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كنندگان كاال و ارائه دهندگان  عرضه(در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، بدينوسيله فعاالن اقتصادي 

  .نمايد تعيين و اعالم ميثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده را به شرح زير  مشمول مرحله سوم) خدمات

  

  مشمولين مرحله سوم ثبت نام و اجراي قانون  -الف

شمول اجراي نظام ماليات م ،نام حل اول و دوم ثبتااشخاص حقيقي و حقوقي كه براساس شرايط مركليه 

يا معاف غير(مجموع فروش كاالها و ارائه خدمات  1388يا  1387در صورتي كه در سال  ،اند بر ارزش افزوده نگرديده

  .نام و اجراي قانون خواهند بود سوم ثبتباشد، مشمول مرحله  آنها سه ميليارد ريال و باالتر مي )و غيرمعافمعاف 

باشند و  قانون ماليات بر ارزش افزوده مي) 12(موضوع ماده صرفاً معاف شخاصي كه شاغل به فعاليتهاي ا

قانون مالياتهاي مستقيم كه به صورت صنفي فعاليت ) 96(ماده » ج«و » ب«همچنين اشخاص حقيقي مشمولين بندهاي 

اشخاص مزبور مكلفند به هنگام . نام در اين مرحله مستثني خواهند بود از ثبت ،هستندو تابع شوراي اصناف كشور 

ماليات و  ،نام شده در اين نظام مالياتي ضمن دريافت صورتحساب خريد كاال و خدمات از موديان مشمول و ثبت

  . عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمايند

قانون مالياتهاي  96ماده » الف«مشمول بند شخاص حقيقي نام و اجراي قانون توسط ا نحوه ثبت :ضمناً

» ب«هاي مشمولين بنداعالم شده است و در مورد ) 1/7/1388تاريخ اجراي قانون از (مستقيم در اطالعيه مرحله دوم 

  .هاي بعدي اعالم خواهد شد در اطالعيهمزبور نيز قانون ) 96(ماده » ج«و 

  
  تاريخ اجراء و تكاليف قانوني  - ب

از تاريخ اول فروردين ماه نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده  ثبت مشمول مرحله سومموديان محترم 

، مكلف به اجراي كليه مقررات و تكاليف قانون ماليات بر ارزش افزوده از )1/1/1389(سال هزاروسيصدوهشتادونه 

نين تسليم اظهارنامه مالياتي و پرداخت صول ماليات و عوارض متعلقه و همچوجمله صدور صورتحساب، درج و 

  .باشند ماليات و عوارض در مهلت مقرر مي
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  نام نام و چگونگي ثبت مهلت ثبت -ج

از تاريخ درج اطالعيه در جرايد لغايت  ،گردد نام درخواست مي از موديان محترم مشمول مرحله سوم ثبت

با مراجعه به سامانه اينترنتي عمليات الكترونيكي ماليات بر  )29/12/1388( هشتماه سال هزاروسيصدوهشتادواسفندپايان 

ونگي گضمناً راهنماي چ. نام در اين نظام مالياتي اقدام نمايند نسبت به ثبت �����������ارزش افزوده به نشاني 

  .قابل دسترسي استسايت مزبور در نام  ثبت

  
  قانون ماليات بر ارزش افزوده) داوطلبانه( يارياختنام و اجراي  ثبت-د

 ،باشند نام و اجراي قانون نمي ثبت )سوم(اين مرحله حل اول، دوم و امرمشمول اشخاص حقيقي و حقوقي كه 

بيشتر از دو ميليارد ريال  1388يا  1387آنها در سال ) غيرمعاف(و ارائه خدمات كاالها مجموع فروش در صورتيكه 

درخواست خود را به سازمان امور مالياتي كشور ، به صورت اختيارينام و اجراي قانون  به منظور ثبت توانند مي ،باشد

نام از تاريخي كه  اين دسته از موديان در صورت كسب مجوز ثبت. تسليم نمايند) معاونت ماليات بر ارزش افزوده(

محسوب شمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده سازمان مزبور تعيين و اعالم خواهد كرد، به عنوان مودي م

  . خواهند شد
  

اند، حتي در صورت انطباق با  نام و اجراي قانون بوده حل اول و دوم ثبتافعاالن اقتصادي كه واجد شرايط مر :تذكرمهم

براي (اجراي قانون نام و  نام اين نظام مالياتي، جزو موديان مشمول مراحل قبلي ثبت شرايط مشموليت مرحله سوم ثبت

  .خواهند بود) 1/7/1388و مرحله دوم از  1/7/1387موديان مرحله اول از 
  

  قابل توجه موديان محترم

مراكز خدمات موديان ماليات بر ارزش افزوده در كليه استانهاي كشور آماده ارائه اطالعات مورد نياز  -1

فهرست مراكز مزبور در سامانه . (خواهند بودنام  نام الكترونيكي اين مرحله از ثبت و انجام عمليات ثبت

	)قابل دسترسي است �����������نام به نشاني  اينترنتي عمليات الكترونيكي ثبت

در صورت نياز به آموزش اين نظام مالياتي با مراجعه به سايت مزبور براي آموزش نيز ثبت نام نمايند تا  -2

	.براي آموزش آنها كه به صورت رايگان خواهد بود، بعمل آيداقدام الزم 

پاسخگويي به سئواالت عمومي و كلي در زمينه اين نظام مالياتي عالوه بر واحدهاي خدمات مؤديان  -3

  هاي  ماليات بر ارزش افزوده مستقر در ادارات كل امور مالياتي استانها، از طريق شماره تلفن

	.باشد رساني ماليات بر ارزش افزوده قابل ارائه مي عبخش اطال) 021( 17-88920415
  

  . گردد اين اطالعيه در حكم بخشنامه براي ادارات كل امور مالياتي محسوب مي
  

  روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور 


