
  
  بسمه تعالي

  سازمان امور مالياتي
  معاونت ماليات بر ارزش افزوده

 4 از 1 صفحه
  
 

  

  قانون ماليات بر ارزش افزوده  ۳۳و  ۲۶،  ۲۵، ۲۱  ،۱۸مواد   عنوان

  پارچهبنكداران بررسي مشكالت اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص   موضوع

  

   : شماره جلسه ۱۷/۰۵/۱۳۹۰ :تاريخ  :امضاءمحمد قاسم پناهي                       :رئيس جلسه

  ۱۵  :انـزم  :امضاء                      سيد مجتبي احمدي :دبير جلسه
معاونت ماليات  :مكان

  بر ارزش افزوده

  حاضرين

  

  معاون ماليات بر ارزش افزوده     محمد قاسم پناهي                              

  قاسم نوده فراهاني                                   رييس شوراي اصناف كشور

  رييس امور مالياتي شهر تهران         نادر جنتي                                           

    مالياتي كشورسازمان امور     مصطفي كريمي                                  

  مديركل دفتر نظارت بر امور اجرايي   دي                              سيدمجتبي احم

  رييس اتحاديه بنكداران پارچه تهران                               مشايخمحمد صادق 

  نايب رييس اتحاديه بنكداران پارچه تهران          محمد حسين رحيمي                        

  نايب رييس اتحاديه بنكداران پارچه تهران         عباس ملك محمدي                         

  خزانه دار اتحاديه بنكداران پارچه تهران       محمد نشاط پرور                               

  اتحاديه بنكداران پارچه تهران     بازرس                  حسين جاويد راد                  

 

  غايبين
  

  

مشروح 
  مذاكرات

    

مديركل دفتر نظارت رييس امور مالياتي شهر تهران، اي با حضور معاون ماليات بر ارزش افزوده،   جلسه ۱۷/۰۵/۹۰  در تاريخ   

به شرح حاضرين در جلسه در خصوص چگونگي و نحوه   پارچهبر امور اجرايي ارزش افزوده و اعضاء اتحاديه بنكداران 

اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بر قرار و پس از بحث و بررسي ابهامات و مشكالت اجرايي از جمله شرايط حاكم بر 

  .ب گرديدمصو ۴و۳و۲مواردي به شرح صفحه ... بازار، عدم تمايل خريداران به پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده و 
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  تاريخ  اقدام كننده  مصوبات

شاغل در حائز شرايط فراخوانهاي نظام ماليات بر ارزش افزوده فعاالن اقتصاديـ۱

اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ نام و  ثبتنسبت به  ندمكلف ،پارچهصنف 

  .اقدام نمايندهاي اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده  با توجه به فراخوانمشموليت 
  

فعاالن اقتصادي حائز شرايط فراخوانهاي نظام ماليات بر ارزش افزوده شاغل در ـ  ۲

هاي گذشته  اظهارنامه مالياتي ارزش افزوده دوره عدم تسليم در صورت  پارچه، صنف

هاي گذشته  يم اظهارنامه الكترونيكي دورهنسبت به تسل ۱۳۸۹سال  زمستان لغايت 

  .اقدام نمايند ۱۳۹۰ماه سال  پايان شهريورحداكثر تا 
  

فعاالن اقتصادي حائز شرايط فراخوانهاي نظام ماليات بر ارزش افزوده شاغل در  ـ ۳

با توجه به تقاضاي مشتريان و خريداران ، مجاز به استفاده از هر دو نوع  ، پارچهصنف 

ات و عوارض ارزش وضوع دستورالعمل صدور صورتحساب ماليصورتحساب م

بر اين اساس بايستي ماليات و عوارض موضوعه را ذيل . افزوده مي باشند

  .صورتحسابهاي صادره درج و از مشتريان و خريداران كاال مطالبه و وصول نمايند 
  

ه شاغل در فعاالن اقتصادي حائز شرايط فراخوانهاي نظام ماليات بر ارزش افزود ـ ۴

هاي مزبور را با اعالم صحيح خريد و  در صورتي كه اظهارنامه دوره ،پارچهصنف 

در صورت  مذكور تسليم نمايند،) ۲موضوع بند (فروش هر دوره و در مهلت مقرر

سازمان امور مالياتي كشور در راستاي خوداظهاري مؤديان،  تأييد اتحاديه مذكور

هاي مذكور را بدون رسيدگي مورد پذيرش قرار داده و ماليات  اظهارنامه مالياتي دوره

  .نمايد نهايي مي  آنانو عوارض را بر آن اساس با  
  

ش فعاالن اقتصادي حائز شرايط فراخوانهاي نظام ماليات بر ارزاين تفاهمات براي  ‐۵

كه مورد رسيدگي واقع و ماليات و عوارض آنها مورد  ، ارچهافزوده شاغل در صنف پ

مطالبه قرار گرفته، ليكن قطعي نشده است و در مراحل دادرسي مالياتي باشد نيز قابل 

  .اجرا خواهد بود

و پرداخت ماليات و عوارض ارزش ) ۳( و) ۲(نام و رعايت بندهاي ـ در صورت ثبت۶

، مساعدت الزم در خصوص با اعالم اتحاديه ذيربط  هاي گذشته افزوده براي دوره

همچنين مساعدت الزم  .بخشودگي جرائم عدم انجام تكاليف قانوني بعمل خواهد آمد

 بنكداران پارچهاتحاديه 

  

  

  

 بنكداران پارچهاتحاديه 

  

  

  

  

  

 اتحاديه بنكداران پارچه
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  كشور

  

  

  

  

  

سازمان امور مالياتي 

  كشور

  

  

سازمان امور مالياتي 

  كشور
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  تاريخ  اقدام كننده  مصوبات

 .اعمال خواهد شدنيز۱۳۹۰در خصوص بخشودگي جرائم دوره بهار سال

فعاالن اقتصادي حائز شرايط فراخوانهاي  عوارض ارزش افزوده  ـ بدهي ماليات و۷

كه قادر به پرداخت نقدي نباشند  ، پارچهنظام ماليات بر ارزش افزوده شاغل در صنف 

  .باشد قابل تقسيط مي) ۳۳(بر اساس اختيارات موضوع ماده 
  

باشد، با  سوخت شده آن مطالبات هايي كه  فروشماليات و عوارض ارزش افزوده ـ ۸

ارائه مدارك و مستندات و احراز آن توسط اداره امور مالياتي مطالبه و وصول نخواهد 

  .شد
  

و تربيت  ـ معاونت ماليات بر ارزش افزوده جهت برقراري كارگاههاي آموزشي ۹

  .دارد كاملدر هر زمان و مكان آمادگي اتحاديه مدرس با اعالم 
  

مطابق با دستورالعمل رسيدگي و  ي آتيها ورههاي مالياتي د ـ رسيدگي اظهارنامه۱۰

  .رعايت ساير مقررات و قوانين مرتبط خواهد بود
  

  

 پارچه )طاقه فروش ( بنكدارانـ ادارات كل امور مالياتي با درخواست اتحاديه ۱۱

نام و ارائه اظهارنامه نسبت به اعزام مأموران مالياتي براي مدت مورد  جهت ثبت

  .نموددرخواست اقدام خواهند 
  

 مبناي رسيدگي در  ،عدم نگهداري دفاتر و نياز به رسيدگيدر صورت   ‐۱۲

   .اسناد و مدارك خريد و فروش خواهد بودو صورتحسابها دوره هاي فوق 

  

كليه اعضاي صنف در سراسر كشور مي توانند از اين دستورالعمل پيروي كنند، ‐۱۳

مصوبات ديگري در چارچوب قانون تنظيم نموده  مگر اينكه با مديركل استان مربوطه

  .و مورد قبول آنها باشد
  

هرگونه ضرر و زيان فروش كاال ناشي از نوسانات بازار كه متوجه اعضاي صنف ـ ۱۴

گردد، در صورت پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده آن، به ميزان كاهش 

بخش (ارزش افزوده كاالي مزبور ماليات و عوارض ) ميزان ضرر و زيان(قيمت 

  . نيز قابل تهاتر يا استرداد مي باشد) كاهش ارزش كاال
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سازمان امور مالياتي 
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سازمان امور مالياتي 

  كشور

  

  

ادارات كل امور 

  مالياتي

  

  

اعضاء اتحاديه و 

ادارات كل امور 

  مالياتي
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  تاريخ  اقدام كننده  مصوبات

كل محترم سازمان امور مالياتي كشور براي موارد فوق در صورت تأييد رئيس ‐۱۵

  .قابليت اجراء خواهد داشتكليه مراجع مالياتي از جمله هيأتهاي حل اختالف مالياتي 

   :دستور جلسه بعدي
  

    :جلسه آتي
  :تاريخ                                                                                 :مكان

 :محل امضاء اعضاء حاضر در جلسه
  

  محمد قاسم پناهي                                   معاون ماليات بر ارزش افزوده 

  رييس شوراي اصناف كشور     قاسم نوده فراهاني                                   
  

  نادر جنتي                                              رييس امور مالياتي شهر تهران     

    سازمان امور مالياتي كشورمصطفي كريمي                                     

  مديركل دفتر نظارت بر امور اجرايي                               سيدمجتبي احمدي  

  رييس اتحاديه بنكداران پارچه تهران خ                             يمحمد صادق مشا

  محمد حسين رحيمي                              نايب رييس اتحاديه بنكداران پارچه تهران    

  نايب رييس اتحاديه بنكداران پارچه تهران     مدي                            عباس ملك مح

  خزانه دار اتحاديه بنكداران پارچه تهران                                   محمد نشاط پرور  

  اتحاديه بنكداران پارچه تهران     بازرس                                 حسين جاويد راد  

  

  

  

  
  

  

 


