
     
  بسمه تعالـي

  سازمان امور مالياتي كشور

  معاونت ماليات بر ارزش افزوده

  

  

  

  

  »۲۱ و ۲۰، ۱۹، ۱۸«مواد                                           عنوان

  چگونگي ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط فعاالن اقتصادي موضوع فراخوان مرحله چهارم  موضوع

  

  ۳۰/۶/۸۹ :تاريخ  :امضاء                                  جناب آقاي پناهي :رئيس جلسه
  : شماره جلسه

۱  

  :امضاء                                   جتبي احمديمسيد  :دبير جلسه
  :انـزم

۱۵‐۱۳  

معاونت ماليات  :مكان

  بر ارزش افزوده

  حاضرين

 

 محمدقاسم پناهي                           معاون ماليات بر ارزش افزوده ‐ ۱

 احمدي                        مديركل دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزودهسيد مجتبي  ‐ ۲

 صنف نمايشگاههاي اتومبيلرئيس اتحاديه نايب            آباد نصيري خليل حبيب اهللا  ‐ ۳

        مدير اجرائي اتحاديه نمايشگاههاي اتومبيل                    امير حسين يوسفي عدل ‐ ۴
  

  غايبين

  

  

  

مشروح 
  مذاكرات

  

  

  

ماليات بر ارزش افزوده، تكاليف فعاالن  قانونريح روند تصويب و اجراي شماليات بر ارزش افزوده ضمن ت معاونابتدا 

در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را متذكر شدند و  صاحبان نمايشگاهها و فروشگاههاي اتومبيلاقتصادي از جمله 

سپس آقاي   هاي انجام شده در اين نظام مالياتي را تشريح نمودند فرآيند اجرايي نظام ماليات بر ارزش افزوده و فراخوان

... اي فروش و ه مباني محاسباتي محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده، صورتحسابرسته هاي فعاليت، در خصوص  نصيري

  .مطالبي را ارائه نمودند كه پس از بحث و بررسي تصميماتي در اين خصوص توسط كارگروه اتخاذ گرديد

  

  

  

  

  

  

  

  

  ۱  ويرايش

  ۳ از ۱  صفحه
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  ۱  ويرايش

  ۳ از ۲  صفحه

  تاريخ  اقدام كننده  مصوبات

  

كه حائز شرايط مرحلـه   صاحبان نمايشگاهها و فروشگاههاي خودرو(فعاالن اقتصادي  ‐ ۱

مكلف بـه اجـراي قـانون ماليـات بـر      ) اول تا سوم ماليات بر ارزش افزوده نگرديده اند

 .مي باشند ۱/۷/۱۳۸۹ارزش افزوده از 
۳ 

صــاحبان نمايشــگاهها و  بــا توجــه بــه فرصــت محــدود بــاقي مانــده جهــت ثبــت نــام،  ‐ ۲

ــانفروشــگاههاي خــودرو  ــا پاي ــاه مهر ت ــد داشــت در ســامانه   ۱۳۸۹م فرصــت خواهن

ثبت نـام نماينـد امـا از     www.evat.irالكترونيكي ماليات بر ارزش افزوده به نشاني 

مكلف به اجراي قانون از جمله صدور صورتحساب بـا درج   ۱۳۸۹ابتداي مهرماه سال 

خريداران كـاال يـا خـدمات خواهنـد      افزوده و وصول آن ازماليات و عوارض ارزش 

 .بود
  

مجاز بـه اسـتفاده از هـر يـك از دو نـوع      صاحبان نمايشگاهها و فروشگاههاي خودرو  ‐ ۳

موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب صـادره  ) حسب مورد(صورتحساب فروش 

. توسط سازمان امور مالياتي كشور با توجه به تقاضاي خريداران خدمات خواهند بـود 

درج اطالعات نمايشگاه و متعاملين و كميسيون  ، بامبايعه نامهاستفاده از و در صورت 

دريافتي و ماليات و عوارض ارزش افزوده به عنوان صورتحساب قابل پذيرش خواهد 

 .بود
  

صاحبان نمايشگاهها و وجوه دريافتي  ، مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده ‐ ۴

 .خواهد بودجهت ارائه خدمات فروشگاههاي خودرو 
  

پــائيز و (صــادره در دو دوره اول اجــراي ماليــات بــر ارزش افــزوده مبايعــه نامــه هــاي  ‐ ۵

 .مبناي امر رسيدگي ماليات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود) ۱۳۸۹زمستان سال 
  

نسـبت بـه اطـالع رسـاني بـه      صـاحبان نمايشـگاهها و فروشـگاههاي خـودرو      اتحاديه  ‐ ۶

اقـدام   ۱/۷/۱۳۸۹اعضاي اتحاديـه جهـت اجـراي قـانون ماليـات بـر ارزش افـزوده از        

 .خواهد نمود
  

كـه متقاضـي   صاحبان نمايشگاهها و فروشـگاههاي خـودرو    آموزش اعضاي اتحاديه  -٧

آموزش هستند توسط ادارات كل امور مالياتي با همكـاري اتحاديـه اسـتمرار خواهـد     

  .يافت

  
  

 صاحبان ضاي اتحاديه اع
نمايشگاهها و فروشگاههاي 

  خودرو
  
  

  
  
  

 صاحبان اعضاي اتحاديه 
نمايشگاهها و فروشگاههاي 

  خودرو

  
  

  

  
  

 صاحبان اعضاي اتحاديه 
نمايشگاهها و فروشگاههاي 

  و    خودرو
  يادارات كل امور ماليات

  

  

  
  ادارات كل امور مالياتي

  و
اعضاي اتحاديه  صاحبان نمايشگاهها و 

  فروشگاههاي خودرو   

  

  ادارات كل امور مالياتي

  

  

نمايشگاهها و  صاحبان اتحاديه 
    فروشگاههاي خودرو

  

  
  ادارات كل امور مالياتي

  و

اتحاديه  صاحبان نمايشگاهها و 

  فروشگاههاي خودرو
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  ۱  ويرايش

  ۳ از ۳  صفحه

  تاريخ  اقدام كننده  مصوبات

  

با توجه به تأمين بسته هاي آموزشي توسط ادارات كل امور مالياتي، اتحاديه بسته  ‐ ۸

 .هاي آموزشي را در اختيار اعضاء قرار خواهند داد

               
 كه از دفاتر درآمد و هزينه موضوع  صاحبان نمايشگاهها و فروشگاههاي خودرو ‐ ۹

نمايند تا طراحي دفاتر جديد مي توانند م استفاده مي .قانون م» ۹۵«ماده » ب«بند 

ماليات و عوارض ارزش افزوده را ذيل خريد و فروش و جمع آن را در انتهاي هر 

 .صفحه درج نمايند
 

معاونت ماليات بر ارزش افزوده در صورت درخواست اتحاديه نسبت به برگزاري  ‐۱۰

باشند اقدام دوره تربيت مدرس جهت اعضاي معرفي شده كه توانايي تدريس داشته 

 .خواهد نمود
 

 ثبت نام واحدهاي خدمات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده آمادگي دارند نسبت به  ‐۱۱

كه امكان دسترسي به سامانه ماليات بر  صاحبان نمايشگاهها و فروشگاههاي خودرو

 .ارزش افزوده را ندارند اقدام نمايند

  

  
  

اتحاديه  صاحبان نمايشگاهها و 

  فروشگاههاي خودرو

  

  

  

اعضاي اتحاديه  صاحبان نمايشگاهها و 

  فروشگاههاي خودرو

  

  

  

  معاونت ماليات بر ارزش افزوده

  

  

  

  ادارات كل امور مالياتي

  

    :جلسه آتي
  :تاريخ                                                                                 :مكان

   :دستور جلسه بعدي
  

 

  : محل امضاء اعضاء حاضر در جلسه
  

 محمدقاسم پناهي                           معاون ماليات بر ارزش افزوده ‐ ۱

 سيد مجتبي احمدي                        مديركل دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده ‐ ۲

 ايشگاههاي اتومبيلنايب رئيس اتحاديه صنف نم           آباد حبيب اهللا  نصيري خليل ‐ ۳

  امير حسين يوسفي عدل                    مدير اجرائي اتحاديه نمايشگاههاي اتومبيل       ‐۴


