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 ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده  راهنماي                                                                                                 الف    

 
  مقدمه:

  مؤدیان مکلفند بـه ترتیبـی کـه سـازمان     « ،قانون مالیات بر ارزش افـزوده  18به موجب ماده 

نماید، نسبت به ارائه اطالعات درخواستی سازمان مـذکور   مالیاتی کشور تعیین و اعالم میر امو

نام اولین وظیفـه و تکلیفـی اسـت کـه      لذا ثبت »نام نمایند. هاي مربوطه اقدام و ثبت تکمیل فرمو 

شـان از اهمیـت و جایگـاه خـاص آن     براي مؤدیان مشمول این نظام در نظر گرفته شده است کـه ن 

  د.باش می

در مهلـت  را نام)  (ثبتشود چنانچه اشخاص واجد شرایط، تکلیف مقرر در این ماده  تاکید می

عالوه بـر پرداخـت مالیـات و عـوارض     این قانون، » 22«ه به موجب بند یک ماد، انجام ندهندمقرر 

درصـد)   75معادل هفتاد و پـنج درصـد (   اي مشمول جریمه ارزش افزوده متعلق و جریمه تاخیر آن

  د شد.ننام یا شناسایی حسب مورد خواه مالیات متعلق تا تاریخ ثبت

اکنون با توجه به نوین بودن نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و ضـرورت آگـاهی بیشـتر    

فعاالن اقتصادي با تکالیف این نظام مالیاتی، بدین منظور تهیه راهنماي حاضر جهت بهره برداري و 

ن محترم مالیات بر ارزش افـزوده در جهـت اجـراي تکـالیف قـانونی از      افزایش سطح اطالع مؤدیا

  جمله ثبت نام که اولـین گـام در انجـام وظـایف قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده مـی باشـد ارائـه            

  امید است با پیشنهادات سازنده، ما را در اطالع رسانی مفیدتر همراهی فرمایید. می گردد .

                                                                        
 معاونت مالیات بر ارزش افزوده                                                         
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  نام اشخاص مشمول ثبت  .1

ت و همچنین واردات و ااشخاص حقیقی یا حقوقی که به عرضه کاال و یا ارائه خدم  
 هاي ثبت نام مندرج در فراخوان پردازند طبق ضوابط ت میایا صادرات کاال و یا خدم

مالیات نظام سازمان امور مالیاتی مکلف به ثبت نام در  (مراحل اول، دوم، سوم، چهارم و ...)
  باشند. بر ارزش افزوده می

   
  نام مرحله اول ثبت فراخوان مشمولین -1.1

، مشمول کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که داراي حداقل یکی از شرایط زیر باشند
  از جمله صدور صورتحساب، ملزم به اعمال تکالیف قانونی بوده ومرحله اول  ثبت نام

محاسبه، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه و پرداخت 
به عنوان مؤدي خواهند بود  1/7/1387از تاریخ  اي مالیات و عوارض متعلقه به صورت دوره

   .نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام نمایندو بایستی 
 ن؛کنندگاکلیه وارد .1

 کنندگان؛کلیه صادر .2

   1386کلیه فعاالن اقتصادي که مجموع فروش کاالها و ارائه خدمات آنها در سال  .3
 )کشور اصناف اشخاص حقیقی تابع شوراي سه میلیارد ریال یا بیشتر بوده است. (بجز

کلیه فعاالن اقتصادي که مجموع فروش کاالها و ارائه خدمات آنها در پنج ماهه  .4
. پنجاه میلیون ریال یا بیشتر بوده است و ، یک میلیارد و دویست1387آغازین سال 

 )کشور (بجز اشخاص حقیقی تابع شوراي اصناف
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  نام مرحله دوم ثبت فراخوانمشمولین  -1.2

ــر اســاس شــرایط فراخــوان  کلیــه فعــاالن اقتصــادي اعــم از حقیقــی و حقــوقی     کــه ب
چنانچه شـاغل  ،مشمول اجراي نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند ،مرحله اول ثبت نام
به شرح ذیـل   هاي مستقیم ) قانون مالیات96ماده ( »الف«موضوع بند هاي  در برخی از فعالیت

بـه عنـوان    نـام  مشمول مرحله دوم بوده و مکلف به ثبت ،با هر میزان فروش یا درآمد ،باشند
  باشند. مالیاتی میدر این نظام مرحله دوم مؤدي 

تکالیف قانونی مؤدیان مشمول  الزم به توضیح است که زمان اجراي الزامات و
نام مرحله دوم (اجراي کلیه مقررات و تکالیف قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله  ثبت

محاسبه، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم   صدور صورتحساب،
اول مهرماه  اي)، از تعلقه به صورت دورهو پرداخت مالیات و عوارض ممالیاتی  اظهارنامه

  د. نباش می 1388 سال
  فهرست مشاغل مشمول این مرحله عبارتند از:

بـرداري از   ها و واحدهاي تولیدي کـه بـراي آنهـا جـواز تأسـیس و پروانـه بهـره        کارخانه )1
 شود؛ ي ذیربط صادر شده یا می وزارتخانه

 ان معادن؛بردار بهره )2

 ارائه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداري و دفتر داري و همچنین خدمات مالی؛ )3

 حسابداران رسمی ایران؛ هحسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامع )4

 اي؛ ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره )5

افزاري و نرم افزاري و اي اعم از سخت  رایانه  انفورماتیک،  ارائه دهندگان انواع خدمات )6
 طراحی سیستم؛

 هاي سه ستاره و باالتر؛ ها و هتل متل )7
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هاي مالی، نمایندگان توزیع   هاي بزرگ، واسطه ها، فروشگاه بنکداران، عمده فروش )8

 کاالهاي داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها؛

 هاي تجاري و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی؛ نمایندگان موسسه )9

و نقل موتوري و باربري داراي مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، موسسات حمل  )10
دریایی و هوایی باربري، (به استثناء واحدهایی که صرفاً به امر حمل و نقل مسافري 

 اشتغال دارند)؛

 صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور؛ )11

 صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی. )12

  تذکر مهم: 
اند، حتی در صورت  فعاالن اقتصادي که واجد شرایط مراحل اول ثبت نام بوده

ظام مالیاتی جزء مودیان مشمول ثبت نام این ن دومانطباق با شرایط مشمولیت مرحله 
  خواهند بود. 1/7/1387از  ثبت نام و اجراي قانون اول هحلمر
 
  مرحله سوم ثبت نام فراخوانمشمولین  -1.3

مراحل اول و دوم هاي فراخوان  قوقی که براساس شرایطکلیه اشخاص حقیقی و ح
  اند، در صورتی که در  نام، مشمول اجراي نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده ثبت

مجموع فروش کاالها و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف)  1388یا  1387سال 
نام و اجراي قانون از تاریخ  باشد، مشمول مرحله سوم ثبت آنها سه میلیارد ریال و باالتر می

  خواهند بود. )،1/1/1389( هزاروسیصدوهشتادونهسال  اول فروردین ماه
نام و  ثبت و یا مرحله سوم راحل اول، دوماشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول م

که مجموع فروش کاالها و ارائه خدمات (غیرمعاف)  ، در صورتیاند نگردیدهاجراي قانون 
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نام و  توانند به منظور ثبت بیشتر از دو میلیارد ریال باشد، می 1388یا  1387آنها در سال 

امور مالیاتی کشور (معاونت  اجراي قانون به صورت اختیاري، درخواست خود را به سازمان
نام از  مالیات بر ارزش افزوده) تسلیم نمایند. این دسته از مودیان در صورت کسب مجوز ثبت

مشمول اجراي قانون  ،تاریخی که سازمان مزبور تعیین و اعالم خواهد کرد، به عنوان مودي
  .مالیات بر ارزش افزوده محسوب خواهند شد

  تذکر مهم: 
اند، حتی در صورت  دوم ثبت نام بوده و یافعاالن اقتصادي که واجد شرایط مراحل اول 

جزء مودیان مشمول مراحل  ،نام این نظام مالیاتی ثبت سومانطباق با شرایط مشمولیت مرحله 
مرحله دوم از  و1/7/1387(براي مودیان مرحله اول از  قبلی ثبت نام و اجراي قانون

  د.) خواهند بو1/7/1388
  

 نام مرحله چهارم ثبت فراخوان مشمولین -1.4

مراحل اول ، دوم و هاي  فراخوانکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط 
اند، در صورتی که شاغل  نگردیدهنام، مشمول اجراي نظام مالیات بر ارزش افزوده  سوم ثبت

مستقیم به شرح ذیل  هاي قانون مالیات» 96«ماده » ب«هاي موضوع بند  فعالیت در برخی از
نام و  بوده و مکلف به ثبت نام مشمول مرحله چهارم ثبت ،باشند، با هر میزان فروش یا درآمد

از جمله صدور اجراي قانون و انجام تکالیف و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده 
همچنین تسلیم اظهارنامه محاسبه، درج ووصول مالیات و عوارض متعلقه و  صورتحساب،

 1389سال ماه مهر اول از ،اي پرداخت مالیات و عوارض متعلقه به صورت دورهو
  باشند: می
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  صنفی که داراي حداقل برق سه فازهاي صنعتی (اعم از صنفی و غیر صاحبان کارگاه .1

 آمپر باشد)؛ 50

 ؛فروشندگان طال و جواهر .2

 ؛آالت فروشندگان آهن .3

 ها؛ صاحبان تاالرهاي پذیرائی و رستوران .4

 هاي یک و دوستاره و هتل آپارتمان؛ متل و هتلصاحبان  .5

 هاي خودرو و بنگاه معامالت امالك؛ ها و فروشگاه صاحبان نمایشگاه .6

 هاي مجازخودرو؛ صاحبان تعمیرگاه .7

 ؛داران چاپخانه .8

 صاحبان دفاتراسناد رسمی؛ .9

اي، دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن  صاحبان مراکز ارتباطات رایانه .10
)و دفاتر  10هاي پستی) و دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس+ همراه و آژانس

 خدمات الکترونیک شهر؛

 صاحبان دفاترخدمات مسافرتی و جهانگردي؛ .11

 هاي تفریحی و ورزشی. هاو مکان صاحبان سینماها، تماشاخانه .12

  تذکر مهم: 
  انـد، حتـی    نـام بـوده   شـرایط مراحـل اول ، دوم و سـوم ثبـت    فعاالن اقتصـادي کـه واجـد    

جـزء مودیـان   نام این نظـام مالیـاتی    ا شرایط مشمولیت مرحله چهارم ثبتدر صورت انطباق ب
ــت  ــی ثب ــه اول از    مشــمول مراحــل قبل ــان مرحل ــانون(براي مودی ــام و اجــراي ق   ، 1/7/1387ن

  ) خواهند بود.1/1/1389و مودیان مرحله سوم از  1/7/1388مرحله دوم از 
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 نام ثبت پنجممرحله  فراخوانمشمولین  -1.5

کلیه اشخاص حقوقی که براساس شرایط مراحل اول ، دوم، سوم و چهارم ثبت نام، 
هر یک از  ، در صورتی که درندانگردیده مشمول اجراي نظام مالیات بر ارزش افزوده 

مجموع فروش کاالها و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف و  1389یا  1388، 1387هاي  سال
از باشد مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجراي قانون  بیشتر  آنها یک میلیارد ریال وغیرمعاف) 

  خواهند بود. 1390اول مهر ماه سال 
خواهند ایجاد، تأسیس و به ثبت  1390کلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال 

 و اند، در صورتی که مجموع فروش کاال رسند و حائز شرایط مذکور نگردیده یا می رسید
هاي بعد، به یک  یا سال 1390ارائه خدمات (غیر معاف یا معاف و غیر معاف) آنها در سال 

میلیارد ریال و بیشتر برسد، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به آستانه مذکور، مشمول 
   مرحله پنجم ثبت نام و اجراي قانون خواهند شد.

موضوع معاف و ارائه خدمات اشخاص حقوقی که صرفاً به فعالیت عرضه کاال 
قانون مالیات بر ارزش افزوده اشتغال دارند، از ثبت نام و اجراي قانون در این » 12«ماده

  مرحله مستثنی می باشند.
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  مالیات بر ارزش افزوده الکترونیکی نام  ثبت مراحل. 2

  نام ثبت پیش-2.1
نـام بایسـتی بـه سـامانه اینترنتـی       ي پس از احراز شـرایط مشـمولیت ثبـت   فعال اقتصاد  

مراجعـه و در   www.evat.irعملیات الکترونیکـی مالیـات بـر ارزش افـزوده بـه آدرس:      
با توجه به نوع شخصیت خود حسب مـورد اقـدام بـه تکمیـل فـرم       نام ثبت قسمت انجام پیش

  )2و1( تصاویرشماره د.نام اشخاص حقیقی یا حقوقی، نمای ثبت پیش
  

  ـ سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده1تصویر شماره  
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    ـ انتخاب فرم پیش ثبت نام براي اشخاص حقیقی یا حقوقی 2تصویر شماره  

  
  

  
  

 

 

 

 

 

 
 

  :عبارتند ازاطالعات اصلی   نام ثبت در فرم پیش

o  حقوقیاشخاص  
    نام شرکت/موسسه -

     شماره ثبت -

     اقتصادي شماره -

        ر عاملیمدشماره شناسایی ملی  -

        ر عاملینام مد -

     ر عاملیخانوادگی مد نام -

 محل ثبت -
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o  اشخاص حقیقی  

 نام -

 خانوادگی نام -

 نام فروشگاه/کارگاه/ دفتر -

 شماره جواز کسب (اختیاري) -

 اقتصادي شماره -

  شماره شناسایی ملی  -
نشانی محل  هاي تماس مودي بایستی در قسمت نشانی وگردد توسط مؤدي تکمیل که باید 

نام قبلی و یا  د. در پایان پس از تأیید عدم ثبتنمای فعالیت خود را جهت برقراري تماس وارد 
امنیتی ارائه شده توسط سایت را عیناً در محل مربوطه  کدعدم دریافت دعوت نامه ثبت نام، 

  )2و1هاي شماره  ( فرم نماید. را انتخاب  ارسال اطالعات نهگزی وارد و

  تذکر مهم
رقمـی   12بایست شـماره اقتصـادي    نام خود می ثبت اشخاص حقوقی براي انجام پیش

  ریافـت آن بایسـتی   باشـند جهـت د   جدید داشته باشند و فعاالنی کـه داراي ایـن شـماره نمـی    
  عملکرد خود مراجعه نمایند. به حوزه مالیاتی

  
ستی کند که بای رهگیري به کاربر ارائه می کدپس از ارسال نهایی اطالعات، سایت یک 

  نام از طریق پست، این شماره را نزد خود نگهداري نماید. تا زمان دریافت دعوتنامه ثبت
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  فرم پیش ثبت نام الکترونیکی اشخاص حقوقیـ   1فرم شماره  
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  فرم پیش ثبت نام الکترونیکی اشخاص حقیقیـ  2فرم شماره  

  
   



 12  راهنماي ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده              

 
  نامه دریافت دعوت -2.2

ــیش    ــات الکترونیکــی و دریافــت    ثبــت پــس از انجــام پ ــام در ســامانه اینترنتــی عملی   ن
  پـس از    پستی و نشانی محل فعالیت به درسـتی اعـالم شـده باشـد،     کد، چنانچه رهگیري کد

  کـاربري و   نـام اي حـاوي دعوتنامـه ثبـت نـام و      از طریـق پسـت، بسـته    هفتـه تـا ده روز   یک
  شود.   می ارسالبراي مودي رمز عبور 

ي  اند، در صورت عدم دریافت بسته نام نموده ثبت اقدام به پیشفعاالن اقتصادي که 
به عنوان توانند فردي را  میرمز از طریق پست و یا درخواست صدور زودتر از موعد آن 

  معرفی و و یا مراکز خدمات مودیان مربوطه نماینده به معاونت مالیات بر ارزش افزوده
، اقدام به دریافت نامه رسمی  و معرفی رهگیري کدبه صورت حضوري با به همراه داشتن 

  بسته رمز خود نمایند.
  

  نام انجام ثبت -2.3
مجدداً به سامانه بایستی  ،ي رمز خود دریافت بسته پس از فعال اقتصادي مشمول  

کاربري و  نامنام پس از وارد نمودن  مراجعه و در لینک انجام ثبت www.evat.irاینترنتی 
  نموده وآن را نهایی نماید.نام  رمز عبور اقدام به ثبت
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 اینترنتی عملیات مالیات بر ارزش افزودهسامانه ـ  3تصویر شماره  

 
 

کاربري و رمز عبور کد ورودپنجره مربوط به  ـ  4تصویر شماره  
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  ثبت نام الکترونیکی مراحل تکمیل .3

  ثبت مشخصات اصلی  
o اشخاص حقیقی  

  .مشخصات فردي و آدرس محل فعالیت مؤدي بایستی تکمیل گردد مرحلهدر این 
رقمی  12، شماره اقتصادي که منظور از شماره اقتصادي مودي الزم به توضیح است

نـام در   ثبـت ص حقیقـی پـس از انجـام و تکمیـل     جدید فعاالن اقتصادي است که براي اشخا
  شود. ه مالیات بر ارزش افزوده صادر میسامان

   تذکر مهم:
نـام در سـامانه الکترونیکـی بایسـتی پـس از تکمیـل        فعاالن اقتصـادي در هنگـام ثبـت   

  اطالعات هر مرحله، گزینه ثبت موقت را انتخاب و پس از تائید وارد مرحله بعد شوند.
 

 ـ  نمونه فرم مشخصات  اصلی مؤدي (اشخاص حقیقی) 3فرم شماره  
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o اشخاص حقوقی  

  مشخصات شخص حقوقی و آدرس محل فعالیت بایستی تکمیل گردد.  مرحله ایندر 
   تذکر مهم:

پـس از تکمیـل   نـام در سـامانه الکترونیکـی بایسـتی      در هنگـام ثبـت  اقتصـادي   نفعاال
   را انتخاب و پس از تایید وارد مرحله بعد شوند. ثبت موقت گزینهمرحله  هراطالعات 

 

  نمونه فرم مشخصات  اصلی مؤدي (اشخاص حقوقی)ـ  4فرم شماره  
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 مشخصات تجاري  

o اشخاص حقیقی  
با دفتر مشخصات تجاري فعالیت مودي در قالب فروشگاه/ کارگاه/  مرحلهدر این 

اقتصادي قدیم در صورت  شمارهتکمیل اطالعات مربوط به جواز کسب، کارت بازرگانی و 
  گردد. وجود، تعیین می

  
  ـ نمونه فرم مشخصات تجاري مؤدي (اشخاص حقیقی) 5فرم شماره  
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o اشخاص حقوقی  

با تکمیل  مشخصات تجاري فعالیت مودي در قالب شرکت/ موسسه مرحله در این
اقتصادي قدیم در صورت شماره اطالعات مربوط به مجوز فعالیت، کارت بازرگانی و 

  گردد. وجود، تعیین می
  

  نمونه فرم مشخصات تجاري مؤدي (اشخاص حقوقی)ـ  6فرم شماره  
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 ــانینشــ  

o اشخاص حقیقی و حقوقی  
فعال اقتصادي بایستی نشانی و آدرس اقامتگاه قانونی و محل فعالیت خود  مرحلهدر این 

  هاي تماس وارد نماید.  و شماره تلفنده رقمی  پستی کدرا به صورت کامل به همراه 
  باشند بایستی حتماً تکمیل گردد. هایی که داراي عالمت ستاره می بخشنکته: 

  
  نمونه فرم مشخصات نشانی مؤدي ـ  7فرم شماره  
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 فهرست مشخصات کارخانه/ کارگاه/ شعب/ نمایندگی/ فروشگاه 

o اشخاص حقیقی و حقوقی  
فعال اقتصادي بایستی نشانی و آدرس کارخانه/ کارگاه / شعب/  مرحلهدر این 

تکمیل نماید. سپس  ،نمایندگی و یا فروشگاه مربوطه را (در صورت وجود) پس از تعیین
هاي دیگري نیز  کلید ثبت در فهرست مربوطه را انتخاب و درصورتی که شعبات و نمایندگی

  دارد مشخصات مابقی را مجدداً تکمیل و در فهرست مربوطه ثبت نماید.
 

  دگی/ فروشگاهنمونه فرم فهرست مشخصات کارخانه/ کارگاه/ شعب/ نماین ـ  8فرم شماره  
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 مشخصات شرکاء  

o اشخاص حقیقی  
و شماره شناسایی ملی خانوادگی،  خص حقیقی اطالعاتی چون نام و نامش مرحلهدر این  

  نماید. ثبت می )در صورت وجود( خود را  که مربوط به شرکاءاسهم الشر
  

  نمونه فرم مشخصات شرکاء (اشخاص حقیقی) ـ  9فرم شماره  
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o اشخاص حقوقی  

و شماره شناسایی ملی خانوادگی، سمت،  اطالعاتی چون نام و نام مرحلهدر این 
هاي  مقامت عامل یا امنا و یا سایراعضاي هیات مدیره یا هیا درصد سهم الشراکه مربوط به

  .شود میثبت مسئول 
  (اشخاص حقوقی) هاي مسئول مقامنمونه فرم مشخصات  ـ  10فرم شماره  
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 هاي جاري فعالیت   

o اشخاص حقیقی و حقوقی  
هاي جاري خود را به ترتیب  در این مرحله، مؤدي بایستی اطالعات مربوط به  فعالیت

  اولویت در جدول مربوطه ثبت نماید.
ده، با توجـه بـه   است آنچه به عنوان شرح فعالیت در این قسمت ارائه گردی ذکرقابل 

اقتصادي در تعیین شـرح فعالیـت    نباشد. چنانچه فعاال بندي ایران کد می هاي تقسیم سر فصل
مراجعـه و بـا     irewww.Irancod.د بـه سـایت   نـ توان گردند، مـی  خود با ابهام مواجه می

  لی را شناسـایی و در سـامانه عملیـاتی مالیـات بـر      جسـتجو نـوع فعالیـت خـود، سرشـاخه اصـ      
  ارزش افزوده انتخاب نمایند.

  

  هاي جاري مؤدي فرم مربوط به فعالیت ـ  11فرم شماره  
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 اطالعات مربوط به پرونده مالیات بر درآمد  

o اشخاص حقیقی و حقوقی  
موضوع (مالیات عملکرد حوزه مؤدي اقدام به تکمیل اطالعات مربوط به  مرحلهدر این 
  نماید. خود می )هاي مستقیم قانون مالیات

  
  فرم اطالعات مربوط به حوزه مالیات بر درآمد ـ  12فرم شماره  
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 نحوه نگهداري اطالعات  

o اشخاص حقیقی و حقوقی  
ثبت عملیات خرید و فروش و همچنین  اي اقدام به از طریق رایانه مؤدي چنانچه

نوع نرم افزار و نسخه مربوطه را  در این مرحله بایستی ،نماید می حسابداري عملیاتی خود
   )14و13( فرم هاي شماره  نماید. اعالم 

  
 نگهداري عملیات مالی(اشخاص حقیقی)فرم درج اطالعات مربوط به ـ  13فرم شماره 
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  ـ  فرم درج اطالعات مربوط به نگهداري عملیات مالی(اشخاص حقوقی) 14فرم شماره  
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 نام ثبت  

o اشخاص حقیقی و حقوقی  
نام  هاي ثبت د را با توجه به فراخوانمؤدي بایستی نحوه مشمولیت خو مرحله در این

  تعیین نماید.

  :تذکر مهم
 1387 پنج ماهه اول سال و 1386سال  هاي خواسته شده براي تکمیل میزان فروش

کاال و خدمات باالتر میزان فروش نام که دلیل مشمولیت آنها  اول ثبتمشمولین مرحله  براي
و  1387هايسال باشد و تکمیل میزان فروش  عالم شده سازمان امور مالیاتی میاز مبلغ ا

  نام الزامی می باشد. ثبت سوممشمولین مرحله  براي 1388
  

  فرم تعیین علت مشمولیت ثبت نام ـ  15فرم شماره 
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 معافیت و استرداد 

o اشخاص حقیقی و حقوقی  
مؤدي چنانچه اقدام به عرضه کاال یا ارائه خدمات  در قسمت اول ،مرحلهدر این   

نماید، بایستی اطالعات فروش معاف در   قانون مالیات بر ارزش افزوده 12معاف مطابق ماده 
  را اعالم کند.  1386سال 

نمایـد   در قسمت بعد چنانچه فعال اقتصادي اقدام به صادرات کاالها یـا خـدمات مـی     
هـاي   شود، جهت اسـترداد مالیـات   الیات بر ارزش افزوده میقانون م 13مشمول معافیت ماده 

توانـد مشخصــات و شـماره حسـاب مــورد اسـتفاده در ایــن      پرداختـی روي خریـد خــود مـی   
  خصوص را اعالم نماید.

د امنیتی که در پایین فرم توسط سیستم اعالم شده است را کدر پایان مؤدي بایستی   
  اطالعات نماید و به مرحله بعدي وارد شود. ثبت اقدام بهدر محل مربوطه وارد و سپس 

  

  فرم مربوط به اطالعات مربوط به کاالها و خدمات معاف و صادرات ـ  16فرم شماره  

 



 28  راهنماي ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده              

 
در بخش پایانی نیز در قسمت مشاهده و تأیید اطالعات، مؤدي کلیه اطالعات که در 

نماید.  ثبت نهایی می  قبلی وارد نموده است را مشاهده و در صورت تأیید، نهگاده مراحل 
نام خود را بصورت موقت نگه دارد و آنرا تایید نهایی  قابل توجه است چنانچه مودي ثبت

  گردد. ثبت نام وي در سامانه منظور نمی ننماید تاریخی براي
  

  تذکر مهم 
در مرحلـه  » دلیل مشـمولیت «بجز  نام عات ثبتداشته باشد که کلیه اطال مودي بایستی توجه

قی مراحل پس از تایید نهایی از طریق بام در مرحله نشانی،» /شهراستان / شهرستان«نام و  ثبت
نهـایی در صـورتی کـه     پـس از تاییـد  بدیهی اسـت   باشد. قابل تغییرمی لینک اصالح ثبت نام

درخواست کتبی از اداره کل مالیات با  تغییر در موارد فوق الذکر باشد بایستیمودي خواهان 
  .بر ارزش افزوده مربوطه خود اقدام نماید

  
  ارسال مدارك ثبت نام  .4

نـام را انجـام    گانه فوق را تکمیل و ارسال نهایی اطالعات ثبـت  مؤدیانی که مراحل ده
وي تمـامی اطالعـات ارسـالی    سیسـتم کـه حـا   اي  دهند، بایستی گزارش نهایی دو صـفحه  می
نموده و به همراه تصـویر مـدارك مـورد      چاپ و تمامی صفحات را مهر و امضاء باشد را می

  یـا بـه    6779/19395نیاز ذیل توسط پست پیشتاز دو قبضه به نشـانی تهـران، صـندوق پسـتی     
  ارسال نمایند.اداره کل امور مالیاتی مربوطه 
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 نام اشخاص حقیقی مدارك مورد نیاز ثبت  

ــویر گــواهی ثبــت   -1 ــاتی (شــماره اقتصــادي جدیــد    نــام ســازمان   تص    امــور مالی
 )؛تاکنون در اختیار مودي قرار گرفته باشد. که در صورتی

 ؛/مجوز فعالیت تصویر جواز کسب -2

 تصویر شناسنامه و تصویر پشت و روي کارت شناسایی ملی؛ -3

 تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت؛ -4

 تصویر کارت بازرگانی شخص حقیقی (در صورت وجود)؛ -5

 نماینده قانونی (در صورت وجود).  گواهی یا وکالت نامهتصویر  -6

 
 نام اشخاص حقوقی مدارك مورد نیاز ثبت  

 تصویر گواهی شماره شناسایی ملی اشخاص حقوقی (در صورت اخذ)؛ -1

 تصویر آگهی ثبت روزنامه رسمی؛ -2

 تصویر آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی؛ -3

 تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت؛ -4

 گواهی ثبت نام سازمان امور مالیاتی (شماره اقتصادي جدید)؛تصویر  -5

 (در صورت وجود)؛تصویر کارت بازرگانی شخص حقوقی -6

 تصویر پروانه / مجوز فعالیت؛ -7

 نامه نماینده قانونی (در صورت وجود). تصویر گواهی یا وکالت -8

 
 
 
 
 


