
     
  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

  

  ۲۹/۶/۸۹ :تاريخ  :امضاء                                پناهي محمد قاسم :رئيس جلسه
  : شماره جلسه

۱  

  :امضاء                                   جتبي احمديمسيد  :دبير جلسه
  :انـزم

۱۶‐۱۴  

معاونت ماليات  :مكان

  بر ارزش افزوده

  حاضرين

  

  معاون ماليات بر ارزش افزوده                           محمد قاسم پناهيـ  ۱

  ـ سيد مجتبي احمدي                       مدير كل دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده ۲

  ـ محمد مسيحي                                مدير كل ماليات بر ارزش افزوده شهر تهران۳

  رئيس اتحاديه مشاورين امالك  ـ مصطفي قلي خسروي                   ۴

  مشاورين امالك عقبائي                                 معاون بازرسي اتحاديهـ حسام ۵

  مشاورين امالك اتحاديه دومـ حسين كوپائي                                معاون ۶

  مشاورين امالكمعاون مالي اتحاديه            ـ مجتبي شهيد مدني               ۷

  
  

  غايبين

  

  

  

مشروح 
  مذاكرات

  

  

ريح روند تصويب و اجراي قوانين مربوط به شابتدا مدير كل دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده ضمن ت

هاي غير مستقيم از جمله ماليات بر ارزش افزوده ، تكاليف فعاالن اقتصادي از جمله بنگاههاي معامالت امالك در ماليات 

هاي انجام شده  متذكر شدند و فرآيند اجرايي نظام ماليات بر ارزش افزوده و فراخوان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را

 در اين نظام مالياتي را تشريح نمودند سپس آقاي خسروي در خصوص مباني محاسباتي محاسبه ماليات و عوارض 

پس از بحث و بررسي تصميماتي در اين خصوص مطالبي را ارائه نمودند كه ... هاي فروش و  ارزش افزوده، صورتحساب

  .توسط كارگروه اتخاذ گرديد
  

  

  

  ۱  ويرايش

  ۳ از ۱  صفحه
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  ۱  ويرايش

  ۳ از ۲  صفحه

  تاريخ  اقدام كننده  مصوبات

  

) حق كميسـيون (وجوه دريافتي  ،ماخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده .۱

 .باشد ارائه خدمات مي در قبالبنگاه معامالت امالك 
 

امالك مجاز به استفاده از هر يك از دو نوع صورتحسـاب  بنگاههاي معامالت  .۲

موضوع دستورالعمل  صدور صورتحساب صادره توسط )  حسب مورد(فروش 

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

هـاي صـادره كـه مشخصـات بنگـاه        نامـه  ها و اجاره در غيراينصورت مبايعه نامه

امالك و خريداران و نوع خدمات و حق كميسيون در آن درج شـده   معامالت

است با لحاظ ماليات و عـوارض ارزش افـزوده بـه عنـوان صورتحسـاب در دو      

 .قابل پذيرش خواهد بود) ۱۳۸۹پاييز و زمستان سال (دوره اول اجراي قانون 
  

اول ها يا مبايعـه نامـه هـا و اجـاره نامـه هـاي مـذكور در دو دوره         صورتحساب .۳

مبنـاي امـر   ) ۱۳۸۹پـاييز و زمسـتان سـال    (اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده 

 .رسيدگي توسط ادارات كل امور مالياتي خواهد بود
 

با توجه به فرصت محدود بـاقي مانـده جهـت ثبـت نـام، بنگـاه هـاي معـامالت          .۴

فرصت خواهند داشـت در سـامانه ماليـات بـر ارزش      ۸۹امالك تا پايان مهرماه 

مكلف به اجراي قانون و دريافت  ۸۹ده ثبت نام نمايند اما از ابتداي مهرماه افزو

 .ماليات و عوارض متعلقه از خريداران خدمات خواهند بود
 

اتحاديه بنگاه هاي معامالت امالك نسبت به اطالع رساني بـه اعضـاي اتحاديـه     .۵

 .داقدام خواهد نمو ۱/۷/۸۹جهت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از 
  

آموزش اعضاي اتحاديه بنگـاه هـاي معـامالت امـالك كـه متقاضـي آمـوزش         .۶

هستند توسط ادارات كل امـور ماليـاتي بـا همكـاري اتحاديـه اسـتمرار خواهـد        

 .يافت
  

مسلط و مجرب اداره كل ماليات بـر ارزش افـزوده شـهر تهـران در      انكارشناس .۷

مالت اتحاديـــه بنگـــاه هـــاي معـــا ۱/۷/۱۳۸۹شـــنبه مـــورخ  جلســـه روز پـــنج

  .امالك،جهت آموزش ثبت نام الكترونيكي شركت خواهند نمود

  
  ادارات كل امور مالياتي

  و                 
  بنگاههاي معامالت امالك

  
  

  
  ادارات كل امور مالياتي

  و                 

  بنگاههاي معامالت امالك

  

  

  

  

  

  

  

  ادارات كل امور مالياتي

  

  
  

  بنگاههاي معامالت امالك

  

  

  

  

  بنگاههاي معامالت امالك

  

  
  ادارات كل امور مالياتي

  و
  اتحاديه مشاورين امالك

  

  

اداره كل ماليات بر ارزش 

  افزوده شهر تهران
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  ۱  ويرايش

  ۳ از ۳  صفحه
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با توجه به تامين بسته هاي آموزشي توسط ادارات كل امور مالياتي، اتحاديه  .۸

 .را در اختيار اعضا قرار خواهند داد بسته هاي آموزشي
 

 ۹۵ماده » ب«ـ بنگاه هاي معامالت امالك كه از دفاتر درآمد و هزينه موضوع بند ۹

توانند ماليات و عوارض ارزش  د تا طراحي دفتر جديد مينم استفاده مي نماي.م.ق

  .صفحه درج نمايندهر افزوده را ذيل خريد و فروش و جمع آن را در انتهاي 
  

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

برگزاري دوره تربيت مدرس جهت اعضاي معرفي شده كه توانايي تدريس داشته 

  .باشند اقدام خواهد نمود

  

  
  

  اتحاديه مشاورين امالك

  

  
  

  بنگاههاي معامالت امالك

  

  
معاونت ماليات بر ارزش افزوده 

  مشاورين امالك و اتحاديه

  

    :جلسه آتي
  :تاريخ                                                                                 :مكان

   :دستور جلسه بعدي
  

 

  : محل امضاء اعضاء حاضر در جلسه
  

  ـ محمد قاسم پناهي                              معاون ماليات بر ارزش افزوده  ۱

  ـ سيد مجتبي احمدي                       مدير كل دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده۲

  ـ محمد مسيحي                                مدير كل ماليات بر ارزش افزوده شهر تهران۳

  ـ مصطفي قلي خسروي                    رئيس اتحاديه مشاورين امالك۴

  مشاورين امالك معاون بازرسي اتحاديهبائي                                 ـ حسام عق۵

  مشاورين امالك ـ حسين كوپائي                                معاون دوم اتحاديه۶

  مشاورين امالك معاون مالي اتحاديه                                ـ مجتبي شهيد مدني۷

  


