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 (1دستور جلسه شماره )

 BOTبررسی مشکالت سرمایه گذاران ناشی از أخذ مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای  :عنوان 

 شرکت گسترش انرژی پاسارگارد  :مرجع طرح موضوع

 03/03/1401: تاریخ برگزاری جلسه

 صفحه  3 :جلسهدستور  تعداد صفحات

  از ندارن د اری الزم را در اخت یع م الک ار  ما اب نی ا یها برااز آنجا که دولت ها است.برعهده دولت هارساختیو گسترش ز جادیا فهیوظ: شرح موضوع

 بخ   یه ا ب ا همر اردولت یخصوص  -یعم ومدر شراکت  .کاادیاستفاده م ( Public Private Partnership) یخصوص -یعمومسازوکار شراکت 

و  ییربا ایز یه اپروژه یم ال نیت ام یب را یم دلو ای ن ش راکت  دها دیارائه خدمات به عموم جامعه را گسترش م یالزم برا یهارساختیز یخصوص

 می باشد.  در حوزه های مختلف یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاو طرح یرساختیز

 رس اختیزو  اح دا   یه ادر پروژه یمانر اریپ یب ا قرارداده ا سهیمقادر  BOT یآثار قراردادهابا وجود آنره   در این حوزه الن اقتصادیابه گفته فع 

اری در رمایه گ قب ه عا وان ش رکت س رمایه گ قار اق دام ب ه س  BOTهایی که با انعقاد قرارداد ن سازمان امور مالیاتی کشور شرکتلیر ؛متفاوت است

مش رتتی  وایرادات سازمان  در این اقدامکه فزوده نظیر پیمانراران نموده است را پیمانرار تلقی و مشمول مالیات بر ارزش ا نموده اندهای مختلف حوزه

 به شرح ذیل وجود دارد: 

و  جیت درپ روژه به یبها  یمانراریپ یقراردادها درمطابق استانداردهای حسابداری که به موجب اساساامه قانون سازمان حسابرسی الزم االجرا است   .1

 یاز به ا یمبلغ  چیپروژه  ه  لیکه در زمان ترم یاگونهبه شود یخارج و به دفاتر کارفرما ماتقل م مانراریصادره  از دفاتر پ یهاتیوضعدر قالب صورت

پ روژه  یاج را یب را مانر اریک ه پ یااف زودهارزش اتیاس  مالاس نیا بر .شودیو تمام آن در دفاتر کارفرما ثبت م ماندینم یباق مانراریپروژه در دفاتر پ

هاگ ام ص دور  مانر اریپ گریو از طرف د شودیثبت م مانراریدر دفاتر پ یاتیعاوان اعتبار مال  بهنموده است مواد  مصالح  کاال و خدمات( پرداخت دی)خر

ش ده افزوده مطالبهارزش اتیالتفاوت مالو مابه کادیاز کارفرما م شدهتیصورت وضع مددرآ یافزوده بر مبااارزش اتیاقدام به مطالبه مال ت یوضعصورت

اف زوده در دف اتر ارزش اتی مال یعاوان ب دهپروژه در صورت م ازاد ب ودن ب ه یاجرا ی( برایاتیشده )اعتبار مالافزوده پرداختارزش اتیاز کارفرما با مال

 یص ادره از س و یهاتیبه موجب صورت وض ع کاد یپرداخت م مانراریکه کارفرما به پ یاافزودهارزش اتیمال گر یطرف د از .شودیماعرس م مانراریپ

عاوان ب ه 1400قانون مالیات بر ارش اف زوده مص وب  8و ماده  1387مصوب  قانون مالیات بر ارزش افزوده 17ماده  2ی تبصره ر جهت اجراد مانرار یپ

موضوع قرارداد را که متعلق به کارفرم ا اس ت   مانراریپ  یمانراریپ یدر قراردادهاباابراین  1.شودیدر دفاتر کارفرما ثبت م شده پروژهتمام یاز بها یبخش

                                                           
قانون اشتغال داشته  نیموضوع ا اتیخدمت معاف از مال ایبه عرضه کاال  انیکه مؤد یدر صورت: 1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  17( ماده 2تبصره ) 1

 .باشدیمرحله قابل استرداد نم نیخدمت تا ا ایکاال  دیپرداخت شده بابت خر یاتهاینباشاد  مال اتیقانون مشمول مال نیطبق مقررات ا ایباشاد و 

( دول ت ی)عمران  یاهیس رما یهاییتملک دارا یمربوط به طرحها یهانهاده دیو عوارض خر اتیمال : 1400قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  8ماده  1 تبصره -

 .گرددیمزبور ماظور م یهاییتمام شده دارا یو جزء بها ستیقابل استرداد ن

 و اتی مش مول مال یقانون ک اال و خ دمات و نیا طبق مقررات ایاشتغال داشته باشد و فقط به عرضه کاالها و ارائه خدمات معاف  یکه مؤد یدر صورت -2 تبصره -

 .باشدیاسترداد نم ایآنها قابل تهاتر  یهانهاده دیبابت خر یو عوارض پرداخت اتیعوارض نباشد  مال
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از  خ دمات ف روش ین وعب ه   یمانر اریپ یقراردادهابه بیانی دیگر  .کادیم افتیصادره از کارفرما در تیوضعو مبلغ آن را در قالب صورت کادیاجرا م

 یاس اس قرارداده ا نیاب ر ندارد. سود و زیانی گونهچیقرارداد  ه برداری ازدر نفع یا ضرر ناشی از بهره مانراریپو  شودیم یبه کارفرما تلق مانراریپ یسو

ارزش  اتی مال  مش مول  1400قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  2و 1ماده  و 1387 مصوب میافزوده قدارزش اتیمالقانون  ۵ماده  طبق یمانراریپ

 1 .شوندیافزوده م

 ام دهین یحیافزوده و نه در مقررات مربوط به آن  حرم ص رارزش اتینه در قانون مال BOT یافزوده در قراردادهاارزش اتیمالدر حالی که در ارتباط با 

یمانر اری ب دون و برختف قراردادهای پ کادیپروژه را اجرا مو  نیپروژه را خود تام یاجرا یالزم برا یماابع مال گقارهیسرمایاگونه قراردادها  در ا است.

ع زیر ی در مق اطدریافت هیچگونه وجه و پی  پرداخت و یا ارائه هرگونه تعهد و ضمانتاامه و بدون صدور هرگونه صورت وضعیت براساس پیش رفت فی

  ییازاماب ه چیه  افتیسپس بدون در کاد یم یبرداراز پروژه بهره یایمدت مع یبرازمانی معین که در قراردادهای پیمانراری ساری و جاری می باشد  

ص ادر  ریپقهیس رما یب را گقارهیرماس  یاز س و یتیوض عصورت کاد یم نیتام گقارهیمامخارج را سر هیکلباابراین  .کادیواگقار م ریپقهیآن را به سرما

و  یحس ابصورت گون هچیب دون ص دور ه شدهنییو پروژه در زمان تع کادیاز بابت پروژه پرداخت نم گقارهیبه سرما یمبلغ چیه ریپقهیو سرما شودینم

از  نیمع  یم دت یخود و س ود آن  ص رفا ب را یگقارهیسرما افتیباز یبرا گقارهیسرماباابراین  .شودیواگقار م ریپقهیبه سرما یمبلغ چیه افتیبدون در

 ش ود یثب ت م گقارهیو در ط ول دوران س اخت  در دف اتر س رما جیتدرشده پروژه بهتمام یبها  ینظر حسابداراز و  کادیم یبردارمحصول پروژه بهره

از پروژه  یبردارهمبلغ را در طول دوره بهر نیا گقارهیاست. سپس سرما گقارهیشده آن در دفاتر سرماتمام یکل بها ژه پرو لیکه در زمان ترم یاگونهبه

ب ه  پروژه ص فر اس ت. یارزش دفتر ر یپقهیپروژه به سرما یکه در مقطع واگقار یاگونهبه کاد یخود مستهلک م یهاحقوق مرتبط با آن  در حساب ای

ش خ  ب ه دس ت از پروژه در طول دوره م یبردارخود را از محل بهره یگقارهیسرما یازامابه گقارهی  سرماBOT یاز آنجا که در قراردادها  بیانی دیگر

 . کادینم افتیدر ریپقهیاز سرما ییازابهما  یدر مقطع واگقار نیباابرا آورد یم

ول ه و لبرای مثال یک شرکت بخ  خصوصی طی توفقامه ای بین شرکت مهادسی و توسعه گاز ایران به عا وان س رمایه پ قیر  ط رح اج رای خط وط 

ب ه ص ورتی ک ه رد. به عاوان یک شرکت سرمایه گ قار ب ر عه ده داBOT  در قالب قرارداد دت معینتاسیسات مورد نیاز صادرات گاز به عراق را برای م

ای انج ام ا ابع م الی ب رمسرمایه پقیر مشارکتی در تامین و پرداخت هزیاه های اجرایی پروزه سرمایه گقاری ندارد بلره وفق شرایط موافقتاامه  تامین 

ان   ل یرن س ازمه استپرداخت تعهدات شرکت سرمایه پقیر یا اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با شرکت سرمایه پقیر بر عهده سرمایه گقار بود

 امور مالیاتی رابطه را پیمانراری تلقی نموده است و شرکت را مشمول مالیات بر ارزش افزوده نموده است. 

ژه بتفاص له پ س از س اخت ب ه مدت زمان مشخ  برخوردار است و پ رو یاز ماافع پروژه برا یبرداربهره حقاز  گقارهی  سرماBOT یدر قراردادها .2

عاوان ب ه یمبلغ  چیه BOT یدر قراردادها  یمانراریپ یاساس برختف قراردادها نیاو است. بر هم تیو همچاان در مالر شودیماتقل نم ریپقهیسرما

  .شودیپروژه درج نم یواگقار یدر ازا گقارهیبه سرما ریپقهیسرما یپرداخت

                                                           
  یعقد قانون ایهر نوع معامله  قیاز طر ر یغارائه خدمت به ایکاال  ی: عرضه: واگقار1باد الف ماده  - 1

 قانون است نیاو عوارض مشمول مقررات  اتینها  از لحاظ مالآو واردات و صادرات  رانیرائه خدمات در ا: عرضه کاالها و ا2ماده  - 

ء ال ما به ازان قانون  به استثااءموارد مادرج در فصل نهم  انجام خدمات برای غیر در قب:  ارائه خدمات در ای1387مصوب  میافزوده قدارزش اتیقانون مال ۵ماده  - 

 .باشدمی
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م واردی   وا تعلق می گیرد کاالها و ارائه خدمات و همچاین واردات و صادرات آن هبر عرضه این نوع از مالیات  طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده   .3

ه ا مالی اتی را تواند از آنوده خارج هستاد و سازمان امور مالیاتی نمیاز شمول مالیات بر ارزش افز  توان اثبات نمود که کاال هستاد و یا خدمتکه نمی

ارزش  باش د ک ه اساس اش مش مول مالی ات ب رامتیازات مالی ماناد سرمایه گقاری و سودهای حاصل از آن میأخق نماید. یری از آن موارد  حقوق مالی و 

 ارزش ب ر الی اتم قانون مورد در سواالت به پاسخ"تحت عاوان 12/07/1388مورخ  28004مه شماره ( بخشاا18افزوده نیستاد. به همین علت در باد )

 ب انری  سپرده سود و زجوای ارزی  های دارایی تسعیر بیمه  دریافتی خسارت از حاصل درآمد"یاتی چاین آمد که صادره از سوی سازمان امورمال "افزوده

 دماتخ  ارائ ه از حاص ل ازای ماب ه ل یرن .باشید میی معاف عوارض و مالیات پرداخت از گذاری سرمایه از حاصل سود مشارکت  اوراق دریافتی سود

 هاضاف کرایه به غرامت و سارتخ بارگیری  و تخلیه  (دوموراژ)کانتیار توقف حق انبارداری  بادی  بسته بازاریابی  و توزیع ارزیابی  ای مشاوره کارشااسی 

ل یرن  ".ب ود خواه د متعلق ه عوارض و مالیات پرداخت مشمول صادره های دستورالعمل و قانونی ترتیبات رعایت با آسیابانی دستمزد و نمایشگاهی بار 

زوده ت ب ر ارزش اف مش مول مالی ا سازمان امور مالیاتی سرمایه گقار را که در پروژه های عمرانی  سرمایه گ قاری و ت امین م الی ک رده اس ت ممیزان 

 داناد.می

توان د میایه گ قار و سرمایه پقیر دو رکن اصلی در این بحث هستاد و پیمانرار اصتش در این بحث جایی ن دارد  ح ال ی ک س رمشرکت سرمایه گقار . 4

 جدا از هم دارند. عملررد پیمانرار هم باشد ولی دو

 18ت ا  12آن در مواد  و اوصاف رماقولیاموال غ فیاست. تعر رماقولیاز نوع اموال غ؛  BOT یدر قراردادها جادشدهیا یهارساختیزبه طور معمول . 5

اس تقرار  ار هیعم از ااماتقل کرد؛  توانینم گریبه محل د یاست که از محل یمال رماقولیمال غ  یقانون مدن 12 هآمده است. به موجب ماد یقانون مدن

 9م اده  10با د به موج ب  گر ید یود. از سومحل آن ش اینق  خود مال  ای یکه نقل آن مستلزم خراب یواسطه عمل انسان به نحوبه ایباشد  یآن ذات

مع اف  اتیاز پرداخت مال رماقولیال غمعرضه  (1387افزوده مصوب بر ارزش اتیقانون مال 12ماده  8)باد  1400بر ارزش افزوده مصوب  اتیقانون مال

  ت.اس

و  1400ش اف زوده مص وب قانون مالیات ب ر ارز 4ماده  3صورت اصرار سازمان امور مالیاتی مبای بر وصول مالیات بر ارزش افزوده  مطابق تبصره  . در6

ار پرداخت نر رده باش د؛ تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانر 30/09/1400مورخ  2۵۵8 همچاین رای دیوان عدالت اداری به شماره

اق ول ن زد ام وال م توقیف خق جریمه دیرکرد از وی را ندارد؛ لیرن مشاهده شده است که نامهأیا  سازمان امرو مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانرار

 . رای بانک های طرف حساب ایاگونه از شرکت ها ارسال شده استب اشخاص ثالث و حساب ها

  :سابقه موضوع در کمیته حمایت از کسب و کار 

یت ه رمین نشس ت کمی عمرانی مشارکتی در هفتاد و یو سود حاصل از آن در پروژه ها یگقار هیبر ارزش افزوده از سرما اتیمال افتیمشرل در یبررس

  : مطرح گردید و مقرر شد 08/98/ 2۵مورخحمایت از کسب و کار 

ای لیقهاز آنجایی که سرمایه گذاری و سودهای حاصل از آن اساساً از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج هستند، به جهت جلوگیری از برخورد س"

اده میاقدام صورت گرفته را به دبیرخانه کمیته ر دهد و نتیجه ای مورد تاکید و ابالغ قراممیزان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی این امر را طی بخشنامه

 "منعکس نماید. 12
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ه کمیت ه ر اج رای مص وبپاسخی از سازمان امور مالیاتی مبای ب لیرن ؛مورد پیگیری قرار گرفت موضوع از سازمان امور مالیاتیاین  پس از جلسه کمیته

 نگردید. واصل 

رش شرکت هلدیاگ گس ت ها رساختیز جادیدر ا یردولتیغ گقارانهیمشارکت سرما تیو اهم شورک یاقتصاد طیبا توجه به شراو  توجه به مراتب فوق با

در  یا واختری هی رو عی ینت و اهیزم نیابهامات موجود در اکمیته حمایت از کسب و کار تقاضا نموده است تا پیشاهاد رفع  انهخرگارد از دبیی پاسارانرژ

 قرار گیرد.  کمیته ور کار رسیدگیدر دستافزوده بر ارزش اتیسطح ادارات مال

 


