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 افزٍدى پاسخ بٌ سَاالت ٍ ابًانات در خصَص قانَن نالیات بر ارزش
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 بخشنانٌ

 الف ( قانَن نالیات بر ارزش افزٍدى48( ٍ )44(، )39(، )35نَاد ) 9; 355  

  

 نخاطبین

 رئیس نحترم انَر نالیاتی شًر ٍ استان تًران

 يا ندیران کل نحترم انَر نالیاتی استان

 ندیران کل نحترم نالیات بر ارزش افزٍدى شًر ٍ استان تًران

 ندیر کل نحترم انَر نالیاتی نَدیان بزرگ

  

 افزٍدى پاسخ بٌ سَاالت ٍ ابًانات در خصَص قانَن نالیات بر ارزش نَضَع
  

نظر بٌ سَاالت ٍ ابًانات نطرٍحٌ تَسط ادارات کل انَر نالیاتی ٍ بٌ ننظَر اتخاذ رٍیٌ ٍاحد در رسیدگی، نطالبٌ ٍ 
 ٍصَل نالیات ٍ عَارض نَضَع قانَن نالیات بر ارزش افزٍدى نقرر نی دارد:

)نَضَع  داخلیقرارداد حق العهل کاری در انر ٍاردات، صادرات ٍ خرید ٍ فرٍش  در نَاردی کٌ بٌ نَجب -3
کار( ٍ سایر اسناد ٍ ندارک  العهل ( ٍ دفاتر طرفین )آنر ٍ حق3533قانَن تجارت نصَب  579نادى 

نثبتٌ )حسب نَرد( نحرز گردد کٌ کاالی خریداری / فرٍش رفتٌ نتعلق بٌ آنر بَدى ٍ خریدار / 
فتگانٌ يای ي کار عهل نهَدى است، چنانچٌ نطابق فراخَان العهل فرٍشندى صرفا بٌ عنَان حق

نام، آنر نَدی نشهَل نالیات بر ارزش افزٍدى باشد در این صَرت نالیات ٍ عَارض ارزش  ثبت
گردد  افزٍدى پرداختی/ دریافتی بابت خرید/ فرٍش کااليای نشهَل، بٌ حساب آنر ننظَر نی

کار بٌ عنَان   حسابًای صادرة خرید، فرٍش داخلی/خارجی، تَسط حق العهل ضهن اینکٌ صَرت
کار نشهَل  بدیًی است در اینگَنٌ نَارد حق العهل گردد. کار تلقی نهی العهل ٍ فرٍش حق خرید

  فراخَان
نظام نالیات بر ارزش افزٍدى نی بایست ضهن انجام سایر تکالیف پیش بینی شدى در قانَن 

نالیات بر ارزش افزٍدى، صرفا نسبت بٌ کارنزد دریافتی، صَرتحساب صادر ٍ نالیات ٍ عَارض 
 ٍصَل نهاید. زش افزٍدى را نحاسبٌ ٍ از آنرار

 Engineering, Procurement) (EPC)تأنین تجًیزات ٍ ساخت در قرارداديای نًندسی، -4
& Construction)  پذیرد، در این  کٌ ٍاردات تجًیزات نَضَع قرارداد تَسط کارفرنا صَرت نی

  



باشد، نالیات ٍ عَارض ارزش افزٍدى  نیيای ٍاردات بٌ نام کارفرنا  رغو اینکٌ پرٍانٌ علی نَارد
پرداختی نشرٍط بٌ عدم ثبت در دفاتر ٍ عدم استفادى اعتبار نالیاتی آن تَسط کارفرنا ٍ 

يهچنین ثبت در دفاتر پیهانکار، بابت اقالم نَرد بحث بٌ عنَان اعتبار نالیاتی پیهانکار قابل 
باشد  نالیاتی نربَط، نتعلق بٌ کارفرنا نهیپذیرش بَدى ٍ از آنجائیکٌ اقالم نَصَف ٍ تبعا اعتبار 

بنابراین کارفرنا تکلیفی بٌ صدٍر صَرتحساب بابت اقالم یادشدى برای پیهانکار نداشتٌ ٍ 
 ( قانَن نالیات بر ارزش افزٍدى نیز نخَايد بَد.44( نادى )4نشهَل جریهٌ نَضَع بند )

الیاتی نَدیان در سانانٌ نعانالت يای ن عدم ارسال فًرست نعانالت تهام یا برخی از دٍرى -5
( قانَن نالیاتًای نستقیو ٍ يهچنین عدم تسلیو اظًارنانٌ ٍ یا ;38( نادى )5نَضَع تبصرى )

ابراز نیزان فرٍش کاال ٍ خدنات کهتر از نبلغ ٍاقعی تَسط فرٍشندى در اظًارنانٌ، دلیلی برای 
  عدم پذیرش اعتبار نالیاتی ٍاقعی نَدیان نبَدى ٍ ادارات

يای نالیاتی ٍفق  انَر نالیاتی نی بایست بر اساس اطالعات نَجَد نسبت بٌ رسیدگی دٍرى
نقررات اقدام نهایند ٍ در صَرت ٍجَد ابًام در خصَص اقالم نَرد نظر، نراتب جًت احراز 

اصالت نعانلٌ از نراجع ذیصالح از جهلٌ ادارى انَر نالیاتی نربَط، گهرک جهًَری اسالنی ایران 
 م گردد ٍ در صَرت اخذ تأییدیٌ نسبت بٌ پذیرش اعتبار اقدام نهایند.استعال

، شرکت 3569نَجب نقررات نَضَع الیحٌ قانَنی اصالح قسهتی از قانَن تجارت نصَب  بٌ -6
نحسَب ٍ تا خاتهٌ انر تصفیٌ، شخصیت حقَقی شرکت، جًت  انحالل، در حال تصفیٌ بٌ نحض

( قانَن تجارت ٍ يهچنین 729يد ناند ٍ بٌ نَجب نادى )انجام انَر نربَط بٌ تصفیٌ باقی خَا
( قانَن ادارى تصفیٌ انَر ٍرشکستگی، ندیران تصفیٌ نَظف بٌ خاتهٌ دادن کاريای 49نادى )

جاری ٍ ... نی باشند. يرگاى برای اجرای تعًدات شرکت، نعانالت جدیدی الزم شَد ندیران 
قانَن تجارت، ندیر تصفیٌ در ٍرشکستگی با  (679تصفیٌ انجام خَايند داد ٍ بٌ نَجب نادى )

التجارى تاجر نباشرت نهاید بنابراین در  العهَم ٍ نظارت عضَ ناظر بٌ فرٍش نال اجازى ندعی
بینی شدى در  ندیران تصفیٌ آنًا نکلف بٌ انجام کلیٌ نقررات ٍ تکالیف پیش شرکتًای ننحلٌ،
  قانَن نالیات بر

ساب، تسلیو اظًارنانٌ، دریافت ٍ پرداخت نالیات ٍ عَارض ارزش افزٍدى از جهلٌ صدٍر صَرتح
ارزش افزٍدى بابت کااليا ٍ خدنات نشهَل، نگًداری دفاتر، اسناد ٍ ندارک نثبتٌ ٍ ... حسب 

رسیدگی بٌ پرٍندى نالیات بر ارزش افزٍدى اشخاص نزبَر نی بایست براساس  ٍ باشند نَرد نی
      یرد.يای جاری صَرت پذ نقررات ٍ دستَرالعهل

( قانَن نالیات بر ارزش افزٍدى، عرضٌ کااليا ٍ ارائٌ خدنات در ایران ٍ 3بٌ نَجب نادى ) -7
( قانَن 36يهچنین ٍاردات ٍ صادرات آنًا نشهَل نقررات قانَن نذکَر بَدى ٍ بٌ استناد نادى )

کااليا يای( صادرى کٌ نايیت آن بًای  يای )صَرت ٍضعیت نزبَر نبالغ نندرج در صَرتحساب



نبالغ  ٍ خدنات نی باشد، نشهَل نالیات ٍ عَارض نَضَع قانَن نذکَر خَايد بَد. بنابراین

نشهَل نأخذ نحاسبٌ نالیات   دریافتی در قالب ٍجَيی از قبیل خسارت ٍ جریهٌ تأخیر در پرداخت از خریدار
 باشد. ٍ عَارض ارزش افزٍدى نهی

ف کاال( ٍ سَد تضهین شدى بابت فرٍش اقساطی بدیًی است ٍجَيی از قبیل دنَراژ )تأخیر تَق
   نشهَل نالیات ٍ عَارض ارزش افزٍدى خَايد بَد.

در نَاردی کٌ نأخذ نشهَل نالیات ٍ عَارض ارزش افزٍدة پیهانکاران بر اساس استاندارد  -8
( ٍ بر نبنای درصد پیشرفت کار تعیین ٍ نالیات ٍ عَارض ارزش افزٍدة ;حسابداری شهارى )

ٍفق نقررات نطالبٌ شدى باشد چنانچٌ درآند نربَط بٌ پیشرفت کار یاد شدى در صَرت  نتعلق
  يای نالیاتی بعد حساب یا صَرت ٍضعیت دٍرى/ دٍرى

ننظَر گردد در این صَرت احتساب آن بخش از نبلغ صَرت ٍضعیت کٌ قبال نالیات ٍ عَارض آن 
   باشد. ٍدى دٍرى نالیاتی بعد نهینطالبٌ شدى جزء نأخذ نحاسبٌ نالیات ٍ عَارض ارزش افز

نکلف ( قانَن نالیات بر ارزش افزٍدى، نَدیان نظام نالیات بر ارزش افزٍدى48بٌ نَجب نادى ) -9

قانَن  6;53/26/35( اصالحیٌ 7; نانٌ اجرایی نَضَع نادى ) لذا بٌ استناد آیین باشند بٌ ارائٌ دفاتر نی
بٌ استناد نقررات قانَنی نربَط از جهلٌ قانَن نالیاتًای نستقیو، ارائٌ سایر دفاتری کٌ 

نانع بَدى ٍ بٌ تبع  گیرد، بال  يا نَرد استفادى نَدیان قرار نی نحاسبات عهَنی ٍ قانَن شًرداری
 ( قانَن نذکَر نخَايد شد.44( نادى )8آن نشهَل جریهٌ نقرر در بند )

گانٌ، تابع  يای يفت نشایان ذکر است نگًداری دفاتر تَسط اشخاص حقیقی نشهَل فراخَا
 باشد. قانَن نالیاتًای نستقیو نی 6;53/26/35( اصالحیٌ 7; نانٌ اجرایی نادى ) نقررات آیین

در رسیدگی  عدم ثبت نام، عدم تسلیو اظًارنانٌ در نَعد نقرر، رد دفاتر ٍ غیر قابل رسیدگی بَدن دفاتر -:
يای نستقیو ٍ يهچنین تشخیص نالیات عهلکرد از  نالیات بر عهلکرد نَضَع قانَن نالیات

الرأس نبَدى  طریق علی الرأس، نَجبی برای تشخیص نالیات ٍ عَارض ارزش افزٍدى از طریق علی
 بایست نستند بٌ اسناد ٍ ندارک نثبتٌ ٍ تعیین نأخذ نشهَل نالیات ٍ عَارض ارزش افزٍدى نی

ٍ رسیدگی دقیق بٌ اعتبارات نالیاتی بٌ ٍیژى احراز اصالت نعانلٌ خرید کااليای نشهَل نالیات 
ٍ عَارض ارزش افزٍدى نَدیان، صَرت پذیرفتٌ ٍ از يرگَنٌ برآٍرد فرٍش ٍ درآند بدٍن ٍجَد 

 دالیل ٍ شَايد ٍ نستندات کافی ٍ قابل اطهینان خَدداری گردد.

اند با رعایت نشهَلیت یا عدم  يا( کٌ بٌ ثبت نرسیدى یَميای خاص )کنسرس در نشارکت -;
نشهَلیت اعضاء، سًو يریک از اعضاء بر اساس قرارداد نشارکت خاص از نالیات ٍ عَارض 

ارزش افزٍدى خرید ٍ يهچنین نالیات ٍ عَارض نتعلقٌ کٌ طبق استاندارد حسابداری در دفاتر 
( :3(، )39شناسایی گردیدى بٌ استناد نَاد )اعضاء یا حسب اعالم نجری )ندیر نشارکت خاص( 

( قانَن نالیات بر ارزش افزٍدى نَرد پذیرش قرار خَايد گرفت. در این چارچَب نأنَران 48ٍ )



کنندى بٌ پرٍندى نالیات بر ارزش افزٍدى يرکدام از اعضاء نَظفند بٌ نیزان  نالیاتی رسیدگی
قرارداد نشارکت خاص را بٌ ادارات انَر نالیاتی نالیات ٍ عَارض نتعلقٌ ٍ اعتبار نربَط ناشی از 

 يریک از اعضاء اعالم نهایند.

يای خاص کٌ یکی از اعضاء بٌ عنَان نجری یا ندیر نشارکت  بدیًی است آندستٌ از نشارکت
نهاید، سًو يرکدام از اعضاء بر اساس  ٍضعیت برای کارفرنا نی  خاص اقدام بٌ صدٍر صَرت

ت خاص از درآند ٍ یا اعتبار خرید کاال ٍ خدنات نشهَل نربَط بٌ اعالم نجری/ ندیر نشارک
ٍضعیت تَسط يریک از اعضاء برای کارفرنا، نالک عهل برای تعیین  پرٍژى، فارغ از صدٍر صَرت 

نأخذ نشهَل نالیات ٍ عَارض ارزش افزٍدى ٍ پذیرش اعتبار نالیاتی خَايد بَد. در این صَرت 
ٍضعیت بٌ نسبت سًو یادشدى عنَان کارفرنا  دٍر صَرت سایر اعضاء تکلیفی نسبت بٌ ص

( قانَن 44( نادى )4نداشتٌ ٍ بٌ تبع آن نشهَل جریهٌ عدم صدٍر صَرتحساب نَضَع بند )
 نالیات بر ارزش افزٍدى نیز نخَايند بَد.

( 38صادرات کااليای عهَنی تَلیدی بٌ خارج از کشَر کٌ کااليای خاص نَضَع تبصرى نادى ) -32
( قانَن نالیات بر ارزش افزٍدى بٌ عنَان نَاد اٍلیٌ نستقیو :5ديای )ب(، )ج( ٍ )د( نادى )ٍ بن

يا ٍ عَارض  ( قانَن نذکَر، کلیٌ نالیات35رٍند در اجرای نادى ) در فرآیند تَلید آنًا بٌ کار نی
ا ارائٌ پرداخت شدى نربَط بٌ کااليای نزبَر اعو از نالیات ٍ عَارض کااليای عهَنی ٍ یا خاص ب

  برگٌ خرٍجی صادرى تَسط گهرک )در نَرد کاال(
 گردد. نسترد نی

بدیًی است نالیات ٍ عَارض ارزش افزٍدى کااليای خاص یادشدى کٌ بٌ عنَان نَاد اٍلیٌ 
شَد،  يا از جهلٌ يزینٌ سَخت در تَلید کااليای نشهَل نصرف نی غیرنستقیو ٍ یا سایر يزینٌ
 نخَايد بَد.قابل کسر ٍ یا قابل استرداد 

ارائٌ خدنات گارانتی از قبیل تعَیض قطعات، تعهیر ٍ انجام سایر خدنات بٌ خریداران  -33
ازاء در دٍرة گارانتی، نشهَل نالیات ٍ  دار، بدٍن دریافت ٍجٌ یا يرگَنٌ نابٌ کااليای گارانتی

ديندة خدنات در صَرتی کٌ نشهَل نظام نالیات بر  عَارض ارزش افزٍدى نبَدى ٍ اشخاص ارائٌ
ازاء ارائٌ خدنات، صَرتحسابی بٌ عنَان طرف  زش افزٍدى باشند، نکلفند بابت دریافت نابٌار

 قرارداد صادر ٍ نالیات ٍ عَارض ارزش افزٍدى را نیز ٍصَل نهایند.

يای خارجی در ایران بٌ ثبت  يای خارجی کٌ بر اساس قانَن ثبت شعب شرکت شعب شرکت -34
آٍری اطالعات برای  عانلٌ صرفا بٌ انر بازاریابی ٍ جهعاند ٍ بدٍن داشتن حق انجام ن رسیدى

شرکت نادر اشتغال دارند، از بابت ٍجَيی کٌ برای جبران نخارج خَد در ایران از شرکت نادر 
اند ٍ با رعایت اصَل ٍ استاندارديای حسابداری ٍجَى نذکَر را بٌ عنَان درآند  دریافت نهَدى
نزبَر جزء نأخذ نشهَل نالیات ٍ عَارض ارزش افزٍدى نهایند ضهن اینکٌ ٍجَى  شناسایی نهی



يای يفتگانٌ نشهَل نظام نالیات بر ارزش  باشد، صرفا در اینگَنٌ نَارد با تَجٌ بٌ فراخَان نهی
افزٍدى نخَايند بَد ٍ نالیات ٍ عَارض ارزش افزٍدى پرداختی تَسط شعب نزبَر بٌ استناد 

  (4تبصرى )
 گردد. بٌ عنَان اعتبار نالیاتی نحسَب نهی االشارى ( قانَن فَق39نادى )

بدیًی است در صَرتی کٌ شعب یادشدى اقدام بٌ عرضٌ کاال ٍ یا خدنات نشهَل نهایند از تاریخ 
نشهَلیت در نظام نالیات بر ارزش افزٍدى نکلف بٌ رعایت کلیٌ نقررات قانَن نالیات بر ارزش 

 افزٍدى خَايند بَد.

تصادی بر اساس قرارداديای ننعقدى ٍ نستندات نربَط ٍ يهچنین در نَاردی کٌ فعاالن اق -35
استاندارديای حسابداری، با انتقال نخاطرات ٍ نزایای نالکیت کاالی نَرد نعانلٌ بٌ خریدار 

يای گهرکی،  )طرف قرارداد(، اقدام بٌ عرضٌ کاال )تحَیل( در خارج از کشَر نهَدى ٍ طبق پرٍانٌ
پذیرفتٌ ٍ نالیات ٍ عَارض ارزش  م خریدار )طرف قرارداد( صَرت ٍاردات کااليای نَصَف بٌ نا

 ( قانَن نالیات بر42( نادى )3افزٍدى در اجرای تبصرى )
يای تَسعٌ  قانَن احکام دائهی برنانٌ  (;5ارزش افزٍدى ٍصَل ٍ یا در اجرای بند )الف( نادى ) 

َجٌ بٌ اینکٌ عرضٌ کاال در خارج کشَر، گَايی دریافت تضهین اخذگردیدى، در اینگَنٌ نَارد با ت
باشد، بنابراین فعاالن  ( قانَن نالیات بر ارزش افزٍدى نهی3از کشَر انجام شدى ٍ از نصادیق نادى )

اقتصادی بٌ ينگام صدٍر صَرتحساب فرٍش بابت کااليای نزبَر تکلیفی بٌ درج نالیات ٍ 
 عَارض ارزش افزٍدى ٍ ٍصَل آن از خریدار ندارند.

 تقَی نژاد سید کانل

 رئیس کل سازنان انَر نالیاتی کشَر

  

 خارجی* -4     داخلی* -3داننٌ کاربرد:
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 الکترٍنیکی -: فیزیکینحَى ابالغ دادستانی انتظانی نالیاتینرجع ناظر:

 

 

 




