
 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 گزارش کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   1

 

 30/09/1400 تهیه گزارشتاریخ  قانون  شناسه

 م یمستق  یها  اتی( قانون مال53( ماده )10تبصره )  موضوع  استان در خصوص  و ساختمان  مشکالت سازندگان مسکن  یبررس عنوان موضوع

 انبوه سازان استان  یکارفرمائصنفی  انجمن   مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

سااازنده    یمتعلق به شاارکت ها  یمسااکون  یواحدها  م،یمسااتق  یها  اتی(  قانون مال53(  ماده )10اسااات تبصااره )قانون گذار بر  

نموده    یرا به عنوان مالک معرف  دارینکرده و خر یتلق  یگردد، اجار  یواگذار م  داریاساااناد به خر  یمساااکن که قبز از انتقاط ق ع

  نی(  ا59موضاوع ماده )  یرا مشارو  به نقز و انتقاط ق ع  یشاناختن واحد مساکون  الکبند، م  نیا  یانیدر قسامت اا  کنیاسات  ل

 قانون نموده است 

باشاد    یم  یکیصاورتجلساه تفک  میو تنظ  یسااختمان  اتیعمل  انکاریزمانبر بوده و مساتلم  اخذ اا  تیاخذ ساند مالک  نکهیتوجه به ا  با

  اتیفروش واحدها اقدا  نموده اند به محض اتما  عمل  شیا اروژه نسابت به  یاجرا  نیساازنده مساکن که در ح  یلذا شارکت ها

با اساتناد به    یاتیاداره کز امور مال  نیمیمم  کنی  لندینما  یم زیتحو  دارانیرا به خر  حدهاوا  ت،یو قبز از صادور ساند مالک  ییاجرا

عد  ارداخت    زیبه دل  یسااند ق ع میتا تنظ  داریواحد به خر زیتحو  ی( ق     در بازه زمان53( ماده )10تبصااره )  یجمله شاار 

اجاره داده شاده و نه    یکه نه واحد  ساتیدرحال  نی  اندینما  یاز ساازندگان م البه م  یبر اجاره ا  اتی(، مال59موضاوع ماده )  اتیمال

 است   دهیاز اجاره حاصز گرد  یدرآمد

  تی شافاف  یدر راساتا  میان ن زیباشاد و تبصاره ذ  یبر درآمد حاصاز از اجاره م  اتی( ق    ، در خصاوص مال53ذکر اسات ماده )  انیشاا

با    نیدارد  همچن  رتیشاده ماا  ادی( و تبصاره 53تبصاره با ماده )  نیباشاد، لذا شار  آخر ا  یم  دارانیواگذار شاده به خر  یواحدها

و مشاخ  شادن   ینقز و انتقاط ق ع میدر زمان تنظ یثبت  ی( ق    ، اس از اساتعال  ها59)  ادهموضاوع م  اتیمال  نکهیبه ا  تیعنا

واحدها،    انیمشاخ  نبودن عرصاه و اع  زیمذکور به دل  اتیگردد، محاسابه مال  یم  افتیو قدرالسامم آن از عرصاه در  ربنایز  قیدق

 باشد   ینم  یشده من ق  ادی  یه واحدهابر اجار  اتیرو م البه مال  نیباشد  از ا  ینم  ریعمال امکانپذ

بر اجاره ها    اتیمال نییرا با چالش تع  یاتیادارات امور مال  نیمیشاده مم ادی( ماده  10به ذکر اسات، تناقض موجود در تبصاره )  الز 

و ارزش اجاره    ندینما  یمختلف کشاور اقدا  به سااخت مساکن م  یاغلب ساازندگان در شامرها  نکهیمواجه کرده اسات  با توجه به ا

  میموارد ن  یباشد  در برخ  یم ریبر و وقت گ نهیهم  ن،یمیمم  یواحدها برا  اتیمال نییباشد، لذا تع  یمتفاوت م  میهر شمر و من قه ن

  نیاسات  لذا اصاالا ا  میناچ  اریاجاره بسا  نییتع  یصار  شاده برا  یواحد از وقت و انرژ  کیاخذ شاده از    اتیگردد مال  یمشااهده م

 خواهد داشت   مین  یصرفه اقتصاد  ،یاتیمال  نیمیاتال  وقت مم  از  یریجلوگ  رغمیعل  یاتیسازمان امور مال  یبند از قانون برا

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و مشکالت:

که در خصااوص مالیات بر درآمد حاصااز از اجاره  (  53( ق     با موضااوع ماده )53( ماده )10ماایرت جمله شاار ی تبصااره )   1

 باشد و ارتبا ی با مالیات نقز و انتقاط ق عی سند ندارد    می

اجاره  به لذا واحدی     در قباط قرارداد فروش واحد مربو ه می باشاد  واحد واگذار شاده از ساوی ساازندگان مساکن به خریداران  2

 و مالیاتی ارداخت گردد   حاصزداده نشده که درآمدی  

فعاالن  تحمیز همینه مالیات بر اجاره  نقز و انتقاط ساند ق عی هی  نقشای ندارند، لذا    بودن فرآیندزمانبر    ساازندگان مساکن در  3

   صحیح نمی باشد   اقتصادی این حوزه من قی
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بندی جلسه  جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1400/ 09/ 27مورخ 

اسااتان، انجمن    یاتیاز اداره امور مال  یندگانیبا حضااور نمابا حضااور    یدولت و بخش خصااوصاا   یگفتگو  یجلسااه کارگروه شااورا

( قانون  53( ماده )10مشاکالت ساازندگان مساکن اساتان در خصاوص تبصاره )  یبررسا "با موضاوع    انبوه ساازان اساتان  یکارفرمائ

 :شدبه شرا ذیز برگمار    "میمستق  یها  اتیمال

( قانون مالیات های  53درآمدهای مشامولین مالیات در مورد اجاره ها در ماده ) :نسارین درخشاانی، مسا وط دبیرخانه شاورای گفتگو

( ذیز این ماده نیم در راستای شفا  سازی اجاری نبودن واحدهای مسکونی واگذار شده به  10مساتقیم تعیین شاده است  تبصره )

توسا  ساازندگان توضایح داده اسات که علیرغم زمانبر بودن انتقاط ق عی ساند، خریدار به عنوان مالک شناخته می شود   خریداران  

در ادامه این موضاوع را منو  به ارداخت مالیات نقز و انتقاط ق عی ساند کرده اسات  این در حالیسات که نقز و انتقالی صاورت  

را این شار  با موضاوع تبصاره در تناقض اسات و نیازمند اصاالا می باشاد  ولی تا  نگرفته اسات که مالیات آن ارداخت گردد  ااه

 زمان اصالا این تبصره باید راه حلی اتخاذ شود تا در حق سازندگان مسکن استان اجحا  صورت نگیرد 
تقاط نامیده می شااود و  ( اصاا الحا مالیات نقز و ان59: مالیات ماده )محمد اسااماعیز اکبری، قائم مقا  دبیر انجمن انبوه سااازان

( نیم براساات اساتعال  دفترخانه ها  187( باید بعد از نقز و انتقاط ق عی درخواسات شاود، اجرای ماده )59 بق مفاد ماده )  اتیمال

بعد از مشاخ  شادن اعیانی و قدر السامم صاورت می گیرد  در این راساتا به دلیز زمانبر بودن اروساه تنظیم سند مجبور به تحویز  

خریدار می شاویم  با توجه به اینکه در زمان تحویز واحد به خریدار، اعیان و عرصاه واحد مشاخ  نیسات، اداره امور مالیاتی  واحد  

(، باعث ایجاد مشاکز شاده اسات   53( ماده )10نیم قادر به اخذ مالیات نخواهد بود  جمله شار ی م را شاده در انتمای تبصاره )

زمان تصار     مأخذ( به 59ماده )  موضاوععی، اجاره محساو  نمی شاود  به شار ی که چون فاصاله بین تحویز و تنظیم ساند ق 

  98ارداخت شاده باشاد که بنا به دالیلی که ذکر کرد  مقدور نمی باشاد  در الیحه اصاالا قانون مالیات های مساتقیم که در سااط  

( زیرمجموعه فصاز مالیات بر  59و )  (54(، )53حذ  شاده ولی مساکوت مانده اسات  مفاد )  یجمله شار   نیاتقدیم مجلس شاد،  

 درآمد امالک می باشد درحالیکه در موضوع م را شده درآمدی کسب نمی شود تا مالیاتی هم ارداخت شود 
: ماا مجری قاانون هساااتیم و نمی توانیم باه دلیاز تنااقض موجود، این مااده را  تبریم 1351محماد آهنین، رئیس اداره امور ماالیااتی  

( مالیات مق وع می باشاد و در زمان تنظیم ساند براساات ساالی که معامله صاورت گرفته اسات و براساات  59اجرا نکنیم  ماده )

ارزش مالیاتی همان سااط قیمتی بر عرصاه و اعیان تعیین شاده و مالیات اخذ می شاود  شارکت های ساازنده مساکن نیم در مق عی  

می کنند با ارزش معامالتی همان ساط محاسبه می شود  ولی چون  این مالیات را باید ارداخت کنند، اگر همان سااط اوط ارداخت  

قدرالساممه و عرصاه و اعیان مشاخ  نیسات و محاسابه دقیق امکان اذیر نمی باشاد، ما نیم به دفعات به تناقض این موضاوع اشااره  

شاارکت ها اروژه     میمواجه هساات  یادیبا مشااکالت زاز بابت بحث زمانی و براورد  بر اجاره ها    اتیمال نییدرخصااوص تعکرده ایم   

  شامرهای مختلف را داشاته باشایمدر تمامی واحدها  و اجاره    یارزش معامالتا العات و  از    دیدارند و ما با  گرید  یدر شامرها  یهائ

  رایبسا   که  ردیصاورت گ  اتیمال  نییتع  و  کرده  یمانده تا جمع بند یداده شاده اسات و چه تعداد باق  زیاز واحد ها تحو  عدادکه چه ت

 باشد   یشود ااسخگو نم  یمورد صر  م  نیکه در ا  یا  نهیدر قباط زمان و هم میکن  یم  افتیکه در  یهائ  نهیبوده و هم  ریوقت گ

مالیات    ماهیت موضااوع زیرسااواط می باشااد و برای اجاره ای که صااورت نگرفته  مصاا فی بمنیا، مشاااور دبیرخانه شااورای گفتگو:

( را  6عوارض و مالیات تبصاره ) 1401عالوه بر موضاوع اصاالا قانون، ایشانماد اصاالحی قانون بودجه سااط  درخواسات می شاود   

در زمان صادور حساا  و یا انجا  کار صاورت    اتیتعلق مال  مانکارانیدر مورد اداشاته باشایم  قبال در بحث مالیات بر ارزش افموده  

اعال  کردناد تاا زماانیکاه کاارفرماا ماالیاات بر ارزش افموده را ارداخات نکرده اسااات اداره    (8)تبصاااره  ولی در بناد )ز(     می گرفات

امورمالیاتی حق م البه ندارند و در قالب تبصااره ای در قانون بودجه م را کردند و این مشااکز تا زمان ابال  در قانون مالیات بر  

( اصاالا  6در قالب بندی در تبصاره )   بودجه، عوارض و مالیات می باشاد  ( قانون6ارزش افموده حز شاد  ایشانماد می دهم تبصاره )

ماه حز می شاود تا بصاورت   2-3این قضایه م را شاده و این شار  حذ  شاود  این موضاوع توسا  نمایندگان براحتی در عرض  

 مق عی حز شده و بعدا در قانون اصالحی مالیات های مستقیم قرار گیرد 
با عنایت به اینکه این موضاوع نیازمند اصاالا می باشاد، لذا تا زمان اصاالا    گفتگو:  یشاورا  رخانهیمسا وط دب  ،یدرخشاان  نینسار

نیازمند ارائه راهکار برای حز مشاکز ساازندگان سااختمان می باشاد  از این رو موضاوع در اولین نشاسات شاورای اساتان  را و  

 ایشنمادات ارائه خواهد شد   
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 پیشنهادات 

( ذیز آن  10جمله شار ی تبصاره )و    ( ق     در خصاوص مالیات بر درآمد حاصاز از اجاره می باشاد53اینکه ماده )با عنایت به     1

( قانون مالیات های مساتقیم از  53( ماده )10ایشانماد می گردد: جمله شار ی تبصاره )  لذا  با ماهیت ماده یاد شاده ماایرت دارد،

 تبصره یاد شده حذ  گردد 

تا اصاالا قانون    ایشانماد می گردد:  ( مساتلم  زمان می باشاد،53( ماده )10حذ  جمله شار ی  تبصاره )    با عنایت به اینکه2

(  6به عنوان یک بند ذیز تبصاره )  ،( قانون مالیات های مساتقیم53( ماده )10جمله شار ی تبصاره )حذ     مالیات های مساتقیم،

 شود   لحاظ  1401قانون بودجه ساط  

و به منظور  1401( در قانون مالیات های مسااتقیم  وقانون بودجه  53( ماده )10شاار ی تبصااره )    تا تعیین تکلیف حذ  جمله3

کمیته ای تخصاصای در اداره کز امور مالیاتی اساتان به منظور بررسای و    ،جلوگیری از تحمیز همینه و حمایت از ساازندگان مساکن

بر اسااات مدارک و    داران از سااوی سااازندگان مسااکن وق     از واحدهای واگذار شااده به خری(  59اخذ مالیات موضااوع ماده )

 تشکیز گردد     سازندگان مسکنمستندات ارائه شده توس   

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

   قانون مالیات های مستقیم؛1

 ؛1401  الیحه قانون بودجه ساط  2

 مسکن استان، خ ا  به دبیرخانه شورا انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان    10/09/1400مورخ    279  نامه شماره  3

 

 


