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 دستور
 (1)دستور جلسه  -و رویه اجرایی مقررات

عنههههوان  

 دستور
 1394 مستقیم های مالیات قانون 147 ماده 3 تبصره از ناشی مشکالت به اعتراض مراتب بررسی

شرح 

 دستور

 پااریر  شاار ی  خصااو  در 147 ماااده 3 تبصااره عنااو ن بااه بناادی ،1394 مصااو  مسااتمیم هااای مالیااا  قااانون در

 قابا   پرد ختا   هاای  هزیناه  پاریر  " کاه  د رد  شاعار  تبصاره   یا  .  سا   شاده   ضااهه  مالیاات   قباو   قابا   های هزینه

 بااه منااو  باااا بااه ریااا  میلیااون 50 مبلاا   ز نشااود،  نجااا  تهاااتری شاایوه بااه کااه قااانون  یاا  موضااوع مالیااات  قبااو 

 خودشاان  ناا   باه  بایسات   هروشانده  و خریاد ر  دیگار  عباار   باه  ".باشاد  ما   باانی   سیساتم  طریق  ز تسویه یا پرد خ 

 هزیناه  عناو ن  باه  تاا  گیارد  صاور   باانی   سیساتم  طریاق   ز بایاد  نیاز  مرباو   هاای  پرد خا   و نمایناد  معامله به  قد  

 .شود پریرهته قبو  قاب 

 و( هزیناه   نجاا   و خادما   و خریادکاا )  قتصاادی  مباادا   در بیشاتر  شاااهی    یجااد  ر ساتای  در تبصاره   یا   چند هر

 تجاار   قاانون  طباق  و تجااری  عار   در لایی   د رد؛ ضارور   هاا  هزیناه   نجاا   و معاامت   صات   آزمای  ر ست   میان

( ظهرنویساا )  مضااا  و مهاار بااا ر  مشااتریان  ز دریاااهت  هااای چاا  خااود، هااای خریااد باار ی تو ننااد ماا  هااا شاارک 

 باه  هارو   و خریاد  پاریر   و موجاود   قتصاادی  شار ی   باه  توجاه  باا  بااز ر،  عار   در کاه  نمایناد  معاملاه  طار   تتوی 

  ز  ساتااده   میاان  هاا  شارک   بار ی  لار   گاردد؛  ما   وصاو   طاوان   صاور   باه  و تااخیر  باا  ها چ  بعضاً نسیه، صور 

 ما   قار ر   . .ق 147 مااده  3 تبصاره  تمابا   در  مار   یا   و ناد رد  وجاود  معاامت   بار ی  تنهاای   باه  شارک ،  خاود  چ 

 .گیرد

 باا  تجااری،  و تولیادی  هاای  هعالیا    د ماه  و  شاتاا   حاا   جها   در  ناد،  نماوده  درخو سا    قتصاادی  هعالی  بنابر ی 

 ر ه تبصاره،   یا   در باازنگری  باا  آیاد،  پای   آیناده  در  سا   ممیا   کاه  دیگاری   حتماال   ماو رد  و مشی   ی  به عنای 

 .گردد بین  پی  خصو   ی  در حل 

ایرادات و 

مشکالت 

 مطروحه

 چاا  خاارو  و ورود چنانچااه لاار  باشااد، ماا  باناا   ینترناا  و POS دسااتگاه چاا ، معنااای بااه بااانی  سیسااتم. 1

 باا  عملیاا    ز مصاد ق   هام  چا   کاردن  خار   باشاد،  ردیااب   قابا   و شاود  ثبا   هاا  شرک  دهاتر در مشتریان دریاهت 

 با مت  قانون ماایرت  ند رد، لر  خر  کردن چ  باید مورد پریر  قر ر گیرد.  و باشد م  بانی  سیستم

  مااور سااازمان تاساایرهایبااه سااب   1394 مسااتمیم هااای مالیااا  قااانون 147 ماااده 3 بصاارهت  ز ناشاا  مشاایت . 2

 .باشد م   ستم  شور ی مجلس وظایفجمله   ز قانون تاسیر که صورت  در ، یجاد شده  س  مالیات 

 آزمااای  ر ساات   میااان و  قتصااادی مبااادا  در بیشااتر شااااهی   یجاااد ر سااتای در  . .ق 147 ماااده 3 تبصااره. 3

  هاد    همچنای   و باشاد  نما   تبصاره   یا   باا  منطباق  شاود،  ما   عما   آنچه لیی   س ، شده تصوی  معامت  صت 

 . شود نم  تامی  نیز گر ر قانون

بندی جمع

کارگروه 

مورخ 

29/09/95  

  تاااق  ز نمایناادگان  حضااور بااا و  یاار ن  تاااق در 29/09/95 تاااریخ در 76 ماااده کمیتااه کااارگروهموضااوع در جلسااه 

  یاار ن، نساااج  صاانایع  نجماا   یاار ن، خبااره حسااابد ر ن  نجماا  رساام ، حسااابد ر ن جامعااه بیرجنااد،  تاااق  یاار ن،

 بااا پایااان درطاارو و بررساا  گردیااد.   هاارز د کاشاا  شاارک  و کشااور ساار می  و کاشاا  تولیدکنناادگان صاانا   نجماا 

 درمعترضاای   پیشاانهاد و باشااد ماا  و رد  یاار د  صاا  کااه بااود شاارو باادی  بناادی جمااع مطروحااه، مباحاا  بااه توجااه

 .شود مطرو76 ماده کمیته  صل  صت 
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پیشنهاد 

 دبیرخانه

 در شاااهی    یجااد  ر ساتای  در مالیاات   دساتور لعم   یا   بخا  خصوصا   هعاالی    باا مشاارک     مالیاات    ماور  سازمان

 تدوی  نماید.  لسابق ه  کما مشتریان چ  نمودن خر   میان و  . .ق 147 ماده 3 تبصره  جر ی

فهرست 

مستندات و 

مدارک 

 پشتوانه

  ؛"1394 مستمیم های مالیا  قانون 147 ماده 3 تبصره" بویژه مربوطه قانون  . مستند  1

 تاااق  76رخانااه کمیتااه ماااده  بازرگااان  بیرجنااد خطااا  بااه دبی  تاااق  4/09/95/ لااف مااور  493/95نامااه شااماره . 2

  یر ن؛ و

 تاااق  نجماا  صاانا  تولیدکنناادگان کاشاا  و ساار می  خطااا  بااه      29/09/95مااور   95/د/1316. نامااه شااماره  3

 بازرگان   یر ن. 

 


