
  طالعيــه بسيـار مهـم ا
  داران سوخت جايگاهقابـل تـوجه 

  ارزش افزوده اجراي نظام ماليات بر هشتمفراخوان مشموالن مرحله 
 

ماده واحده قانون بودجه سـال  ) 14(تبصره ) الف(نامه اجرايي بند  آيين) 2(ماده ) 3(بند ) پ(با عنايت به مفاد جزء 
 داران سوخت كليه جايگاه قانون ماليات بر ارزش افزوده) 18(و اختيارات حاصل از مقررات ماده  كل كشور 1399

 ،هاي قبلـي  كه به موجب فراخوان كاال و ارائه خدمات با هر حجم از فروش و يا درآمد) هاي نفت و گاز فرآورده(
بـر ارزش افـزوده از ابتـداي سـال     ماليـات  اند، مشمول اجراي قـانون   تاكنون براي اجراي قانون فراخوان نشده

  .مي باشند1399
رسـند و يـا شـروع بـه انجـام فعاليـت        كه بعد از تاريخ اجراي فراخوان نيز ايجاد، تأسيس و به ثبت مي مذكوراشخاص 

از تـاريخ شـروع    مشمول اجراي قـانون ) كاال و خدمت(كنند، در صورت فعاليت با هر حجم از فروش و يا درآمد  مي
  .   باشند مي فعاليت

  : تذكر بسيار مهم 
انـد، حتـي در    و اجراي قانون ماليـات بـر ارزش افـزوده بـوده     هاي يادشده قبلي فراخوانكه واجد شرايط  داران جايگاه

نـام و   نام اين نظام مالياتي جزو مؤديان مشمول مراحل قبلـي ثبـت   صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله هشتم ثبت
  .و مكلف به اجراي مقررات از تاريخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود اجراي قانون محسوب

هاي نفت و گاز لحاظ شـده   فرآورده تكليفيهاي  داران در قيمت كارمزد و ماليات و عوارض ارزش افزوده جايگاه
خريـداران  شـده را از   زش افزوده مازاد بـر قيمـت تعيـين   رداران اجازه وصول ماليات و عوارض ا است و جايگاه
  .سوخت ندارند

  نام مهلت و نحوه انجام ثبت
سـامانه  نـام در   در صـورت ثبـت  گـردد از تـاريخ درج اطالعيـه در جرايـد،      شده دعوت مي از فعاالن اقتصادي فراخوان
نسـبت بـه تكميـل آن و در صـورت عـدم        tax.gov.irبـه نشـاني    )نام الكترونيك ثبت(عمليات الكترونيك مالياتي

 .الذكر اقدام نمايند نام در سامانه فوق به ثبت نام نسبت ثبت

 تاريخ اجراي قانون 

مكلف به اجراي تكاليف مقرر در قانون از جمله وصول ماليـات و   1/1/1399اشخاص مشمول اين فراخوان، از تاريخ 
، كاال و خدمات از خريدارانو خدمات نسبت به كارمزد فروش فرآورده و فروش ساير كاالها عوارض ارزش افزوده 

شده توسط سازمان امور مالياتي كشـور   هاي تعيين ارائه اظهارنامه و واريز ماليات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب
 .باشند مي

 .گردد ها محسوب مي هاي ذيربط و ساير مجامع و تشكل اين اطالعيه در حكم بخشنامه براي ادارات كل امور مالياتي، اتحاديه
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