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  الیات بر ارزش افزودهم

بـا درصـد تعیـین شـده بـراي هـر سـال،                  ارزش افـزوده  نحوه اعمال مالیات بـر )پرسش-523001

 به چه صورتالزحمه مهندسین مشاور  هاي مربوط به حق ب وضعیتهاي پیمانکاران و صورتحسا در صورت

  است؟ 

  

  

هاي مربوط بـه آن،   ها و دستورالعمل خشنامهطبق قانون مالیات بر ارزش افزوده و ب)پاسخ-523001

اي یا پیمانکار طرف قرارداد با دستگاههاي اجرایی قبل از انعقاد قرارداد یـا حـین ارایـه     چنانچه واحد مشاوره

نـام نماینـد و مسـتندات     قانون مالیات بر ارزش افـزوده اقـدام بـه ثبـت     18خدمات مطابق با مفاد ماده 

ارزش افـزوده را بـه دسـتگاه اجرایـی ارایـه نماینـد،       بـودن قـانون مالیـات بـر    نام و مشمول  مربوط به ثبت

ناخـالص  براي هـر سـال از مبلـغ    ارزش افزوده تعیین شده بابت رصددکارفرما موظف است مبلغی معادل 

  . الزحمه اضافه و پرداخت نماید هر صورتحساب مشاور، به حق
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  مالیات بر ارزش افزوده

ـ درصد  5/0برخی صورت کارکردهاي پیمانکاري مبلغ از )شپرس-523002 السـهم   عنـوان حـق  ه ب

هـا از محـل    پرداخت برخـی از صورتوضـعیت  دلیل آن ذیحساب بنا به اعالم گردد که  شهرداري کسر می

هاي ملی انجام نخواهد شد،  کسر مبلغ مذکور از محل بودجه طرحدر صورتی که ،استهاي استانی  طرح

  مذکور قانونی است؟ آیا کسر مبلغ 

  

  

مـورخ   1-54/11431-15377درصد عوارض شهرداري موضوع بخشنامه شماره  نیم)پاسخ-523002

  .مشمول قانون تجمیع عوارض گردید 22/10/1381با ابالغ قانون مصوب مورخ  1/9/1372

ها  رداريمجلس شوراي اسالمی نسبت به عوارض شه 1/4/1387در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

  :به شرح ذیل تعیین تکلیف شده است

قانون مالیات برارزش افزوده، مودیان مشمول و ثبـت نـام شـده در ایـن نظـام       20و  19به استناد مواد ) 1

مالیات و عوارض موضوع این قـانون را در   ،)غیر معاف(مالیاتی مکلفند در قبال عرضه کاال یا ارایه خدمات 

قانون در  21نون، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند و بر طبق ماده قا 11تاریخ تعلق وفق ماده 

ها موظف  در این چارچوب کلیه کارفرمایان از جمله شهرداري. وجه سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند

به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در وجه مودیـان مشـمول و ثبـت نـام شـده از جملـه پیمانکـار        

  . خواهند بود

االجـرا شـدن ایـن قـانون، قـانون       قانون مالیات برارزش افزوده از تاریخ الزم 52به موجب مقررات ماده ) 2

      موسوم به تجمیع عوارض و سـایر قـوانین و مقـررات خـاص و عـام مربـوط بـه دریافـت هرگونـه مالیـات           

لغـو گردیـده و برقـراري و دریافـت هرگونـه      غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کاالها و ارایه خدمات 

مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع 

ها از پیمانکـاران فاقـد محمـل قـانونی      باشد، بنابراین اخذ یک درصد عوارض پیمانکاري توسط شهرداري می

  . باشد می

  



3  

  دهمالیات بر ارزش افزو

قانون، برقراري هرگونه عوارض و سایر وجوه بـراي انـواع    50به استناد ماده ) 3)پاسخادامه-523002

کاالهاي وارداتی و تولیدي و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنهـا معـین   

  .باشد شده است، توسط شوراهاي اسالمی و سایر مراجع ممنوع می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



4  

  مالیات بر ارزش افزوده

و پرداخـت  هاي باالسري پروژه بوده  زء هزینهآیا نیم درصد عوارض شهرداري ج)پرسش-523003

  باشد؟ آن برعهده پیمانکار می

  

  

مـورخ   1-54/11431-15377درصد عوارض شهرداري موضوع بخشنامه شماره  نیم)پاسخ-523003

  .مشمول قانون تجمیع عوارض گردید 22/10/1381ورخ با ابالغ قانون مصوب م 1/9/1372

ها  مجلس شوراي اسالمی نسبت به عوارض شهرداري 1/4/1387در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

  :به شرح ذیل تعیین تکلیف شده است

ظـام  قانون مالیات برارزش افزوده، مودیان مشمول و ثبـت نـام شـده در ایـن ن     20و  19به استناد مواد ) 1

مالیات و عوارض موضوع این قـانون را در   ،)غیر معاف(خدمات مالیاتی مکلفند در قبال عرضه کاال یا ارایه 

قانون در  21قانون، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند و بر طبق ماده  11تاریخ تعلق وفق ماده 

ها موظف  در این چارچوب کلیه کارفرمایان از جمله شهرداري. وجه سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند

ت مالیات و عوارض ارزش افزوده در وجه مودیـان مشـمول و ثبـت نـام شـده از جملـه پیمانکـار        به پرداخ

  . خواهند بود

االجـرا شـدن ایـن قـانون، قـانون       قانون مالیات برارزش افزوده از تاریخ الزم 52به موجب مقررات ماده ) 2

      ت هرگونـه مالیـات   موسوم به تجمیع عوارض و سـایر قـوانین و مقـررات خـاص و عـام مربـوط بـه دریافـ        

غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کاالها و ارایه خدمات لغـو گردیـده و برقـراري و دریافـت هرگونـه      

مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع 

ها از پیمانکـاران فاقـد محمـل قـانونی      ري توسط شهرداريباشد، بنابراین اخذ یک درصد عوارض پیمانکا می

  . باشد می
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مالیات بر ارزش افزوده

  )پاسخادامه-523003

قانون، برقراري هرگونه عوارض و سایر وجوه براي انواع کاالهاي وارداتی و تولیـدي و   50به استناد ماده ) 3

وارض آنها معین شده است، توسـط شـوراهاي   همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و ع

  .باشد اسالمی و سایر مراجع ممنوع می
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مالیات بر ارزش افزوده

لحـاظ   1388و  1387هاي تعدیل  درصد مالیات بر ارزش افزوده در شاخص 3آیا )پرسش-523004

راي قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده     درضمن پیمانکارانی که قراردادهاي آنان قبل از اج گردیده یا خیر؟

از انـد، آیـا بـه آن بخـش     انجام داده 1/7/87منعقد گردیده و بخشی از کار را هم قبل از تاریخ ) 1/7/87(

  گیرد؟ درصد مالیات بر ارزش افزوده تعلق می 3انجام شده،  1/7/87که بعد از تاریخ ، کارکرد پیمانکار

  

  

      کـه قبـل از اجـراي قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده منعقـد         در مـورد قراردادهـایی  )اسـخ پ-523004

گردیده اند، چنانچه تاریخ ارایه خدمت نیز قبل از اجراي این قانون باشد مالیات و عوارض قابـل محاسـبه و   

اجرایـی   1/7/1387اما براي آن بخش از موضوع قراردادهاي یاد شده که پس از  تاریخ . وصول نخواهد بود

، مالیات و عوارض متعلقه به نسبت کار انجام شده با صورت وضـعیت قابـل مطالبـه و وصـول     گردیده اند

  .خواهد بود

از سوي فعاالنی قابل اجرا اسـت کـه در نظـام     "یادآوري میگردد مطالبه مالیات و عوارض این قانون صرفا

بـر ارزش افـزوده و    بـه عبـارت دیگـر طبـق قـانون مالیـات      . مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده باشـند 

ها و دستورالعملهاي مربوط  به آن، چنانچه پیمانکار طرف قرارداد با دسـتگاههاي اجرایـی قبـل از     بخشنامه

قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده      18انعقاد قرارداد یا حین ارائه خدمات مطابق با مطابق بـا مفـاد مـاده    

            ناخـالص هـر صـورت وضـعیت،    % 3ادل اقدام بـه ثبـت نـام نمایـد، کارفرمـا موظـف اسـت مبلغـی معـ         

.به حق الزحمه اضافه و پرداخت نماید
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  مالیات بر ارزش افزوده

هاي  ها و دستورالعمل با توجه به آن که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخشنامه)پرسش-523005

مشـاورانی اسـت کـه طـرف قـرارداد       مربوط به آن درخصوص اعمال مالیات یاد شده براي پیمانکاران و

 )باشد که در زمره دستگاههاي اجرایی نمی(آیا قراردادهاي تعاونی مسکن "باشند، دستگاههاي اجرایی می

  ؟  "یا خیرهستند این مالیات مشمول 

  

  

ت محتـرم مالیـات بـر ارزش    معاونـ -سـازمان امـور مالیـاتی کشـور     بر اساس نظر ) پاسخ-523005

شـود مشـمول پرداخـت     دمات صرفنظر از اینکه توسط بخش خصوصـی یـا دولتـی ارایـه مـی     ارایه خ افزوده،

قـانون مـذکور هیچگونـه    ) 12(مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بـر ارزش افـزوده بـوده و بجـز مـاده      

  .بینی نگردیده است معافیتی براي خدمات پیمانکاري ساختمان، تاسیسات و مهندسین مشاور پیش

  
  


