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  دستورالعمل اصالحی
  الف  98  قانون مالیات بر ارزش افزوده» 18«ماده   

  

  امور مالیاتی شهر و استان تهران  مخاطبین 
  ها ادارات کل امور مالیاتی استان

  صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده  موضوع

نـام در   ع چگونگی ثبت نام و فرایند صدور گواهینامـه ثبـت   ) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضو18در راستاي ماده (
  هـاي   نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینکه برابـر اطالعـات واصـله، فراینـد بررسـی درخواسـت و صـدور گواهینامـه        

تسـریع و  یاد شده مشکالتی را براي برخی از مؤدیان محترم مالیاتی ایجاد نمـوده اسـت، لـذا بـه منظـور تکـریم مؤدیـان و        
  دارد: مقرر می نام ثبت تسهیل صدور گواهینامه 

   نام شرایط صدور گواهینامه ثبت  
   ؛www.tax.gov.irنام نهایی مؤدي در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی  ثبت  .1

یات بـر ارزش افـزوده توسـط مـؤدي در سـامانه مالیـات بـر        نام در نظام مال  ارائه درخواست صدور گواهینامه ثبت  .2
 ارزش افزوده؛

ــده مــؤدي مطــابق دســتورالعمل راســتی   .3 ــه شــماره  آزمــایی ثبــت  راســتی آزمــایی و تکمیــل اطالعــات پرون نــام ب
 ؛01/11/1392/د مورخ 4697/260

  نام توسط واحدهاي خدمات مؤدیان نحوه صدور گواهینامه ثبت  
نام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده بـه نشـانی    متقاضی گواهینامه ثبت  مراجعه به فهرست مؤدیان .1

www.evat.ir/admin  توسـط کـاربران خـدمات    » نـام  صدور گواهینامـه ثبـت   «زیر منوي » نام گواهینامه ثبت «در منوي
 مؤدیان؛

نـام ایـن دسـتورالعمل توسـط کـاربران       قسـمت شـرایط صـدور گواهینامـه ثبـت      » 3«و  »1«بررسی و تأیید بنـدهاي   .2
 خدمات مؤدیان؛

/د2729/260  
11/06/1398  

 دارد

: شماره  
: خیتار  

: وستیپ  

/د2729/260  
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نام توسـط کـاربران خـدمات مؤدیـان در سـامانه مالیـات بـر ارزش افـزوده در           تعیین و پیشنهاد نوع گواهینامه ثبت .3
کارتابـل رئـیس امـور مالیـاتی ذیـربط جهـت       و ارسال به » نام  صدور گواهینامه ثبت«زیر منوي » نام گواهینامه ثبت «منوي 

 تأیید نهایی؛  

نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده براي مؤدیان حـائز شـرایط، در مرحلـه اول بـه       گواهینامه ثبت  تذکر:
هـا دو دوره شـش    هـا و سـایر فعالیـت    ها با اعتبار یکساله و خدماتی صورت موقت حسب نوع فعالیت (تولیدي

ه دوم به صورت دائمی فاقد محدودیت زمانی صادر خواهد شد. در همین راستا مؤدیـانی  ماهه) و براي مرحل
هاي ثبت نام با مجموع اعتبار بیش از یک سال صادر شـده اسـت حـائز شـرایط      که قبالً براي آنان گواهینامه

  دریافت گواهینامه ثبت نام دائمی خواهند بود.  
  دیـانی کـه از تـاریخ الزم االجـرا شـدن ایـن دسـتورالعمل ثبـت نـام          ضمناً صدورگواهینامه ثبـت نـام دائمـی بـراي مؤ    

  می نمایند منوط به انجام تکالیف قانونی از تاریخ مشمولیت خواهد بود؛  
  » نـام  گواهینامـه ثبـت   «مراجعه رئـیس امـور مالیـاتی بـه بخـش مـدیریت سـامانه مالیـات بـر ارزش افـزوده منـوي             .4

نـام آنـان توسـط     و مشاهده فهرست مؤدیانی که درخواست گواهینامه ثبـت  » نام تعیین وضعیت گواهینامه ثبت «زیر منوي 
کاربران خدمات مؤدیـان تأییـد شـده اسـت بـراي بررسـی، کنتـرل، ثبـت شـماره سـریال فـرم گواهینامـه و تأییـد صـدور               

  با درج دالیل؛» رد درخواست«نام یا  گواهینامه ثبت 
باشـد   نام مـی  تأیید، اصالح و رد درخواست گواهینامه ثبت نام شامل  تعیین وضعیت گواهینامه ثبت تذکر:

  بود.  که صرفاً توسط رؤساي امور مالیاتی ذیربط یا معاون ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهد
نـام   نام و تأیید آن توسط معاون یا رئـیس امـور مالیـاتی ذیـربط گواهینامـه ثبـت       پس از تعیین نوع گواهینامه ثبت  .5

هـاي مخصـوص جهـت امضـاء      بل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مؤدیان موظفند نسبت به چاپ آن در فرممؤدي قا
 معاون یا رئیس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند؛

سـاعت   48ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از درخواست و تکمیل مدارك توسط مؤدي، حداکثر ظرف مدت  .6
م اقدام نمایند. انجام اقدامات مزبور توسـط اداره امـور مالیـاتی مـانع از صـدور بـه موقـع        نا  نسبت به صدور گواهینامه ثبت

 نام براي مؤدیان نخواهد بود؛  گواهینامه ثبت
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چنانچه مؤدي ظرف مدت یک هفته از تاریخ درخواست در سامانه نسبت به تکمیل مـدارك و مراجعـه بـه اداره     .7
ول پرونده) اقدام ننماید، مأموران مالیاتی ذیربط موظفند با ذکـر دالیـل نسـبت    امور مالیاتی مربوطه (در صورت اعالم مسئ

 به رد درخواست مؤدي و درج در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به منظور آگاهی مؤدي براي رفع اشکال اقدام نمایند؛

محـل فعالیـت مـؤدي کـه      هاي صادره صرفاً از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ گواهینامه .8
در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. درصورت عودت گواهی مزبور توسط پست بـه هـر   
دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مؤدي، چنانچه دالیل ارائه شده به لحاظ راستی آزمـایی کـافی بـه مقصـود     

به آدرس قبلی ارسال شـود و درصـورت تغییـر نشـانی بـا ارائـه مسـتندات و اعمـال         بایست مجدداً  باشد گواهی مذکور می
تغییرات در سامانه طرح جامع و مالیات بر ارزش افزوده ضمن امحاء گواهینامه قبلی، مؤدي نسـبت بـه درخواسـت جدیـد     

 اقدام تا نسبت به صدور و ارسال گواهینامه ثبت نام اقدام و به نشانی جدید ارسال گردد؛

تحویل گواهینامه ثبت نام در موارد خاص به مؤدیان احراز هویـت شـده در محـل ادارات امـور      کر:تذ
  باشد.      مالیاتی با تأیید مدیر کل یا معاونین یا رؤساي امور مالیاتی مربوط حسب مورد بال مانع می

به معاونـت مالیـات    "عتبارفاقد ا "در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصالح، نام بنگاه اقتصادي بعنوان مؤدي  .9
گـردد.   لغو مـی نام صادر شده نیز   فعال و گواهینامه ثبت نام وي غیر بر ارزش افزوده اعالم گردد، به صورت سیستمی ثبت 

لیکن معامالت مؤدي مشروط به احراز اصالت مبتنی بر حسابرسی مالیاتی، تا تاریخی که اعتبار لغو نشده است قابـل قبـول   
تأییـد  "نام مـؤدي از وضـعیت     صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبت است. همچنین در

 گردد؛ نام صادره به صورت سیستمی لغو می  تغییر یابد، گواهینامه ثبت "لغو"به وضعیت"شده
 

هینامـه  درخواسـت صـدور گوا  "گزینـه   "نـام   ثبـت  " بخـش  www.evat.ir نشانیتوانند با مراجعه به  مؤدیان می .10
و تسریع در صـدور گواهینامـه    به منظور تکریم مؤدیاناز وضعیت درخواست خود اطالع حاصل نمایند، ضمناً  "نام ثبت 
  فراهم شده است؛ امکان ثبت درخواست صدور گواهینامه یک ماه قبل از انقضاء گواهینامه قبلی براي مؤدیاننام  ثبت 

در  www.evat.irمراجعـه بـه نشـانی    تواننـد بـا    اقتصـادي مـی   نخریداران کـاال و خـدمات و فعـاال   کارفرمایان،  .11
از صـدور و   "نـام مؤدیـان مالیـات بـر ارزش افـزوده      بررسی اعتبار گواهینامـه ثبـت   "صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه 

 اعتبار گواهینامه مؤدیان کسب اطالع نمایند؛
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و 30/02/1388مـورخ   4936، 05/02/1388مـورخ   2815شـماره   هاي دستورالعمل، بخشنامه صدور ایناز تاریخ  .12
مـورخ   515/95/260، 18/12/1393مـورخ   539/93/260هاي شماره  و همچنین دستورالعمل 18/12/1388مورخ  30392

 گردد.   ملغی االثر می 01/03/1396مورخ  506/96/260و  03/06/1395

ررسی و کنترل کلیه موارد فوق بـه عهـده مـأموران مالیـاتی ذیـربط بـوده و مـدیران کـل امـور          بدیهی است مسئولیت ب     
  . هاي الزم را اعمال خواهند نمود مالیاتی مربوطه نیز نظارت

  
  
  
  
  
  
  
  

  دفتر نظارت بر امور اجرايي ارزش افزوده مرجع پاسخگوئی:      خارجی  -       2 داخلی - 1دامنه کاربرد: 
  ٠٢١- ٣٣٩٥٠٥٦٨تلفن:   

  تاریخ اجرا: 
01/07/1398  

   مدت اجرا:
  نامحدود

   مرجع ناظر:
  معاونت ماليات بر ارزش افزوده

   نحوه ابالغ:
  / سيستميفيزيكي

  بخشنامه هاي منسوخ(شماره و تاریخ):
  گیرندگان رونوشت:

  ـ جناب آقاي پارسا رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور براي استحضار. 
  معاون محترم وزیر و دبیر هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار براي استحضار.  آقاي دهقان دهنوي جناب ـ 

  ـ جامعه مشاوران رسمی مالیاتی براي اطالعـ امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوري.                                                  
  حراست سازمان براي اطالع.ـ دفتر مرکزي                                      .                                                      استحضارمعاونین محترم سازمان براي ـ 

  ـ دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازي مالیاتی براي اطالع.                                                                                       .ـ دادستانی انتظامی مالیاتی براي اطالع
   ربنایی دیوانـ گروه حسابرسی هیأت دوازدهم امور اقتصادي و زی                                                                                               .ـ شوراي عالی مالیاتی براي اطالع

  کشور براي اطالع.محاسبات                                              ـ دفتر حقوقی براي درج در بانک اطالعات بخشنامه ها.                      
  اتر ستادي معاونت مالیات بر ارزش افزوده براي اطالع.ـ دف     .                            ـ مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صالحیت حرفه اي براي اطالع 

 .                                                      ـ مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات براي اطالع و اقدام الزم
  

  


