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 13/10/1400 تاریخ ( 2ستور جلسه شماره )د -قانون، مقررات و رویه اجرایی شناسه

 لدشتماکو، چالدران،شوط و پ یدر شهرستان ها یاسالم یمجلس شورا ندهینما -مرزنشین وران  لهیاز پ یجمع مرجع طرح 

 وران لهیبر ارزش افزوده از پ اتیأخذ مال یچگونگ یبررس عنوان 

 شرح دستور

سامانده طبق ساکن مناطق مرز ورلهی، پ1384مصوب  یمبادالت مرز یقانون  شخص  ست از  س یعبارت ا سه  سابقه با حداقل  ال 

 باشد.  ین مدن( قانو211مندرج درماده ) تیاستان و اهل یصادره از سازمان بازرگان یورلهیکارت پ یسکونت مستمر که دارا

ند در نظر گرفته قرار دار نییپا یهادر دهک یشتیکشور که از لحاظ مع نانیمرزنش یاست که برا یاز خدمات یکی یور لهیکارت پ

ست. دارندگان ا صادرات و واردات( یبه مبادالت مرزمی توانند کارت  نیشده ا به طور . ندیماناقدام شده  نییسقف تع زانیتا م )

ستان آذربا صادرات و  18000 یسقف دالر یغرب جانیمثال در ا ش یدالر واردات برا 18000دالر  ر نظر گرفته د ینیهر کارت مرزن

 هزار نفر در استان دارای کارت پیله وری هستند. 6و حدود  شده است

سال  تیفعال ورانلهیآن، پ یینامه اجرا نییو آ یبه قانون مبادالت مرز تیعنا با از  یریو جلوگ ییشتغال زاجهت ا 1386خود را از 

ظر وزارت صنعت، ن ریو ز یغرب جانیاستان آذربا یهااز جمله شهرستان یو همجوار در مناطق مرز هیهمسا یقاچاق کاال در مرزها

بعنوان  زین انریا یاسوو م یگمرک جمهور و آغاز نمودندتحت امر،  یها یها و فرماندار یاسووتاندار ر،معدن و تجارت، وزارت کشووو

عهده دار شد و ثبت  را یور لهیپ یسازمان ناظر به نحوه ورود و خروج کاال )صادرات و واردات(، امورات مربوط به ثبت نام کارت ها

  .رفتیها انجام پذ هرستانش یتوسط فرماندار یآمار

 ارز با نرخ های مسووتقی نون مالیاتقا الحسوواب یعل اتیو مال 1یو سووود گمرک یحقوق ورود زیبعد از وار نانیمرزنشوو در این ارتباط

صوب  اتیقانون مال 15ارزش افزوده را طبق ماده  اتیمال ،یتومان 4200 صد  9به نرخ  2 1387بر ارزش افزوده م ساس نرخ و  در برا

کاال  یعبارت اسووت از ارزش گمرک واردات کاال اتیمأخذ محاسووبه مال": دارد یاشووعار م 15ماده   کنند.پرداخت می یتومان 4200

 ".ی( مندرج در اوراق گمرکیو سود بازرگان ی)حقوق گمرک ی( به ع وه حقوق ورودمهیحمل و نقل و حق ب نهیهز د،یخر متی)ق

شت  یاتیسازمان امور مال لیکن سبه را با نرخ اروران پیله مالیات بر ارزش افزوده  ،سال 3الی  2پس از گذ ابه و م نمودهز آزاد محا

  .ده استنمو یاتیها را بدهکار مالتا ارز آزاد را از آن ها مطالبه و آن تومانی 4200التفاوت ارز 

در مورد پیله وران ، 22/09/1400در جلسه کارگروه کمیته حمایت از کسب و کار مورخ نماینده سازمان امور مالیاتی  طبق اظهارات

. پیله ور به صورت حق العمل برای شخصی دیگر کاال را وارد می کند. 2. پیله ور خود صاحب کاال می باشد  1حالت وجود دارد: دو 

به عبارت دیگر از پیله وران وصول می شود. درصد مالیات بر ارزش افزوده  9و درصد مالیات علی الحساب  4در زمان ورود کاال 

به صورت رسیدگی قانونی و قطعی، مبلغ مالیات فعالیت  فرآیندو بعد از آن در وصول می گردد ور  پیلهدر مبداء ورودی از  مبلغی

فاکتور  ،فروشداز آن که جنس را میبعد  می بایست ورپیله لذا . است وصولقابل از پیله ور مابقی آن  می شود کهمشخص کامل 

                                                           
 سوووایر و گمرک عمل مبنای را گردد می اع م مرکزی بانک توسوووط که ارز برابری نرخ مبنای بر ورودی حقوق تعیین گمرکی، امور قانون 14 ماده در قانونگذار 1

  است. داده قرار اجرایی های دستگاه

 سووایر اضووافه به (سوویف) نقل و حمل و بیمه هزینه اضووافه به مبدأ در کاال خرید بهای ارزش از اسووت 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 شودمی عیینت کاال صاحب ت  برابری برا

 .است اظهار روز در مرکزی بانک توسط شده اع م ارز نرخ

سبه مال:  مأخذ 1400قانون مالیات بر ارزش افزوده  اب غی 6ماده  2  یحقوق ورودو  (یامور گمرک قانون)موضوع  یو عوارض واردات کاال، مجموع ارزش گمرک اتیمحا

 .شودیمحسوب نم یعوارض مذکور جزء حقوق ورود و اتی. مالباشدی( میو سود بازرگان ی)حقوق گمرک
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 مبلغ مابه التفاوت ارزش افزوده باید توسط خریدار به . بنابرایننمایدبه را از خریدار مطالمالیات بر ارزش افزوده  کند ورسمی صادر 

 گردد.مشخص می شود تا اعتبار مالیاتی پیله ورپیله ور پرداخت 

 1394ای مستقی  مصوب قانون مالیات ه 95ه آیین نامه ماد 2پیله وران طبق بند )ب( ماده نماینده سازمان امور مالیاتی، طبق گفته 

صادرکننده  ،فعالیت ل وزیرا بر حسب نوع شغ ؛در هر دو حالت )صاحب کاال یا حق العمل کار( دارای اسناد و مدارک باشندبایستی می

 و واردکننده محسوب می شوند. 

 

 

 

 

 

 

و درآمد می کنند  صیرا به نام خود از گمرک ترخاق م به سفارش صاحب کاال،  ورانلهیاز پ یعدادتاست که   یاقدام در صورت نیا

خود واردات و صادرات  زیناز آنها  یتعداد. (ی)البته بدون داشتن قرارداد حق العمل کار است یافتیصرفاً از محل کارمزد در شانیا

وران حاضر در جلسه  لهیبه گفته پ . همچنینکنند ینم افتیدر یدهند و از دولت ارز یشده انجام م نییتع هیکاال را براساس سهم

 ازمندین و دارند قرارمودیان استان به آن ها اع م نموده است که در گروه سوم  یاتیاداره کل امور مال ،تهیکم یکارگروه تخصص

 .ستندیاسناد و مدارک ن ینگهدار

سوی دیگر  ستناداز  صره ) به ا سال ( قانون بود7بند )و( تب ستثنای ، 1400جه  سبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی به ا نرخ ارز محا

مله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ در همه موارد از ج 1400زشکی درسال کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پ

سامانه مبادله الکترونی شده بانک مرکزی نرخ  قانون امور گمرکی تعیین  (14کی )ای تی اس( در روز اظهار و مطابق ماده )ارز اع م 

ستفاده لیکن گردید.  ضاعفی که ا ساخت هاایجاد می نماز این نرخ در ادامه به دلیل تورم م دولت به  ،1ود و همچنین عدم وجود زیر

داد تا زمان تصویب و اب غ سود بازرگانی اجازه  23/01/1400هو مورخ  58671ت /5586گمرک جمهوری اس می طی اب غ مصوبه 

نسووبت به أخذ  1400بر مبنای قانون بودجه سووال  2 1390 ن امور گمرکی مصوووبقانو (1ورودی موضوووع بند )د( ماده ) وقو حق

ام ( تومان اقد4200با مبنای محاسوووبه نرخ ارز رسووومی معادل )کاالهای وارداتی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده  حقوق ورودی،

 نماید. 

( قانون بودجه سووال 7با توجه به بند )و( تبصووره )و  2/04/1400مورخ  26775نامه شووماره  طی در ادامه مجلس شووورای اسوو می

ست. مصوبه دولت مغایر با قانون اع م نمود که  1400 از سپس معاون اول وقت رییس جمهور، جناب آقای جهانگیری در نامه ای ا

ست صوبه هیات وزیران تا مقام معظ  رهبری درخوا سال  نمود تا م شهریور  شد و طی این مدت دولت  1400پایان  م ک عمل با

 جدید با همکاری مجلس شورای اس می تدابیر الزم را  برای حل مشکل در آینده اتخاذ نمایند. 

                                                           
صنعت، معدن ز طرف وزارت اوالً بانک مرکزی می بایستی نرخ ای تی اس را به صورت منظ  روزانه و یا هفتگی در اختیار گمرک قرار دهد ثانیاً  ردیف تعرفه کاالها ا 1

 و تجارت بر درج در سامانه گمرک اع م شود

 ( ارزش گمرکی کاال%4حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد ): 1390( قانو نامرو گمرکی مصوب 1بند )د( ماده )  2

 1394قانون مالیات های مستقی  مصوب  95آیین نامه ماده  2بند )ب( ماده 
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 رمقر وروقت رییس جمه به معاون اول  11/05/1400مورخ  44494/1 طی نامه شوووماره  بعد از این مکاتبه مقام معظ  رهبری

 حل نشده باقی مانده است. تاکنون نمودند تا این قضیه در سران قوا حل گردد. لیکن این موضوع 

مگان روشن هحذف شده و با اجرای نرخ ای تی اس تکلیف تومانی  4200نرخ ارز  1401الزم به توضیح است که در الیحه بودجه 

 است. 

 اتیمال یتومان 4200با نرخ ارز  1400از سال  دینبا ایمعتقد است که آ یاتیسازمان امور مال ایکه آ می شودمسئله مطرح  نیحال ا

 از کاالها بوده است؟! یتومان مأخذ برخ 4200شده است و  یواردات أخذ م

ارز آزاد اخذ  متیقور به  لهیبر ارزش افزوده کل کاال از پ اتیمال ها، با عنایت به مطالب فوق و با توجه به عدم وجود هماهنگی

قشر  نیزش افزوده اار یپرونده ها یو احاله تمامبسیاری از پیله وران  ینیخانه نش موجب یاتینحوه عمل ادارات مال نیکه ا شودیم

 است. شده یاتیحل اخت ف مال یها أتیبه ه

ایرادات و 

مشکالت 

 مطروحه

در قانون ولی قانون گذار در مورد أخذ مالیات بر ارزش افزوده این کارت ها اسوووتان محروم تعلق گرفته،  4وری به کارت پیله  .1

 سازمان امور مالیاتی همانند دارندگان کارت بازرگانی با آن ها برخورد می کند. لذا است و  تعیین تکلیف نکردهمبادالت مرزی 

 ه به شووورایط فعلی و بدهی های سووونگین مالیاتی، عم  با توجفر اشوووتغال زایی ایجاد نموده ولی ن 4. هر کارت پیله وری برای 2

 مده است. ف درآربه صورت کارت یکبار مصهای پیله وران کارت

شود دریافت  4200. ابتدا مالیات ارزش افزوده با نرخ 3 شت می   اخذ مالیات ارزش افزوده چندین برابر سال،  3الی  2و پس از گذ

 گردد.می

پرونده  ،لیکن نسبت به گذشته .حذف شده است و یک نرخ بیشتر وجود نخواهد داشتتومانی  4200 ارز 1401. در الیحه بودجه 4

 د. ندر سازمان امور مالیاتی مطرح می باشوران از پیلههای متعددی 

 قرار داده است که نیازی به داشتن اسناد و مدارک و دفاتر ندارند.  اتی استان پیله وران را در گروه سوم مودیانسازمان امور مالی. 5

فزوده کاالهای خذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش اانرخ موضوع مصوبه هیات وزیران مبنی بر  تا کنون سران قوا. شورای 6

 را تعیین تکلیف نکرده است.  1400بودجه سال  نوارداتی مصوب قانو

بندی جمع

جلسه 

 کارشناسی

 

و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، مجلس 22/09/1400کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار مورخ جلسه موضوع در  

شورای اس می، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اس می ایران، جمعی از پیله وران استان 

بررسی  آذربایجان غربی، استانداری آذربایجان غربی و شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی و کرمانشاه

 شد. اه  نظرات به شرح ذیل است: 

  نماینده مجلس شورای اسالمی

وری هزار کارت پیله 8در آذربایجان غربی : شورای اس می دشت در مجلسو پل، شوط محمد علیپور، نماینده مردم ماکو، چالدران

سال عف ست و ام سقف ال ا ستفاده کردند،  6رفته و گدر اختیار قرار هزار دالر  18تا  سفانههزار نفر از آن ا  به ورانپیله این اغلب متا

سائل دلیل شکل دچار مالیاتی م ستش تعریف مالیاتی نظام در چون ند،ه اشد م با توجه به اینکه  همچنین .ده وحدت رویه الزم نی

مشوک ت  ضومن آنکه .تری برای بهبود شورایط انجام دادایتومان حذف شوده به نظر باید اقدام ریشوه 4200ارز  1401در بودجه 

 می بایستی حل شود.  1401مالیاتی پیله وران از سال های گذشته تا سال 

 نماینده استانداری آذربایجان غربی 



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

کمیته حمایت از کسب و کار  نشست هشتاد و دومین  دستور جلسه   

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور( 12)موضوع بند )ب( ماده   

 

                                 01ماره بازنگری:ش                                       QMS-FO-75-11 کد مدرک:

 کمیته حمایت از کسب و کار دبیرخانه توزیع نسخ:  4

 

با توجه به اهمیت قانون بازارچه های مرزی و ی: ربزلف علی خیراندیش، رییس گروه اقتصادی مرزنشینان استانداری آذربایجان غ

تامین معیشت مرزنشینان و دیگر شاغ ن در بازارچه های مرزی و امورات مرزی استان آذربایجان غربی در مورد مشک ت واردات 

رزی برگزار جلسه در سال جاری مطابق قانون و آیین نامه ساماندهی معام ت م 11مرزنشینان با کشورهای همجوار، استانداری 

وران شاغل در بازارچه های مرزی با آن مواجه می باشند، مالیات پیله وران وماً پیلههایی که عمنموده است. یکی از مشک ت و چالش

وران و کارت بازرگانی وران، مدیرکل امور مالیاتی نسبت به مشک ت پیلهاست. در جلسات اداره کل امور مالیاتی استان با پیله

الزم را ارائه نموده اند ولی پیله وران استان قانع نشده اند. نظر شورای ساماندهی امورات مرزی استان در حل و فصل نهایی  توضیحات

مشکل در واردات از طریق کارت پیله وری و کارت بازرگانی، دریافت مالیات در مأخذ به صورت تمام و کمال است تا نسبت به احقاق 

  ت در بدو امر اقدام شود. حقوق دولت و حل و فصل مشک

های وزارت امور اقتصادی و دارایی، اداره کل امور مالیاتی استان متاسفانه نتوانسته رسد به جهت عدم مطابقت دستورالعملبه نظر می

رزی است نسبت به حل و فصل این امر مه  اقدام نماید. همانطور که استحضار دارید در سال جاری با توجه به تخصیص سهمیه ا

سال گذشته به  3نفر در طول  1600زمان توسعه تجارت برای واردات پیله وری وجود داشته، تعداد پیله وران از اکه از طریق س

های هزار نفر در سال جاری رسیده است و روز به روز بر تعداد پیله وران افزوده می شود و اگر تمهیدات الزم  از طریق دستگاه 8باالی 

نیز ص اداره کل امور مالیاتی جهت احقاق حق و حقوق دولتی اتخاذ نشود، شاید مطالبات و بدهی های مالیاتی ذیربط علی الخصو

وری آگاهی کامل دارند و با توجه به روز افزایش یابد. به نظر می رسد کسانی به خاطر خ ءهای قانونی در واردت از طریق پیله زرو

به واردات کاال اقدام کنند، از طریق مباشرین خود در منطقه و با توجه به امتیازات مترتب  به اینکه از کارت بازرگانی نتوانند نسبت

های پیله وری و نسبت به واردات کاال اقدام کرده اند و واردات و بر کارت های پیله وری با پرداخت مبلغ ناچیز اقدام به خرید کارت

مانه جامع گمرکی ثبت گردیده است. اداره کل امور مالیاتی نیز براساس عملکرد صادرات به نام پیله وران در سامانه جامع تجارت و سا

پیله وران  ه است کهپیشنهاد داداستان کند. برای حل مشکل مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آن ها نسبت به أخذ مالیات اقدام می

لیکن و سودجویان در بازار تهران می باشند، اقدام نماید. نسبت به معرفی دالالن و واردکنندگان که حلقه ارتباطی آنان با دالالن 

تاکنون هیچ نام و نشانی از آنان براساس گزارش امور مالیاتی استان جهت رصد آنان از طریق دستگاه های دولتی علی الخصوص 

میلیارد  120قرار گرفته، مبلغ  هزار پرونده ای که مورد بررسی 4از  1400اداره کل امور مالیاتی ارائه نشده است و تا اوایل سال 

میلیارد  400أخذ نگردیده است و اگر بررسی کلی از کلیه پرونده های پیله وران صورت پذیرد، بدهی حدود تومان از بدهی مالیاتی 

و میلیون دالر سهمیه ارزی از طریق وزرات صنعت، معدن  120گردد. در هشت ماهه سال جاری می برآورد  98تومان تا آخر سال 

میلیون دالر واردات انجام گرفته و چنانچه  93تجارت جهت واردات پیله وران استانی اختصاص یافت. در طول این مدت حدود 

اقدامات در أخذ مالیات به منوال گذشته انجام نپذیرد، بدهی مالیاتی پیله وران در استان به ویژه در شهرستان های ماکو علیرغ  

الخصوص فرمانداران، اداره کل صنعت و معدن جهت عدم واگذاری کارت پیله وران اه های ذیربط علیاخطارهای الزم از طریق دستگ

 که توانایی الزم برای پرداخت بدهی مالیاتی را ندارندمی شود به سودجویان و دالالن و واردکنندگان کاال، موجب نارضایتی پیله وران 

هد ساخت. لذا ما به جهت جلوگیری از وضع موجود و افزایش نارضایتی پیله وران آن ها را در آینده با مشک ت عدیده مواجه خوا و

از دامی که برای آن ها توسط دالالن پهن شده است، أخذ بدهی مالیاتی براساس دستورالعمل های اداره کل مالیاتی در بدو ورود 

سن اساسی دارد: تعیین و تشخیص نهایی بدهی مالیاتی اقدام مزبور سه ح .کاال در مبادی گمرکی و بازارچه های مرزی را خواستاری 

های عدیده کاهش مکاتبات اداری که شورای ساماندهی استان را با چالشو توسط پیله وران در بدو امر، احقاق حق و حقوق دولت، 

 مواجه ساخته است. 
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 معاونت حقوقی ریاست جمهوری هنمایند

بر ارزش  اتیمالا آیرا انجام دهد که  کیتفک نیا دیبا یاتیسازمان امور مال :یجمهور استیر یمعاونت حقوق ندهینما ات،یفرهاد ب

واردات  نیزوده در حمأخذ ارزش اف یستیبایو م ؟یواردات یدر هنگام فروش کاال ایو  کندیم افتیورود به گمرک در نیافزوده را ح

  .ندیرا مشخص نما

 کارشناس صاحبنظر امور مالیاتی

 یاتیکه سازمان مال نجاستیا یپرسش اصل . یندار الحسابیافزوده علارزش اتیدر نظام مال: یاتیمال کارشناس اموررستگار،  دیفرش

ارزش  اتیچون مال یقانون امور گمرک 15ماده براساس  ؟کندیارزش افزوده را با ارز آزاد محاسبه م اتیبر اساس کدام قانون، مال

. طبق  یریرنظر بگد 14ماده  دیپس م ک عمل را نبا ،کنندیم افتیدر  یدیهنوز به مرحله فروش نرس افزوده را در همان ابتدا که

 مهیجر دینشده با هی  تهه یاتیشود. اگر طبق قانون دفاتر و اظهارنامه مال افتیتومان در 4200با نرخ ارز  دیبا اتیمال نی، ا15ماده 

 .ستیمشخص ن یاتیعملکرد سازمان مال ی. مبنا یمدنظر قرار ده یگریرا نرخ د اتیمال نییتع یمبنا نکهیشود، نه ا

 گمرک جمهوری اسالمی ایران نمایندگان

 دهیا در سطح تجارت دعملکرد آنه  ییبگو نکهیشده و ا دهید ی تیتسه ورانلهیپ یبرا: کارشناس دفتر واردات گمرک ،یمیشجاع کر

 ریافراد مانند سا نی، چراکه امغایرت دارد و سیاست های ک ن دولت گذاربا هدف قانون ها تجاری محاسبه شود،آن و اعمال شود

در  دارد. یشتیو مع یفآنها جنبه مصر تیفعال یپس تا حد ،وارد کنند توانندیکاالها را نم یو برخ رندیگینم یارز  تیتاجران تسه

یکی بین وکالت ی کارگزاران گمرکی نیز این مشکل را دارند. تفکشرکت های تعاونی مرزنشین نیز این مشکل را خواهی  داشت. حت

 در کار و خریدار اصلی وجود ندارد. 

ه شود و مالیات درصد مالیات بر ارزش افزوده باید محاسب 9به نظر می رسد وقتی کاال در گمرک می آید و ترخیص می شود، همان 

 بر فروش زمانی است که کاال از گمرک ترخیص و کاال فروخته می شود. 

 یارزش گمرکدر گمرک  .کند افتیدر را فروش بر اتیمال یبه مالک اصل ورلهیاز پ تیبعد از انتقال مالک دیبا یاتیسازمان امور مال

 یز ارزش بهااهمه موارد عبارت است  دره   یورود یکاال ی. ارزش گمرکشودیپرداخت م ورلهیپ یمحاسبه و از سو یورود یکاال

 یدفتر گمرک نیال تا ورود به اولکه به آن کا ییهانهیهز ری( به اضافه سافیونقل )سو حمل مهیب نهیکاال در مبدأ به اضافه هز دیخر

اع م شده توسط  زارنرخ  یو براساس برابر شودیم نییصاحب کاال تع یمیاسناد تسل ریسا ای دیخر اههیس یکه از رو ردیگیتعلق م

 در روز اظهار است. یبانک مرکز

 افتیال و درکا یبعد از محاسبه ارزش گمرک یطرف را مشخص کرده است. از اتیه  ماخذ محاسبه مال یقانون امور گمرک 15ماده 

 شود. افتیآن محاسبه و در اتیمال دیبا شودیکاال در داخل فروخته م ی. بعد از آن وقتشودیم صیآن، کاال ترخ

هستند هر چقدر  درصد واردات کل کشور را دارند  و طبق قانون ساماندهی مجاز 3پیله وران طبق قانون ساماندهی سهمیه واردات 

 ها اع ن ه آنبکه بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد شد، سیست  دولتی باید  97می تواند صادرات انجام دهند و از سال 

ن موضوع سبب شد واردات آن ها باشد و اگر بیشتر باشد می بایستی بازگشت ارز داشته باشند. ای می کرد که صادرات شما براساس

های آذربایجان غربی و کرمانشاه مشک تی ایجاد شد و ما پیشنهاد دادی  که در بدهی ها زیاد شود و در استان 99و  98تا در سال 

  مقابل ارزی که قابل برگشت است، واردات را انجام دهند.

گمرک مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه و در اظهارنامه های گمرکی اع م می کند و تا زمانی که ترخیص را انجام دهد شامل 

مالیات مذکور نمی شود. ارزش گمرکی کاال محاسبه می شود و نه ارزش بازاری کاال و مالیات آن أخذ و کاال ترخیص می شود. لذا 
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  پیشنهاد لذا. ای باشد در زمان فروش و زمانی که کسی کاال را خرید و منتفع گشت، مالیات أخذ شودگونه باید سیست  مالیاتی به

وزارت صنعت دیده شود و زمانی که انتقال مالکیت رخ داد، مالیات بر ارزش افزوده از  یفروش در سامانه جامع انبارها می شود

 1. گرددصاحب اصلی کاال أخذ 

زم است مستند ال، یجمهور استیر ینگاه معاونت حقوق دییتاضمن  :گمرک افتهیسازمان  یمرکز مبارزه با جرا رکلیمد ،یرضا گل

نرخ  یطبق قانون بر مبنا دیحوزه با نیدر ا هاتیا مشخص کرد. در حال حاضر تمام فعالرافزوده با نرخ آزاد ارز محاسبه ارزش یقانون

  انجام شود. تومان 4200ارز 

 نماینده سازمان امور مالیاتی 

های مستقی  در قانون مالیات ه وری بعد از اص حبحث پیل :ییشوو پول یاتیو مبارزه با فرار مال یدفتر بازرس رکلیمد ا،ینیرضا برهان

کلیه واردکنندگان و  به عبارت دیگردر رتبه اول شغلی قرار دارند. رتبه اول شغلی قرار گرفت و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان 

ورد پیله وران دو مصادرکنندگان کارت بازرگانی گروه اول هستند و به لحاظ قوانین مکلف به داشتن اسناد و مدارک می باشند. در 

ا وارد می کند. در . پیله ور به صورت حق العمل برای شخصی دیگر کاال ر2. پیله ور خود صاحب کاال می باشد  1حالت وجود دارد: 

عبارت دیگر مبلغی  درصد مالیات بر ارزش افزوده از پیله وران وصول می شود. به 9درصد مالیات علی الحساب و  4ن ورود کاال زما

یت به صورت کامل در مبداء ورودی از پیله ور وصول می گردد و بعد از آن در فرآیند رسیدگی قانونی و قطعی، مبلغ مالیات فعال

فروشد، فاکتور رسمی پیله ور قابل وصول است. لذا پیله ور می بایست بعد از آن که جنس را میمشخص می شود که مابقی آن از 

نماید. بنابراین مبلغ مابه التفاوت ارزش افزوده باید توسط خریدار به پیله ور صادر کند و مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار مطالبه 

 گردد.میپرداخت شود تا اعتبار مالیاتی پیله ور مشخص 

توانند اثبات کنند که کاال را با چه ن نمیشود و پیله وراقانونی واردات در فروش انجام نمیشود که شرایط مشکل زمانی ایجاد می

 با چه مبلغی فروخته اند.  مبلغی وارد کرده اند و

بایستی اسناد و مدارک ی قرار دارند میدر گروه اول شغل در زمانی ه  که به عنوان حق العمل فعالیت می کنند نیز از آنجایی که

را نیز ناد و مدارک آمر و سازمان این اسناد را بررسی می کند و از طرف دیگر اسسازمان امور مالیاتی ارائه کنند داشته باشند و به 

ولت را مطالبه   دور دریافت کرده است و نه براساس قیمت کل سود فعالیت، سهبررسی می کند و براساس میزان کارمزدی که پیله

و کاال را ارد کرده اند و 4200اند و با ارز گرفته  4200پیله وران هیچ گونه مستندی مبنی بر اینکه از سیست  بانکی ارز می نماید. 

ی یک موضوع است . لذ اگر مستندی وجود نداشته باشد حسابرس مالیاتی نمی تواند قبول کند. حسابرسی مالیاتندارند فروخته اند

 ارزش گذاری بحث دیگری است.و 

 اص ح شود.  و برای حمایت از این قشر می بایستی قانون است قانون مجریصرفا سازمان امور مالیاتی  الزم به توجه است که

                                                           
انبارش کاال در انبارها و مراکز  ،کاال یشناسه دار کردن انبارها و مراکز نگهدار ،ورود وخروج کاال به کشور تیریکاال با هدف مد یسامانه جامع انبارها و مراکز نگهدار 1

اط عات مربوط به  ی( نگهدارسند خروج کاال ای جکیب قیطرکنترل خروج کاال از انباراز  ،قبض انبار قی)از طر ورود کاال به انبار زانیم تیریمد شناسه، یدارا ینگهدار

 .دینما یدر کشور کمک م یبه توسعه تجارت رسم نیتام رهیانبارها در طول زنج یموجود تیریمد تیر نهاآن و د راتییمالک کاال و تغ

 یو مبارزه باکاال ییشناسا اط عات مربوط به سامانه مذکور )سامانه یساز کپارچهیداده ها و  عیبه منظور تجمو  و ارزقانون مبارزه با قاچاق کاال  ۶بند ث ماده طبق 

 بروز قاچاق کاال و ارز:  یها نهیقاچاق( و به منظور کاهش زم

 ینبارها و مراکز نگهدارا هیبه شناسه دار کردن کل یبا استفاده از سامانه ترم افزار ربطیذ یاجرائ یدستگاه ها یوزارت صنعت. معدن و تجارت موظف است با همکار

  . دیقاچاق اقدام نما یکاالها ییاماکن با هدف شناسا نیازا یو خروج یودور یکاالها زانیکاال و ثبت مشخصات مالک کاالء نوع و م
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 ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

مرزنشینان  است. همرزنشینان منعطف بود در موردستاد  :ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز یاداره نظارت بر امور تجار سیرئ ا،یمحمد ک

کنند. ت تجارت غیر رسمی و قاچاق میل میدسترسی معمولی نسبت به تجارت غیر رسمی دارند و با کوچکترین سخت گیری به سم

وران را به و ما پیله شود ولی این حمایت ها باید قانونی باشدبران و پیله وران ایجاد میتسهی تی برای مرز نشینان، کوله همیشه

خارج کند، یک انحراف استان از اجر می دهند تا اینکه بارشان را به ت عنوان تاجران مرزی می شناسی ، یعنی ترخیص کار نیستند و

 3. مالیات. در جاهایی این 3. عوارض 2. حقوق ورودی )سود بازرگانی، حقوق گمرکی( 1جزء است:  3است. دریافتی گمرک دارای 

 8که در ماده  ا یکدیگر ادغام شده اند. زمانی که ما عدم أخذ مالیات از پیله وران را مطرح کردی ، با این پاسخ مواجه شدی جزء ب

  1مرزی، معافیت مالیاتی ذکر نشده است. قانون ساماندهی مبادالت

 اهند شد. تند با آن مواجه خوگانی نیز هسرباشد و تاجرانی که دارای کارت بازشکل تنها مربوط به پیله وران نمیاین م

 نماینده شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی

ات بر ن مالیقانو 14در ماده  :یغرب جانیاستان آذربا یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا مشاور دبیرخانه، دیزجیمعصومه 

دات را انجام ی که پیله ور وارصورتحساب مندرج می باشد. زمانارزش افزوده مشخص شده است که مأخذ محاسبه مالیات و عوارض 

پیله ور  هر چه در صورت حساب باشد، آن م ک عمل خواهد بود و زمانی کهدهد چنانچه صورتحساب صادر کند طبیعی است می

هزار تومان می باشد و نرخ  23ارز  نرخ برابری 1401نرخ روز باشد. در قانون بودجه تواند مبنای آن ، میکندب صادر میصورتحسا

نرخ برابری ارز فاصله  وکنند باز ه  بین نرخ بازار آزاد تومانی حذف شده است ولی اگر پیله وران اسناد و مدارک را نگهداری ن 4200

 وجود خواهد داشت. 

طالبه مالیات را م ال های قبل،یکبار مصرف شده است، تا زمانی که سازمان امور مالیاتی برای س ه وریاز آنجایی که کارت های پیل

 کند  چه کمکی می توان کرد؟ می

ه بر مبنای مالیات ارزش افزودبندی پیش بینی شود و در آن  1401های قبل در قانون بودجه سال برای سال می شودپیشنهاد 

ساعدت به پیله ماد به منظور . این پیشنهمحاسبه شود برای پیله وران نیزیشتر برای اشخاص حقیقی بوده است ضریب فعالیت که ب

سی دیگر کار را کمیلیون تومان می گیرد و کارت پیله وری را می دهد و  5وران است که خیلی از مواقع ذینفع نیستند. پیله ور 

بار رک به عنوان اعتدرصد مالیات بر ارزش افزوده أخذ شده در گم 9انجام می دهد و قرارداد حق العمل کاری نیز منعقد نمی کنند. 

درصد  7ه طور مثال درصد ب 4ق.م.م نسبت را بیشتر از  163مالیاتی کسر می گردد. برای سایر کاالها نیز می توان در اجرای ماده 

 تعیین نمود تا فاصله را پر کند. 

پیشنهاد 

 دبیرخانه

 ،23/01/1400هووو مورخ  58671ت /5586شماره ت وزیران به هیادستور مقام معظ  رهبری در ارتباط با  مصوبه جهت اجرای  .1

طبق  1400در سال  و حقوق ورودی نحوه محاسبه ارزش گمرکیگردد و سران قوا مطرح شورای رع وقت در جلسه موضوع در اس

 شود.  مصوبه مذکور هیات وزیران تایید

                                                           
است و توسط وزارت  نانیمرز نش یازهاین و یشتیاز مصارف مع یقانون که شامل بخش نیا یسقف اق م قابل ورود در اجرا قانون ساماندهی مبادالت مرزی: 8ماده  1

تا پنجاه درصوود  یخوراک ریغ یکاالها ی( و برا%100( تا صوود درصوود )ی)ارزاق عموم یخوراک یکاالها یبرا یورود حقوق فیمشوومول تخف گردد،یم نییتع یبازرگان

 بود. خواهد رانیوز أتیه بیمنطقه پس از تصو تی( متناسب با محروم50%)

 .استی الزام یانهیو قرنط یو مقررات بهداشت نیقوان تیکاالها، رعا نیدر ورود ا - 1 تبصره

 .شودینم التفاوتمابه نوع عوارض و اخذ چیقانون، مشمول ه نیموضوع ا یواردات کاالها - 2 تبصره



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

کمیته حمایت از کسب و کار  نشست هشتاد و دومین  دستور جلسه   

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور( 12)موضوع بند )ب( ماده   

 

                                 01ماره بازنگری:ش                                       QMS-FO-75-11 کد مدرک:

 کمیته حمایت از کسب و کار دبیرخانه توزیع نسخ:  8

 

سط پیله وران2 صنعت، معدن و تجارت ورود کاال تو سامانه جامع انبارها را .  وزارت  از فروش و انتقال  پسپیش بینی نماید تا  در 

 مطالبه گردد.  از صاحب اصلی کاال مالیاتی توسط سازمان امور فروش زش افزودهمالیات بر ارمالکیت کاال، 

شکل بدهی3 سال . به منظور حل م سال  ،1400های مالیاتی پیله وران تا پایان  ینی گردد به بپیش  1401بندی در قانون بودجه 

شور  یاتیسازمان امور مالنحوی که  سامانده لهیپبر ارزش افزوده  اتیمال بتواندک شمول قانون  صوب  یمرز مبادالت یوران م و  م

شرکت 1384 شینان و  ضرهای تعاونی مرزن ش بیرا با اعمال  بند  نیمقررات او  دینما نییخش تعآن ب تیارزش افزوده فعال یکاه

ای اس می این موضوع توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورگردد.  یده است، جارنش یآنها قطع اتیکه مال ییهادرخصوص دوره

 مورد پیگیری قرار گیرد.

دالت مرزی مصوب قانون مبا 8ماده  2تبصره موضوع اص ح  ،. به منظور ایجاد تسهی ت بیشتر و حل مشک ت مالیاتی پیله وران4

صادی( پیگیری گردد،  1384 سیون اقت س می )کمی شورای ا سط دولت و یا مجلس  الیاتی مبا پیش بینی معافیت  کهبه نحوی تو

   پیله وران مشمول أخذ مابه التفاوت مالیاتی نگردند. ،واردات کاالهای موضوع این قانون

تومانی و محاسبه ارزش  4200ارتباط با حذف ارز  پیله وران در توسط استانداری های مربوطه به اط ع رسانی ،1401. برای سال 5

 .تا در ادامه دچار مشکل نشوند صورت پذیرداس(  یت ی)ابانک مرکزی  یکینرخ سامانه مبادله الکترونگمرکی با 

فهرست 

مستندات و 

مدارک 

 پشتوانه

، قانون مالیات بر ارزش 1387گمرکی، قانون مالیات بر ارزش اففزوده مصوب  ورامقانون "ی به ویژه مستندات قانونی به ویژه قانون .1

 "و آیین نامه اجرایی آن 1384قانون مبادالت مرزی مصوب  ،1400افزوده اب غی 

 23/01/1400هو مورخ  58671ت /5586مصوبه هیات وزیران به شماره . 2

مبنی بر رفع ایراد در خصوووص تعیین نرخ ارز محاسووبه ارزش مجلس شووورای اسوو می  2/04/1400مورخ  26775نامه شووماره . 3

 23/01/1400هو مورخ  58671ت /5586گمرکی در مصوبه هیات وزیران به شماره 

 معاون اول وقت ریاست جمهوری به مقام معظ  رهبری  10/05/1400مورخ  49118/58671. نامه شماره 4

شماره . 5 ستور مقام معظ  رهبری به  ضوع در  11/05/1400مورخ  44494/1د به معاون اول وقت رییس جمهور مبنی بر طرح مو

  قضیهجلسه سران قوا جهت حل 

ماکو،  یدر شووهرسووتان ها یاسوو م یمجلس شووورا ندهیوران و نما لهیاز پ یجمع 18/08/1400مورخ  1144256نامه شووماره . 6

 به دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار  شوط و پلدشت چالدران،

 


