
  شماره:
  تاریخ:

  
  اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده) ی(دائمنام  گواهینامه ثبت

  
و شماره  .......به شماره شناسه ملی  ...........در اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکت/ موسسه/ سازمان 

 13.../..../.....از تـاریخ   .........مشمول فراخوان مرحله  ...........و کدپستی  .............به نشانی  .......اقتصادي 
بوده و به موجب این گواهینامه مراحل ثبت نام در این نظام مالیاتی )  .............یک هزار و سیصد و  .......(

  را تکمیل و نهایی نموده است.
جام کلیه تکالیف پیش بینـی  شایان ذکر است شرکت/ موسسه/ سازمان مذکور از تاریخ مشمولیت مکلف به ان

  شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله: 

 صدور صورتحساب مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور  
 وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریدار  
     پرداخت مالیات و عوارض به حسابهاي تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبـق مقـررات مـی

  شد.با
تا مادامیکه مـؤدي در  )  ....یک هزار و سیصد و  .....(  13.../.../...این گواهینامه از تاریخ مشمولیت 

اعتبار این گواهینامه از طریق مراجعـه  و استمرار نشانی یاد شده فعالیت دارد اعتبار دارد. (تایید 
اعتبار گواهینامـه  بررسی «در قسمت  www.evat.irبه سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی 

  باشد.) پذیر می امکان »نام ثبت
  مهر و امضا:

............  
  تذکرات:

    در صورتیکه آدرس و یا سایر اطالعات مؤدي در گواهینامه ثبت نام اشتباه درج شده و یا تغییر نماید، مـؤدي موظـف
  نماید.است ظرف مدت یک هفته مراتب را به اداره امور مالیاتی ذیربط اعالم 

   هـاي صـادره قبلـی خواهـد بـود و در صـورت عـدم تحویـل          تجدید گواهینامه ثبت نام منوط به تحویـل گواهینامـه
  باشد. هاي قبلی، مؤدي موظف به تکمیل و امضاي فرم تعهد نامه می  گواهینامه

    عـل و سـوء   این گواهینامه از جمله اسناد و مدارك دولتی محسوب گردیده و هرگونه دخـل و تصـرف و همچنـین ج
استفاده از آن مشمول مقررات و قوانین موضوعه خواهد بود. لذا الزم است در نگهداري و حفظ آن کوشا باشید. ضمناً 

  در صورت مفقود شدن مراتب را حداکثر ظرف مهلت یک هفته به اداره امور مالیاتی ذیربط اعالم نمایید.
 به الصاق این گواهینامه در محل عرضه کاال و خدمات و  اشخاص حقوقی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده موظف

 در معرض دید عمومی می باشند تا در صورت درخواست خریدار کاال/خدمات به رؤیت وي برسد.
  



  شماره:
  تاریخ:

  
  اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده(موقت)نام  گواهینامه ثبت

  
و شماره  .......به شماره شناسه ملی  ...........در اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکت/ موسسه/ سازمان 

 13.../..../.....از تـاریخ   .........مشمول فراخوان مرحله  ...........و کدپستی  .............به نشانی  .......اقتصادي 
بوده و به موجب این گواهینامه مراحل ثبت نام در این نظام مالیـاتی  ) .............یک هزار و سیصد و  .......(

  را تکمیل و نهایی نموده است.
ام کلیه تکالیف پیش بینـی  شایان ذکر است شرکت/ موسسه/ سازمان مذکور از تاریخ مشمولیت مکلف به انج

  شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله: 

 صدور صورتحساب مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور  
 وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریدار  
     پرداخت مالیات و عوارض به حسابهاي تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبـق مقـررات مـی

  د.باش
   13لغایـت .../.../... )  ....یـک هـزار و سیصـد و     .....(  13.../.../...این گواهینامه از تاریخ مشمولیت 

اعتبـار ایـن   و اسـتمرار  (تاییـد   براي نشانی یادشده اعتبـار دارد. )  ....یک هزار و سیصد و  .....( 
در قسمت  www.evat.irگواهینامه از طریق مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی 

  باشد.) پذیر می امکان »نام بررسی اعتبار گواهینامه ثبت«
  مهر و امضا:

............  
  تذکرات:

  شده و یا تغییر نماید، مـؤدي موظـف   در صورتیکه آدرس و یا سایر اطالعات مؤدي در گواهینامه ثبت نام اشتباه درج
  است ظرف مدت یک هفته مراتب را به اداره امور مالیاتی ذیربط اعالم نماید.

   هـاي صـادره قبلـی خواهـد بـود و در صـورت عـدم تحویـل          تجدید گواهینامه ثبت نام منوط به تحویـل گواهینامـه
  باشد. می هاي قبلی، مؤدي موظف به تکمیل و امضاي فرم تعهد نامه  گواهینامه

       این گواهینامه از جمله اسناد و مدارك دولتی محسوب گردیده و هرگونه دخـل و تصـرف و همچنـین جعـل و سـوء
استفاده از آن مشمول مقررات و قوانین موضوعه خواهد بود. لذا الزم است در نگهداري و حفظ آن کوشا باشید. ضمناً 

  فته به اداره امور مالیاتی ذیربط اعالم نمایید.در صورت مفقود شدن مراتب را حداکثر ظرف مهلت یک ه
  اشخاص حقوقی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده موظف به الصاق این گواهینامه در محل عرضه کاال و خدمات و

 در معرض دید عمومی می باشند تا در صورت درخواست خریدار کاال/خدمات به رؤیت وي برسد.
  



  شماره:
  تاریخ:

  
  قی در نظام مالیات بر ارزش افزودهاشخاص حقی )ی(دائم نام گواهینامه ثبت

  
 ............و کدملی  ................به شماره اقتصادي  .....................در اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده آقاي/ خانم 

داراي مجوز / پروانه کسب و کار  ......................اصالتاً و به نمایندگی از طرف سایر شرکاء با نام بنگاه اقتصادي 
از  .........مشـمول فراخـوان مرحلـه     ..................و کدپسـتی   ..................به نشانی  -صادره از مرجع صالحیتدار 

نام در این  به موجب این گواهینامه مراحل ثبت) بوده و  ..........یک هزار و سیصد و  ..............(  13.../.../...تاریخ 
  نظام مالیاتی را تکمیل و نهایی نموده است.

شایان ذکر است مؤدي/مؤدیان مذکور از تاریخ مشمولیت مکلف به انجام کلیه تکـالیف پـیش بینـی شـده در     
  له: قانون مالیات بر ارزش افزوده از جم

 صدور صورتحساب مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور  
 وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریدار  
 تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبـق مقـررات     پرداخت مالیات و عوارض به حسابهاي

  می باشد.
تا مادامیکه مـؤدي در  )  ....یک هزار و سیصد و  .....(  13.../.../...این گواهینامه از تاریخ مشمولیت 

اعتبار این گواهینامه از طریق مراجعـه  و استمرار  نشانی یاد شده فعالیت دارد اعتبار دارد. (تایید 
بررسی اعتبار گواهینامـه  «در قسمت  www.evat.irبه سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی 

  باشد.) پذیر می امکان »نام ثبت
  مهر و امضا: 

  
  تذکرات:

     در واحدهاي صنفی متشکل از چند شریک الزم است شرکاء از بین خود یک نفر را به عنوان نماینـده بـه اداره امـور
مالیاتی ذیربط جهت صدور گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معرفی نمایند بدیهی است کلیـه شـرکاء   

مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مسئولیت نماینده رافع مسئولیت بقیه شرکاء مطابق سهم خود مسئول پرداخت 
  نمی باشد.

    در صورتیکه آدرس و یا سایر اطالعات مؤدي در گواهینامه ثبت نام اشتباه درج شده و یا تغییر نماید، مـؤدي موظـف
 است ظرف مدت یک هفته مراتب را به اداره امور مالیاتی ذیربط اعالم نماید.

   هـاي صـادره قبلـی خواهـد بـود و در صـورت عـدم تحویـل          تجدید گواهینامه ثبت نام منوط به تحویـل گواهینامـه
  باشد. هاي قبلی، مؤدي موظف به تکمیل و امضاي فرم تعهد نامه می  گواهینامه

      وء این گواهینامه از جمله اسناد و مدارك دولتی محسوب گردیده و هرگونه دخـل و تصـرف و همچنـین جعـل و سـ
استفاده از آن مشمول مقررات و قوانین موضوعه خواهد بود. لذا الزم است در نگهداري و حفظ آن کوشا باشید. ضمناً 

  در صورت مفقود شدن مراتب را حداکثر ظرف مهلت یک هفته به اداره امور مالیاتی ذیربط اعالم نمایید.
 صاق این گواهینامه در محل عرضه کاال و خدمات و اشخاص حقیقی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده موظف به ال

 در معرض دید عمومی می باشند تا در صورت درخواست خریدار کاال/ خدمات به رؤیت وي برسد.
  



  شماره:
  تاریخ:

  
  قی در نظام مالیات بر ارزش افزودهاشخاص حقی(موقت)  نام گواهینامه ثبت

  
 ............و کدملی  ................به شماره اقتصادي  .....................در اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده آقاي/ خانم 

داراي مجوز / پروانه کسب و کار  ......................اصالتاً و به نمایندگی از طرف سایر شرکاء با نام بنگاه اقتصادي 
از  .........مشـمول فراخـوان مرحلـه     ..................و کدپسـتی   ..................به نشانی  -صادره از مرجع صالحیتدار 

نـام در   به موجب این گواهینامه مراحل ثبت) بوده و  .............یک هزار و سیصد و  ..............(  13.../.../...تاریخ 
  این نظام مالیاتی را تکمیل و نهایی نموده است.

شایان ذکر است مؤدي/مؤدیان مذکور از تاریخ مشمولیت مکلف به انجام کلیه تکـالیف پـیش بینـی شـده در     
  جمله:  قانون مالیات بر ارزش افزوده از

 صدور صورتحساب مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور  
 وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریدار  
 تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبـق مقـررات     پرداخت مالیات و عوارض به حسابهاي

  می باشد.
   13لغایـت .../.../... )  ....یک هزار و سیصد و  .....(  13.../.../...این گواهینامه از تاریخ مشمولیت 

براي نشانی یادشده اعتبار دارد. (تایید و استمرار اعتبـار ایـن   )  ....یک هزار و سیصد و  .....( 
در  www.evat.irگواهینامه از طریق مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افـزوده بـه نشـانی    

  باشد.) پذیر می امکان» نام بررسی اعتبار گواهینامه ثبت«قسمت 
  مهر و امضا: 

  
  تذکرات:

     در واحدهاي صنفی متشکل از چند شریک الزم است شرکاء از بین خود یک نفر را به عنوان نماینـده بـه اداره امـور
مالیاتی ذیربط جهت صدور گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معرفی نمایند بدیهی است کلیـه شـرکاء   

خود مسئول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مسئولیت نماینده رافع مسئولیت بقیه شرکاء مطابق سهم 
  نمی باشد.

    در صورتیکه آدرس و یا سایر اطالعات مؤدي در گواهینامه ثبت نام اشتباه درج شده و یا تغییر نماید، مـؤدي موظـف
 یربط اعالم نماید.است ظرف مدت یک هفته مراتب را به اداره امور مالیاتی ذ

   هـاي صـادره قبلـی خواهـد بـود و در صـورت عـدم تحویـل          تجدید گواهینامه ثبت نام منوط به تحویـل گواهینامـه
  باشد. هاي قبلی، مؤدي موظف به تکمیل و امضاي فرم تعهد نامه می  گواهینامه

   و همچنـین جعـل و سـوء     این گواهینامه از جمله اسناد و مدارك دولتی محسوب گردیده و هرگونه دخـل و تصـرف
استفاده از آن مشمول مقررات و قوانین موضوعه خواهد بود. لذا الزم است در نگهداري و حفظ آن کوشا باشید. ضمناً 

  در صورت مفقود شدن مراتب را حداکثر ظرف مهلت یک هفته به اداره امور مالیاتی ذیربط اعالم نمایید.
  افزوده موظف به الصاق این گواهینامه در محل عرضه کاال و خدمات و اشخاص حقیقی مشمول نظام مالیات بر ارزش

 در معرض دید عمومی می باشند تا در صورت درخواست خریدار کاال/ خدمات به رؤیت وي برسد.


