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دستورکار جلسه:
 بحث و گفتگو در خصوص معافیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده.
 تشکیل کمیتههای مرتبط با برگزاری همایش ملی حمل و نقل و ترانزیت.
 سایر موارد.

اهم موارد مطرح شده :
 . 1جلسه کمیسیون حمل و نقل ساعت  17روز دوشنبه مورخ  95/7/26با خیر مقدم جناب آقای زمانیان به اعضاء کمیسیون و حضار آغاز شد.
 .2با توجه به اهمیت موضوع "مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل" بخشنامههای مرتبط با معافیتهای مالیاتی توسط جناب آقای زمانیان
قرائت گردید:
 خدمات صادرات ترانزیت در مبحث حمل ونقل بین المللی ،معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
 مطابق با بخشنامه سال ،87درآمدهای ارزی قابل انتقال از سیستمهای بانکی نمیباشد.
 در بخشنامه ،624خطاب به انجمن حمل و نقل دریایی ،معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به صراحت قید شده است.
 .3بخشنامههای امور مالیاتی در زمینه معافیتهای مالیاتی دارای ابهاماتی میباشد.
 .4مطابق نظرات رییس امور مالیات بر ارزش افزوده مشهد (جناب آقای حقیقی) جلسات زیادی پیرو مالیات بر ارزش افزوده برگزار گردیده است ،لذا
بخشنامهها و دستورالعملهای موجود ابهامات زیادی دارد که سازمان امور مالیاتی موظف گردید پیگیریهایی دراین خصوص انجام دهد.
 .5در تاریخ  95/5/16از سوی مدیر کل سازمان امور مالیاتی نامهای مبنی بر ابزاری جهت استفاده در الیحههای دفاعی در هیأتهای حل اختالف
مالیاتی صادر گردید.
 .6کاالهای حمل شده از داخل به کشور عراق یا افغانستان صرفنظر از تابعیت خریدار مشمول مالیات میباشند.
 .7نامه از سوی انجمن حمل و نقل استان به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده است.

نظرات و پیشنهادات سایر اعضاء کمیسیون:
 .1موارد معافیت مالیاتی ،ذیل ماده  12توضیح داده شده است ،لذا حمل ونقل فی نفسه معاف از پرداخت مالیات نمیباشد و با توجه به ارائه خدمات و
کارمزد اخذ شده مشمول پرداخت مالیات میگردند.
 .2مطابق نامه صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی ،معافیت شرکتهای حمل و نقل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به صراحت قید شده است.
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 .3سایر استانها این نامه را مالک عمل قرار داده و شامل معافیتهای مالیاتی میباشند.
 .4حمل و نقل در کشور جمهوری اسالمی وکشورهای دیگر قابل تفکیک نمیباشند.
 .5معافیت شرکتهای حمل و نقل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده همانند مسئله زعفران (معاف از پرداخت مالیات) باید شفاف گردد.
 .6متأسفانه مسأله مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر موجب از بین رفتن مسیرها و فرصتهای ترانزیتی شده که هرچه سریعتر باید از این موضوع
ممانعت بعمل آورده شود (موردتوجه الیحه برنامه ششم توسعه قرار گیرد).
 .7گمرک میتواند به عنوان ابزاری جهت شناسایی شرکتهای حمل و نقل بین المللی مالک قرار گیرد.
 .8از همکاران امور مالیاتی جهت سازش و تعامل بیشتر با شرکتهای حمل و نقل در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده درخواست میشود مدارا
صورت گیرد.
. 9همایش حمل و نقل در سطح ملی برگزار گردد.
 .10کمیته کارشناسی (اجرائی) زیر مجموعه کمیته راهبردی تشکیل شود.
 .11باتوجه به نظرات و اختیارات اعضای جلسه ،کمیته اجرائی به سرپرستی آقایان :اخالق دوست ،حقانی ،نوریان ،نوری ،ضرابی(وحید) ،قندچی ،قاسم
حسینی تشکیل گردید و همچنین آقایان صانعی ،هژبر و حقانی به عنوان مسئول کمیته مشخص شدند .همچنین پیشنهاد گردید به منظور انسجام
بیشتر کمیتههای اجرائی و راهبردی ،هر هفته جلساتی به طور منظم برگزار گردد.
 .12نبود متولی پاسخگو مشخص در خصوص خسارتهای وارده از قطعی سیستمهای گمرگی ،باید پیگیری شود.
 .13پیشنهاد میگردد ،کارنه تیر ذیل کمیسیون حمل و نقل تعریف گردد .همچنین در خصوص مبالغ کارنه تیر پیشنهاد میگردد ضمانتها در قالب
چک و سفته باشند و مبالغ دریافتی برگشت داده شوند.
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حاضران :
درخواست پیگیریهای الزم در خصوص ابهامات مفاد بخشنامه  ،656سال 87باتوجه به نامه اخیر سازمان امور مالیاتی
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 .4به دنبال پیگیریهای جدی در خصوص بحث کارنه تیر ،پیرو این موضوع جلسهای در تاریخ  95/8/18در اتاقایران
برگزار میگردد ،لذا در خواست میشود شرکتهایی هم به عنوان نماینده از مشهد حضور به عمل آورند(.هیچ مصوبهای
ندارد و کامال سلیقهای است .پیشنهاد میگردد ضمیمه  9کنوانسیون خوانده شود).
 .5قانون مبارزه با قاچاق کاال در حال بازنگری است ،لذا از اعضای محترم کمیسیون درخواست میشود پیشنهادات خود را
ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایند.

 .6آئین نامه تأسیس شرکتها در دست بازبینی است ،لذا از اعضای محترم کمیسیون درخواست میشود پیشنهادات خود
را ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایند.

حاضران :
آقایان :زمانیان یزدی ،محتاج خراسانی ،حقیقی ،اخالق دوست ،ثقفی ،عدالتیان ،قاسمیضرابی ،رستگارمقدم ،وحید ضرابی ،شیردل ،عطائی ،فیض
محمدی ،دانش ،خادمزاده ،نوری ،صباغی  ،نوریان ،جمشید محمدحسنی ،آدینه نیا ،قند چی ،حمید محمد حسنی ،حقانی ،حسینی.
خانمها :شجاع رضوی ،رافع ،فرهادی.

