
 /د032/33833بخشٌاهِ: 

حسب دستَس ٍصیش هحتشم اهَس اقتصادی ٍ  544ثبت ًام شواسُ اقتصادی ٍ حزف کذ اقتصادی قذیوی  54شٍست اطالع سساًی حزف هشحلِ ض

داسایی

 

 /ز230/33899 شماضٌ:

 1399/07/29 تاضید:

 سئیس هحتشم اهَس هالیاتی شْش ٍ استاى تْشاى

 هذیشکل هحتشم اهَس هالیاتی...

 با سالم

ًاهِ اجشایی  اصالحیِ هَاد فصل دٍم آئیي ضئیس کل محتطم ساظمان مثىی تط اتالغ  1399/02/22مًضخ 200/99/19 تا عىایت تٍ مفاز ترشىامٍ شماضٌ

ي حسة زستًض يظیط محتطم امًض التصازی ي زاضایی َامش وامٍ  (1394/04/31 ّای هستقین)اصالحی ( قاًَى هالیات169( هادُ )3هَضَع تبصشُ)

پیگیشی هشکالت بِ ٍجَد آهذُ بِ " معاين محتطم امًض التصازی يظاضت امًض التصازی ي زاضایی زض ذصًص 1399/07/08 مًضخ 80/102105 شماضٌ

 تطای ملی شىاسٍ آن جای تٍ ي حصف 411  شماضٌ پیش تا حمًلی اشراص التصازی شماضٌ ،"اقتصادی شواسُ ٍ 45 دلیل اجشایی ًشذى حزف هشحلِ

بشای اشخاصی کِ اص تاسیخ ابالؽ بخشٌاهِ صذسالزکش  411 لزا ًیاصی بِ اخز کذ اقتصادی با پیش شواسُ .است گطزیسٌ جایگعیه حمًلی اشراص

 مالیاتی وظام زض مًزی وام ثثت احطاظ سطيیس يب ططیك اظ استعالم تطای تایس می ضاستا ایه زض ي اقذام بِ ثبت ًام دس ًظام هالیاتی ًوَدُ اًذ، ًوی باشذ

 .گطزز السام

دس هَاسد ثبت شخص حقَقی ٍ یا ایجاد یک ًَع فؼالیت تَسط شخص " اض می زاضزاشع کٍ الصکط فًق اصالحیٍ  2َمچىیه تا عىایت تٍ مفاز تثصطٌ

 با هستقین ّای هالیات قاًَى( هکشس 169حقیقی با صذٍس هجَص فؼالیت اص سَی هشجغ ری سبط، ساصهاى هَظف است دس اجشای هقشسات هادُ)

هالیاتی  ست بشخط یا غیشبشخط( ًسبت بِ ثبت ًام هَدی دس ًظامصَ بِ) هَسد حسب فؼالیت هجَص صذٍس یا ثبت هشجغ اص الصم اطالػات دسیافت

ایي  اقذام ٍ ًتیجِ سا بِ ًحَ هقتضی)اص جولِ هکاتبِ، اسسال پیاهک، یا اص طشیق کاسپَشِ ساهاًِ هَدیاى حسب هَسد( بِ هَدی اػالم ًوایذ. دس

م ساصهاى با هشاجؼِ بِ ساهاًِ ثبت ًام هَدیاى ًسبت بِ تکویل گًَِ هَاسد ٍ دس صَست ًیاص بِ ثبت اطالػات تکویلی، هَدی هکلف است با اػال

َای مالیاتی ي  َای مالیاتی تٍ مىظًض اصالح ساماوٍ  ، تا تًجٍ تٍ السامات اوجام شسٌ ي زض زست السام معايوت محتطم فىايضی"ًام اقذام ًوایذ. اطالػات ثبت

دس صَست احشاص تساّل ٍ تساهح،  ایىکٍ تط مثىی 1399/04/24 /ز مًضخ1533/130 اضٌحسة تاکیس زازستان محتطم اوتظامی مالیاتی طی اتالغیٍ شم

تىاتطایه ممتضی است زستًض فطمائیس زض اسطع يلت وسثت تٍ اعالم اجطایی شسن  هاهَسیي هالیاتی هتخلف تحت تؼقیب اًتظاهی قشاس خَاٌّذ گشفت،

ضساوی تٍ فعالیه محتطم التصازی زض ذصًص تسُیل زض اوجام  کط تًسط َمکاضان شیطتط ي اطالعالسامات یاز شسٌ تٍ مىظًض ضعایت مفاز ترشىامٍ َای صسضالص

 ًام، ثبت قاًًَی تکالیف اًجام هٌظَس بِ هالیاتی هحتشم هَدیاى حضَسی هشاجؼِ بِ ًیاص ػذم ٍ 45 سفغ هحذٍدیت هشحلِ تکالیف لاوًوی)اظ جملٍ

 جوؼی، ّای سساًِ سایش ٍ استاًی ّای سساًِ هلی، سساًِ ططیك اظ ،411 دی با پیش شواسُاقتصا کذ اخز بِ ًیاص ػذم ٍ هیذاًی باصدیذ حزف

 السام الظم معمًل ي وتیجٍ ضا تٍ زفتط امًض مًزیان ي ذسمات مالیاتی ایه معايوت اعالم ومائیس. پیاهک، اسسال ٍ بٌش ًصب

 هحوذ هسیحی

 هؼاٍى دسآهذّای هالیاتی

 


