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 (2) جلسه دستور شناسه دستور

 عنوان دستور

 نسبت به:بررسی مراتب اعتراض 

قراردادااای  "    "مالیاا  بار ار ا اواه ده   قاانون  "، "قانون مالیاا  ااای مسات یم   "عدم اجرای مفاد 

 لیاتی شرکت اای پیمانکار خارجیدر رسیدگی ما "اجتناب ا  أخذ مالیا  مضاعف

 شرح دستور

مراتببب اعتببراض م سسببه محهتببی ن )معببیران ماعحببید اننمببر  سببیبداران وبببر  ان  سببتین ن ن  بب          

 "میلیبی  مسبتمی   ")بید   بوز  وبیریی ببه ترتیبب در     پیمینعبیر  )بید  شبرکت  میلیبیتی  رسیدگیوصوص در

 ارائه می گردد:به شرح ز ر  "میلیی  بر ارزش اف ند "ن 

 الف( در حو ه مالیا  اای مست یم

شببرکتیید بببه عهببوان کیرفرمببی ن اشببصیص  مببوقی ا رانببی  میببینقرارداد)ببید پیمینعببیرد مه مببد  عمومببی  

 موارد ز ر می بیشد:شیمل  به عهوان پیمینعیر ویریی

  ک ن  ی تمیمی موارد تأمیر میشیر آال  ن تنیی ا  .1

 درآمد میهدسی پی ه   .2

 نظیر  بر نصب ن ودمی  آموزشی  .3

میلیبی  ببر   قبینون  "، "قبینون میلیبی  )بید مسبتمی     "مشبمو   از  یب  ت  بم میلیبی      قرارداد )ید  ید شبد  

مببد  قرارداد)ببید ایتهببی  از   _ "قرارداد)ببید ایتهببی  از موببا میلیببی  محببیع   "مفببید ن  "ارزش افبب ند 

 .بیشهدمی  _در یفت میلیی  محیع  کهوانسیون میلییتی سیزمین اقتصیدد ن توس ه اقتصیدد

 ببه  نسببت  ا رانبی  غیبر  شبص   )بر ، اسیسبی   1قبینون میلیبی  )بید مسبتمی      1مبید     5مبهبد  مفید  به مویب

 )ببید کمببک ن ت  یمببی  دادن بیبببت کببه درآمببد)ی ی نیبب  ن نمی ببد مببی تحصببیل ا ببران در کببه درآمببد)ی ی

در مببورد عم یببی  پیمینعببیرد . امببی اسببتاهیئی  بیشببد مببی میلیببی  پرداوببت مشببمو  نمی ببد، مببی کسببب فهببی

 موسسبی   )بی،  نزارتصینبه  کیرفرمبی،  درصبورتیعه  2)مبین قبینون   107مبید    2تبصبر     الب  مبهبد    سب  ع 

  ببی داو ببی ور ببد طر ببم از کببه قببرارداد مب بب  از قسببمت آن ،بیشببد شببیردار یی  ببی دنلتببی )ببید شببرکت ن

 پرداوببت از ،بببی  فببو شببرنر برشببمرد  در قببینون رسببدمببی تنییبب ا  ن لببوازم ور ببد مصببر  بببه وببیریی

براسبی  ا بر مبواد اگبر کیرفرمبی دنلتبی       بطبور وهصبه مبی تبوان گفبت      ، از ا ر رن، بود ووا)د م ی  میلیی 

 .ووا)د بودبیشد پیمینعیر م ی  از میلیی  

قبرارداد ببی شبرکت )بید      ان مبید  ضبمر کبه شبرکت )بید پیمینعبیرد وبیریی       اسبت  نعته قیببل تویبه ا بر   

)مببرا   بببهسیسببی  أثرد در زمیهببه سببیوت کیرویننببی  ن تف یلیببت )ببید مببو ا رانببی، وصوصببی ن دنلتببی

در شببرا طی کببه  تهیببیلعببر  ،اننببیم مببی د)هببد  ،ا ببراندر انتمببی  تعهولببوود رنز دنیببی در امببور ز ربهببی ی  

گردنببد ن ا ببر در ببیلی اسببت کببه  سببب مببی  مشببمو  م یفیببت از میلیببی دنلتببی بیشببد  د ا شببینکیرفرمببی

، چهینچبه ا بران طبر  قبرارداد ببی کشبورد بیشبد        "قرارداد)بید ایتهبی  از پرداوبت میلیبی  محبیع      "مفید 

م ببی  از میلیببی  ووا)ببد  تنییبب ا  ن آال  میشببیر تببأمیر از نیشببی درآمببدکببه پیمینعببیر ممببی  آن اسببت، 

                                                           
ست یم  اای مالیا  قانون 1 ماده 5 بند - 1 صالح  قانون   م ست یم  مالیا  قانون ا  موادی ا صوب  م سبت  ا رانی غیر شص   )ر» :1380 م   به ن

  )ید کمک ن  ت  یمی  دادن ن وود  موق سی ر   ی امتییزا  ناگاارد بیبت که درآمد)ی ی به نسبت  )مچهیر ن نمی د می تحصیل  ا ران در که درآمد)ی ی

 «.بیشد می میلیی  پرداوت مشمو  نمی د، می تحصیل ا ران از سیهمی ی )ید فی   ناگاارد  ی ن فهی
صره  - 2 ست یم  اای مالیا  قانون 107 ماده 2 تب صالح  قانون   م ست یم  مالیا  قانون ا  موادی ا صوب  م   کیرفرمی، درصببورتیعه» :1380 م

 ن لوازم ور د مصر   به ویریی  ی داو ی ور د طر م از که قرارداد مب   از قسمت  آن. بیشد  شیردار یی   ی دنلتی )ید شرکت  ن موسسی    )ی، نزارتصینه

  از بیشد  شد   درج قرارداد اقهم سی ر  از یدا طور به تنیی ا  ن لوازم مبیل  آن ب دد الحیقی  ن اصه ی    ی قرارداد در آنعه بر مشرنر  رسد  می تنیی ا 

 «بود ووا)د م ی  میلیی  پرداوت
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شببرا طی کببه قببرارداد ایتهببی  بببیر دن کشببور پیمینعببیر ن کیرفرمببی نیببود داشببته  هببی کببه  بببد ر م  3بببود.

در  پیمینعبیر بیشد، ا بر درآمبد ببه ع بت آنعبه ببی امعینبی  مبیلی، مبد ر تی، ادارد ن سبی ر امعینبی  شبرکت             

قببرارداد ایتهببی  قیبببل تصصببی  بببه  7مببید   2کشببور مبببدم اننببیم پا رفتببه اسببت، بببه صببرا ت مفببید بهببد 

 بیشد.میلیی  می م ی  ازنبود  ن کشور کیرفرمی ما ران  در  پیمینعیر  ثیبت پی  ی

)مچهببیر در ک یببه قرارداد)ببید مه مببد  ن طبببم اعتبببیرا  اسببهیدد پببیی بیهببی شببد ، میلعیببت میشببیر    

مهتمببل مور ببدار  در زمببین  مببل بببه کیرفرمببید ا رانببی    پیمینعببیرد آال  ن تنییبب ا  موضببوا قببرارداد 

درآمببد مربوطببه در ا ببر ممطبب  مزمببین   ،اصببو  ن ضببوابی پا رفتببه شببد   سببیبدارد لبباا طبببم شببود، مببی

انتمی  میلعیت  ن در )مین محبل مدفبیتر شبرکت وبیریی در وبیرج از ا بران  شهیسبی ی مبی گبردد، لباا ببه            

ا بران ببود  ن ببی تویبه ببه ا هعبه انتمبی         آنِ ق.م.م  ا بر درآمبد از    1مبید    5صرا ت ممررا  قبینونی مبهبد   

درآمببد نیشببی از ف یلیببت  دتوانببر در ا ببران اننببیم نمببی گیببرد، نمببیاز طببر  فرنشببهد  بببه ور ببدا میلعیببت

 فرنش در ا ران ت می گردد.  

 شرح دستور

 )ادامه(

 ب( در حو ه مالیا  بر ار ا اوه ده

بببه ثبببت   و  ن ضببوابی پا رفتببه شببد   سببیبدارد، مو بب   شبب ب شببرکت )ببید وببیریی براسببی  اصبب   

از ارائببه وببدمی  ن  ببی فببرنش میشببیر آال  ن تنییبب ا  مدر قیلببب درآمببد  شببرکت مببیدر  یصببلدرآمببد)ید 

 .می بیشهد در ا ران قرارداد)ید پیمینعیرد 

میشبیر آال  ن تنییب ا  ببه نبیم ن توسبی شبرکت ا رانبی مکیرفرمبی  نارد          ،مطیبم مفبید قرارداد)بید مباکور   

مببید    2  ن م1م )ببید تبصببر   سببب  عبب د ن در ا بر )ه ببیم  نببگردن از گمببرت تببروی  مببیکشبور شببد   

توسببی گمببرت ن از ناردکههببد  مکیرفرمببی  نصببو  ن   مبباکور، میلیببی  4فبب ند اقببینون میلیببی  بببر ارزش  20

 گردد.  می ثبت ن از میلیی  ارزش اف ند  قیبل پرداوت ا شین کسر ،در دفیتر به عهوان اعتبیر

                                                           
  طر م از م سسه   ا ر ا هعه م ر بود ووا)د دنلت )مین میلیی  مشمو   فمی مت ی)د دنلت  ک موسسه   درآمد. 1»  قرارداد اجتناب: 7 ماده 2بند  - 3

سه    چهینچه. د)د اننیم را وود تنیرد امور د  ر مت ی)د دنلت در ناق  دا   ممر س سب  به م بور طر م از م  سه    آن درآمد بپردازد کیر ن ک س  تی فمی م 

شد،  ماکور دا   ممر بی مرتبی که  دندد شمو   بی صورتی  مید ، ا ر 3بهد ممررا  رعی ت بی. 2   .شود می د  ر دنلت میلیی  م سه   که در س   دنلت  ک م 

  به اگر که شبببودمی ت می درآمدد داراد مت ی)د دنلت دن از )ر ک در دا   ممر آن نمی د، ف یلیت   د  ر مت ی)د  دنلت در ناق  دا   ممر طر م از مت ی)د 

  اشتغی   مشیبه   ی نظیر شرا ی  در مشیبه   ی نظیر )یدف یلیت به است  آن دا   ممر که ادموسسه   از مستمل  کیمببببه  ن من ا ن متمی   ادم سسه   صور  

شت،  ست می دا صیل  توان   مطیبم که ادارد عمومی )ید)  هه ن ایرا ی )ید)  هه یم ه از قبو  قیبل )ید)  هه دا  ، ممر درآمد ت ییر در. 3    .کهد تح

 تصصی  دا   ممر آن ممیصد ببببراد )ی)  هه ا ر که  دندد بود،تی کسر قیبل بود ، می مستمل م سسیید دا   ممر گی  )ر مربوطه دنلت م ی قوانیر بی

سر     یفته شهد،ک ست،اننیم  شد   ناق  آن در دا   ممر که دنلتی در آنعه از شد،اع   ووا)د بی   مت ی)د دنلت  ک در چهینچه. 4    .د  ر یید در  ی پا رد ا

  بعیربردن مین  2بهد ممررا  بیشد، آن مصت   بصشیید به م سسه درآمد کل تسیی  براسی  دا   ممر به تصصی  قیبل درآمد ت ییر براد مت یر  رنش

  ا ر اصو  بببببببی  بی د متصا  تسییمی رنش نتینه  ی  )ر در. شد نصوا)د میلیی  مشمو  درآمد ت ییر براد مت ی)د، دنلت آن مت یر  تسییمی رنش

شته  تطیبم مید  شد  دا سه   براد دا   ممر آنعه صر  . 5    .بی س شتر  مهظور مویب کهدمی ور دارد کیال  ی یهس م    نصوا)د دا   ممر آن براد درآمد دا

 نیود د  ر رنش اعمی  براد کیفی ن مهیسب  دلیل آنعه م ر شد،  ووا)د ت ییر  عسین  رنش به سی   به سی   دا   ممر براد شد   مهظور درآمد. 6   .بود

  به ادودشه  مید  ا ر مفید دارد، ادیداگینه  ع  موافمتهیمه ا ر مواد سی ر  طبم که بیشد  درآمد از اقهمی شیمل  درآمد که درصورتی . 7    .بیشد  داشته 

 «.آنرد نصوا)د نارد مواد آن ممررا 
  د  ر طر  از ن محیسبببه میلیی  ت  م تیر خ در را قینون ا ر موضببوا میلیی  مع فهد م د ین »قانون مالیا  بر ار ا اوه ده مصااوب:  20ماده  - 4

صو   م یم ه صر       .نمی هد ن ست  مع   ا ران گمرت _ 1 تب ضوا  میلیی  ا صو   کیال کههدگین نارد از تروی  از قبل را قینون ا ر مو   )ید پرنانه در ن ن

  می)ینه صور  به  داکار را قینون ا ر ممررا  مشمو   موقی ن  میمی اشصیص به مربور اطهعی  ن نمی د درج مورد  سب مربور فرمیید  ی ن گمرکی

  گمرت  .آنرد فرا)  را ربی ذد اطهعیتی پی  ی)یید به کشور  میلییتی امور سیزمین  )م مین دسترسی   امعین ن نمود  ارا ه کشور  میلییتی امور سیزمین  به

ست  مع   صولی  میلیی  ا سی   به ب د می  پین د)  تی را می  )ر ن صی      صو شور  کل دارد و انه ن د مص سی  مهظور ا ر به که ک   میلییتی امور سیزمین  تو

 ن محیسبببه را کشببور از ویرج از شببد  ور دارد ودمی  به مت  م میلیی  مع فهد ودمی  کههدگین نارد _ 2 تبصببر   .نمی د نار   می ردد اعهم کشببور

 .«... .نمی هد پرداوت
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بببی تویببه بببه ثبببت درآمببد   ،شبب به کببه نا ببد میلیببیتی رسببیدگی کههببد  بببه میلیببی     شببی ین گفببت اسببت

پیمینعببیرد ن فببرنش میشببیر آال  شببرکت مببیدر در دفببیتر شبب به مدر قیلببب قببرارداد پیمینعببیرد  ن در       

ارزش افبب ند  را نسبببت بببه کببل درآمببد ابببرازد ماعبب  از پیمینعببیرد ن فببرنش  بببر)ه ببیم رسببیدگی، میلیببی  

پیمینعببیرد وببیریی در  عببه شبب ب شببرکت )ببید  یلیدر  ،مببی نمی ببدمیشببیر آال  ن تنییبب ا   مطیلبببه  

ا ببران در ایببراد اصببل شببفی  بببودن ن ابببراز کیمببل ن رعی ببت ممببررا  ن تعببیلی  قببینونی، ک یببه درآمببد)ید  

نمی هبد ن اننبیم ا بر تع یب  توسبی شب ب ا بر        م در ا بران ن از ا بران  اببراز مبی    پیمینعیرد شرکت مبیدر را  

، وقی مسببتمل نمببی بیشببهد ال هفببک دفتببر مرکبب د بببود  ن وببود داراد شصصببیت  مبب   ءشببرکت )ببی یبب  

بهیبرا ر در راستید تعیلی  گ ارشب رد ببود  ن مسب می  اعبهم ا بر درآمبد)ی نمبی بی سبت ببه عهبوان درآمبد            

 .ش به ت می گردد

در ا بران ببه شب به انتمبی  نمبی  یببد        آنیبی مبیلعیتی نسببت ببه     ،به عهن  در مورد میشیر آال  ن تنییب ا  

درآمبدد ببراد شب به در ا بران در      بهبیبر ا بر  ا بران انتمبی  د)بد،    که آن را به کیرفرمبید شبرکت اصب ی در    

ببر ارزش افب ند     ا هعبه میلیبی    محبیفی  ارتبیر بی ا ر قسبمت از درآمبد پیمینعبیرد نمبی تبوان متصبور ببود،        

محببیع  پرداوببت  پیمینعببیر وببیرییاز  آن ن مطیلبببه شببد  اسببتتوسببی ناردکههببد  پرداوببت آن، قبببل تببر 

 گردد.ت می می

از امعینببی  پی  ببی  ثیببت مپرسببهل، امعینببی  ادارد،  رد وببدمی  اننبیم شببد  در کشببور مببدم   ر مببو)مچهبیر د 

قیببل تصصبی     مباکور  قبرارداد ایتهبی ، درآمبد    7مفبید مبید      سبب لباا  . اسبت  نشبد   اسبتفید  میلی ن...  

 بیشد.به پی  ی  ثیبت نبود  ن مشمو  میلیی  ارزش اف ند  نمی

ایرادا    

مشکال  

 مطر حه

 بیشد:به شرح ذ ل میم ترضیر رئو  مشعه  مطرح شد  

میلیببیتی   )ببید  ببل اوببته   یزمین امببور میلیببیتی ن از یم ببه )یببأ . بروورد)ببید نا ببد)ید تیب ببه سبب 1

 مویب مطیلبه میلیی  )ید غیرقینونی ن غیرناق ی از شرکت )ید ویریی می شود. نس یمه اد است 

قرارداد)ببید ایتهببی  از "رفتببه در مببواد مصت بب     بببه کببیر. توضببیحی  ن تفسببیر)ید مفببی)ی  ن اصببطه ی2

 نبود  ن داراد ابییم می بیشد.رنشر  "پرداوت محیع  میلیی 

ببی اعتمبیدد شبرکت )بید وبیریی ببه سیسبت  میلیبیتی ا بران ن عبدم رغببت             وورد)ید مغی ر سببب .  بر3

 آن )ی به  حور در بیزار ا ران می شود.

نا ببد)ید ز رمنموعببه سببیزمین امببور میلیببیتی در شببرا ی قرارداد)ببید     نحببو  بروببورد  از آننببی کببه    .4

ت یبد پرداوبت میلیبی  طبر  ا رانبی      مویبب  ا بر موضبوا      آتی بی طرفیید ا رانبی تأثیرگباار اسبت،   مه مد

تحمیبل  ترغیب شبرکت وبیریی ببه اننبیم ف یلیبت در ا بران مبی گبرددر ببه عببیر  د  بر سببب             به مهظور 

بببه شبرکت )ببید ا رانبی ن  ببی ببرآنرد )  هببه میلیبی  بببه مببیل  بببیی از       )  هبه میلیبی  شببرکتیید وبیریی   

 در قیمت قرارداد)ی می گردد. ،مواز ر قینونی

قط یبت نصبو  میلیببی     پی یبرد، تطو بل دنر  رسببیدگی،  رد)بید غیبر شببفی  سببب ا نبید )  هببه     بروو. 5

 می شود.ن صر  نقت 

بندی جمع

 کارگر ه

ن بببی  حببور  1394 /11/03قببینون برنیمببه پببهن  توسبب ه در تببیر خ   76موضببوا در کببیرگرن  کمیتببه مببید   

ان، سببهد عید شببرکت )ببید پیمینعببیر   نمی هببدگین اعحببیء محتببرم کمیتببه، موسسببه محهتببی ن )معببیر    

سیسببی  ن تنییبب ا  صببه تی، دفتببر سببرمی ه گبباارد وببیریی سببیزمین سببرمی ه گبباارد ن کمببک )ببید    تأ

ر میلیبیتی مطبرح ن مبورد بررسبی قبرار گرفبت. ببی تویبه ببه          اقتصیدد ن فهی ا ران، اتیق تیبران، سبیزمین امبو   

بهبدد ببد ر شبرح ببود کبه در صبور  عبدم ا یبیرنظر ن         یمب  پیشبهیید ن  مبی   مطرن ه در ا بر ی سبه   

اقببدام مبب ثر سببیزمین امببور میلیببیتی  ببر  مببد  دن )فتببه نسبببت بببه مشببعه  مببورد بررسببی، قحببیه در    

   مطرح گردد. 76کمیته مید  
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 5/1کد فرم: کمیته                                                      4 از 4 صفحه

 

نیمببه در ببیفتی از م سسببه محهتببی، اقببدام مبب ثر ن الزم در ا ببر وصببوص از طببر     توضببیا ا هعببه  سببب

سیزمین امور میلیبیتی صبور  نپا رفتبه اسبت، از ا بر رن، تصبمی  ببر آن شبد تبی موضبوا در صبحر کمیتبه             

 مطرح ن مورد بررسی قرار گیرد.

پیشنهاد 

 دبیرخانه

اد در  بببراد ی ببوگیرد از بروببورد سبب یمه ترتیبببیتیاتصببیذ سببیزمین امببور میلیببیتی بببی پیشببهیید مببی گببردد 

نحببو  رسبیدگی مبأمور ر میلیببیتی در انبواا قرارداد)ببی    ن بی سبته در وصبوص   الزم  ممببررا در یفبت میلیبی ،   

 .نمی دصیدر را ن ف یلیتیید شرکتیید ویریی در ا ران 

وهرست 

مستندا    

مدارک 

 پشتوانه

 :. مستهدا  قینونی مربوطه بو ژ 1

قببینون میلیببی  )ببید مسببتمی  ن قببینون اصببهح مببوادد از قببینون میلیببی     107، ن مببید  1  مببید  5مبهببد  -

 1380مستمی  مصو  

 ن فرار میلییتی موافمتهیمه )ید ایتهی  از موا میلیی  محیع قرارداد)ید  7مید   -

 1387مصو   قینون میلیی  بر ارزش ف ند  20مید   -

موسسبببه محهتبببی ن )معبببیران وطبببی  ببببه   17/12/1393رخ مبببو 0083-د /111 /-1نیمبببه شبببمیر  . 2

 قینون برنیمه پهن  توس ه 76کمیته موضوا مید  

موسسببه محهتببی ن )معببیران وطببی  بببه اتببیق      6/04/1394مببورخ  0094-د/111 /-1. نیمببه شببمیر   3

 بیزرگینی، صهی  ، م یدن ن کشینرزد ا ران

 


