
 

 د/۲۶۰/۷۹۴۸بخشنامه: 

 

 تولیدکنندگان فعالیت افزودهارزش ضریب تعیین مورد در ۱۳۹۶ سال بودجه قانون( ۶) تبصره نحوه اجرای بند )ز(

 (ها سنگبری) حقیقی شخصیت با ساختمانی سنگ

 

 د/۷۹۴۸/۲۶۰شماره: 

 ۰۹/۱۱/۱۳۹۷تاریخ: 

 بخشنامه

قانون بودجه سال ( ۶بند )ز( تبصره ) د/۷۹۴۸/۲۶۰  

۱۳۹۶ 

۹۷ 

  

مخاطبین اصلی/ 

 ذینفعان

 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

 افزوده شهر و استان تهرانمدیران کل محترم مالیات بر ارزش

 هامدیران کل محترم امور مالیاتی استان

 بزرگ مودیان مالیاتی امور محترم مدیرکل

  

در مورد تعیین  ۱۳۹۶قانون بودجه سال ( ۶تبصره )نحوه اجرای بند )ز(  موضوع

 با ساختمانی سنگ تولیدکنندگان فعالیت افزودهضریب ارزش

 (ها سنگبری) حقیقی شخصیت

  

سازمان امور مالیاتی کشور "دارد:که مقرر می ۱۳۹۶قانون بودجه سال ( ۶در راستای حکم بند )ز( تبصره )

بند )ب( این افزوده موضوع هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزشگروهافزوده تواند مالیات بر ارزشمی

تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص  افزوده فعالیت آن بخشاعمال ضریب ارزش تبصره را با

افزوده هر فعالیت با ضریب ارزش ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود.هایی که مالیات آندوره

و با عنایت به "رسد.مان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میپیشنهاد ساز

افزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی و تأیید آن توسط وزیر محترم وقت امور تعیین ضریب ارزش

بارات خرید منظور تکریم مودیان و حل مشکالت مودیانی که قادر به مستندسازی اعتاقتصادی و دارایی، به

  



 گردد.نمی باشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابالغ می

افزوده برای شکل کشور، ضریب ارز ۱۳۹۶قانون بودجه سال ( ۶) تبصره( ز) بند از حاصل اختیار بر بنا -۱

محترم وقت امور  تعیین و به تأیید وزیر( %۱۳) درصد سیزده میزان به ساختمانی سنگ تولیدکنندگان فعالیت

وارض ت و عاقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیا

 باشد.اضر در انتهای زنجیره مشمولیت میحافزوده اشخاص حقیقی ارزش

افزوده رض ارزشیات و عواالم ، ساختمانی سنگ تولیدکنندگان فعالیت افزودهارزش ضریب تعیین در -۲

و  شده کاال منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبهعنوان بخشی از قیمت تمامبه

 یمت فروش نخواهند بود.قافزوده، مازاد بر وصول مالیات و عوارض ارزش

که مالیات و عوارض اقبل آنمو  ۱۳۹۶ سال مالیاتی هایدوره کلیه برای شده،تعیین افزودهارزش ضریب -۳

 آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در قانون مالیات« ۲۱۰»ماده ( ۲تذکر: به استناد تبصره )

که مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و شود، لذا درصورتیاظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می

ه قطعی شده بر اساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان کیینعوارض تع

   شود مالک عمل خواهد بود.محسوب می

 و اسناد نگهداری به ماقدا که ساختمانی سنگ تولیدکنندگان از دسته آن افزودهارزش عوارض و مالیات -۴

اند و خواهان استفاده از ضریب شده در قانون نمودهتعیین ییاجرا فرآیندهای مطابق مقررات اجرای و مدارک

افزوده تعیین باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشمزبور نمی

 شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود.می

افزوده مودیان مزبور با توجه به افزوده و مالیات و عوارض ارزشو عوارض ارزشمأخذ محاسبه مالیات  -۵

 شود:شده به شرح ذیل تعیین میضریب تعیین

 افزوده هر دورهکل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش× ضریب ارزش افزوده 

افزوده عوارض ارزش ده هر دوره = مالیات وافزومأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش× نرخ مالیات و عوارض 

 هر دوره

   

 بود خواهد االجرازمال دستورالعمل این نامثبت مشمول اقتصادی فعاالن کلیه برای دستورالعمل این مفاد -۶

( ز) بندموضوع عوارض و مالیات از کمتر اظهارنامه تسلیم یا و اظهارنامه تسلیم عدم یا نامثبت عدم بنابراین

 شدهیاد بند راستای در که هاییمانع از اعمال این دستورالعمل برای پرونده ۱۳۹۶قانون بودجه سال  ۶ تبصره

 .بود نخواهد گیرندمی قرار رسیدگی مورد



 اظهارنامه ارائه ازجمله قانونی تکالیف سایر رعایت به مکلف کماکان ساختمانی سنگ تولیدکنندگان -۷

 پرداخت مالیات و عوارض و ارائه اسناد و مدارک خواهند بود. دوره، هر افزودهارزش بر مالیات

 از عوارض و مالیات مشمول خدمات و کاال خرید زمان در اندمکلف ساختمانی سنگ تولیدکنندگان -۸

 دریافت با را شده مطالبه عوارض و مالیات افزوده،ارزش بر مالیات نظام در شدهنامثبت مشمول مودیان

 های مودیان مشمول واریز نمایند.سایر مقررات به حساب رعایت و صورتحساب

ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت الزم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد  -۹

 های مستقیم اعمال نمایند.قانون مالیات« ۱۹۱»و « ۱۶۷»مواد 

شده در قانون مالیات بر و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی -۱۰

 باشد.االجرا میافزوده الزمارزش

 محمد مسیحی                                                                    

 افزودهمعاون مالیات بر ارزش                                                                       

:دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات مرجع پاسخگویی :خارجی -?   داخلی: *-?:دامنه کاربرد

 بر ارزش افزوده

 ۳۶۰۵۵۱۷۷تلفن: 

  

معاونت مالیات بر ارزش مرجع ناظر: :مدت اجرا :تاریخ اجرا

 افزوده

   : فیزیکی/سیستمینحوه ابالغ

                       ( :تاریخ و شماره)  منسوخ ی ها بخشنامه  

  

  

 

 مواد قانونی وابسته

مأخذ محاسبه مالیات، بهای کاال یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود  -۱۴ ماده  

 آن خودداری شود ویا.. نباشد ویا از ارائه
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