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 عنوان دستور

سی  سابی  خوش شرایط  تغییر برر ساب  علی مالیات پرداخت از معافیت منظور به مالیاتی ح   قطعی واردات الح

ستورالعمل  موجب به کاال شکالت  و مالیاتی امور سازمان  02/12/1396 مورخ 530/96/200 شماره  د   ایجاد م

 اساسی کاالهای واردات برای خصوصا شده

 شرح دستور

،   (1)پیوست شماره  17/05/95مورخ  39593حسب ابالغیه وزیر امور اقتصاد و دارایی به رئیس کل گمرک کشور به شماره 

شماره     02/06/1395 مورخ 94123/183094/144/73 شالالماره بخشالالمامه ایران اسالالالمی جمهوری گمرک ست  را  (2)پیو

شمول  کاال اظهار ،95 سال  شهریورماه  دوم از که نمود اعالمصادر و   ساب علی مالیات م   4 میزان به کاال قطعی واردات الح

و یکی از شالالروم معاتیا از ای   شالالد خواهد گمرکی اظهارنامه در ممدرج ورودی حقوق و گمرکیارزش مجموع از رصالالدد

سابی ا  مالیات را سازمان امور مالیاتی اعالم کرد.  مموم به دریاتا گواهی خوش ح شمامه   4-2بمد طی ز   امور سازمان بخ

یکی از شرایط خوش حسابی، ارائه اظهارنامه سال مالی قبل ذکر شده   15/06/1395 مورخ 516/95/200 شماره به مالیاتی

 (3)پیوست شماره بود. 

شمامه  ابالغ با اخیرا لک  شماره   02/12/1396 مورخ 530/96/200 شماره  به مالیاتی امور سازمان  کل رئیس بخ ست  )پیو

صد  4 مالیات که حسابی خوش مودیان جدید مشخصات   ،(4 صالح  کممد،نمی پرداخا را واردات الحساب  علی در   بر. شد  ا

ساس  ای  ساب  و اظهارنامه اخیر سال  سه  در باید مودی ا   و تروش حاوی(( واردات) بازرگانی تعالیا دارای)زیان و سود  ح

سلیم  مقرر موعد در را درامد شمد  نموده ت شته  تعالیا سال  سه  از کمتر که مودیانی. با شمد  دا شمد نمی حساب  خوش با .  با

 در تخصصیکارگروه تشکیل و وگوگفا شورای دبیرخانه در بررسی به ممتهی که داشا بدنبال را اعتراضاتی  موضوع  همی 

 .گردید 97 ماه خرداد 13 تاریخ

 

 سابقه موضوع :نوشت پی

شمامه  سالمی  جمهوری گمرک 02/06/1395 مورخ 94123/183094/144/73 شماره  بخ  سوی  از ، در زمان ابالغایران ا

صادی  تعاالن سی  ضم   و شد  واقع انتقاد مورد اقت سی   برر شما ضوع  شورا،  کارگروه در کار سه   مو ستورجل  شورای  ام 61 د

 آثار بر ناظر بخشالالالمامه، بر وارد ایرادات مهمتری . گرتا قرار 26/07/1395 مورخ خصالالالوصالالالی بخش و دولا وگویگفا

 موجب نهایتا که بود آن تورمی آثار متعاقبا و وارداتی کاالهای شده تمام قیما بر واردات الحساب علی مالیات نرخ اتزایش

  .گردید می کاال قاچاق بیشتر شیوع بالمتیجه و کاال قانونی واردات ترایمد شدن گرانتر

 ترار از جلوگیری جها مماسالالب قرار تشالالکیل کارگروه به ممرور تعیی  راهکار به شالالورا ام 61 جلسالاله در ماخوذه تصالالمیم

 .حاصل گردیددیگران،  بازرگانی کارت از استفاده طریق از مالیاتی

سه  در سخ  درمالیاتی  امور سازمان  نمایمدگان گردید، برگزار 13/02/1396 تاریخ در که مزبور کارگروه جل شکالت  به پا  م

 هایبمگاه مشکل رتع جها در و مثبا نگاه با را 516/95/200 شماره دستورالعمل سازمان، ای  که نمودند اعالم مطروحه

صادی  سا  نموده تهیه اقت ساب  خوش مودی تعریف با که. ا ستورالعمل  در ح صادی  تعال هر که ترتیب بدی  مذکور د  اقت

 واردات الحساب علی مالیات پرداخا از معاف نماید می دریاتا حسابی خوش گواهی سازمان از نماید، ارائه نامه اظهار که

 بازرگانی کارت دارندگان کلیه" که گردد اصالح  نحوی به دستورالعمل  که دادند مساعد  قول ضمما شد.   خواهد قطعی

شمامه  بر ناظر ابهامات اهم رتع به توجه با لذا "شد  خواهند معاف مذکور مالیات پرداخت از شده  بندی رتبه  با بخ

شماره      .یاتا خاتمه موضالالوع مالیاتی، امور سالالازمان نمایمدگان مبسالالوم توضالالیحات ست  صه مذاکرات و  : 5)پیو خال

صوبات   شورا مورخ      61م ست  ش صه و  26/07/95امین ن سه  مذاکرات خال ست      کارگروه جل ش صوبه این ن پیگیری م

 .(13/02/96 مورخ
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ایرادات و 

 مشکالت

 با ذکر   ایران اسالالالالمی جمهوری گمرک 02/06/1395 مورخ 94123/183094/144/73 مارهبمد ب بخشالالالمامه شالالال

شده "پس از عبارت  "طالیی رتبه دارای"عبارت  سازد      ،"کارت های بازرگانی رتبه بمدی  ضوع را متبادر می  ای  مو

  بمدی  رتبه  برای که  داوطلبانی که تمها دارندگان کارت های بارتبه طالیی از معاتیا مقرر بهره ممد هسالالالتمد لیک               

  لذاتلقی می گردند؛  حسالالاب خوش مودی اسالالاسالالا ،بازرگانی ایران اتاق به حسالالاب مفاصالالا تسالاللیم با نمایمد می اقدام

و هر سه گروه    اسا  اعتبار تاقد ،معاتیابهره ممدی از  برایالیی، سیمی  یا برنزی(  بر اساس رتبه )ط  ایشان  تفکیک

 حائز شرم معاتیا می باشمد.

  ستمر  بهبود قانون 3 و 2 مواد احکامعدم رعایا مهم دیگر، ایراد سب  محیط م سازمان امور مالیاتی      کار و ک سط  تو

شورای گفا      ضوع در  شد که علی رغم ایمکه مو سا،          می با شته ا سابقه طرح دا صی نیز  صو وگوی دولا و بخش خ

سال           شمامه  صی در مورد مفاد بخ صو سازمان و تعاالن بخش خ صورت گرتته بی   ، اقدام به 95بدون لحاظ تواتقات 

 صدور بخشمامه جدید می نماید.

  های سال از تعالیا و ارائه صورتگردد در موضوع صدور گواهی خوش حسابی و اتزایش شرم یک مالحره میضمما

مشکالتی برای تعاالن بخش خصوصی خصوصا واردکممدگان کاالهای اساسی ایجاد شده اسا؛ چرا   سال،   مالی به سه 

  درصد  4 پرداخا و اسا  درصد  3 از کمتر حالا تری خوشبیمانه  در تعالیا ای  خالص سود که بما به اظهار ایشان،  

  کمد بسیار را تعالیا ای  مالی گردش ایمکه ضم  بود خواهد اقتصادی تعال بردوش مضاعف بار الحساب  علی مالیات

شماره     .کمد می دور انتفاع از و کرده ست  صنعت، معدن و تجارت به رئیس    6)پیو صادی وزارت  : نامه معاون امور اقت

 .(سازمان امور مالیاتی

ه تمریم بازار کاالهای اساسی،    راوریزان اقتصادی هم های اصلی دسا اندرکاران و برنامه  با توجه به ایمکه یکی از دغدغه لذا 

شد،        با توجه به نوسانات اخیر قیما ای  کاالها در   همچمی حساس و ضروری و همچمی  بهبود تضای کسب و کار می با

ضی از ایجاد و تجمیل هزیمه    می ،ای  اتزایش به بازار داخلیبازار جهانی و به ممرور جلوگیری از اثرات  سا به نحو مقت بای

 های مازاد بر قیما ای  اقالم جلوگیری نمود.

جمعـــبندی 

کارشناسی کارگروه

مــورخ 

13/03/97 

  گمرک و مالیاتی امور سالالازمان، تجارت و معدن صالالمعا، وزارت و اقتصالالاد وزارت از نمایمدگانی حضالالور با که کارگروه ای 

 گردید. برگزار خصوصی بخش هایتشکل اعضاینیز  و ایران اسالمی جمهوری

 چه صدور بخشمامه جدید و تغییر شرایط خوش حسابی     علا که پرسش  ای  به پاسخ  در مالیاتی، امور سازمان نمایمدگان 

 اطمیمان برای سازمان  که دارد وجود مصرف  یکبار بازرگانی های کارت از استفاده  از شواهدی  مد کهداشت  اذعان اسا  بوده

همچمی  اشالالاره مودند که   .اسالالا داده قرار قبل سالالال سالاله مالی های صالالورت ارائه را حسالالابی خوش شالالرم بیشالالتر، خاطر

  اقدام بعد سال  در ولی اند شده  حسابی  خوش شرایط  مشمول  و اند کرده نامه اظهار ارائه به مبادرت اسفمدماه  در اشخاصی  

 لیک  ایشان آمار مشخصی از ای  ادعا اظهار نممودند. .اند نموده مالیات پرداخا عدم و واردات به

مالیاتی به تعهدات قبلی خود در جلسات پیشی      اموراوال سازمان  نهایتا جمعبمدی موضوع به ای  ترتیب صورت گرتا که   

 میزان به کاال قطعی واردات بالحسا علی مالیات وصول  از اساسی   کاالهای شدن  مستثمی پیشمهاد  پایبمد باقی بماند و ثانیا 

صد  4 صالح  و گمرکی ارزش در ستورالعمل  ا صالح   مالیاتی امور سازمان  02/12/1396 مورخ 530/96/200 شماره  د )یا ا

بخشمامه اولیه گمرک( و نیز اصالح شرایط خوش حسابی به نحویکه در دستورالمل قبلی آمده بود، توسط دبیرخانه تهیه و      

 .گرددارائه  12کمیته ماده تدوی  گردد و به صح  
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پیشنهادات 

 دبیرخانه

(1) 

گمرک جمهوری اسالمی ایران    02/06/1395 مورخ 94123/183094/144/73 شماره  بخشنامه اصالح بند )ب(  

  مورخ 39593 شماره  به کشور  گمرک کل رئیس به دارایی و اقتصاد  امور وزیر ابالغیه بند )ب( و به طریق اولی

یات علی                   ، مبنی بر 17/05/95 ــده از پرداخت مال بازرگانی رتبه بندی ش معافیت کلیه دارندگان کارت های 

 الحساب واردات کاال؛

(2) 

به نحویکه شرایط    گردد اصالح  مالیاتی امور سازمان  02/12/1396 مورخ 530/96/200 شماره  دستورالعمل 

  ود بازگردد یعنی کفایت ارائهبه آنچه که پیشتر مورد توافق قرار گرفته ب  4-2حسابی مندرج در بند  خوش

 15/06/1395 مورخ 516/95/200 شماره دستورالعملمالی قبل مطابق  سال اظهارنامه

 یا

شماره    ستورالعمل  صالح گردد و واردکنندگان     02/12/1396 مورخ 530/96/200 د سازمان امور مالیاتی ا

صنعت، معدن و تجارت با کد تعرفه معین(        کاالهای  ست اعالمی وزارت  سی )مطابق فهر سا شمول   ا از  

 معاف گردند. مزبوردستورالعمل  4-2شرایط بند 

 

مدارک و 

 مستندات

  17/05/1395مورخ  39593ابالغیه وزیر امور اقتصاد و دارایی به رئیس کل گمرک کشور به شماره  -1

 گمرک جمهوری اسالمی ایران 02/06/1395 مورخ 94123/183094/144/73 شماره بخشمامه -2

 مالیاتی امور سازمان 15/06/1395 مورخ 516/95/200 شماره دستورالعمل -3

 مالیاتی امور سازمان 02/12/1396 مورخ 530/96/200 شماره دستورالعمل -4

 مصوبه  پیگیری کارگروه جلسه  مذاکرات خالصه  و 26/07/95 مورخ شورا  نشسا   امی  61 مصوبات  و مذاکرات خالصه  -5

 (.13/02/96 مورخ نشسا ای 

مورخ  51033/60به شالالماره  مالیاتی امور سالالازمان رئیس به تجارت و معدن صالالمعا، وزارت اقتصالالادی امور معاون نامه -6

23/02/1397 

 


