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 200/99/506: دستورالعمل
 شرایط و نحوه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

 
 200/99/506شماره: 

 1399/02/21تاریخ: 

 دستورالعمل

 الف قانون مالیاتی بر ارزش افزوده 18 ماده 99 506  

 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل  ذینفعانمخاطبان/ 

 شرایط و نحوه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده موضوع

 افزوده، ارزش بر مالیات نظام در نام ثبت چگونگی موضوع افزوده ارزش بر مالیات قانون 18 ماده راستاي در

 از برخی براي افزوده ارزش بر مالیات نظام در نام ثبت فرآیند و شرایط واصله، اطالعات برابر اینکه به نظر

 و رایطش تسهیل و تسریع و مودیان تکریم منظور به لذا است، بوده همراه مشکالتی با مالیاتی محترم مودیان

 دارد: می مقرر نامثبت فرآیند

  افزوده ارزش بر مالیات در نام ثبت شرایط -1

 مالیاتی نظام نام ثبت سامانه در مودي نام ثبت 1-1

 مذکور سامانه در افزوده ارزش بر مالیات نظام در مسئولیت گزینه انتخاب  1-2

 نامثبت به نسبت فعالیت، مجوز صدور یا تأسیس ذیربط مراجع از واصله اطالعات حسب که مواردي در  -2

 هاي فراخوان به توجه با و فعالیت نوع به توجه با که صورتی در شود،می اقدام مالیاتی نظام در مودي

 در سیستمی صورت به مودي نام ثبت امکان افزوده ارزش بر مالیات مشمول اشخاص براي شده انجام

 این غیر در شد. خواهد اقدام مودي نامثبت به نسبت باشد داشته وجود افزوده ارزش بر مالیات نظام

 نحوه به موقع به رسانی اطالع افزوده،)ضمن ارزش سیستمی نام ثبت انجام عدم صورت (در صورت

 درخواست از مودي حسب مورد) مودیان سامانه کارپوشه طریق از یا پیامک ارسال مکاتبه، مقتضی(

 با شده انجام هاي فراخوان به توجه با افزوده ارزش بر مالیات نظام در مشمولیت صورت در شودمی

 تا اماقد افزوده ارزش بر مالیات نظام در مشمولیت گزینه انتخاب به نسبت شده اعالم نشانی به مراجعه

 گردد. تشکیل سیستمی صورت به افزوده ارزش بر مالیات نظام در مودي نام ثبت
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 هافزود ارزش بر مالیات نظام در مودي سیستمی نام ثبت امکان مودي مشمولیت علی رغم که مواردي در -3

 توجه اب موظفند مالیاتی امور ادارات ننماید، اقدام نظام این در نامثبت به نیز نسبت مودي و نبوده فراهم

 نامثبت به نسبت شده انجام هايفراخوان و عملکرد پرونده در مودي فعالیت سابقه و فعالیت نوع به

 کارپوشه طریق از یا پیامک ارسال و،مکاتبه ( مقتضی نحو به را مودي نام ثبت مراتب و اقدام مودي

 .دننمای یادآوري را وي قانونی تکالیف و رسانی اطالع حسب مورد) مودیان سامانه

 وضعیت از ”نام ثبت“ گزینه ”نام ثبت“ بخش www.evat.ir  نشانی به مراجعه با توانندمی مودیان -4

 .نمایند حاصل اطالعات خود نام ثبت

  www.evat.ir  نشانی به مراجعه با توانند می اقتصادي فعاالن و خدمات و کاال خریداران کارفرمایان -5

 نام تثب از "افزوده ارزش بر مالیات مودیان نام ثبت بررسی" ي گزینه انتخاب با سامانه اصلی فحهدر ص

 .نمایند اطالع کسب سامانه در مودیان

 براي الزم ترتیبات مالیاتی درآمدهاي معاونت هماهنگی با است موظف مالیاتی هاي فناوري معاونت  -6

 .آورد بعمل را دستورالعمل این اجراي

 نیازي و داشته کفایت افزوده ارزش بر مالیات نظام در نام ثبت دستورالعمل این شدن االجرا الزم تاریخ از -7

 نام ثبت عنوان به قبلی هاي نام ثبت و باشد نمی افزوده ارزش بر مالیات نام ثبت گواهینامه صدور به

 .گرددمی لغو  11/06/1398 مورخ /د 2729/260ه شمار دستورالعمل زمان گرددمی تلقی قطعی
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