
 

 

 

www.hemattaraz.ir 

 

 

 بخشنامه

 م.ا.ا ( قانون مالیات برارزش افزوده 8( ماده )8تبصره  ) 1401 25   

 دارات کل امور مالیاتیا ذینفعان مخاطبان/

 موضوع
 ی،پست های کنسول یک،استرداد مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ها، ماموریت های دیپلماتدستورالعمل نحوه 

ک و کارکنان اداری و فنی فاقد تابعیت جمهوری اسالمی ایران آن ها و دفاتر سازمان های بین ماموران دیپلماتی

 المللی )اعضای غیر ایرانی مقیم جمهوری اسالمی ایران آن ها(

 

، به پیوست 02/03/1400( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 8( ماده )8) در اجرای تبصره

دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ها، ماموریت های دیپلماتیک، پست 

های کنسولی، ماموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی فاقد تابعیت جمهوری اسالمی ایران آن ها 

زمان های بین المللی و ) اعضای غیر ایرانی مقیم جمهوری اسالمی ایران آن ها( که به و دفاتر سا

 تایید وزیران محترم امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابالغ می گردد.

 دارو منظور
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دیپلماتیک، دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ها، ماموریت های 

پست های کنسولی، ماموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی فاقد تابعیت جمهوری اسالمی  ایران 

ران آن ها( آن ها و دفاتر سازمان های بین المللی و ) اعضای غیر ایرانی مقیم جمهوری اسالمی ای

 02/03/1400( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 8)( ماده8موضوع تبصره )

 

که مقرر می  02/03/1400( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 8( ماده )8در راستای اجرای تبصره )

 دارد:

پرداخت شده توسط سفارتخانه ها، ماموریت های دیپلماتیک، پست های "مالیات و عوارض 

اشند، نمی ب کنسولی، ماموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه جمهوری اسالمی ایران

به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت شده توسط دفاتر سازمان های بین المللی 

)اتباع غیر ایرانی(، با ارائه اسناد و مدارک ه مقیم جمهوری اسالمی ایران می باشند کو اعضای آنان 

 ".مثبته، قابل استرداد است

رجه و اری مشترک وزراتخانه های امور خاور که با همکدستورالعمل اجرایی نحوه استرداد مبالغ مذک

امور اقتصادی و دارایی )سازمان امور مالیاتی کشور( تهیه و به تصویب رسیده است برای اجرا ابالغ 

 می شود.

 تعاریف:-الف

 معانی واژه ها و اصطالحات به کار برده شده در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد:-1

 مجلس شورای اسالمی؛ 02/03/1400مالیات بر ارزش افزوده مصوب قانون  قانون:

 وزارت امور خارجه )اداره کل تشریفات(؛وزارت: 

 زوده شهر  و استان تهران(؛کشور )اداره کل مالیات بر ارزش افسازمان امور مالیاتی سازمان: 

یپلماتیک و سفارتخانه ها، ماموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی، ماموران داشخاص: 

 کارکنان اداری و فنی آن ها که تبعه جمهوری اسالمی ایران نمی باشند؛
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دفاتر سازمان های بین المللی و اعضای غیر ایرانی آن ها که مقیم جمهوری اسالمی ایران می  دفاتر:

 باشند؛

 مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کاال و خدمت مشمول؛ مالیات و عوارض پرداختی:

 د؛کاالها و خدماتی که به موجب قانون، مشمول مالیات و عوارض می باشکاالها و خدمات مشمول: 

 دوره مالیاتی سه ماهه می باشد و منطبق بر فصول سال شمسی  است؛دوره مالیاتی: 

فرمی است که در موارد فروش کاال یا ارائه خدمت به صورت دستی با شماره سریال  صورتحساب:

با شماره سریال ماشینی/ صورتحساب الکترونیکی موضوع پایانه های فروشگاهی و  چاپی/ ماشینی

نام  نام،از جمله اطالعات هویتی شامل  مشخصات فروشندهسامانه مودیان صادر می گردد و شامل 

خانوادگی، نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی/شناسه/شماره ملی، نشانی کامل و شماره پستی 

نام و  او بنام/ شناسه سفارت/ دفتر سازمان بین المللی/پست کنسولی له مشخصات خریدار: از جم

از جمله  :مشخصات کاال و خدمتت( و راشماره کارت شناسایی ماموران/ کارکنان/ اعضا )صادره از وز

 آن باشد. نوع و مشخصات کاال و خدمات، مقدار و مبلغ

می باشند، در حکم صورتحساب  قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش خدمت

 هستند.

ج فرد مالیاتی که اطالعات مندر  صورتحسابی است دارای شماره منحصر به صورتحساب الکترونیکی:

ره می شود. مشخصات و اقالم اطالعاتی صورتحساب یدر آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخ

از  هکم می شود در مواردی الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعال

ا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود. دستگاه کارتخوان بانکی ی

 الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.ا گزارش یرسید 

 شرایط استرداد مالیات و عوارض پرداختی: -ب

 عایتر با وزارت، توسط خرید مستندات ارسال با اشخاص و دفاتر توسط پرداختی عوارض و مالیات-2

 .باشدمی استرداد قابل دستورالعمل این مفاد
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 ابتب استرداد غیرقابل موارد و استرداد قابل عوارض و مالیات مبالغ حداکثر و حداقل میزان تعیین-3

 اب اقامت و تابعیت تأیید همچنین و کشورها متقابل عمل راستای در مشمول خدمات و کاالها خرید

 .باشدمی وزارت

به ضمیمه فرم تکمیل شده  صورتحساب، اصل ارائه پرداختی، عوارض و مالیات استرداد منظور به -4

 .است ضروریو جدول ضمیمه آن  استرداد درخواست

 هایصورتحساب صرفا   مودیان سامانه و فروشگاهی هایپایانه قانون شدن اجرایی با :تبصره

 برای عمل مالک خصوص این در صادره هایدستورالعمل و مودیان سامانه در صادره الکترونیکی

 .بود خواهد استرداد

 جدول و استرداد درخواست فرم قالب در بایستی پرداختی عوارض و مالیات استرداد درخواست -5

 توسط ن دستورالعمل(پیوست شماره ای (1)و جدول پیوست فرم شماره (1)فرم شماره آن )  ضمیمه

 .گردد ارسال سازمان به وزارت تأیید از پس و تکمیل دفاتر و اشخاص

 در دخو متبوع هایسفارتخانه طریق از ایران اسالمی جمهوری مقیم خارجی هایسرکنسولگری :تبصره

 درخواست ارائه به نسبت غیرایرانی، تابعیت با مقیم افتخاری هایکنسولگری همچنینو  تهران

 .نمود خواهند اقدام وزارت به مربوط مدارک ارسال و پرداختی عوارض و مالیات استرداد

 اعضای و ایران اسالمی جمهوری تابعیت دارای اشخاص/  کارکنان پرداختی عوارض و مالیات -6

 .بود نخواهد دستورالعمل این تابع دفاتر ایرانی

 ل پیش بینی نشدهکه در این دستورالعم ارزش افزوده دی از استرداد مالیات و عوارضرامودر  -تبصره

 باشد، بر اساس اصل عمل متقابل و با تایید و اعالم وزارت، با اشخاص رفتاری خواهد شد.

 سازمان و اشخاص و دفاتر درخواست کننده استرداد: تکالیف وزرات،-ج

 کاالها خرید هایصورتحساب فهرست مالیاتی دوره هر انقضای از پس موظفند دفاتر و اشخاص-7

) جدول پیوست شماره ن ( و جدول ضمیمه آ1)فرم شماره استرداد درخواست فرم به شرح  خدمات، و
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 ورام وزارت به تأییدیه اخذ برای هاصورتحساب اصل ، پیوست این دستورالعمل را تهیه و به همراه(1

 .نمایند ارسال خارجه

 سلیمت را مذکور فرم و هاصورتحساب مالیاتی دوره پایان تا نتوانند دفاتر و اشخاص چنانچه: 1 تبصره

 وزارت هب تأییدیه و بررسی جهت را مدارک دارند فرصت بعد مالیاتی دوره پایان تا حداکثر کنند، وزارت

 .کنند ارسال

 به وزارت توسط بعد مالیاتی دوره در فوق تبصره در مذکور فرم و هاصورتحساب چنانچه: 2 تبصره

 عدب مالیاتی دوره در سازمان، توسط الزم هایبررسی از پس استرداد قابل مبالغ گردد، تسلیم سازمان

 .شد خواهد مسترد

 مزبور، دفاتر و اشخاص درخواست تاریخ از روز پانزده مهلت ظرف حداکثر است موظف وزارت-8

 لقاب پرداختی عوارض و مالیات میزان و بررسی اقامت و تابعیت متقابل، عمل حیث از را مستندات

 .نماید اعالم سازمان( به 2شرح فرم شماره ) به را تأیید مورد استرداد

 عوارض و مالیات استرداد درخواست ثبت تاریخ از ماه( 1) یک مدت ظرف است مکلف سازمان -9

 ترداداس درخواست کهدرصورتی و اقدام شده تسلیم مدارک و اسناد بررسی به نسبت دفاتر، و اشخاص

 باشد، داشته انطباق دستورالعمل این مفاد با مربوط مدارک و اسناد و پرداختی عوارض و مالیات

 و اقدام آنان توسط شده اعالم حساب به دفاتر و اشخاص پرداختی عوارض و مالیات واریز به نسبت

قابل استرداد )  پرداختیو عوارض  ( و جدول اعالم میزان مالیات3اره )شرح فرم شم به را مراتب

 .نماید اعالم وزارتبه ( 3اره مشجدول پیوست فرم 

 زارشگ فرم در و مشخص صورتحساب، تفکیک به بایستیمی نیز استرداد غیرقابل مواردتبصره:

اره مشفرم )  استرداد غیرقابل عوارض و مالیات میزان اعالم جدول و استرداد قابل غیر مبالغ رسیدگی

 .گردد اعالم وزارت به و درج( 4
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( است  گردیده مسترد پرداختی عوارض و مالیات)  مهر به شدن ممهور از پس صورتحساب اصل -10

 .شود مدارک ضمیمه( اسکن) آن تصویر و گردیده وزارت تحویل

 می باشد. (01/01/1401چهارصد و یک )تاریخ اجرای این دستورالعمل از اول فرودین ماه سال هزار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

www.hemattaraz.ir 

 (1)فرم شماره

 

 تشریفاتاداره کل  - وزارت امور خارجه

 با سالم و احترام

ارزش افزوده و دستورالعمل اجرایی آن، خواهشمند ( قانون مالیات بر 8( ماده )8در اجرای تبصره )

های پیوست که توسط این است دستور فرمایید مالیات و عوارض پرداختی مربوط به صورتحساب 

.. سال .......... به مبلغ .......... ت/سرکنسولگری/...به شرح جدول پیوست در دوره........دفتر/سفار

ریال پرداخت گردیده است را به سازمان اعالم، تا نسبت به واریز مبالغ مذکور به حساب 

 شماره................به نام....................اقدام نمایند.
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 (2)فرم شماره

 

 استان تهران(سازمان امور مالیاتی کشور )اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و 

 با سالم و احترام

افزوده و دستورالعمل اجرایی آن، درخواست ارزش  مالیات برقانون  (8) (ماده8) در راستای تبصره

شماره..........مورخ..........سفارت/دفتر/سرکنسولگری/ به انضمام مدارک پیوست که در تاریخ.......... 

و اقامت مورد بررسی قرار گرفت. پس از  از حیث عمل متقابل، تابعیتاصل گردید وبه این وزارت 

دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض پرداختی موضوع  انطباق مستندات با قانون و مقررات

( قانون مالیات بر ارزش افزوده، میزان مالیات و عوارض قابل استرداد جداول 8( ماده )8تبصره )

غیر قابل استرداد به مبلغ ..........ریال مورد تایید این  ارسالی به مبلغ..........ریال و مالیات و عوارض

 ( درج شده است.1وزارت می باشد که در ستون آخر جداول پیوست فرم شماره )
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 (3)فرم شماره

 اداره کل تشریفات -  وزارت امور خارجه

 با سالم و احترام

شماره..........مورخ..........منضم به درخواست استرداد به شماره ......... مورخ بازگشت به نامه 

( قانون مالیات بر ارزش افزوده و 8( ماده )8سفارت/دفتر/سرکنسولگری.....دراجرای تبصره ).......... 

 دستورالعمل اجرایی آن،مبلغ..........ریال مربوط به دوره.....سال.....سفارت/دفترسازمان بین المللی /

 .واریز گردید.سرکنسولگری/...به شرح جدول پیوست، به حساب شماره................به نام.........

ول امبالغ غیرقابل استرداد به مبلغ..........ریال به شرح گزارش موارد غیرقابل استرداد و جد ضمنا  

 فع ارسال می گردد.نی و اعالم به ذیمربوطه جهت استحضار و بهره بردار 

 


