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  فهرست مطالب

 1 افزوده ارزش بر اتيمال به مربوط موارد ريسا و وضع: اول فصل

 ١ 1ماده

 ١ 2ماده

 ١ 3ماده

 ١ 4ماده

 ١ 5 ماده

 ٢ )يواردات يكاالها ارزش( 6 ماده

 2 اجراء: دوم فصل

 ٢ )اتيمال ياجرا( 7 ماده

 ٢ )1995 سال در نام ثبت( 8 ماده

 ٣ )1995 سال در سازمان ندگانينما بعنوان رهيغ و يدولت يهاوزارتخانه نام ثبت( الف – 8 ماده

 ٣ )1995 سال ميرمقيغ يشركتها توسط نام ثبت( ب –8 ماده

 ٣ )حسابها و اسناد( 9 ماده

 3 ياتيمال استرداد و اصالحات زها،يوار ها،اظهارنامه: سوم فصل

 ٣ )اتيمال مشمول اشخاص يسو از  اتيمال پرداخت( الف-10 ماده

 ٤ )1995نيريسا و يدولت يهاوزارتخانه توسط يوصول اتيمال زيوار( ب-10 ماده

 ٤ )اتيمال مشمول اشخاص يسو از اتيمال وصول( 11 ماده

 ٤ )اظهارنامه ميتسل يبرا اتيمال مشمول شخص( 12 ماده

 ٤ )اتيمال زيوار( 13 ماده

 ٥ 14 ماده

 ٥ 15 ماده



 

 

 ٥ )اتيمال ياجرا و وصول( 16 ماده

 5 افزوده ارزش بر اتيمال يفن تهيكم: چهارم فصل

 ٥ )افزوده ارزش بر اتيمال يفن تهيكم ساختار( 17 ماده

 ٦ )يفن تهيكم فيوظا( 18 ماده

 ٦ )اقدامات شرح( 19 ماده

 ٦ )كاركنان( 20 ماده

 6 مجازاتها و ميجرا: پنجم فصل

 ٦ )واقع خالف اطالعات هيته( 21 ماده

 ٧ )ياتيمال فرار( 22 ماده

 ٧ )صيتخص در قصور( 23 ماده

 ٧ )آدرس رييتغ اعالم در قصور( 24 ماده

 ٧ )ياتيمال فاكتور صدور در قصور( 25 ماده

 ٨ 26 ماده

 ٨ )ستين فاكتور صدور به مجاز كه يشخص لهيوس به ياتيمال فاكتور صدور( 27 ماده

 ٨ )1995 نام ثبت در قصور( 28 ماده

 ٩ )الزم يحسابها و اسناد ينگهدار در قصور( 29 ماده

 ٩ )اتيمال وصول در قصور( 30 ماده

 ٩ )اظهارنامه ميتسل در قصور( 31 ماده

 ٩ )جرم در يهمدست به اقدام( 32 ماده

 ٩ )نيريسا و شركت مجموعه توسط جرم ارتكاب( 33 ماده

 10 مختلف موارد: ششم فصل

 ١٠ )جدول رييتغ يبرا ريوز اراتياخت( 34 ماده



 

 

 ١٠ )يبازرس اراتياخت( 35 ماده

 ١٠ )اتيمال يوصول عيتوز(  36 ماده

 ١١ )كنندگان وارد و دكنندگانيتول يبرا ندهينما انتصاب( 37 ماده

 ١١ ) مهم امور( 38 ماده

 ١١ )فرمها( 39 ماده

 ١١ 40 ماده

 ١١ 41 ماده

 ١١ 42 ماده

 ١٦ 43 ماده

 16 خدمات و كاالها تيمعاف جدول

 ١٦ معاف يكاالها -1 بخش

 ١٦ معاف خدمات -2 بخش
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  به ماليات بر ارزش افزودهوضع و ساير موارد مربوط : اول فصل

  1ماده

 هب )گيرد مورد اشاره قرار ميماليات،  در اين قانون تحت عنوان(ماليات بر ارزش افزوده وضع، مطالبه و اجراي

 .موجب مقررات اين قانون خواهد بود

  2ماده

در اين  و خدماتي كه هاكاال غير ازبه ) كاال و خدمات مشمول ماليات(خدمات ارائه كاالها و  ماليات بر عرضه

 .باشندمشمول ماليات بر ارزش افزوده مي ،اندقانون در جدول فهرست شده

  3ماده

 .باشندمي بر ارزش افزوده معافاز پرداخت ماليات  ،اندفهرست شدهجدول قانون در اين كاالها و خدماتي كه در 

  4ماده

اين  6و  5 مواد مطابق آنچه در  ،مشمول ماليات ارزش كاالها و خدماتدرصد بر  5خ نربراي محاسبه ماليات، 

 . شود، اعمال ميقانون تصريح شده است

  5ماده 

 : شوندميبه ترتيب زير تعيين در اين قانون ارزش كاال و خدمات مشمول ماليات ) 1

مبلغي  شده عرضه كاال و خدماتارزش  ،باشد پولي ءدر قبال ما به ازا كاال و خدمات عرضه چنانچه) الف

  ؛گرددمي ءما به ازابا به آن، برابر البه كه با افزودن ماليات قابل مطشود تعيين مي

 ارزش معادلآن كاال و خدمات ارزش  ،پولي نباشد ءچنانچه عرضه كاال و خدمات در قبال ما به ازا) ب

   .شودتعيين ميبازاري آن 

 پرداخت شده قبال آن ما به ازاي پولي درنباشد كه  مورديصرفاً كاال و خدمات مشمول ماليات  عرضهچنانچه ) 2

 .شودمحسوب مي ،شودناسب به آن نسبت داده ميتكه بطور م ما به ازابخشي از عرضه ت در اين صور ،باشد
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 )1(بند )ب( جزءموجب ه بكه است كاال و خدمات مشمول ماليات مبلغي  عرضه ي، ارزش بازارقانوندر اين ) 3 

اشخاص در معامالت  بوده و بواسطهدر قبال ما به ازاي پولي عرضه  مشروط بر آنكه ،شودتعيين مي مادههمين 

  .قابل پرداخت باشد )مستقل(آزاد

  )ارزش كاالهاي وارداتي( 6ماده 

 ،زيربا احتساب موارد  و رداتيمعادل قيمت كاالهاي وا ،ارزش كاالهاي وارداتي مشمول ماليات قانون،در اين 

  :باشدمي

پرداخت شده  به نيجريهآن واردات  به منظوري كه در خارج و يا يپرداختهامالياتها، عوارض و ساير ) الف

  ؛شوداعمال مي قانونموجب اين ه مالياتي كه ب استثناي  به است،

  .ورود كاال به كشور بندر يا محلها اعم از كميسيون، پاركينگ، حمل و نقل و بيمه تا هزينه) ب

  ءاجرا: دوم فصل

  )اجراي ماليات( 7ماده 

 .شودمياجرا و مديريت  )"سازمان"در اين قانون تحت عنوان (فدرال  درآمد داخلياين ماليات توسط سازمان ) 1

 قانونمطابق با مقررات اين را انجام دهد و مبالغ و وصول ماليات را تشخيص  مقتضي اقدامات تواندمي سازمان) 2 

  .نمايدمحاسبه 

  )1995ثبت نام در سال ( 8ماده 

هر  ،ماه از آغاز فعاليت شغلي 6يا ظرف  قانوناين  اجرايماه از  6ظرف  است مكلفمشمول ماليات  شخص) 1

 .نمايندنزد سازمان ثبت نام باشد،  مقدمكدام كه 

 جزءمشخص شده در  شخص مشمول ماليات از ثبت نام در زماناگر  قانون،اين  28مقررات بخش نقض بدون ) 2

  :خواهد بود به ترتيب زير مشمول پرداخت جريمه ،خودداري كند ذيصالحنزد مراجع  مادههمين  1

  واحد پول نيجريه براي اولين ماه قصور و  10000) الف

   .هاي بعديواحد پول نيجريه در صورت تكرار قصور در ماه 5000)ب
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  )1995نمايندگان سازمان در سال هاي دولتي و غيره بعنوان نام وزارتخانه ثبت(الف  – 8ماده 

و براي وصول  قانونهاي دولتي بموجب اين هاي دولتي، سازمانهاي قانوني، و ديگر نمايندگيوزارتخانه )1-لفا

  .نمايندبعنوان نماينده نزد سازمان ثبت نام مكلفند ماليات 

فدرال، دولتهاي محلي يا ايالتي فعاليت هاي قانوني و ها و ديگر نمايندگيپيمانكاراني كه با وزارتخانه) 2-الف

  .نمايندارائه  سازمان مالياتي به ،بعنوان شرايط احراز قرارداد نام خود بر ثبت مداركي مبنيمكلفند  ،كنند مي

  )1995مقيم سال هاي غيرثبت نام توسط شركت(ب  –8ماده 

با استفاده از آدرس  مكلفند ،فعاليت هستندبه مشغول كه در نيجريه  يشركتهاي غير مقيم ،قانوناين  طبق )1-ب

شده از لحاظ تسليم  ذكرآدرس . نمايندثبت نام نزد سازمان  ،دنقرارداد داربا آن شخصي كه در حال حاضر 

  .ط اعتبار خواهد بودواظهارنامه و ساير امور مالياتي من

كاال و خدمات در  به آنهاكه  خود و اشخاصيدر فاكتور را  متعلقماليات  مكلفندمقيم غير هايشركت )2-ب

  .نمايند واريزبه سازمان مالياتي و ماليات وصولي معامله مربوطه را  نموده درج ،عرضه شده استنيجريه 

  )حسابهااسناد و ( 9ماده 

  و دفاتر اسنادتمامي مكلف است  )شخص ثبت نام شده( شودثبت نام مي قانوناين  8 ماده موجب ه كه ب شخصي

 برايهاي مرتبط با كاالها و خدمات مشمول ماليات را كه مبادالت، عمليات، واردات و ديگر فعاليت مربوط به

  .نمايد، نگهداري نياز است قانوناين متعلق موضوع  ماليات تعيين 

  ، اصالحات و استرداد مالياتيواريزهاها، اظهارنامه: سوم فصل

  )اشخاص مشمول ماليات از سوي پرداخت ماليات ( الف-10 ماده

  .نمايدپرداخت به عرضه كننده را و خدمات مشمول  كاالهاماليات  مكلف استماليات شخص مشمول ) 1-الف

ماليات نهاده شود، مشمول ماليات پرداخت مي توسط اشخاصماده اين  1-بند الفموجب ه مالياتي كه ب) 2-الف

  .شودمحسوب مي
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  )1995سايرينهاي دولتي و ماليات وصولي توسط وزارتخانه واريز( ب-10ماده 

ماليات قابل مطالبه را وصول و  ،پرداخت به پيمانكار هنگام مكلفنددولتي  نهادهاي سازمانها وها، وزارتخانه )1-ب

  .دننماي واريزماليات بر ارزش افزوده  به نزديكترين اداره

مبلغ ناخالص فاكتور،  نام، آدرس پيمانكار، شمارهكه در آن جدولي به همراه واريز ماليات بايستي همچنين  )2-ب

  .، ضميمه شودمبلغ ماليات و ماه اظهارنامه قيد شده استفاكتور، 

  )مشمول ماليات از سوي اشخاصوصول ماليات ( 11ماده 

، نماينده، مشتري يا كاالها يا خدمات مشمول ماليات را به توزيع كننده مكلف است ،مشمول ماليات شخص) 1

قانون اين  4 مادهدر  مقررماليات بر كاالها و خدمات را با نرخ نمايد، بطوريكه بتواند معتبر عرضه مصرف كننده 

  .نمايدوصول 

  .شودمحسوب ميماليات ستاده  ماده،اين  1 بندموجب ه اشخاص مشمول ماليات ب ماليات وصول شده بواسطه )2

  )شخص مشمول ماليات براي تسليم اظهارنامه( 12ماده 

كاالها و  نامهاظهار، خريد يا عرضهوقوع  د ازين روز ماه بعامقبل از سي مكلف استشخص مشمول ماليات  )1

مقرر كرده است، تسليم سازمان مالياتي را مطابق آنچه خدمات مشمول ماليات خريداري يا عرضه شده در ماه قبل 

  .نمايدسازمان مالياتي 

كاالهاي  اظهارنامه مكلف است دهد،را انجام ميي مشمول ماليات به نيجريه هاكاالكه واردات شخصي  )2

  .نمايدتسليم  مالياتي به سازمانرا  مذكور

  )ماليات واريز( 13ماده 

   .كند تنظيمخود را مالياتي  اظهارنامه قانوناين  12 ماده 1بند موجب ه ب مكلف استشخص مشمول ماليات ) 1

  ؛ يانمايد واريزمازاد را به سازمان ستاده بيش از ماليات نهاده باشد،  اگر ماليات) الف

تواند ضمن ارائه اسناد و مدارك ضروري در آن ميمؤدي  ،از ماليات ستاده باشدبيش اگر ماليات نهاده ) ب

  .از سازمان متبوع درخواست استرداد بنمايد ،زمان

  .پرداخت نمايدرا  متعلقماليات  ،كاالهاي مشمول ماليات بايد پيش از ترخيص كاالها وارد كننده) 2
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 از سويپيش از ترخيص كاال و ورود آن به كشور،گواهي صادر شده  مكلف استاداره گمرك نيجريه ) 3

  .نمايددرخواست را سازمان مبني بر تمكين ماليات بر ارزش افزوده 

  14ماده 

تسليمي وي ناقص و يا حاوي  و يا اظهارنامه نمايدشخص مشمول ماليات در تسليم اظهارنامه قصور  چنانچه

كاالها و خدمات  ربوط بهماليات مصحيح و تعيين مبلغ  تشخيصسازمان بايد نسبت به  ،اطالعات نادرست باشد

  .اقدام نمايد ،يا عرضه شده به اشخاص مشمول مالياتخريداري شده 

  15ماده 

به اداره مالياتي ارسال  قانوناين  13 مادهدر  مقررماليات وصولي را ظرف مدت  ،اگر شخص مشمول ماليات )1

كه به  فصلشود و مقررات اين ساالنه به ماليات وي افزوده مي واريزقابل  مبلغ ماليات% 5، مبلغي معادل نمايدن

  .خواهد شداعمال اين شخص  مورددر  ،ماليات، جريمه و بهره مربوط است واريزوصول، اصالح، عدم 

و  نمايدوي ابالغ  را همراه با جريمه و بهره به شخص مشمول ماليات و نماينده متعلقماليات بايستي سازمان )  2

آنچه  مطابق تواندمي سازمان ،مبلغ مذكور را پرداخت نكند ابالغاين مؤدي ظرف مدت سي روز از تاريخ  چنانچه

  .نمايداقدام  ماليات وصول و اجراينسبت به است، تصريح شده  قانوناين  16 كه در ماده

  )ماليات وصول و اجراي( 16ماده 

تواند از طريق دادگاه سازمان مي نشود،پرداخت  و بعد از آن مقررمدت  دراي كه ماليات، جريمه يا بهرهدر مورد 

  .نمايدآن اقدام  اجرايوصول و عالي فدرال نسبت به 

  فني ماليات بر ارزش افزوده كميته: چهارم فصل

  )فني ماليات بر ارزش افزوده ساختار كميته( 17ماده 

  :شودتشكيل ميمتشكل از افراد ذيل فني ماليات بر ارزش افزوده  اي با عنوان كميتهكميتهقانون موجب اين ه ب

  ؛خواهد بودرئيس كميته كه رئيس سازمان درآمد داخلي فدرال ) الف

  فدرال؛ درآمد داخليمديران در سازمان تمامي ) ب
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  ؛فدرال درآمد داخليمشاور حقوقي سازمان ) پ

  و  مدير سازمان گمرك نيجريه )ت

  .نمايندگان دولتهاي محلي كه عضو هيئت مشترك مالياتي هستند) ث

  )وظايف كميته فني( 18ماده 

  :باشدميفني مشتمل بر موارد زير  وظايف كميته

مد نظر قرار  ،پيشنهاد به سازمان دارد اي و ارائهموضوعاتي را كه نياز به كارشناسي فني و حرفه تمامي) الف

  ؛و در اين خصوص به سازمان مشاوره دهد دهد

  ؛ و  قانوناين  7 مادهدر  در خصوص وظايف مقرر به سازمان  هايي هارائه توصي) ب

  .ارجاع دهد هاي زماني مختلفبرهه درپرداختن به ساير موضوعاتي كه سازمان ممكن است ) ج

  )شرح اقدامات( 19ماده 

كند به رسميت شناخته مشخص مي هاي زماني مختلفدر برهه سازمان بر اساس آنچه كه فني مكلف است كميته

  .تنظيم كندبر اساس آن دستور كار خود را و 

  )كاركنان( 20ماده 

كاركناني را تواندفدرال مي درآمد داخليسازمان  كميته براي انجام وظايف خود نياز به پرسنل داشته باشد، چنانچه

  .نمايددر كميته فني منصوب 

  جرايم و مجازاتها: پنجم فصل

  )خالف واقعاطالعات  تهيه( 21ماده 

  :هر شخصي كه

خالف از اسناد و يا اينكه  نمايدو ارسال  دهكرتهيه و تنظيم اسنادي را  قانوندر راستاي اهداف اين  )الف

  ؛ ياواقع براي اهداف اين قانون استفاده نمايد

  ،خالف واقع تنظيم نمايدبا محتواي  صورت مالي ،اطالعات براي سازمان تهيه جهت) ب
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  .است كرده اظهاراي معادل دو برابر مبلغي است كه كمتر مجرم شناخته شده و محكوم به پرداخت جريمه

  )فرار مالياتي( 22ماده 

  :در امر فرار مالياتي شخصي كه

  مشاركت داشته و يا ) الف( 

  اقداماتي انجام داده باشد، ) ب(

واحد پول اين كشور و يا دو برابر مبلغ فرار  30000اي معادل مجرم شناخته شده و محكوم به پرداخت جريمه

   .شودبه حبس محكوم مي سه سالحداكثر يا گردد و  ميهركدام كه بيشتر باشد،  ،مالياتي

  1)تخصيصقصور در ( 23ماده 

  :است تخصيصر شخصي كه ملزم به اگ

  يا  وباشد قصور ورزيده  عملدر انجام اين  )فال

  ،اعالم نكرده باشدسازمان ولي به انجام داده باشد اين عمل را ) ب

  .بودواحدپول نيجريه خواهد   5000اي معادل مشمول پرداخت جريمه 

  )قصور در اعالم تغيير آدرس( 24ماده 

مشمول  ،اعالم ننمايندبه سازمان اين تغيير را  ظرف مدت يك ماهدر صورت تغيير آدرس، چنانچه اشخاص 

  .شوندميواحد پول نيجريه  5000اي معادل جريمه

  )قصور در صدور فاكتور مالياتي( 25ماده 

محكوم  د مجرم شناخته شده ونكرده باشخدمات قصور فروش يا ارائهكه در صدور فاكتور مالياتي بابت اشخاصي 

  .خواهند شد ،اندصادر نكردهآنها را ي كه فاكتور كاال يا خدمات درصد هزينه% 50 اي معادل به پرداخت جريمه

                                                           
1
 Failure to make attribution 
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  26ماده 

  :كه اشخاصي

به  سعي، ممانعت يا مقاومت نموده و يا قانوناين  35 مادهموجب ه مور مالياتي بأمدر انجام وظايف ) الف

  د؛ يا نممانعت و مقاومت داشته باش

  ؛را رعايت نمايند 35 ماده اتالزامنتوانند ) ب

  ؛خالف واقع يا ناقص تهيه نمايند اين قانون به صورت 35 مادهالزامات  را طبقصورت مالي ) پ

  انجام امور فوق الذكر داشته باشد،اشخاص در  سايراي براي تداركات يا تالش براي تدارك وسيله) ت

 هر دو ماه و يا  6حبس به مدت  يا واحد پول نيجريه 10000اي معادل مجرم شناخته شده و به پرداخت جريمه

   .د شدنخواهمحكوم 

   )به صدور فاكتور نيست مجازكه  يشخصر فاكتور مالياتي به وسيله صدو( 27ماده 

  :هر شخصي به غير از

  ؛ يا و قانونموجب اين ه شخص ثبت نام شده ب) الف

   ،قانونموجب اين ه بصدور مجاز براي شخص ) ب

اي ماليات است مجرم شناخته شده و به پرداخت جريمه مشمولاقدام به صدور فاكتور نموده و وانمود كند كه 

  .ماه محكوم خواهد شد 6واحد پول نيجريه و يا حبس به مدت  10000معادل 

  )1995قصور در ثبت نام ( 28ماده 

اي معادل جريمهبه محكوم مجرم شناخته شده و   نماينداين قانون خودداري شده نام مقرردر انجام ثبتمؤدياني كه 

 اقدام آنهامحل كسب  پلمپبعد نسبت به در صورت عدم ثبت نام در ماه و  شدخواهند واحد پول نيجريه  5000

     .خواهد شد
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  )هاي الزمنگهداري اسناد و حسابقصور در ( 29ماده 

تعيين ماليات و تنظيم صحيح اري صحيح و مناسب اسناد و حسابهاي الزم براي نگهد مؤدياني كه نسبت به

خواهند واحد پول نيجريه  2000اي معادل قصور ملزم به پرداخت جريمه هر ماه به ازاي، نمايند قصورنامه اظهار

  .  شد

  )قصور در وصول ماليات( 30ماده 

اي معادل مشمول پرداخت جريمه ،ورزندقصور  قانوناين موضوع كه در وصول ماليات  مشمول مالياتاشخاص 

 بانك مركزي نيجريه نزيل مجدددرصد باالتر از نرخ  ت 5معادل  بلغيبعالوه مدرصد ماليات وصول نشده  150

    .خواهند بود

  )قصور در تسليم اظهارنامه( 31ماده 

 تأخير در تسليم اظهار نامهبه ازاي هر ماه قصور نمايند، به سازمان  كه در تسليم اظهارنامه اص مشمول مالياتشخا

   .د بودنخواهواحد پول نيجريه  5000اي معادل پرداخت جريمهمشمول 

  )اقدام به همدستي در جرم( 32ماده 

 ،مشاركت و همدستي داشته باشد قانوندر اين مذكور مور سازمان مالياتي يا هر شخص ديگري كه در جرايم أم

سال محكوم  5واحد پول نيجريه يا حبس به مدت  50000اي معادل شناخته شده و به پرداخت جريمه مجرم

  .خواهد شد

  )شركت و سايرين مجموعهتوسط ارتكاب جرم ( 33ماده 

  :جرمي به موجب اين قانون مرتكب شده باشند ،هامجموعه انواع سايرشركت يا  مجموعه هرگاه

  شركت؛ يا ءساير اعضايا  و دبير، مدير، 2مدير كل)الف

  ؛موران شركتأهر يك از شركاء يا م) ب

  يا  است ودر ارتباط  مجموعهبا مديريت  هر شخصي كه ) ج

  ؛كندالذكر فعاليت ميفوق موارددر يكي از  مدعي است كههر شخصي كه ) پ
                                                           
2
 director 



                                                                                                قانون ماليات بر ارزش افزوده كشور نيجريه

10 

 

 ��ز��ن ا��ر ��
	��� ���ر

اقامه دعوي خواهد شد و مشابه موقعيتي كه خود مرتكب  آنهابر عليه و  شوندميشناخته  مجرمهريك به تنهايي 

اطالع بوده بي ياد شدهمگر آنكه اثبات كنند كه نسبت به جرم  ،مورد مجازات قرار خواهد گرفت جرم شده است

  .است و تباني نداشته رضايتو در انجام آن هيچگونه 

  موارد مختلف: ششم فصل

  )جدولاختيارات وزير براي تغيير ( 34ماده 

  :استرسمي بر اساس دستور وزير موارد زير قابل انتشار در روزنامه 

  ؛اصالح نرخ ماليات قابل مطالبه) الف

  .قانوناين  3و  2، 1فهرست تنظيم شده در جداول اصالح، تغيير و تصحيح  )ب

  )اختيارات بازرسي( 35ماده 

 نموده مراجعه كسببه محل تواند يل منطقي ميبه موجب دال، كسب مجوزبدون و هر زمان در  مالياتي بازرس )1

  .دهدقرار  بررسيرا مورد  رعايت الزامات اين قانونو ) اعم از طرف مالك يا سايرين(

به محل  ماده اين 1 موجب زير بخشه بخود  تحت اختياربراي انجام وظايف  بازرس مالياتيدر مواردي كه  )2

  .استفاده نمايد ،است مقرر الزمكه حضور آنها براي انجام وظايف  اشخاصياز تواند كند، ميمراجعه ميكسب 

  )وصولي مالياتتوزيع (  36ماده 

اين  ماليات وصول شده طبق ،ده باشدتصويب ش ساير قوانينممكن است توسط كه فرمولهاي مختلفي  صرفنظر از

  :دگردزير توزيع مي شرحبه  قانون

    ؛درصد 40 :سهم دولت فدرال) الف

  ؛ ودرصد 35 :يعني آبوژا پايتخت فدرال،دولتهاي ايالتي و قلمرو  سهم) ب

  .درصد 25 :دولتهاي محلي سهم) پ
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  )انتصاب نماينده براي توليدكنندگان و وارد كنندگان( 37ماده 

شخص  .نمايد تعيينتوليدكننده يا وارد كننده  را به عنوان نماينده شخصيكتبي،  تواند با اعالميهميسازمان  )1

  .باشدمي قانونبراي اهداف اين توليدكننده يا وارد كننده  نمايندهشده  تعيين

كننده قابل يا وجوهي كه از سوي او به توليدكننده يا وارد استنماينده از وجوهي كه در اختيار توان مي) 2

 در صورت عدم پرداخت. دوتوليد كننده يا وارد كننده نم متعلقماليات به پرداخت ملزم را باشد، وي  پرداخت مي

  .خواهد شد وصول نمايندهاين قبيل پرداختها ماليات از 

و  صندوقموجودي ، به پول اطالعات مربوط به ارائه تواند شخص را ملزم ، سازمان ميمادهبراي اهداف اين  )3

  .نمايد ،كندكه در اختيار دارد يا وجوهي كه بايد به توليدكننده يا وارد كننده پرداخت  هاييساير دارايي

  )امور مهم ( 38ماده 

 شخصكه از سوي ارشدي كارشناسان رئيس سازمان و  الزامي است، با اجازه قانونانجام اموري كه به موجب اين 

  .گيرد، صورت ميشوندوي تعيين مي

  )فرمها( 39ماده 

مورد استفاده در  هاييا ابالغيهمالي  هاي صورت فرمها، ،هاي مختلف در برهه تواندميبه موجب اين قانون سازمان 

  .تعيين نمايد اين قانون را

  40ماده 

   .نمايدتنظيم قانون براي اجراي مقررات اين دستورالعملهايي  رئيسييد أتواند با تسازمان مي

  41ماده 

  .گرددمي ابطال 1986ماليات بر فروش  قانونقانون، تفسير  6 مادهپيرو 

  42ماده 

  ):ديگري اقتضا كند مورد مفاد متنمگر ( شوداصطالحات به شرح ذيل تعريف مي در اين قانون
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فدرال، دولت اي وابسته به عبارت است از وزارتخانه، نهادهاي قانوني، مراجع عمومي و موسسه "سازمان دولتي"

   .ايالتي و محلي

سازمان به وي اختيار  قانون،اين  مقرر دروظايف به منظور انجام شود كه موري اطالق ميأبه م "بازرس مالياتي"

  .قانوني داده است

  .فدرال است درآمد داخليسازمان  "سازمان "منظور از

كارخانه،  اي بيمارستاني و سازماني،به انواع بناها از جمله گاراژ، آپارتمان مسكوني، ساختمانه "ساختمان"منظور از

زيوني، يهاي راديويي و تلوها، ايستگاهو پناهگاه ها و بناهاي مسقف مشابهسينما، مغازه، آسيابانبار، سالن تئاتر، 

  .شوداطالق مي ها و تريلرهاهاي سيار، كاروانخط خط انتقال، برج، بناهاي مربوط به وسايط نقليه به استثناي خانه

 گونه تجارت، بازرگاني يا كارخانه يا با ماهيت تجارت، بازرگاني واز هر است عبارت "كسب و كار"ازمنظور 

  .كارخانه

  .باشدميفدرال  درآمد داخليرئيس سازمان در اين قانون  "رئيس" منظور از

به عنوان يك شركت تعريف شده  1990شركتهاي سال  قانونگروهي است كه بموجب  ،"شركت"منظور از 

ها اعم از ثبت شده و ممكن است بموجب هر قانون ديگري شكل گرفته و شامل انجمن شخص حقوقي .است

  .ز كشور نيجريه باشدغيرثبت شده در داخل و خارج ا

از سوي  وجه پرداخت مشروط به اشخاص ورودكه در آن شود ميو اجرا  هر نوع نمايش شامل "برنامه سرگرمي"

  :گيردكه البته موارد زير را در بر نمي آنهاست

برنامه ييد وزير به عنوان بخشي از أت توسط موسسات آموزشي و باكه اجرايي بازي در صحنه و  )الف

  شود؛يادگيري انجام مي

  ؛فرهنگي با سرپرستي وزير مسئول فرهنگ و رفاه اجتماعي يا ساير اجراهايورزش، بازي  )ب
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قبل از تواند ميخيرخواهانه، آموزشي، پزشكي، علمي يا فرهنگي كه با ماهيت هاي سرگرمي برنامه) پ

ييد سازمان رسيده باشد كه هدف آن در جهت منافع أتاريخ اجراي برنامه بصورت مكتوب به تصويب و ت

   ؛ وباشدعمومي 

خيرخواهانه، آموزشي، پزشكي، علمي يا  با ماهيتهاي سرگرمي كه براي اهداف غير انتفاعي برنامه )ت

كه پيش از اجراي برنامه بصورت  باشداند و در جهت پيشبرد اهداف اجتماعي فرهنگي اجتماعي ثبت شده

   .شودمكتوب توسط سازمان تصويب مي

 تي بهاصادر به ورود يا حمل كاال و خدمات از كشوري ديگر يا يك منطقه در اين قانون "واردات"منظور از 

  .باشدداخل كشور، مي

  .ندككاالهاي مشمول ماليات را وارد مي است كه شخصي "وارد كننده"منظور از 

  .تعيين شده است قانوناين  10 ماده در "نهاده ماليات"

  .شودسندي است كه بعنوان مدرك پرداخت صادر مي "فاكتور"

كه كاال براي  شخصيهمچنين است كه در ساخت كاال دخالت دارد و  شخصي "توليد كننده يا سازنده"منظور از 

    .بر اساس مشخصات و يا طراحي اوست كاالهاي ساخته شده ،شده باشدساخته سايرين از طرف وي و توسط يا او 

اي ساحلي، اقامتگاههاي تابستاني و محلي براي اقامت است كه خدمات آپارتماني، پالژه "متل"منظور از 

  :باشداستثناء به شرح ذيل ميموارد  .شودرا شامل مي ياقامتگاههاي شكار

 يا خيريه براي اهداف مذهبي و خيريه مكانهايي كه بر اساس قوانين مربوطه توسط سازمانهاي مذهبي) الف

  شود؛اداره مي

موسسه را  شود و مسئوليت سالمت پرسنل آنييد وزير توسط مؤسسه پزشكي اداره ميأمكاني كه به ت) ب

  ؛عهده دار است
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طبق اينكه مگر  ،باشدناز يك ماه  ي باشد كه كمترمجوزاجاره يا بر اساس  هاآن كه عرضه متعلقاتي )ج

  .نمايدفسخ كمتر از يك ماه را در زماني مجوز اجاره يا  ،جريمه پرداخت بدونبتواند مالك توافق قبلي 

  .شودميبكار گرفته  قانوناين  11 مادهبا مفهوم تعيين شده در "ماليات ستاده"

شخصي مستخدم رسمي شاغل در آن، كاالها، هواپيما، كشتي، يا دستگاهها و ساير كاالها،  به غير از  "مالك"

حق  مربوط بهكنترل يا اختيار يا و مالك عين يا منفعت بوده  كننده، كارگزار ياكه به عنوان مالك، توليد است

    .باشدداشته  را و ساير كاالها كشتي، و دستگاهها واگذاري كاالها، هواپيما،

  .نمايدميثبت نام  قانوناين   8 مادهشود كه بموجب اطالق مي شخصيبه "شخص ثبت نام شده"

چايخانه، فست فود،  شاملشود و كه در آن خدمات رستوراني عرضه مي هر بنايي است "رستوران"منظور از 

موارد استثناء به . باشدمي تشكيالت مشابه هاي ورزشي و ديگرنمايشگاهها و حوزهي، مواد خوراكي در ساندويچ

  :باشدشرح ذيل مي

  ؛شودرستوراني كه با اهداف خيريه و مذهبي اداره مي) الف

دانشجويان همان محل كاركنان و  ييد وزير براي استفادهأبا تسسات آموزشي رستوراني كه توسط مؤ) ب

  ؛ وداير شده است

انشجويان همان محل داير كاركنان و د ييد وزير براي استفادهأپزشكي با ت رستوراني كه توسط موسسه) پ

  .شده است

اعم از اينكه در  ،شوندكه براي مصارف فوري ارائه مي است عرضه غذا يا نوشيدني "خدمات رستوراني"منظور از 

  .و يا  براي بيرون تهيه شده باشدمحل رستوران مصرف شود 

ازاي پول يا ارزش پولي در قبال ما به  اجراي خدمات كه در آن فروش كاالها يا استمعامالتي  "عرضه"ظور از من

  .گيردانجام مي

  .باشد شخصي است كه مسئول امور مربوط به ماليه مي "وزير" منظور از
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انتقال آن  ،در قرارداديا و كه در آن كل دارايي به شكل كاال منتقل شود  است ايمعامله "كاال عرضه"منظور از 

فروش و تحويل كاالها و خدمات مشمول ماليات شامل به طور خاص  ؛مورد تصريح قرار گرفته باشددر آينده 

ساير انواع اجاره، ليزينگ و  از طريقكاالهاي مشمول ماليات  تفاده در خارج از كسب و كار، ارائهقابل اس

        .باشد ميها واگذاري

  .است ازاما به در قبال ارائه خدمات  "عرضه خدمات"منظور از 

  .شوداعمال و مطالبه مي قانوناين  1، ماليات بر ارزش افزوده است كه بموجب بخش "ماليات"منظور از 

قانون كه در جدول ارائه شده در اين است كاالها و خدماتي ، "كاالها و خدمات مشمول ماليات"منظور از 

  .اندفهرست نشده

  .تا پايان آن ماه ادامه دارد يك ماه تقويمي است كه از ابتدا "دوره مالياتي"منظور از 

اقتصادي را به شكل توليد كننده،  فعاليت ،مكاني مستقلاست كه در  شخصي "شخص مشمول ماليات"منظور از 

دهد و يا انجام مي) هاي مرتبطاز جمله معدن كاوي و ديگر فعاليت(عمده فروش، عرضه كننده كاال و خدمات 

  .كندكسب درآمد بهره برداري ميمربوط به براي اهداف  شهودمو غير شهوداست كه از داراييهاي مصي شخ

  .دنگيرانجام مي شرايط عاديآزاد و تي هستند كه در چارچوب بازار معامال "يا مستقل معامالت آزاد"منظور از 

طي است كه براي حمل و نقل زميني انسان و كاال مورد ئوسا قانوندر راستاي اهداف اين  "ط نقليهئوسا"منظور از 

  .گيرداستفاده قرار مي

  .باشدمياسباب حمل و نقل  يا انتقال انسان و كاالها از طريق راههاي آبي  "كشتي" منظور از

توليدكنندگان دريافت نموده و به صورت  خود را عمدتاً از كه محمولهاست شخصي  "عمده فروش" منظور از

  .فروشدبه خرده فروشان ميانبوه 
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