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 (1دستور جلسه شماره )

  وران پیلهاز  بر ارزش افزوده مالیاتبررسی أخذ  :عنوان 

 شهرستان های ماکو، چالدران،شوط و پلدشت  مجلس شورای اسالمی در نمایندهجمعی از پیله وران و مرجع طرح: 

  22/09/1400: برگزاری جلسهتاریخ 

 صفحه  1 :جلسهدستور  تعداد صفحات

ضوع   ست   خدماتی از یکی وری پیله کارت: شرح مو شینان  برای کها شور  مرزن شتی  لحاظ از که ک  تهگرف نظر در دارند قرار پایین هایدهک در معی

ست.     سا   باید و ندارند وکالت حق کارت این دارندگانشده ا سقف   رأ شده، به و تا میزان  ست  در مثال طور به) .نمایند اقدام مرزی مبادالت تعیین   انا

  (.است شده گرفته نظر در مرزنشینی کارت هر برای واردات دالر 18000 و صادرات دالر 18000 دالری سقف غربی آذربایجان

 که سکونت مستمر   سابقه  سال  سه  حداقل با مرزی مناطق ساکن  شخص  از است  عبارت ور، پیله1384طبق قانون ساماندهی مبادالت مرزی مصوب   

 مدنی باشد.   قانون( 211) درماده مندرج اهلیت و استان بازرگانی سازمان از صادره وریپیله کارت دارای

 در کاال قاچاق از جلوگیری و زایی اشتغال جهت 1386از سال  فعالیت خود را ورانپیلهبا عنایت به قانون مبادالت مرزی و آیین نامه اجرایی آن، 

، کشور وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظر زیر و غربی آذربایجان استان هایشهرستان از جمله مرزی مناطق در همجوار و همسایه مرزهای

 ورود نحوه به ناظر سازمان بعنوان نیز ایران اسالمی جمهوری گمرک .نمودند آغاز گمرکی حق دریافت بدون ،امر تحتی ها فرمانداری و ها استانداری

 ها شهرستان های فرمانداری توسط آماری ثبت و شد دار عهده را وری پیله های کارت نام ثبت به مربوط امورات ،(واردات و صادرات) کاال خروج و

 .پذیرفت انجام

 9 نرخ بهرا  افزوده ارزش مالیاتتومانی،  4200و مالیات علی الحساب با نرخ 1گمرکی سود و ورودی حقوق واریز از بعد مرزنشینانالزم به ذکر است 

 و مطالبه ها آن از را آزاد ارز تا 4200 ارز التفاوت مابه و کندمی محاسبه آزاد ارز نرخ باسازمان امور مالیاتی این مالیات را  .کنند می پرداخت درصد

  کند. می مالیاتی بدهکار را هاآن

 به ورانپیله آنکه توضیح .باشدمیروز  به نرخ دالر مأخذ با ایشان از افزوده ارزش بر مالیات اخذ وران، پیله جامعه مشکل بزرگترین حاضر حال در

 بر تمالیا متأسفانه ولی باشد؛ می دریافتی کارمزد محل از صرفا  ایشان درآمد و ترخیص گمرک از خود نام به را ایشان سفارش کاال، صاحب سفارش

 های پرونده تمامی احاله و نشینی خانه موجباتادارات مالیاتی  عمل نحوه این که گردد می اخذارز آزاد  قیمت به ور پیله از کاال کل افزوده ارزش

 .است آورده فراهم را مالیاتی اختالف حل های هیأت به قشر این افزوده ارزش

پیله وران استان آذربایجان غربی از دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار درخواست نموده اند تا حل این مشکل در ، با عنایت به این مطالب فوق

 دستور کار رسیدگی قرار گیرد. 

                                                           
 گاهدست سایر و گمرک عمل مبنای را گردد می اعالم مرکزی بانک توسط که ارز برابری نرخ مبنای بر ورودی حقوق تعیین گمرکی، امور قانون 14 ماده در قانونگذار 1

  است. داده قرار اجرایی های

 ستتایر اضتتافه به( ستتیف) نقل و حمل و بیمه هزینه اضتتافه به مبدأ در کاال خرید بهای ارزش از استتت عبارت موارد همه در ورودی کاالی گمرکی ارزش: 14 ماده

سناد  سایر  یا خرید سیاهه  روی از که گیرد می تعلق گمرکی دفتر اولین به ورود تا کاال آن به که هاییهزینه سلیمی  ا ساس  و شود می تعیین کاال صاحب  ت  برابری برا

  .است اظهار روز در مرکزی بانک توسط شده اعالم ارز نرخ
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