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دستورکار جلسه:
 بررسی نحوه تشخیص و رسیدگی به مالیات عملکرد شرکتهای حمل و نقل بینالمللی و ترانزیت
 بررسی نحوه تشخیص و رسیدگی به مالیات ارزش افزوده شرکتهای حمل و نقل بینالمللی و ترانزیت
 سایر موارد

اهم موارد مطرح شده:
 جناب آقای زمانیان ضمن خیر مقدم به میهمانان و اعضا محترم حاضر در جلسه و همچنین عرض تسلیت بابتت ستانحه کشتتی
سانچی سپس دستور جلسه را مطرح نمودند.
به گفته ریاست محترم کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق ،اعضاء و فعاالن اقتصادی در حوزه حمل و نقل بینالمللی ،پرداخت مالیتات را
حق دولت میدانند ولی به صورت عادالنه و به استناد قوانین و بخشنامههایی که اخیرا توسط امتور مالیتاتی ابتشد شتده استت .درخواستت
شرکتهای حمل و نقل بینالمللی از اداره کل محترم امور مالیاتی ،در مسیر تعاملی بین طرفین مؤدیان و مأموران امور مالیاتی دستیابی به
ادبیات مشترک و درک و استنباط مسائل در چارچوب قوانین جمهوری اسشمی است و همچنین با عنایت ویژه به شرایط اقتصادی حاکم بر
کشور میباشد.
همچنین ایشان فرمودند در حوزه مالیات ارزش افزوده با توجه به قانون و بخش نامههای موجود در ستازمان مالیتاتی کشتور ،شترکتهتای
حمل و نقل بین الملی و ترانزیت بر خشف حمل و نقل داخل کشور معاف از پرداخت مالیتات بتر ارزش افتزوده هستتند و ایتن موضتو در
مرحله اجرایی توسط کارشناسان امور مالیاتی تحقق نمییابد و معافیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی و ترانزیت را قبول ندارند و دلیتل
آن را یکی بودن مأموریت شرکتهای حمل و نقل و ترانزیت بینالمللی با مأموریت شرکتهای حمل و نقل داخلی میدانند یتا بته عبتارتی
مأموران اداره مالیاتی ادعا میکنند آن قسمت از فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی که در داختل کشتور صتورت متیپتییرد شتامل
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشد در صورتی که بنا بر ادعای شرکتهای حمل و نقل بینالمللی این تفکیک فعالیت و عملکترد بترای
شرکتهای حمل و نقل بینالمللی نشدنی و غیر ممکن است چرا که هرگونه فعالیت مبنی بر حمل و نقل داخل کشوری میبایست با مجوز
صدور بارنامه انجام گردد در صورتی که برای فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی اصش بارنامه داخلی صادر نمیگردد.
جناب آقای ارتشیدار نماینده امور مالیاتی استان در مبحث مالیات ارزش افزوده اذعتان داشتتند بتا توجته بته اینکته بختش عمتده فعالیتت
شرکتهای اعضاء حاضر در جلسه در حوزه حمل و نقل جادهای است و با عنایت به بخشنامههای حال حاضر امور مالیاتی در حوزه حمتل و
نقل و ترانزیت بینالمللی که همه بر اساس قانون است ،هر حمل و نقل کاالیی که در محدوده کشور جمهوری اسشمی ایران صتورت پتییرد
مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده است.
آقای محمودیان نماینده امور مالیاتی استان در مبحث امور حسابرسی در اظهار نظرات خود اعشم داشتند کته ستازمان مالیتاتی ،بته عنتوان
سازمان مجری قانون و بر اساس دادهها و اطشعات فعالیت میکند لیا در مورد نحتوه تشتخیص مالیتات عملکترد شترکتهتا کته ملتزم بته
حسابرسی دقیق و طی فرایندهای حسابداری صورت میگرد باید شرکتها توجه ویژهای به مباحث حسابداری ختود داشتته باشتند و دفتاتر
مالیاتی عینأ مطابق واقعیت و بر اساس اسناد حسابداری تنظیم گردند تا انشاءا ...هیچ گونه شبههای که تشتخیص مالیتات را مختتل نمایتد
وجود نداشته باشد .ایشان همچنان بیان نمودند عملیات بررسی دفاتر میبایست حتما در محل شرکت صورت گیرد تتا خیلتی از مشتکشتی
که ناشی از برداشتهای غلط و اختشف دیدگاهها میباشد رفع گردد .هدف اصلی رسیدگی به دفتاتر استت و ایتن مهتم کته ببتت براستاس
اطشعات قابل اتکاء باشد .ایجاد زبان مشترک با ممیزان امور مالیاتی نیز اصول حسابداری و حسابرسی میباشد.
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جناب آقای زمانیان در ادامه جلسه ضمن تشکر از حضور پرشور و سعه صدر اعضاء حاضر در بار دیگر تأکیتد نمودنتد کته شترکتهتای
حمل و نقل بینالمللی و ترانزیت خود را در کنار پرسنل محترم امور مالیاتی استان میبیند و بیان داشتند ما در بخش خصوصی و اداره
کل امور مالیاتی استان در بخش دولتی هر دو کنار هم مشغول خدمت به کشور عزیزمان هستیم.
نظرات و پیشنهادات اعضاء کمیسیون در خصوص مشکالت و معضالت موجود صنعت حمل و نقل بیی المللی و ترانزییت در
حوزه مالیات:


امور مالیاتی استان عنایت داشته باشند که کلیه فعالیتهای شرکتهای حمل و نقل بینالمللی استان به صورت کارمزدی است و
شرکتها عموماً مالک کامیونها نیستند.



شرکتهای حمل و نقل بینالمللی و ترانزیت از دو طریق فورواردری و کریری کست درآمتد متیکننتد و ایتن موضتو در اصتل
می بایست مبنای تشخیص مالیات عملکرد شرکتهای میکور باشد ولیکن متاسفانه بعضاً برخی از برگههای تشخیص امور مالیاتی
که صادر میشوند و مطالباتی که از شرکتهای حمل و نقل بینالمللی و ترانزیت میشود به هیچ عنوان منطقی نیست و احساس
میشود کارشناسان محترم امور مالیاتی بر اساس سشیق شخصی تصمیم گیری مینمایند .طی  2سال گیشته با توجته بته اینکته
عمده فعالیتها با کشورهای افغانستان ،پاکستان ،عراق و آسیای میانه است کم رنگی روابط و همچنتین ایجتاد راههتای ترانزیتتی
جدید از کشور چین عمده دالیلی هستند که باعث رکود بیشتر اقتصادی برای صنعت حمل و نقل بتینالمللتی و ترانزیتت کشتور
شده است و این قضیه به خوبی از فهرست لیست بیمه پرسنل شرکتها به عینه قابل مشاهده میباشد (کاهش تعتداد پرستنل در
لیست بیمه نسبت به سالهای گیشته) .لیا انتظار میرود سازمان محترم امور مالیاتی به صورت کامشً عادالنه و مطتابق بتا قتانون
در این حوزه برخورد نماید و منافع ملی در اولویت قرار گیرد.



خواسته امور مالیاتی جدا سازی حمل داخلی از حمل خارجی در شرکتها است که این موضو غیرممکن میباشد از آنجایی کته
مبلغ مالیات ارزش افزوده میبایست از مصرف کننده نهایی اخی گردد در حوزه حمل و نقل بینالمللی و ترانزیتت مصترف کننتده
نهایی یک فرد خارجی و غیر تبعه ایرانی است.



تشخیص مالیات باید دقیقا بر اساس درآمدهای حاصل شده باشد و اببات این قضیه درگیریهای فکری و فیزیکتی بترای متدیران
شرکتها ایجاد مینماید که موج صرف زمان و هزینههای سربار میباشد.



به نظر میرسد علت تشخیص مالیاتهای غیر واقع اشراف نداشتن ممیزان امور مالیاتی به حوزه حمل و نقل بینالمللی و ترانزیت
است به عنوان مثال اطشعات دموراژ در جایگاه پیمانکاری دیده شده است و به طور کلی میتوان گفت به مسائل در عوض ماهیت
نگری ،شکلی نگریسته میشود.



بعضاً دالیل رد دفاتر مالیاتی به شرکتها ارائه نمیشود و سازمان امور مالیاتی اصرار بر توافق بتا شترکتهتا دارد کته البتته شتاید
موضو توافق به طوری گویای صرف زمان و هزینه کمتر در پروسه رسیدگی به دفاتر باشد.
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مصوبات جلسه:
 .1مقرر گردید از اداره کل امور مالیات استان درخواست گردد تا پرونده شرکتهای حمل و نقل بی الملل و ترانزییت
به صورت کامال تخصص در کمیسیونهای هیأتهای حل اختالف مالیات که واقف بر امور هستند مطرح گردد.
 .2مقرر گردید در مرحله تشخیص مالیات اعم از عملکرد و ارزش افزوده ،کارشناسان از امیور مالییات پرونیدههیا را
بررس نمایند که به مباحث حمل و نقل بی الملل و ترانزیت آگاه کامل داشته باشند.
 .3مقرر گردید در ارتباط با نحوه بررس و تشخیص مالیات عملکرد و ارزش افزوده برای دستیاب به ادبیات مشیتر

و

تعامل بیشتر با حضور کارشناسان از هر دو حوزه (حوزه مالیات و حوزه شرکتها) در محل انجم صنف شرکتهای
حمل و نقل بی الملل و ترانزیت جلسهای به طور تخصص تر برگزار شود.

حاضری جلسه:
آقایان :زمانیان،اخشق دوست ،حسینی ،بقفی ،هژبرالساداتی ،عطایی ،روحی ،یثربی ،قند چی ،بهترام زاده ،جنگتی ،فتی

محمتدی ،وحیتد

ضرابی ،صانعی ،شیردل ،نوری ،دشتی ،قربانی ،صنعت کار
خانمها :میرصدرایی

میهمانان جلسه:
آقایان :محمودیان (رئیس امور حسابرسی مالیاتی) ارتش دار(رئیس امور مالیاتی حسابرسی ارزش افزوده) .میهمانان :امامی ،آریافر ،متالکی،
ساالری نیا ،باهری
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