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 کل کشور ۱۴۰۱قانون بودجه سال ( ۶)تبصره  (ب )دستورالعمل موضوع بند 

 :که مقرر می دارد کل کشور ۱۴۰۱قانون بودجه سال ( ۶)تبصره  (ب )دستورالعمل موضوع بند 

آن بخشی از  ،یک سال ظرفشود اجازه داده می (اتی کشور سازمان امور مالی) امور اقتصادی و دارایی  به وزارت"

اظهارنامه های خود را در موعد  ، که۱۳۹۷تا  ۱۳۸۷ ن مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنواتیادوپرونده های م

 بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور ،رسیدگی قرار نگرفته اند نموده اند و تاکنون موردتسلیم مقرر 

 ،اقتصادی و دارایی می رسد شود و به تصویب وزیر امورهیه میتبعد از ابالغ قانون یک ماه ظرف  مالیاتی کشور

 110516 شماره به ردیف درآمدیسهم دولت مالیات  بند مرتبط به این وصولیدرآمدهای  .قطعی نمایند ،رسیدگی

 به هرداری ها و دهیاری ها حسب موردو عوارض سهم ش کشور قانون نزد خزانه داری کل ین( ا5جدول شماره )

های سازی پروندهیدر قطع ریعحکم فوق به منظور تس دستورالعمل ."شود واریز میه حساب های مربوط

 :شودبه شرح ذیل برای اجرا ابالغ می مودیان افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مالیات بر ارزش

حقیقی و  اشخاصاعم از کلیه فعاالن اقتصادی مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده  -1

خود را در  1397لغایت   ۱۳۸۷ واتسنمالیات بر ارزش افزوده  وره هایحقوقی که اظهارنامه هر یک از د

( 2)د های نشرایط ب کیر ه در صورت احراز، اند تسلیم نمودهمهلت مقرر به سازمان امور مالیاتی کشور 

 .باشدمی  دوره مشمول حکم قطعی سازیاین دستورالعمل برای آن  (6الی )

 :خواهد بودنشامل مقررات این دستورالعمل  ذیل موارد تبصره:

 یقانونبعد از مهلت مقرر  اظهارنامه الحاقی تسلیمیدوره های مالیاتی دارای  (الف 
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 ثبت نام شده و فاقد اعتبار در سامانه مالیات بر ارزش افزودههرست مودیان در فآنها  نام ب( مودیانی که

 درج شده است.  www.evat.irبه نشانی

 بستانکار یمی دارای ماندهسلبر ارزش افزوده ت ظهارنامه های مالیاتپ( ا

 قبل ابرازی از دوره مالیاتی بر ارزش افزوده دارای مانده اعتبار ظهارنامه های مالیاتا( ث 

 به صورت همزمان عاف و مشولکاال و خدمات م فروش دارایبر ارزش افزوده  اظهارنامه های مالیات( ح

تراکنش ریز مالیات مستقیم و یا دریافت صورت  قانون (181ده )در اجرای ما پرونده آنهامودیانی که  خ(

و فرار مالیاتی در حال رسیدگی می  و مبارزه با پولشویی بازرسی دفتر اعالم های بانکی آنها بر اساس

 .باشد

فعاالن اقتصادی که مشمول ثبت نام در نظام توسط سلیمی تارزش افزوده  مالیات بر های اظهارنامه ج(

 .شده است احرازسنجی در اعتبارآنان افزوده نبوده و عدم مشمولیت  مالیات بر ارزش

 یت ارسالسرهبا توجه به فمودی دوره های مالیاتی که مالیات بر ارزش افزوده مربوط به  اظهارنامه چ(

 است.ی داشته تالعاما اشخاص فاقد اعتبار مب (اعم از خرید و فروش)

مطابق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده آن ها تا سقف  مانده بدهی مالیات و عوارش ابرازی -2

ای هر دوره قطعی است، مشروط بر اینکه درآمد ابرازی ناشی از عرضه تعیین شده بر اساس جدول ذیلبر

ی طعق درآمد /فروش (%80ز )کمتر ا ،اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمیدر  کاال با ارائه خدمت

یا مجموع دوره های آن سال به سال  دورهان به نسبت آن آن ظرمتنا کردشده در رسیدگی به پرونده عمل

 عملکرد حسب مورد نباشد.
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 معادل مبلغ صفر لاير مشمول شرط مزبور نخواهد بود.مد قطعی آدر /فروش (:1تبصره )

ل از فروش و درآمد حاص صرفا   اندیوشده پرونده عملکرد م قطعی درآمد /منظور از فروش (:۲)تبصره 

موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب به مواردی که  بدیهی است .باشد ارائه کاال و خدمات می

معاف از مالیات و عوارض ارزش افقزوده می باشند ) از جمله درآمد حاصل از اجاره، سود دریافتی  ۱۳۸۷

 .شدد نخواهلحاظ از بانک و سهام و ...( 

تعیین شده های ارزش افزوده تا سقف  مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی مطابق قانون مالیات بر -3

مالیات و عوارض اینکه مشروط بر  ،است قطعی رهدستورالعمل فوق برای هر دو (2)جدول بند  حسب

یا مجموع  آن دورهبه نسبت  انشده عملکرد متناظر آن مالیات قطعی (%50) درصد پنجاهکمتر از  مذکور

ی که نسبت به تسلیم ودیانشرط مذکور برای م .مورد نباشد سبعملکرد ح ی آن سال به سالدورها

لیات ما( %70) درصد  هفتاد به میزان ،صورت مشارکتی اقدام نموده اندبه مالیاتی عملکرد  اظهارنامه

خواهد  عملکرد سال به سال آن های دوره مجموعیا  دوره آن نسبتبه  انشده عملکرد متناظر آن قطعی

 بود.

 
 ردیف

 
 سنوات

 سقف مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی )لاير(
 حقوقی حقیقی

۱ ۱۳۸9-۱۳۸۷ ۱2۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱5۰.۰۰۰.۰۰۰ 
2 ۱۳9۳-۱۳9۰ ۱5۰.۰۰۰.۰۰۰ 2۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
۳ ۱۳9۶-۱۳9۴ 2۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 25۰.۰۰۰.۰۰۰ 
۴ ۱۳9۷ 25۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳5۰.۰۰۰.۰۰۰ 



 

 

 

www.hemattaraz.ir 

معافیت موضوع  یاستثنا)به از هرگونه معافیت مودیان مندی به عدم بهره طشرط مذکور منو (:1) تبصره

مالیات قطعی شده  محاسبه در ( نرخ صفرو یا تخفیف مالیاتیمستقیمهای  قانون مالیات (101) ماده

 .د بودخواه عملکرد متناظرسال 

 .مالیات قطعی معادل مبلغ صفر ریال مشمول شرط فوق نخواهد بود (:۲) تبصره

قانون ( 95)ماده  (الف )مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی کلیه صاحبان مشاغل موضوع بند  -4

و همچنین کلیه اشخاص حقوقی که درآمد مشمول مالیات  27/11/1380مالیاتهای مستقیم اصالحی مورخ 

حداکثر به میزان مبلغ های تعیین شده به شرح جدول  ،ا از طریق رسیدگی به اسناد و مدارکعملکرد آنه

شده در اظهارنامه های  اظهارجمع فروش کاال و خدمات مشروط بر اینکه  ،قطعی است ،ذیل می باشد

 سال به سال آن یدوره ها مجموعیا به نسبت آن دوره  انمتناظر آنبر ارزش افزوده و عملکرد  مالیات

 .اختالف داشته باشد (%10) درصد دهمورد کمتر از  حسبعملکرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سقف مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی )لاير( سنوات ردیف

۱ ۱۳۸9-۱۳۸۷ ۰۰۰/۸.۰۰۰.۰۰۰ 

2 ۱۳9۳-۱۳9۰ ۰۰۰/۱۳.۰۰۰.۰۰۰ 

۳ ۱۳9۶-۱۳9۴ ۰۰۰/۱5.۰۰۰.۰۰۰ 

۴ ۱۳9۷ ۰۰۰/۱۸.۰۰۰.۰۰۰ 
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سلیمی با موضوع تبر ارزش افزوده  مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی در اظهارنامه های مالیات -5

 (،پیشخوان دولت ) دفاتر خدمات دولت الکترونیک ،دفاتر اسناد رسمی ،فعالیت نمایندگی های بیمه

قطعی  ،فعالیت می نمایند یای که به صورت کارمزدرایانهو خابراتی مراکز ارتباطات م، +10 دفاتر پلیس

( %80) درصد  هشتاد دوره کمتر ازابرازی آن ارزش افزوده  یات براست مشروط به اینکه مانده بدهی مال

  .عوارض متعلقه بابت فروش کاال و ارائه خدمات همان دوره نباشدو مالیات جمع 

موضوع تسلیمی، ارزش افزوده بر  اظهارنامه های مالیات مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی در :تبصره

 .عدم پرداخت مالک عمل می باشد /از پرداخت ارغف (5)الی  (2)بندهای 

اظهارنامه مالیاتی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده که عرضه کاال و ارائه خدمات آنها مطابق  -6

پرونده مالیاتی عملکرد  به رسیدگی و عدم فعالیت ایشان از طریق ابرازی معادل صفر لاير بوده هارنامهظا

 .قطعی است ،آنها احراز شده باشد

هر شده  یسازمان امور مالیاتی کشور حداکثر مساعدت الزم در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی قطع -7

 اعمال نماید.مستقیم  های قانون مالیات (167)را با رعایت مفاد ماده  رهدو

 ،شودمقررات این حکم قطعی می وفقکه ان مالیات بر ارزش افزوده ودیپرونده های مآن دسته از  -8

های اطالعات سازمان اطالعات استخراج شده از پایگاه دست آمده بامدارک باسناد و چنانچه به موجب 

ی بر روی خرید از سوی اهابراز اعتبار مالیاتی ویا فعالیت و  یابخشی از درآمد  کتمان ،امور مالیاتی کشور

ز مطالبه مانع ااجرای مفاد این دستورالعمل  ،ز و اثبات شودفعاالن اقتصادی مشمول این حکم احرا



 

 

 

www.hemattaraz.ir 

قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات وفق  همالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلق

 .باشد نخواهد بود و جرائم مربوط قابل بخشودگی نمی ه،موضوع

غ برای سازمان امور مالیاتی تاریخ ابال و ازتبصره تنظیم شش بند و  هشتمفاد این دستورالعمل در 

 .الزم االتباع می باشد ،کشور

 

 احسان خاندوزی 

 

 


