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 دستورکار جلسه:
 بر ارزش افزوده. از پرداخت مالیات المللیقل بینهای حمل و نبحث و گفتگو در خصوص معافیت شرکت 

  ی مرتبط با برگزاری همایش ملی حمل و نقل و ترانزیت.هاتشکیل کمیته 

 .سایر موارد 

 

 اهم موارد مطرح شده :

 به اعضاء کمیسیون  و حضار آغاز شد.  زمانیان با خیر مقدم جناب آقای  26/7/95ورخ روز دوشنبه م 17.  جلسه کمیسیون حمل و نقل  ساعت  1

زمانیان آقای توسط جناب  ی مالیاتیهامعافیتی مرتبط با هابخشنامه "مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل"اهمیت موضوع با توجه به  . 2

 قرائت گردید:

  باشد.معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می ،المللیبین  ونقلخدمات صادرات ترانزیت در مبحث حمل 

 باشد.نمیهای بانکی ، درآمدهای ارزی قابل انتقال از سیستم87مطابق با بخشنامه سال 

 خطاب به انجمن حمل و نقل دریایی، معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به صراحت قید شده است.624در بخشنامه ، 

 باشد.دارای ابهاماتی می های مالیاتیتی در زمینه معافیتهای امور مالیاخشنامهب. 3

جناب آقای حقیقی( جلسات زیادی پیرو مالیات بر ارزش افزوده برگزار گردیده است، لذا ) مشهد نظرات رییس امور مالیات بر ارزش افزوده. مطابق 4

 ن خصوص انجام دهد.اییی درهادارد که سازمان امور مالیاتی موظف گردید پیگیری ی موجود ابهامات زیادیهاو دستورالعمل هابخشنامه

های حل اختالف تهای دفاعی در هیأمبنی بر ابزاری جهت استفاده در الیحهای نامهاز سوی مدیر کل سازمان امور مالیاتی  16/5/95تاریخ  . در5

 مالیاتی صادر گردید.

 باشند.مشمول مالیات می صرفنظر از تابعیت خریدار کشور عراق یا افغانستان. کاالهای حمل شده از داخل به 6

 شده است. ارسال. نامه از سوی انجمن حمل و نقل استان به سازمان امور مالیاتی کشور 7

 نظرات و پیشنهادات سایر اعضاء کمیسیون:

با توجه به ارائه خدمات و  باشد ونمیل فی نفسه معاف از پرداخت مالیات توضیح داده شده است، لذا حمل ونق 12ذیل ماده  موارد معافیت مالیاتی،. 1

 .گردندمیمشمول پرداخت مالیات کارمزد اخذ شده 

 از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به صراحت قید شده است. های حمل و نقلمعافیت شرکت  ،مطابق نامه صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی. 2
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 باشند.می های مالیاتیداده و شامل معافیت ن نامه را مالک عمل قرارای هایر استان. سا3 

 باشند.وکشورهای دیگر قابل تفکیک نمی می. حمل و نقل در کشور جمهوری اسال4

 ( باید شفاف گردد.معاف از پرداخت مالیاتزش افزوده  همانند مسئله زعفران )های حمل و نقل از پرداخت مالیات بر ار. معافیت شرکت5

ن موضوع ای باید از هرچه سریعتر که شدهی ترانزیتی هادر حال حاضر موجب از بین رفتن مسیرها و فرصت هله مالیات بر ارزش افزود. متأسفانه مسأ6

 موردتوجه الیحه برنامه ششم توسعه قرار گیرد(.ه شود )ممانعت بعمل آورد

 مالک قرار گیرد.  المللیهای حمل و نقل بین شناسایی شرکتجهت  تواند به عنوان ابزاری. گمرک می7

مدارا  شوددرخواست می های حمل و نقل در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزودهاز همکاران امور مالیاتی جهت سازش و تعامل بیشتر با شرکت .8

 گیرد.صورت 

 .همایش حمل و نقل در سطح ملی برگزار گردد. 9

 کمیته راهبردی تشکیل شود.موعه )اجرائی( زیر مج . کمیته کارشناسی10

ضرابی)وحید(، قندچی، قاسم  اخالق دوست، حقانی، نوریان، نوری، کمیته اجرائی به سرپرستی آقایان: ،. باتوجه به نظرات و اختیارات اعضای جلسه11

همچنین پیشنهاد گردید به منظور انسجام  حسینی تشکیل گردید و همچنین آقایان صانعی، هژبر و حقانی به عنوان مسئول کمیته مشخص شدند.

 جلساتی به طور منظم برگزار گردد. ، هر هفتههای اجرائی و راهبردیبیشتر کمیته

  .باید پیگیری شود ،های گمرگیاز قطعی سیستم های واردهص خسارتمشخص در خصو پاسخگو نبود متولی  .12

ها در قالب گردد ضمانتکارنه تیر پیشنهاد می گردد، کارنه تیر ذیل کمیسیون حمل و نقل تعریف گردد. همچنین در خصوص مبالغپیشنهاد می .13

   د.نچک و سفته باشند و مبالغ دریافتی برگشت داده شو
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 حاضران :
فیض  ،عطائی ،شیردل ،وحید ضرابی ،رستگارمقدم ،ضرابیمیقاس ،عدالتیان ،ثقفی ،اخالق دوست ،حقیقی ،محتاج خراسانی ،زمانیان یزدیآقایان: 

 .حسینی ،حقانی ،حمید محمد حسنی ،قند چی ،آدینه نیا ،محمدحسنیجمشید  ،ننوریا ،صباغی  ،نوری ،زادهخادم ،دانش ،محمدی

 .فرهادی ،رافع ،شجاع رضوی :هاخانم

 

 
 

 

 حاضران :
 -شیردل   -وحید ضرابی -رستگارمقدم -ضرابیمیقاس  -عدالتیان -ثقفی  -اخالق دوست -حقیقی -محتاج خراسانی -زمانیان یزدیآقایان: 

 -حقانی -حمید محمد حسنی -قند چی -آدینه نیا -جمشید محمدحسنی -نوریان -صباغی  -نوری -زادهخادم -دانش -فیض محمدی  -عطائی

 -حسینی

 -فرهادی – رافع -شجاع رضوی  :هاخانم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : مصوبات جلسه
 یاتیسازمان امور مال یرباتوجه به نامه اخ 87، سال656الزم در خصوص ابهامات مفاد بخشنامه  هاییگیریدرخواست پ .1

 .بخشنامه ینا 1بند  یشفاف ساز ینکشور و همچن

 دنباله پاسخگو مشخص ب ینبود متول یرواز گمرک پ اییندهو حضور نما ی،ماه آت یدر ابتداجلسه فوق العاده  یبرگزار .2

 (در قالب دستور جلسه) یگمرک هاییستمس یوارده از قطع یهاخسارت یجادا

 . و برگزار گردد یفتعر یاظهار از راه دور در قالب دوره آموزش یدگرد یشنهادال موضوع خروج موقت پنببه د .3

 یرانادر اتاق 18/8/95 یخدر تار یاموضوع جلسه این یروپ یر،در خصوص بحث کارنه ت یجد هاییگیریپ النببه د .4

 یامصوبه یچاز مشهد حضور به عمل آورند.)ه یندههم به عنوان نما ییهاشرکت شودیلذا در خواست م گردد،یبرگزار م

 (.خوانده شود  یوننسکنوا 9مه یضم گرددیم یشنهاداست. پ اییقهندارد و کامال سل

خود را  یشنهاداتپ شودیدرخواست  م یسیونمحترم کم یاست، لذا از اعضا یقانون مبارزه با قاچاق کاال در حال بازنگر .5

 .یندارسال نما یسیونکم یرخانههفته به دب یکظرف مدت 

خود  یشنهاداتپ شودیم درخواست  یسیونمحترم کم یاست، لذا از اعضا ینیها در دست بازبشرکت یسسأنامه ت ینآئ .6

 .یندارسال نما یسیونکم یرخانههفته به دب یکرا ظرف مدت 


