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تِ گعاضش ضساًِ هالیاتی ایطاى ،زض عػط حاضط ساظهاىّا ٍ هؤسسات اعن اظ زٍلتی ٍ غیطزٍلتی تطای
تحمك اّساف ذَیص هیوَضٌس تِ اًحای گًَاگَى ضضایت ّط چِ تیطتط ضْطًٍساى ضا فطاّن ًوایٌس .زض
ایي هیاى ساظهاى اهَض هالیاتی ًیع اظ ایي لاعسُ هستثٌا ًثَزُ ٍ تطای ضضایتهٌسی ّط چِ تیطتط هَزیاى اظ
ّیچ وَضطی زضیغ ًٌوَزُ ٍ تا تْطُگیطی اظ ضٍشّا ٍ ٍسایل گًَاگَى ٍ ًیع گواضزى ًیطٍّای هاّط ٍ
واضآظهَزُ زض ترصّای اجطائی ّوَاضُ تالش زاضتِ است تِ تعییي ٍ تطریع زلیك زضآهس هطوَل
هالیات فعاالى التػازی ّوت گواضز .گفتٌی است هعوَالً تطای تعییي زضآهس هطوَل هالیات هَزیاى،
اطالعات هالی ٍ لطاضزازّای فیهاتیي آًاى اظ اّویت فطاٍاًی تطذَضزاض تَزُ تِطَضیوِ زض تطذی اظ
هَاز لاًَى هالیاتّای هستمین هؤوساً تِ ایي هَضَع اضاضُ ضسُ است.
ّواىطَض وِ اضاضُ ضس هأهَضاى هالیاتی وِ زض تعییي زضآهس هطوَل هالیات هَزیاى زذالت زاضًس تایس
عالٍُ تط آًىِ اظ زاًص ٍ هْاضت وافی زض اهَض حساتساضی ٍ حساتطسی تطذَضزاض هیتاضٌس تِ اطالعات
هالی ضاهل زفاتط لاًًَی ،غَضتحسابّا ،فاوتَضّا ٍ ً ...یع زستطسی زاضتِ تاضٌس.
تسیْی است زاضتي چٌیي هساضوی اظ سَی هَزیاى ٍ اضائِ آىّا تِ هأهَضاى هالیاتی زض تعییي هالیات حمِ
آًاى تسیاض هؤثط تَزُ ،ظیطا هأهَضاى ضسیسگی وٌٌسُ تِ سَْلت ٍ تِزضستی هیتَاًٌس زضآهس هطوَل
هالیات هَزیاى ضا تعییي ًوَزُ ٍ اظ ایي حیث اذتالفات هالیاتی ًیع تِ حسالل هوىي واّص یاتس .الثتِ ایي
اهط تًَِتِ ذَز هَجة هیضَز وِ ضضایتهٌسی هَزیاى افعایص یافتِ ٍ زضًتیجِ ٍغَل هالیات زض
وَتاّتطیي ظهاى هوىي هیسط گطزز .ضوٌاً اظ اتعاضّای زیگطی وِ هأهَضاى هالیاتی هیتَاًٌس تساىّا
استٌاز ًوایٌس غَضتحسابّای هٌسضج تِ ضواضُ التػازی هَزیاى هیتاضس وِ لاًَىگصاض العاهات ٍ
تىالیف ذاغی تطای فعاالى التػازی زض ًرط گطفتِ است وِ زض ازاهِ تِهٌرَض آگاّی ّطچِ تیطتط،
آییيًاهِ اجطایی هَضَع تثػطُ ( )3هازُ ( )969اغالحی لاًَى هالیاتّا هَضزتطضسی ٍ هطالعِ لطاض
هیگیطز.
نحوه صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادی
اضراظ حمَلی ٍ غاحثاى هطاغل هَضَع لاًَى هىلفاًس تطای فطٍش واال ٍ عطضِ ذسهات ذَز
غَضتحساب غازض ٍ ضواضُ التػازی ذَز ٍ ذطیساض ضا تط ضٍی غَضتحسابّا ،لطاضزازّا ٍ سایط اسٌاز
هطاتِ زضج ًوایٌس.
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ضوٌاً گفتٌی است چٌاًچِ ذطیساض واال ،ذسهت ٍ یا زاضایی هىلف تِ ثثتًام زض ًرام هالیاتی ًثاضس ٍ یا
اظجولِ اضراظ حمیمی هػطفوٌٌسُ ًْایی ٍ یا اضراظ حمیمی هَضَع هازُ  89لاًَى (فعالیتّای
وطاٍضظی ،زاهپطٍضی ،زاهساضی ،پطٍضش هاّی ٍ ظًثَضعسل ٍ پطٍضش طیَض ،غیازی ٍ هاّیگیطی،
ًَغاىزاضی ،احیای هطاتع ٍ جٌگلّا ،تاغات اضجاض اظ ّط لثیل ٍ ًریالت) تاضس ،العاهی تِ زضج ضواضُ
التػازی ذطیساض زض غَضتحساب غازضُ ًرَاّس تَز.
اهم موارد ثبتنام از سوی صاحبان مشاغل
هْنتطیي ًىاتی وِ غاحثاى هطاغل تایس زض ثثتًام ضعایت ًوایٌس عثاضتٌس اظ:
 -9غاحثاى هطاغل هىلف تِ ثثتًام ،هیتایست تطای ّط ٍاحس ضغلی یا تطای ّط هحل ،جساگاًِ زض
ًرام هالیاتی ثثتًام ًوایٌس.
 -2چٌاًچِ غاحثاى هطاغل هَضَع آییيًاهِ هصوَض تط اساس هجَظ غازضُ اظ ططف هطاجع شیغالح،
تیص اظ یه هحل فعالیت تطای ّواى هجَظ زاضتِ تاضٌس ،تطای تواهی ایي هحلّا فمط یه ثثتًام
غَضت ذَاّس گطفت ٍ تٌا تط اعالم هؤزی یىی اظ ایي هحلّا ،تِعٌَاى هحل اغلی فعالیت
هطرع ٍ سایط هحلّا تِعٌَاى ضعثِهٌرَض ذَاّس ضس .زض غَضت عسم اًتراب هؤزی ،تعییي هحل
اغلی فعالیت تِ تطریع ساظهاى ذَاّس تَز.
 -3چٌاًچِ غاحثاى هطاغل هَضَع آییيًاهِ هصوَض زض یه هحل تیص اظ یه فعالیت ضغلی زاضتِ
تاضٌس ،هىلف تِ یه ثثتًام تطای ولیِ فعالیتّای ضغلی هحل هصوَض هیتاضٌس.
 -4زض هَضز واضگاُّا ٍ ٍاحسّای تَلیسی وِ ًَع فعالیت آًاى ایجاز زفتط یا فطٍضگاُ زض یه یا چٌس
هحل زیگط ضا التضاء ًوایس ،هؤزی هیتَاًس تطای ولیِ هحلّای هصوَض یه ثثتًام تِ ًطاًی وِ
تِعٌَاى هحل اغلی فعالیت اعالم هیًوایس ،اًجام ٍ یه فمطُ اظْاضًاهِ تطای ولیِ زضآهسّای
حاغل اظ فعالیتّای ذَز تسلین ًوایس .زض ایي غَضت تطای هؤزی هعتَض یه پطًٍسُ تِ ًطاًی وِ
اعالم هیًوایس ،تطىیل هیضَز.
 -5هطاغلی وِ تِغَضت هطاضوت هسًی اعن اظ لْطی یا اذتیاضی ازاضُ هیضًَس ،تِعٌَاى یه هؤزی
زض ًرام هالیاتی ثثتًام ذَاٌّس ضس .غاحثاى هطاغل هصوَض هىلفاًس زض ظهاى ثثتًام ،اطالعات
هَضزًیاظ ولیِ ضطوا ٍ ًسثت سْن ّط ضطیه ضا اعالم ًوایٌس.
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 -6هطوَلیي ثثتًام هىلفاًس ّطگًَِ تغییطات اظجولِ ،اًحالل ،تعطیلی فعالیت زائن یا هَلت
(تعلیك)[ ،تغییط ًام ،تغییط ضغل ،تغییط ًطاًی ،تثسیل فعالیت اًفطازی تِ هطاضوتی ٍ یا تالعىس ،تغییط
ضطوا (اذتیاضی یا لْطی) ٍ یا سایط هَاضز ضا حساوثط ظطف هست زٍ هاُ اظ تاضید اًجام یا ٍلَع
تغییطات تِ ساظهاى اعالم ًوایٌس.
تکالیف فعاالن اقتصادی در خصوص ارسال فهرست معامالت
اضراغی وِ هطوَل اضسال فْطست هعاهالت هیتاضٌس عثاضتٌس اظ:
الف) ولیِ اضراظ حمَلی؛
ب) غاحثاى هطاغلی وِ حسة ًَع ٍ یا حجن فعالیت جعٍ گطٍُ اٍل هَضَع هازُ  2آییيًاهِ اجطایی
هازُ  95لاًَى هحسَب هیضًَس؛
ج) غاحثاى هطاغل هطوَل اجطای لاًَى هالیات تط اضظشافعٍزُ؛
اضراظ هطوَل آییيًاهِ هصوَض هىلفاًس فْطست هعاهالت ذَز ضا هطاتك الالم اطالعاتی هٌسضج زض
ساهاًِ هعاهالت تْیِ ٍ اضسال ًوایٌس .فْطست هعاهالت حساوثط زض هماطع سِهاِّ (فػلی) تْیِ ٍ تا یه
هاُ ٍ ًین پس اظ پایاى ّط فػل تِغَضت الىتطًٍیىی اظ ططیك زضگاُ ایٌتطًتی ساظهاى تطای ساهاًِ
هعاهالت اضسال ٍ یا تِغَضت لَح فططزُ زض لالة اطالعات زضذَاستی ساظهاى تِ ازاضُ اهَض هالیاتی
اضائِ ضَز .چٌاًچِ اًتْای سال هالی اضراظ حمَلی زض ذالل یىی اظ فػَل سال ضوسی تاضس ،ایي
اضراظ هىلفاًس تطای آى فػل زٍ فْطست هعاهلِ تٌرین ٍ اضسال ًوایٌس .تًِحَیوِ اظ اتتسای فػل تا
پایاى سال هالی ذَز یه فْطست هعاهلِ ٍ ّوچٌیي اظ اتتسای سال هالی تا پایاى آى فػل ًیع یه
فْطست هعاهالت زیگط اضسال ًوایٌس.
ساظهاى هیتَاًس توام یا تطذی اظ اضراظ هطوَل ضا هىلف ًوایٌس وِ فْطست هعاهالت ذَز ضا تِ
تفىیه ّط غَضتحساب ،اظ ططیك زضگاُ ایٌتطًتی ساظهاى تطای ساهاًِ هعاهالت اضسال ًوایٌس.
چٌاًچِ هعاهالت اًجامضسُ تِغَضت اضظی غَضت پصیطفتِ تاضس ،تایس هثالغ اضظیًَ ،ع اضظً ،طخ تطاتطی
اضظ (ًطخ اضظ هَضز هعاهلِ) ٍ هعازل ضیالی هعاهلِ اًجامضسُ زض غَضتحسابّا ٍ اسٌاز زضآهسی غازضُ ٍ
ّوچٌیي زض فْطست هعاهالت اضسالی ،لیس ضَز.
ساظهاى هیتَاًس حسة ضطٍضت جْت تسْیل زض اضسال فْطست هعاهالت ٍ هطاتك تا هاّیت اطالعات،
تا هَافمت ٍظیط اهَض التػازی ٍ زاضایی تاظُ ظهاًی زضیافت اطالعات ضا افعایص ٍ یا ضٍش زضیافت
اطالعات ضا تغییط زّس.
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الظم تِ شوط است طی ترطٌاهِ اغالحی ،هْلت اضسال اطالعات هعاهالت فػل پاییع سال  9395تا پایاى
فطٍضزیي سال  9396توسیس ضسُ است.
ّوچٌیي اضسال اطالعات ٍاضزات ٍ غازضات واال ٍ ذسهات هیتایس تا زضج ضواضُ وَتاغ اظْاضًاهِ
گوطوی ٍ وس گوطن تطذیع وٌٌسُ ٍ ضواضُ اذتػاغی اضراظ ذاضجی حسة هَضز غَضت
پصیطز.
موارد عدم شمول ارسال فهرست معامالت
هَاضز شیل هطوَل اضسال فْطست هعاهالت ًویگطزًس:
 )9ذطیسٍفطٍش ٍ سَز ٍ واضهعز اٍضاق تْازاض؛
 )2ذطیسٍفطٍش سْام ٍ سْنالططوِ ٍ حك تمسم سْام یا سْنالططوِ؛
 )3سَز ٍ واضهعز ٍ جطیوِّای تاًهّا ،غٌسٍق تعاٍى ،غٌسٍقّای حوایت اظ تَسعِ ترص
وطاٍضظی ،هؤسسات اعتثاضی غیط تاًىی هجاظ ٍ غٌسٍقّای لطؼالحسٌِ؛
 )4سَز سْام ٍ سْنالططوِ؛
 )5حـك عـضَیت اعضاء هجاهع حطفِای ،احعاب ٍ اًجـويّا ٍ تطىلّای غـیطزٍلتی زاضای هـجَظ اظ
هـطاجـع شیغالح؛
 )6ووهّا ،جَایع ٍ ّسایای تالعَؼ؛
 )7هثالغی وِ تحت عٌاٍیي جطیوِ یا ذساضت ،اًَاع عَاضؼ ٍ هالیات (تِاستثٌاء هالیات ٍ عَاضؼ
لاًَى هالیات تط اضظشافعٍزُ) حك ثثت ،حك توثط ،حمَق گوطوی ٍ هَاضز هطاتِ ،تِ زستگاُّای
اجطائی پطزاذت هیگطزز؛
 )8حمَق ٍ زستوعز پطزاذتی هَضَع فػل سَم اظ تاب سَم لاًَى هالیاتّای هستمین؛
ٍ )9جَُ پطزاذتی تاتت حك ًگْساضی (ضاضغ) ساذتواى هحل فعالیت ٍ آتًَواىّای پطزاذتی.
ضایاى گفتي است زض ّط غَضتحساب ذطیس اظ اضراظ حمیمی تا هیعاى  %5هثلغ حسًػاب هعاهالت
وَچه هَضَع تثػطُ یه هازُ ( )3لاًَى تطگعاضی هٌالػات ،العاهی تِ زضج ضواضُ التػازی
فطٍضٌسُ زض فْطست ذطیس ًویتاضس .ذطیساضاى ،اطالعات ذطیسّای هصوَض ضا زض فْطست هعاهالت
ذطیس تا عٌَاى «هعاهالت ووتط اظ  %5حسًػاب» زضج ٍ اضسال ًوایٌس.
ّوچٌیي فطآیٌس اضسال ٍ زضیافت اطالعات هعاهالتی وِ هحطهاًِ هیتاضس ،هتٌاسة تا ٍضعیت
اضسالوٌٌسُ ٍ هاّیت اطالعات ،تا ّواٌّگی زستگاُ اجطایی شیضتط ٍ هَافمت ساظهاى تعییي ذَاّس
ضس.
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موارد ابطال شماره اقتصادی
زض هَاضز شیل ضواضُ التػازی تاطل هیگطزز:
 )9فَت اضراظ حمیمی؛
 )2اعالم اضراظ حمیمی هثٌی تط ذاتوِ فعالیت التػازی؛
 )3اًحالل اضراظ حمَلی ثثتضسُ پس اظ اتوام عولیات تػفیِ ٍ اعالم ذتن تػفیِ ٍ سایط اضراظ
حمَلی پس اظ لغَ هجَظ فعالیت؛
 )4غسٍض حىن هطاجع لضایی هثٌی تط اتطال ضواضُ التػازی.
عسم اًجام تىالیف همطض زض آئیيًاهِ هصوَض ٍ زستَضالعولّای هطتثط هطوَل جطائن همطض زض لاًَى
هیتاضس .ایي حىن هاًع اجطای زیگط لَاًیي هَضَعِ ًرَاّس تَز.
جرائم
عسم اًجام ّط یه اظ تىالیف همطض زض هازُ  969لاًَى هطوَل جطیوِّای همطض زض هازُ هصوَض تِ ضطح
ظیط هیتاضس .جطائن هصوَض تا ضعایت هْلت همطض زض هازُ ( )957لاًَى لاتل هطالثِ ذَاّس تَز.
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عسم اضائِ فْطست هعاهالت اًجامضسُ تِ ساظهاى طثك ضٍشّای
تعییيضسُ
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هثلغ هعاهالتی وِ فْطست آىّا
اضائِ ًطسُ است

زض غَضت اًجام ترلفات هَضَع ضزیفّای یه الی سِ جسٍل فَقالصوط زض ّط هعاهلِ ،جطیوِ
لاتلهحاسثِ ٍ هطالثِ حساوثط هعازل  %2هثلغ ّواى هعاهلِ ذَاّس تَز.
زض ذاتوِ اهیس است هطالة هططحضسُ تتَاًس زض حسي اًجام ٍظایف ٍ تىالیف فعاالى التػازی هؤثط ٍ
هفیس ٍالع گطزز.
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