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مشروح 
  مذاكرات

  

ابتدا جناب آقاي آزاد رئيس اتحاديه آهن فروشان توضيحاتي در خصوص اقدامات انجام شده از جمله ارسال دوبار 

و تعداد اعضاي اتحاديه در رسته هاي فعال در اين بخش و همچنين اصالح جهت ثبت نام پيامك به اعضاي اتحاديه 

سپس جناب آقاي پناهي ضمن تقدير از اقدامات . ودندضرايب مالياتي و مشكل فعاالن اقتصادي بدون پروانه ارائه نم

در خصوص بر طرف نمودن مشكالت و ابهامات فراروي فعاالن اقتصادي در اعالم نمودند مساعدت الزم انجام شده 

ن امور مالياتي به عمل خواهد آمد سپس تصميماتي در اين اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از طرف سازما

  .گروه اتخاذ گرديدخصوص توسط كار

  

  

  

  

  

  ۱  ويرايش

  ۴ از ۱  صفحه
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كاري فلزات  هاي قراضه آهن فروشي و برش فعاالن اقتصادي شاغل در رسته ‐۱

در زمينه ارائه خدمات و همچنين پخش اكسيژن و گازهاي صنعتي به دليل نوع 

ارزش افزوده بر اساس فعاليت مشمول ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر 

 .فراخوان مرحله چهارم نخواهند بود
 

فعاالن اقتصادي زير مجموعه اتحاديه مذكور مجاز به استفاده از هر يك از دو  ‐۲

موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب ) حسب مورد(نوع فاكتور فروش 

صادره توسط سازمان امور مالياتي كشور با توجه به تقاضاي خريدار خواهند 

 .بود
  

فاكتورهاي خريد و فروش فعاالن اقتصادي مذكور براي دو دوره اول دفاتر و  ‐۳

مبناي امر رسيدگي توسط ادارات ) ۱۳۸۹پائيز و زمستان سال (اجراي قانون 

مبناي رسيدگي در صورت عدم نگهداري دفاتر مالياتي خواهد بود و كل امور 

 .فروش خواهد بودصورتحسابها و اسناد و مدارك خريد و  ،در دو دوره اول
  

فعاالن اقتصادي كه از دفاتر درآمد و هزينه استفاده مي نمايند تا طراحي دفاتر  ‐۴

جديد مي توانند ماليات و عوارض ارزش افزوده را ذيل خريد و فروش و جمع 

 .آن را در انتهاي هر صفحه درج نمايند
  

د نسبت به منظور جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف، فعاالن اقتصادي مي توانن ‐۵

و  اند كه ماليات و عوارض آن را پرداخت نمودهآهن آالت به اعالم موجودي 

به بعد به فروش رسيده يا خواهد رسيد ) ۰۱/۰۷/۱۳۸۹(از شروع اجراي قانون 

به همراه مطابق فرم طراحي شده توسط معاونت ماليات بر ارزش افزوده 

در اين صورت ماليات و  .اقدام نمايند سال جاري) پائيز(اظهارنامه اولين دوره 

 .عوارض پرداختي به عنوان اعتبار خريد آنان قابل پذيرش خواهد بود
  

ماليات و عوارض  ،با تأييد اتحاديه صنف فروشندگان آهن و فوالد تهران ‐۶

 ۱۳۸۹سال ) پائيز و زمستان(براي دو دوره پرداختي به موجب اسناد و مدارك 

  .به عنوان اعتبار منظور خواهد شد
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  و فوالد 

  

  

اعضاي اتحاديه 

  و فوالدفروشندگان آهن 

  

  

  

  

  ادارات كل امور مالياتي

  

  

  

اعضاي اتحاديه 

  و فوالدفروشندگان آهن 

  

  

  

و اعضاي اتحاديه 

  و فوالد فروشندگان آهن

  

  

  

  

  

  

  ادارات كل امور مالياتي
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ادارات كل امور مالياتي موظفند نسبت به اعالم فعاالن اقتصادي فاقد پروانه كه  ‐۷

داراي پرونده مالياتي در بخش عملكرد مي باشند به اتحاديه مذكور اقدام 

 .نمايند

 
آموزش فعاالن اقتصادي متقاضي آموزش، شاغل در اين بخش توسط ادارات  ‐۸

 .اري اتحاديه استمرار خواهد يافتبا همككل امور مالياتي 
 

اتحاديه ها  با توجه به تأمين بسته هاي آموزشي توسط ادارات كل امور مالياتي، ‐۹

 .مكلفند بسته هاي آموزشي را در اختيار اعضاء قرار دهند
 

سازمان امور مالياتي نسبت به طراحي دفاتر درآمد و هزينه با لحاظ ماليات و  ‐۱۰

اطالع رساني در اين خصوص از طريق جرايد  عوارض ارزش افزوده و

 .اقدام خواهد نمود ۱۳۹۰كثيراالنتشار براي سال 
  

پائيز و زمستان (رسيدگي و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده طي دو دوره   ‐۱۱

 .به عنوان قرينه اي براي سالهاي قبل از آن قرار نخواهد گرفت) ۱۳۸۹سال 
  

مؤدياني كه دفاتر قانوني درآمد و هزينه نگهداري و ارائه دهند و كليه   ‐۱۲

فعاليتهاي خود را در آن ثبت نمايد، در صورتيكه مورد تأييد اتحاديه صنفي نيز 

باشد، براي تعيين ماليات و عوارض ارزش افزوده مورد قبول واحدهاي مالياتي 

 .خواهد شد
  

لكن هرگونه معاوضه كاال خريد و كاالهاي اماني فروش محسوب نمي شود،   ‐۱۳

 .فروش مي باشد و مشمول مقررات اين قانون است
  

هرگونه ضرر و زيان فروش كاال ناشي از نوسانات بازار كه متوجه اعضاي   ‐۱۴

صنف گردد، در صورت پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده آن، به 

وارض كاالي مزبور ماليات و ع) ميزان ضرر و زيان(ميزان كاهش قيمت 

 .نيز قابل تهاتر يا استرداد مي باشد) بخش كاهش ارزش كاال(ارزش افزوده 
  

 ۱۳۸۹مهلت ثبت نام مؤديان تا پايان انقضاي تسليم اظهارنامه دوره سوم سال   -١۵

  .خواهد بود

  
  ادرات كل امور مالياتي

  و
اتحاديه فروشندگان آهن و  

  فوالد
  

  

  

فروشندگان آهن  اتحاديه

  و فوالد

  

  امور مالياتي كشورسازمان 

  

  

  سازمان امور مالياتي كشور
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سراسر كشور مي توانند از اين دستورالعمل پيروي كليه اعضاي صنف در ‐۱۶

كنند، مگر اينكه با مديركل استان مربوطه مصوبات ديگري در چارچوب 

 .قانون تنظيم نموده و مورد قبول آنها باشد

ضرايب مالياتي فعاالن اقتصادي كه در نظام ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام و  ‐۱۷

توجه به ضريب سود درآمد واقعي آنان  نسبت به اجراي قانون اقدام نمايند با

 مجدد بررسي، تعيين و اعالم خواهد شد

سازمان امور مالياتي كشور در دو دوره اول اجراي قانون با استفاده از اختيارات  ‐۱۸

قانون ماليات بر ارزش افزوده همكاري الزم را جهت » ۳۳«حاصله از ماده 

نام و تسليم اظهارنامه بخشودگي حداكثر جرائم مؤدياني كه تأخير در ثبت 

  .داشته اند خواهد داشت

 
  

  

  اتحاديه و ادارات كل 

  امور مالياتي

  

  

  

  سازمان امور مالياتي كشور

  

  

  سازمان امور مالياتي كشور
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