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 بیمه ایران   
  

  شعب استان تهرانمراکز استانها ومدیران محترم مجتمع ها ، 
  مالیات بر ارزش افزوده و تغییر شناسه اقساط در بیمه نامه هاي عمر داراي ذخیره: موضوع 

 
  با سالم و احترام

  تغییـرات انجـام  بدینوسیلهبا هدف شفاف سازي و ارایه خدمات مناسبتر به بیمه شدگان بیمه نامه هاي زندگی ،                 
شده در نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده و تعیین شناسه پرداخت اقساط بیمه نامه هاي عمـر داراي ذخیـره بـه                    

  :شرح زیر به اطالع می رسد
 

  : محاسبه و دریافت مالیات بر ارزش افزوده –الف 
مـه هـاي عمـر داراي    با توجه به اینکه محاسبه و دریافت مالیات بر ارزش افزوده معوق بیمـه گـذاران در بیمـه نا            

پیش از این از مبالغ ارزش بازخرید بیمـه نامـه هـا در    )  ...زندگی مان، جامع زندگی ، کودکان و نوجوانان و       (ذخیره  
کسر می گردید و این موضوع موجب بـروز ابهـام و پرسـش بـراي              ... زمان بازخرید ، دریافت وام ، استرداد سرمایه و          

مالیات بر ارزش افزوده حق بیمه هاي پرداخت شده         14/12/95شنبه   لذا از تاریخ     ، بیمه گذاران محترم گردیده بود    
 حق بیمه هر بیمه گذار محاسبه و منظور خواهـد  اولین قسط دفترچه بعديبیمه نامه هاي عمر داراي ذخیره ، در       

از آنـان  )  1392سال  (مه ها باتوجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده اکثر بیمه گذاران از ابتداي صدور بیمه نا   . گردید
دفترچـه جدیـد حـق    در دریافت نگردیده لذا ضروري است باتوجه به اینکه مبلغ مالیات معوقه مذکور طی دو قـسط             

بدیهی است وظیفه ارایـه توضـیح و توجیـه    . ، مراتب را حتماً به بیمه گذاران ابالغ نمایند    بیمه آنان لحاظ خواهد شد    
 .شبکه فروش و نمایندگان مربوطه خواهد بودگذاران محترم بر عهده  بیمه

خطـر   الزم به بیان است مالیات مذکور صرفا ً به آن بخش از حق بیمه پرداختی بیمه گـذاران کـه بابـت پوشـش              
   از آنان دریافت مـی شـود تعلـق گرفتـه و بابـت کـل حـق بیمـه پرداختـی بیمـه نامـه                 فوت و پوشش هاي تکمیلی    

    .باشد نمی
 نسبت به اخـذ وام بـراي   تاریخ اجراي بخشنامه   بیمه گذاران بیمه نامه هاي مذکور که تا          همچنین آن دسته از   

از وام پرداخت شده آنـان  پیش از این جه به اینکه مالیات معوق مربوطه ي خود اقدام نموده باشند ، با تو       بیمه نامه ها  
تـاریخ دریافـت وام و تـاریخ صـدور       صرفا بابت اقساط پرداخت شده حق بیمه در فاصـله زمـانی             ،  کسر گردیده است    

  .دفترچه جدید مالیات معوق پرداخت خواهند نمود
  

  : یکتا شدن شناسه اقساط دفترچه هاي حق بیمه و وام -ب
به منظور رفع مشکل بیمه گذاران در پرداخت الکترونیکی اقساط حق بیمـه و جلـوگیري از پرداخـت       از دیگر سو    

اخت شده در هر سررسید ، از این پس شناسه هاي اقساط حـق بیمـه و وام        مکرر اقساط و امکان شناسایی قسط پرد      
  .  در هر دفترچه صادر خواهند گردید) مجزا و منحصر به فرد (یکتا به صورت 

لذا به کلیه بیمه گذاران بیمه نامه هاي عمر داراي ذخیره اعالم نمایید در زمان پرداخت اقساط، شناسه هر قـسط      
  .و از تکرار شماره اقساط در پرداخت هاي خود خودداري نمایندرا به صورت صحیح وارد 
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 بیمه ایران   
این بخشنامه دفترچه دریافت نموده اند تا پایان دوره دفترچـه  تاریخ اجراي بدیهی است بیمه گذارانی که پیش از      

  .جاري خود به همان روش گذشته و با شناسه واحد اقدام به پرداخت اقساط خواهند نمود
  

 فرمایید ضمن اعالم مراتب به کلیه اعضاي شبکه فروش واحدهاي تابعه ، حسن دقـت در        خواهشمند است دستور  
  101/ ٩١٥١٦٦٤ .اجراي مفاد این بخشنامه صورت پذیرد

  
      مدیریت بیمه هاي اشخاص        

     
  
  
  
  
  
  :ونوشتر
 .اب آقاي مصلی نژاد مدیر کل محترم امور مالی ، براي استحضارنج

 .جناب آقاي امیري مدیر کل محترم حسابرسی و بازرسی ، براي استحضار
 .جناب آقاي فتاحیانی مدیر محترم فناوري و اطالعات و آمار ، براي استحضار

  .استحضارجناب آقاي میر آقایی مدیر کل محترم امور نمایندگان ، براي 
   و درج در پورتال داخلیروابط عمومی و بین الملل ، براي استحضارامور جناب آقاي سادات میر مدیرکل محترم 


