
  
 

 اطالعيه

 قابل توجه مشموالن ماليات بر ارزش افزوده
 معافيت هاي قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده

 )02/03/1400) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 9ماده (» ب«) بند 3جزء ((
  

خدمات "ارائه،باشد، الزم االجراء مي 13/10/1400بر اساس قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده كه از تاريخ 
به استثناي ها آن عدمات نشر و توزيخ، كتاب، نشريه و الكترونيكي يا ذياز كاغ اعمانتشار روزنامه  زينك، چاپ،
موضوع "و نشرياتها  در روزنامهكاالها و خدمات داخلي  تبليغاتك آموزشي و كنكور و هرگونه مموسسات ك

از ماليات و عوارض ارزش افزوده  02/03/1400) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 9ماده (» ب«) بند 3جزء (
به موجب نامه شماره كه در اين راستا نظر حقوقي معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسالمي  .مي باشدمعاف 

و اطالع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  عنوان معاون محترم امور مطبوعاتي 27/11/1400مورخ  103517
  :باشداعالم گرديده، به شرح پيوست مي

هر گونه تبليغات كاالها و خدمات داخلي « 02/03/1400زوده مصوب ف) قانون ماليات بر ارزش ا9ماده (» ب«) بند 3در جزء ( ؛اوالً
هاي دولتي مانند مزايده، شده است، ليكن با عنايت به اين كه آگهياز شمول معافيت موضوع اين بند مستثني » ها و نشرياتدر روزنامه

ها از شود، لذا اين گونه آگهيمناقصه، ابالغ اجرائيه، رأي، احضار، اخراج، اخطار و امثال آن، تبليغات كاال و خدمت محسوب نمي
، مقرر 1401) ماده واحده قانون بودجه سال 6((خاطر نشان مي سازد، به موجب بند (ض) تبصره باشند.شمول اين معافيت مستثني نمي

) قانون 9) بند (ب) ماده (3مشمول حكم جزء ( 1401ها و نشريات در سال تبليغات كاالها و خدمات داخلي در روزنامه«شده است: 
  )الزم االجرا مي باشد. 1401كه مراتب فوق صرفاً براي سال  »باشد.ماليات بر ارزش افزوده نمي

) خواهد 3نچه رپرتاژ، توليد محتوا و گزارش خبري، متضمن تبليغات كاالها و خدمات نباشد، مشمول معافيت موضوع جزء (چنا ؛ثانياً
  بود.
را » انتشار روزنامه اعم از كاغذي يا الكترونيكي، كتاب، نشريه و خدمات نشر و توزيع آنها«) ياد شده، 3با توجه به اين كه بند ( ؛ثالثاً

خدمات «به منظور نظر روزنامه الكترونيكي، به منزله » نگهداري سرور و خدمات هاست«ض معاف نموده است، لذا از ماليات و عوار
  باشد.بند ميمحسوب و مشمول معافيت موضوع اين » نشر
ها روزنامه و نشريه از پرداخت ماليات و عوارض معاف است، لذا فعاليت نمايندگي» خدمات نشر و توزيع«) مذكور، 3مطابق بند ( ؛رابعاً

  ».ها و نشريات در سطح كشور از اين حيث در شمول اين معافيت قرار داردو دفاتر سرپرستي روزنامه
  


