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  مقدمه 
ها نيز از جمله اين منابع  ماليات. ها براي ايفاي نقش خود در اقتصاد نيازمند برخورداري از منابع درآمدي هستند دولت

  . باشد هاي اصلي عدالت و مهرورزي مي شوند كه تعامل مردم و دولت در اين زمينه يكي از شاخص محسوب مي

قانون  .باشد ميدر جهان هاي مالياتي  نظامرين ت مدرنترين و  ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يكي از رايج  
است محترم يتوسط ر ،شوراي نگهبانپس از تصويب در مجلس شوراي اسالمي و تاييد ماليات بر ارزش افزوده 
اميد است با همكاري مؤديان محترم  .ده است به مرحله اجرا درآم 1387مهرماه  ابتداياز  وجمهوري اسالمي ابالغ 

  .گرددمالياتي همچون گذشته شرايط تعامل سازمان امور مالياتي كشور و مؤديان مهيا 

مرتبط  كرامداسناد و  و قوانين و مقررات، شرايط كليات و تعاريف،شامل اطالعاتي در خصوص  اين مجموعه  
گيرد تا ضمن مطالعه با  قرار مي مؤدي گراميباشد كه در اختيار شما  ماليات و عوارض اضافه پرداختي مي با استرداد

سازمان امور مالياتي كشور  نسبت به ايفاي وظايف خود  .دآگاهي كامل نسبت به استيفاي حقوق قانوني خود اقدام نمايي
زماني   چارچوب برنامهبر ارزش افزوده در اسرع وقت و در در استرداد ماليات و عوارض پرداختي موضوع قانون ماليات 

سراسر كشور آمادگي مسئول اجراي اين نظام مالياتي دربديهي است ادارات امور مالياتي . خواهد نمود اقداممشخص 
اقبأ كليه متعماليات برارزش افزوده  واحدهاي حسابرسي راهنمايي الزم در خصوص  فرايند استرداد را ارائه نمايند،دارند 

   .اقدام مي نماينددفاتر قانوني اظهارنامه و انطباق با نسبت به  را بررسي و مؤدياناسناد و مدارك 

اين طرح ملي و مشاركت شما در سازندگي و اجراي در انتها ضمن تشكر از همكاري شما هموطن عزيز در   
آماده دريافت كليه پيشنهادات و انتقادات سازنده شما امور مالياتي كشور دارد سازمان  اعالم مي ميهن اسالميمانآباداني 
خواهشمند است هرگونه نظر، پيشنهاد و يا انتقاد  .باشد جهت بهبود و تسهيل در روند اجرايي قانون مذكور ميعزيزان 

برارزش افزوده خود را در ارتباط با اين دستورالعمل و يا اجراي نظام ماليات برارزش افزوده از طرق زير با معاونت ماليات 
  :سازمان امور مالياتي كشور در ميان بگذاريد
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  :كليات و تعاريف  -الف

هـا مبـادرت    و واردات و صـادرات آن  در ايـران  كه بـه عرضـه كـاال و ارائـه خـدمت     حقيقي يا حقوقي  اشخاص :مؤدي 
  .خواهند بودماليات برارزش افزوده به عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات قانون   نمايند، مي

، تفاوت بين ارزش كاالها و خدمات عرضه شده با ارزش كاالها و خدمات ارزش افزودهمنظور از  :ارزش افزوده 
  .باشد ن ميخريداري يا تحصيل شده در يك دوره معي

  .باشد ، ماليات بر ارزش افزوده ميراهنمامنظور از ماليات در اين  :ماليات

صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو  ـ يا از مناطق آزاد تجارياز كشور ورود كاال يا خدمت از خارج  :تعريف واردات
  .شود به عنوان واردات تلقي ميگمركي كشور 

ي ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي خدمت به خارج از كشور يا به مناطق آزاد تجار صدور كاال يا :تعريف صادرات
  .شود صادرات تلقي مي

ات مربوط به خريد اطالع در اين راهنماي عملياتي، فهرست خالصه معامالتمنظور از  :فهرست خالصه معامالت
، عرضه كاالهاي ) ب -2 وب  -1جداول ( ، خريد خدمات )الف  -2و  الف  -1جداول (كاالهاي مشمول 

به تفكيك كه بر اساس نوع فعاليت مؤدي  باشد مي) د-2و د-1جداول (و ارائه خدمات ) ج  -2و ج -1داول  ج(مشمول
  .شود تكميل مي

منظور از اداره كل امور مالياتي، ادارات كل ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و  :امور مالياتي ذيربطكل اداره 
 در ساير(و يا اداره كل امور مالياتي استان مربوطه ) در مورد شهر و استان تهران(بزرگ  مؤديانكل امور مالياتي اداره 
  .باشد دي ميمربوط به محل فعاليت مؤ) استانها

  :مفاد قانون ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با موضوع استرداد -ب 

  13ماده 

باشد و  مشمول ماليات موضوع اين قانون نمي  كاال و خدمت به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي، صادرات
و اسناد و مدارك مثبته، ) در مورد كاال(ها با ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرك  هاي پرداخت شده بابت آن ماليات

  .گردد مسترد مي
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  17ماده 

هاي  هاي اقتصادي خود به استناد صورت حساب در موقع خريد كاال يا خدمت براي فعاليت مؤديانهايي كه  ماليات
ها مسترد  ها كسر و يا به آن هاي وصول شده توسط آن حسب مورد از ماليات  اند، صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده

هاي اقتصادي  ده براي فعاليتنيز از جمله كاالي مورد استفا ماشين آالت و تجهيزات خطوط توليد. گردد مي
  گردد مؤدي محسوب مي

ماليـات    داشـته باشـند،   اضافه پرداختيدر صورتي كه مؤديان مشمول حكم اين ماده در هر دوره ماليـاتي   ـ  1تبصره 
هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان، اضافه ماليات  اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دوره

  .هاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهد شد اخت شده از محل وصوليپرد

و  16موضـوع تبصـره مـاده     كاالهـاي خـاص  ماليات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختي مؤديان بابـت   ـ  4تبصره 
كنندگان، صرفاً در مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن كاالها توسط وارد اين قانون،  38ماده ) د(و ) ج(، )ب(بندهاي 

  .ها خواهد بود هاي وصول شده و يا قابل استرداد به آن توليدكنندگان و توزيع كنندگان آن، قابل كسر از ماليات

كسر از مالياتهاي هاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل  آن قسمت از ماليات  - 5تبصره 
  .شود مستقيم محسوب مي هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي هزينه  استرداد نيست، جزءقابل يا  وصول شده

مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ  ـ 6تبصره 
و مدت  در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد%) 2(درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميزان دو درصد 

  .تاخير خواهد بود

هـا بـراي انجـام وظـايف و      هـا و دهيـاري   هايي كه در موقع خريد كاالها و خدمات توسط شـهرداري  ماليات  ـ  7تبصره 
  .گردد، طبق مقررات اين قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بود خدمات قانوني پرداخت مي

  :موارد غير قابل استرداد - ج 

  :باشد پرداختي غيرقابل استرداد به ترتيب زير ميماليات و عوارض   

  17ماده 
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در صورتي كه مؤديان به عرضه كاال يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين   - 2تبصره 

كاال يا  بابت خريدقانون اشتغال داشته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، مالياتهاي پرداخت شده 
 دباش نمي ادستردمرحله قابل اتا اين خدمت 

  

درصورتي كه مؤديان به عرضه توأم كاالها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال   - 3تبصره 

باشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كاالها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور  داشته
  .شد خواهد

  :استردادشرايط ضوابط و  -د

استناد ماده ه نمايند بايستي ب مؤدياني كه مبادرت به درخواست استرداد اضافه پرداختي ماليات وعوارض مي -1
  .قانون ماليات برارزش افزوده، در نظام ماليات برارزش افزوده ثبت نام نموده باشند 18

قانون ماليات برارزش افزوده  21مادهبراساس مفاد متقاضي استرداد بايستي اظهارنامه هر دوره مالياتي را  -2
 .موده باشدتكميل و تسليم ن

قانون ماليات بر ارزش افزوده، اضافه » 21«در صورت عدم تسليم اظهارنامه مطابق مفاد ماده  - تبصره
از جمله اختيار سازمان (  قابل استرداد در اين دوره نبوده و صرفاً با رعايت ساير مقررات مربوطه پرداختي مؤدي

  .بعد خواهد بود  قابل انتقال به حساب ماليات و عوارض دوره) ه رسيدگي و حسابرسيب

به ماليات  نسبت مازاد ماليات و عوارض پرداختي(درخواست استرداد منوط به وجود اضافه پرداختي   -3
 .باشد ميتسليم شده هر دوره مالياتي انتخاب روش دو بخش ج مندرج در اظهارنامه و )  وعوارض دريافتي

 فرمعالوه بر درج درخواست استرداد در فرم اظهارنامه،  بايست مؤدي مي ،در صورت درخواست استرداد  - تبصره
را تكميل و حداكثر ظرف سي روز از انقضاي مهلت تسليم  )پيوست شماره يك( درخواست استرداد

در صورت عدم درج درخواست استرداد در فرم  .اظهارنامه به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايد
درخواست استرداد كان لم يكن ) سي روز( اظهارنامه و عدم ارائه فرم درخواست استرداد در مهلت مقرر 

از جمله اختيار سازمان به رسيدگي و (  مربوطهبا رعايت ساير مقررات تلقي و اضافه پرداختي مؤدي 
 .ره بعدي منظور خواهد گرديدبه حساب ماليات و عوارض دو )حسابرسي

قانون ماليات  34مطابق ماده (متقاضي استرداد  اين نظام مالياتي از جمله مؤديان محترم مؤديانكليه  -4
و  كليه اسناد و مدارك معامالت خود را ثبت و نگهداري نموده و در صورت لزوم مكلفند  )برارزش افزوده

 .ارائه نمايند مربوطه به اداره امور مالياتيدرخواست 
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  34ماده 
هاي  هاي مربوط، ماشين ها و ساير فرم مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از دفاتر، صورت حساب مؤديان

كنـد، اسـتفاده    هاي نگهداري حساب كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مـي  صندوق و يا ساير وسايل و روش
نگهـداري و در صـورت    مؤديـان بعد از سال مالي مربوط توسـط   مدارك مذكور بايستي به مدت ده سال. نمايند

  مراجعه ماموران مالياتي به آنان ارائه شود

 

 فرم تكميل شدهباشند، مكلفند همراه  كه متقاضي استرداد مينظام ماليات بر ارزش افزوده  مؤديان -5
، اسناد و مدارك مثبته را به انقضاي مهلت تسليم اظهارنامهروز از  30و يا حداكثر ظرف  درخواست استرداد
 .ارائه نمايندذيربط اداره امور مالياتي 

به استثناي موارد خاصي كه از سوي سازمان امور (كليه صورت حساب هاي خريد و فروش موديان    -6
. قانون ماليات بر ارزش افزوده صادر شود 19بايستي در چارچوب مفاد ماده )  شود مالياتي اعالم مي

كه مطابق با نمونه سازمان امور مالياتي ) صورتحساب خريد(آن قسمت از مدارك خريد كاال بديهي است 
وجه و  به عنوان اعتبار مالياتي قابل قبول نبودهكشور و با رعايت ساير مقررات و ضوابط مربوطه نباشد 

 .مربوطه مسترد نخواهد شد
 .باشد مودينام و متعلق به كليه اسناد و مدارك استرداد مي بايست به  -7

  اسناد و مدارك مورد نياز جهت استرداد - ـه

 :عبارتند از واردات مدارك و مستندات الزم براي ارائه به اداره امور مالياتي در مورد  هـ -1
 پروانه سبز وارداتي،تصوير  •

در صورت عدم (در گمرك  قبض پرداخت ماليات و عوارض قانون ماليات بر ارزش افزودهتصوير  •
 )درج ماليات و عوارض در پروانه سبز گمركي

 بيمه نامه، و بارنامه تصوير •

 )  packing list(، شرح كاال )invoice( فروش خارجيفاكتور  •

  )حسب مورد (ساير وزارت خانه هاي ذيربط يا و معادن و مجوز وزارت صنايع تصوير •
 :عبارتنداز صادراتالزم براي ارائه به اداره امور مالياتي در مورد مدارك و مستندات    هـ -2

  پروانه صادراتي تصوير •
 مؤديحواله خروج كاال از انبار  •

 )در مورد كاال( برگ خروجي صادره توسط گمرك •
پيوست شماره (كاالهاي صادراتي و يا تكميل فهرست خالصه معامالت  هاي خريد صورتحساب  •

  حسب مورد )چهار
اضافه پرداختي ناشي از مبادالت داخل مدارك و مستندات الزم براي ارائه به اداره امور مالياتي در مورد   هـ -3
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:عبارتند از كشور
 )حسب مورد(دوره مالياتي مربوطه  صورتحسابهاي خريد  •
 )حسب مورد(  دوره مالياتي مربوطه صورتحسابهاي فروش •
 )حسب مورد ( )پيوست شماره چهار(و وارداتفهرست خالصه معامالت خريد، فروش، صادرات  •
 )در صورت وجود(قبوض پرداخت ماليات و عوارض  •

  

  
  : بند هـ توضيحات

 به صورت كتبي متعاقبأ در صورت نياز به اطالعات و اسناد و مدارك تكميلي اداره امور مالياتي مراتب را )1
 .اعالم مي نمايد

استرداد را  درخواستي اسناد و مدارك و تصاوير مطابق با اصل مي بايستي اصلمحترم  مؤديانبديهي است  )2
 مؤديانبه و مدارك اصل اسناد  ،اداره امور مالياتيتوسط پس از مطابقت  كهبه اداره امور مالياتي ارائه نموده 

 .  عودت داده خواهد شد

كه به فروش دوره را  در پايان  بايست آخرين وضعيت كاالهاي خريداري شده و كاالهاي وارداتي  مؤدي مي )3
 .به همراه مدارك مورد نياز استرداد به اداره امور مالياتي اعالم نمايداند،  ه نرسيد

و ماليات بر ارزش اند  آن دسته ازمؤدياني كه به واردات ماشين آالت وتجهيزات خطوط توليد مبادرت نموده  )4
ضروري است اند جهت جايگزين نمودن وجه پرداختي با چك،  ه افزوده و عوارض آن را پرداخت نمود

را  )پيوست شماره دو(  واردكنندگان ماشين آالت وتجهيزات خطوط توليددرخواست استرداد مربوط به 
 .تكميل و تسليم نمايند

 

د بوده و نسبت به تكميل و تسليم درخواست استرداد و ارائه آن دسته از مؤديان محترم كه متقاضي استردا  )5
پيوست شماره (  فهرست خالصه معامالتباشند  نمايند ملزم مي مدارك و مستندات الزم اقدام مي

را متناسب با نوع فعاليت خود كه در هر بخش به صورت مجزا در نظر گرفته شده است تكميل و به  )چهار
 .درخواست استرداد و ديگر مدارك به اداره كل مالياتي ذيربط ارائه نمايندهمراه فرم تكميل شده 

 

مبني بر صحت اسناد ارائه شده براي استرداد و عدم استفاده مجدد از  محترم تعهدنامه كتبي مؤدي ارائه  )6
ناشي زياني  همچنين در صورتي كه ضرر و .براي استرداد وجه اضافه پرداختي فوق اسناد و مدارك ارائه شده

ايران وارد شود مؤدي موظف به جبران خسارات   از عدم صحت اظهارات مؤدي به دولت جمهوري اسالمي
 . باشد وارده مي

 

را  2و  1نمايند مكلفند كليه مدارك مندرج در بندهاي  مي صادرات از محل وارداتمؤدياني كه اقدام به  )7
 .ارائه نمايند
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واردات و خريد و فروش داخلي دارند مكلفند تمام   مؤدياني كه به صورت توأمان صادرات، )8
 .را به اداره امورمالياتي ارائه دهند 3و 2و 1اسناد ومدارك مندرج در بندهاي 

 

        تواند جهت احراز صحت اظهارات مؤديان متقاضي استرداد، از اطالعات  سازمان امور مالياتي كشور مي )9
 .ص ثالث استفاده نمايداشخا

 
  

  محل تسليم و ارائه اسناد و مدارك استرداد   -و  

به ادارات امور ات و عوارض موضوعه مي توانند يات بر ارزش افزوده به منظور استرداد ماليمحترم نظام مال مؤديان
  . نديم نمايتسلدر مقابل اخذ رسيد اسناد و مدارك خود را مراجعه و  ربطياتي ذيمال
  
  مهلت زماني ارائه اسناد و مدارك استرداد  -ز 

نسبت  از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه  روز30ظرف مدت  حداكثر نظام ماليات بر ارزش افزوده مؤديان ضرورت دارد
  .اداره امور مالياتي اقدام نمايند به )اين دفترچه راهنما هـموضوع بند ( به تهيه و تسليم اسناد و مدارك درخواستي

  عدم ارائه اسناد و مدارك استرداد در مهلت زماني مقرر  _ح  

مالياتي محترم ، مؤديان )سي روز(در صورت عدم امكان ارائه تمام يا  بخشي از اسناد و مدارك در مهلت مقرر 

به اداره ) 3(نمونه پيوست شماره فرم طبق قبل از پايان مهلت سي روز اوليه توانند با ارائه درخواست كتبي  مي

در . امور مالياتي ذيربط، تقاضاي تمديد مهلت حداكثر تا پانزده روز ديگر جهت ارائه اسناد و مدارك را نمايند

مؤدي در خصوص موضوع   استرداد در مهلت تمديد شده،درخواستي موضوع صورت ارائه اسناد و مدارك 

ارائه اسناد و تكميل و در صورت عدم . داشتد شده ادعايي نخواهد به مدت تمدي نسبت» 17«ماده » 6«تبصره 

مؤدي  درخواست استرداد كان لم يكن تلقي شده و اضافه پرداختي اظهار شده ،هاي مذكور مدارك ظرف مهلت

به حساب ماليات و  ) از جمله اختيار سازمان به رسيدگي و حسابرسي(با رعايت ساير مقررات و ضوابط مربوطه 

  . بعد منظور خواهد شد  دوره عوارض

  مهلت استرداد ماليات و عوارض اضافه پرداختي توسط اداره امور مالياتي   -ط 

ادارات كل امور مالياتي ذيربط ظرف حداكثر يك ماه اداري پس از ارائه اسناد و مدارك توسط مودي نسبت به استرداد 
  .ؤدي حسب مورد اقدام خواهند نمودوجوه طبق ضوابط  و يا اعالم عدم مشموليت استرداد به م
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  مؤديانحسابرسي اظهارنامه هاي    -ي 

 مالياتي مؤديانخود اظهاري و اعتماد به كليه  سازمان امور مالياتي كشور با اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي
نمونه گيري از جامعه ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي  نظام بنابراين حسابرسي جامع. سياست خود را بنا نهاده است

  . در دوره هاي مختلف انجام خواهد گرفت مؤديان

  

  

 پس از بررسي و كنترل اوليه اسناد وض، راترداد اضافه پرداختي ماليات و عودر خصوص متقاضيان اسبديهي است 
استرداد وجوه به مؤديان صورت خواهد گرفت كه متعاقباً مدارك استرداد براساس ضوابط اجرايي مربوط در مهلت مقرر، 

هاي ادارات كل و برمبناي  موضوع حسابرسي جامع و نهايي در خصوص متقاضيان استرداد به صورت اولويت در رسيدگي
  .هاي مذكور انجام خواهد گرديد حسابرسي قانون ماليات برارزش افزوده، نسبت به دوره/ دستورالعمل رسيدگي

 همالي مربوط زمان شروع سال سال از 10بايستي به مدت  34ات بر ارزش افزوده باستناد مفاد ماده ينظام مال انيدمؤ 
كليه دفاتر قانوني و اسناد و مدارك دوره هاي مالياتي خود را نگهداري نمايند تا در صورت مراجعه مأموران مالياتي به 

  .آنان ارائه نمايند
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  درخواست استردادبرگ 

  موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده
  

  ........................تلفن  ...............         گروه مالياتي   ................         اداره امور مالياتي   ...............          اداره كل   

 اطالعات هويتي متقاضي 

  
  نوع استرداد مورد تقاضاي مؤدي 

  

   تجهيزات خطوط توليد و استردادهاي مربوط به واردات ماشين آالتـ  1

  استرداد مربوط به صادرات كاال و خدمات و صادرات از محل وارداتـ  2

  استرداد مربوط به اضافه پرداختي در هر دوره مالياتي ـ  3

  ساير مواردـ 4
    

  مبلغ، منبع و دوره مالياتي مورد استرداد 
  

  /            /        لغايت         /         /             از تاريخ         ................   سال  .............   دوره سه ماهه  : دوره مالياتي مربوط به استرداد 

                سيگار و محصوالت دخاني            بنزين و سوخت هواپيما           كاال و خدمات : منبع ماليات و عوارض 

   .........................................مبلغ عوارض مورد تقاضاي استرداد ...............................: ..................مبلغ ماليات مورد تقاضاي استرداد   
   

  تقاضاي استردادخالصه داليل  
  

...........................................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................................  

  مدارك و مستندات ضميمه تقاضاي استرداد 
  

..........................................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................................  

  مهر و امضاء متقاضي استرداد                                                                                                                                                                                                 
  

  گواهي دريافت برگ استرداد توسط اداره مالياتي  
  

  .ثبت شده است.................. .در دبيرخانه اداره امور مالياتي ......................    مورخ  .........................    تحت شماره .....................  ت شرك/آقاي/تقاضاي استرداد خانم

  مهر و امضاء دبيرخانه                                                                                                                                                                                                   

  پيوست شماره يك

شماره فرعي                            :شماره اقتصادي
    :نمايندگي/شماره شعبه      :ماليات بر ارزش افزوده 

                 :شماره ثبت مؤسسه/نام بنگاه  شخص حقوقي
                 :شماره ملي :نام خانوادگي                         :نام  شخص حقيقي

  

:                                      شهرستان:                                                                                     استان
  :شهر  

 :نمابر:                                            تلفن            رقمي 10كد پستي 
 :نشاني
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  برگ درخواست استرداد                       

  "واردکنندگان ماشين آالت وتجهيزات خطوط توليد"

  
  

    ................تلفن  ...............         گروه مالياتي   ................         اداره امور مالياتي   ...............             اداره كل

  اطالعات هويتي متقاضي 

  

مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارايی با عنايت به اينکه جهت ترخيص ورود  15/8/1387مورخ  127374در اجرای بخشنامه 

سازمان امور مالياتی کشور به نيابت از گمرک جمهوری اسالمی ماشين آالت و تجهيزات وارداتی خطوط توليد با اخذ چک توسط 

  شركت  / ولي اينجانب ايران بابت ضمانت پرداخت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده صورت می گيرد

، لذا درخواست می گردد در قبال دريافت يک فقره چک بابت ام ا پرداخت نموده.ا.ماليات و عوارض مربوطه را در گمرك ج 

  ماليات و يک فقره بابت عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص واردات پروانه سبز ورودی به

                              نسبت به استرداد وجوه ماليات و عوارض پرداختی فوق اقدام الزم معمول دارند                         ..........................................................شماره 

  مهر و امضاء

  

  

 

  

 

  دو  پيوست شماره

شماره فرعي                            :شماره اقتصادي
    :نمايندگي/شماره شعبه      :ماليات بر ارزش افزوده 

                 :شماره ثبت مؤسسه/نام بنگاه  شخص حقوقي
                 :شماره ملي :نام خانوادگي                         :نام  شخص حقيقي

  

:                                      شهرستان:                                                                                     استان
  :شهر  

 :نمابر:                                            تلفن            رقمي 10كد پستي 
 :نشاني
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 استرداد برگ درخواست تمديد مهلت ارائه اسناد و مدارک  

  ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده
  

  ........................تلفن  ...............         گروه مالياتي   ................         اداره امور مالياتي   ...............             اداره كل

  اطالعات هويتي متقاضي 

  

 پيرو درخواست استرداد ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده با عنايت به اينکه ظرف مهلت مقرر اعالم شده      

ناد و مدارک درخواستی ميسر نمی باشد، لذا خواهشمند است جهت ارائه اسامکان ارائه اسناد و مدارک ) توسط آن اداره مالياتی(

  موسسه/  شرکت بديهی است اين  .تمديدگردد      و تا تاريخ                   روز پانزده        يك هفته   مهلت زمانی مذکور تا

واست تمديد مهلت ارائه اسناد و مدارک، هيچگونه ادعايی در خصوص اينجانب                                              با ارائه درخ/  

  .نخواهد داشت نسبت به مدت تمديد شده 17ماده  6موضوع   تبصره 

  :اسناد و مدارك شامل 

1-  
2-  
3-  
4-   

  

  مهر و امضا                                                                                                                                                    

 

  پيوست شماره سه

شماره فرعي                            :شماره اقتصادي
    :نمايندگي/شماره شعبه      :ماليات بر ارزش افزوده 

                 :شماره ثبت مؤسسه/نام بنگاه  شخص حقوقي
                 :شماره ملي :نام خانوادگي                         :نام  شخص حقيقي

  

:                                      شهرستان:                                                                                     استان
  :شهر  

 :نمابر:                                            تلفن            رقمي 10كد پستي 
 :نشاني
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                            :شماره اقتصادي مؤدي  : ...............................................نام مؤدي
  

  ريد و واردات كاالهاي مشمول فهرست خالصه معامالت مربوط به خ-الف

  الف -1جدول                                    . . .)هاي ثابت و  شامل واردات دارايي(كاالها / مواد اوليه واردات -1

شماره برگ سبز   نام گمرك
  تاريخ صدور  گمركي

ورودي حقوق + ارزش گمركي 
  كاالهاي وارداتي

ماليات پرداختي 
  )ريال(

  عوارض پرداختي

  )ريال(
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 

 هر و امضا مؤديم
  

  

  

  

  پيوست شماره چهار



  بسمه تعالي
  
 

 20 از 14 صفحه                                                        معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور - 1388تير ماه    

  

  راهنماي استرداد اضافه ماليات و عوارض پرداختي موديان ماليات بر ارزش افزوده 

 1388مالياتي  بهار و تابستان  جهت اعمال در دوره هاي
  

                            :شماره اقتصادي مؤدي                      ...............................................:نام مؤدي
  
  
  
  الف - 2جدول            )                شامل معاوضه، خريد دارايي و ملزومات(كاالهاي داخلي / خريد مواد اوليه -2

  فروشندهنام   تاريخ فاكتور  شماره فاكتور
كد / كد اقتصادي

  ملي فروشنده

مبلغ كاالهاي 
خريداري شده 

  )ريال(

  ماليات پرداختي

  )ريال(

  عوارض پرداختي

  )ريال(

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 
 

 هر و امضا مؤديم
 
 
 

  



  بسمه تعالي
  
 

 20 از 15 صفحه                                                        معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور - 1388تير ماه    

  

  راهنماي استرداد اضافه ماليات و عوارض پرداختي موديان ماليات بر ارزش افزوده 

 1388مالياتي  بهار و تابستان  جهت اعمال در دوره هاي
  

  

                            :شماره اقتصادي مؤدي                      : ...............................................نام مؤدي
  
  فهرست خالصه معامالت مربوط به خدمات دريافتي مشمول-ب

  ب -1جدول                                                                    )وارداتي(دريافتي خارجي خدمات  -1

  تاريخ فاكتور  شماره فاكتور  تاريخ قرارداد  شماره قرارداد
مبلغ پرداختي بابت 

خدمات دريافتي 
  )ريال(

  ماليات پرداختي

  )ريال(

  عوارض پرداختي

  )ريال(
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 
 

 هر و امضا مؤديم
    



  بسمه تعالي
  
 

 20 از 16 صفحه                                                        معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور - 1388تير ماه    

  

  راهنماي استرداد اضافه ماليات و عوارض پرداختي موديان ماليات بر ارزش افزوده 

 1388مالياتي  بهار و تابستان  جهت اعمال در دوره هاي

  

                            :شماره اقتصادي مؤدي  : ...............................................نام مؤدي
  
  

  ب -2جدول                   )شامل خدمات نگهداري تجهيزات، پيمانكاري، مالي، اداري و خدمات دولتي(داخلي دريافتي خدمات   -2

نام ارائه كننده 
  خدمات

كد ملي / كداقتصادي
  ارائه كننده خدمات

تاريخ 
/ صورتحساب
/ صورت وضعيت

  قبض

  مبلغ
  )ريال( 

ماليات پرداختي 
  )ريال(

  عوارض پرداختي

  )ريال(

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 

 هر و امضا مؤديم
    



  بسمه تعالي
  
 

 20 از 17 صفحه                                                        معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور - 1388تير ماه    

  

  راهنماي استرداد اضافه ماليات و عوارض پرداختي موديان ماليات بر ارزش افزوده 

 1388مالياتي  بهار و تابستان  جهت اعمال در دوره هاي

  

                            :شماره اقتصادي مؤدي  ...............................................:نام مؤدي
  

  مشمول كاالهاي عرضه شده فهرست خالصه معامالت مربوط به-ج

  ج -1جدول                      )شامل برگشت مواد اوليه وارداتي، صادرات دارائي شعب خارج(كاالهاي صادراتي -1

  نام گمرك
شماره پروانه 

  صادراتي 
 تاريخ صدور

  پروانه
  )ريال(مبلغ   نام خريدار  كشور مقصد

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 

 هر و امضا مؤديم
  

 

 

 

  



  بسمه تعالي
  
 

 20 از 18 صفحه                                                        معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور - 1388تير ماه    

  

  راهنماي استرداد اضافه ماليات و عوارض پرداختي موديان ماليات بر ارزش افزوده 

 1388مالياتي  بهار و تابستان  جهت اعمال در دوره هاي

  

                            :شماره اقتصادي مؤدي                      : ...............................................مؤدينام
  
  
  
  ج -2جدول    )فروش رفته و ضايعات فروش رفته شامل معاوضه، كاال هاي اهدايي، مواد اوليه(هاي فروش رفته   كاال -2

كد / كد اقتصادي  خريدار نام  تاريخ فاكتور  شماره فاكتور
  ملي خريدار

  مبلغ 
  )ريال(

  دريافتيماليات 

  )ريال(

  دريافتيعوارض 

  )ريال(
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 
 

 هر و امضا مؤديم
   



  بسمه تعالي
  
 

 20 از 19 صفحه                                                        معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور - 1388تير ماه    

  

  راهنماي استرداد اضافه ماليات و عوارض پرداختي موديان ماليات بر ارزش افزوده 

 1388مالياتي  بهار و تابستان  جهت اعمال در دوره هاي

 

                            :شماره اقتصادي مؤدي  : ...............................................نام مؤدي
  

  خدمات ارائه شدهفهرست خالصه  معامالت مربوط به   -د
  د -1جدول                                                                                                         خدمات صادراتي-1

  )ريال(مبلغ فاكتور    تاريخ فاكتور شماره فاكتور تاريخ قرارداد  شماره قرارداد

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 

 هر و امضا مؤديم
    



  بسمه تعالي
  
 

 20 از 20 صفحه                                                        معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور - 1388تير ماه    

  

  راهنماي استرداد اضافه ماليات و عوارض پرداختي موديان ماليات بر ارزش افزوده 

 1388مالياتي  بهار و تابستان  جهت اعمال در دوره هاي

  

  

                            :شماره اقتصادي مؤدي  : ...............................................نام مؤدي
  
  

  د -2جدول                                                                               )خدمات پيمانكاريشامل (خدمات داخلي   -2

كننده  دريافتنام 
  خدمات

كد ملي / كداقتصادي
كننده  دريافت

  خدمات

تاريخ 
/ صورتحساب
/ صورت وضعيت

  قبض

  مبلغ
  )ريال( 

 دريافتيماليات 
  )ريال(

  دريافتيعوارض 

  )ريال(

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 

 هر و امضا مؤديم
 


