
  باسمه تعالي
  اطالعيـــه بسيــار مهــم

  قابـل تـوجه كـليه فعـاالن اقتصـادي
  

  قانون ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با موديان  ثبت نام، آموزش و اجراي اعالم تاريخ
مرحله چهارم

در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و بر اساس همـاهنگي و تفـاهم بعمـل آمـده بـا وزارت بازرگـاني و شـوراي
مشمول مرحله چهارم) كنندگان كاال و ارائه دهندگان خـدمات  عرضه(اصناف كشور، بدينوسيله فعاالن اقتصادي 

  .دگرد ر تعيين و اعالم ميبه شرح زي و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده ، آموزشثبت نام

  مشمولين مرحله چهارم ثبت نام و اجراي قانون -الف

نام، مشمول اجراي نظـام ماليـات بـر كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براساس شرايط مراحل اول ، دوم و سوم ثبت
96ماده» ب«ند از جمله فعاليتهاي موضوع ب( در صورتي كه شاغل به فعاليتهاي ذيلاند،  ارزش افزوده نگرديده
، آمـوزشباشند، با هر ميزان فروش يا درآمد، مشمول مرحله چهارم ثبت نام ) قانون مالياتهاي مستقيم

  .و اجراي قانون خواهند بود

  ؛)آمپر باشد 50اعم از صنفي و غير صنفي كه داراي حداقل برق سه فاز (صاحبان كارگاه هاي صنعتي .1
  فروشندگان طال و جواهر؛. 2
  آالت ؛ فروشندگان آهن. 3
  صاحبان تاالرهاي پذيرائي و رستورانها؛. 4
  هاي يك و دوستاره و هتل آپارتمان؛ صاحبان متل و هتل. 5 

  صاحبان نمايشگاهها و فروشگاههاي خودرو و بنگاه معامالت امالك؛. 6
  صاحبان تعميرگاههاي مجازخودرو؛. 7
  داران ؛ چاپخانه. 8
  صاحبان دفاتراسناد رسمي؛. 9

هـاي دفتـر خـدمات مشـتركين تلفـن همـراه و آژانـس      (اي، دفاتر خدمات ارتباطي  صاحبان مراكز ارتباطات رايانه. 10
  و دفاتر خدمات الكترونيك شهر ؛) 10+پليس(و دفاتر خدمات دولت الكترونيك ) پستي

  صاحبان دفاترخدمات مسافرتي و جهانگردي؛. 11
  .هاي تفريحي و ورزشيهاو مكان صاحبان سينماها، تماشاخانه. 12



باشـند و همچنـين قانون ماليات بر ارزش افـزوده مـي  ) 12(موضوع ماده  صرفاً معافاشخاصي كه شاغل به فعاليتهاي 
قانون مالياتهاي مسـتقيم كـه بـه صـورت صـنفي فعاليـت و تـابع شـوراي) 96(ماده » ج«اشخاص حقيقي مشمولين بند 
اشخاص مزبور مكلفنـد بـه هنگـام خريـد .حله مستثني خواهند بودنام در اين مر اصناف كشور هستند، از ثبت

نام شده در اين نظام مالياتي ضمن دريافت صورتحسـاب، كاال و خدمات از موديان مشمول و ثبت
  .ماليات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمايند

  نام نام و چگونگي ثبت مهلت ثبت -ب

با مراجعه به سامانه اينترنتي عمليات الكترونيكيثبت نام در خواست مي گردداز مؤديان محترم مشمول مرحله چهارم 
ضـمناً راهنمـاي. نام در اين نظام مالياتي اقدام نمايند نسبت به ثبت www.evat.irماليات بر ارزش افزوده به نشاني 

  .نام در سايت مزبور قابل دسترسي است چگونگي ثبت

  تاريخ اجراء و تكاليف قانوني -ج

نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ اول ؤديان محترم مشمول مرحله چهارم ثبتم
، مكلف به اجراي كليه مقررات و تكاليف قانون ماليـات بـر)1/7/1389(مهر ماه سال هزاروسيصدوهشتادونه 

تسـليم اظهارنامـه ارزش افزوده از جمله صـدور صورتحسـاب، درج و وصـول ماليـات و عـوارض متعلقـه و همچنـين       
  .باشند مالياتي و پرداخت ماليات و عوارض در مهلت مقرر مي

  قابل توجه موديان محترم

مراكز خدمات موديان ماليات بر ارزش افزوده در كليه استانهاي كشور آماده ارائه اطالعات مورد نياز و انجام -1
فهرسـت مراكـز مزبـور در سـامانه اينترنتـي. (نـام خواهنـد بـود    نام الكترونيكي اين مرحله از ثبـت  عمليات ثبت

  )رسي استقابل دست www.evat.irنام به نشاني  عمليات الكترونيكي ثبت

توانند با مراجعه به سايت مزبور يا به در صورت نياز به آموزش اين نظام مالياتي مؤديان مي -2
ادارات امور مالياتي استان، شهرستان و شهر ذيربط براي آموزش نيـز ثبـت نـام نماينـد، تـا

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

آموزش مي توانند، فهرست اعضاء خود را به  بهاتحاديه هاي صنفي ذيربط در صورت نياز اعضاي آنان  -3
  .داده شودادارات كل امور مالياتي ذيربط اعالم تا ترتيبات الزم جهت آموزش آنان 

  



يـان ماليـاتپاسخگويي به سئواالت عمومي و كلي در زمينه اين نظام مالياتي عالوه بر واحدهاي خـدمات مؤد -4
)021( 88920415-17هـاي  بر ارزش افزوده مستقر در ادارات كل امور مالياتي استانها، از طريـق شـماره تلفـن   

  .نيز انجام مي پذيردرساني ماليات بر ارزش افزوده  بخش اطالع

  :تـذكـر مهـم -5

انـد، هنام و اجراي قـانون بـود   فعاالن اقتصادي كه واجد شرايط مراحل اول، دوم و سوم ثبت
ءنـام ايـن نظـام ماليـاتي، جـز      حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله چهارم ثبـت 

، 1/7/1387براي موديان مرحلـه اول از  (نام و اجراي قانون  موديان مشمول مراحل قبلي ثبت
  .خواهند بود)  1/1/89و مرحله سوم از  1/7/1388مرحله دوم از 

  

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

  

  روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور
 


