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 دستورالعمل

 س کل کشور 1400( قانون بودجه 6بند )ت( تبصره ) 1400   

مخاطبان/ 

 ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع
 انونق (6) تبصرهحکم بند )ت( موضوع صنعتی -تجاری آزاد مناطق در افزوده ارزش بر مالیات قانون اجرای نحوه

 کشور 1400 سال بودجه

 -تجاری آزاد طقامن 1400 سال در" داردمی مقرر کهکل کشور 1400 سال بودجه قانون (6) تبصره)ت(  بند حکم ابالغ راستای در

 های درجبه اطالعیه عنایت باو  ".بود خواهند (وی.ای.تی) افزوده ارزشبر  مالیات پرداخت مشمول اصلی سرزمین مشابه صنعتی

 و تر حکم یاد شدهبه منظور اجرای مطلوب همچنین حکم مذکور و و اجرای نامثبت خصوص درهای کثیراالنتشار شده در روزنامه

 گردد:در اجرا ابالغ می واحد اتخاذ رویه

ش زرابر مالیات قانون (1۸) ماده موضوع هشتگانه هایفراخوان شرایط هر یک از  حائز یادشده که مناطق اقتصادی فعاالن -1

 نفعاالاز راستا این در .باشندمی 1400ی سالابتدا از افزوده ارزش بر مالیات قانون اجرای به مکلف ،باشندمی افزوده

 به (یکالکترون نام ثبت) مالیاتی الکترونیک عملیات سامانه در نام ثبت صورت در ،گرددمی دعوت اقتصادی فراخوان شده

 در نامثبت به نسبت نامثبت عدم ارزش افزوده( و در صورت مشمولیت انتخاب ) آن تکمیل به نسبت tax.gov.irنشانی 

 کالکترونی عملیات سامانه به مراجعه با سپس واقدام نموده  "ش افزودهزمشمولیت ار"گزینه  انتخاب و شده دیا سامانه

 تکمیل نسبت به  خود عبور رمز و کاربری نام از ستفادها با /https://www.evat.ir نشانی به افزوده ارزش بر مالیات

 .نمایند اقدام افزوده ارزش بر مالیات نام ثبت
 مالیات قانون و تکالیف مقررات کلیه ، مکلف به اجرای1400 سال ر ابتداید صنعتی -تجاری آزاد مناطق اقتصادیفعاالن  -2

 وه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی علقعوارض متاز جمله صدور صورتحساب، درج و وصول مالیات و  افزوده ارزش بر

 توسط شده تعیین هایحساب ز پایان هرفصل( بهنزده روز پس ااپ حداکثرو عوارض در مهلت مقرر ) مالیات پرداخت

 .باشندمی کشور مالیاتی امور سازمان
 مالیات نظام مشمول (صنعتی -تجاری آزاد مناطق اقتصادی فعاالن) مودیان توسط مشمول خدمات ارائه و کاالها عرضه  -3

 بر مالیات قانون موضوع عوارض و مالیات مشمول اصلی سرزمین در همچنین و مناطق محدوده داخل در افزوده ارزش بر

 فعاالن از را مشمول خدمات و کاالها که مادامی ندمکلف خدمت و کاالها خریداران و کارفرمایان .باشند می افزوده ارزش

 الیاتم پرداخت به نسبت ،نمایندمی تحصیل قانون اجرای مشمول صنعتی -تجاری آزاد مناطق در شده نام ثبت اقتصادی

 .نمایند اقدام هموضوع مقررات وفق متعلقه عوارض و
 و افزوده ارزش بر مالیات قانون (12)ماده موضوع معاف صرفاً فعالیت با صنعتی -تجاری آزاد مناطق اقتصادی فعاالن -4

 جهت تکلیفی ،اندشدهن فراخوان مالیاتی نظام این در نام ثبت جهت تاکنون گانههشت هایفراخوان اساس بر که اشخاصی

 مولمش مودیان از خدمات و کاالها خرید هنگام به مکلفند ورزبم لیکن اشخاص .دارندن قانون این مقررات اجرای و نام ثبت

 .نمایند پرداخت را متعلقه عوارض و مالیات ،حسابصورت دریافت ضمن مالیاتی نظام این در شده نام ثبت و
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تاریخ  از نظر صرف) 1400 سال بودجه قانون (6) تبصره )ت( بند حکم اجرای از قبل منعقده قراردادهای از بخش آن -5

 مالیات مشمول ،گرددمی ییاجرا و ، عملیاتی 1400 سال در که (متعلقه عوارض و مالیات بینیپیش عدمو  قراردادانعقاد 

 با مالیات تعلق تاریخ گردد، احراز مثبته مدارک و اسناد موجب به که قراردادها از بخشآن  اًضمن .بود خواهد عوارض و

 موضوع عوارض و مالیات پرداخت مشمول باشدمی 1400 سال از قبل افزوده ارزش بر مالیات قانون (11) ماده به توجه

 .بود نخواهد قانون این
 عوارض و مالیات مشمول ،رسمی خروجی مبادی طریق از کشور از خارج به مذکور مناطق از خدمات و کاالها صادارت -6

 در) گمرک توسط صادره یخروج برگه ارائه با هاآن بابت شده پرداخت عوارض و مالیات و باشدمین قانوناین  موضوع

 ظهارنامها تسلیم ،نام ثبت) قانونی تکالیف انجام با و مقررات و قوانین سایر رعایت با مثبته مدارک و اسناد و (کاال مورد

 .گرددمی مسترد ...( و رمقر موعد در مالیاتی
 قابل و بوده صنعتی -تجاری آزاد مناطق صرفاً درخصوصکشور کل 1400 سال بودجه( قانون 6)ت( تبصره ) بندحکم  -7

 .باشدنمی اقتصادی ویژه مناطقبه  سریت
 کل 1400 سال بودجه قانون در شده بینیپیش قانونی تکالیف رسانی اطالع به نسبت ندمکلف مالیاتی امور کل ادارات  -۸

 قداما افزوده ارزش بر مالیات قانونی مقررات اجرای و نام ثبت جهت صنعتی -تجاری آزاد مناطق اقتصادی فعاالن به کشور

 .نمایند
 ناطقم اقتصادی فعاالن بهارزش افزوده  رقانون مالیات ب امور مالیاتی مکلفند نسبت به آموزش مقررات موضوعادارت کل  -9

 اقدام نمایند. هستند آموزش متقاضی که صنعتی -تجاری آزاد
 

 محمد مسیحی

 

 

 
 


