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 1398/ 08/ 11 تاریخ  1دستور جلسه  –رویه اجرایی  -مقررات  -قانون شناسه

 عنوان
 قدانون( 8) تبصدره( ج ) بند ( 1) جزموضوع  پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات  استرداد مالیات بر ارزش افزودهمشکالت    بررسی

  98سال  بودجه

مرجع طرح  

 موضوع
 تبریزبازرگانی صنعت و مع ن اتاق کمیسیون 

 شرح دستور 

س از بازگشت ارز حاصل  از صلادرات در تاق تبریز بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده پ ا  صنعت و معدنحسب درخواست کمیسیون  

 139۸( قلانون بودجله سلا  ۸( بنلد  (( تبصلره  1جلز  دستور کار دبیرخانه شورا قرار گرفت. موضوع به این شرح است که بر اساس 

های مالیاتی برای درآم های حاصل از صادرات کاال و خ مات از جمله کاالهدای ییرنفتدی، موصدوالت هرگونه نرخ صفر و معافیت"

ده، در مواردی که ارز قانون مالیات بر ارزش افزو 1(13) بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده

 1398و  139۷حاصل از صادرات طبق مقررات اعالمی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردان ه نشود، برای عملکرد سالهای 

قدانون رفدع مواندع تولید  از طدر   2(3۴) قابل اعمال نخواه  بود. م ت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده

پرداخدت هرگونده   باش . ش ه می  ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد  ور مالیاتی کشور یکسازمان ام

جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنن گان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کداال و خد مات بده چرخده 

 "باش . جمهوری اسالمی ایران میاقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی 

مکلل   مالیلاتیسازمان امور مالیاتی بخشنامه ای پیرو این بند از تبصره قانون بودجه صادر نمود. در این بخشلنامه ادارات در این راستا  

هرگونه استرداد مالیلات و علوار  از   مؤدیان بانک مرکزی و رعایت کلیه مقررات از سوی العم  تا زمان ابالغ مقررات و دستور  شده اند

در سلا   9۸و  9۷های مالی سلنوات ارزش افزوده صرفاً به صادرکنندگان کاال و خدمات  اعم از استرداد موقت و قطعی( مربوط به دوره

  .جاری خودداری کنند

نحوه  این بخشنامهدر : صادر نمود  1/3/9۸در تاریخ    را  (1 پیوست  اتربانک مرکزی بخشنامه چگونگی بازگشت ارز حاص  از صادسپس  

 به شرح ذی  می باشد: 139۷ارز حاص  از صادرات سا  رفع تعهد  

به سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه های ذیربط جهت اسلتفاده از   نک مرکزیا، توسط بدرصد  ۷0صادرکنندگان با عملکرد بیش از    -

   معرفی می گردد.صادراتی  مشوق های  

مطلاب  دسلتورالعم  هلای پیشلین  داده شده استمهلت  139۸درصد تا پایان تیر ماه سا    ۷0صادرکنندگان با عملکرد کمتر از  به    -

از معافیت ها و مشلوق هلای صلادراتی ن یلر معافیلت هلای مالیلاتی و ...  مایند وحاص  از صادرات خود اقدام ننسبت به رفع تعهد ارز  

 
باشللد و مالیاتهللای  صللادرات کللاال و خللدمت بلله خللار( از کشللور از رریلل  مبللادی خروجللی رسللمی، مشللمو  مالیللات موضللوع ایللن قللانون نمللی :ات بددر ارزش افددزودهیددقددانون مال 13مدداده  -1

 .گردد خروجی صادره توسط گملرک  در ملورد کاال( و اسناد و مدارک مثبته، مسترد میپرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه  

سللازمان امللور مالیللاتی کشللور مکللل  اسللت مالیللات بللر ارزش افللزوده اخلل  شللده از صللادرکنندگان را از کاالهللایی کلله از مبللادی خروجللی رسللمی صللادر   قانون رفدع مواندع تولید :  3۴ماده    -2

ه مللدارک مثبتلله حللداکثر تللا مللدت یللک  مللاه پللس از ارائلله بللرم خروجللی صللادره توسللط گمللرک جمهللوری اسللالمی ایللران از محلل  وصللولی هللای جللاری آن سللازمان بلل شللده بللا ارائلله اسللناد و 

 .صادرکنندگان مسترد نماید
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 .به تناسب برخوردار گردند  مطاب  با آمار عملکرد اعالمی بانک مرکزی (.ا.ا به سازمان امور مالیاتی

سازمان امورمالیاتی اقلدام بله جللوگیری از مشلوق هلای مالیلاتی نمایلد. در خصلوص   ،در خصوص صادرکنندگان بدون بازگشت ارز  -

بله کشلورهای علراق و  16/5/9۷کله قبل  از تلاریخ    2/2/9۷ملور     5300/۸۷39( تصویب نامه شلماره  ۷صادرکنندگان مشمو  بند  

مرکزی اعلالم نماینلد تلا در صلورت پل یرش بانلک افغانستان صادرات ریالی داشتند، می توانند شماره پروانه های صادراتی را به بانک 

 مرکزی (.ا.ا نسبت به رفع تعهد ارز حاص  از صادرات ریالی آن ها اقدام شود.  

 ماه از تاریخ کوتاژ صادراتی است. مه حداکثر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه سبز صادراتی، حداکثر چهاردر این بخشنا

کل    (2 پیوسلت  9۸قانون بودجه سلا     (۸ تبصره     ((بند  (  1 دستورالعم  اجرای جز    11/6/9۸در تاریخ    سازمان امور مالیاتی کشور

ابلالغ نملود. ربل  ایلن بخلش مالیلات بلر درآملد    کشور را در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده و اعطای معافیلت مالیلاتی در

مبنی بر با بانک مرکزی  توافقی    در این راستا  .می گیردصورت    زش افزودهاسترداد مالیات بر ار  ،درخواست مودی  دستورالعم  بر اساس

 هر سه ماه یکبار صورت گرفته است.  CDارسا  لیست در قالب یک 

بلر صادرکنندگان مرتفع نمی گردد.  مشک   ، متاسفانه  با وجود فرایند مورد تواف   وسازمان امور مالیاتی    با عنایت به دستورالعم  صادره

درصلد رفلع تعهلد ارزی   50ن شده،  یکه در دستورالعم  بانک مرکزی تعیای  ماهه    4ای در مهلت  صادرکنندهدر صورتیکه    فر  مثا 

ماهه بعلد، مالیات برارزش افزوده را پرداخت کند، این عملکرد قطعی می شود و اگر در سه  مالیاتی،    سازمان امورپس از بررسی  و    نماید

 شده است. مالیات قطعی   ؛ زیرابدهکار است را برگرداند، دیگر استردادی به آن تعل  نمی گیرد 9۷ارزی که بابت سا   

ایرادات و  

مشکالت  

 مطروحه 

علوار  ارزش پرداختلی بله کاالهلای   قانون مالیلات بلر ارزش افلزوده  اسلترداد مالیلات و  (13 منوط نمودن اجرای مقررات ماده  .  1

 بازگشت ارز حاص  از صلادرات بله چرخله اقتصلاد،  ، در خصوص9۸( قانون بودجه سا   ۸( بند  (( تبصره  1به اجرای جز    صادراتی(

 ند.مدت چهار ماه دچار مشک  می ک حداق  به صادرکنندگان را از ن ر نقدینگی

 در منلدر( جلدو  ربل  و شلده تعیین مهلت در و صادر کشور از خار( به  139۸  سا   در  را  خود  خدمات  و  کاال  که  صادرکنندگانی  .2

 ننملوده اقلدام مزبلور سلا  در کشلور اقتصلادی چرخه به  صادرات  از  حاص   ارز  برگشت  به  نسبت  مرکزی،  بانک  توسط  اعالمی  مقررات

 .  بود نخواهد  پ یر امکان مودیان از اینگونه به افزوده ارزش عوار   و مالیات استرداد  یا  و تهاتر  باشند،

 مالیلاتی  املور  اداره  دهلد،می  قلرار  مالیلاتی  امور  سازمان  اختیار  در  یکبار  ماه  سه  هر  را  رالعاتا  CD  مرکزی  بانک  . با عنایت به اینکه3

 افلزوده ارزش بلر مالیات مقررات، رب  مودی، سوی از استرداد درخواست درصورت فهرست، اعالم تاریخ از یکماه  مدت  ظرف  میبایست

 برای استرداد برگه و شود می  مسترد  درصد  ،آن  حسب  باشد،  برگردانده  را  ارز  درصد  ۷0  از  کمتر  صادرکننده  اگر  لیکن  .نمایند  مسترد  را

 برگله اینکله لحلا  به برگرداند، اقتصادی چرخه به را گ شته دوره صادرات از  حاص   ارز  بعد،  هایماه  درشود و اگر    می  صادر  ،دوره  آن

 صلادرات از حاص  ارز برگشت محاسبه نحوه در مرکزی بانک سیستم   استردادی اتفاق نخواهد افتاد.  است،  شده  قطعی  مالیاتی  استرداد

 را بهلار دوره ملابقی درصلد  50  ملاه  مرداد  در  و  باشد  برگردانده  ارز  درصد  50  ،خرداد  تا  فروردین  از  ای  صادرکننده  اگر  و  است  تجمیعی

 بلا و نیسلت شک  بدین مالیاتی امور  سازمان  در  رسیدگی  که  صورتی  در  بود،  خواهد  درصد  100  این  مرکزی  بانک  سیستم  در  برگرداند،

 دوره آن و نلدارد وجود آن مابقی برگرداندن امکان درصد مالیات مسترد می شود و 50دوره به نسبت    آن  برای  مالیاتی  پرونده  رسیدگی
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 (شودمی  قطعی

 ملوارد در اعتلرا  مهللت انقضاء تاریخ یا اعترا  دریافت تاریخ از روز بیستمهلت رسیدگی به اعتراضات مودیان   با عنایت به اینکه.  4

 می گلردد و ایلن  احاله  مستقیم  هایمالیات  قانون  موضوع  مالیاتی  اختالف  ح   هیأتاین پرونده ها به    رسیدگی  می باشد و  قانونی  ابالغ

 هلایمعافیت و صلفر نلر  هرگونه، در صورتیکه  بودجه  قانون  (۸   تبصرهرب     ،می نمایندصادر    رای  مقررات  و  قوانین  رب   نیز  هاهیأت

 بانلک اعالملی مقلررات  ربل   افلزوده،  ارزش  بر  مالیات  عوار   و  مالیات  استرداد  همچنین  و  صادرات  از  حاص   درآمدهای  برای  مالیاتی

با ملد ن لر قلرار دادن  ،بود نخواهد  اعما   قاب   139۸  و  139۷  سالهای  عملکرد  برای  نشود،  برگردانده  کشور  اقتصادی  چرخه  به  مرکزی

و استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز بر مبنای درصد اعالمی بانک   هنمود  تعیین  ماه  4مدت    را به  مهلت بازگشت ارزاینکه بانک مرکزی  

و پایلان  اسلترداد برگه از بعدارزش افزوده پرداختی   مابقی  و  آورد  نخواهد  رای  نیز  ها  هیأت  درصادرکننده    ل ا  ،مرکزی صورت می گیرد

 .  داد نخواهند اثر ترتیب  هم  هاهیأت و  گردید د نخواهدبه صادرکننده مستر  ماهه  4مهلت 

بلا و مطرح نماید به دلی  زمان بلر بلودن قانون مالیات های مستقیم    مکرر  251  هیأت  دراعترا  خود را    مودیدر صورتیکه    همچنین

   نخواهد گردید.استرداد نیز فراهم  امکان ح  این مسئله و ،قانون بودجه (۸ تبصره    ((( بند 1توجه به مقررات بانک مرکزی و جز  

پیشنهاد 

 دبیرخانه 
 .قطع گردد  یبه رور کل 1399در قانون بودجه سا  ارزش افزوده به بازگشت ارز حاص  از صادرات  ارتباط 

فهرست  

مستن ات و  

م ارک  

 پشتوانه

   ؛9۸قانون بودجه سا  .  1

 مالیاتی؛ سازمان امور 11/06/9۸مور   516/9۸/200دستورالعم  شماره  .  2

 ؛13۸۷بانک مرکزی و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  بازگشت ارز حاص  از صادراتدستورالعم  نحوه .  3

 خطاب به دبیرخانه شورای استان.صنعت و معدن اتاق تبریز کمیسیون  16/0۷/9۸ مور  9۸/د352نامه شماره .  4

 
 


