
 

 

 

 فصلنامه نظارت مالی

 افزوده بر ارزش اتیبه سواالت و ابهامات در خصوص قانون مال پاسخبخشنامه هاي مرتبط با 

 

 200/97/133بخشنامه: 

 27/09/1397: خیتار

 بر ارزش افزوده اتی) قانون مال26) و (22)، (17)، (13( مواد

 شهر و استان تهران یاتیمحترم امور مال سیرئ 

 هااستان یاتیکل محترم امور مال رانیمد 

 بر ارزش افزوده شهر و استان تهران اتیکل محترم مال رانیمد 

 بزرگ انیمود یاتیکل محترم امور مال ریمد 

 افزوده -بر ارزش اتیبه سواالت و ابهامات در خصوص قانون مال پاسخ:  موضوع

مطالبه و وصول  ،یدگیواحد در رس هیو به منظور اتخاذ رو یاتیبه سواالت و ابهامات مطروحه توسط ادارات کل امور مال نظر

 دارد: یبر ارزش افزوده مقرر م اتیو عوارض موضوع قانون مال اتیمال

قانون  357(موضوع ماده   یخلو فروش دا دیدر امر واردات، صادرات و خر يکه به موجب قرارداد حق العمل کار يدر موارد -1

صوب  ساالعمل(آمر و حق نی) و دفاتر طرف1311تجارت م سب مورد) محرز گردد که کاال ریکار) و  سناد و مدارك مثبته (ح  يا

کار عمل نموده اسـت، چنانچه مطابق العمل/ فروشـنده صـرفا به عنوان حق داریو خر ه/ فروش رفته متعلق به آمر بود يداریخر

و عوارض ارزش افزوده  اتیصــورت مال نیبر ارزش افزوده باشــد در ا اتیمشــمول مال ينام، آمر مودهفتگانه ثبت يهافراخوان

ساب آمر منظور م يفروش کاالها /دیبابت خر یافتیدر /یپرداخت شمول، به ح سابهاصورت نکهیضمن ا گرددیم صادرة  يح

سط حق العمل ،یخارج/یفروش داخل د،یخر ست در ا یهی. بدگرددینم یکار تلقالعملو فروش حق دیکار به عنوان خرتو  نگونهیا

شده در قانون  ینیب شیپ فیتکال ریضمن انجام سا ستیبا یبر ارزش افزوده م اتیمال نظام کار مشمول فراخوانموارد حق العمل

 و عوارض ارزش افزوده را محاسبه و از آمر اتیصورتحساب صادر و مال ،یافتیبر ارزش افزوده، صرفا نسبت به کارمزد در اتیمال

 .دینما وصول

  (Engineering, Procurement & Construction) (EPC)و ساخت زاتیتجه نیتأم ،یمهندس يدر قراردادها -2

ــط کارف زاتیکه واردات تجه ــوع قرارداد توس واردات به نام  يهاپروانه نکهیا رغمیموارد عل نیدر ا رد،یپذیرما صــورت مموض

شد،یکارفرما م ستفاده اعتبار مال یو عوارض ارزش افزوده پرداخت اتیمال با شروط به عدم ثبت در دفاتر و عدم ا سط  یاتیم آن تو

فاتر پ نیکارفرما و همچن بت در د کار،یث به عنوان ا مان حث  بت اقالم مورد ب مالبا بار  کاریپ یاتیعت پذ مان بل  بوده و از  رشیقا



 

 

صوف و تبعا اعتبار مال کهیآنجائ شدیمربوط، متعلق به کارفرما نم یاتیاقالم مو ساب  یفیکارفرما تکل نینابراب با صورتح صدور  به 

شدهیبابت اقالم  شمول جر مانکاریپ يبرا اد شته و م ضوع بند ( مهیندا نخواهد  زیبر ارزش افزوده ن اتی) قانون مال22) ماده (2مو

 بود.

ست معامالت تمام  -3 سال فهر صره ( انیمود یاتیمال يهااز دوره یبرخ ایعدم ار ضوع تب سامانه معامالت مو ) 169) ماده (3در 

توســط  یفروش کاال و خدمات کمتر از مبلغ واقع زانیابراز م ایاظهارنامه و  میعدم تســل نیو همچن میمســتق ياتهایقانون مال

بر اســاس  ســتیبا یم یاتیمال امور نبوده و ادارات انیمود یواقع یاتیاعتبار مال رشیپذ عدم يبرا یلیفروشــنده در اظهارنامه، دل

س سبت به ر صوص اقالم مورد  ندیوفق مقررات اقدام نما یاتیمال يهادوره یدگیاطالعات موجود ن صورت وجود ابهام در خ و در 

 رانیا یاســالم يمربوط، گمرك جمهور یاتیاز جمله اداره امور مال صــالحینظر، مراتب جهت احراز اصــالت معامله از مراجع ذ

 .ندیاعتبار اقدام نما رشینسبت به پذ هیدییاستعالم گردد و در صورت اخذ تأ

ضوع ال -4 سمت یقانون حهیبه موجب مقررات مو صالح ق صوب  یا شرکت به محض انحالل، در حال 1347از قانون تجارت م  ،

خواهد ماند و به موجب  یباق هیشرکت، جهت انجام امور مربوط به تصف یحقوق تیشخص ه،یمحسوب و تا خاتمه امر تصف هیتصف

ــف ن) قانو27ماده ( نی) قانون تجارت و همچن507ماده ( ــتگ هیاداره تص ــکس ــف رانیمد ،یامور ورش موظف به خاتمه دادن  هیتص

شند. هرگاه برا یو ... م يجار يکارها شرکت، معامالت جد ياجرا يبا شود مد يدیتعهدات  صف رانیالزم  انجام خواهند داد  هیت

عضـــو ناظر به فروش  تو نظار العمومیبا اجازه مدع یدر ورشـــکســـتگ هیتصـــف ری) قانون تجارت، مد457و به موجب ماده (

ـــرت نمامال ـــرکتها نیبنابرا دیالتجاره تاجر مباش  فیمقررات و تکال هیآنها مکلف به انجام کل هیتصـــف رانیمنحله، مد يدر ش

و  اتیو پرداخت مال افتیاظهارنامه، در میافزوده از جمله صــدور صــورتحســاب، تســل ارزش بر اتیشــده در قانون مال ینیبشیپ

 یدگیو رس باشندیدفاتر، اسناد و مدارك مثبته و ... حسب مورد م يابت کاالها و خدمات مشمول، نگهدارعوارض ارزش افزوده ب

 .     ردیصورت پذ يجار يهابراساس مقررات و دستورالعمل ستیبا یبر ارزش افزوده اشخاص مزبور م اتیبه پرونده مال

ــه ک اتی) قانون مال1به موجب ماده ( -5 ــادرات آنها  نیو همچن رانیاالها و ارائه خدمات در ابر ارزش افزوده، عرض واردات و ص

ستناد ماده ( شمول مقررات قانون مذکور بوده و به ا ساب14م صورتح ضع يها) قانون مزبور مبالغ مندرج در  صورت و ) يهاتی(

مبالغ  نیو عوارض موضوع قانون مذکور خواهد بود. بنابرا اتیباشد، مشمول مال یم دماتکاالها و خ يآن بها تیصادره که ماه

سارت و جر لیاز قب یدر قالب وجوه یافتیدر سبه مال  داریدر پرداخت از خر ریتأخ مهیخ شمول مأخذ محا و عوارض ارزش  اتیم

شدیافزوده نم ست وجوه یهیبد .با ضم ریدموراژ (تأخ لیاز قب یا سود ت ساطشده بابت فروش ا نیتوقف کاال) و  شمول  یق م

 و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.   اتیمال

 ي) و بر مبنا9شماره ( يبر اساس استاندارد حسابدار مانکارانیو عوارض ارزش افزودة پ اتیکه مأخذ مشمول مال يدر موارد -6

ــد پ ــرفتیدرص ــد چنانچه اتیو مال نییکار تع ش ــده باش درآمد مربوط به  و عوارض ارزش افزودة متعلق وفق مقررات مطالبه ش

ساب آن  نیگردد در ا منظور بعد یاتیمال يهادوره/ دوره تیوضع رتصو ایشده در صورت حساب  ادیکار  شرفتیپ صورت احت

و عوارض ارزش افزوده دوره  اتیو عوارض آن مطالبه شده جزء مأخذ محاسبه مال اتیکه قبال مال تیبخش از مبلغ صورت وضع

 .  باشدیبعد نم یاتیمال

لذا به  باشــندیبر ارزش افزوده مکلف به ارائه دفاتر م اتینظام مال انیبر ارزش افزوده، مود اتی) قانون مال26به موجب ماده ( -7

ستناد آ ضوع ماده ( ییاجرا نامهنییا صالح95مو ستق ياتهایقانون مال 31/04/1394 هی) ا سا م،یم ستناد  يدفاتر ریارائه  که به ا

سبات عموم مربوط از یمقررات قانون شهردار یجمله قانون محا ستفاده مود هايو قانون  مانع بوده و بال رد،یگیقرار م انیمورد ا



 

 

دفاتر توسط اشخاص  يذکر است نگهدار انیشا ) قانون مذکور نخواهد شد.22) ماده (6مقرر در بند ( مهیبه تبع آن مشمول جر

 میمستق ياتهایقانون مال 31/04/1394 هی) اصالح95ماده ( ییاجرا نامهنییگانه، تابع مقررات آهفت يهامشمول فراخوان یقیحق

 .باشدیم

سل -8 س ریاظهارنامه در موعد مقرر، رد دفاتر و غ میعدم ثبت نام، عدم ت س یدگیقابل ر بر عملکرد  اتیمال یدگیبودن دفاتر در ر

ضوع قانون مال ستق يهااتیمو شخ نیو همچن میم شخ يبرا یالرأس، موجب یعل قیعملکرد از طر اتیمال صیت و  اتیمال صیت

مستند به اسناد  ستیبایو عوارض ارزش افزوده م اتیمأخذ مشمول مال نییو تع بودهن الرأسیعل قیعوارض ارزش افزوده از طر

و عوارض ارزش  اتیمشمول مال يکاالها دیاحراز اصالت معامله خر ژهیبه و یاتیبه اعتبارات مال قیدق یدگیو مدارك مثبته و رس

 نانیو قابل اطم یو شواهد و مستندات کاف لیدال ودو از هرگونه برآورد فروش و درآمد بدون وج رفتهیصورت پذ ان،یافزوده مود

 گردد. يخوددار

شارکت -9 س يهادر م سر سهاومیخاص (کن شمول تیبا رعا انددهی) که به ثبت نر شمول ای تیم سهم هر تیعدم م ضاء،  از  کیاع

و عوارض متعلقه که طبق  اتیمال نیو همچن دیو عوارض ارزش افزوده خر اتیبر اســاس قرارداد مشــارکت خاص از مالاعضــاء 

) و 18)، (17به استناد مواد ( دهیگرد ییمشارکت خاص) شناسا ری(مد يمجر المحسب اع ایدر دفاتر اعضاء  ياستاندارد حسابدار

ـــ یاتیچارچوب مأموران مال نیقرار خواهد گرفت. در ا رشیبر ارزش افزوده مورد پذ اتی) قانون مال26( به پرونده  کنندهیدگیرس

ــاء موظفند به م اتیمال ــ لقهو عوارض متع اتیمال زانیبر ارزش افزوده هرکدام از اعض ــارکت  یو اعتبار مربوط ناش از قرارداد مش

ضاء اعالم نما کیهر یاتیخاص را به ادارات امور مال شارکت یهیبد .ندیاز اع سته از م ست آند ضاء به  یکیخاص که  يهاا از اع

صورت ریمد ای يعنوان مجر صدور  شارکت خاص اقدام به  ضع م ساس  د،ینمایکارفرما م يبرا تیو ضاء بر ا سهم هرکدام از اع

ر صــورت صــدو زکاال و خدمات مشــمول مربوط به پروژه، فارغ ا دیاعتبار خر ایمشــارکت خاص از درآمد و  ریمد /ياعالم مجر

ضع سط هر تیو ضاء برا کیتو شمول مال نییتع يکارفرما، مالك عمل برا ياز اع  رشیو عوارض ارزش افزوده و پذ اتیمأخذ م

سا نیخواهد بود. در ا یاتیاعتبار مال ضاء تکل ریصورت  صورت  یفیاع صدور  سبت به  ضعن سهم  تیو سبت  شدهیبه ن عنوان  اد

 زیبر ارزش افزوده ن اتی) قانون مال22) ماده (2عدم صدور صورتحساب موضوع بند ( مهیکارفرما نداشته و به تبع آن مشمول جر

 نخواهند بود.

(ب)، (ج) و (د)  ي) و بندها16خاص موضوع تبصره ماده ( يبه خارج از کشور که کاالها يدیتول یعموم يصادرات کاالها -10

) 13ماده ( يدر اجرا روندیآنها به کار م دیتول ندیدر فرآ میمســـتق هیبر ارزش افزوده به عنوان مواد اول اتی) قانون مال38ماده (

ـــده مربوط به کاالها هااتیمال هیقانون مذکور، کل  ایو  یعموم يو عوارض کاالها اتیمزبور اعم از مال يو عوارض پرداخت ش

سط گمرك (در مورد کاال) یخاص با ارائه برگه خروج سترد صادره تو ست  یهیبد .گرددیم م و عوارض ارزش افزوده  اتیمالا

ستقیغ هیکه به عنوان مواد اول ادشدهیخاص  يکاالها مشمول  يکاالها دیسوخت در تول نهیاز جمله هز هانهیهز ریسا ایو  میرم

 قابل استرداد نخواهد بود. ایقابل کسر و  شود،یمصرف م

ـــا ریقطعات، تعم ضیتعو لیاز قب یارائه خدمات گارانت -11  افتیبدون در دار،یگارانت يکاالها دارانیخدمات به خر ریو انجام س

شمول مال ،یازاء در دورة گارانتهرگونه مابه ایوجه  شخاص ارائه اتیم صورتو عوارض ارزش افزوده نبوده و ا  یدهندة خدمات در 

شمول نظام مال شند، مکلفند بابت در زشبر ار اتیکه م صورتمابه افتیافزوده با سابازاء ارائه خدمات،  به عنوان طرف قرارداد  یح

 .ندیوصول نما زیو عوارض ارزش افزوده را ن اتیصادر و مال



 

 

و بدون داشتن حق  انددهیبه ثبت رس رانیدر ا یخارج يهاکه بر اساس قانون ثبت شعب شرکت یخارج يهاشعب شرکت -12

جبران مخارج  يکه برا یشرکت مادر اشتغال دارند، از بابت وجوه ياطالعات برا يآورو جمع یابیانجام معامله صرفا به امر بازار

ــرکت مادر در رانیخود در ا ــتانداردها تیو با رعا اندمودهن افتیاز ش ــول و اس ــابدار ياص وجوه مذکور را به عنوان درآمد  يحس

موارد  نگونهیصرفا در ا باشد،یو عوارض ارزش افزوده نم اتیوجوه مزبور جزء مأخذ مشمول مال نکهیضمن ا ندینماینم ییشناسا

 یو عوارض ارزش افزوده پرداخت اتیبود و مال نخواهندبر ارزش افزوده  اتیهفتگانه مشـــمول نظام مال يهابا توجه به فراخوان

است در  یهیبد .گرددیمحسوب نم یاتیاالشاره به عنوان اعتبار مال) قانون فوق17( ماده )2توسط شعب مزبور به استناد تبصره (

شعب  یصورت شدهیکه  ضه کاال و  اد شمول نما ایاقدام به عر شمول خیاز تار ندیخدمات م بر ارزش افزوده  اتیدر نظام مال تیم

 بر ارزش افزوده خواهند بود. اتیمقررات قانون مال هیکل تیمکلف به رعا

صاد يدر موارد -13 ساس قراردادها يکه فعاالن اقت ستندات مربوط و همچن يبر ا ستانداردها نیمنعقده و م سابدار يا با  ،يح

) در خارج از کشور لی(طرف قرارداد)، اقدام به عرضه کاال (تحو داریمورد معامله به خر يکاال تیمالک يایانتقال مخاطرات و مزا

و عوارض  اتیو مال رفتهیپذورت (طرف قرارداد) صــ داریموصــوف به نام خر يکاالها واردات ،یگمرک يهانموده و طبق پروانه

ــره ( يارزش افزوده در اجرا ــول و   بر اتی) قانون مال20) ماده (1تبص )  قانون 39بند (الف) ماده ( يدر اجرا ایارزش افزوده وص

ر خارج عرضه کاال د نکهیموارد با توجه به ا نگونهیدر ا ده،یاخذگرد نیتضم افتیدر یتوسعه کشور، گواه يهابرنامه یاحکام دائم

صاد شده و از م شور انجام  شد،یبر ارزش افزوده نم اتی) قانون مال1ماده ( قیاز ک صاد نیبرابنا با صدور  يفعاالن اقت به هنگام 

 ندارند. داریو عوارض ارزش افزوده و وصول آن از خر اتیبه درج مال یفیمزبور تکل يصورتحساب فروش بابت کاالها

 کشور یاتیکل سازمان امور مال سیرئ-نژاد يکامل تقو دیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 28004بخشنامه: 

 12/11/1388:خیتار

 شهر و استان تهران یاتیمحترم امور مال يروسا 

 بر ارزش افزوده شهر و استان تهران اتیکل محترم مال رانیمد 

 بزرگ انیمود یاتیکل محترم امور مال ریمد 

 استانها یاتیکل محترم امور مال رانیمد 

 بر ارزش افزوده اتیبه سواالت در مورد قانون مال پاسخ:  موضوع

سواالت مطروحه ادارات کل امور  نظر س ندیواحد در فرآ هیو به منظور اتخاذ رو یاتیمالبه  صول مال ،مطالبهیدگیر و  اتیو و

 دارد: یبر ارزش افزوده مقرر م اتیعوارض موضوع قانون مال

ضه کاالها از طر ریغ يبرا رانی. ارائه خدمات در ا1 صلح،هبهیهر نوع معامله( اعم از عقد ب قیو در قبال مابه ازاء و عر و...)به  ع،

ستثن صرح در ماده( ياا ستورالعمل ها یقانون باتیترت تیواردات آن ها با رعا نی) قانون و همچن12موارد معاف م صادره  يو د

 باشد. یافزوده م شو عوارض ارز اتیمشمول مال

سقاط2 ستعمل و ا ضه اموال منقول م سط مود ی. عر شمول اجرا انیتو شمول پرداخت  زیبر ارزش افزوده،ن اتیقانون مال يم م

 یو عوارض نم اتیقانون مشمول پرداخت مال يمشمول اجرا ریغ انیباشد. عرضه اموال مذکور توسط مود یو عوارض م اتیمال

 باشد.

 يها ییدارا لیقانون بابت تحص يمشمول اجرا انیمود یو عوارض ارزش افزوده پرداخت اتی)قانون،مال17. به استناد مفاد ماده(3

ـــاختمان،خرا لیثابت(از قب ـــ دیحداث س ـــائطیآالت و تجه نیماش  يها تیفعال ي) که برايو ملزومات ادار ه،اثاثهینقل زات،وس

 اتیماده مذکور از مال لیذ يتبصره ها تیرعا ند،باینما یصـادره پرداخت م يهـا سابخـود و بـه اسـتناد صـورتحـ ياقـتصاد

 تهاتر خواهد بود. ایمعاف توسط آن ها قابل کسر و  ریو عوارض متعلقه بابت عرضه کاالها و خدمات غ

شمول اجرا یاتیمال انی. مود4 ضه توأم کاالها  يم شمول و معاف از مال ایقانون که به عر شتغال  اتیخدمات م و عوارض قانون ا

ص یو عوارض پرداخت اتیدارند،مکلفند مال شمول و معاف به تفک يخدمت را برا دیکاال و خر لیبابت تح  کیکاالها و خدمات م

آن  صیمشــترك که امکان تخصــ یو عوارض ارزش افزوده پرداخت اتیمال ماندهیقو نســبت به آن بخش از با ندینما صیتخصــ

باشــد)اقدام  یمعقول و منطق يکه مبنا یدرآمد خدمات(مادام ایفروش کاال  زانیم يبر مبنا میتســه قیباشــد،از طر ینم ســریم

شروط بر اندینما سه جهینت نکهی(م شده  تیمعاف رعا ریمعاف و غ يالفروش کا ایدر رابطه با کل درآمد  یسال مال کیدر  میت

ــد). ــره ها یم متذکر باش ــود با توجه به تبص مربوط به  یو عوارض ارزش افزوده پرداخت اتی)قانون،مال17)ماده (5) و (3)،(2(يش

سترداد نم ضوع قانون مال يها نهیشد و به عنوان هزبا یکاالها و خدمات معاف قابل ا ستق يها اتیقابل قبول مو سوب  میم مح

صرفا مال انیشا شود. یم منظور  يمود اتیخدمات مشمول در حساب مال ایمربوط به کاالها  یو عوارض پرداخت اتیذکر است 

 و عوارض متعلقه خواهد بود. اتیگردد و قابل کسر از مال یم



 

 

و عوارض صــرفادر خصــوص بانک  اتیاز پرداخت مال يو اعتبار یخدمات بانک تیبر معاف ی) قانون مبن12)ماده (11. مفاد بند(5

سر تیو صندوق قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون موضوع ياعتبار يها یها و موسسات و تعاون شته و قابل ت به ارائه  يدا

 .داشخاص نخواهد بو ریگونه خدمات توسط سا نیا

ـــناد و مدارك مثبته احراز گردد،بخشـــ6 ـــوخت  ياز مطالبات بها ی. چنانچه به موجب اس فروش کاال و خدمات الوصـــول(س

و عوارض  اتیو از مال لیتحقق موضوع،قابل تعد یاتیو عوارض آن بخش از مطالبات سوخت شده در دوره مال اتیشده)باشد.مال

 دوره مزبور قابل کسر خواهد بود.

 يمشمول قانون بابت آب، برق، گاز،تلفن(در قـــالب صـــورتحساب ها انیتوسط مود یرض ارزش افزوده پرداختو عوا اتی. مال7

صاد يها تیفعال يشده)برا ادیصادره ارائه دهندگان خدمات  سر از مال یاتیخود به عنوان اعتبار مال ياقت و عوارض  اتیقابل ک

 .ها خواهد بود آنمتعلقه کاال و خدمات ارائه شده توسط 

س یو عوارض ارزش افزوده پرداخت اتی. مال8 سوخت هواپ نی،بنزیو محصوالت دخان گاریبابت  صره ماده ( مایو  )و 16موضوع تب

ــف ی) و عوارض ارزش افزوده پرداخت38(ب) و (ج) ماده ( يبندها ــوع بند(د) ماده( د،نفتیبابت نفت س ) 38گاز و نفت کوره موض

کنندگان آن به عنوان اعتبار  عیکنندگان و توز دیآن کاالها توســط واردکنندگان،تول ددمج عیو توز دیصــرفا در مراحل واردات،تول

ــر از کل مال یاتیمال ــوب و قابل کس ــا یو عوارض متعلقه م اتیمحس ــوص س ــد. در خص  یاتیبه عنوان اعتبار مال انیمود ریباش

ـرداخـت اتیگردد و مال یمحسوب نم ـزوده پ ـب ـنیا یو عـوارض ارزش اف قابل  يها نهیان بابت موارد مذکور جزء هزیودم لیق

 شود. یمحسوب م میمستق يها اتیقبول قانون مال

 ریغ ای یآن ها به صــورت صــنف تیصــرفنظر از نوع فعال ،مکلفندیحقوق ای یقیکاال و خدمات اعم از اشــخاص حق دارانی. خر9

ــنف ــی،دولتیص ــوص ــمول اجرا انیمعاف را از مود ریکه کاالها و خدمات غ یمادام یو تعاون ی،خص ــ يمش  یم لیقانون تحص

 .ندیموضوعه اقدام نما قرراتو عوارض متعلقه وفق م اتیبه پرداخت مال ند،نسبتینما

ضوع ماده ( یفیتکل اتی. مال10 ستق يها اتی) قانون مال104مو ساب مال میم ضوع قانون مال اتیقبل از احت بر  اتیو عوارض مو

مطالبه و  فیتکل کهیباشــد.در حال یخدمات)م رندگانیکســر آن بر عهده کارفرما(گ فیباشــد و تکل یمارزش افزوده قابل اعمال 

 یفیتکل اتی) مال%5قبل از کسر پنج درصد( تیصورت وضع ایکل صورتحساب  أخذو عوارض ارزش افزوده از م اتیوصول مال

 مانکاریبه پ دیمات)خواهد بود که از طرف کارفرما با(ارائه دهندگان خدمانکاری) قانون صـــدرالذکر بر عهده پ104موضـــوع ماده (

 پرداخت گردد.

ــان يروین نیتأم يمانکاریپ يها تی. فعال11 ــمول مال یانس ــوع ا اتیاز جمله ارائه خدمات مش قانون خواهند  نیو عوارض موض

ــبه و از  اتیخدمات مکلفند مال نیبود.ارائه دهندگان ا ــاب محاس ــورتحس و عوارض متعلقه را به مأخذ مبلغ ناخالص مندرج در ص

صول نما گریطرف د سان يروین نیتأم تیریمد مانی.خدمات پندیمعامله و شرا یان ضوع یطیدر  دارد که کارفرما حقوق و  تیمو

حقوق و  نهیخود تحت هز ینپرداخت و در دفاتر قانو ای صیواسـطه تخصـ یو ب میرا به صـورت مسـتق یانسـان يرویدسـتمزد ن

ستمزد ثبت نما سازمان ها اتیو مال مهیب ستیو ل ندید ست در ا یهیگردد. بد هارائ ربطیذ يحقوق به نام کارفرما به  صورت  نیا

 و عوارض خواهد بود. اتیمشمول مال یتیریصرفا کارمزد ارائه خدمات مد

و عوارض  اتیمال ینیب شیانعقاد قرارداد و عدم پ خیقانون(صـــرفنظر از تار يمنعقده قبل از اجرا ي. آن بخش از قراردادها12

شدن ا خیمتعلقه) که بعد از تار شمول مال یم ییو اجرا یاتیقانون عمل نیالزم االجرا  و عوارض خواهد بود.آن بخش  اتیگردد،م



 

 

اند،صــرفنظر از  دهیگرد ییو اجرا یاتیانون عملق ياجرا خیاز قراردادها که به موجب اســناد و مدارك مثبته احراز گردد،قبل از تار

 قانون نخواهد بود. نیو عوارض موضوع ا اتیحسب مورد مشمول پرداخت مال تیصورت وضع ایصدور صورتحساب  خیتار

ارائه  خیتار ایصـــورتحســـاب  خیتار زین يمانکاریپ يها تیو عوارض در مورد ارائه خدمات در قالب فعال اتیتعلق مال خی. تار13

تعلق  خیو عوارض متعلقه را در تار اتیمـــکـــلفـــند مال ـــمـــانـــکارانیخدمت هر کدام که مقدم باشد،حسب مورد خواهد بود. پ

سا ساب ها ییشنا صورتح صول نماانی(کارفرمادارانیو از خر جصادره در يو در  صورتندی)مطالبه و و ساب  کهی.در  صورتح مبلغ 

در دفاتر  التیثبت تعد یاتیو عوارض متعلقه در دوره مال اتیگردد،مال لیتعد )توســـط کارفرماتیصـــادره(صـــورت وضـــع يها

 بود. اهدخو لیشده قابل تعد جادیحسب مورد)به مأخذ مابه التفاوت ا یدوره آت ای ي(جارمانکاریپ

ضوع ا يمانکاریپ يها تیفعال نکهی. با توجه به ا14 شمول پرداخت مال یقانون م نیجزء خدمات مو شد و م و عوارض به  اتیبا

ستناد مواد( %5/1و  اتیمال %5/1(%3 زانیم ست.لذا به ا شده ا ضع هر گونه عوارض به فعال52)و (50عوارض)   يها تی) قانون و

 باشد. یم یقانون اهتمراجع ممنوع و فاقد وج ریمذکور توسط سا

شمول ثبت نام و اجرا انی. چنانچه مود15 ضوع قانون م اتیقانون،مال يم صح اتیالو عوارض مو  حیبر ارزش افزوده را به طور 

)در تیشمول خی(از تاریقبل يها و عوارض دوره ها اتیوصول ننموده باشند،مجاز به وصول مال دارانیدر صورتحساب درج و از خر

در قالب  یو عوارض ارزش افزوده پرداخت اتی(حســب مورد)خواهند بود. مالیاصــالح تیصــورت وضــع ایقالب صــورتحســاب 

به عنوان اعتبار  داریخر يصادره برا يو دستورالعمل ها یقانون باتیترت تیمذکور با رعا يها تیصورت وضع ایها صورتحساب 

 گردد. یدوره پرداخت محسوب م

ستناد مفاد ماده (16 ضه کاالها و ارائه خدمات و همچن12. به ا صرفا عر ) بند ماده مذکور به 17واردات آن ها که در ( نی) قانون 

معاف  ریبه نهادها و عوامل غ يقابل تسر تیمعاف نیباشند.ا یو عوارض معاف م اتیاند از پرداخت مال دهیصراحت مشخص گرد

اوره و مشـــ ی،مهندســـیابیو بازار عی،توزيا مهی،بيمعاف و خدمات حمل و نقل بار يکاالها هیمواد اول ریشـــده(نظ يریبه کارگ

 باشد. یو ...)در عرضه کاالها و ارائه خدمات معاف نم يا ،سردخانهيا

 نیباشـد.ا یو عوارض معاف م اتیو منفعت از پرداخت مال نیمنقول اعم از ع ری) عرضـه اموال غ12) ماده (8. به اسـتناد بند(17

ارائه خدمات اجاره اموال  نیثالهم و همچنو ام یشــگاهینما يها ،غرفهي،انبارداريبه ارائه خدمات هتلدار يقابل تســر تیمعاف

 هانخواهد بود. يشهر باز ساتیآالت منصوبه در آن ها و تأس نیماش لیمنقول از قب

اوراق مشارکت،سود  یافتیدر ،سودیو سود سپرده بانک زی،جوايارز يها ییدارا ریمه،تسعیب یافتی. درآمد حاصل از خسارت در18

 ،مشاورهیحاصل از ارائه خدمات کارشناس يمابه ازا کنیباشد.ل یو عوارض معاف م اتیاز پرداخت مال يگذار هیحاصل از سرما

 هیخســـارت و غرامت به کرا ،يریو بارگ هی(دوموراژ)،تخلنریتوقف کانت ،حقي،انبارداريبند ،بســـتهیابیو بازار عی،توزیابیارز ،يا

و عوارض  اتیصادره مشمول پرداخت مال يو دستورالعمل ها یقانون باتیترت تیبا رعا یابانیو دستمزد آس یشگاهیاضافه بار،نما

 متعلقه خواهد بود.

و  اتیمشــمول مال یرســم یخروج يمباد قیمعاف به خارج از کشــور از طر ری. صــادرات کاالها و خدمات اعم از معاف و غ19

ضوع ا شد.مال یقانون نم نیعوارض مو شده بابت آن ها با اتیبا سط گمرك(در  یارائه برگه خروج و عوارض پرداخت  صادره تو

 گردد. یمسترد م ربطیذ یاتیکـل امور مال همـورد کاال)و اسـناد و مـدارك مـثبته بـه ادار



 

 

ـر متی) ق38) ماده(1موضوع تبصره( یندگی. مأخذ عوارض آال20 ـزبور از خ ـابل در دارانیفروش خواهد بود.عوارض م  ـافتیق

ـخواهد بود و به عهده واحد ـ ندهیآال يدیتول ن ـد که مکلفند صرفنظر از نوع فروش(اعم از داخل یم ) و در قالب یو صادرات یباش

 .ندیشده اقدام نما نییتع يآن به حساب ها زینسبت به وار یاتیمال نامهاظهار میو با تسل یاتیمال يدوره ها

ـــان م انیپا در و اعمال مراتب فوق در  تیمکلف به رعا یاتیحل اختالف مال يها ئتیو ه یاتیگردد مأموران مال یخاطر نش

 نیا يضــمن نظارت الزم مســئول حســن اجرا یاتیکل محترم امور مال رانیمد باشــند. یو آراء صــادره م یاتیمال يگزارش ها

 بخشنامه خواهند بود.

 بر ارزش افزوده اتیمال معاون-یقاسم پناه محمد

 








