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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  افزوده ارزش بر مالیات دائمی قانون الیحه نویس بررسی و ارائه نظرات کارشناسی در رابطه با پیشادامه  -

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 الیحه یسنو پیش 14تا  1 افزوده مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه مواد ارزش بر مالیات دائمی قانون الیحه نویس در این جلسه پیشنهادات پیش -

 افزوده بررسی شد. ارزش بر مالیات دائمی قانون

 پیشنهادت مواد پیش نویس الیحه مالیات برزش افزوده می توان به موارد زیر اشاره کرد: از مهمترین -

ه ب اجرا نیاز  اشد برایتا حد امکان شفاف سازی در متن قانون صورت پذیرد چون هر چه قوانین و مقررات دارای ابهام و نقص بیشتری ب شدپیشنهاد  -

و   ین نامهخشنامه و آئانون، بصدور بخشنامه، آئین نامه وضوابط اجرائی بیشتری خواهد بود. بعنوان نمونه قانون مالیاتهای مستقیم چند ده برابرحجم ق

جلس ارائه مزوده که به ارزش افدستورالعمل مرتبط دارد و مشاهده می گردد دراجرا باز هم دارای ابهامات زیادی است . در الیحه قانون دائمی مالیات بر

 آئین نامه، دستورالعمل و ضوابط پیش بینی شده که خود دلیلی بر نارسابودن برخی مواد پیشنهادی است. 15گردیده است 

شود، در صورتی د میکه در آن بیان می شود کاالهای مشمول مالیات موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولی 2ره مادهحذف تبص -

اهد ول مالیات خوعرضه کاال به خود محسوب و مشم که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود،

 اشد.لذا با توجه به مصارف شغلی کاالهای مشمول مالیات و ثبت آن در دفاتر رسمی، لذا دریافت مالیات از آن منطقی نمی بشد 
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اهه لذا در طی سال م 3ودن دوره چون با توجه به کوتاه ب شش ماه تغییر یابد دوره  چهار دوره مالیاتی سه ماهه به دوکه پیشنهاد گردید  12اصالح ماده  -

 مان زیادی را در گیر محاسبات مالیاتی می باشدمودی ز

 تاریخ دریافت وجه پیشنهاد شد مد نظر قرار گیرد 6و  1،4بند  13ماده  -

عضا برای داتی برای توسط اقرار گرفت و پیشنهامورد بررسی و بحث و اظهار نظر اعضا قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز  14تا  1همچنین سایر مواد  -

 برخی مصوب شد.

 جمع بندی و مصوبات:  -

 رد.هایی قرار گیدیگری مورد بررسی و کارشناسی ن هفزوده در جلسی قانون مالیات بر ارزش امواد پیشنهادی در پیش نویس الیحه ادامه مقرر گردید -

 


