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و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن  ت  ل و  گوی د

  

 صبح       7.30 ساعت شروع:        19/08/1395    تاریخ جلسه:           نویس الیحه مالیات بر ارزش افزودهدومین جلسه کارشناسی پیش شماره جلسه:      

 نفر 10   تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

  )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:

 نویس یشپ 15 و 14ه مواد افزوده مورد بررسی قرار گرفت. در این جلس ارزش بر مالیات دائمی قانون الیحه نویس در این جلسه ادامه پیشنهادات پیش -

 افزوده بررسی شد. ارزش بر مالیات دائمی قانون الیحه

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

گوشت، تخم عتی و سنتی(،که در آن معافیت های مالیاتی ذکر شده است که شامل موارد زیر است: آرد گندم، نان )اعم از صن 5بند الف 14مادهاصالح  -

 ، و شیر خشكسل، کرهمرغ، چای، قند، شكرو روغن نباتی و حیوانی آماده برای مصرف غذایی، برنج، حبوبات، پروتئین سویا، شیر، ماست، پنیر، ع

اع نباتی، انو اژه روغنمصوب شد به جای آرد گندم، کلیه آردهای غالت اصالح گردد. همچنین به جای وه کودکان. بنا بر پیشنهاد اعضا مخصوص تغذی

 .روغن خوراکی اصالح گردد و نبات و آب نبات نیز به لیست محصوالت اضافه گردد

و  ها و مؤسسات دولتیکاالهای اهدایی به صورت بالعوض به وزارتخانه)صورتی زیر مصوب شد: نیز به  7بند الف 14ماده پیشنهاد تغییر همچنین -

 و نهادهای عمومی غیر دولتی با تایید عالی ترین مقام اجرایی ملی(  خدمات عمومی 

د فرش دست با تایید نظر اعضا پیشنهاد شد در خصوص کاالهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده موارد زیر نیز اضافه گردد: صنایع دستی مانن -
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 سط تو که نام باذکر موارد سایر -معافیت در مناطق آزاد -باف، گلیم و .... که فهرست آن توسط سازمان صنایع دستی به سازمان امور مالیاتی اعالم گردد

 ولید آن در داخل وجود ندارد.ماشین آالتی کخ برای تولید و بهره بردری استفاده می شوند و امكان ت -کاالهای سالمت و وسایل ورزشی -اقتصاد شورای

ش افزوده الیات بر ارزدر پیش نویس الیحه دائمی مدر خصوص معافیتها پیشنهاد شد که واژه نشریات جایگزین واژه روزنامه ها   7بندب 14در ماده -

 .شود

باشد و ین قانون نمیامشمول مالیات موضوع  ذکر شده است که صادرات کاال و خدمات به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی،  15در ماده -

نظر اعضا  گردد. با اتفاقهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرك )در مورد کاال( و اسناد و مدارك مثبته، مسترد میمالیات

 ردد.ندی تسهیل گریق فرآیگمرك و سازمان امور مالیاتی از طپیشنهاد شد که دستورالعملی مشخص کنند تا اسناد و مدارك مشخص و فرآیند ارتباط بین 

 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 -

 


