
 مراحل هشت گانه فراخوان مالیات بر ارزش افزوده

 با اقتصادي فعاالن همچنین و کنندگان صادر و واردکنندگان کلیه افزوده ارزش فراخوان اول مرحله 1387 درسال –اول 
 .ک میلیارد و دویست پنجاه میلیون ریال یا بیشتر،مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شدندی فروش مجموع

 و تاسیس جواز داراي تولیدي واحدهاي و ها شدکارخانه گذاشته اجرا به 1388 مهرماه اول از که دوم مرحله در –دوم 
سی ودفترداري،حسابداران رسمی، خدمات مدیریتی حسابر خدمات دهندگان معادن،ارائه برداران بهره برداري، بهره پروانه

ستاره و باالتر،بنکداران وعمده فروشان، نمایندگان موسسات تجاري و ومشاوره اي، خدمات انفورماتیک،هتل ها ومتل هاي سه 
 .صنعتی،موسسات حمل ونقل، موسسات مهندسی،تبلیغاتی وبازاریابی فراخوان شدند

به اجرا گذاشته شد، دامنه شمول مودیان گسترش یافت و کلیه اشخاص  1389فروردین  اول از که سوم مرحله در –سوم 
براساس شرایط مراحل اول و دوم ثبت نام ، مشمول اجراي نظام مالیات بر ارزش افزوده نشده بودند و در حقیقی و حقوقی که 

مجموع فروش کاالها و ارائه خدمات ( غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف ) آنها سه میلیارد ریال  1388یا  1387صورتی که در سال 
 .و باالتر بود، مشمول این مرحله شدند

 شرایط اساس بر که حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه مرحله این در و شد اجرا 89/ 7/ 1 تاریخ از چهارم مرحله –چهارم 
بودند، در صورتی که شاغل به فعالیتهاي  نشده افزوده ارزش بر مالیات نظام اجراي مشمول نام، ثبت سوم و دوم اول، مراحل

قانون مالیاتهاي مستقیم(صاحبان کارگاههاي صنعتی، فروشندگان طال وجواهرو سایر فلزات تزیینی،  96ماده » ب«موضوع بند 
ل هاي یک و دوستاره و هت فروشندگان آهن آالت و سایر فلزات، صاحبان تاالرهاي پذیرایی ورستوران ها، صاحبان متل و هتل

داران، صاحبان  آپارتمان، صاحبان نمایشگاه هاي و فروشگاههاي خودرو ومعامالت امالك، تعمیرگاههاي مجازخودرو، چاپخانه
اي، دفاتر خدماتی، دولت الکترونیک، خدمات الکترونیک شهر و صاحبان سینماها،  دفاتر اسناد رسمی، مراکز ارتباط رایانه
حی) بودند با هر میزان فروش یا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجراي تماشاخانه ها ومکان هاي ورزشی وتفری

 .قانون شدند

 مجموع و نبودند مشمول قبلی مراحل در که حقوقی اشخاص کلیه شد اجرا 90/ 7/ 1 تاریخ از که پنجم درمرحله –پنجم 
یک میلیارد ریال وبیشتر  89و  88،  87هر یک از سالهاي  در آنها) غیرمعاف و معاف یا غیرمعاف( خدمات ارائه و کاالها فروش

رسند و حائز شرایط مذکور  ایجاد، تأسیس و به ثبت رسیده یا می 1390بود وکلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال  
هاي  یا سال 1399نشده بودند، در صورتی که مجموع فروش کاال و ارائه خدمات (غیر معاف یا معاف و غیر معاف) آنها در سال 

بعد، یک میلیارد ریال و بیشتر بود، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و 
 .اجراي قانون شدند

 حقیقی همچنین و حقوقی اشخاص مرحله این در که. شد اجرا 1394 سال ابتداي از افزوده ارزش ششم  مرحله –ششم 
هاي   ها، سالن هاي چلوکبابی قانون مالیاتهاي مستقیم که به فعالیت»  95« از مبلغ فروش ساالنه) موضوع ماده  رنظ صرف(

هاي زنجیره اي با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاري واحد فارغ از   غذاخوري، سفره خانه هاي سنتی و اغذیه فروشی
 .مالیات بر ارزش افزوده شدندمساحت محل کسب و کار و نوع مجوز مشمول 



 حقوقی اشخاص کلیه اساس این بر. آمد در اجرا به افزوده ارزش بر مالیات هفتم مرحله 1395 مهرماه ابتداي از –هفتم 
 براي تاکنون قبلی هاي فراخوان موجب به که مشمول خدمات ارائه و کاال عرضه محل از درآمد یا و فروش از حجم هر با فعال

ون فراخوان نشده اند، طی این مرحله مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجراي این قانون از ابتداي قان اجراي
 . می باشند 95مهرماه سال 

رسند و یا شروع به انجام فعالیت  همچنین اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجراي فراخوان نیز ایجاد، تأسیس و به ثبت می�▪
در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد حاصل از کاال و خدمت، از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت کنند،  می

 .باشند مشمول اجراي این قانون می

فعاالن اقتصادي که واجد شرایط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، حتی در �▪
اق با شرایط مشمولیت مرحله هفتم ثبت نام این نظام مالیاتی جزو مؤدیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجراي صورت انطب

قانون محسوب و مکلف به اجراي مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط از جمله وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از 
هاي تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور  ر ارزش افزوده به حسابخریداران، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض ب

 .می باشند
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