
 

 

 

 

 عضً گرامی ي ارجمىد
 

 با سالم ٍ احتشام
سساًذ اتاق باصسگاًی، غٌایغ، هؼادى ٍ کطاٍسصی ایشاى عی ًاهِ ضواسُ بِ استحضاس هی

ّای هجلس ٍ کویتِ هالیاتی پژٍّصاػالم ًوَدُ است، هشکض  3/4/1397/ظ هَسخ 3234/43
کویسیَى التػادی هجلس با ّذف خشٍج اص هویض هحَسی، افضایص اػتواد بِ هؤدیاى، بْبَد 

سا هغشح  ساهاًِ هالیات بر ارزش افسٍدُفضای کسب ٍ کاس ٍ سفغ هطکالت تَلیذکٌٌذگاى پیطٌْاد 
 اًذ.ًوَدُ

عشاحاى ٍ پیطٌْاددٌّذگاى آى جایگضیي هطخػات هحتَایی ایي ساهاًِ کِ بش اساس اػالم  
ّای هستمین ٍ تسلین اظْاسًاهِ هالیات بش لاًَى هالیات 169ّای فػلی هَضَع هادُ گضاسش

 باضذ:اسصش افضٍدُ خَاّذ بَد بِ ضشح ریل هی

-ّای خَد سا تا حذی کِ تَسظ ساصهاى هطخع هیهؤدی هَظف است خشیذّا ٍ فشٍش – 1

 ًوایذ. ضَد دس ساهاًِ هؤدیاى ثبت

کٌذ، ػیٌاً بِ کاسپَضِ عشف همابل هٌتمل ای کِ هؤدی دس ساهاًِ هؤدیاى ثبت هیّش هؼاهلِ –2
 گشدد.هی

هؤدی، هَظف است هؼاهالتی سا کِ تَسظ دیگشاى ثبت ضذُ ٍ بِ ٍسیلِ ساهاًِ هؤدیاى بِ  – 3
غ اتفاق افتادُ باضذ کاسپَضِ ٍی اًتمال یافتِ است. تاییذ کٌذ. دس غَستی کِ هؼاهلِ هضبَس دس ٍال

تلمی خَاّذ « کتواى هؼاهلِ اًجام ضذُ»اها فشٍضٌذُ اص تاییذ آى خَدداسی کٌذ، ایي کاس بِ هٌضلِ 
 ضذ.

هاًذُ بذّی »ٍ « هاًذُ اػتباس»ساهاًِ هؤدیاى پس اص ثبت یا تاییذ ّش هؼاهلِ تَسظ هؤدی،  – 4
ٍ « هاًذُ اػتباس»کٌذ ِ سٍصسساًی هیٍی سا کِ هستٌذ بِ اظْاس خَد اٍ است، هحاسبِ ٍ ب« هالیاتی

 هؤدی دس ّش لحظِ بایذ بشای ٍی لابل هطاّذُ باضذ.« هاًذُ بذّی هالیاتی»

در ّر حال هعتبر است ٍ ساهاًِ هسبَر از کٌذ. ّایی کِ هؤدی دس ساهاًِ هؤدیاى ثبت هیفشٍش – 5

 کٌذ. ّا در هحاسبِ بذّی هالیاتی آًاى استفادُ هیآى
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کٌٌذ، پس اص تاییذ فشٍضٌذُ هؼتبش است ٍ دیاى ثبت هیؤهاًِ خشیذّایی کِ هؤدی دس ساه – 6
 گیشد.تَسظ ساهاًِ هضبَس بشای هحاسبِ اػتباس هالیاتی آًاى هَسد استفادُ لشاس هی

خشیذّایی کِ هؤدی دس ساهاًِ هؤدیاى ثبت کشدُ اها ٌَّص تَسظ فشٍضٌذُ تاییذ ًطذُ است،  – 7
ضٌاختِ هی ضَد، اػتباس هضبَس با دٍ ضشط صیش اص هالیات « اس هالیاتی دس اًتظاس تاییذاػتب»بِ ػٌَاى 

 گشدد.هؤدی دس آى دٍسُ کسش هی

  هؤدی دس پایاى دٍسُ هَسد ًظش، اص جوغ فشٍش ّای ثبت یا « اػتباس هالیاتی دس اًتظاس تاییذ»جوغ
 تاییذ ضذُ تَسظ ٍی دس ّواى دٍسُ بیطتش ًباضذ.

 حکن هٌجش بِ کاّص هالیات هؤدی ًسبت بِ دٍسُ لبل ًطَد. استفادُ اص ایي 

سازهاى هکلف است ترتیبی اتخار ًوایذ کِ اطالعات ثبت شذُ در ساهاًِ هؤدیاى بِ صَرت خَدکار ٍ  – 8

ّای سازهاى هٌتقل شَد. هؤدی تکلیفی برای ثبت هجذد ایي اطالعات در سایر سیستوی بِ سایر ساهاًِ
 ّای هستقین ًخَاّذ داشت.هکرر قاًَى هالیات 169ٍ  169ّای هَضَع هَاد اًِّا از جولِ ساهساهاًِ

تَاًٌذ اظْاسًاهِ هشبَط بِ هالیات ػولکشد خَد سا ًیض اص عشیك ساهاًِ هؤدیاى اسائِ هؤدیاى هی – 9
ّای هؤدی کٌٌذ. ساصهاى هَظف است تشتیبی اتخار کٌذ کِ اعالػات هشبَط بِ خشیذ ٍ فشٍش

اسًاهِ هالیات بش ػولکشد ٍی هٌتمل گشدد ٍ هؤدی تٌْا هَظف بِ ثبت سایش الالم ػیٌاً بِ اظْ
اعالػاتی هَسد ًیاص بشای هحاسبِ ػولکشد، ًظیش حمَق ٍ دستوضد، اجاسُ ٍ استْالکات باضذ. 
هؤدی دس غَست اسائِ اظْاسًاهِ هالیات بش ػولکشد دس ساهاًِ هؤدیاى، اص هضیت هزکَس دس ایي 

 تشتب بش آى بشخَسداس خَاّذ بَد..لاًَى ٍ احکام ه

ای دال بش تخلف هؤدی دست یابذ، هَظف است چٌاًچِ ساصهاى بِ هذاسن ٍ اسٌاد هثبتِ – 10
تَاًذ راساً در ّر حال، سازهاى ًویاختالف هالیاتی دًبال کٌذ ٍ ّای حلهَضَع سا اص عشیك ّیات

 ؤدیاى ًوایذ.اقذام بِ تشخیص ٍ هطالبِ هالیات از هؤدیاى عضَ ساهاًِ ه

ضایاى رکش است ساصهاى هالیاتی بِ جْت بین اص کاّص دسآهذّای هالیاتی ٍ حزف لذست هویض 
 باضذ.دس تؼییي هالیات هٌتمذ جذی تػَیب ٍ اجشایی ضذى ایي ساهاًِ هی

خَاّطوٌذ است ًظش خَد سا دس خػَظ ایي ساهاًِ دس اسشع ٍلت بِ اًجوي اسسال فشهاییذ تا 
 بٌذی بشای کویسیَى هالیات، کاس ٍ تاهیي اجتواػی اتاق ایشاى اسسال گشدد.جْت بشسسی ٍ جوغ
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