
دستـورالـعمـل

 31 8931قانون بودجه سال ( 6)تبصره ( و)بند 

مخاطبين
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران 

مدیران کل محترم امور مالیاتی 

 ها افزوده برای برخی از فعالیت در مورد تعیین ضریب ارزش 8931قانون بودجه سال ( 6)تبصره ( و)نحوه اجرای بند  موضوع

 :گردد باشند و تعامش با آنان و وحدب رویه در اجرای مقرراب موارد ذیش جهت اجرا ابؤغ م  مستندسامی اعتباراب خرید نم 

هرای منردرد در   افرزوده بررای فعااترت    رمشکش کشرور، ضرریب ا   8931قانون بودجه سال ( 6)تبصره ( و)بنا بر اختتار حاصش ام بند  -8

 

ضرایب عنوان فاایي  زهیف

 %(6)ش  هزصد  ان آهن آالتفردشندگ 1

 %(11)یاشه  هزصد  سنگبری ها 2

 %(5)پنج هزصد  صاحبان نمایشگا  ها د فردشگا  های خوهزد 3

 %(7)هف  هزصد  فردشندگان انواع زدتخت ، زدبایش ، زدميوی د نظایر آنها 4

 %(7)هف  هزصد فردشندگان انواع نوش  افواز د یواشم مهندس  5

 %(7)هف  هزصد اع یواشم بهداشت  د ساختمان فردشندگان انو 6

 %(7)هف  هزصد  فردشندگان انواع یحاف، حویه، بای ، تشک د کوسن 7

 %(2)هد هزصد  کازت شازژ د سيم کازت فردشندگان 8

 %(6)ش  هزصد مواه غذای  د آجيل د خشکباز   فردشندگان 9

 %(7)هف  هزصد  پوشاک، کيف، کف  د پازچه فردشندگان 11

 %(7)هف  هزصد یواشم بهداشت  د آزایش  فردشندگان 11

 %(8)هش  هزصد  عينک د قطاات د یواشم مربوط فردشندگان 12

 %(6)ش  هزصد  د هدچرخه موتوزی  چرخه خوهزد، موتوزسيکل ، سه یدک  د قطاات یواشم فردشندگان  13

 %(6)ش  هزصد یواشم خانگ  فردشندگان 14

032/47584/د 

8307/20/08 

ندارد

سراممان امرور مااترات     کشرور مر    توانرد مااتراب برر      در راستای حکم بند )و( تبصره )6( قانون بودجه سال 8931 که مقررر مر    دارد: 

ارمش افزوده گروه های  ام مؤدیان مشمول قانون مااتاب بر ارمش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی  ازش   افیوده  فاایيی    آن بخی 

تايين کند. مقرراب این بند در خصوص دوره های  که مااتاب آن ها قطع  نشده است، جاری خواهد بود. ضیریب ازش   افیوده  هیر   

فاایي  با پيشنهاه ساشمان اموز مایيات  کشوز به تأیيد دشیر اموز اقتصاهی د هازای  م  زسد."و با عنایت به تعتتن ضریب ارمش افزوده 

برخ  فعااتت ها و تأیتد آن توسط ومیرر متتررا امرور    اقتصرادی و دارایر ، بره    منظرور تکرریم و حرش مشرکؤب مؤدیران       کره قرادر بره    

جدول ذیش تعتتن و به تأیتد ومیر متترا امور اقتصادی و دارای  رستده اسرت . بردیه  اسرت ضرریب مزبرور صررفای بررای تعترتن مأخر

مشمول مااتاب و عوارض ارمش افزوده اشخاص حقتق  فعااتت های ذیش م  باشد. 
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 %(5)پنج هزصد  انه د ماشين های اهازی د قطاات د یواشم یدک  مربوطهزای فردشندگان 15

 %(6)ش  هزصدیواشم برق  د ایکتریک  فردشندگان 16

 %(7)هف  هزصد محصوالت الستيک  د پالستيک  فردشندگان 17

 %(9)نه هزصد  انواع اسباب باشی فردشندگان 18

 %(7)هف  هزصد  انواع ساع  د یواشم یدک  مربوطه فردشندگان 19

 %(6)ش  هزصد  مربوطه یدک  یواشم د قطاات د مطبوع تهویه د انواع شوفاژ فردشندگان 21

 %(6)ش  هزصد  فردشندگان انواع آسانسوز، پله برق  د تجهيوات د قطاات د یواشم یدک  مربوطه 21

 %(7)هف  هزصد  واهرات بدی د انواع شیوزآالت د ج خراشی کاال د یواشم فردشندگان انواع پتو، انواع  22

 %(13)سيوه  هزصد پوشاک  کازگا  صنات  23

شرده عنوان بخشر  ام قتمرت تمراا    افزوده به مااتاب و عوارض ارمش ،(8)افزوده فعااتت های موضوع بند  در تعتتن ضریب ارمش -2

افزوده، ماماد بر قتمرت   تاب و عوارض ارمشکاال منظور شده است، ا ا اشخاص مزبور در هنگاا فروش مجام به مطاابه و وصول ماا

 .فروش نخواهند بود

که مااتاب و عوارض آن قطعر  نشرده اسرت و ماقبش آن 8931های مااتات  سال  شده، برای کلته دوره افزوده تعتتن ضریب ارمش -9

که اقداا به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقرراب مطابق(8)بند  افزوده آن دسته ام فعاالن موضوع ض ارمشمااتاب و عوار -4

شرده بره افزوده مؤدیان مزبور با توجه بره ضرریب تعترتن    عوارض ارمش افزوده و مااتاب و مأخ  متاسبه مااتاب و عوارض ارمش -5

انرد مؤظف به عرضه توأا کاالها یا خدماب مشمول مااتاب ومعاف ام مااتاب اشتغال داشته باشند م کور  در صورت  که مودیان -6

سهم فروش کاالهای مشمول مااتاب و عوارض ارمش افرزوده و کاالهرای معراف ام مااتراب و عروارض ارمش افرزوده را براسرا 

هرای گ شرته وجرود     مستنداب مشخص و اعؤا کند، در صورت  که امکان اعؤا سهم فروش کاالهای مشمول و معاف بررای دوره 

 .جه به واقعتاب موجود و براسا  قرائن مااتات  سهم کاالهای مشمول را تعتتن نماینداند با تو ندارد مأموران مااتات  مؤظف

جاری خواهد بود. 

ت کر: به استناد تبصره)2(ماده 282 قانون مااتاب های مستقتم مااتاب و عوارض ابرامی مؤدیان در اظهارنامه تسلتم  قطع  متسرو   

م  شود، ا ا درصورت  که مااتاب و عوارض ابرامی مؤدیان ام مااتاب و عوارض تعتتن شده بر اسرا  ماراد ایرن دسرتورااعمش بتشرتر      

باشد، مااتاب و عوارض ابرامی مؤدیان که قطع  متسو  م  شود مؤک عمش خواهد بود.   

فرآیندهای اجرای  تعتتن شده در قانون نموده اند و خواهان استااده ام ضریب مزبور نم  باشند بر اسا  اسناد و مردارک برا رعایرت    

مقرراب موضوع قانون مااتاب بر ارمش افزوده تعتتن م  شود و ضریب م کور مانع ام تعترتن مااتراب و عروارض برر اسرا  اسرناد و       

مدارک نخواهد بود. 

شرح ذیش تعتتن م  شود:

ضریب × کش فروش مشمول دوره = مأخ  متاسبه مااتاب و عوارض ارمش افزوده هر دوره 

نرخ مااتاب و عوارض × مأخ  مشمول مااتاب و عوارض ارمش افزوده هر دوره = مااتاب و عوارض ارمش افزوده هر دوره 
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بنابراین االجرا خواهد بود این دستورااعمش الما( 8)بند  ناا موضوع  مااد این دستورااعمش برای کلته فعاالن اقتصادی مشمول ثبت -7

 8931قرانون بودجره سرال     6تبصرره  ( و)بند  کمتر ام مااتاب و عوارض موضوع ناا یا عدا تسلتم اظهارنامه و یا تسلتم اظهارنامه عدا ثبت

 .گترند نخواهد بود های  که در راستای بند یادشده مورد رستدگ  قرار م  مانع ام اعمال این دستورااعمش برای پرونده

افزوده هرر دوره ،   ارنامه مااتاب بر ارمشامجمله ارائه اظه)کماکان مکلف به رعایت سایر تکااتف قانون   (8)بند  فعاالن موضوع -1

 .خواهند بود( پرداخت مااتاب و عوارض ، ارائه اسناد و مدارک

شده در نظاا ناا اند در ممان خرید کاال و خدماب مشمول مااتاب و عوارض ام مؤدیان مشمول ثبت مکلف( 8)بند  فعاالن موضوع -3

«838»و « 867»اداراب کش امور مااتات  حداکثر مساعدب الما را در خصوص تقستط و بخشودگ  جرائم با رعایت مااد مواد  -82

 .مال نمایندهای مستقتم و بخشنامه های صادره در این خصوص اع قانون مااتاب

.باشد االجرا م  الما

 متمد مستت  

معاون درآمد های مااتات  

مااتاب بر ارمش افزوده، مااتاب و عوارض مطاابه شده را با دریافت صورتتسا  و رعایت سرایر مقررراب بره حسرا      هرای مؤدیران   

مشمول واریز نمایند. 

مااد این دستورااعمش برای کلتره مرأموران مااترات  و مراجرع دادرسر  مااترات  تعترتن        شرده در قرانون مااتراب برر ارمش     افرزوده  -88
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