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 شیوه نامه

دستورالعمل  در خصوص اعمال مشوق هاي موضوعآموزش فني و حرفه اي نحوه اقدام ادارات کل »

 «قانون مالیات بر ارزش افزوده38ماده  2تبصره  یياجرا

 محترم أتیدفتر ه کیو دولت الکترون یامور اجتماع یتخصص ونیسیکم07/04/1389جلسه مورخ  میتصم یدر راستا

 هیمذکور و به منظور اتخاذ رو ونیسیمحترم کم ریدب 04/12/1389مورخ  8/44033/79640دولت، موضـوع نامه شـماره 

 4/8/1390مورخ 18384/200 شماره  بخشنامهو نیز  هبر ارزش افزود اتیقانون مال (38)( ماده 2تبصره ) یاجرا یواحد برا

نحوه اقدام ادارات کل  آموزش فنی و حرفه ای در خصوص اعمال مشوق سازمان امور مالیاتی و با هدف ایجاد وحدت رویه ، 

 می گردد. ابالغبه شرح زیر  38ماده  2تبصره  ییدستورالعمل اجراموضوع  یها

 باشد. یم ریدستورالعمل به شرح ز نیواژه ها و اصطالحات بکار رفته در ا یمعان: 1ماده

 بر ارزش افزوده اتیقانون مال:قانون

 و عوارض ارزش افزوده را به عهده دارد. اتیمطالبه و وصول مال ،یدگیکه رسمرجعی :ياتیامور مال کل اداره

ارتقاء  دوره های آموزشی نهیدر زماظهار نظر مرجع صالحیت دار برای :يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع تداریصالح اداره

 است. هر استان یو حرفه ا یادارات کل آموزش فن ، برعهده واحد تولیدی مهارت کارکنان

و  ییکارت شناسا ،یصنعت تیفعال یگواه ،یپروانه بهره بردار لیاز قب تیمجوز فعال یدارا واحد تولیدی :يدیتول واحد

 اطالعات، صنعت، معدن و مونتاژ محصوالت گوناگون. یدر امر فن آور صالحازمراجعذی. …ای

ارائه خدمات  ای یدیتول یبر ارزش افزوده که بابت فروش کاال اتیقانون مال 38ماده « الف»عوارض موضوع بند  :عوارض

 است. دهیگرد افتیشود، در یم میسه ماهه تقس یاتیکه به چهار دوره مال یشمس کسالیدر طول 

بر ارزش افزوده ثبت نام نموده و  اتیکه در نظام مال یو حقوق یقیاعم از اشخاص حق یدیتول یصاحبان واحدها :يؤدم

 باشند. یثبت نام معتبر م یگواه یدارا

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اداره کل:

 کمیته ای است متشکل از: اداره کل: 38ماده  2تبصره کمیته 

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان .1

 معاون توسعه منابع و مدیریت .2

 معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی .3

 مسئول حراست اداره کل .4

 کارشناس آموزش در صنایع اداره کل .5

( ادارات صالحیت دار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 38( ماده )2( دستورالعمل تبصره )11به موجب بند )  :2ماده

اعالم مکلفند از تاریخ دریافت فهرست هزینه ها حداکثر تا پایان ماه بعد مراتب را به اداره کل امور مالیاتی صالحیتدار 

واحدهای ارسالی از سوی  فهرست هزینه هایدر  ارتقای مهارت کارکنان اعالم هزینه های خود اظهاریانطباق  لذا نمایند
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در هر  اتییمالامور به منظور ارائه به اداره کل ( 4)با مندرجات پرتال جامع آموزشی یا اجرای دوره مطابق ماده  تولیدی

ه که ب تایید هزینه هادر خصوص  این کمیته و اداره کل آن استان می باشد (38)ماده  (2)تبصره  تهیبعهده کم ،استان

و سقم مبالغ و  صحتو  ( دستورالعمل یاد شده از جمله تکالیف ادارات امور مالیاتی صالحیتدار می باشد13موجب بند )

 اظهار نظر نخواهد نمود. واحد های تولیدیو دفاتر  یآموزش یدوره ها نهیهز یصورت حساب ها اصالت

در پورتال سازمان ثبت  که تنها دوره های آموزشی مربوط به همان سال را ،اداره کل (38)ماده  (2)تبصره  تهیکم: 3ماده

 بررسی می نمایند و امکان پذیرش دوره های مربوط به سال های گذشته را ندارد. باشند شده

که به منظور ارتقاء مهارت، غنی سازی شغلی و پایدار سازی شغلی  یبدو استخدام و یا کوتاه مدت یآموزشها هیکل :4ماده

اداره  با نظارت ایو  یکارگاه نیب ای یدر مراکز جوار کارگاه ایآزاد  یو حرفه ا یفن یدر آموزشگاه ها واحد تولیدی نیشاغل

 مشمول این شیوه نامه می باشد. ودش یاجرا مواحدهای تولیدی کل در 

مکلفند از تاریخ دریافت فهرست هزینه ها حداکثر تا پایان ماه بعد مراتب  اداره کل (38)ماده  (2)تبصره  تهیکم :5ماده 

 .اعالم نمایندرا به اداره کل امور مالیاتی صالحیتدار 

برگزار شده برای خانواده  های د و همچنین دورهننمی شو نیمهارت شاغل شیکه منجر به افزا یعموم یدوره ها :1تبصره

 د.نباش ینم مشمول این بخشواحدهای تولیدی کارکنان 

به منظور نظارت بر روند اجرای دوره های آموزشی مشمول برخورداری از معافیت های موضوع این دستورالعمل، :2تبصره

 مکلفند حداقل یک هفته قبل از برگزاری دوره، موضوع را کتبا به اداره کل اعالم نمایند. واحدهای تولیدی

در مهلت و  یآماده ساز ،هیتهواحدهای تولیدی توسط  یستیبای مدارک مربوطه به هر دوره آموزشاسناد و :3تبصره

در غیر اینصورت هیچ گونه مسئولیتی بر عهده اداره کل برای بررسی به اداره کل ارائه نمایند تعیین شده در دستورالعمل

 .نمی باشد

صادر و مدیر کل استان همین ماده، بالفاصله ابالغ ناظر دوره توسط 2موضوع تبصرهپس از دریافت اظهارنامه :4تبصره

 تایید یا رد می نماید.گزارش بازدید ناظر، کتبا برگزاری دوره را از طریق تکمیل فرم 

عوارض  %10شده صرفا تا سقف  میکه به چهار دوره سه ماهه تقس یهر سال شمس یهانهیهزبا عنایت به اینکه :5تبصره

را  یاتیانجام شده در هر دوره مال یهانهیهز انیتهاتر خواهد بود. چنانچه مؤد ایهمان سال قابل استرداد  یفروش ابراز

 نیاول انیدستورالعمل، صرفاً تا پا نیمفاد ا تیدرج و اعالم نکرده باشند در صورت رعا نه،یفرم اعالم هز وستیدر جدول پ

مدارک ارائه شده پس از پایان مهلت لذا به  استرداد خواهد بود ایتهاتر  ،یدگیقابل رس یاتیبعد از سال مال یاتیدوره مال

 .قانونی، ترتیب اثر داده نخواهد شد

ماده  2تبصره  تهیکمهزینه های ایجاد، نگهداری، تجهیز و تکمیل مراکز آموزش جوار و بین کارگاهی، در خصوص :6ماده 

تنها صحت انجام کار را بررسی و لیست تجهیزات  و وسایل خریداری شده و کارهای انجام یافته در ایجاد و  اداره کل38

 و تایید تعیین صحت و نمایند می مالیاتی اعالم امور را طی نامه ای به اداره کلخود اظهاری واحد های تولیدی نگهداری 

 است.مالیاتی امور عهده اداره کل  میزان هزینه ها از جمله قیمت تجهیزات خریداری شده بر
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در صورتی که مجوز تاسیس مرکز جوار / بین کارگاهی مربوط به سال های گذشته باشد هزینه ایجاد مرکز جوار یا تبصره:

 د.یگرد خواهدهزینه های دوره های آموزشی لحاظ ن در بخشبین کارگاهی 

روز پس از دریافت درخواست  15را ظرف حداکثر 38ماده  2تبصره  تهیکم اداره کل مکلف است نتیجه بررسی:7ماده 

 و بصورت مکتوب، به شرح زیر اعالم نماید: واحد تولیدی

، موضوع طی نامه ای به انضمام مستندات مربوطه به اداره واحدهای تولیدی  عملکرد آموزشیدر صورت تایید  .1

 .آزاد و مشارکت مردمی سازمان ارسال نمایدکل امور مالیاتی اعالم و رونوشت نامه را به دفتر آموزشگاه های 

اعالم و رونوشت نامه  واحد تولیدیموضوع با ذکر دالیل، طی نامه ای به ، عملکرد آموزشی تایید در صورت عدم  .2

 .به دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی سازمان ارسال گردد

 تداریاعالم اداره صالح افتیدر خیاز تار کماهیحداکثر ظرف مدت نظر به اینکه ادارات کل امور مالیاتی مکلفند: 8ماده 

 نیمفاد ا تیها، با رعا نهیهز دیو در صورت تائ یشده را بررس میاسناد و مدارک تسل ،یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

اداره کل امور  قیاسترداد، حسب مورد اقدام و مراتب را از طر ایبر تهاتر  یمبن یدستورالعمل و با توجه به درخواست مؤد

 تیبه منظور رعا میمستق یاتهایعملکرد مال یاتیبه پرونده مال یدگیمسئول رس یاتیبه اداره کل امور مال ربطیذ یاتیمال

وزارت تعاون، کار و  تداریاداره صالحسازمان امور مالیاتی کشور، به  4/8/1390مورخ 18384/200 بخشنامه شماره(8بند )

نمایند، لذا ادارات کل مکلفند عالوه بر در اختیار داشتن مستندات هر پرونده، نامه اعالم نتیجه اداره اعالم  ،یرفاه اجتماع

 کل امور مالیاتی را نیز در پرونده ثبت و نگهداری نمایند.
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 ..................واحد تولیدي 38ماده    2مشمول تبصره اجراي دوره هاي آموزشی گزارش بازدید از نحوه فرم 

مشخصات 
 دوره

 :عنوان 

 تاریخ شروع:       /        /          تاریخ پایان:        /       /

 کد پورتال:                               

 شاخصهاي ارزیابي موضوع

 مربی

 :  )سال(سابقه تدریس :آخرین مدرک تحصیلی  نام و نام خانوادگی مربی :

 واحد تولیدی دارای قرارداد با 
با مربی تامین هزینه 

 سازمان  
 تابعیت مربی : مربی آموزشگاه آزاد  

محل 
 برگزاری

 آموزشگاههای آزاد  مراکز سازمان  واحد تولیدی بیرون  واحد تولیدی درون         

برنامه 
ریزی و 

 اجرا

 خیر  دوره در پورتال:   بلی  ثبت دوره در پورتال: نام

 خیر  ثبت نام کارآموزان در پورتال: بلی  خیر  استاندارد آموزشی سازمان:   بلی مطابق 

 تلفیقی                   عملی و کارگاهی                  نوع آموزش :                تئوری و نظری

 ارزیابيشاخصهاي  موضوع

 پشتیبانی از
 آموزش

 پیش بینی نشده                    واحد تولیدی توسط                          میان وعده:                         توسط سازمان       پذیرایی 

 پیش بینی نشده                    واحد تولیدی توسط                          پذیرایی وعده  اصلی:                       توسط سازمان       

 پیش بینی نشده                    واحد تولیدی توسط                          ایاب و ذهاب مربی/مدرس:               توسط سازمان       

 پیش بینی نشده                    واحد تولیدی توسط                          ایاب و ذهاب کارکنان و فراگیران:     توسط سازمان       

 پیش بینی نشده                    واحد تولیدی توسط                          جزوات  آموزشی:                              توسط سازمان       

 پیش بینی نشده                    واحد تولیدی توسط                          ابزار و مواد مصرفی:                          توسط سازمان       

 پیش بینی نشده                    واحد تولیدی توسط                          تجهیزات:                                         توسط سازمان       

زش فنی و حرفه ای اینجانب  .......................... بر اساس ابالغ شماره ........................ مورخ .......................مدیرکل محترم آمو

 .......................مورخ ..........................از روند برگزاری دوره بازدید و مندرجات فوق را تایید می نمایم.استان ....................در روز 

 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                        

 امضاء   
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 فرم خود اظهاري اعالم فهرست هزینه صورت گرفته مرتبط با ارتقاء مهارت  واحدهاي تولیدي 

 ( قانون مالیات بر ارزش افزوده38( ماده )2موضوع تبصره)

 
 

                      

 ردیف
 هزینه کردعنوان  

ابعاد فضاي 

 کارگاهي

ابعاد فضاي 

 وريئکالس ت

ابعاد سایر 

 فضاهاي عمومي

 

 هزینه هاي انجام شدهمجموع 

 بر اساس خود اظهاري مودي

 )میلیون ریال(

1 
ایجاد و ساخت ابنیه و فضای آموزش 

 جدید و کالس تئوریکارگاهی 
   

 

2 
و یا تغییر  نگهداری تعمیر، تکمیل،

 موجودکاربری ابنیه و فضای 
   

 

     سایر ................................................. 3

 تعداد اقالم تجهیزات و ابزار  هزینه کردعنوان  ردیف

 مجموع هزینه هاي انجام شده

 بر اساس خود اظهاري مودي
 )میلیون ریال(

1 
تجهیزات و ابزار و خرید  استقرار 

 تئوری و کالس  آموزشی کارگاهی
 

 

2 
ت و ابزار تعمیر و نگهداری تجهیزا

 آموزشی کارگاهی و کالس تئوری
 

 

   سایر............................................... 

 ساعت -نفر  نام دوره هزینه کرد عنوان ردیف

 مجموع هزینه هاي انجام شده

 بر اساس خود اظهاري مودي
 )میلیون ریال(

    برگزاری دوره  1

   جمع

 اظهاری پیوست گردد.هزینه های  صورت گرفته مرتبط با ارتقا مهارت خود  تذکر: مستندات کلیه

 

 مودی مهر و امضاء                                                                     مهر و امضاء                   

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ..................
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 شماره:  

 تاریخ: 

 

                                                                                         استان............ یو حرفه ا یاداره کل آموزش فن

اعالم  خود اظهاری فرم( قانون ما یات بر ارزش افزوده ، به پیوستتت 38( ماده  2در راستتتای دستتتورا تمص تبصتتره  

صورت گرفته مرتبط با ارتقاء مهارت  ست هزینه  سال ............. ایفاد می فهر واحدهای تو یدی مربوط به دوره ............. 

(دستورا تمص فوق ا ذکر، مراتب را در مهلت مقرر به 15(یا  10گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای بند  

 اداره امور ما یاتی ................اعالم نمایند.

 ............................ ریال می باشد که اصص صورت حساب ها پیوست می باشد هزینه های انجام شده جمتاً به مبلغ

 

 مودی مهر و امضاء                                                                                                 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 شماره:                                                                                                                              

 تاریخ:       

 

 اداره کل امور مالیاتی استان ............

ست، در تاریخ  ضمام مدارک پیو ست مذکور به ان صص گردید، ..........درخوا مراتب پس از انطباق ........به این مرکز وا

اعالم  خود اظهاری فرم( قانون ما یات بر ارزش افزوده، 38( ماده  2موضتتتوب تبصتتتره  با مقررات دستتتتورا تمص 

صورت گرفته مرتبط با ارتقاء مهارت  ست هزینه  ست   آموزش( کارکنانفهر واحدهای تو یدی مطابق جدول پیو

 جهت اقدام قانونی ایفاد می گردد.

 

 

 مهر و امضاء                                                                                             

 زش فنی و حرفه ای استان ..................اداره کل آمو                                                                        

 
 اعالم هزینه ها خود اظهاری مودی بوده و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مسئولیتی در خصوص صحت و سقم آن ندارد.

 
 


