
ثبت مالیات برارزش افزوده
فصل 4
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 مالیات بر ارزش افزوده  

مالیات بر ارزش افزوده را از دو جنبه می توان تعریف کرد:

تعریف نظری مالیات بر ارزش افزوده   

تولید/ واردات/  زنجیره  مختلف  مراحل  در  که  است  مرحله ای  مالیات چند  نوعی 
ارائه  خدمات  یا  شده  فروخته  کاالی  افزوده  ارزش  از  درصدی  اساس  بر  توزیع، 
زنجیره  از  مرحله  هر  در  پرداختی  مالیات  ولی  گردد،  می  اخذ  مرحله  درهر  شده 
واردات تولید توزیع، به عنصر مرحله بعدی زنجیره، انتقال می یابد، تا نهایتاً توسط 

مصرف کننده نهایی پرداخت گردد.

تعریف عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده  

مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کاالها و خدمات )مودیان این نظام مالیاتی( 
بایستی عالوه بر بهای کاال یا خدمت عرضه شده به صورت درصدی از بهای فروش 
کاالها یا خدمات، در زمان فروش، از خریداران اخذ و به صورت دوره ای )فصلی( به 

سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

مودی مالیاتی 
در سازمان امور مالیاتی به ارباب رجوع یا شخص حقیقی )مانند: فرد( یا شخص 
گفته  مالیاتی  مودی  شود،  می  مطالبه  آن  از  مالیات  که  شرکت(  )مانند:  حقوقی 

می شود.

افزوده به تأیید نهایی شورای نکته در خرداد ماده 1387 الیحه مالیات بر ارزش 
قانون   1387/4/1 در  و  گردید  ابالغ  دولت  به  قانون  بعنوان  و  رسید  نگهبان 

گردید. ابالغ  اجرا  اسالمی جهت  محترم جمهوری  ریاست  توسط  مزبور 

گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده   

در راستای ماده )18( قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمامی مودیان مشمول ابتدا 
بایستی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir ثبت 
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نام نمایند تا نسبت به صدورگواهینامه مالیات بر ارزش افزوده اقدام گردد.
نشانی بـه  افـزوده  ارزش  بـر  مـالیات  سامـانـه  مـدیریتی  قسمت  در  همچنین 

www.evat.ir/admin در منوی »گواهینامه ثبت نام« زیر منوی »صدور گواهینامه 
ثبت نام« توسط کاربران خدمات مودیان اقدام الزم صورت پذیرد.

نکته برای  افزوده  ارزش  بر  مالیات  نظام  در  نام  ثبت  گواهینامه  اعتبار  مدت   1
بود. خواهد  ماه  شش  اول  بار  برای  شرایط  حائز  مودیان 

برای  افزوده  ارزش  بر  مالیات  نظام  در  نام  ثبت  گواهینامه  اعتبار  مدت   ٢
مودیانی که بدهی مالیاتی خود را در نظام مالیات بر ارزش افزوده پرداخت یا 

بود. یکسال خواهد  نموده اند،  را مشخص  آن  پرداخت  شرایط 
٣ مدت مزبور در بند )2( برای مودیان خوش حساب )مودیانی خوش حساب 
هستند که سه سال مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و بدهی مالیات 

بر ارزش افزوده ندارند( 24 ماهه خواهد بود.

گواهی ارزش افزوده
این گواهی مجوزی است که از طرف سازمان امور مالیاتی صادر می شود. محتوای 
از مشتریان، توسط  افزوده  ارزش  مالیات و عوارض  این مجوز، اخذ درصد  اصلی 
این  دد.  می گر صادر  فروشنده  شخص  یا  و  شرکت  به نام  که  می باشد  فروشنده 
گواهینامه دارای تاریخ اعتبار است و اگر تاریخ اعتبار تمام شود فروشنده می بایست 

جهت تمدید آن اقدام نماید.

امضاء الکترونیک
طبق بند الف ماده )2( قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان 
ملل متحد )آنسیترال( که در سال 2001 تعرف جامعی از امضاء الکترونیکی ارائه 

کرده است.
امضاء الکترونیکی عبارت است از: داده های الکترونیکی موجود دریک پیام، منضم 
شده به آن یا داده های الکترونیکی که به صورت منطقی به یک پیام متصل اند و 
از آن می توان برای شناسایی امضاء کننده مرتبط با داده پیام استفاده کرد و تأیید 

وی در خصوص اطالعات موجود در داده پیام را نشان داد.
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شرایط امضاء الکترونیکی

کد اقتصادی
کد اقتصادی یک شماره منحصر به فرد و دارای 12 رقم است که برای دارنده آن، 

حکم یک شناسنامه را داشته و کد مختص آن شرکت یا واحد اقتصادی می باشد.
امور  و  نوع کاال  توزیع هر  واردات، صادرات،  تولید،  امر  به  افراد حقوقی که  کلیه 
خدماتی مشغول هستند و هم چنین کلیه افراد حقیقی که به همین امور مشغول 
بوده و دارای پروانه کسب و کار از مراجع مربوطه هستند، باید نسبت به اخذ شماره 

یا کد اقتصادی دوازده رقمی اقدام نمایند.

شناسه ملی
 عددی است 11 رقمی که توسط سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور تنها به 

یک شخص حقوقی اختصاص داده می شود.

ارجاع نکته با  ایران،  کشورمان  الکترونیکی  تجارت  قانون   )2( ماده  بند »ک«  در 
مسئله به ماده )10( همان قانون، 4 شرط را برای امضاء الکترونیکی مطمئن 

بر می شمارد.
1  نسبت به امضاء کننده منحصر بفرد باشد.

٢  هویت امضاء کننده پیام را معلوم نماید.
٣  به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

٤  به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل 
تشخیص و کشف باشد.

»امضای نکته به  توان  می  مطمئن  الکترونیکی  امضاء  روش های  جمله  از    1
الکترونیکی مبتنی بر »زیر ساختار  از امضاء  این نوع  دیجیتالی« اشاره کرد. 

است. ی  نگار رمز  شیوه  یک  که  است   ]2[  )PKI( عمومی«  کلید 
٢  امضاء دیجیتال مفهوم امضاء کاغذ سنتی را در بردارد و آن را به یک اثر 
انگشت الکترونیکی تبدیل می کند این اثر انگشت یا پیام رمزگذاری شده در 
مقابل سند و امضاء کننده منحصر بفرد است و اختصاص به صاحب اثر انگشت 

دارد و شخص امضاء کننده را ملزم به انجام مفاد آن سند می نماید.
٣  امضاء دیجیتال که باالترین سطح امنیت و پذیرش جهانی را به دنبال دارد، 
اصالت و هویت امضاء کننده و نیز یکپارچگی پیام و تمامیت سند را تضمین 

می کند.
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در مشاغل انفرادی که مختص افراد حقیقی می باشند و معموالً دارای پروانه کسب 
از کد  یا تولیدی هستند بجای شناسه ملّی  جهت فعالیت های خدماتی، تجاری، 

ملی صاحب شغل استفاده می شود.

خرید کاال و خدمات
واحد های اقتصادی اجناسی را به قصد فروش و یا استفاده در بخش های داخلی و 
یا تولید محصولی، خریداری می نمایند. اگر اجناس خریداری شده به قصد استفاده 
مربوط  دارایی، در سر فصل حساب  به عنوان یک  باشد،  اقتصادی  واحد  در خود 
به خودش به ثبت می رسد ولی اگر جنس خریداری شده در یک واحد بازرگانی 
در  اینصورت  در  باشد،  است  شده  خریداری  فروش  به قصد  که  کاالیی  به عنوان 
اگر همان جنس  و  به عنوان موجودی کاال ثبت خواهد شد  و  حساب خرید کاال 
دریک واحد تولیدی به قصد استفاده در یک فرآیند تولید محصول، خریداری شده 
ثبت  به  مربوطه  اولیه در حساب های  مواد  و موجودی  اولیه  مواد  به عنوان  باشد، 

خواهند رسید.

نکته  هیئت وزیران در جلسه مورخه 1387/6/10 و پیشنهاد شماره 100/148444 
رییس جمهور،  راهبردی  و  نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت  مورخه 1386/11/24 
آیین نامه اختصاصی شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی را در 17 ماده 

صادر کرده است.
 طبق ماده )2( همان آیین نامه، تمامی اشخاص حقوقی موظفند طبق برنامه 
زمانی اعالمی سازمان های ثبت کننده، فرم درخواست شناسه ملی را تکمیل 
و همراه اسناد و مدارک الزم که توسط سازمان ثبت کننده اعالم می شود به 

سازمان های یاد شده ارائه نمایند.

نکته منظور از خدمات، انجام کارهایی را شامل می شود که برای انجام دهنده آن 
ایجاد درآمد می نماید به شرطی که مطابق با نوع فعالیت وی باشد.

فروش کاال و خدمات
منظور از فروش کاال، اجناسی را شامل می گردند که هدف از خرید آنها، فروش و 
کسب درآمد بوده است بنابراین، کاالهای خریداری شده ای که به قصد ایجاد سود 

به فروش رسیده اند، فروش کاال می نامند.
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فروش خدمات
افراد یا مؤسساتی که از طریق انجام کارهای خدماتی به سایر افراد یا مؤسسات اعم 
به آن فروش خدمات  از حقیقی و حقوقی، به کسب درآمد می پردازند، اصطالحاً 

گفته می شوند.

در بنگاه ها و مؤسسات اقتصادی سه نوع فروش وجود دارد که عبارت اند از:نکته
 فروش کاال یا محصوالت تولید شده 

 فروش خدمات 
 فروش اموال و دارایی ها

عوارض مالیات بر ارزش افزوده
عالوه بر نرخ مالیات بر ارزش افزوده، طبق ماده )38( قانون ارزش افزوده، نرخی 
را نیز به عنوان عوارض بر ارزش افزوده محاسبه و در نظر می گیرند که مخصوص 
شهرداری ها و دهیاری ها در ارتباط با کاال و خدمات مشمول این قانون عالوه بر 

نرخ مالیات موضوع ماده )16( این قانون می باشد.

موارد مشمول و غیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده

 کاالهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده
عرضه و فروش کلیه کاالها و ارائه خدمات در ایران، همچنین صادرات و واردات آنها، 
مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. بنابراین به جز کاالها و خدمات معاف، 

کلیه کاالها و خدمات مشمول اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهند بود.

 کاالهای غیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده )معاف(
مطابق ماده )12( قانون مالیات بر ارزش افزوده 17 قسم از کاالها به شرح هر بند 
از آنها اشاره  افزوده می باشند که به برخی  بر ارزش  آن مشمول معافیت مالیات 

می شود:
1 محصوالت کشاورزی فرآوری نشده

٢ دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان
٣ انواع کود، سم، بذر و نهال

٤ آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن 
نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان.

5 کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر، انواع کاغذ چاپ
6 کاالهای اهدایی به صورت بالعوض به وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی و نهاد های 
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عمومی غیر دولتی با تأیید هیئت وزیران و حوزه های علمیه با تأیید حوزه گیرنده 
هدایا.

7 کاالهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق 
مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون 

مشمول مالیات خواهد بود.
8 اموال غیر منقول 

9 انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی )انسانی، حیوانی و گیاهی( و 
خدمات توانبخشی و حمایتی 

10 خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
11 خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های 
قرض الحسنه مجاز و خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورس ها و 

بازارهای خارج از بورس.
ریلی،  جاده ای،  شهری  برون  و  درون  مسافری  عمومی  نقل  و  ات حمل  خدم  1٢

هوایی و دریایی 
1٣ فرش دستبافت

1٤ انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک 
وزارتخانه های علوم تحقیقات و فن آوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان 
وآموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از 

تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
15 خوراک دام و طیور

16 رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوا نوردی ویژه فرودگاه ها بر اساس فهرستی 
که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و 
ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

17 اقالم با مصارف صرفاً دفاعی )نظامی و انتظامی( و امنیتی بر اساس فهرستی که 
به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی 

و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. 
فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد 

بود.

 قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده
و  ایران  در  ارئه خدمات  و  کاالها  عرضه  مشمول  که  مقرراتی  و  قوانین  مجموعه 
همچنین واردات و صادرات کاالها به نحوی که تفاوت بین ارزش کاالها و خدمات 
عرضه شده با ارزش کاالها و خدمات خریداری یا تحصیل شده را مشخص نماید، 

شامل می شود.
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قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مشتمل بر 53 ماده و 47 تبصره در جلسه 
 )85( اصل  اسالمی طبق  اقتصادی مجلس شورای  مورخ: 1387/2/17 کمیسیون 
با  مجلس  موافقت  ز  ا پس  گردید.  تصویب  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در تاریخ 1387/3/2 به تأیید شورای نگهبان 

رسید.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده
طبق ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات بر ارزش افزوده مشخص 

گردیده است.
بر اساس همان ماده نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد )1/5%( می باشد. 
نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده مجموعًا با توجه به قانون برنامه 5 ساله توسعه 
جمهوری اسالمی ایران سالیانه یک درصد )1%( افزایش می یابد به گونه ای که در 
پایان برنامه مذکور نرخ آن به هشت درصد )8%( افزایش یابد. )تبصره 2 ماده 117 

قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران(.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاالهای خاص متفاوت از نرخ مالیات بر ارزش نکته
افزوده مندرج در ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. 

نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاالهای خاص به شرح زیر تعیین می گردد:
1 انواع سیگار و محصوالت دخانی )%12(  

٢ انواع بنزین و سوخت هواپیما می باشد. )%20(  

  موارد جرایم مالیاتی ارزش افزوده
مطابق ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن 
تکالیف مقرر و یا درصورت تخلف از مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، عالوه بر 
پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جریمه تأخیر مشمول جریمه ای به شرح ذیل 

خواهند بود:
1 عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد )75%( مالیات و 

عوارض متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد.
٢ عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات و عوارض متعلق

٣ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات و 
عوارض متعلق

معادل  شده،  اعالم  نمونه  طبق  صورتحساب  اطالعات  تکمیل  و  درج  عدم   ٤
بیست و پنج درصد )25%( مالیات و عوارض متعلق



65

5 عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل 
پنجاه درصد )50%( مالیات و عوارض متعلق

6 عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد )%25( 
مالیات و عوارض متعلق.

مطابق ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض 
به  تعلق جریمه ای  افزوده در موعد مقّرر، موجب  ارزش  بر  مالیات  قانون  موضوع 
میزان 2% درماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد 

بود.

مالیات بر ارزش افزوده دریافتی و پرداختی
هنگام  به  کارخانجات،  تولیدی  یا محصوالت  یا خدمات  کاال  فروشندگان  معموالً 
تنظیم صورتحساب فروش با توجه به سال مالی موردنظر و نرخ مالیات و عوارض 
عوارض  و  مالیات  فروش،  صورتحساب  مبلغ  بر  عالوه  خریداران  از  افزوده  ارزش 
ارزش افزوده نیز دریافت می نمایند که توسط خریدار پرداخت می گردد به همین 
و خریداران  افزوده  ارزش  عوارض  و  مالیات  دریافت کنندگان  فروشندگان  دلیل 

پرداخت کنندگان مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهند بود.
مالیات و عوارض دریافتی از خریداران، بایستی در مهلت مقرر )تا 15 روز پس از 
هر فصل گزارش اظهار نامه( به حساب سازمان امور مالیاتی واریز گردد که برای 

سازمان مربوطه مالیات و عوارض دریافتی از مودی مالیاتی محسوب خواهد شد.

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
طبق ماده 21 مودیان مالیاتی مکلفند اظهار نامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه 
اعالم می شود،  و  تعیین  مالیاتی کشور  امور  توسط سازمان  العملی که  و دستور 
مالیات  ترتیب مقرر تسلیم و  به  انقضاء هر دوره  تاریخ  از  حداکثر ظرف 15 روز 
متعلق به دوره را پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت 
کرده اند و قابل کسر می باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت 
مور  ا سازمان  توسط  و  تعیین  کشور(  کل  داری  نه  خزا ( دارایی  و  اقتصادی  امور 

مالیاتی کشور اعالم می گردد، واریز نماید. 
فرآیند اصلی تنظیم و تسلیم اظهارنامه در این نظام مالیاتی به قرار زیر می باشد:

الف( درج اطالعات عملیات خرید و فروش در نسخه پیش نویس اظهارنامه، که از طریق 
پست برای مودیان محترم ارسال گردیده و یا از طریق پایگاه اطالع رسانی این نظام 

مالیاتی به نشانی : www.vat.ir در دسترس می باشد.
ب( ثبت نام اطالعات اظهار نامه از طریق بخش »تسلیم اظهار نامه« در سامانه 
 www.evat.ir :اینترنتی عملیات الکترونیکی نظام مالیات بر ارزش افزوده به نشانی
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و ثبت نهایی اظهار نامه در این بخش )این امر با استفاده از نام کاربری و رمز عبور 
مودی که در مرحله ثبت نام در این نظام مالیاتی در اختیار مودیان گرامی قرار داده 

شده است صورت می پذیرد(.
سامانه  توسط  اظهارنامه  ثبت نهایی  از  پس  که  نامه،  اظهار  چاپی  نسخه  اخذ  ج( 

اینترنتی ارائه می گردد و مهر و امضاء مجاز کلیه صفحات آن.
د( تسلیم حضوری یا ارسال پستی )از طریق پست پیشتاز دو قبضه( به نشانی واحد 
خدمات مودیان ذیربط که از طریق نشانی اینترنتی: www.vst.ir/vatoffice قابل 

دسترسی می باشد.
قابل ذکر می باشد زمانی که مودی مالیاتی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خود 
را در پایان هر فصل به صورت اینترنتی و از سامانه مربوطه ارسال می نماید دریافت 
چاپی اظهارنامه ارسال شده بیشتر جنبه اطالع از موارد ارسالی و بایگانی در اسناد 

مالی می باشد.

 طبق ماده )8( قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که بر عرضه کاال نکته
مودی  به عنوان  نمایند  می  مبادرت  آنها  و صادرات  واردات  و  ارائه خدمات  و 

قانون خواهند شد. این  مقررات  که مشمول  شناخته شده 
  طبق ماده )10( قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر سال شمسی به چهار 

دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می شود.

گزارش های فصلی در پایان هر فصل طی اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده برای هر 
دوره تهیه و ارسال می گردد.
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شناسایی اعتبار مالیاتی و تسویه آن  
 

1 هرگونه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خرید توسط مودیان اعم 
از وارد کنندگان/ تولید کنندگان/ توزیع کنندگان / و صادرکنندگان که دراین نظام 
مالیاتی به عنوان عامل وصول و نه پرداخت کننده مالیات شناسایی می گردند، طلب 
کشورتسویه  مالیاتی  امور  سازمان  با  فصلی  به صورت  و  محسوب  دولت  از  ایشان 

می گردد.
از  یا  ایشان درزمان خرید  بابت مالیات های پرداختی  ٢ تسویه مطالبات مودیان 
طریق کسر از مطالبات دریافتی از خریداران و یا از طریق استرداد توسط سازمان 

امورمالیاتی کشور به ایشان صورت می پذیرد.

مأخذ محاسبه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده   

مالیات  و  عوارض  محاسبه  مأخذ  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون   )14( ماده  طبق 
ارزش افزوده، بهای کاال یا خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود. درمواردی  که 
صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و 
مدارک مثبته، احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه 
عوارض  و  مالیات  تعلق  روز  به تاریخ  مات  یاخد کاال  روز  بهای  عوارض  و  مالیات 
می باشد و در مورد برگشت کاال، فروشنده باید مالیات و عوارض مربوط به کاالی 

برگشت شده را به خریدار برگرداند.

وظایف و تکالیف قانونی مودیان مالیات بر ارزش افزوده  

1 ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده )طبق ماده 18(
٢  صدور صورتحساب )طبق ماده 19(

٣  وصول مالیات و عوارض )طبق ماده 20(
٤  تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده )طبق ماده 21(

5  ثبت و نگهداری اسناد و مدارک ) طبق ماده 34(
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شیوه محاسبه و ثبت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده  

در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تکالیف قانونی مربوطه و با توجه 
به رهنمودهای حسابداری جامعه حسابداران رسمی ایران در زمینه ثبت حسابداری 
و  مالیات  این  وصول  به  مکلف  و  شده  نام  ثبت  مودیان  افزوده  ارزش  بر  مالیات 

عوارض باید در دفاتر کل سر فصل حساب هایی با عناوین ذیل افتتاح گردد.
سایر حساب های دریافتنی مالیات بر ارزش افزوده خرید

سایر حساب های پرداختنی مالیات بر ارزش افزوده فروش
با توجه به اینکه تکالیف قانونی فعاالن اقتصادی مشمول وصول مالیات و عوارض به 
مأخذ بهای کاال یا ما به ازاء مربوط به ارائه خدمات از مشتریان می باشد مالیات های 

وصولی بررسی و فروش کاال یا ارائه خدمات عماًل حکم دیون مالیاتی را دارد.
از سوی دیگر مالیات و عوارضی را که مودیان مالیات بر ارزش افزوده به استناد 
صورتحساب های خرید خود در قبال دریافت کاال یا خدمات به مشمولین اجرای 
مالیاتی  کاری  بستان یا  اعتبار  حکم  در  می نمایند  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون 

خواهد بود.
بنابراین ثبت حسابداری موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، در زمینه مالیات و 
عوارض وصولی فروش )حساب سایر حساب های پرداختنی مالیات بر ارزش افزوده 
فروش و عوارض بر ارزش افزوده فروش( ثبت بستانکار و )حساب سایر حساب های 
ثبت  خرید(  افزوده  ارزش  بر  عوارض  و  خرید  افزوده  ارزش  بر  مالیات  دریافتنی 

بدهکار خواهد داشت.

نکته در ثبت تهاتر مالیات و عوارض ارزش افزوده چنانچه جمع مالیات و عوارض 
ارزش افزوده فروش < جمع مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید باشد آنگاه 
مودی مالیاتی بایستی با پرداخت وجه نقد حداکثر تا 15 روز پس از اتمام 
دوره گزارش فصلی نسبت به تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی اقدام نماید 
و در حالت عکس مابه التفاوت موجود تحت عنوان طلب از سازمان مالیاتی در 

دوره های بعدی لحاظ و مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
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