توافقنامه سطح خدمت "صدور گواهی ثبتنام مالیات بر ارزشافزوده"
 .1مقدمه

"صدور گواهی ثبتنام مالیات بر ارزشافزوده" خدمتی است که دولت به مردم ( )G2Cارائه میدهد .به موجب قانون
مالیات بر ارزش افزوده ،مودیان مالیاتی بنابر فراخوانهای سازمان در صورت مشمولیت در این نظام مالیاتی میبایست
نسبت به ثبتنام خود اقدام نمایند .بدین منظور سامانه مالیات بر ارزش افزوده امکان پیش ثبتنام و ثبت نام به صورت
الکترونیکی را برای مودیان فراهم کرده است .مودیان این نظام فقط یکبار جهت احراز هویت و بررسی اصالت مدارک
باید به اداره کل مربوطه مراجعه نمایند .همچنین پس از ارائه درخواست گواهینامه توسط مؤدی؛ از طریق وبگاه مالیات
بر ارزش افزوده امکان مشاهده درخواست توسط واحدهای خدمات مؤدیان و صدور گواهینامه فراهم است و اعتبار
گواهینامههای صادر شده نیز در این سامانه قابل مشاهده میباشد.
 .2هدف

به موجب قانون مالیات برارزش افزوده مودیان مالیاتی بنا بر فراخوانهای سازمان در صورت مشمولیت در این نظام
مالیاتی میبایست نسبت به ثبتنام خود اقدام نمایند.
 هدف از این توافقنامه ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور در راستای بهرهمندی از
بسیاری از خدمات الکترونیکی توسط مودیان محترم سازمان است .بدین معنا که سازمان امور مالیاتی کشور با
اعالم فراخوان به مودیان مشمول ثبتنام مالیات ارزش افزوده آنها را برای پیش ثبتنام و ثبتنام به صورت
الکترونیکی مطلع میسازد.
 این بیانیه ،سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت ،روشهای نظارت و مسئولیتهای سازمانی را در صورت
لزوم مشخص میکند.
 .3مسئولیت

 طبق ماده  18قانون مالیات برارزش افزوده و پیرو دستورالعمل شماره  506/96/260مورخ ،1396/03/01
سازمان امور مالیاتی اجازه دارد به تعیین وضعیت گواهینامه ثبت نام شامل تأیید ،اصالح و رد درخواست گواهینامه
مودیان مشمول ثبتنام مالیات بر رازش افزوده بپردازد .الزم به ذکر است تعیین وضعیت ثبتنام مودیان محترم
مالیاتی صرفا توسط روسای ذیربط امور مالیاتی یا معاون مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام
خواهد بود.
 طبق ماده  18قانون مالیات برارزش افزوده و پیرو دستورالعمل شماره  506/96/260مورخ ،1396/03/01
ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از درخواست و تکمیل مدارک توسط مودی ،با رعایت اعتبار گواهینامه قبلی
حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهینامه ثبتنام اقدام نمایند .انجام اقدامات مزبور توسط اداره
امور مالیاتی مانع از صدور به موقع گواهینامه ثبتنام برای مودیان نخواهد بود.


طبق ماااده  18قااانون مااالیااات برارزش افزوده و پیرو دساااتورالعماال شاااماااره  506/96/260مورخ
 1396/03/01چنانچه مودی ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواساات در سااامانه نساابت به تکمیل مدارک و
مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوطه (در صاااورت اعالم مسااائول پرونده) اقدام ننماید ،مأموران مالیاتی ذیربط
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موظفند با ذکر دالیل نساابت به رد درخواساات مودی و درج در سااامانه مالیات بر ارزش افزوده به منظور آگاهی
مودی برای رفع اشکال اقدام نمایند.
 طبق ماده  18قانون مالیات برارزش افزوده و پیرو دستورالعمل شماره  506/96/260مورخ 1396/03/01
گواهینامههای صادره صرفا از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی /محل فعالیت مودی که در
سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد .درصورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر
دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مودی ،چنانچه دالیل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به
مقصود باشد گواهی مذکور میبایست مجددا به آدرس قبلی ارسال شود و در صورت تغییر نشانی با ارائه مستندات
و اعمال تغییرات در سامانه طرح جامع و مالیات بر ارزش افزوده ضمن امحاء گواهینامه قبلی ،مودی نسبت به
درخواست جدید اقدام تا نسبت به صدور و ارسال گواهینامه ثبت نام اقدام و به نشانی جدید ارسال گردد.
 طبق ماده  18قانون مالیات برارزش افزوده و پیرو دستورالعمل شماره  506/96/260مورخ  1396/03/01در
هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصالح ،نام بنگاه اقتصادی بعنوان مودی " فاقد اعتبار" اعالم و در سامانه اعمال
گردد ،به صورت سیستمی ثبت نام وی غیرفعال و گواهینامه ثبت نام صادر شده نیز لغو میگردد .لیکن معامالت
مودی مشروط به احراز اصالت مبتنی بر حسابرسی مالیاتی ،تا تاریخی که اعتبار لغو نشده است قابل قبول است.
همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل ،وضعیت ثبت نام مودی از وضعیت "تأیید
شده"به وضعیت"لغو" تغییر یابد ،گواهینامه ثبتنام صادره به صورت سیستمی لغو میگردد.
 طبق ماده  18قانون مالیات برارزش افزوده و پیرو دستورالعمل شماره  506/96/260مورخ 1396/03/01
مودیان میتوانند با مراجعه به نشانی  www.evat.irبخش "ثبتنام" گزینه "درخواست صدور گواهینامه ثبت
نام" از وضعیت درخواست خود اطالع حاصل نمایند ،ضمنا منظور تکریم مودیان و تسریع در صدور گواهینامه
ثبتنام امکان ثبت درخواست صدور گواهینامه یک ماه قبل از انقضاء گواهینامه قبلی برای مودیان فراهم شده
است.
 طبق ماده  18قانون مالیات برارزش افزوده و پیرو دستورالعمل شماره  506/96/260مورخ 1396/03/01
کارفرمایان ،خریداران کاال و خدمات و فعاالن اقتصادی میتوانند با مراجعه به نشانی  www.evat.irدر صفحه
اصلی سامانه با انتخاب گزینه "بررسی اعتبار گواهینامه ثبت نام مودیان مالیات بر ارزشافزوده" از صدور و اعتبار
گواهینامه مودیان کسب اطالع نمایند.
 مساائولیت سااازمان امور مالیاتی کشااور طراحی و پیادهسااازی سااامانه عملیات الکترونیکی ثبتنام مالیات بر
ارزشافزوده برای مودیان محترم جهت صدور گواهی مربوطه است.
آدرس لینک قانون در اینترنت:

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/3/1/4/18
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/3/1/4/18/4334

ماده  18قانون مالیات برارزش افزوده" -مودیان مکلفند به ترتیبی که ساااازمان امور مالیاتی کشاااور تعیین و اعالم
مینماید نسبت به ارائه اطالعات درخواستی سازمان مذکور وتکمیل فرمهای مربوطه اقدام وثبتنام نمایند".
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دستورالعمل صدور گواهینامه (مصوبات داخلی) -دستورالعمل شماره  506/96/260مورخ 1396/03/01
 .4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی

 متقاضاای دریافت این مجوز مکلا اساات مسااتندات خود را از طریق سااامانه و ادارات مالیاتی به سااازمان امور
مالیاتی کشااور ارائه نماید .به عبارت بهتر مودی فقط یکبار جهت احراز هویت و بررساای اصااالت مدارک باید به
اداره کل مربوطه مراجعه نمایند و پس از ارائه درخواست گواهینامه توسط مؤدی؛ از طریق وبگاه مالیات بر ارزش
افزوده امکان مشاهده درخواست توسط واحدهای خدمات مؤدیان و صدور گواهینامه فراهم است.
 اطالعات خدمت بر روی ساااامانه عملیات الکترونیک مالیاتی ساااازمان امور مالیاتی کشاااور به آدرس اینترنتی
 http://www.evat.irقرار گرفته است.
 .5هزینهها و پرداختها

این خدمت به صورت رایگان به مودیان محترم مالیاتی ارائه میشود.
 .6دوره عملکرد

 این توافقنامه سطح خدمت تا زمانیکه ماده  18قانون مالیات برارزش افزوده و دستورالعمل شماره 506/96/260
مورخ  1396/03/01تغییر نکرده الزم اجرا است و کلیه مودیان محترم به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده
باید بنابر فراخوانهای سازمان در صورت مشمولیت در این نظام مالیاتی نسبت به ثبتنام خود اقدام نمایند.
 تذکر  :1گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان حائز شرایط ،در مرحله اول به صورت
موقت حسب نوع فعالیت (تولیدیها با اعتبار یکساله و خدماتیها و سایر فعالیتها دو دوره شش ماهه) و برای
مرحله دوم به صورت دائمی فاقد محدودیت زمانی صادر خواهد شد .در همین راستا مؤدیانی که قبالً برای آنان
گواهینامه های ثبت نام با مجموع اعتبار بیش از یک سال صادر شده است حائز شرایط دریافت گواهینامه ثبت نام
دائمی خواهند بود.
 تذکر  :2صدورگواهینامه ثبت نام دائمی برای مؤدیانی که از تاریخ الزم االجرا شدن این دستورالعمل ثبتنام
مینمایند منوط به انجام تکالیا قانونی از تاریخ مشمولیت خواهد بود
 .7خاتمه توافقنامه

 خدمت"صدور گواهی ثبتنام مالیات بر ارزشافزوده" تا زمانیکه ماده  18قانون مالیات بر ارزش افزوده و
دستورالعمل شماره  506/96/260مورخ  1396/03/01تغییر نکرده الزم اجرا است و کلیه مودیان محترم به
موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده باید بنابر فراخوانهای سازمان در صورت مشمولیت در این نظام مالیاتی
نسبت به ثبتنام خود اقدام نمایند.
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