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 در مًرد تعییه ضزیب ارسش افشيدٌ بزای بزخی اس فعالیت َا 7931قاوًن بًدجٍ سال  (6)تبصزٌ (وحًٌ اجزای بىذ)ي

 7/77/062شماره: 

 17/20/1977تاریخ: 

 الف 7977( قاوًن بًدجٍ سال 6بىذ )ي( تبصزٌ) 77 7  :دستًرالعمل

 هحتتشم  کتل  هتذیشاى  - ّتا  استتاى  هالیاتی اهَس هحتشم کل هذیشاى - تْشاى استاى ٍ ضْش هالیاتی اهَس هحتشم سئیسهخاطثیي :

 تضسگ هَدیاى هالیاتی اهَس هحتشم هذیشکل - تْشاى استاى ٍ ضْش افضٍدُ اسصش تش هالیات

 در مًرد تعییه ضزیب ارسش افشيدٌ بزای بزخی اس فعالیت َا 7977( قاوًن بًدجٍ سال 6وحًٌ اجزای بىذ)ي( تبصزٌ):  مًضًع

ساصهاى اهَس هالیاتی کطَس هی تَاًذ هالیتات تتش اسسصش   » کِ هقشس هی داسد: 7997( قاًَى تَدجِ سال 6دس ساستای حکن تٌذ)ٍ( تثػشُ)   

افضٍدُ گشٍُ ّایی اص هَدیاى هطوَل قاًَى هالیات تش اسصش افضٍدُ سا تا اػوال ضشیة کاّطی اسصش افضٍدُ فؼالیت آى تخص تؼییي ًوایتذ   

دس خػَظ دٍسُ ّایی کِ هالیات آًْا قطؼی ًطذُ است، جاسی خَاّذ تَد  ضشیة اسصش افضٍدُ ّش فؼالیتت تتا شیطتٌْاد     هقشسات ایي تٌذ

ٍ تا ػٌایت تِ تؼییي ضشیة اسصش افضٍدُ تشختی فؼالیتت ّتا ٍ    « ساصهاى اهَس هالیاتی کطَس تِ تأییذ ٍصیش اهَس اقتػادی ٍ داسایی هی سسذ 

اقتػادی ٍ داسایی، تِ هٌظَس تکشین ٍ حل هطکالت هَدیاًی کِ قادس تِ هستٌذساصی اػتثاسات خشیذ ًوی  تأییذ آى تَسط ٍصیش هحتشم اهَس

 تاضٌذ ٍ تؼاهل تا آًاى ٍ ٍحذت سٍیِ دس اجشای هقشسات هَاسد ریل جْت اجشا اتالؽ هی گشدد:

صش افضٍدُ تشای فؼالیت ّای هٌتذس  دس جتذٍل   کل کطَس، ضشیة اس 7997( قاًَى تَدجِ سال 6تٌا تش اختیاس حاغل اص تٌذ)ٍ( تثػشُ) -7

ریل تؼییي ٍ تِ تأییذ ٍصیش هحتشم اهَس اقتػادی ٍ داسایی سسیذُ است  تذیْی است ضشیة هضتَس غشفا تشای تؼییي هأخز هطوَل هالیات ٍ 

 ػَاسؼ اسصش افضٍدُ اضخاظ حقیقی حاضش دس اًتْای صًجیشُ هطوَلیت هی تاضذ 

 ضشایة ػٌَاى فؼالیت سدیف

 %(6ضص دسغذ) فشٍضٌذگاى آّي آالت 7

 %(5شٌج دسغذ) غاحثاى ًوایطگاُ ّا ٍ فشٍضگاُ ّای خَدسٍ 2

 %(2دٍ دسغذ) تٌکذاساى ٍ ػوذُ فشٍضاى کاست ضاسط ٍ سین کاست 9

 %(6ضص دسغذ) تٌکذاساى ٍ ػوذُ فشٍضاى هَاد غزایی ٍ آجیل ٍ خطکثاس 4

 %(7ّفت دسغذ) تٌکذاساى ٍ ػوذُ فشٍضاى شَضاک، کیف، کفص ٍ شاسچِ 5

 %(7ّفت دسغذ) تٌکذاساى ٍ ػوذُ فشٍضاى لَاصم تْذاضتی ٍ آسایطی 6

 %(8ّطت دسغذ) تٌکذاساى ٍ ػوذُ فشٍضاى ػیٌک ٍ قطؼات ٍ لَاصم هشتَط 7

تٌکذاساى ٍ ػوذُ فشٍضاى لَاصم ٍ قطؼات یذکی خَدسٍ، هَتَس سیکلت ، سِ  8

 چشخِ هَتَسی ٍ دٍچشخِ

 %(6ضص دسغذ)

 %(6ضص دسغذ) تٌکذاساى ٍ ػوذُ فشٍضاى لَاصم خاًگی 9

تٌکذاساى ٍ ػوذُ فشٍضاى سایاًِ ٍ هاضیي ّای اداسی ٍ قطؼات لَاصم یذکی  71

 هشتَطِ

 %(5شٌج دسغذ)
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 %(6ضص دسغذ) تٌکذاساى ٍ ػوذُ فشٍضاى لَاصم تشقی ٍ الکتشیکی 77

 %(7ّفت دسغذ) تٌکذاساى ٍ ػوذُ فشٍضاى هحػَالت الستیکی ٍ شالستیکی 72

 %(9ًِ دسغذ) تٌکذاساى ٍ ػوذُ فشٍضاى اًَاع اسثاب تاصی 79

 %(7ّفت دسغذ) تٌکذاساى ٍ ػوذُ فشٍضاى اًَاع ساػت ٍ لَاصم یذکی هشتَطِ 74

 

(، هالیات ٍ ػَاسؼ اسصش افضٍدُ تِ ػٌَاى تخطی اص قستوت توتام   7دس تؼییي ضشیة اسصش افضٍدُ فؼالیت ّای هَضَع تٌذ) -2

ضذُ کاال هٌظَس ضذُ است، لزا اضخاظ هضتَس دس ٌّگام فشٍش هجاص تِ هطالثِ ٍ ٍغَل هالیات ٍ ػَاسؼ اسصش افضٍدُ، هاصاد تش 

 قیوت فشٍش ًخَاٌّذ تَد  

ٍ هاقثل آى کِ هالیات ٍ ػَاسؼ آى قطؼی ًطذُ  7997سصش افضٍدُ تؼییي ضذُ، تشای کلیِ دٍسُ ّای هالیاتی سال ضشیة ا -9

 است جاسی خَاّذ تَد 

قاًَى هالیات ّای هستقین هالیات ٍ ػَاسؼ اتشاصی هَدیاى دس اظْاسًاهِ تسلیوی قطؼتی   271( هادُ 2: تِ استٌاد تثػشُ)تذکز

هحسَب هی ضَد، لزا دس غَستی کِ هالیات ٍ ػَاسؼ اتتشاصی هَدیتاى اص هالیتات ٍ ػتَاسؼ تؼیتیي ضتذُ تشاستاا هفتاد ایتي          

 صی هَدیاى کِ قطؼی هحسَب هی ضَد هالک ػول خَاّذ تَد  دستَسالؼول تیطتش تاضذ، هالیات ٍػَاسؼ اتشا

( کِ اقذام تِ ًگْذاسی استٌاد ٍ هتذاسک ٍ اجتشای هقتشسات     7هالیات ٍ ػَاسؼ اسصش افضٍدُ آى دستِ اص فؼاالى هَضَع تٌذ) -4

تشاساا اسٌاد ٍ هذاسک هطاتق فشآیٌذّای اجشایی تؼییي ضذُ دس قاًَى ًوَدُ اًذ ٍ خَاّاى استفادُ اص ضشیة هضتَس ًوی تاضٌذ 

تا سػایت هقشسات هَضَع قاًَى هالیات تش اسصش افضٍدُ تؼییي هی ضَد ٍ ضشیة هزکَس هاًغ اص تؼییي هالیات ٍ ػَاسؼ تشاستاا  

 اسٌاد ٍ هذاسک ًخَاّذ تَد  

ضشیة تؼیتیي ضتذُ   هأخز هحاسثِ هالیات ٍ ػَاسؼ اسصش افضٍدُ ٍ هالیات ٍ ػَاسؼ اسصش افضٍدُ هَدیاى هضتَس تا تَجِ تِ  -5

 تِ ضشح ریل تؼییي هی ضَد:

 کل فزيش مشمًل ديرٌ= مأخذ محاسبٍ مالیات ي عًارض ارسش افشيدٌ َز ديرٌ× ضزیب 

 مأخذ مشمًل مالیات ي عًارض ارسش افشيدٌ َز ديرٌ= مالیات ي عًارض ارسش افشيدٌ َز ديرٌ× وزخ مالیات ي عًارض

( ایي دستَسالؼول الصم االجشاء خَاّذ تتَد  7اقتػادی هطوَل ثثت ًام هَضَع تٌذ) هفاد ایي دستَسالؼول تشای کلیِ فؼاالى -6

قتاًَى   6تٌاتشایي ػذم ثثت ًام یا ػذم تسلین اظْاسًاهِ ٍ یا تسلین اظْاسًاهِ کوتش اص هالیات ٍ ػتَاسؼ هَضتَع تٌتذ)ٍ( تثػتشُ     

گیشًتذ  ساستای تٌذ یادضذُ هَسد سسیذگی قتشاس هتی  هاًغ اص اػوال ایي دستَسالؼول تشای ششًٍذُ ّایی کِ دس  7997تَدجِ سال 

 ًخَاّذ تَد 

( کواکاى هکلف تِ سػایت سایش تکالیف قاًًَی اص جولِ اسائِ اظْاسًاهِ هالیات تش اسصش افضٍدُ ّش دٍسُ، 7فؼاالى هَضَع تٌذ) -7

 ششداخت هالیات ٍ ػَاسؼ ٍ اسائِ اسٌاد ٍهذاسک خَاٌّذ تَد  

کلف اًذ دس صهاى خشیذ کاال ٍ خذهات هطوَل هالیات ٍ ػَاسؼ اص هَدیاى هطوَل ثثت ًام ضذُ دس ( ه7فؼاالى هَضَع تٌذ) -8

ًظام هالیات تش اسصش افضٍدُ، هالیات ٍ ػَاسؼ هطالثِ ضذُ سا تا دسیافت غَستحساب ٍ سػایت ستایش هقتشسات تتِ حستاب ّتای      

 هَدیاى هطوَل ٍاسیض ًوایٌذ 
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( ٍ 767ساػذت الصم سا دس خػَظ تقستیط ٍ تخطتَدگی جتشائن تتا سػایتت هفتاد هتَاد )       اداسات کل اهَس هالیاتی حذاکثش ه -9

 ( قاًَى هالیات ّای هستقین اػوال ًوایٌذ 797)

هفاد ایي دستَسالؼول تشای کلیِ هأهَساى هالیاتی ٍ هشاجغ دادسسی هالیاتی تؼییي ضذُ دس قاًَى هالیات تتش اسصش افتضٍدُ    -71

 الصم االجشا هی تاضذ  

 مسیحی محمذ                                                                                                                                               

 معاين مالیات بز ارسش افشيدٌ
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  261/97/71: دستَسالؼول

 عمذٌ ي بىکذاران فعالیت افشيدٌ ارسش ضزیب تعییه مًرد در 7931 سال بًدجٍ قاوًن( 6) تبصزٌ( ي) بىذ اجزای وحًٌ

 کًسه ي تشک بالش، حًلٍ، لحاف، اوًاع ي َا آن وظایز ي ريمیشی ريبالشی، ريتختی، اوًاع فزيشان

 71/97/261: ضواسُ

 16/15/7997: اسیخت

 7997 سال تَدجِ ًَىقا( 6) تثػشُ( ٍ) تٌذ دستَسالؼول

 هحتتشم  کتل  هتذیشاى  - ّتا  استتاى  هالیاتی اهَس هحتشم کل هذیشاى - تْشاى استاى ٍ ضْش هالیاتی اهَس هحتشم سئیسهخاطثیي :

 تضسگ هَدیاى هالیاتی اهَس هحتشم هذیشکل - تْشاى استاى ٍ ضْش افضٍدُ اسصش تش هالیات

ٌ  ارسش ضوزیب  تعیویه  موًرد  در 7977 سال بًدجٍ قاوًن( 6) تبصزٌ( ي) بىذ اجزای وحًٌ: مًضًع  فعالیوت  افوشيد

 ي تطو   بوالص،  حًلوٍ،  لحوا،،  اوًاع ي َا آن وظایز ي ريمیشی ريبالطی، ريتختی، اوًاع فزيضان عمذٌ ي بىکذاران

 کًسه

 هالیتات  تَاًتذ  هی کطَس هالیاتی اهَس ساصهاى": داسد هی هقشس کِ 7997 سال تَدجِ قاًَى( 6) تثػشُ( ٍ) تٌذ حکن ساستای دس   

 آى فؼالیتت  افتضٍدُ  اسصش کاّطتی  ضتشیة  اػوال تا سا افضٍدُ اسصش تش هالیات قاًَى هطوَل هَدیاى اص ّایی گشٍُ افضٍدُ اسصش تش

ِ  ّایی دٍسُ خػَظ دس تٌذ ایي هقشسات  ًوایذ تخطتؼییي  ضتشیة   تتَد  خَاّتذ  جتاسی  استت،  ًطتذُ  قطؼتی  ّتا  آى هالیتات  کت

ِ  ػٌایتت  تتا  ٍ" سستذ  هتی  داسایی ٍ اقتػادی اهَس ٍصیش تأییذ تِ کطَس هالیاتی اهَس ساصهاى شیطٌْاد تا فؼالیت ّش افضٍدُ اسصش  تت

ِ  داسایتی،  ٍ اقتػتادی  اهتَس  هحتشم ٍصیش تَسط آى تأییذ ٍ ّا فؼالیت تشخی افضٍدُ اسصش ضشیة تؼییي  حتل  ٍ تکتشین  هٌظتَس  تت

ِ  ٍحذت ٍ آًاى تا تؼاهل ٍ تاضٌذ ًوی خشیذ اػتثاسات هستٌذساصی تِ قادس کِ هَدیاًی هطکالت  هتَاسد  هقتشسات  اجتشای  دس سٍیت

 :گشدد هی اتالؽ اجشا جْت ریل

 ٍ تٌکتذاساى  فؼالیتت  تشای افضٍدُ، اسصش ضشیة کطَس کل 7997 سال تَدجِ قاًَى( 6) تثػشُ( ٍ) تٌذ اص حاغل اختیاس تش تٌا -7

 دسغتذ  ّفتت  هیضاى تِ کَسي ٍ تطک تالص، حَلِ، لحاف، اًَاع ٍ ّا آى ًظایش ٍ سٍهیضی سٍتالطی، سٍتختی، اًَاع فشٍضاى ػوذُ

 هأختز  تؼیتیي  تتشای  غتشفا  هضتتَس  ضشیة است تذیْی  است سسیذُ داسایی ٍ اقتػادی اهَس هحتشم ٍصیش تأییذ تِ ٍ تؼییي%( 7)

  تاضذ هی هطوَلیت صًجیشُ اًتْای دس حاضش حقیقی اضخاظ افضٍدُ اسصش ػَاسؼ ٍ هالیات هطوَل

 اًتَاع  ٍ ّتا  آى ًظتایش  ٍ سٍهیتضی  سٍتالطتی،  سٍتختتی،  اًَاع فشٍضاى ػوذُ ٍ تٌکذاساى فؼالیت افضٍدُ اسصش ضشیة تؼییي دس -2

 لتزا  است، ضذُ هٌظَس کاال ضذُ توام قیوت اص تخطی ػٌَاى تِ افضٍدُ اسصش ػَاسؼ ٍ هالیات کَسي ٍ تطک تالص، حَلِ، لحاف،

  تَد ًخَاٌّذ فشٍش قیوت تش هاصاد افضٍدُ، اسصش ػَاسؼ ٍ هالیات ٍغَل ٍ هطالثِ تِ هجاص فشٍش ٌّگام دس هضتَس اضخاظ

 ًطتذُ  قطؼتی  آى ػتَاسؼ  ٍ هالیتات  کِ آى هاقثل ٍ 7997 سال هالیاتی ّای دٍسُ کلیِ تشای ضذُ، تؼییي افضٍدُ اسصش ضشیة -9

  تَد خَاّذ جاسی است
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 قطؼتی  تسلیوی اظْاسًاهِ دس هَدیاى اتشاصی ػَاسؼ ٍ هالیات هستقین ّای هالیات قاًَى 271 هادُ( 2) تثػشُ استٌاد تِ: تذکز

 ایتي  هفتاد  تشاستاا  ضتذُ  تؼیتیي  ػتَاسؼ  ٍ هالیتات  اص هَدیتاى  اتتشاصی  ػتَاسؼ  ٍ هالیات غَستیکِ دس لزا ضَد، هی هحسَب

  تَد خَاّذ ػول هالک ضَد هی هحسَب قطؼی کِ هَدیاى اتشاصی ػَاسؼ ٍ هالیات تاضذ، تیطتش دستَسالؼول

 اًتَاع  ٍ ّتا  آى ًظایش ٍ سٍهیضی سٍتالطی، سٍتختی، اًَاع فشٍضاى ػوذُ ٍ تٌکذاساى اص دستِ آى افضٍدُ اسصش ػَاسؼ ٍ هالیات -4

 ضذُ تؼییي اجشایی فشآیٌذّای هطاتق هقشسات اجشای ٍ هذاسک ٍ اسٌاد ًگْذاسی تِ اقذام کِ کَسي ٍ تطک تالص، حَلِ، لحاف،

 هالیات قاًَى هَضَع هقشسات سػایت تا هذاسک ٍ اسٌاد اساا تش تاضٌذ ًوی هضتَس ضشیة اص استفادُ خَاّاى ٍ اًذ ًوَدُ قاًَى دس

  ًخَاّذتَد هذاسک ٍ اسٌاد اساا تش ػَاسؼ ٍ هالیات تؼییي اص هاًغ هزکَس ضشیة ٍ ضَد هی تؼییي افضٍدُ اسصش تش

ِ  ضتذُ  تؼیتیي  ضشیة تِ تَجِ هضتَستا هَدیاى افضٍدُ اسصش ػَاسؼ ٍ هالیات ٍ افضٍدُ اسصش ػَاسؼ ٍ هالیات هحاسثِ هأخز -5  تت

  ضَد هی تؼییي ریل ضشح

 ديرٌ َز افشيدٌ ارسش عًارض ي مالیات محاسبٍ مأخذ=  ديرٌ مشمًل فزيش کل×  ضزیب

 ديرٌ َز افشيدٌ ارسش عًارض ي مالیات=  َزديرٌ افشيدٌ ارسش عًارض ي مالیات مشمًل مأخذ×  عًارض ي مالیات وزخ

 ػتذم  تٌتاتشایي  تتَد  خَاّذ االجشا الصم دستَسالؼول ایي ًاهِ ثثت هطوَل اقتػادی فؼاالى کلیِ تشای دستَسالؼول ایي هفاد -6

ِ  قتاًَى  6 تثػتشُ ( ٍ) تٌذ هَضَع ػَاسؼ ٍ اصهالیات کوتش ػَاسؼ اظْاسًاهِ تسلین یا ٍ اظْاسًاهِ تسلین ػذم یا ًام ثثت  تَدجت

 گیشًتذ  هتی  قتشاس  سستیذگی  هتَسد  ضتذُ  یتاد  تٌذ ساستای دس کِ ّایی ششًٍذُ تشای دستَسالؼول ایي اػوال اص هاًغ ،7997 سال

  تَد ًخَاّذ

 کواکاى کَسي ٍ تطک تالص، حَلِ، لحاف، اًَاع ٍ ّا آى ًظایش ٍ سٍهیضی سٍتالطی، سٍتختی، اًَاع فشٍضاى ػوذُ ٍ تٌکذاساى -7

ِ  ، ػتَاسؼ  ٍ هالیات ششداخت ، دٍسُ ّش افضٍدُ اسصش تش هالیات اظْاسًاهِ اسائِ اصجولِ) قاًًَی تکالیف سایش سػایت تِ هکلف  اسائت

  تَد خَاٌّذ( هذاسک ٍ اسٌاد

 هکلفٌتذ  کَسي ٍ تطک تالص، حَلِ، لحاف، اًَاع ٍ ّا آى ًظایش ٍ سٍهیضی سٍتالطی، سٍتختی، اًَاع فشٍضاى ػوذُ ٍ تٌکذاساى -8

 ٍ هالیتات  افضٍدُ، اسصش تش هالیات ًظام دس ضذُ ًام ثثت هطوَل هَدیاى اص ػَاسؼ ٍ هالیات هطوَل خذهات ٍ کاال خشیذ صهاى دس

  ًوایٌذ ٍاسیض هطوَل هَدیاى ّای حساب تِ هقشسات سایش سػایت ٍ غَستحساب دسیافت تا سا ضذُ هطالثِ ػَاسؼ

 ٍ« 767» هتَاد  هفتاد  سػایتت  تتا  جتشائن  تخطتَدگی  ٍ تقسیط خػَظ دس سا الصم هساػذت حذاکثش هالیاتی اهَس کل اداسات -9

  ًوایٌذ اػوال هستقین ّای هالیات قاًَى« 797»

 افتضٍدُ  اسصش تتش  هالیتات  قتاًَى  دس ضتذُ  تؼییي هالیاتی دادسسی ٍهشاجغ هالیاتی هأهَساى کلیِ تشای دستَسالؼول ایي هفاد -71

  تاضذ هی االجشا الصم

 هسیحی هحوذ                                                                                                                     

 افضٍدُ اسصش تش هالیات هؼاٍى
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 شرزکت  فعالیت افشيدٌ  ارسش ضزیب تعییه مًرد در 7931 سال بًدجٍ قاوًن( 6) تبصزٌ( ي) بىذ اجزای وحًٌ

 مصزف تعايوی َای

 د/5497/261: ضواسُ

 91/17/7997: تاسیخ

 97--7997 سال تَدجِ قاًَى( 6) تثػشُ( ٍ) تٌذ-- د/5497/261: دستَسالؼول

 ٍ ضْش افضٍدُ اسصش تش هالیات هحتشم کل هذیشاى - تْشاى استاى ٍ ضْش هالیاتی اهَس هحتشم سئیس: ریٌفؼاى/ اغلی هخاطثیي

  تضسگ هَدیاى هالیاتی اهَس هحتشم هذیشکل - ّا استاى هالیاتی اهَس هحتشم کل هذیشاى - تْشاى استاى

ٌ   ارسش ضوزیب  تعیویه  مًرد در 7977 سال بًدجٍ قاوًن( 6) تبصزٌ( ي) بىذ اجزای وحًٌ:  مًضًع  فعالیوت  افوشيد

 مصز، تعايوی َای ضزکت

 هالیتات  تَاًتذ  هی کطَس هالیاتی اهَس ساصهاى": داسد هی هقشس کِ 7997 سال تَدجِ قاًَى( 6) تثػشُ( ٍ) تٌذ حکن ساستای دس   

 آى فؼالیتت  افتضٍدُ  اسصش کاّطتی  ضتشیة  اػوال تا سا افضٍدُ اسصش تش هالیات قاًَى هطوَل  هَدیاى اص ّایی گشٍُ افضٍدُ اسصش تش

 ضتشیة   تتَد  خَاّتذ  جتاسی  استت،  ًطتذُ  قطؼتی  ّتا  آى هالیات کِ ّایی دٍسُ خػَظ دس تٌذ ایي هقشسات  ًوایذ تؼییي تخص

ِ  ػٌایتت  تتا  ٍ " سستذ  هتی  داسایی ٍ اقتػادی اهَس ٍصیش تأییذ تِ کطَس هالیاتی اهَس ساصهاى شیطٌْاد تا فؼالیت ّش افضٍدُ اسصش  تت

 ضشیة تؼییي

 هَدیتاًی  هطتکالت  حل ٍ تکشین هٌظَس تِ داسایی، ٍ اقتػادی اهَس هحتشم ٍصیش تَسط آى تأییذ ٍ ّا فؼالیت تشخی افضٍدُ اسصش 

 اتتالؽ  اجشا جْت ریل هَاسد هقشسات اجشای دس سٍیِ ٍحذت ٍ آًاى تا تؼاهل ٍ تاضٌذ ًوی خشیذ اػتثاسات هستٌذساصی تِ قادس کِ

 :گشدد هی

 ضتشکت   فؼالیتت  تتشای  افتضٍدُ   اسصش ضتشیة  کطَس، کل 7997 سال تَدجِ قاًَى( 6) تثػشُ( ٍ) تٌذ اص حاغل اختیاس تش تٌا -7

 استت  تذیْی  است سسیذُ داسایی ٍ اقتػادی اهَس هحتشم ٍصیش تأییذ تِ ٍ تؼییي%( 7) دسغذ ّفت هیضاى تِ هػشف تؼاًٍی ّای

 اًتْتای  دس حاضتش  هػتشف  تؼتاًٍی  ّتای  ضتشکت  افتضٍدُ   اسصش ػَاسؼ ٍ هالیات هطوَل هأخز تؼییي تشای غشفا هضتَس ضشیة

  تاضذ هی هطوَلیت صًجیشُ

 قیوتت  اص تخطتی  ػٌتَاى  تِ افضٍدُ  اسصش ػَاسؼ ٍ هالیات هػشف، تؼاًٍی ّای ضشکت فؼالیت افضٍدُ اسصش ضشیة تؼییي دس -2

 افتضٍدُ،   اسصش ػتَاسؼ  ٍ هالیتات  ٍغَل ٍ هطالثِ تِ هجاص فشٍش ٌّگام دس هضتَس اضخاظ لزا است، ضذُ هٌظَس کاال ضذُ  توام

  تَد ًخَاٌّذ فشٍش قیوت تش هاصاد

 ًطتذُ  قطؼتی  آى ػتَاسؼ  ٍ هالیات کِ آى هاقثل ٍ 7997 سال هالیاتی ّای دٍسُ کلیِ تشای ضذُ، تؼییي افضٍدُ  اسصش ضشیة -9

  تَد خَاّذ جاسی است

ِ  دس هَدیاى اتشاصی ػَاسؼ ٍ هالیات هستقین ّای هالیات قاًَى 271 هادُ(2) تثػشُ استٌاد تِ: تزکش  قطؼتی  تستلیوی  اظْاسًاهت

 ایتي  هفتاد  استاا  تتش  ضتذُ  تؼیتیي  ػتَاسؼ  ٍ هالیتات  اص هَدیتاى  اتتشاصی  ػتَاسؼ  ٍ هالیات کِ دسغَستی لزا ضَد، هی هحسَب

    تَد خَاّذ ػول هالک ضَد هی هحسَب قطؼی کِ هَدیاى اتشاصی ػَاسؼ ٍ هالیات تاضذ، تیطتش دستَسالؼول
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ِ  هػتشف  تؼاًٍی ّای ضشکت اص دستِ آى افضٍدُ  اسصش ػَاسؼ ٍ هالیات -4 ِ  اقتذام  کت  اجتشای  ٍ هتذاسک  ٍ استٌاد  ًگْتذاسی  تت

 ٍ استٌاد  اساا تش تاضٌذ ًوی هضتَس ضشیة اص استفادُ خَاّاى ٍ اًذ ًوَدُ قاًَى دس ضذُ تؼییي اجشایی فشآیٌذّای هطاتق هقشسات

 تش ػَاسؼ ٍ هالیات تؼییي اص هاًغ هزکَس ضشیة ٍ ضَد هی تؼییي افضٍدُ اسصش تش هالیات قاًَى هَضَع هقشسات سػایت تا هذاسک

  تَد ًخَاّذ هذاسک ٍ اسٌاد اساا

ِ  ضتذُ  تؼییي ضشیة تِ تَجِ تا هضتَس هَدیاى افضٍدُ اسصش ػَاسؼ ٍ هالیات ٍ افضٍدُ اسصش ػَاسؼ ٍ هالیات هحاسثِ هأخز -5  تت

 :ضَد هی تؼییي ریل ضشح

 ديرٌ َز افشيدٌ ارسش عًارض ي مالیات محاسبٍ مأخذ=  ديرٌ مشمًل فزيش کل×  ضزیب

 ديرٌ َز افشيدٌ ارسش عًارض ي مالیات=  ديرٌ َز افشيدٌ ارسش عًارض ي مالیات مشمًل مأخذ×  عًارض ي مالیات وزخ

 اص هؼتاف  کاالّتای  ٍ افتضٍدُ  اسصش ػتَاسؼ  ٍ هالیتات  هطتوَل  کاالّای فشٍش سْن اًذ هَظف هػشف تؼاًٍی ّای ضشکت -6

 کاالّتای  فتشٍش  ستْن  اػالم اهکاى کِ غَستی دس ًوایٌذ اػالم ٍ هطخع هستٌذات اساا تش سا افضٍدُ اسصش ػَاسؼ ٍ هالیات

 ضتَاّذ  ٍ قتشائي  اساا تش ٍ ٍاقؼیات تِ تَجِ تا اًذ هَظف هالیاتی هأهَساى ًذاسد ٍجَد گزضتِ ّای دٍسُ تشای هؼاف ٍ هطوَل

  ًوایٌذ هطخع سا هطوَل کاالّای سْن ستط ری ّای اتحادیِ اػالم جولِ اص هَجَد

 ػتذم  تٌتاتشایي  تتَد  خَاّتذ  االجتشا  الصم دستتَسالؼول  ایي ًام ثثت هطوَل اقتػادی فؼاالى کلیِ تشای دستَسالؼول ایي هفاد -7

ِ  قتاًَى  6 تثػتشُ ( ٍ) تٌتذ  هَضتَع  ػَاسؼ ٍ هالیات اص کوتش اظْاسًاهِ تسلین یا ٍ اظْاسًاهِ تسلین ػذم یا ًام ثثت  ستال  تَدجت

  تَد ًخَاّذ گیشًذ هی قشاس سسیذگی هَسد یادضذُ تٌذ ساستای دس کِ ّایی ششًٍذُ تشای دستَسالؼول ایي اػوال اص هاًغ 7997

ِ  اسائِ اصجولِ قاًًَی تکالیف سایش سػایت  تِ هکلف کواکاى هػشف تؼاًٍی ّای ضشکت -8  ّتش  فتضٍدُ ا اسصش تتش  هالیتات  اظْاسًاهت

  تَد خَاٌّذ هذاسک ٍ اسٌاد اسائِ ٍ ػَاسؼ ٍ هالیات ششداخت دٍسُ،

 ضتذُ  ًام ثثت هطوَل هَدیاى اص ػَاسؼ ٍ هالیات هطوَل خذهات ٍ کاال خشیذ صهاى دس اًذ هکلف هػشف تؼاًٍی ّای ضشکت -9

ِ  هقتشسات  سایش سػایت ٍ غَستحساب دسیافت تا سا ضذُ هطالثِ ػَاسؼ ٍ هالیات افضٍدُ، اسصش تش هالیات ًظام دس  ّتای  حستاب  تت

  ًوایٌذ ٍاسیض هطوَل هَدیاى

 ٍ« 767» هتَاد  هفتاد  سػایتت  تتا  جشائن تخطَدگی ٍ تقسیط خػَظ دس سا الصم هساػذت حذاکثش هالیاتی اهَس کل اداسات -71

  ًوایٌذ اػوال هستقین ّای هالیات قاًَى« 797»

 افتضٍدُ  اسصش تتش  هالیتات  قتاًَى  دس ضذُ تؼییي هالیاتی دادسسی هشاجغ ٍ هالیاتی هأهَساى کلیِ تشای دستَسالؼول ایي هفاد -77

  تاضذ هی االجشا الصم

 هسیحی هحوذ                                                                                                                       

 افضٍدُ اسصش تش هالیات هؼاٍى


