت موقت را کلیک و با تأیید آن به مرحله بعد )صفحه بعد( برود. 

تصویر 13- 8. قسمت موضوع تأیید صحت مندرجات

مرحله 9( ارسال نهایی اظهارنامه الکترونیکی

پ��س از تکمیل تمامی اطالعات مربوط به فرم اظهارنامه الکترونیکی در گام آخر 

پس از اطمینان از صحت تمامی اطالعات وارد شده ثبت نهایی انتخاب و بدین ترتیب 

اظهارنامه الکترونیکی ارسال نهایی می شود و از طریق سامانه تاریخ ثبت و شماره ثبت 

اظهارنامه مشخص می گردد.

تذکـر مهم: الزم به توضیح اس��ت که مطابق قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده، 
اظهارنامه اصالحی در نظر گرفته نش��ده است و پس از ارسال نهایی اطالعات در 
سامانه، اظهارات اظهارنامه نهایی تلقی می شود. بنابراین مؤدیان بایستی کمال 

دقت را در تکمیل اظهارنامه مالیاتی فصلی خود داشته باشند.
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تصویر 14- 8. ثبت نهایی اظهارنامه
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فصل 9. صندوق مکانیزه فروش

مقدمه
در راستای شفاف س��ازی تدریجی مبادالت تجاری و فعالیت های مالی، همسو 
با اهداف طرح تحول اقتصادی و قانون مالیات بر ارزش افزوده و در اجرای ماده 121 
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، تجهیز واحدهای صنفی 
ب��ه صندوق مکانیزه فروش و ترازوی دیجیتال مورد نظر س��ازمان امور مالیاتی قرار 
گرفت و در این خصوص پروژه »بکارگیری س��امانه های فروش��گاهی توسط صاحبان 
مشاغل« در سازمان متبوع تعریف گردید که جلسات کارشناسی با حضور مدیران و 
کارشناسان س��ازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای اصناف 
کشور، مجامع صنفی فنی و توزیعی و اتحادیه های صنفی، اتحادیه رایانه و داده ورزی 
تهران و کارشناسان نظام صنفی رایانه ای برگزار گردید که حاصل جلسات فوق تهیه 
مس��تندات فنی و دستورالعمل و بخش��نامه های الزم جهت اجرای قوانین مذکور و 

نصب سامانه فروشگاهی توسط صاحبان مشاغل گردیده است.

سامانه فروشگاهی چیست؟
به صندوق فروش )pos( یا رایانه ای که دارای نرم افزار فروش��گاهی می باش��ند و 
جهت ثبت اطالعات خرید و فروش روزانه و هزینه و نگهداری موجودی کاال در یک 

واحد شغلی مورد استفاده قرار می گیرند،اطالق می گردد.

دامنه شمول اجرای مواد قانونی، مربوط به کدام اشخاص می باشد؟

صاحبان مش��اغل موضوع فصل چهارم باب س��وم قانون مالیات های مس��تقیم 

)صنفی و غیرصنفی(، فروشگاه های زنجیره ای )اعم از حقیقی و حقوقی( 

هدف از به کارگیری سامانه های فروشگاهی توسط صاحبان مشاغل چیست؟

هدف شناس��ایی عملک��رد واقعی مؤدیان از طریق ثبت خری��د، فروش، هزینه و 

موجودی کاالتوسط صاحبان مشاغل و صدور الکترونیکی فاکتور فروش با استفاده از 

سامانه های فروشگاهی می باشد.
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دسـتاوردهای مورد انتظار از بکارگیری سـامانه فروشـگاهی توسط 
صاحبان مشاغل چیست ؟

استفاده صاحبان مشاغل از نرم افزار و سخت افزار رایانه ای جهت بهبود وضعیت  ●

کسب و کار خود؛

مش��تری مداری با صدور فاکتور فروش به صورت الکترونیکی توس��ط صاحبان  ●

مشاغل و ارائه به خریداران؛

شفافیت در مبادالت تجاری، درآمدها و هزینه های قانونی مؤدیان؛ ●

مستندسازی رسیدگی و تشخیص مالیات؛ ●

یکسان سازی رویه های تشخیص مالیات در هر رسته شغلی؛ ●

کاهش اختالف مؤدیان با ادارات امور مالیاتی؛ ●

کاهش فرآیند قطعیت مالیات؛ ●

استفاده مؤدیان از مشوق ها و تسهیالت مالیاتی؛ ●

ثبت اطالعات درخواستی سازمان امور مالیاتی توسط مؤدیان در حافظه مالیاتی  ●

که مشخصات آن در سند نیازمندی ها به تفصیل توضیح داده شده است.

ارسال اطالعات مورد انتظار سازمان امور مالیاتی توسط مؤدیان، طبق ساختار  ●

تعیین ش��ده در سند نیازمندی ها به سازمان امور مالیاتی در پایان دوره مالیاتی 

سه ماهه و ساالنه. 

اطالعات ارسالی به شرح ذیل می باشد:

گزارش فروش سه ماهه )فصلی(- 1

2 -VAT گزارش اظهارنامه سه ماهه

گزارش اظهارنامه عملکرد ساالنه مؤدیان بند الف ماده 95- 3

گزارش اظهارنامه عملکرد ساالنه مؤدیان بند ب ماده 95- 4

گزارش اظهارنامه عملکرد ساالنه مؤدیان بند ج ماده 95- 5

روش دسترسی سازمان امور مالیاتی در کشورهای مختلف به اطالعات خرید و 

فروش مؤدیانی که از سامانه فروشگاهی استفاده می نمایند.
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روش های دسترسی سازمان امور مالیاتی در کشورهای مختلف به اطالعات خرید و 

فروش مؤدیانی که از سامانه های فروشگاهی استفاده می نمایند به شرح ذیل می باشد:

تهیه فاکتور فروش با آرم و شماره سریال مشخص توسط سازمان های مالیاتی و  -

ارائه به صاحبان مشاغل.

تهیه رول کاغذی با آرم و ش��ماره سریال مشخص توسط سازمان های مالیاتی و  -

ارائه به صاحبان مشاغل.

استفاده از کارت الکترونیکی اعتبارمالیاتی که مبلغ اعتبار آنها مشخص و قابل  -

ش��ارژ می باش��ند )مانند کارت بن غیرنقدی که قباًل توسط س��ازمان های امور 

مالیاتی شارژ گردیده(.

استفاده از POS بانکی )EFT POS )Electronic Found Transfer و اتصال  -

آنها به سامانه فروشگاهی. با توجه به اینکه دستگاه های سامانه فروشگاهی یک 

سخت افزار کامپیوتری بوده و دارای حافظه الکترونیکی می باشند و اضافه نمودن 

کیت مالیاتی با اس��تفاده از کیت مالیاتی که ش��امل حافظه مالیاتی و نرم افزار 

کنترلی می باش��د، س��امانه های فروش از قابلیت ثبت و ضبط اطالعات خرید، 

فروش، هزینه و تعیین درآمدهای مشمول مالیات بصورت امن و غیر قابل تغییر 

برخوردار می گردد و این روش در کشورهای زیادی اجرا می گردد.

چاپگر مالیاتی. در داخل این چاپگر، یک کیت مالیاتی شامل حافظه مالیاتی و  -

نرم افزار کنترلی اضافه می شود، این نوع دستگاه ها برنامه کاربردی مخصوص به 

خود ندارند و به سامانه فروشگاهی متصل می گردد.

اس��تفاده از کیت مالیاتی به صورت Internal. در این حالت کیت مالیاتی در داخل  -

سامانه فروشگاهی نصب می گردد. امنیت فیزیکی )مخفی بودن در کیس( باالیی دارد.

استفاده از کیت مالیاتی به صورت خارجی External. اطالعات هویتی مؤدی و  -

مشخصات دستگاه خریداری شده توسط سازمان امور مالیاتی در کیت مالیاتی 

ثبت می گردد و در اختیار مؤدی یا ش��رکت فروش��نده دستگاه قرار گرفته و به 

عنوان یک وس��یله جانبی به سامانه فروش��گاهی اضافه می گردد و توسط یک 
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پورت عمومی به سیستم متصل می شود. قابلیت جابجایی و جایگزینی و اتصال 

به انواع دستگاه های مختلف را دارد و به راحتی توسط سازمان امور مالیاتی قابل 

برنامه ریزی می باشد. مشکلی که در این شیوه وجود دارد این است که به راحتی 

می توان اتصال ماژول مالیاتی External را از دستگاه قطع نمود که با تمهیدات 

نرم افزاری قابل رفع است.

با توجه به موارد مطرح ش��ده پس از بررسی مزایا و معایب راه حل های موجود، 

اس��تفاده از کیت مالیات��ی External به عنوان بهترین راه��کار مورد توافق اکثریت 

کارشناسان واقع گردید. 

 نکته مهم: در وضعیت فعلی س��ازمان امور مالیاتی مؤدیان مش��مول نصب 
سامانه فروشگاهی را موظف به نگهداری اطالعات به صورت نرم افزاری و در قالب 

فایل الکترونیکی نموده است.

)POS( ویژگی های سخت افزار صندوق های فروش

از نظر س��ازمان امور مالیاتی می بایس��ت سخت افزار س��امانه فروشگاهی دارای 

ویژگی های ذیل باشد:

صاحبان مشاغل بتوانند متناسب با کاربرد و نیاز خود آن را انتخاب نمایند.- 1

از لحاظ کیفیت می بایست شرایط استفاده در محیط های تجاری را داشته باشند.- 2

برحسب نیاز و توسعه کسب و کار صاحبان مشاغل، قابلیت ارتقاء را داشته باشند.- 3

قابلیت اتصال تجهیزات جانبی را داش��ته باش��ند مانند: بارکد، اسکنر، فیش - 4

پرینتر، پرینتر معمولی، صندوق و نمایشگر مشتری.

قابلیت نصب و اجرای نرم افزارهای مورد تأیید س��ازمان امور مالیاتی کش��ور را - 5

داشته باشد.

صندوق های فروش و تجهیزات جانبی باید با اس��تاندارد opos و upos سازگار - 6

باشند.
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این دس��تگاه ها می بایست امکانات استفاده در سیستم های شبکه ای به عنوان - 7

یک ایستگاه کاری را داشته باشند.

قابلی��ت اتصال به pos بانکی جهت فروش با اس��تفاده از کارت های اعتباری را - 8

داشته باشد.

قابلیت اتصال از طریق درگاه USP یا RS232 به سایر تجهیزات جانبی را داشته - 9

باشد.

توانایی نرم افزارهای نصب شده به روی سامانه های فروشگاهی

از نظر سازمان امور مالیاتی نرم افزارهای نصب شده بر روی سامانه های فروشگاهی 

می بایس دارای ویژگی های ذیل باشد:

پوش��ش دادن مواردی که در ماده 2 و ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون - 1

نظام صنفی منظور گردیده است.

نرم افزار باید مناس��ب با شغل و نیاز صاحبان مشاغل قابل انتخاب باشد و نیاز - 2

واقعی مؤدی را از لحاظ مختلف تأمین نمایند.

امکان ثبت خرید و فروش کاال، انبارداری )موجودی کاال( و حس��ابداری جهت - 3

ثبت هزینه های صاحبان مشاغل.

دارای یک بانک اطالعاتی قابل اعتماد باشد تا در مقابل مشکالتی مثل قطعی - 4

برق و غیره، اطالعات آن دچار مشکل نشود.

امکان برقراری ارتباط با رابط های نرم افزاری ارائه ش��ده توس��ط س��ازمان امور - 5

مالیاتی کشور و قابلیت ساخت فایل های الکترونیکی مورد نیاز سازمان.

امکان تهیه خروجی بر اس��اس استاندارد ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی - 6

شامل گزارش سه ماهه خرید و فروش، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ... .

قابلیت محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض با توجه به نوع کاال و - 7

خدمات و درج در فاکتور فروش.

لزوم اس��تفاده از کد کاال و خدمات )ایران کد( در فرم صورتحس��اب و س��امانه - 8

فروش.



111 بخش 3: رویه های اجرایی تکالیف و وظایف قانونی مؤدیان

قابلیت سفارش��ی ش��دن نرم افزار برای رس��ته های ش��غلی مختلف بر اس��اس - 9

طبقه بندی مشاغل ماده 96 قانون مالیات مستقیم.

امکان کنترل و دسترس��ی لحظه ای موجودی کاال در هنگام فروش و در طول - 10

دوره مالی.

امکان بررسی وضعیت دستگاه های جانبی متصل به صندوق فروش.- 11

محیط گرافیکی و کاربر پسند )user friendly( و چند زبانه )فارسی و انگلیسی(.- 12

امکان دسترسی به تمام امکانات سیستم با استفاده از کلیدهای میانبر.- 13

کنترل و شناسایی کاربران با توجه به رمز عبور و حق دسترسی.- 14

امکان طبقه بندی و گروه بندی کاالها در ساختارهای سلسله مراتبی.- 15

ام��کان تعریف بارکدهای متعدد برای یک کاال و دسترس��ی به اطالعات کاال از - 16

طریق اسکن بارکد کاال.

امکان دسته بندی مجموعه ای از کاالها و فروش و قیمت گذاری گروهی.- 17

امکان قیمت گذاری x/y )یک عدد 500 ریال، 3 عدد 1000 ریال(.- 18

امکان تعریف قواعد فروش و خرید عمده و قیمت گذاری بر آن اساس.- 19

امکان صدور فاکتور برگشت از فروش و سند مرجوعی خرید.- 20

تخصیص ش��ماره سریال خودکار به اسناد خرید و امکان ردیابی اقالم فاکتور با - 21

واردسازی شماره سریال سند.

امکان ثبت اسناد خرید به صورت قطعی، امانی، مشارکتی.- 22

امکان ثبت فروش نقدی، اعتباری، چک یا ترکیبی.- 23

مودیان ملزم به اسـتفاده از سازمانه فروشگاهی )اولویت های اعالم 
شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور(

سال 1392 - شماره فراخوان 13007

سازندگان و فروشندگان طال و جواهر- 1

فروشندگان آهن آالت- 2

فروشندگان لوازم صوتی و تصویری- 3
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فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری- 4

فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها- 5

فروشندگان لوازم خانگی )شامل برقی، گازی و نفتی(- 6

تاالر پذیرایی،رستوران ها،چلوکبابی ها و اغذیه فروشی ها- 7

هتل و هتل آپارتمان- 8

مشاوران امالک و مستغالت- 9

داروخانه ها- 10

سال 1393 - شماره فراخوان 10704

فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین آالت راه سازی، - - 1

کشاورزی وساختمانی

صاحبان تعمیرگاه های مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین آالت - 2

راه سازی، کشاورزی و ساختمانی

فروشندگان تجهیزات و تأسیس��ات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و - 3

لوازم مربوط

فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان- 4

فروش��ندگان تزئینات س��اختمان )موکت، کفپوش، انواع پرده، کاغذ دیواری، - 5

شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی(

فروشندگان انواع تلفن )ثابت و بی سیم(، همراه و تجهیزات جانبی- 6

تولیدکنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبی و فلزی و غیر فلزی اعم از - 7

اداری و خانگی

فروشندگان فرش ماشینی، تابلو فرش، موکت و قالیچه ماشینی- 8

فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی- 9

فروش��ندگان لوازم طبی بیمارس��تانی، آزمایش��گاهی و دندان پزشکی و دندان - 10

سازی و انواع لوازم و تجهیزات پزشکی
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سال 1394 - شماره فراخوان 200/93/71

فروشندگان الستیک )نمایندگی، عمده و خرده فروشی( - 1

نمایش��گاه و فروشگاه های اتومبیل )سواری، باری، مسافربری، ماشین آالت راه - 2

سازی، کشاورزی و صنعتی( 

فروشندگان مصالح ساختمانی )نمایندگی، عمده و خرده فروشی( - 3

فروشندگان تاسیس��ات الکترونیکی- مکانیکی ساختمان )نمایندگی، عمده و - 4

خرده فروشی( 

فروشندگان انواع رنگ ساختمان، صنعتی و اتومبیل )نمایندگی، عمده و خرده - 5

فروشی( 

فروشندگان مواد شیمیایی )نمایندگی، عمده و خرده فروشی( - 6

نمایندگی    های فروش شرکت های توزیع کاالهای داخلی و وارداتی )غیر اشخاص - 7

حقوقی( 

نمایندگان      فروش شرکت ها و موسسات تجاری وصنعتی اعم از داخلی و خارجی - 8

)غیر اشخاص حقوقی( 

فروشندگان یخچال های صنعتی و ویترینی )نمایندگی، عمده و خرده فروشی( - 9

بار فروشان و فروشندگان میوه و تره بار و میدان داران- 10

وظایف مودیان فراخوان شده

نصب و استفاده از سامانه فروش��گاهی از ابتدای سال 1392: مؤدیان مشمول - 1

مکلفند س��خت افزار و نرم افزار متناس��ب با نیاز واحدکس��بی خود را انتخاب و 

حداکثر تا پایان خردادماه سال 1392، ضمن نصب و راه اندازی سامانه فروشگاهی 

مراتب را به منظور استفاده از تسهیالت مقرر پیش بینی شده، با تکمیل فرم برگ 

ثبت نام و اعالم نصب و اس��تفاده از س��امانه فروش��گاهی می باشد به اداره امور 

مالیاتی ذیربط اعالم نمایند نکته: مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده 

برابر آیین نامه اجرایی ماده )71( قانون نظام صنفی اعالم ش��ده توس��ط وزارت 

صنعت و معدن و تجارت خواهد بود.
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 نکته: نرم افزار س��امانه فروش��گاهی باید حداقل ام��کان ثبت خرید و فروش 
کاال، نگه��داری موجودی کاال و ثب��ت هزینه ها و تولید فایل الکترونیکی موضوع 

دستور العمل ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم را داشته باشد.

مؤدیان مشمول نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی که طی سال شروع - 2

به فعالیت می نمایند، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ش��روع فعالیت، نس��بت به 

نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی اقدام و مراتب را به شرح بن��د )1( به 

ادارات امور مالیاتی مربوط اعالم نمایند.

مؤدیانی که پس از موعد مقرر قانونی نس��بت به نصب و اس��تفاده از س��امانه - 3

فروش��گاهی اقدام می نمایند مکلفند مراتب را به ش��رح بند )1( ب��ه اداره امور 

مالیاتی ذیربط اعالم نمایند. بدیهی است این دسته از مؤدیان مشمول استفاده 

ازمشوق ها و تسهیالت مقرر در قانون در آن سال نخواهند بود. 

مؤدیان ملزم به اس��تفاده از س��امانه فروشگاهی، مکلف هستند از ابتدای سال - 4

1392 کلیه خرید ها و فروش های خود را درسامانه فروشگاهی ثبت و نسبت به 

صدور الکترونیکی صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده 169 قانون 

مالیات های مس��تقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده از طریق س��امانه 

مذکور اقدام نمایند.

مؤدی مکلف اس��ت هرگاه دس��تگاه س��امانه فروش��گاهی به عللی دچار نقص - 5

فنی ش��ود.حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به رفع نقص اقدام و بالفاصله 

رویدادهای مالی مدت مذکور را در سامانه فروشگاهی ثبت نماید

مؤدیان مشمول استفاده از س��امانه های فروشگاهی، کماکان مکلف به رعایت - 6

س��ایر تکالی��ف قانونی از جمله نگهداری دفاتر روزنام��ه و کل و یا دفتر درآمد و 

هزینه می باش��ند و موظفند حداقل ماهی یکبار خالصه عملیات داده ش��ده به 

سامانه های فروشگاهی را در دفاتر قانونی حسب مورد ثبت نمایند.

مؤدیان مکلفند آیین نامه ها یا دستورالعمل های سامانه فروشگاهی و برنامه های 
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آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را به منظور تسهیل فرآیند رسیدگی، 

حسب درخواست مأموران مالیاتی در اختیار آنان قرار دهند

ویژگی هـای فایل الکترونیکی )اطالعات خرید و فروش( ارسـالی به 
سازمان امور مالیاتی

مش��خصات فایل الکترونیکی )اطالع��ات خرید و فروش( س��ازمان و راهنمای 
اجرایی مربوط به تس��لیم و ارس��ال الکترونیکی آن و همچنین مستندات و ضوابط 
فن��ی و ری��ز فیلدهای مورد نیاز اطالعات س��ه ماهه خرید و ف��روش از طریق بخش 
 “صورت معامالت فصلی” در س��امانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی
 www.tax.gov.ir در دسترس می باشد که به طور کلی می توان به “اطالعات اداره 
کل امورمالیاتی، استان، شهر و کشور، مشخصات مؤدی، سال و فصل فروش، سال 
و فصل خرید، سال و ماه امتناع، سال و فصل قرارداد، اطالعات فاکتورهای فروش، 
اطالعات فاکتورهای خرید” اش��اره نمود. ضروری است مؤدیان محترم مالیاتی فایل 
مورد نظر را در اجرای دس��تورالعمل ماده )169( مکرر از طریق س��امانه الکترونیکی 
برای س��ازمان امورمالیاتی ارس��ال یا لوح فش��رده آن را به اداره امور مالیاتی محل 

فعالیت خود تحویل نمایند.

الزم به ذکر اس��ت مؤدیان می بایست به منظور اعمال تغییرات الزم، فایل ایجاد 

شده را هر بار با نرم افزار خرید و فروش کنترل نمایند. 

توجه: مش��خصات فایل مورد نظر قباًل در اجرای ماده )169 مکرر( قانون مالیات 

مس��تقیم اعالم گردیده و اغلب شرکت های تولیدکننده نرم افزار در سیستم های 

نرم اف��زاری خود تعبی��ه نموده اند. لذا مؤدیان مش��مول در هنگام خرید نرم افزار 

فروش��گاهی باید از ش��رکت تولیدکننده نرم اف��زار بخواهند ضواب��ط فنی فایل 

الکترونیکی را رعایت نموده باشد.

نحوه ارائه اطالعات به سازمان امور مالیاتی

مؤدیان مشمول فراخوان شده مکلفند فایل الکترونیکی اطالعات خرید و فروش 
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خودرا در دورة زمانی تعیین ش��ده از طریق بخش )صورت الکترونیکی معامالت( در 

سامانه عملیات الکترونکی مودیان مالیاتی به نشانی: www.tax.gov.ir برای سازمان 

ارس��ال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند. 

)دوره های زمانی ارائه اطالعات خرید و فروش بصورت فصلی “بهار، تابستان، پاییز و 

زمستان” و از ابتدای سال 1392 حداکثر تا یک ماه بعد از پایان هر فصل می باشد(.

مراحل ثبت نام نرم افزار یا صندوق مکانیزه فروش

جهت ثبت صندوق مکانیزه فروش می بایست به سایت www.tax.gov.ir قسمت 

ثبت صندوق و نرم افزار مکانیزه فروش را انتخاب کرده بعد به سامانه وارد شوید. 

شماره پیگیری، کد اقتصادی و کد/شناسه ملی را وارد کنید.
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مرحله اول

نمایش اطالعات پایه ثبت نام شماره اقتصادی

مرحله دوم

)POS( انتخاب نرم افزار یا ماشین فروش فروشگاهی

حالت اول: نرم افزار

)ش��رکت تولید کننده - نام نرم افزار - نسخه نرم افزار - قابلیت ها - تاریخ نصب و 

بهره برداری(

حالت دوم: صندوق فروشگاهی 

)مدل - س��ریال - تاریخ خرید - تاریخ نصب - ش��روع به کار - ش��ماره فاکتور- 

مشخصات فروشنده(
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مرحله سوم 

کامل نمودن مشخصات - نرم افزار یا صندوق فروشگاهی

مرحله چهارم 

کد رمز به ش��ماره - تلفن همراهتان ارس��ال می گردد جهت مراجعات بعدی به 

سامانه و - یا اینکه بخواهید اطالعات خود را ویرایش نمایید.

مرکز پاسخگویی فنی سامانه 35087



بخش 4

قانون مالیات بر ارزش افزوده





فصل 1. کلیات و تعاریف
مـاده 1- عرض��ه کاالها و ارائه خدمات در ایران و همچنی��ن واردات و صادرات آنها 

مشمول مقررات این قانون می باشد.

ماده 2- منظور از مالیات در این قانون به اس��تثناء موارد مندرج در فصول هشتم و 

نهم، مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

ماده 3- ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کاالها و خدمات عرضه ش��ده 

با ارزش کاالها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.

ماده 4- عرضه کاال در این قانون، انتقال کاال از طریق هر نوع معامله است.

تبصره - کاالهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید 
می ش��ود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد 
یا برای مصارف ش��خصی برداشته شود، عرضه کاال به خود محسوب و مشمول 

مالیات خواهد شد.

ماده 5- ارائه خدمات در این قانون، به اس��تثناء موارد مندرج در فصل نهم،  انجام 

خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد.

ماده 6- واردات در این قانون، ورود کاال یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد 

تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می باشد.

ماده 7- صادرات در این قانون، صدور کاال یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق 
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آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشد.

ماده 8- اش��خاصی که به عرضه کاال و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت 

می نمایند،  به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 9- معاوضه کاالها و خدمات در این قانون، عرضه کاال یا خدمت از طرف هر یک 

از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می باشد.

ماده 10- هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می شود. در صورتی 

که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خالل یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت 

مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز اس��ت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور 
مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.

ماده 11- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:

الف - در مورد عرضه کاال:

تاریخ صورتحس��اب،  تاریخ تحویل کاال یا تاریخ تحقق معامله کاال، هر کدام که - 1
مقدم باشد، حسب مورد؛ 

در موارد مذکور در تبصره ماده )4( این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ - 2
شروع استفاده، هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛ 

در مورد معامالت موضوع ماده )9( این قانون، تاریخ معاوضه.- 3
ب - در مورد ارائه خدمات:

تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت،  هر کدام که مقدم باشد حسب مورد؛- 1
در مورد معامالت موضوع ماده )9( این قانون،  تاریخ معاوضه.- 2

ج - در مورد صادرات و واردات:
در م��ورد صادرات، هنگام صدور )از حیث اس��ترداد( و در م��ورد واردات تاریخ 

ترخیص کاال از گمرک و در خصوص خدمت، تاریخ پرداخت ما به ازاء.

تبصره - در صورت اس��تفاده از ماشین های صندوق، تاریخ تعلق مالیات،  تاریخ 

ثبت معامله در ماشین می باشد.
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فصل 2. معافیت ها
مـاده 12- عرضه کاالها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حس��ب مورد از 

پرداخت مالیات معاف می باشد:

محصوالت کشاورزی فرآوری نشده؛- 1
دام و طیور زنده، آبزیان،  زنبور عسل و نوغان؛- 2
انواع کود، سم، بذر و نهال؛- 3
آرد خبازی، نان،  گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر،  پنیر، روغن - 4

نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان؛
کتاب،  مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛- 5
کاالهای اهدایی به صورت بالعوض به وزارتخانه ها، مؤسس��ات دولتی و نهادهای - 6

عمومی غیر دولتی با تأیید هیأت وزیران و حوزه های علمیه با تأیید حوزه گیرنده 
هدایا؛

کاالهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق - 7
مقررات صادرات و واردات، وارد کش��ور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات این 

قانون مشمول مالیات خواهد بود؛
اموال غیر منقول؛- 8
انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی )انسانی،  حیوانی و گیاهی( و - 9

خدمات توانبخشی و حمایتی؛ 
خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیات های مستقیم؛- 10
خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های - 11

قرض الحسنه مجاز و خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورس ها 
و بازارهای خارج از بورس1؛

خدم��ات حمل و نقل عمومی مس��افری درون و برون ش��هری جاده ای،  ریلی، - 12

1. به موجب ماده 9 قانون توس��عه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تس��هیل اجراء سیاست های کلی 
اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب 1388/9/25 مجلس شورای اسالمی اصالح شده است و از تاریخ 

1388/11/15 الزم االجراء می باشد.
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هوایی و دریایی1؛
فرش دستباف؛- 13
انواع خدمات پژوهش��ی و آموزشی که طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک - 14

وزارتخانه های عل��وم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداش��ت، 
 درمان و آموزش پزش��کی،  آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت 

شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد؛
خوراک دام و طیور؛- 15
رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها براس��اس فهرستی که - 16

به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و 
ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد؛

اقالم با مصارف صرفاً  دفاعی )نظامی و انتظامی( و امنیتی بر اس��اس فهرستی - 17
که به پیشنهاد مش��ترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور 
اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رس��د. فهرس��ت مذکور از 

اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.

ماده 13- صادرات کاال و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، 
 مش��مول مالیات موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت 
آنها با ارائه برگه خروجی صادره توس��ط گمرک )در مورد کاال( و اسناد و مدارک 

مثبته، مسترد می گردد.

تبصره - مالیات های پرداختی بابت کاالهای همراه مس��افران تبعه کش��ورهای 
خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کش��ور بیش از دو ماه نگذش��ته 
باش��د، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل 

ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.

ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر 

امور اقتصادی و دارایی می رسد.

1. با توجه به نامه شماره 95/13322 مورخ 1388/3/16 رئیس مجلس شورای اسالمی و نامه شماره 58786 
مورخ 88/4/10 رئیس جمهور که طی بخشنامه شماره 52321 مورخ 1388/5/6 سازمان امور مالیاتی کشور 

ابالغ گردیده است، حرف “و“ از این بند حذف شده است.
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فصل 3. مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات
ماده 14- مأخذ محاسبه مالیات، بهای کاال یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد 

بود. در مواردی که صورتحس��اب موجود نباش��د و یا از ارائه آن خودداری شود و 

یا به موجب اس��ناد و مدارک مثبته احراز ش��ود که ارزش مندرج در آنها واقعی 

نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کاال یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات 

می باشد.

تبصره - موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی باشد:

الف - تخفیفات اعطائی؛

ب - مالیات موضوع این قانون که قباًل توسط عرضه کننده کاال یا خدمت پرداخت 

شده است؛

ج - سایر مالیات های غیر مستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کاال یا خدمت به 

آن تعلق گرفته است.

ماده 15 - مأخذ محاس��به مالیات واردات کاال، عبارت اس��ت از ارزش گمرکی کاال 

)قیم��ت خرید، هزینه حم��ل و نقل و حق بیمه( به عالوه حقوق ورودی )حقوق 

گمرکی و سود بازرگانی( مندرج در اوراق گمرکی.

تبصره - مأخذ محاس��به مالیات واردات خدمت، عبارت اس��ت از معادل ارزش 

ریالی مربوطه به ما به ازاء واردات خدمت مزبور.

ماده 16 - نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد )1/5%( می باشد.

تبصره - نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاالهای خاص به شرح زیر تعیین می گردد:

انواع سیگار و محصوالت دخانی، دوازده درصد )12%(؛- 1

انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد )20%(؛- 2

مـاده 17- مالیات هایی که مؤدیان در موق��ع خرید کاال یا خدمت برای فعالیت های 

اقتصادی خود به اس��تناد صورتحس��اب های صادره موضوع این قانون پرداخت 
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نموده اند،  حس��ب مورد از مالیات های وصول ش��ده توسط آنها کسر و یا به آنها 

مسترد می گردد. ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کاالی مورد 

استفاده برای فعالیت های اقتصادی مؤدی محسوب می گردد.

تبصره 1 - در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه 

پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های 

بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت 

شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.

تبصره 2 - در صورتی که مؤدیان به عرضه کاال یا خدمت معاف از مالیات موضوع 

این قانون اش��تغال داشته باش��ند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات 

نباش��ند، مالیات های پرداخت شده بابت خرید کاال یا خدمت تا این مرحله قابل 

استرداد نمی باشد.

تبصره 3 - در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کاالها یا خدمات مشمول مالیات 

و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفًا مالیات های پرداخت شده مربوط 

به کاالها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.

تبصره 4 - مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کاالهای خاص 

موض��وع تبصره م��اده )16( و بندهای )ب(، )ج( و )د( م��اده )38( این قانون، 

 صرف��ًا در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کاالها توس��ط واردکنندگان، 

تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کس��ر از مالیات های وصول ش��ده و یا 

قابل استرداد به آنها خواهد بود.

تبصـره 5 - آن قس��مت از مالیات های ارزش اف��زوده پرداختی مؤدیان که طبق 

مقررات این قانون قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، 

جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.

تبصـره 6 - مبالغ اضاف��ه دریافتی از مؤدیان بابت مالی��ات موضوع این قانون، 
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در صورتی که ظرف س��ه ماه از تاریخ درخواس��ت مؤدی مسترد نشود، مشمول 

خس��ارتی به میزان دو درصد )2%( در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت 

تاخیر خواهد بود.

تبصره 7 - مالیات هایی که در موقع خرید کاالها و خدمات توسط شهرداری ها و 

دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات 

این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.
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فصل 4. وظایف و تکالیف مؤدیان
ماده 18- مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعالم - 

می نماید نس��بت به ارائه اطالعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های 

مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.

مـاده 19- مؤدی��ان مکلفن��د در قبال عرضه کاال ی��ا خدمات موض��وع این قانون، 

صورتحس��ابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد 

معامله به ترتیبی که توس��ط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعالم می شود، 

صادر و مالیات متعلق را در س��تون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی 

که از ماش��ین های فروش استفاده می ش��ود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب 

خواهد شد.

تبصره - کاالهای مش��مول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون 

عرضه گردد، عالوه بر جرائم متعلق و س��ایر مقررات مربوط موضوع این قانون، 

کاالی قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می شود.

مـاده 20- مؤدیان مکلفند، مالی��ات موضوع این قان��ون را در تاریخ تعلق مالیات، 

محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.

تبصره 1 - گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون 

را قبل از ترخیص از واردکنندگان کاال وصول و در پروانه های گمرکی و یا فرم های 

مربوط حس��ب مورد درج نماید و اطالعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی 

مش��مول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی 

کش��ور ارائه نموده و امکان دسترس��ی همزمان س��ازمان امور مالیاتی کشور به 

پایگاه های اطالعاتی ذی ربط را فراهم آورد.

گمرک جمهوری اس��المی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم 

ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور که به این منظور توسط 

سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می گردد،  واریز نماید.



129 بخش 4: قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصـره 2 - وارد کنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری 

شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.

مـاده 21 - مؤدیان مالیات��ی مکلفند،  اظهارنامه هر دوره مالیات��ی را طبق نمونه و 

دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعالم می شود، حداکثر 

ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به 

دوره را پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل 

کس��ر می باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی 

 و دارایی )خزانه داری کل کشور( تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم

 می گردد، واریز نمایند. 

تبصره 1 - چنانچه مدت فعالیت ش��غلی مؤدی کم تر از مدت یک دوره مالیاتی 

باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می باشد.

تبصره 2 - اش��خاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل ش��غل یا فعالیت 

دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور 

جداگانه الزامی است.

تبصـره 3 - در مورد کارگاه ه��ا و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع 

فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروش��گاه یا ش��عبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا 

نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور 

مالیاتی کشور اعالم می گردد.

تبصره 4 - مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند،  محل سکونت آنان از 

لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود.

ماده 22- مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در 

ص��ورت تخلف از مقررات این قانون، ع��الوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه 

تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:

ع��دم ثبت نام مؤدیان در مهلت مق��رر معادل هفتاد و پنج درصد )75%( مالیات 
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متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد؛

عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق؛

عدم درج صحیح قیمت در صورتحس��اب معادل یک برابر ما به التفاوت مالیات 

متعلق؛ 

عدم درج و تکمیل اطالعات صورتحساب طبق نمونه اعالم شده معادل بیست و 

پنج درصد )25%( مالیات متعلق؛

عدم تس��لیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل 

پنجاه درصد )50%( مالیات متعلق؛

عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد )%25( 

مالیات متعلق.

ماده 23 - تأخیر در پرداخت مالیات های موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب 

تعلق جریمه ای به میزان دو درصد )2%(  در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده 

و مدت تأخیر خواهد بود.
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فصل 5. سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن
ماده 24- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب 

این قانون، س��اختار و تشکیالت مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و 

دارایی به رئیس جمهور پیش��نهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در 

ایجاد تشکیالت استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان 

اقتصادی هر استان )منطقه( اقدام نماید. این تشکیالت پیشنهادی پس از تأیید 

رئیس جمهور قابل اجراء خواهد بود.

تبصره - به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود نیروی انسانی متخصص 

مورد نیاز برای اجراء این قانون را در چارچوپ تشکیالت سازمانی مصوب از محل 

نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون اس��تخدامی اختصاصی، 

انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا ده درصد )%10( 

از مجوز استخدام مذکور را، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی، بدون 

انتشار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام در آورد.

ماده 25 - شناس��ایی، نحوه رس��یدگی و تش��خیص، مطالبه و وصول مالیات ها به 
سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل 
از نظر تحصیالت و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات 
و برخ��ورداری از صالحیت ه��ای هر یک از کارکنان س��ازمان مزبور در کش��ور و 
همچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون به اس��تثناء موادی که برای 
آن دستورالعمل یا آیین نامه پیش بینی شده است، به موجب ترتیبات ماده )219( 

قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 خواهد بود.1

ماده 26- در مواردی که مأموران ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی 

به اظهارنامه یا بررسی میزان معامالت به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک 

آنان را درخواس��ت نماین��د، مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اس��ناد و 

مدارک درخواس��تی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و 

1. رجوع شود به ماده )219( قانون مالیات های مستقیم.
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مدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده )22( این قانون محسوب 

گردیده و مالیات متعلق به موجب دس��تورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور 

تعیین می کند، به صورت علی الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده 27- مؤدیان موضوع این قانون می توانند تنظیم گزارش های حسابرسی مالیات 

بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسالمی ایران یا مؤسسات 

حسابرس��ی عضو جامعه حسابداران رس��می ارجاع نمایند. اشخاص مذکور در 

صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده 

را با رعایت ش��رایط زیر و طبق نمونه و دس��تورالعملی که سازمان امور مالیاتی 

کشور تعیین می کند، تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، 

در اختیار مؤدی قرار دهند.

الف - اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی 

مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری؛ 

ب - تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی بر اساس مفاد 

این قانون و مقررات - مربوط.

تبصره 1- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرس��ی مالیاتی را که با رعایت ش��رایط 

اخیرالذکر این ماده تنظیم ش��ود، بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط 

برگ��ه مطالبه صادر می کند. قبول گزارش حسابرس��ی مالیاتی هر دوره مالیاتی 

موکول به آن اس��ت که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره 

مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تس��لیم اظهارنامه، 

تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره 2 - سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده 

اش��خاص حقیقی و حقوقی را به س��ازمان حسابرسی جمهوری اسالمی ایران یا 

حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار 

نمای��د. در این صورت، پرداخ��ت حق الزحمه، طبق مق��ررات مربوط به عهده 

سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. 
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ماده 28 - به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات 

مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات 

مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به 

ادارات و مراجع مالیاتی،  نهادی به نام »جامعه مش��اوران رسمی مالیاتی ایران« 

تأسیس می شود تا با پذیرش اعضاء ذی صالح در این باره فعالیت نماید.

کلیه مراجع ذی ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از س��وی  -

مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات 

مالیاتی با آنان همکاری نمایند.

اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور  -

مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت 

وزیران خواهد رسید.

ماده 29- در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی 

ب��ه مؤدی ابالغ می ش��ود، در صورتی که مؤدی معترض باش��د،  می تواند ظرف 

بیست روز پس از ابالغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی 

مربوط برای رفع اختالف تسلیم نماید و در صورت رفع اختالفات با مسئوالن - 

ذی ربط،  پرونده مختومه می گردد. چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتبًا اعتراض 

ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه اس��ترداد مالیات اضافه 

پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابالغ قانونی شده باشد، 

 حسب مورد قطعی محسوب می گردد.

در صورت��ی ک��ه مؤدی ظرف مهلت مق��رر در این ماده اعتراض خ��ود را کتبًا به 

اداره امور مالیاتی مربوط تس��لیم نماید، ولی رفع اختالف نش��ده باشد و همچنین 

در مواردی که اوراق مذکور ابالغ قانونی ش��ده باش��د، پرونده امر ظرف بیست روز از 

تاری��خ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعت��راض در موارد ابالغ قانونی جهت 

 رس��یدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مس��تقیم احاله 

می شود.
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ماده 30- کلیه بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه 

و صندوق تعاون مکلفند،  صرفًا اطالعات و اس��ناد الزم مربوط به درآمد مؤدیان 

را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می باشد، حسب درخواست 

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعالم نمایند. اشخاص 

مزبور در صورت عدم ارائه اطالعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زیان وارده به 

دولت خواهند بود.

ماده 31- شهرداری ها مکلفند اطالعات موجود در پایگاه های اطالعاتی خود مربوط 

به امالک،  مش��اغل و س��ایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی 

مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، را حسب درخواست رئیس 

کل س��ازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار داده و امکان دسترسی همزمان 

س��ازمان امور مالیاتی کش��ور به این اطالعات را در پایگاه های اطالعاتی ذی ربط 

فراهم آورند.

ماده 32- رس��یدگی ب��ه تخلفات مأموران مالیات��ی،  تابع احکام مرب��وط به قانون 

مالیات های مس��تقیم مصوب 1380/11/27 خواهد ب��ود. اجراء این ماده مانع از 

اعمال اختیارات رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور ناش��ی از سایر قوانین 

نخواهد بود.

ماده 33- احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم 

و م��واد )167(، )191(، )202( و )230( تا )233( قانون مالیات های مس��تقیم 

مصوب 1380/11/27 در مورد مالیات های مستقیم و مالیات های این قانون جاری 

است. حکم ماده )251( قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 در مورد 

این قانون جاری نخواهد بود1.

1. رجوع شود به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد )167(، )191(، )202( و )230( 
تا )233( قانون مالیات های مستقیم.
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فصل 6. سـایر مـقـررات
ماده 34- مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها 

و سایر فرم های مربوط، ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری 

حس��اب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نمایند. مدارک 

مذکور باید به مدت ده س��ال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و 

در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

ماده 35 - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح الزم برای توسعه، تجهیز، 

آم��وزش و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و تروی��ج فرهنگ مالیاتی از طریق - 

رسانه ها و ساز و کارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر 

پنج ساله را تهیه و تنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراء 

این قانون نس��بت به تملک انواع دارایی های سرمایه ای )از جمله فضای اداری و 

تجهیزات مورد نیاز( اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز 

برای اجراء این ماده را در لوایح بودجه ساالنه کل کشور منظور نماید.

ماده 36- بودجه س��ازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی ذی ربط هر سال 

به صورت متمرکز در ردیف جداگانه  ای در قوانین بودجه منظور و به طور صد در 

صد )100%( تخصیص یافته تلقی می شود و جهت انجام هزینه های جاری و تملک 

دارایی های سرمایه ای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور 

قرار داده می شود.

مـاده 37- یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرائم متعلق موضوع 

این قانون وصول می گردد، در حس��اب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور 

مالیاتی کش��ور واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه 

س��نواتی منظور می گردد، در اختیار س��ازمان مزبور ق��رار خواهد گرفت تا برای 

آموزش، تشویق و جایزه به مصرف کنندگان و مؤدیان هزینه نماید. وجوه پرداختی 

به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
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یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تصویب مجلس 

ش��ورای اس��المی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد 

تعیین می گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ساالنه گزارشی از میزان و نحوه توزیع 

وج��وه موضوع این ماده بین مصرف کنندگان و مؤدیان را به کمیس��یون اقتصادی 

مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید.
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فصل 7. عوارض کاالها و خدمات
ماده 38 - نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کاال و خدمات مشمول این 

قانون،  عالوه بر نرخ مالیات موضوع ماده )16( این قانون، بشرح زیر تعیین می گردد:

الف - کلیه کاالها و خدمات مشمول نرخ ماده )16( این قانون، یک و نیم درصد 

)1/5%(؛

ب - انواع سیگار و محصوالت دخانی، سه درصد )3%(؛

ج - انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد )10%(؛

د - نفت سفید و نفت گاز، ده درصد )10%( و نفت کوره پنج درصد )%5(.

تبصـره 1 - واحدهای تولیدی آالینده محیط زیس��ت که اس��تانداردها و ضوابط 

حفاظت از محیط زیس��ت را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعالم سازمان 

حفاظت محیط زیس��ت )تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد(، 

همچنین پاالیشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی، عالوه بر مالیات و عوارض 

متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد )1%(  از قیمت فروش به 

عنوان عوارض آالیندگی می باشند. حکم ماده )17( این قانون و تبصره های آن به 

عوارض آالیندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد.

واحدهایی که در طی س��ال نس��بت به رفع آالیندگی اقدام نمایند،  با درخواست 

 واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آالینده خارج 

می گردن��د. در این ص��ورت، واحدهای یاد ش��ده از اول دوره مالیات��ی بعد از تاریخ 

اعالم توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض 

آالیندگی نخواهند شد.
واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعالم سازمان حفاظت محیط زیست 
به فهرس��ت واحدهای آالینده محیط زیست اضافه گردند،  از اول دوره مالیاتی بعد از 
تاریخ اعالم توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آالیندگی 

خواهند بود. 
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عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم ش��هرها به حس��اب شهرداری محل 

استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره 

)2( ماده )39( واریز می شود، تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع گردد.

تبصـره 2 - در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و س��المت 

کارکنان خود مراکز آموزش��ی و ورزش��ی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه 

نماین��د، با اعالم وزارت کار و امور اجتماعی می    توانن��د ده درصد )10%( عوارض 

موضوع بند )الف( این ماده را تا س��قف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد 

نمایند، در صورت تأیید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه 

مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود. 

تبصره 3 - به منظور تأس��یس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق 

کمتر توس��عه یافته، معادل نیم درصد )0/5%( از عوارض وصولی بند )الف( این 

ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می گردد 

و مع��ادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه س��نواتی منظور می گردد در 

اختیار وزارت یاد ش��ده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و 

احداث مراکز آموزش��ی مورد نی��از در مناطق مزبور هزینه گردد. آیین نامه اجرائی 

این تبصره به پیش��نهاد مش��ترک وزارتخانه های آموزش و پرورش، کشور و امور 

اقتصادی و دارایی - به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 39 - مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده )38( این قانون را 

به حس��اب های رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط 

خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعالم 

می گردد، واریز نمایند1.

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه 

بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:

1. نح��وه توزیع عوارض وصولی ارزش اف��زوده و عوارض آالیندگی این قانون طبق م��اده )123( قانون برنامه 
پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران )1394 - 1390( صورت می پذیرد. 
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الف( عوارض وصولی بند )الف( ماده )38( در مورد مؤدیان داخل حریم ش��هرها به 

حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز 

وجوه وزارت کش��ور به منظور توزیع بین دهیاری های همان شهرستان بر اساس 

شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛

ب( عوارض وصولی بندهای )ب(، )ج( و )د( ماده )38( به حس��اب تمرکز وجوه به 

نام وزارت کشور.

تبصره 1 - س��ه درصد )3%( از وجوه واریزی که به حساب های موضوع این ماده 

واریز می گردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور 

واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی 

منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه 

و وص��ول ای��ن عوارض را عهده دار می باش��د، قرار خواهد گرف��ت تا برای خرید 

تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید. وجوه پرداختی به 

اس��تناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر 

مستثنی است.

تبصره 2 - حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل کشور 

به نام وزارت کش��ور افتتاح می ش��ود. وجوه واریزی به حساب مزبور )به استثناء 

نحوه توزیع مذکور در قس��مت های اخیر بند )الف( ای��ن ماده و تبصره )1( ماده 

)38( این قانون( به نسبت بیس��ت درصد )20%( کالن شهرها )شهرهای باالی 

یک میلیون نفر جمعیت( بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد )60%( سایر 

شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت و بیست درصد )%20( 

دهیاری ها براساس شاخص جمعیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان 

معاون��ت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمه��ور و وزارت امور اقتصادی و 

دارایی و وزارت کش��ور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیس��یون اقتصادی مجلس 

ش��ورای اس��المی مطابق آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد مش��ترک وزارت امور 

اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیأت وزیران 
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می رسد توزیع و توسط شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شود. هرگونه برداشت 

از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع 

ماده )37(، تبصره های )2( و )3( ماده )38( این قانون و تبصره )1( - این ماده 

ممنوع می باش��د. وزارت کشور موظف اس��ت، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را 

هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 

اسالمی ارائه نماید.

ماده 40 - احکام س��ایر فصول این قانون، به اس��تثناء احکام فصل نهم در رابطه با 

عوارض موضوع این فصل نیز جاری اس��ت. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به 

ن��رخ و ترتیب��ات واریز و توزیع عوارض که این فصل ب��رای آن دارای حکم خاص 

است، جاری نخواهد بود.
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فصل 8. حقوق ورودی
مـاده 41- حق��وق گمرکی معادل چهار درص��د )4%( ارزش گمرکی کاالها تعیین - 

می شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط 

هیأت وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطالق می گردد.

تبصـره 1 - ن��رخ حقوقی ورودی عالوه بر رعایت س��ایر قوانین و مقررات باید به 

نحوی تعیین گردد که:

الف - در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کاالی تولید یا ساخت داخل در برابر 

کاالی وارداتی باشد؛

ب - در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش های 

خصوصی،  تعاونی و غیر دولتی نباشد؛

ج - ن��رخ حق��وق ورودی قطعات، لوازم و موادی که ب��رای مصرف در فرآوری یا 

س��اخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دس��تگاه ها وارد می گردد از نرخ 

حقوق ورودی محصول فرآوری ش��ده یا ش��یء یا ماده یا دس��تگاه آماده پایین تر 

باشد.

تبصـره 2 - کلیه قوانین و مقررات خاص و ع��ام مربوط به معافیت های حقوق 

ورودی به استثناء مع���افیت های موضوع ماده )6(1 و بندهای )1(،  )2(، )4( تا 

)9( و )12( ت��ا )19( ماده )37( قانون امور گمرکی مصوب 3/17/ 1350 2 و ماده 

  )8( قانون س��اماندهی مبادالت مرزی مص��وب 7/8/ 1384 3 و قانون چگونگی 

اداره مناطق آزاد و اصالحات آن و قانون تش��کیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی 

مصوب 1384 و معافیت الیحه قانونی راجع به ماش��ین آالت تولیدی که توس��ط 

واحدهای تولیدی،  صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق ورودی 

مصوب - 1359/2/24 شورای انقالب اسالمی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد 
1.  رجوع شود به ماده )6( قانون امورگمرکی.

2. رجوع شود به ماده )37( قانون امور گمرکی.
3. رجوع شود به ماده )8( قانون - ساماندهی مبادالت ارزی.
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و نجات اهدائی به جمعیت هالل احمر جمهوری اس��المی ایران و وزارت کشور 

و اقالم عمده صرفًا دفاعی کش��ور لغو می گردد. اقالم عمده دفاعی به پیش��نهاد 

مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.

تبصـره 3 - مع��ادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کااله��ای وارداتی که حقوق 

ورودی آنها وصول می ش��ود از محل اعتباراتی که همه س��اله در قوانین بودجه 

سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا بر اساس 

مقررات تبصره )2( ماده )39( این قانون به ش��هرداری ها و دهیاری های سراسر 

کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.
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فصل 9. سایر مالیات ها و عوارض خاص
ماده 42- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به اس��تثناء ماش��ین های راهس��ازی، 

کارگاهی، معدنی، کش��اورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم 

از تولی��د داخل یا وارداتی، حس��ب مورد معادل ی��ک درصد )1%( قیمت فروش 

کارخانه )داخلی( و یا یک درصد )1%( مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها 

تعیین می شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال 

مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان ساالنه ده درصد )10%(  و حداکثر تا 

شصت درصد )60%( تقلیل می یابد.

تبصره 1 - دفاتر اس��ناد رس��می مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، 

صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی 

پرداخت عوارض تا پایان س��ال قبل از تنظیم سند، موضوع بند )ب( ماده )43( 

این قانون و همچنین رس��ید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را 

طبق جداول تنظیمی که توس��ط س��ازمان امور مالیاتی کشور اعالم می شود،  از 

معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:

الف - شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛

ب - شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض 

یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛ 

ج - مش��خصات خودرو شامل نوع، سیستم،  تیپ، شماره شاسی، شماره موتور 

و مدل؛

د - نام متعاملین، کد پستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین.

دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقاالت انجام شده 

در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور 

مالیاتی کشور پیش بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال نماید.
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تبصره 2 - دفاتر اس��ناد رسمی مکلفند در تنظیم - وکالتنامه های کلی در مورد 

انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.

تبصره 3 - دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های )1( و )2( 

این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:

الف - در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان 

 مقرر پرداخت ش��ده باش��د، عالوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا 

ما به التفاوت موارد مذکور،  مشمول جریمه ای به میزان دو درصد )2%( در ماه، 

نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می باشد. جریمه مذکور 

غیر قابل بخشودگی است.

ب - تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای )الف(،  )ب(، 

     )ج(، و )د( تبصره )1(،  در س��ند تنظیمی و ارس��ال فهرس��ت طبق فرم یا روش 

موضوع تبصره )1( در موعد مقرر قانونی،  تخلف انتظامی محس��وب می ش��ود و 

مطابق قوانین و مقررات ذی ربط با آنان عمل خواهد گردید.

تبصره 4 - فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات 

نق��ل و انتقال مجدد نخواهد بود. درصورتی که پ��س از پرداخت مالیات نقل و 

انتقال، معامله انجام نش��ود مالیات وصول ش��ده با گواهی دفتر اس��ناد رسمی 

مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می شود،  قابل 

استرداد به معامل یا موکل خواهد بود.

تبصره 5 - اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا 

 واردکنندگان )نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی( به خریداران و همچنین 

هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی، 

دانشگاه ها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این 

ماده نخواهد بود.
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تبصـره 6 - قیمت فروش کارخانه )داخلی( و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق 

ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاس��به مالیات و عوارض بندهای 

)ب( و )ج( ماده )43( و مالیات نقل و انتقال قرار می گیرند، همه ساله بر اساس 

آخرین مدل توس��ط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای 

اجراء در سال بعد اعالم خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از 

تاریخ ابالغ قابل اجراء می باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که 

بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد می شود الزم الرعایه نمی باشد. 

همچنی��ن قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حق��وق ورودی خودروهایی 

که تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل 

ساخته شده تعیین می گردد.

تبصره 7 - نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران )ادارات راهنمایی و رانندگی( 

مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی 

غیردولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس 

نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.

ماده 43- مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گردد:

الف - حمل و نقل برون ش��هری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی )به استثناء 

ریلی(، دریایی و هوایی پنج درصد )5%( بهای بلیط )به عنوان عوارض(. 
ب - عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخلی یا 
وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه )داخلی( و یا یک 

در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.

تبصـره - عوارض موضوع بند )ب( این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از 

ده سال )به استثناء خودروهای گاز سوز( به ازای سپری شدن هر سال )تا مدت 

ده سال( به میزان ساالنه ده درصد )10%( و حداکثر تا صد درصد )100%( عوارض 

موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد.
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ج - شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل 

و یا وارداتی به اس��تثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری 

حسب مورد سه در صد )3%(  قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و 

حقوق ورودی آنها ]دو درصد )2%( مالیات و یک درصد )1%( عوارض[.

حک��م ماده )17( ای��ن قانون و تبصره های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل 

تسری نمی باشد.

ماده 44- به پیش��نهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی )رئیس(، 

وزی��ر بازرگانی،  وزیر ذی رب��ط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت 

جمه��وری و تصویب هیأت وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصالح انواع 
کارت ه��ا و مجوزهای مرب��وط به فعالیت موضوع م��واد )24(1،  )26( 2 و )47(3 

قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت مص��وب1380/11/27 و ماده )80(4 

قان��ون وصول برخ��ی از درآمدهای دولت و مصرف آن در م��وارد معین مصوب 

1373/12/28 از متقاضیان دریافت و به حس��اب درآمد عمومی )نزد خزانه داری 

کل کشور( واریز می گردد.

مـاده 45 - به دولت اجازه داده می ش��ود بابت خروج هر مس��افر از مرزهای هوایی 

دویس��ت و پنجاه هزار )250,000( ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه 

هزار )50,000( ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی )نزد خزانه داری 

کل کشور( واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم 

با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.

تبصره - دارندگان گذرنامه های سیاس��ی و خدمت،  خدمه وسایل نقلیه عمومی 

زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور 

)دارندگان اجازه خروج دانش��جویی( بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت 
1. رجوع شود به ماده )24( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
2. رجوع شود به ماده )26( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
3. رجوع شود به ماده )47( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

4. رجوع شود به ماده )80( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین.



147 بخش 4: قانون مالیات بر ارزش افزوده

درمان به خارج از کش��ور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان 

انقالب اس��المی که برای معالجه به کش��ورهای دیگر اعزام می شوند، همچنین 

ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی، 

در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی می باشند.

ماده46-

ال��ف - مالیات های موضوع مواد )42( و )43( و وجوه موضوع ماده )45( این قانون 

به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و 

دارایی )خزانه داری کل کشور( تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعالم 

می شود، واریز می گردد.

ب - وصول عوارض موضوع بندهای )الف( و )ب( ماده )43( این قانون به شهرداری 

محل محول می شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز 

- می گردد. 

ج - عوارض موضوع بند )ج( ماده )43( به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره )2( 

ماده )39( واریز می شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.

د - مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد )42(، )43( و )45( این قانون که توس��ط 

سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم 

قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و اصالحات بعدی آن است1.

ه� - اختالف و اس��تنکاف از پرداخت وج��وه دریافتی موضوع بندهای )الف( و )ب( 

ماده )43( این قانون که توس��ط ش��هرداری ها وصول می گردد، مشمول احکام 

ماده )77( قانون اداره شهرداری ها2 خواهد بود.

و - پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده )43( این قانون پس از موعد مقرر موجب 

تعلق جریمه ای معادل دو درصد )2%( به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد 

بود.

1.  رجوع شود به فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم.
2. رجوع شود به ماده )77( قانون اداره شهرداری ها.
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ماده 47-

الف- اش��خاصی که مبادرت به حمل و نقل برون ش��هری مس��افر در داخل کشور با 

وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می نمایند، مکلفند پنج درصد )5%( بهای 

بلی��ط موضوع بند )ال��ف( ماده )43( این قانون را ب��ا درج در بلیط و یا قرارداد 

حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه 

را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.

ب- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند 

عوارض س��الیانه خودروهای متعلق به خود، موضوع بن��د )ب( ماده )43( این 

قان��ون را به نرخ ی��ک در هزار قیمت فروش کارخانه )داخلی( و یا مجموع ارزش 

گمرکی و حقوق ورودی )وارداتی( براس��اس قیمت ه��ای مندرج در جداولی که 

توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری 

محل واریز نمایند.

ج- تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل )به استثناء 

خودروهای س��واری که به عنوان خودروهای عمومی ش��ماره گذاری می ش��ود( 

مکلفن��د مالیات و عوارض موض��وع بند )ج( ماده )43( این قان��ون را در تاریخ 

ف��روش با درج در اس��ناد فروش از خریداران اخذ و مالی��ات و عوارض مذکور را 

حسب مقررات موضوع ماده )21( به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور 

و حس��اب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور 

اعالم می شود، واریز نمایند.

تبصـره 1 - واردکنندگان یا مالکان خودروهای س��واری وانت دو کابین وارداتی 

)به استثناء خودروهای سواری که عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند( 

حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر 

محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام 

نمایند.
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تبصره 2 - نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران )معاونت راهنمایی و رانندگی( 

مکلف اس��ت قبل از ش��ماره گذاری انواع خودروهای س��واری و وانت دو کابین 

وارداتی به اس��تثناء خودروهای س��واری و عمومی درون شهری یا برون شهری، 

گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از واردکنندگان یا مالکان حس��ب مورد اخذ 

و ضمیمه اس��ناد مربوط نموده و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و 

عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور 

مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

مـاده 48- به منظور تأمی��ن هزینه اجراء برنامه های نگهداری، بهس��ازی و امنیت 

پرواز و توس��عه زیر بناها در فرودگاه ها و نیز اس��تفاده از تجهیزات و سیستم های 

جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی، به شرکت فرودگاه های کشور اجازه داده 

می شود با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری دو درصد )2%( قیمت فروش 

بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.

ماده 49- آیین نامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ 

تصویب این قانون به پیش��نهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و 

کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
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فصل 10. تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء
مـاده 50 - برق��راری هر گونه عوارض و س��ایر وجوه برای ان��واع کاالهای وارداتی و 

تولی��دی و همچنی��ن ارائه خدمات که در این قان��ون، تکلیف مالیات و عوارض 

آنها معین شده اس��ت، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه 

مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر 

عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط 

شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

تبصره 1 - شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی 
جدید، که تکلیف آنها در این قانون مش��خص نش��ده باش��د، موظفند موارد را 
حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب - و اعالم 

عمومی نمایند.

تبصره 2 - عبارت »پنج در هزار« مندرج در ماده )2( قانون نوس��ازی و عمران 

شهری مصوب 1347/9/7 1 به عبارت »یک درصد )1%(« اصالح می شود.

تبصـره 3 - قوانین و مق��ررات مربوط به اعطاء تخفیف ی��ا معافیت از پرداخت 

عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد.

تبصره 4 - وزارت کش��ور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور 

نظارت نماید.

 ماده 51 - از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند )ه�( ماده )3(

قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

جمهوری اس��المی ای��ران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و س��ایر وجوه از 

تولیدکنن��دگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب 1381 و 

اصالحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم 

1.رجوع شود به ماده )2( قانون نوسازی و عمران شهری.
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درصد )1/5%( اصالح می گردد1.

حکم تبصره )1( ماده )39( این قانون در مورد عوارض موضوع بند )ه�( ماده )3( 

قانون صدراالشاره نیز جاری خواهد بود.

ماده 52- از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، قانون اصالح موادی از قانون برنامه 

س��وم توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی 

برق��راری و وصول عوارض و س��ایر وجوه از تولیدکنن��دگان کاال، ارائه دهندگان 

خدمات و کاالهای وارداتی مصوب 1381 و اصالحیه بعدی آن - و س��ایر قوانین 

و مق��ررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مس��تقیم و 

عوارض بر واردات و تولید کاالها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت 

هرگونه مالیات غیر مس��تقیم و عوارض دیگ��ر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان 

کاالها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باش��د. حکم این ماده شامل قوانین 

و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا 

تصریح نام است، نیز می باشد.

موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد:

قانون برنامه چهارم توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی - 3

ایران؛

قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصالحیه های بعدی آن؛- 4

قان��ون چگونگی اداره مناط��ق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اس��المی ایران - 5

مصوب 1372/6/7؛

قانون تش��کیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اس��المی ایران مصوب - 6

1384/9/5؛

قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/4/12؛- 7

عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده )12( قانون حمل و نقل و عبور کاالهای - 8

1. رجوع ش��ود به بند )ه�( ماده )3( قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی.
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خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران مصوب 1374/12/26؛1

قان��ون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب - 9

1372/8/11 و اصالحات بعدی آن؛

مواد )63( و )87( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/12/28 2- 10

تبصـره - هزینه، کارمزد و س��ایر وجوهی که از درخواس��ت کنن��ده در ازاء ارائه 

مستقیم خدمات خاص و یا فروش کاال که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت 

می شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی 

لغو نشده دریافت می گردد، از شمول این ماده مستثنی می باشد.

مصادی��ق خدمات خاص، نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین ش��ده برای 

خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران 

تعیین می گردد.

ماده 53 - تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مواد )18(، )24(، )25(، )28(، )31(، 

)35(، )36(، )42( و )48( از تاریخ تصویب و در مورد ماده )51( از اول ماه پس 

از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است. 

س��ازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت های مقرر در مواد مربوطه 

پس از تصویب قانون، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه 

و به تصویب مراجع ذی ربط برساند.

قانون فوق مش��تمل بر پنجاه و س��ه ماده و چهل و هفت تبصره درجلسه مورخ 

1387/2/17 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم 

)85( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران - تصویب گردید پس از موافقت مجلس 

با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 1387/3/2 به تأیید شورای نگهبان 

رسید.

1. رجوع شود به ماده )12( قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران.
2. رجوع شود به مواد )63( و )87( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت.


