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 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 76موضوع ماده  کمیته 05/11/1394 دستور جلسه مورخ 

 (1دستور جلسه ) -قانون شناسه دستور

     کشاورزی با نرخ صفردرخواست محاسبه مالیات بر ارزش افزوده سموم  بررسی مراتب عنوان دستور

 شرح دستور

مبناار باار ا ن ااه اتاابب ببزرگاابنر ت ااران  همچناای  گبن سااموم  تولیدکننااد صاانب   انجماا  درخواساا بنااب باار 

از پرداخا  مبلیابب بار    1 1387مصاو    قابنون مبلیابب بار ارزف افا  د      12مابد    3کشاب رز  بباب بناد     سموم

درصااد مااواد ا لیااه    60تولیدکنناادگبن در زمینااه خر ااد  ااد د لاای   ارزف افاا  د  مفااب  از مبلیاابب ه ااتند  

... کاه از داخا  کشاور تابمی  مار       ب ته بند  از قبیا  ماواد پتر مایمر  ماواد همارا    ار    لیبا   کابرت           

ه افا ا   قیما  ساموم داخلار مار      کاه الن ب اه منجار با    مار ببماند    ارزف اف  د   %9مل م به پرداخ   ؛گردند

بر ااب  ارداب تاابمی  ماار گااردد   ماابب ر   گاار بیشاار از سااموم مااورد نیاابز در کشااور از بااه اباابرب د  د گاارد

می  ماود   در نتیجاه قیما  تمابم ماد       تا  باب ارز نزاد     واد ا لیاه نن بب اد از پتر مایمر   ما    تولید داخ  اسا  

  هاب  نن  اگار ساا از مبلیابب بار ارزف افا  د  مفاب  ببماد  لار ن ابد         ن ببالتر از محصوالب  ارداتر اسا   لا ا   ن

ر  را بااب ارز سااموم نماابد  مصاا  کااه  اردکنناادگبن ؛ در اابلرمتضاارر ماار مااوندمفااب  نببمااد  تولیدکنناادگبن 

 ساموم لا ا ب تار اسا  کاه       اسا  مب ند که ا   امار رقببا  باب ننابن را دمابر مشا   نماود         مببدله ا   ارد مر ن

 بب نرخ صفر مشمول مبلیبب بر ارزف اف  د  گردد.

کاابه  سااب  سااموم کشااب رز  بااه   پاای  نااو ح ال حااه مبلیاابب باار ارزف افاا  د  17در ماابد   از سااو  د گاار

رج مااد  انااد   ببراب ز  اا  محی اار   ب دامااتر   توسااه بااه ساا م  سبمفااه از بیاا  مفبفیاا  هااب خااب  یاام

 :به مرح ز ر قبب  بررسر اس سه نگب  از اهند گرف . ا   موضوع خومشمول مبلیبب قرار 

ز اارا از مفبفیاا  مبلیاابتر بااه نفاا  تولیااد کننااد  خواهااد بااود سااموم کشااب رز  نااد   خاار ج از نگااب  تولیااد کن. 1

فاب  از مبلیابب مار    ملای   محصاول تولیاد ماد       ؛ساموم مماواد ا لیاهش مشامول مبلیابب مار ماوند       ن بد  هب  

ر کشااب رز مبلیاابب را مخاا  ماار   از مصاار  کننااد   فنااناادتولیدکندر نتیجااه بااب مشاامول ماادن نن  د کااه ببماا

 نمب د.

ضاارر  مصاار  کننااد  ه باامنجاار بااه افاا ا   قیماا  نن   از مفبفیاا  مبلیاابتر سااموم نگاب  کشااب رز  خاار ج  . از 2

 کشب رزهب قبدر به پرداخ  مبلیبب بر ارزف اف  د  نیواهند بود.ن ب ر  فنر کشب رز مر ببمد ز را 

نارخ صافر باد   مفناب      م ببماد  فرمخا  مبلیابب ساموم باب نارخ صا      ب تر اس  کاه  . از نگب  کشب رز   تولیدکنند   3

قابنون مبلیابب بار ارزف افا  د       13مبنناد مابد      ؛شباه ماید  م اترد ماود    مر بب  ا   داخ  مد  مبلیبب پرکه 

 .صبدراب م بنی م مبلیبب بر ارزف اف  د  در خصوص

کاه   اسا  بار ا ا    پیشان بد     کشاب رز   بارا   مب ا  از تولیدکنناد  داخلار     باب توساه باه نگاب  ساوم        بنببرا  

گیاارد   باارا  اسااتفبد  از  سااموم کشااب رز  در ال حااه مبلیاابب باار ارزف افاا  د  در فصاا  مفبفیاا  هااب قاارار     

ال حااه مبلیاابب باار ارزف افاا  د   کاار گااردد   بااه سااموم   20در ماابد    پرداخاا  مبلیاابب در صاابدرابم اابنی م 

مبلیابب بار ارزف افا  د     »: کاه  منای  نماد  اسا     20مبنند دار  در بیا  کشاب رز  نگر  اته ماود  در مابد       
انااواع دار هااب  درماابنر مان اابنر   یااوانر   گیاابهرش   کبالهااب      دپرداختاار ببباا  خر ااد ن اابد  هااب  تولیاا  

 «مصرفر درمبنر تولید داخ  بب ارائه اسنبد   مدارک مثبته م ترد مر گردد.

                                                           
  1387قبنون مبلیبب بر ارزف اف  د  مصو   12مبد   3بند  1

 مر ببمد: همچنی   ارداب نن ب     مورد از پرداخ  مبلیبب مفب  ارضه کبالهب  ارائه خدمبب ز ر  »

 محصوالب کشب رز  فرن ر  نشد ؛ -1
 دام  بیور زند   نب  بن  زنبور ا    نوغبن؛ -2
 « ... انواع کود، سم، بذر ونهال؛ -3
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ایرادات و 

مشکالت 

 مطروحه

 ببمد:مررئوس مش  ب م رح مد  از سو  مفترضی  به مرح     

می  سااموم دفاا  نفاابب در بیاا  کشااب رز   برانااه پرداخاا  ماار  بلیبن متماابد  د لاا  باارا  ت یااه   تاا ساا. 1

نمود که در  بل  بضر بب توقف پرداخا   براناه    ضا  مبلیابب بار ارزف افا  د  ن ابد  هاب  تولیاد ارضاه ا ا             

  ا ا  امار باب موضاوع اسارا        ارداتار از دسا  داد  اسا      ساموم سموم م  ا  رقاببتر خاود را در م ب  اه باب      

 .برنبمه هب   سیبس  هب  کلر اقتصبد م ب متر مرتبط بب بی  کشب رز  در تفبرض مر ببمد

داخلار  خ اراب نبمار از اساتفبد  ساموم کشاب رز         کنتارل   ناابرب بار تولیاد ساموم داخلار      بب توساه باه   . 2

ارداتار دارا   اداق  اساتبنداردهب    ساموم   هار مناد کاه    ب یبر کمتر از ساموم  ارداتار بار کیفیا  مار ببماد        

کمار از ار پاب کاه دارا  کیفیا  بابالتر  مار ببماد          میا ان   مار ببماند     هناد    ینار ه تند؛ لی   اغلا  م 

  ارد مر گردد.  

محاایط ز  ااتر   ماامول مبلیاابب باار ارزف افاا  د  باار سااموم کشااب رز  نماار تااوان مشاا  ب     بااب اباا ار . 2

 ب دامتر را    نمود.

درصااد ماار ببمااد  فناار سب گااب  باابال ر ناادارد   باارا    3کمتاار از   محصااوالب ارگبنیاا  در کشااورهب. میاا ان 3

ز ارا زمیناه بارا  تجابر د گار کشاورهب ا جابد          توسیه خر ج از مفبفی  نبب اد بحاا از کشاب رز  ارگبنیا  نماود     

 مر گردد.

ز اارا مناابب  ماابلر د لاا  از مفبفیاا  سااموم از مبلیاابب باار ارزف افاا  د  خ اابرتر بااه د لاا   ارد نماار کنااد  .  4

 بر ب مخ  اوارض از ا   بی  تبمی  مر گردد.

. ن بد  هب  سموم کشاب رز  نبب اد گاران ببماد ز ارا صانف  تولیاد ساموم نوپاب مار ببماد    ارداب   قبمابب             5

 را اف ا   مر دهد.

بندی جمع

 کارگروه

  بااب  ضااور   6/10/1394خ قاابنون برنبمااه پاانجا توساافه در تاابر      76موضااوع در کاابرگر   کمیتااه ماابد     

انجماا  تولیدکنناادگبن سااموم   دفاا  نفاابب نباابتر  ساابزمبن  فاا  نببتاابب   نمب ناادگبن ااضاابت محتاارم کمیتااه  

موس ه پاو ه  هاب  برنبماه ر ا    زارب س ابد کشاب رز   اتابب ببزرگابنر ت اران  کمی ایون تیصصار اتابب             

بناد  باد   مارح    سما   م ر  اه در ا ا  سل اه   ا ران  م رح   مورد بررسر قرار گرفا . باب توساه باه مبب اا      

   بااب توسااه بااه ا ن ااه هنااوز ال حااه مبلیاابب باار ارزف افاا  د  در کمیتااه  صاا  موضااوع  ارد ماار ببماادا د کااهبااو

 در صااح  کمیتااه م اارح مت بضاایبنپیشاان بدهب    اساا باارح   بررساار در  اابل تیصصاار هیاا ب د لاا  

 .  گردد

پیشنهاد 

 دبیرخانه

 اتیب  گردد تب:پیشن بد مر مود ترتیببتر 

قابنون مبلیابب    12ممابد    ال حاه مبلیابب بار ارزف افا  د      17مابد   فیا  هاب در   ببه فصا  مف سموم کشب رز   .1

 ؛ببزگردد ب ر   ن بل  در کنبر کود ش1387بر ارزف اف  د  مصو  

 ال حااه مبلیاابب باار ارزف افاا  د  20در ماابد   در کناابر دار هااب  درماابنر سااموم کشااب رز  بااه بااور خاابص . 2

 ببب  خر د ن بد  هب  تولیدشم . کر مود

فهرست 

مستندات و 

مدارک 

 پشتوانه

  17ماابد  "  "1387قاابنون مبلیاابب باار ارزف افاا  د  مصااو    12ماابد   "مربوبااه بااو و  م ااتنداب قاابنونر. 1

 ؛ "ال حه مبلیبب بر ارزف اف  د  20

خ ااب  بااه اتاابب ببزرگاابنر     انجماا  تولیدکنناادگبن سااموم    15/06/1394مااورخ  94-218نبمااه ماامبر   . 2

  ؛  صنب    مفبدن   کشب رز  ت ران

اتاابب ببزرگاابنر  صاانب    مفاابدن   کشااب رز  ت ااران     13/07/1394مااورخ /الااف/ب9621/94نبمااه ماامبر   . 3

 .خ ب  به ر یح سبزمبن امور مبلیبتر
 


