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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  ادامه بررسی مسائل مالیاتی انجمن محترم صنفی کشتارگاههای طیور استان با اداره کل محترم امور مالیاتی 

  ادامه بررسی مشکالت انجمن محترم تخصصی تولید کنندگان عایق رطوبتی با اداره محترم کل امور مالیاتی 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 طرح شد: زیر در جلسه مطالب رم صنفی کشتارگاههای طیور استان با اداره کل محترم امور مالیاتیتمسائل مالیاتی انجمن محجمع بندی درخصوص 

 ای و تفت دادنك کردن مانند چمراحل بسته بندی، انجماد، پاك کردن، درجه بندی، پوست گيری مانند شاليكوبی وخشقانون برنامه ششم توسعه،  32ماده  ر بندمطابق 

  خدمات مزبور، از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف ميباشد.و  مانند نخودپزی، فرآوری محصوالت کشاورزی محسوب نميشود.

قانون برنامه ششم  32ر ماده  صورت می پذیرد به صراحت در بند که در این کشتارگاهها )کشتار و بسته بندی(معتقدند خدماتی صنفی کشتارگاههای طيور استانانجمن 

 ید.ریافت می نمازوده داف ذکر شده و این خدمات از پرداخت ارزش افزوده معاف است، این در حالی است که اداه کل مالياتی از خدمات مذکور ماليات بر ارزش

 مخصوص صرفا معافيت که دهاین بو انجمن به استان افزوده ارزش بر ماليات محترم معاونت پاسخ ،است داشته استان مالياتی کل اداره با انجمن که مكاتباتی در

 .شود نمی کشتارگاهها صنفی انجمن امور شامل و است نشده فراوری کشاورزی محصوالت

 اصل در پرداخت شود نباید مالياتی و است کشاورزی بخش زمره درانجمن  طيور استان معتقدند محصوالت کشتارگاه های کارفرمایان صنفی انجمنمحترم  دبير

 است انجماد و بندی بسته و تميزسازی فقط بلكه نيست محصوالت وریآفر کشتارگاههای طيور فعاليت
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 هب توليد های پروسه از یكی عواق در کشتارگاه ها فعاليت و است غيرممكن بندی بسته بدون بازار در مرغ ارائه معتقدند  خراسان صنایع مدیران محترم انجمن دبير 

 افزوده ارزش بازهم ندکن بندی بسته هم قطعات صورت به اگر حتی و شود نمی ایجاد ندارد، و دارد بندی بسته که مرغی بين ای افزوده ارزش هيچ و است مصرف

 .ی دیگر همچون)سوسيس، ناگت و ....( گردد دارای ارزش افزوده می باشدتبدیل به فرآورده ها غو زمانی که مرندارد 

می  و ندگير می قرار شاورزیک فعاليت های بحث در باغبانی و زراعت آبزیان، طيور، دام، توليدی فعاليت های نماینده محترم سازمان جهاد کشاورزی معتقدند کليه

 پرداخت ماليات معاف باشند.بایست از 

 که است این برداشت و يستن محصوالت فراوری طيور، کشتارگاه های فعاليت توسعه، ششم برنامه قانون 32 ماده «ر» بند مدیر کل محترم دامپزشكی معتقدند براساس

 اکشتارگاه ه و بگيرد صورت محصول آن روی تغييراتی باید صرفا فرآوری انجام باوضع می شود. لذا  می شوند، فراوری که فعاليت هایی به افزوده ارزش بر ماليات

 در نتغييرات قيمت آ و است كاستراتژی کاالی یك ی مرغ. از طرفاست کشتار بحث صرفا افتد می اتفاق کشتارگاه ها در آنچه. ارندند فرآوری هيچ گونه انجام اجازه

 .گذارد می اثر خانوار سبد

و  و بخشودگی معافيت . مواردقانون موجب شود مگر به وضع نمی ماليات نوع هيچ قانون اساسی پنجاه و یكمنمانيده محترم اداره کل امور مالياتی معتقدند مطابق اصل 

 .شود می مشخص قانون موجب به مالياتی تخفيف

. عرضه کاالها و خدمات در ایران و همچنين صادرات و واردات آنها مشمول مقررات این قانون می باشدقانون ماليات بر ارزش افزوده آمده است که  1در ماده 
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موضوع دام و طيور زنده، آبزیان، زنبور عسل و  12ماده  2که در این قانون در بند  این قانون به صراحت موارد معافيتهای مالياتی را ذکر کرده است 12همچنين در ماده  

 ست.نوغان آمده ا

 

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

 جمع بندی کلیه مباحث مطرح شده در دبیرخانه شورا در حوزه مسائل بانکی

قانون برنامه ششم توسعه، مراحل بسته بندی، انجماد، پاك کردن، درجه  32ر ماده بند  بر اساسنظر به اینکه 

و خدمات مزبور، از  ری محصوالت کشاورزی محسوب نمیشود، فرآوکردنوخشك بندی، پوست گیری 

لذا انجمن صنفی کشتارگاههای طیور استان معتقدند فعالیت  پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشد.

قانون برنامه ششم توسعه قرار گرفته و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف  32آنها در زمره بند ر ماده 

ست. این در حالی است که اداره کل امور مالیاتی معتقدند این بند صرفا شامل محصوالت کشاورزی است و ا

قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت آمده است و  12موارد معافیت مالیات بر ارزش افزوده در بند 

نمایندگان محترم انجمن صنفی  توضیحات مطابق و فعالیت کشتارگاهها در زمره معافیت مالیاتی قرار نمی گیرد

 است معاف افزوده ارزش بر مالیات پرداخت از باشد، کشتار زنجیره در مرغداراگر کشتارگاههای طیور استان 

، دبيرخانه شورا

سازمان صنعت، 

معدن و تجارت، 

سازمان جهاد 

کشاورزی، مجمع 

نمایندگان استان، 

اداره کل امور 

مالياتی، انجمن 

 مستمر
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 بیشتر، نظارت برای دامپزشکی الزامات دلیل به اما هستند چرخه یك در کشتارگاه و  مرغدار واقع در و 

که این موضوع سبب دریافت ارزش  کند می فرق هم با آن ها استقرار محل و گیرد می صورت تفکیك هایی

اظهارات مدیر کل محترم دامپزشکی استان، نمایندگان محترم لذا پس از بحث و بررسی و  افزوده شده است.

با عنایت به اینکه ابهاماتی در دریافت  مقرر گردید  ،ادل نظر اعضای حاضر در جلسهبو ت اداره کل امور مالیاتی

وجود داشته موضوع از طریق کمیسیون کشاورزی مجلس، معاونت تقنینی مجلس،  بر ارزش افزوده مالیات

ات در سازمان امور مالیاتی کشور و رونددریافت مالی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت،

رار گیرد. بدیهی استانهای دیگر در این خصوص استعالم و پس از وصول پاسخ، مجدداً مطرح و مورد بررسی ق

 عمل خواهند آورد.بشده، اقدام الزم برای استعالم  است دبیرخانه شورا و دستگاههای نامبرده
 

 

صنفی کشتارگاههای 

 طيور استان

 
 


