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 بخشنامه

 

 مخاطبین/ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 در خصوص صدور صورتحساب فروش ارز و حق العمل کاری موضوع

با توجه به سواالت و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با 
صدور صورتحساب فروش ارز توسط اشخاص غیر شاغل در بازار ارز که اقدام به تبدیل 
ارز می نمایند و همچنین تکلیف قانونی آمر)فروشنده( در خصوص صدور فاکتور در 

ای حق العمل کار) نماینده آمر( به منظور فروش توسط مواردی که اقدام به ارسال کاال بر
ه منظور ب قانون مالیات های مستقیم و 169و  95ایشان می نمایند، در اجرای مواد 

 گیرد: رمی دارد موارد ذیل ملحوظ نظر قرارسیدگی های مالیاتی مقرر  ویه دروحدت ر

ل وجوه ارزی در صرافی های دارای مجوز اشخاصی که جهت نیاز خود اقدام به تبدی -الف
فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی 
مجاز می نمایند، این فعالیت ها از مصادیق فروش کاال یا عرضه خدمات توسط اشخاص 

آیین  عحقوقی و یا صاحبان مشاغل نبوده بنابر این الزامی به صدور صورتحساب موضو
توسط اشخاص  31/4/1394قانون مالیات های مستقیم مصوب  95نامه اجرایی ماده 

مذکور نخواهند داشت. بدیهی است این موضوع نافی انجام ثبت های حسابداری در 
دفاتر و یا اسناد و مدارک مربوطه براساس استانداردهای حسابداری و الزام ارسال 

 و فروش ارز نخواهد بود. اطالعات مربوطه در قالب فهرست خرید

چون حق العمل کار به اسم  1311قانون تجارت مصوب سال  357با توجه به ماده  -ب
نماید، بنابر این آمر بابت فروش خود ولی به حساب آمر اقدام به فروش کاال می

کاالهایی که به حساب او و توسط حق العمل کار انجام می شود، نیازی به صدور 
قانون مالیات های مستقیم  95وضوع آیین نامه اجرایی ماده صورتحساب فروش م

ندارد و ارسال فهرست اطالعات این گونه معامالت بر اساس جداول  31/4/1394مصوب 
 10/2-6پیش بینی شده موضوعه در سامانه معامالت فصلی صورت می پذیرد.

 سید کامل تقوی نژاد

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 


