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 03/11/1400 تهیه گزارشتاریخ  قانون  شناسه

 بر ارزش افزوده    اتیو اخذ مال  یدگیبه نحوه رس  پله برقیآسانسور و    یکشور  هیاتحاد  یمراتب اعتراض اعضا  یبررس عنوان موضوع

 یآسانسور و پله برق  یکشور  هیاتحاد مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

، درآمد مشامولی  مالیات اشاخاح ییییی بر اساا  ارنارنامه  1394قانون مالیات های مساتیی  مصاوس ساا     1(97بر اساا  ماده  

ای  ادارت می توانند بدون رساایدگی قلو  نمایند و انان ه مودی از  مالیاتی مودی مورد پذیرش ادارات امور مالیاتی می باشااد و  

بر اساااا  ااتعات اقتصاااادی مودی در ار  اامع مالیااتی نسااالات به تنیاه  ارائه ارناارنامه خوداری نمااید، ادارات امور مالیااتی  

بر اساا  تلصاره لیا ای  ماده نیز ساازمان امور مالیاتی کشاور مورد گردید یداکرر رر     اقدام خواهد کرد.برآوردی  ارنارنامه  

فعا  نماید و تا عملیاتی شادن ای     در ساراسار کشاور مساتیر ومدت ساه ساا ، بانا ااتعات مربوب به نمام اامع امور مالیاتی را  

 .مجری خواهد بود  1380های مستیی  مصوس سا   ( قانون مالیات271( و  154(،  153(،  152(،  98(،  97 ار  مواد  

، ار  اامع مالیاتی به اور کاما عملیاتی نشاده  1394( ق.م.م مصاوس  97ماده  در  پایان منلت میرر  ساا  از    3علیرغ  گذشات  

مدارک و مساتندات ارائه شاده توسا   مدارک مساتندات ززم را ارائه نررده باشاد و یا   مودیانی که  یاصاا از فعالیات  و درآمد  اسات

متاسافانه عدم    .می شاود  محاسالهبه صاورت علی الرا     از ساوی ماموری  امور مالیاتی  مورد قلو  ادارات امور مالیاتی نلاشاد،مودی  

 بازخص فعالی  صند آسانسور را با مشرتت عدیده مالیاتی موااه ساخته است.  اارای ای  ار  بسیاری از صنو   

ماموری  ادارات  اقدام به فعالیت می نمایند.  نصااب  قرارداد    فروش وقرارداد  عید قرارداد به دو صااورت    باصااند آسااانسااور    فعالی 

و اقدام به تحریر گزارش مالیات    شااانااختاهاکرر قراردادها را به عنوان فروش    بر اساااا  گزارش اداره اساااتااندارد،نیز    امورمالیااتی

اکرر  مالیات های مضااعفی برای مودیان ای  یوزه صاادر می نماید. ای  دریالیسات    و  می نمایندارزش افزوده    و مالیات بر  عملررد

مالیات متعلیه م  امله ارزش افزوده توسا   واردات بخش اعم     هنگامای  صانعت وارداتی می باشاد و  مورد اساتفاده در قطعات  

ار  قرارداد فعالی  ای  یوزه  هم نی  سااازندگان مساار  که   .واردکنندگان و فروشااندگان مراع و اصاالی پرداخت می شااود

لیر   ، در اکرر مواقع قطعات ززم را خود خریداری می نمایند و صارفا نصاب آساانساور با فعالی  ای  یوزه می باشاد.  باشاند می

   استناد به گزارش اداره کا استاندارد فعالی  ای  یوزه را متحما مالیات های مضاعد نموده است.

به صارایت بیان نموده اسات که برت تشاخیص مالیات بایساتی بر    1394ق.م.م مصاوس    2(237هم نی  با عنایت به اینره ماده  

اساا  ماخذ صاحیو و متری به دزیا کاوی تنمی  گردد، لذا اساتناد به اساتعتم از اداره کا استاندارد که ااتعات ناقصی ارائه می  

 دهد مغایر با مفاد ای  ماده می باشد.   

اکرر  انلاشااته شاادن  ای  صاانو  باع     بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده  رساایدگی مالیاتمشاارتت مواود در نحوه بررساای و  

اعضاای    بعما آمده از ساوی  ای پیگیری هایدر اداره امور مالیاتی اساتان شاده اسات. بر ای  اساا     آساانساور صاندهای   پرونده

 
باشاند به اساتناد ارنارنامه مالیاتی مودی که با رعایت میررات مربوب تنمی  و ارنارنامه مالیاتی میآمد مشامو  مالیات اشاخاح ییییی موعاوی ای  قانون که مرلد به تسالی   در  ق.م.م: 97ماده   -1

عیارها و شااخصانای  های مالیاتی دریافتی را بدون رسایدگی قلو  و تعدادی از آننا را بر اساا  متواند ارنارنامهارائه شاده و مورد پذیرش قرارگرفته باشاد، خواهد بود. ساازمان امور مالیاتی کشاور می

درصورتی که مودی از ارائه ارنارنامه مالیاتی در منلت قانونی و مطابق با میررات خااودداری کند، سازمان امور مالیاتی .تعیی  شده و یا به اور نمونه انتخاس و برابر میررات مورد رسیدگی قرار دهد

کند.  فعالیت و ااتعات اقتصاادی کسب شده مودیان از ار  اامع مالیاتی و مطالله مالیات متعلق به مواب برت تشخیص مالیات اقدام میکشاور نسالت به تنیه ارنارنامه مالیاتی برآوردی براساا   

، اعتراض مودی الق میررات ای  قانون  اقدام کند در صاورت اعتراض مودی انان ه رر  مدت سای روز از تاریخ ابتب برت تشاخیص مالیات، نسالت به ارائه ارنارنامه مالیاتی مطابق میررات مربوب

( ای  قانون در اارای  239یر  موعاوی تلصاره ماده   .های عدم تسالی  ارنارنامه مالیاتی در موعد میرر قانونی نیساتها و اعما  مجازاتگیرد، ای  یر  مانع از تعلق اریمهمورد رسایدگی قرار می

 .ای  ماده ااری است

 ی . در ادیرا در ساراسار کشاور مساتیر و فعا  نما یاتیقانون، بانا ااتعات مربوب به نمام اامع مال   یابتب ا  خیشاور مورد اسات یداکرر رر  مدت ساه ساا  از تارک  یاتیساازمان امور مال  :تلصاره 

  1380مصاوس ساا      یمساتی  یهااتی( قانون مال271( و  154(،  153(،  152(،  98(،  97اسات، مواد  امده یبه صاورت کاما به اارا  در ن  یاتیکه نمام اامع مال یاتیمدت، در ادارات امور مال  یا

 .خواهد بود یمجر
 اوریاصااا از آن به  یدرآمدها مربوب و  هایتیفعال  هیگردد که کل  یتنم یو به نحو یو ااتعات کاف  ایبه دز  یو متر ویبر اسااا  مذخذ صااح  دیبا اتیمال صیبرت تشااخ  ق.م.م: 237ماده   -2

  هیو نمر صیو مسئو  مندراات برت تشخ ندینما  دیخوانا ق اوربه صیتشخنام کاما و سمت خود را در برت   دیبا  اتیمال صیکنندگان برت تشخروش  باشد. امضا یمود یو برا دیدر آن ق وصری

و هر گونه    ندیاعتم نما یقرار گرفته اسات به مود صیصادور برت تشاخ یرا که ملنا  یگزارشا   اتازئی اندمرلد  اتیمال صیتشاخ  وه از نح  یخود از هرانت خواهند بود و در صاورت اساتعتم مود

 بدهند.  وبخواهد به ا خصوح یرا در ا یحیتوع
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تفاهمنامه    1397اساتان بررسای گردید و در ننایت در ساا   موعاوی در اداره کا امور مالیاتی  ای     ،آساانساوراتحادیه هیات مدیره  

 :منعید گردید  امور مالیاتی به شر  لیا  ای بی  اتحادیه و اداره کا
مقرر گردید اتحادیه شررکت های عورو را تربیو و تشرویم نماید که از سرای های بعد همه اعورا نسرتت به تسراین اههارنامه تنسین و تسراین . 1

 رک اقدام نمایند.دفاتر و اسناد و مدا

 توافم حاضر صرفا برای آن دسته از شرکت ها نافذ می باشد که مالیات آنها از طریم عای الراس تعیین گردیده است..  2

ی یدانمقرر گردید اسرت اداره امور مالیاتی میزان کارکرد شررکت ها را از اتحادیه و اداره استاندارد استع م و بر اساس آن و انجام تحقیقات م. 3

 اقدام نماید.

 ریای تعیین گردید. 7000000متاغ  1395قیمت دستمزد نصو آسانسور برای هر ایستگاه در سای . 4

 ریای تعیین گردیده است. 280000000به متاغ   1395قیمت فروش هر آسانسور به صورت مقطوع در سای . 5

کل کارکرد شررکت فروش آسرانسرور و قطعات مربوطه منسور  درصرد از 40مقرر گردید کل کارکرد شررکت به صرورت دسرتمزدی محاسرته و . 6

 گردد.

 نافذ خواهد بود. 1395مالیات تعیین شده به روش فوق قطعی و برای عماکرد . 7

 و با نسر مساعد اداره امور مالیاتی نستت بخشودگی جرائن و تقسیط بدهی شرکت ها اقدام خواهد نمود.مودی با درخواست . 8

و طتم نسرتت   5و  4درصردی برای هرسرای نسرتت به ردیا های  5هائی که مالیات آنها قطعی نشرده اسرت با کاهش سرنوات قتل شررکت  .  9

 تعیین خواهد شد. 6مندرج در ردیا 

در صرورت ارائه اسرناد و مدارک معتتر در خصروا تاریخ نصرو آسرانسرور از طر  شررکت ها، تاریخ نصرو م ک اعمای قیمت نصرو و فروش . 10

 خواهد بود. 5 و 4طتم ردیا 

مشارتت    بر اساا  اعتم نماینده اتحادیه آساانساور متاسافانه تفاهمنامه فوق الذکر نیز از ساوی اداره امور مالیاتی اارا نمی شاود و

 ای  اتحادیه هم نان پایدار است.    فعالی 

ایرادات و مشک ت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و مشک ت:

. علیرغ  گذشت سه سا  از منلت میرر برای ایجاد نمام اامع مالیاتی، متاسفانه ای  ار  عملیاتی نشده و هم نان پرونده هایی 1

بایستی از  ، نمام اامع مالیاتی  1394( ق.م.م مصوس  97بر اسا  ماده   بصورت علی الرا  رسیدگی می شوند. ای  دریالیست که  

 م تواه به ای  موعوی باع  متضرر شدن بخش خصوصی شده است.  عملیاتی می گردید. عد  1397سا   

و ای  موعوی باع     هیچ فروشگاهی فاکتور رسمی صادر نمی کند. به دلیا عدم راه اندازی پایانه های الرترونیری فروشگاهی،  2

 تحمیا هزینه های مضاعد به فعالی  صند آسانسور می گردد. 

نسور به صورت وارداتی و از مراکز قانونی وارد شده می شود و بخشی از ارزش افزوده و مالیات  با عنایت به اینره اکرر قطعات آسا  .3

توس  واردکنندگان یا فروشندگان به شرکت های نصاس ارائه  ای  اسناد مرلته  می گردد، لذا به دلیا اینره    اخذهنگام ترخیص  

 ر گزارش و صدور برت تشخیص مالیات می نماید. در ننایت دارائی بدون تواه به مستندات اقدام به تحری  شود، نمی

. صدور برت تشخیص بر اسا  استعتم از اداره کا استاندارد که ااتعات مرفی برای تفریا نوی قرارداد و زمان عید قرارداد  4

 آرای صادره توس  شورای عالی مالیاتی نیز ای  موعوی را تایید می کند.  .  ( ق.م.م می باشد237مغایر با ماده    ،مربواه ندارد

از سوی ماموران اداره کا    و اتحادیه آسانسور  فی مابی  اداره کا امورمالیاتی  1397مورخ    1345عدم تواه به تفاهمنامه شماره  .  5

 امور مالیاتی نیز باع  تحمیا هزینه برای فعالی  صند آسانسور شده است.

بندی جاسه  جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1400/ 10/ 29مورخ 

آسانسور    یکشور  هیاتحاداستان،    یاتیاز اداره امور مال  یندگانیبا یضور نما  یدولت و بخش خصوص  یگفتگو  یالسه کارگروه شورا

بر ارزش افزوده    اتیو اخذ مال  یدگیآسانسور و ... به نحوه رس  یکشور  هیاتحاد  یمراتب اعتراض اعضا  یبررس"با موعوی  ی  و پله برق

 :شدبه شر  لیا برگزار    "یاتیماموران امور مال
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( قانون مالیاتی، برگه تشاخیص مالیاتی  237ماده    بر اساا   خسارو زارعی، عضاو هیات مدیره اتحادیه کشاوری آساانساور و پله برقی:

و    شاودنمی ی  توانمتاسافانه در صاند ما به ای  بند    .تنیه گرددبر اساا  ماخذ صاحیو و متری به دزیا و ااتعات کافی    ساتیبای

ساانساور  آصاند  که در  شارکت مجاز    300از    می ماند.ده ساا  معلق   به  نزدیا  هابه دلیا صادور ناعادزنه برت تشاخیص، پرونده  

 واود دارد.پرونده معلق مالیاتی    290،  فعالیت می کند

به مشارتت    نیزمشارتت مالیات بر ارزش افزوده  پس از مالیات؛  بلره    .ای  صاند با اخذ مالیات یا نمی شاود  تمشارتمتاسافانه  

اقدام به ابطا     فعالی  ای  یوزه  اکرر  بصاورتیرهآننا می باشاد.  توان  پرداخت مالیات مضااعد خار   گردد که  می اعاافه    ای  صاند

ززم دارد  سا  زمان   5-6اارای قراردادهای ما زمانلر می باشد و  بر اسا  شرای  کاری،  . می دهندتغییر شغا    و  مجوز خود کرده

ه پروژه با توقد عملیاتی موااه  پروژه ها در اواساا  کار به علت کسااری بودا  یتی در برخی موارد دیده می شااود،  تمام شااود.تا  

گواهی استاندارد صادر    1400فروردی  سا     20تاریخ  منعید شده و در   96بطور مرا  قرارداد آسانسور پروژه ای در سا     .شده اند

رفی  کرده و مالیات نامتعافروش و درآمد لحاظ  قرارداد    اساتاندارد  گواهیتاریخ اساا     ساازمان امور مالیاتی بر  لیر .  شاده اسات

 محاسله می کند.  

از ساوی اداره اساتاندارد و آتش نشاانی پلم     به دلیا ایرادات  ساا  20قدمت    سااختمانی بامشااهده شاده آساانساور  در برخی موارد  

بر    ،ش و اساناد و دفاتر شارکتوشاده و نیاز به اخذ اساتاندارد اولیه دارد. ای  موارد نیز از ساوی اداره دارایی بدون بررسای فاکتور فر

 متک فروش قرار می گیرد و باع  تحمیا هزنه های مجدد برای قعالی  ای  یوزه می گردد.  اسا  استعتم از اداره استاندارد

  . با عنایت به اینره برای قطعات وارداتی هنگام ترخیص از گمرکوارداتی می باشادآساانساور  در نصاب  قطعات مورد اساتفاده    اغلب

اداره امور مالیاتی در ای  موارد تحیییاتی انجام نمی دهد. بسیاری    با تواه به اینره ماموران  واخذ می شود  ارزش افزوده    مالیات بر

و شااارکت های غیربومی به دلیاا اینراه   اقدام به فعاالیات نمی کننادبه دلیاا آسااایاب های وارده از مالیاات    ی بومیاز شااارکت ها

فعالیت می کنند. بییه اسااتان ها مالیات های متفاوتی نساالت به    اسااتان  برایتی در  ،ی باشاادآننا در تنران م  مالیاتی  های پرونده

  ردیپذ  یرا م  یدولت  یقراردادها  یاتیساازمان امور مالاساتان ما درمورد آساانساور دارند به ای  دلیا قادر به رقابت با آننا نیساتی . 

 .ریرا خ  ییییی  یقراردادها  یول

تشاخیص صاادر شاده برای مودی، براساا  ماخذ صاحیو و متری به دزیا و ااتعات صاحیو و با آشانائی بر  تیاعاا داری  برت  

 عملررد آننا باشد.

درصاد قطعات آساانساور وارداتی می باشاند از امله ریا، موتور و    85  اتابا نیرومندی، عضاو اتحادیه کشاوری آساانساور و پله برقی:

انس وارده شاده    . به صاورتیرهیا می شادای  بخش  بسایاری از مشارتت    می کرد،کار    مالیاتی شاروی بهاامع  ... اگر ساامانه  

  انتو قراردادهای به اداره امور مالیاتی    می گرفت  توسا  بازرگان در ساامانه مالیاتی تلت شاده و فروش آساانساور برایتی صاورت

 ساطو    95. در صاورت الساه ساا   شاد  ر  مییتی ارزش افزوده و مالیات را نیز در آننا د  شاد.دریافت کدرهگیری ارساا  می  

ما یا شارکت فناور    .اینطور عما نمی شاود  متاسافانه  بود.درصاد برای نصاب درنمر گرفته شاده   60درصاد فروش و    40اساتانی(  

ازان  دانش بنیان در صانعت آساانساور هساتی  و آسانسوری به تلت رساندی  که در دنیا برای اولی  بار ای  اتفاق افتاده است. انلوه س

 به اندازه ما مالیات و ارزش افزوده پرداخت نمی کنند.

( قانون، نحوه دقیق رسایدگی مالیاتی به اور کاما  98( و  97اساا  ماده    بر یعیوس سالطانی، رئیس امور یساابرسای مالیاتی:  

دفتر کا را به تلت  ای  اسااا  شاارکت مرلد اساات دفاتر روزنامه و    مشااخص شااده اساات و ما فراتر از قانون عما نمی کنی . بر

ماه یرلار    3هر  براسااا  فاکتور فروش  نیز  ارزش افزوده را    و فاکتور خرید، فاکتور فروش و قراردادها را در دفاتر تلت کند  هرساااند

همراه ارنارنامه خود به ساازمان امورمالیاتی تحویا دهد. در پایان ساا  تا تیرماه ساا  بعد فرصات ترمیا دفترروزنامه، دفتر کا و  
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  10بعد از ارساا  ارنارنامه ما قانونا مرلد هساتی  درخواسات اساناد و مدارک از مودی داشاته باشای  که متاسافانه یدود    .. را دارد.

درصاد از شارکت های آساانساور به ما دفاتر خود را ارائه می دهند و یا دفاتری که ارائه می دهند به دلیا اینره کاما نیسات قابا  

ولی اکررا ارائه    .که بتوان از آننا درآمد شاارکت را اسااتخرا  کرد و مالیات را مشااخص کرداسااتناد نمی باشااد. دفاتری نیاز اساات  

لی برای ما در  یدهند. برای شاارکت هائی که دفاتر خود را ارئه نمی دهند به منمور ایجاد ویدت رویه در نمام مالیاتی، عاارا نمی

از اداره اساتاندارد  کارکرد شارکت ها را  بودن محاسالات خود،  ای  خصاوح تعیی  می کنند  بح  علی الرا ( ما نیز برای قانونمند  

در ای  راساتان  اداره اساتاندار نیز تعداد گواهی های صاادر شاده را با نام کارفرما و تعداد الیات مشاخص می کند.   .ساوا  می کنی 

درصاد   20درصاد فروش و   80ت  به تفاه  دسات یافتی   قل  97در ساا   برگزار گردید که در ننایت  با اتحادیه آساانساور  السااتی  

ولی متاساافانه    .نیز تاکید کردی  که درآمد و مالیات قطعی می باشااد 9تغییر یافت( در بند    40-60خدمات لحاظ می شااد که به  

ای     .عما کردی اسااا      یبرااتحادیه به ای  موعااوی عما نررد در یالیره ما به تمامی موارد عما کردی . سااا  های بعد نیز  

( تواه کافی دارند و در  237تص شارکت هائی هسات که اساناد و مدارک ارائه نمی دهند. همراران ما به موعاوی ماده  توافق مخ

به بعد گواهی ادواری و دادساتانی لحاظ نمی شاود و در   97ااراوس و الق اعداد و ارقام و اساتنادات محاساله می کنند. از ساا   

درصاورت ارساا  به عنوان خدمات منمور می شاود نه فروش. اداره    .ارساا  نمی شاود  نامه اداره اساتاندارد موارد ادواری برای ما

اساتاندارد لیسات آساانساورهائی که در ساا  های قلا نصاب شاده و بعد از اندی  ساا  اساتفاده به اخذ گواهی اساتاندارد اقدام  

ار نمی دهی .  ای  موارد به تعداد خیلی ک  می  به ما اعتم نمی کند و ما نیز ای  موارد را در لیسات محاسالات خود قر  را  کنند می

باشد.( ما از شرکت هائی که از ار  اداره استاندارد به ما اعتم می شود درخواست قرارداد و اسناد و مدارک می کنی  اگر شرکتی  

. متاسافانه شارکت های  خواهد شادای  مدارک را به ما ارائه دهد یتی اگر قرارداد در ساا  های قلا منعید شاده باشاد، یتما لحاظ  

 آسانسور همراری ززم را انجام نمی دهند.  

در بح     گردد، تمامی مشارتت در ای  خصاوح یا خواهد شاد.وصاا   یاتیبه ساازمان امور مال  پز  یدساتگاه ها  یتمام  انان ه

در هر دو یالت ارزش  در زمان خرید از شارکتی اه تولید داخا باشاد و اه وارداتی،    .قانون مشاخص می باشادنیز  ارزش افزوده  

در صاورت ارائه فاکتور اولیه توسا  شارکت آساانساور، مامور مالیاتی تننا برای مللا مازادی که هنگام نصاب  می گردد و  افزوده اخذ  

در ساااختمانی به عنوان سااود دریافت کرده اساات ارزش افزوده اخذ خواهدکرد نه برای کا مللا فاکتور. متاساافانه اون برخی  

شاارکت ها نیز قادر به ارائه فاکتور خرید نیسااتند. درخصااوح قراردادهای ییییی، اگر به ما    ،فروشاانده ها فاکتور ارائه نمی دهند

هم نی  هزینه قرارداد واریز به یسااس شارکت شاده و شارکت صاورت    .ارائه شاوند و با گواهی اداره اساتاندارد نیز تطابق داشاته باشاد

ولی متاساافانه اکررا یا قرارداد ارائه نمی دهند یا قرادادها عی  ه     .رائه دهد، مورد قلو  ما می باشاادیساااس بانری خود را به ما ا

تمامی شارکت ها دفاتر و مدارک خود را به اور کاما    اسات.می باشاند. راهرار پیشاننادی ما برای یا ای  مشارا، عما به قانون  

ما تحویا دهند. اگر قادر به ارائه دفاتر نیسااتند می توانی  با تشااریا   به،  و فاکتور فروشاای که از اریق سااامانه صااادر می شااود

 شخص کردن هزینه های فروش و نصب به تفاه  برسی .   مای، صورت السه ای تنمی  کرده و با   السه

عدم    با تواه به صاحلت های مطر  شاده، راهرا مشارا ارزش افزوده به دلیانساری  درخشاانی، مسائو  دبیرخانه شاورای گفتگو:  

بزرگتری  معضاااا    ،الرترونیری برای تماام فروشاااگااه هاافروش باا ایجااد پاایااناه هاای   کاه ارائاه فااکتور هم ناان مطر  می بااشاااد

و اارای کاما ار  اامع مالیاتی در   ( مالیات های مسااتیی 97تلصااره لیا ماده   98افزوده یا خواهد شااد. در سااا    ارزش

موعوی علی الرا  به اور    ور مالیاتی عنوان کردند به زودی ای  سامانه ایجاد شده وو مدیرکا ام  شورای گفتگوی استان ار  شد

و ایجاد    مناساب  عدم اارای سااز و کارمتاسافانه علیرغ  گذشات ساه ساا ، ای  ساامانه عملیاتی نشاده اسات.  کاما یذ  خواهد شاد.  

 .باع  متضرر شدن بخش خصوصی و فعازن اقتصادی می شود  های مطر  شدهسامانه  
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، از مشوق ها استفاده  ارائه دهنددر موعد میرر به اداره امور مالیاتی    شرکت ها مدارک و مستندات و دفاتر خود را  انان ه  از ارفی

 که مستلزم آموزش از سوی انجم  ها می باشد.  ارزش افزوده کمتری پرداخت خواهند کرد  مالیات بر  و  بر درآمد  مالیات  کرده و

آیا در ساامانه امور مالیاتی مواردی که وارداتی بوده و ارزش افزوده آننا پرداخت شاده    خصاوح مطر  می باشاد:ساوازتی در ای   

  آیا برای اساترنائات راهرارهائی واود  در ساامانه امورمالیاتی واود داردتفریا خدمات و کاز  امران  اسات مشاخص می باشاد   

اسات که ساامانه اامع مالیاتی از اه زمانی شاروی به کار خواهد کرد  پایانه های  کشاور اعتم کرده  امور مالیاتی  دارد  آیا ساازمان  

 فروش تا اه ید پیشرفت داشته است   

مرت در موتور آساانساور اه وارداتی باشاد و    .بح  واردات قابا پیگیری نمی باشاد  یعیوس سالطانی، رئیس امور یساابرسای مالیاتی:

ولی هد  قانونگذار شااناسااائی ارخه و پرداخت مالیات    .فزوده پرداخت شااده اسااتاه تولید داخا، مطمئ  هسااتی  که ارزش ا

 توس  آنناست، که در هردو یالت قادر به شناسائی نخواهی  بود.  

تا زمان به راه اندازی ساامانه اامع مالیاتی، ار  کار ما ساازندگان   اتابا نیرومندی، عضاو اتحادیه کشاوری آساانساور و پله برقی:

شاما الق قانون   .هساتند و آساانساورهای خود را به آننا می فروشای ، الق قانون باید آننا مالیات را پرداخت کنندسااختمان ها  

پرونده های    .که در شانرداری پرونده دارند  می باشاداون گواهی اساتاندارد اخذ شاده به نام ساازنده    .قادر به رهگیری آننا هساتید

پایان کار و ساند توسا  ساازنده ها، ساازنده به    اخذ  ری اراای داده می شاود. اگر در زمانما نیز از ار  اداره اساتاندارد به شانردا

گواهی  اخذ پایان کار منوب به ارائه  نمایند و  تا ارزش افزوده فروش وایدهای خود را پرداخت    ،اداره امور مالیاتی اراای داده شااود

 استاندارد باشد.   

  یتا قلا از اخذ گواهما برای شاارکت ها االار کردی    ری آسااانسااور و پله برقی:خساارو زارعی، عضااو هیات مدیره اتحادیه کشااو

، قرارداد سارویس نگنداری برای کارفرما از ار  اتحادیه ممنور شاده و ازو پرونده های تشاریا دهنده گواهی اساتاندارد  اساتاندارد

و ساازنده ساازمان ملالا مالیات را پرداخت  د ولی اون در تساویه یسااس مالیاتی مربوب به آساانساور به مشارا برخوردی   .شاو

نیسات. برای آساانساوری که به    امران پذیرنمی توانی  مالیات خود را نیز پرداخت کنی . پیشانناد موعاوی شانرداری    ،کند نمی

دساتورالعما اارائی مشاخص کنی  به صاورتیره که ساازنده سااختمان به دلیا اینره در    .مریله گواهی اساتاندارد رسایده اسات

ساازمان امور مالیاتی کد اقتصاادی ندارد مورد باشاد فیش مللا قرارداد را با کد اقتصاادی شارکتی که گواهی اساتاندارد به نام آن  

شارکت می باشاد واریز کرده تا شارکت مدنمر در نامه ای به بازرسای اساتاندارد اعتم کند که مفاصاا یسااس مالیاتی تساویه شاده  

اشاد. متاسافانه بسایاری از شارکت ها به فروش منر اقدام می کنند و ای  اقدام باع  الوگیری از  اسات و صادور گواهی بتمانع می ب

 ای  کار نیز می شود.  

بنتری  راهرار، تایید قراردادهای شارکت ها توسا  اتحادیه و مشاخص شادن اینره    یعیوس سالطانی، رئیس امور یساابرسای مالیاتی:

 صب و فروش باه ، با مشخص شدن فروشنده.  ای  قرارداد نصب می باشد یا فروش و یا ن

با تواه به موارد مطر  شاده به نمر می رساد برخی شارکت ها به ترالید خود عما نمی کنند.    ناصار امامی فرد، امور ییوقی اتاق:

تی ترالید  در خصوح اینره فرمودید شرکت فناور دانش بنیان هستید، ماهیت فناور و دانش بنیان، معافیت های مالیاتی آننا و ی

آننا با ه  فرق دارد. مالیات شاارکت های تعاون و شاارکت های ساانامی نیز باه  متفاوت می باشااد. متاساافانه اکرر وایدها از  

های قانونی یا ااتی ندارند و یا اینره اساتفاده نمی کنند. مسائله اصالی مطر  شاده ناشای از اختت  بی  فروش و نصاب   مزیت

عتوه بر مالیات مشاارا تامی  ااتماعی نیز مطر  خواهد بود. پیشاانناد    ،زمانی که فروش و نصااب توام باشااد یتی در  .باشااد می

با   مشارا یا خواهد شاد.  اشاا ها   می باشاد که با تنمی قرارداد تی  در بح  مالیات، تدوی   مشاخص درخصاوح یا فعلی مشارا
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مشرا مرتفع خواهد  اداره امور مالیاتی و استاندارد    و تایید ازاری(  قرارداد تی  مجزا برای نصب، فروش، یق العما ک  نوی  3تنمی   

 شد.

اعضاا ملزم به  باید    شاده بود. لیر قلت تی  قرارداد آماده    خسارو زارعی، عضاو هیات مدیره اتحادیه کشاوری آساانساور و پله برقی:

شرکت و شخص ییییی    870به تعداد    .تاژ می باشدنفر دارای پروانه ارایی و مون 130در صند ما  اساتفاده از ای  قرارداد گردند.  

 ولی اون مران مشخصی ندارند از ار  اتحادیه قابا پیگیری نیستند    .به صورت غیرمجاز فعالیت می کند

شاما باید ای  اشاخاح را به اداره اساتاندارد معرفی کنید و اداره اساتاندرد مورد می باشاد برای    ناصار امامی فرد، امور ییوقی اتاق:

 .ی  اشخاح اعتم ارم کندا

 معرفی کرده ای .:  یآسانسور و پله برق  یکشور  هیاتحاد  رهیمد  اتیعضو ه  ،یخسرو زارع

اداره اساتاندارد به آساانساورهای نصاب شاده بدون گواهی اساتاندارد ااازه فعالیت    یعیوس سالطانی، رئیس امور یساابرسای مالیاتی:

گواهی اساتاندارد اخذ کرده اند از اداره اساتاندارد اخذ کرده ای ، شاما ای    99ساا   نمی دهد، ما ادیدا لیسات شارکت هائی که در 

هرشاارکتی که مجوز و یا پروانه نداشااته باشااد به صااورت کتلی به اداره   .لیساات را از ما یا اداره اسااتاندارد گرفته و بررساای کنید

 واهی استاندارد صادر نرند.  تا اداره استاندارد از امسا  برای آن شرکت گ.  استاندارد معرفی کنید

راهرا پیشانناد مطر  شاده از ار  آقای امامی برای اداره امور مالیاتی قابا    نساری  درخشاانی، مسائو  دبیرخانه شاورای گفتگو:

قلو  می باشااد و تایید مدیر کا نیز نیاز می باشااد. ای  پیشاانناد را در صااح  اصاالی شااورا مطر  خواهی  کرد. برای تایید تی   

  می توانداد از اداره اسااتاندارد و امور مالیاتی نیز دعوت خواهی  داشاات. تا زمان راه اندازی سااامانه اامع تجارت ای  راه یا  قرارد

 یتی بعد از راه اندازی ای  سامانه نیز می تواند ادامه داشته باشد.راهگشا باشد.  

د باشاد و ساه مورد مطر  شاده از ساوی آقای امامی  اگر به صاورت تی  قراردا  یعیوس سالطانی، رئیس امور یساابرسای مالیاتی:

.در نصب یا تروزنس  1بصورت شفا  مشخص باشد صددرصد مورد قلو  ما خواهد بود. دو مطلب نیز به ای  قراردادها اعافه شود:  

 .فروش مشخص باشد.  2نوشته شود و یا میطوی.  

 پیشنهادات 

با عنایت به اینره مشارا ایجاد شاده در نحوه رسایدگی درآمد صاند آساانساور ناشای از اختت  درآمد بی  فروش و نصاب  .  1

ساازوکاری ندارد، پیشانناد می  اداره کا امور مالیاتی انت تفریا قراردادهای ای  صاند  می باشاد و با تواه به اینره  آساانساور  

با تعرید اشاا های ززم    "نوی قرارداد تی  برای نصاب، فروش و یق العما کاری 3  "گردد: اتحادیه کشاوری آساانساور و پله برقی  

 دگی نمایند.امورمالیاتی با استناد به ای  قراردادها اقدام به رسی  و اداره کا  تنمی  و به اداره امور مالیاتی و استاندارد اعتم نماید

دریافت  از اداره کا استاندارد اقدام به    1399. اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی لیست اشخاح ییییی و ییوقی که در سا   2

گواهی اساتاندارد نموده اند از اداره کا امور مالیاتی و یا اداره کا اساتاندارد دریافت نماید و اشاخاصای که مجوز کساب ندارند را به  

 ور مالیاتی و اداره کا استاندارد معرفی نمایند.اداره ام
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