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 19/04/1400 جلسه تاریخ    رویه اجرایی -مقررات   -قانون شناسه

 واحدهای تولیدیقانون مالیات بر ارزش افزوده کامل ناشی از عدم اجرای  مشکالت یبررس موضوع عنوان

 انجمن صنایع غذایی استان مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

 مقدمه:

سیا    5 یبرا  یشییبه صیورت ززما 1387مدرن مالیاتی اسیت که از سیا     یکی از شییوه هایبر ارزش افزوده    اتیقانون مال

هدف شییفاف سییازی و حذف هزینه های مالیاتی از دوش تولید کننده و   بااین نوع مالیات که شیید    بیتصییودر ایران  

یات توسی  افرادی اسیت که بیش از دیگران رداخت مالپ و تاکید بر  و مصیرف   عتقسیی  زن بر تمامی زنجیره تولید  توزی

 دارای ایراداتی می باشد   سا   13پس از گذشت  همچنان    دگردیکاال و خدمات مصرف می کنند  تصویب 

 و بایسیتی در نند مرحهه از اسیت  یابر مصیرف نند مرحهه  اتیمال  یبر ارزش افزوده نوع   اتیمالبا عنایت به اینکه قانون  

اخذ خدمات ارائه شییده    ایفروخته شییده    یاز ارزش کاالها یبر اسییاد درصییدو مصییرف  عیو توز  دیواردات  تول رهیزنج

نظیر عدم توانایی در شییناسییایی خریدار ن،ایی      متاسییفانه به دلیل عدم وجود سییاختارهای الزم و اجرای کامل   گردد

از بخش نخسییت این زنجیره که بخش  یروی انسییانی ج،ت کنتر  و نظارت در کشییور هزینه باالی تج،یزات قنی و ن

این در    رداخت می کندخود را پ در واقع بخش شییفاف این زنجیره هزینه شییفافیت    تولید می باشیید دریافت می گردد

  می باشدکننده ن،ایی  مصرف  ازمالیات    اخذ ست که هدف از این قانونیحال

را به سیمت و سیوی فروش بدون    دکنندگانیتولعمال  بر ارزش افزوده     اتیشیده در اخذ مال جادیا  یندهایفرزمتاسیفانه  

واحد را قبو  نمی کنند و تولید کننده برای ادامه فعالیت  خرید با فاکتور    کرده اسییت  نرا که خریدارانمجبور  فاکتور  

 می گردد بدون ارائه فاکتور مجبور به عرضه محصو  خود 

و  هیمصیرف مواد اول  زانیمپرداخت می کنند و در حسیابرسیی نمی توانند  یاو واسیهه هیمواد اول  اتیمالنندگان  تولیدک

را نند ماه   یاواسیییهه  یافزوده کاالهاارزش  اتیمال  گاندکننیدییواقع تول درثابت نمیاینید     یین،یا  یدر کاالها  یاواسیییهیه

ننانچه   از گذشیییت زمان از مصیییرف کننده دریافت می کند می کنند  لیکن پس  پرداخت    یین،ا  یکاال دیاز تول  شیپ 

 تولیدکننده فروش نسیه ای نیز داشته باشد  بیشتر متضرر می شود 

  طی ماده  بر ارزش افزوده  اتیو مال  یاتیمال  یدرزمدها  صیو تشخ  یدر مبادالت اقتصاد تیمنظور شفافدر این راستا به 

اصیناف کشیور    یو شیورا  یاتیسیازمان امور مال  یبا هماهنگگردید  مکهف    صیمت وزارت  پنج  توسیعهبرنامه  قانون  ( 121)

 نماید فروش    زهیموظف به استفاده از صندوق مکان راصاحبان مشاغل )اصناف(  هیکه

عدالت    یو برقرار انیمود  یدرزمد واقع  ییو سی،ولت در شیناسیا  یاقتصیاد  یهاتیفعال  یسیازمنظور شیفاف بههمچنین 

فروش( براسیاد    زهی)صیندوق مکان  یفروشیگاه  یهاانهیاز پا یبردارو ب،ره یاندازدر بخش صیاحبان مشیاغل  راه  یاتیمال

  دیابالغ گرد 13/08/1398   خیدر تار ان«یو سامانه مؤد  یفروشگاه  یها  انهیقانون »پا
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ثبت نام در سیامانه    اشیخا  مشیمو   مکهف هیکه  ان یو سیامانه مود  یفروشیگاه  یهاانهیقانون پا  1(2)براسیاد ماده   

مودیان شیدند  در این خصیو  نیز سیازمان مالیاتی مشیوق ها و تسی،یالتی را برای مودیانی که از این سیامانه اسیتفاده می  

 کنند در نظر گرفت   

الزم   خیارموظف اسییت حداک ر ظرف مدت پانزده ماه از ت  یاتیقانون مذکور  سییازمان امور مال(  3طبق ماده ) نیهمچن 

در سییامانه و صییدور صییورتحسییا    انیو امکان ثبت نام مؤد  یرا راه انداز  انیقانون  سییامانه مؤد نیاالجراء شییدن ا

 سامانه مزبور فراه  کند  قیرا از طر یکیالکترون

به   یفروشیگاه یحسیابدار ینرم افزارها  بوسییههاسیت که    یتالیجیفروش د یحسیابدار سیت یسی نیز فروش  زهیصیندوق مکان

اطالعات کاال و خدمات   رهیخثبت و ذ  تیریمدمتصییل می گردد و به   و سییازمان صییمت اسییتان ها  اتیسییازمان مال

  زه یصیندوق مکان  سیتیبا  یهسیتند  م  اتیقانون  مشیمو  پرداخت مال قکه طب یو حقوق یقی  اشیخا  حقپردازد می

 برخوردار شوند   یاتیالم  یها  تینصب کرده و از معاف  یفروش را براساد ضواب  اعالم

و الزامی از سوی سازمان امور مالیاتی برای استفاده از صندوق های مکانیزه   تا کنون عمهیاتی تشده  متاسفانه این سامانه

 و تمامی مشکالت واحدهای تولیدی همچنان باقیست  برای مشمولین قانون ایجاد نشده است

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئود ایرادات و مشکالت:

ماه از زمان الزم االجرا   5به   بیپس از گذشیت قر  نایو سیامانه مود  یفروشیگاه  یها  انهیشیدن قانون پا ییعدم اجرا   1

 نیا  یانیو م  ییبخش ابتدا نارزش افزوده برگرد  بر  اتیوصیو  مال  اسیت تا همچنان فشیار  دهیقانون  سیبب گرد نیشیدن ا

 تیکه عمدتا از شییفاف یفعاالن اقتصییاد  نی  الزام اردیگ  رارق  باشییند   یم یو صیینعت  یدیتول  یکه عمدتا واحدها رهیزنج

که   یصینف  یواحدها  ییبر ارزش افزوده( به شیناسیا  اتیقانون مال  یاجرا  یشییسیا  زمان ززما  13برخوردارند )در   یاتیمال

 
اقدام   انینسیبت به ثبت نام در سیامانه مود  کند یکشیور مقرر م  یاتیکه سیازمان امور مال یبیاند به ترتاشیخا  مشیمو   مکهف    هیکه  :انیو سگامانه مود یفروشگگاه  یهاانهیقانون پا  2ماده  -1

 سامانه توس  صاحبان مشاغل در نظر گرفته است:   نیا یریگبکار یرا در ازا یالتیکشور  مشوق ها و تس، یاتیراستا سازمان امور مال نی  در اندینما

  یدار یخر انیعضیو سیامانه مود  یاقتصیاد  یاز واحدها  زیخود را ن ازیانجام داده و کاالها و خدمات موردن یفروشیگاه  انهیخود را با اسیتفاده از پا  یهاکه فروش یصیاحبان مشیاغه  قی به منظور تشیو1

 ا  یر  ونیهی)هرکدام کمتر باشید(  حداک ر تا شیصیت م ی( فروش و%1درصید )  کی ای کندیم رداختدر هر دوره به سیازمان پ یکه مود  یاافزوده بر ارزش اتی( مال%20درصید)  سیتیکنند  معاد  ب

 کسر کند  یو یافزوده دوره بعدبر ارزش اتیاز مال  یمود یبه عنوان پاداش همکار یاتی( در هر دوره مال60,000,000)

از هر ده صیورتحسیا     دهند یانجام م یشیبکه پرداخت بانک قیو از طر  یفروشیگاه  انهیخود را از فروشیندگان مج،ز به پا  یدهای( که خریقی)اشیخا  حق یکنندگان ن،ائمصیرف قی به منظور تشیو2

 ات یبراسیاد زن صیورتحسیا  به عنوان مال  داریرا که خر  یانتخا  کرده و دو برابر مبهغ خ و به صیورت بر یکشی قرعه قیصیورتحسیا  را از طر کی  یفروشیگاه  یهاانهیصیادرشیده توسی  پا  یکیالکترون

  دینما زیوار یو  یافزوده پرداخت نموده است  به حسا  بانکبر ارزش

اسناد و    ایاز ارائه دفاتر  کنند یاستفاده م انیسامانه مود  یگروه راهبرکار  دییمورد تأ  یحسابدار  یافزارهاکرده و از نرم  تیقانون را رعا  نیمقرر در ا  فیتکال  یکه تمام ی زن دسته از اشخا  مشمول3

 افزوده مست نا کند بر ارزش اتیو مال  یمستق یهااتیمال  نیمدارک موضوع قوان
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 ذو اخ  یبوده و جز هدر رفت انرژ حیرصییحیعمال غ   ندینما  یم  یفروش امتناع و خوددار یرسییم  یاز صییدور فاکتورها

 نداشته است   یثمر   اقتصادبخش مولد  از   یاتیمال  یجرا

از قاناق کاال    یریو جهوگ  یاتیمال  یمدهازدر  تیشییفاف کردن اقتصییاد کشییور و شییفاف  یبرا یصییندوق  راهکار نیا   2

از اصیناف درخواسیت     یا هیبا صیدور اطالع    94سیا    نیکشیور از فرورد  یاتیسیازمان امور مال نکهیا  رغ یباشید و عه یم

ساالنه    یاتیمال  یها  تیو از معاف  نمایندفروش اقدام   زهیمکاناستفاده از صندوق   یبرا  یانموده است تا به صورت مرحهه  

 است   دهینگرد  یاتیموضوع عمه نیتاکنون ا  یمحروم نشوند  ول

بنگدی جلسگگه  جمع

 کارشگناسگیکارگروه 

 07/04/1400مورخ 

جهسیه کارگروه کارشیناسیی دبیرخانه شیورا با حضیور نمایندگان سیازمان امور مالیاتی  اتاق تعاون اسیتان  اتاق اصیناف و 

انجمن صینایع غذایی اسیتان برگزار شید  در این نشیسیت مشیکالت حوزه های مختهف تولیدی  تعاون اصیناف و حتی 

قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین ج،ت اجرای  الزم   سیازمان امور مالیاتی بررسیی شید  با عنایت به اینکه بسیترهای

مرتب  م،یا نمی باشید و همچنان بخش های شیفاف این زنجیره متحمل هزینه های بخش های مب،  می باشیند مقرر 

 گردید در جهسه زتی شورا طرح موضوع گردد 

 /tps://ppdc.tzccim.ir/News/95htلینک خبر کارگروه:  

 پیشنهادات 

 (2)مشیمو  براسیاد ماده   یصینف  یواحدها  هیدر که  یفروشیگاه  انهیالزم ج،ت اسیتقرار پا یبسیترها یزماده سیاز   1

  انیو سامانه مود  یفروشگاه  یهاانهیقانون پا

کارپوشه   یدوکه در زن به هر م  یاتیسازمان امور مال تیریاست تحت مد  یسامانه ا  ان یدوسامانه م  نکهیبا توجه به ا  2

و مرجع   شیود  یزن کارپوشیه انجام م قیاز طر  او سیازمان منحصیرا انیدوم  انیو تباد  اطالعات م  افتهیاختصیا    یژهایو

تواند   یسیامانه مذکور م یلذا راه انداز  باشید   یم انیسیامانه مؤد  یکیثبت  صیدور و اسیتعالم صیورتحسیا  الکترون  ین،ائ

  دیبر ارزش افزوده را مرتفع نما  اتیها و مشکالت مال  ییعمده نارسا

  ی ها  انهیو مشیاوره به اشیخا  مشیمو  قانون پا یزموزش  توانمندسیاز  یدر راسیتا زیاتاق اصیناف مرکز تبر یهمکار   3

 در سهح استان   یفروشگاه

اطالعات در هر   یارتباطات و فناور  ادارهو   مرکز  اتاق اصییناف  یاتیامور مال سییازمان  ندگانیمرکب از نما  یکارگروه   4

در اسییتفاده از   ییکه اظ،ار به عدم توانا  یانیدوتا درخواسییت م تشییکیل گردد  قانون مذکور  (2)مهابق با ماده    اسییتان

   ی نظرگرفتن شیرا کارگروه با در نیکه ا یتو در صیور  نماید یرا دارند  بررسی انیدوو سیامانه م  یفروشیگاه  یها انهیپا

و  یو امکیانیات سیییخیت افزار  هیا رسیییاخیتیو ز  یاتییسیییابقیه میال   ییاییمنهقیه جغراف   یجسیییم  یهیا  یژگیو رینظ  یدوم

اعالم  را    انیو سییامانه مؤد  یفروشییگاه  یها  انهیدر اسییتفاده از پا  یکمتر و  ییتوانا  ایو   یبه ناتوان  صیتشییخ   یافزار نرم

  انه یپا  ینصیییب و راه انداز  یموظف به زموزش  توانمندسیییاز  یاتیخدمات مال  دهندهمعتمد ارائه    یها   شیییرکتنماید

 گردند  انیدسته از مؤد نیا یبرا  انیدوو سامانه م  یفروشگاه

فهرسگت مسگتندات و 

 مدارک پشتوانه

 ؛1387  قانون مالیات بر ارزش افزوده مصو   1

https://ppdc.tzccim.ir/News/95/
https://ppdc.tzccim.ir/News/95/
https://ppdc.tzccim.ir/News/95/
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 ؛انیو سامانه مود  یفروشگاه  یهاانهیقانون پا   2

 ی ایران؛اسالم یقانون برنامه پنجساله پنج  توسعه جم،ور   3

   قانون نظام صنفی کشور؛4

 


