
 64639شماره: 

 1396/04/11تاریخ:

  

 بسمه تعالی

 صنعتی -دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری

و در اجرای بند  1394/02/01پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت 31با توجه به بند )ت( ماده 

صنعتی و ویژه  -( راهکارهای عملیاتی برنامه راهبردی ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری9)

، دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی 1394/09/08مصوب  118416/50193ه نامه شماراقتصادی موضوع تصویب

 گردد:صنعتی و ویژه اقتصادی به شرح زیر تصویب می  -و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری

 فصل اول: تعاریف 

 د:رون در این دستورالعمل اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می -1ماده 

 .کشور مالیاتی امور سازمان الف( سازمان مالیاتی:

 صنعتی. -های مناطق آزاد تجاریسازمان ب( سازمان منطقه:

 .اقتصادی ویژه و صنعتی -تجاری آزاد مناطق عالی شورای دبیرخانه پ( دبیرخانه:

قانون چگونگی  13اتی موضوع ماده مالی مقررات و آن بعدی های اصالحیه و 1366 مصوب مستقیم هایمالیات قانون ت( قانون:

 های بعدی آن.و اصالحیه 1372اداره مناطق آزاد کشور مصوب 

 .نمایدمی صادر و درج آن در را اشخاص های فعالیت مربوط مقررات طبق منطقه سازمان که است فرمی ث( مجوز فعالیت:

 فعالیت اقتصادی در منطقه اشتغال دارند. انواع به منطقه سازمان مجوز با که حقیقی اشخاص کلیه ج( اشخاص حقیقی:

 با و شده شناخته حقوقی شخص عنوانبه مربوط مقررات و قوانین موجببه که حقوقی اشخاص کلیه چ( اشخاص حقوقی:

 .دارند اشتغال منطقه در اقتصادی فعالیت انواع به منطقه سازمان مجوز

 مشمول درآمد ها،معافیت سرمایه، ها،بدهی ها،دارایی ها،هزینه درآمدها، ابراز منظور به است فرمی مالیاتی: ح( اظهارنامه

 شده،دریافت عوارض و مالیات خدمات، دریافت/کاال خرید خدمات، ارائه/کاال فروش همچنین و مالیاتی بخشودگی مالیات، مالیات،

 و نوع مل اطالعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی و حسبشا ;طلب/بدهی مانده و شدهپرداخت عوارض و مالیات

 و تهیه مالیاتی سازمان توسط قانون طبق که هایی نمونه مطابق درآمد بر مالیات تشخیص جهت مذکور اشخاص فعالیت حجم

 .شودمی اعالم



مه، حساب سود و زیان، فهرست رویدادهای مالی شامل دفاتر، اسناد، مدارک، ترازنا اطالعات خ( اطالعات عملکرد مالی:

 ]1[معامالت و حقوق پرداختی به کارکنان.

حقیقی و حقوقی های الکترونیکی است که توسط سازمان مالیاتی ایجاد شده است تا اشخاص سامانه د( سامانه الکترونیکی:

 اظهارنامه مالیاتی و اطالعات عملکرد مالی خود را حسب مورد از طریق آن ارسال نمایند.

 حقیقی اشخاص کلیه به منطقه سازمان همکاری با مالیاتی سازمان توسط که است فردی به منحصر شماره ذ( شماره اقتصادی:

 .شودمی داده اختصاص حقوقی و

 منظور صدور شماره اقتصادی.نام سازمان مالیاتی به هویتی، مکانی و مجوزهای فعالیت در سامانه ثبت اطالعات ثبت نام:ر( ثبت 

 فصل دوم: تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی

پذیر قانون رفع موانع تولید رقابت 31موجب بند )ت( ماده قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور و به 13در اجرای ماده  -2ماده 

مکرر قانون، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی  146( ماده 1ی نظام مالی کشور و تبصره )و ارتقا

 و حقوقی در مناطق آزاد، داشتن مجوز فعالیت و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اطالعات عملکرد مالی در مواعد مقرر قانونی است.

نام، برای اشخاص حقیقی و حقوقی شماره اقتصادی تخصیص از تکمیل فرآیند ثبتسازمان مالیاتی موظف است پس  -3ماده 

 دهد و کارت اقتصادی صادر نماید.

 حسب ها شماره اقتصادی جدید صادر نشده است،اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند مادامی که برای آن -1تبصره 

 استفاده خارجی اشخاص اختصاصی شماره و مدنی  مشارکت شناسه ملی، شناسه ملی، شماره قبلی، اقتصادی شماره از مورد

 .نمایند

الیت اشتغال دارند، به منظور ارائه اظهارنامه مالیاتی و اطالعات اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فع -4ماده 

 باشند.نام و دریافت شماره اقتصادی میعملکرد مالی به سازمان مالیاتی، مکلف به ثبت

 نام نمایند. بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبتاشخاص حقیقی می -5ماده 

نانچه اشخاص حقیقی بر اساس مجوز فعالیت، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی چ -1تبصره 

عنوان محل اصلی فعالیت مشخص ها، بهنام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعالم شخص یکی از این محلها فقط یک ثبتاین محل

صورت عدم انتخاب شخص، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان  عنوان شعبه منظور خواهد شد. در ها بهو سایر محل

 منطقه خواهد بود.

نام برای کلیه چنانچه اشخاص حقیقی در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت -2تبصره 

 باشند.های شغلی محل مذکور میفعالیت

دی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا ها و واحدهای تولیدر مورد کارگاه -3تبصره 

نماید، انجام عنوان محل اصلی فعالیت اعالم می نام به نشانی که به های مذکور یک ثبتتواند برای کلیه محلنماید، شخص می

یم نماید. در این صورت برای شخص مزبور یک پرونده های خود تسلو یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت

 شود.نماید، تشکیل میبه نشانی که اعالم می

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/4/1/132/4346#_ftn1


عنوان یک شخص در نظام شوند، بهاشخاص حقیقی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می -6ماده 

، اطالعات مورد نیاز کلیه شرکا و نسبت سهم هر شریک را نام نام خواهند شد. اشخاص مذکور مکلفند در زمان ثبتمالیاتی ثبت

 اعالم نمایند.

اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند هرگونه تغییرات ازجمله انحالل، تعطیلی فعالیت ]دائم یا موقت )تعلیق([، تغییر نام،  -7ماده 

ا )اختیاری یا قهری( و سایر موارد را حداکثر تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی یا بالعکس، تغییر شرک

 ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان مالیاتی اعالم نمایند.

 فصل سوم: نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و اطالعات عملکرد مالی

ی مندرج در سامانه الکترونیکی مربوط، اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند فهرست معامالت خود را مطابق اقالم اطالعات -8ماده 

ماهه )فصلی( تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل  تهیه و ارسال نمایند. فهرست معامالت باید حداکثر در مقاطع سه

اص برای سامانه مذکور ارسال شود. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خالل یکی از فصول سال شمسی باشد، این اشخ

مکلفند برای آن فصل، دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست 

 معامله و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معامله دیگر داشته باشند.

کنندگان حقوق تی به کارکنان خود شامل نام و نشانی دریافتاشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند فهرست حقوق پرداخ -9ماده 

های بعد و میزان آن را هنگام هر پرداخت یا تخصیص تا پایان ماه بعد از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال کنند و در ماه

 تغییرات را صورت دهند.فقط 

اره امالک، اظهارنامه خود را تا آخر تیرماه سال بعد از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت داشتن درآمد اج -10ماده 

 طریق سامانه مربوط ارائه نمایند.

اشخاص حقیقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، اطالعات عملکردی سالیانه مربوط به فعالیت شغلی خود را در یک سال  -11ماده 

مالیاتی)سال شمسی( برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه تنظیم و تا آخر خردادماه سال بعد از طریق سامانه 

 الکترونیکی مربوط ارسال نمایند.

ی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به همراه فهرست هویتی و شرکا، اشخاص حقوق -12ماده 

 از مالی سال از پس  ماه  چهار  ها حداکثر تاالشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنسهامداران و حسب مورد میزان سهم

 .نمایند ارسال مربوط الکترونیکی سامانه طریق

مشترکا به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی و مشاور  1396/03/22تبصره در تاریخ  4ماده و  12ور العمل مشتمل بر این دست

صنعتی و ویژه اقتصادی رسیده است و از تاریخ تصویب الزم  -محترم رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری 

 االجرا می باشد.

                                                          نیا دکتر علی طیب 

  دارایی و اقتصادی امور وزیر 

 ترکان اکبر دکتر 

 صنعتی و ویژه اقتصادی -تجاری آزاد مناطق عالی شورای دبیر و جمهور رئیس محترم مشاور 



  

 


