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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م

  زعفران در خصوص مسائل مالیاتی اتحادیه محترم صادر کنندگان  11/11/96الف مورخ /638/96طرح نامه شماره 

 

 پیش از دستور جلسه:

وی دولت و بخش اقدامات موثری در شورای گفت و گ 96پیگیری نتیجه بخش موضوعات مورد توجه و تاکید بخش خصوصی بوده و در این راستا در سال  -

 مورد تقدیر است.خصوصی استان انجام گرفته که 

گرفته  ج اقدامات انجامجهت ارائه نتای دارای مصوبه به دستگاههای که تهیه شده و با تکمیل موارد ارسالی 96گزارش عملکرد شورای گفت و گو در سال  -

 خواهد شد. ، وزارتخانه های مربوطه و تشکل های بخش خصوصی ارائهشورا عضو دبیرخانه و  به  دستگاههای منعکس گردیده است جهت استحضار 

نجام شده در ساس وظایف شورا و هدفگذاریهای انیز برا 1397در سال  شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی  رنامه کاریب -

 به تصویب شورای گفت و گو خواهد رسید.  1397دست تهیه است و در اولین جلسه شورا در سال 
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 طرح موضــوع دستور جلسه:

 مسائل و موضوعات مرتبط با اتحادیه صادرکنندگان زعفران در حوزه مالیاتی به شرح زیر در جلسه مطرح شد: -

ر نحوه ارسال گزارش خرید و و تغییرات بوجود آمده د 1395با توجه به اصالح قانون مالیات های مستقیم و اجرایی شدن قوانین مربوطه از ابتدای سال  -1

ف معامله فر بعنوان طرعدد ص 8شرکتهایی که با خدمات باربری هوایی صادرات انجام می دهند در قالب وارد نمودن فروش فصلی امکان ثبت اطالعات 

شرکتهای دارای کد اقتصادی ت اداره کل امور مالیاتی فقط اطالعابرای ارسال بار  96مقدور بود ولی از ابتدای سال خارجی که فاقد کد اقتصادی بودند 

ادرات نمی صبدلیل  جهنه تنها مشمول استرداد ومورد قبول قرار می دهند و علی رغم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای صادراتی را 

قانون  169مه ماده مشمول جری ،با توجه به عدم پرداخت این مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای خدمات هوایی فاقد کد اقتصادی شوند بلکه 

 نیز می شوند.  مستقیم های مالیات

 3954/200و شماره  27/10/1390ص مورخ /24468/200شماره دستورالعمل های  5-6با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص الحاق بند  -2

که از اشخاص به صراحت اعالم گردیده است که کلیه مشمولین دستورالعمل این ماده  مکرر مالیات های مستقیم 169با موضوع ماده  7/3/92مورخ 

ط با فعالیت های مصرح در ماده مزبور انجام می دهند نیازی به قانون مالیات های مستقیم خرید های در ارتبا 81حقیقی دارای فعالیت های موضوع ماده 

ا شماره ملی نمی باشند و می توانند اطالعات معامالت خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده یشماره اقتصادی 

مشغول سیاری از دفاتر بدلیل عدم ثبت کد ملی کشاورز رد و شرکت ارسال نمایند. لیکن علی رغم صراحت بخشنامه بمستقیم  های قانون مالیات 169
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کشاورزانی که کد ملی را در اختیار صادر کنندگان زعفران  برای اداره کل امور مالیاتی همچنیند مشمول جرایم سنگین می شوفعالیت در حوزه زعفران  

 را در مرحله اجرائیات قرار داده است.برگ های مالیاتی صادر و ضمن جرایم سنگین، پرونده آنها قرار دادند 

ایید این اکتور مورد تدارای ف زعفران که کلیه خرید ها را در دفاتر ثبت و ضبط نموده اند ولیاداره کل امور مالیاتی برای آن دسته از صادر کنندگان  -3

 ه زعفرانصادر کنندکه  الی استی مطالبه می نمایند این در حادارت نیستند پرونده هایی با عنوان حق العمکار تشکیل داده از ایشان مالیات حق العمکار

 نداده است. کاری رخرا از کشاورز خریداری و پس از مراحل بسته بندی با کارت بازرگانی خودش آن های را صادر  می نماید و فعالیت حق العمل

الیاتی ممله در حوزه لف از جبا توجه به اینکه زعفران محصول استراتژیک و دارای رتبه اول در اقالم صادراتی استان است نیاز به حمایت در حوزه های مخت -

 است.

اس ماده و نیز براس .باشدمی معاف از پرداخت مالیات کشاورزیهای درآمد حاصل از کلیة فعالیتقانون مالیات های مستقیم  81با توجه به اینکه براساس ماده  -

فر صات با نرخ درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزی مشمول مالی صددرصدقانون مالیات های مستقیم،  141

 لذا بنظر می رسد کل فرآیند صادرات زعفران بایستی مشمول معافیت مالیاتی باشد. .گرددمی

تر حقوق مؤدیان و ساماندهی در رسیدگی به امور مؤدیان مالیاتی، به منظور تأمین هر چه بیش در بهمن ماه سال جاری  اقتصاد محترم  وزیر دستوربراساس  -

ا برای توجه هر هی ظرفیتبا تأکید بر توسعه و  شودها ایجاد میهای مستقیم در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانمکرر قانون مالیات 251هیأت ماده 

ها را مکلف کرد با انجام هماهنگی های الزم وفق دستورالعمل اجرایی، تر به موضوع حقوق شهروندی، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانچه بیش

http://www.accpress.com/news/1396/11/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-251-%d9%85%da%a9%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7/
http://www.accpress.com/news/1396/11/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-251-%d9%85%da%a9%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7/
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لیاتی ابوابجمعی خود را دریافت و شکایات مؤدیان ما 1397نسبت به استقرار هیأت مذکور و واحد دادرسی مالیاتی اقدام کنند به نحوی که از ابتدای سال  

رسیدگی به شکایات  شده استمکرر قانون مالیات های مستقیم، مقرر  251بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده  این دستور باستناد .اقدامات بعدی را معمول نمایند

رد ریال مالیات های قطعی شده اعم از منابع مالیات های مستقیم مالیاتی اشخاص حقیقی تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف پنج میلیا

ظرفیت مناسبی می تواند که  مکرر مرکز استان انجام شود 251و غیرمستقیم )مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مالیاتی و تجمیع عوارض( در هیات ماده 

 در قسمت باال باشد. دیه صادرکنندگان زعفران در حوزه مالیاتیمسائل و موضوعات مرتبط با اتحا 2برای رفع مشکل مندرج در بند 

با  ت مالیاتزمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخبا توجه به اینکه یکی از وظایف شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی،  -

علی  لسه اعالم شدو در ج می باشد اقتصادی استان و گسترش پایه مالیاتیهمکاری تشکل های اقتصادی مستقر در استان به منظور دریافت مالیات از فعاالن 

ره کل آنها با ادا خت توسطرغم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط صادر کنندگان زعفران به شرکتهای واسطه با ایرالین های خارجی متاسفانه این پردا

عضا حاضر در جلسه و مالیات های مستقیم می شوند لذا ا 169رر شده و مشمول جرایم ماده واحدهای صادراتی متضامور مالیاتی انجام نمی شود و این 

 مالیاتی شدند.و دریافت مطالبات  شرکت های واسطهنماینده محترم امور مالیاتی باالتفاق نظر به شناسایی این 

 

 

 مصوبات:جمع بندی و
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 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف 

1 

رف در خصوص عدم امکان ثبت اطالعات شرکتهایی که با خدمات باربری هوایی صادرات انجام میی دهنید و طی   

اخت زم مبین پردمی باشد، مقرر گردید بارنامه ها و اسناد الفاقد کد اقتصادی اعالم نموده است که معامله خارجی 

بیه اداره   ،ئه دهنده خدمات باربری هیوایی شرکت های واسطه ارامالیات بر ارزش افزوده توسط صادر کنندگان به 

 مالییاتی ضیمن   ارائه گردد و اداره کل امورمالیات  وصولکل امور مالیاتی استان بابت شناسایی این واحدها جهت 

 افیزوده صیادر   امکان استرداد مالییات بیر ارزش  جهت ارائه دفاتر و واریز مالیات بر ارزش افزوده دعوت از ایشان 

 ماید.ایشان را خارج ن های مستقیم،مالیات قانون 169ماده کنندگان زعفران را فراهم و از شمول جرایم 

 

اعضاء اتحادیه صادر -

 کنندگان زعفران

اداره کل امور مالیاتی  -

 استان

 

 

 

 

 مستمر

 

 

 

2 

 ،لعمکیاری اکنندگان زعفران به عنوان حق العمکار و شمول مالییات حیق   در رابطه با جلوگیری از شناسایی صادر 

م مقرر گردید اتحادیه صادر کنندگان زعفران جهت ایجاد وحدت روییه، مسیایل میورد نظیر را در خصیوص عید      

ل امیور  کی پذیرش فاکتور خرید از کشاورزان و سایر مواردی که منجر به شناسایی صادر کننیدگان توسیط ادارات   

کل امور  وده و ادارهبه عنوان حق العمکار می شود را به اداره کل امور مالیاتی استان بصورت کتبی اعالم نممالیاتی 

 خذ نماید.مالیاتی ا مالیاتی استان نیز حداکثر تا پایان سال جاری استعالمات مورد نظر را از دفتر فنی سازمان امور

اتحادیه صادر  -

 کنندگان زعفران

مالیاتی اداره کل امور  -

 استان

 

 یک هفته

)تا پایان سال 

1396) 
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3 

آنهیا   تمحصیوال در خصوص صدور برگ قطعی مالیات مربوط به کشاورزان استان خراسان جنوبی که صیادارات  

از آنجاییکیه  توسط صادرکنندگان از گمرکات خراسان رضوی انجام می گیردو با توجه به مشیکالت ایجیاد شیده    

ر در حوزه فعالیت اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضیوی نمیی باشید مقیرر     ذکوپرونده مالیاتی کشاورزان م

گردید مراتب از طریق اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی و مسئولین ذیربط آن استان پیگیری شیود و بیا   

نی، صنایع، معادن و توجه به مطالب مطرح شده در جلسه پیشنهاد می شود از ظرفیت مشاورین محترم اتاق بازرگا

عملیات و ارسال به دیوان عیدالت ادارای   بابت توقفکشاورزی استان خراسان رضوی در جهت تنظیم الیحه ای 

 دسیتور و اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان خراسان رضوی و کشاورزان مورد نظر نیز از ظرفیت  استفاده شود

شده مکرر قانون مالیات های مستقیم، مقرر  251اصل از مفاد ماده بنا به اختیار حکه باستناد آن اقتصاد  محترم وزیر

رسیدگی به شکایات مالیاتی اشخاص حقیقی تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سیقف   است

پنج میلیارد ریال مالیات های قطعی شده اعم از منابع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم )مالیات و عیوارض ارزش  

 نیز استفاده نمایند. مکرر مرکز استان انجام شود 251وده هر دوره مالیاتی و تجمیع عوارض( در هیات ماده افز

اتحادیه صادر  -

 کنندگان زعفران

 مشاور محترم اتاق -

 در امور مالیاتی

 

 

 مستمر
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