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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:

 نویس پیش 30تا  15ه 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 -

 9ن حداکثر ه سقفی به میزابنا بر پیشنهاد اعضا مصوب شد برای نرخ مالیات بر ارزش افزودکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در خصوص   18اصالح ماده  -

قتصادی قانون بهبود محیط کسب و کار به صورت تا 3و  2درصد و کفی برای آن تعیین گردد و در غالب قانون بودجه با رعایت مواد  بعی از متغیرهای ا

 عیین شود.ت

ا به بن که هد بودنخوا پذیرش کسر، تهاتر وبودن معامله، اعتبار مالیاتی معامله مربوط قابل  یر واقعیاحراز غ در صورت که بیان دارد 19ماده  1تبصره -

نویس درج تا موجب پیشنهاد اعضا حاضر در جلسه مصوب شد که دستورالعمل و یا آیین نامه ای جهت تشخیص غیر واقعی بودن معامالت در این پیش

 ای قرار نگیرد.مشکالت ناشی از تشخیص سلیقه

مات معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا بیان شده است که در صورتی که مؤدیان به عرضه کاالها و ارائه خد 3تبصره  19در ماده  -
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باشد. این تبصره های پرداخت شده بابت خرید کاالها و خدمات مزبور، قابل تهاتر یا استرداد نمیمالیاتطبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، 

ه این تبصره مخالف با روح قانون است. زیرا همانطور که از نام قانون پیداست مالیات ماده نیز با نظر اعضا دستخوش تغییرات قرار گرفت و عنوان شد ک

شود که در بر ارزش افزوده، برای مصرف کننده ی نهایی است. در حالیکه در مورد این دسته از مؤدیان مبلغ ارزش افزوده از بابت خریدهایی پرداخت می

 امکان استرداد و تهاتر وجود ندارد. 19ماده  3الیکه براساس تبصره فرایند تولید مورد استفاده قرار میگیرد در ح

شده است مؤدیان موضوع این  بود که در آن اشاره 22افزوده در این جلسه ماده برارزش مالیات قانون از مهمترین تغییرات مواد پیش نویس الیحه دائمی -

برای تعیین های مستقیم اتن مالیمقررات قانو را مطابق ز الکترونیکی یا غیر الکترونیکی()اعم ا قانون مکلفند حسب مورد، دفاتر قانونی و اسناد و مدارک

گهداری سط مؤدیان نربوط توممأخذ مشمول مالیات خود تنظیم و نگهداری نمایند. دفاتر و اسناد و مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی 

ه بهتر کنهاد گردید د و پیشان ارائه شود که با نظر اتفاق اعضای حاضر در جلسه این ماده قانونی اصالح شو در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آن

 قانون مالیاتهای مستقیم عمل کند. 15۶است الیحه ی پیشنهادی مشابه ماده 

عضا برای ااداتی برای توسط قرار گرفت و پیشنه مورد بررسی و بحث و اظهار نظر اعضاقانون مالیات بر ارزش افزوده نیز  30تا  15همچنین 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 -

 


