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 28/05/98 تاریخ (  2رویه اجرایی )دستور جلسه شماره   -مقررات شناسه

 عنوان 
پروژ هاای عمرانای مشاارکتی حاوزه      در و سود حاصل از آن سرمایه گذاری از بر ارزش افزوده مالیات دریافت بررسی مشکل

  صنعت احداث

مرجع طرح 

 موضوع
 خصوصی بخش و دولت گفتگوی عضو شورای عنوان به پارس راهان آباد المللی بین گروه

 شرح دستور

میی  همچنیین واردات و صیادرات  ه هیا ت  یق      بر عرضه کاالها و ارائه خدمات واین نوع از مالیات،  ، مالیات بر ارزش افزودهطبق 

 و سازماه امور و یا خدمت از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج هستند تواه اثبات نمود که کاال هستندمواردی که نمی و  گیرد

سیرمایه گیذاری و سیودهای     حقوق مالی و امتیازات میالی ماننید   ،یکی از  ه مواردها مالیاتی را أخذ نماید. تواند از  همالیاتی نمی

 28004بخشینامه شیماره    (18بنید    درع یت  . بیه همیین   نیستند باشد که اساساً مشمول مالیات بر ارزش افزودهاز  ه میحاصل 

صیادره از سیوی سیازماه امورمالییاتی      "افزوده ارزش بر مالیات قانوه مورد در سواالت به پاسخ"تحت عنواه  12/07/1388مورخ 

 اوراق درییافتی  سیود  بانکی، سپرده سود و جوایز ارزی، های دارایی تس یر بیمه، دریافتی خسارت از حاصل در مد"چنین  مد که 

 خیدمات  ارائیه  از حاصیل  ازای مابیه  لییکن  .باشاد  می معاف عوارض و مالیات پرداخت از گذاری سرمایه از حاصل سود مشارکت،

 و خسیارت  بارگیری، و تخ یه ،(دوموراژ کانتینر توقف حق انبارداری، بندی، بسته بازاریابی، و توزیع ارزیابی، ای،مشاوره کارشناسی،

 پرداخیت  مشیمول  صیادره  های دستورال مل و قانونی ترتیبات رعایت با  سیابانی دستمزد و نمایشگاهی بار، اضافه کرایه به غرامت

در پیروژه هیای    ه سازماه امور مالییاتی سیرمایه گیذار را کیه    ممیزالیکن ( 1)پیوست شماره  ".بود خواهد مت  قه عوارض و مالیات

. بیه طیور ملیال شیرکتی طبیق قیانوه       می دانند مشمول مالیات بر ارزش افزودهکرده است،  و تامین مالی ، سرمایه گذاریعمرانی

ت  زادراه مشارکت و تامین مالی  ه خامسکن و وزارت راه و شهرسازی در ساحداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری با بانک 

 در ایین راسیتا   ،و پس از بهره برداری و با دریافت عوارض نسبت به اصل سرمایه و سود موردانتظار اقدام نمیوده را انجام داده است 

ولی سود شرکت که در این راه مشارکت نموده، مشمول مالیات  شدهز م افیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردار سود بانک مسکن ا

 ی که در موضوع واحد تامین مالی کرده اند، دو نگاه متفاوت مالیاتی وجود دارد. بر ارزش افزوده شده است و در واقع بین دو مود

 به شرح ذیل می باشد:  أخذ شده است، پاسخ  امور مالیاتی طی است المی که از دفتر فنی سازماهالزم به ذکراست 

قانوه مالیات بر ارزش افزوده، برقراری عوارض به در مدهای مأخذ محاسبه مالیات ، سیود سیهام شیرکت هیا،      50به موجب ماده "

سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عم یات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتبیاری غیربیانکی مجیاز، توسی      

میورخ   28004( بخشینامه شیماره   18کیه در ایین راسیتا نییز بیه موجیب بنید         شوراهای اسالمی و سیایر مراجیع ممنیوع اسیت     

سود حاصل از سرمایه گذاری و....، از پرداخت مالیات و عیوارض ارزش افیزوده تصیری     م افیت در مد حاصل از .....   12/07/1388

ور با م حوظ نظر داشتن شیرای  فیوق   . ضمناً با توجه به بخشنامه و دستورال مل ها، وظیفه تطبیق مصادیق مقررات مزبشده است

 ( 2)پیوست شماره  "الذکر بر عهده ادارات مالیاتی  واحدهای اجرایی( است.

از شیورای   خصوصیی  بخیش  و دولیت  گفتگیوی  عضو شیورای  عنواه به پارس راهاه  باد الم  ی بین گروهبا عنایت به مطالب فوق 

 گفتگو درخواست نموده است تا  حل این مشکل در دستور کار قرار گیرد.
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ایرادات و 

 مشکالت مطروحه

 رئوس نظرات معترضین به شرح ذیل است:  

درصد مالیات بر ارزش افزوده از سود سرمایه گذاراه در اجرای طرح های عمرانی دریافت می گردد که در نتیجه بیا احتسیا    9. 1

درصد از سود دریافتی که پس از گذشت چندین سال عایید   34درصد مالیات بر ارزش افزوده عمالً  9مالیات عم کرد و درصد  25

ر شود، مشمول مالیات است، در صورتی که اگر  ناه منابع نقدینگی خود را جای همکاری و مشیارکت بیا دولیت د   سرمایه گذار می

 ری نمایند، از م افیت مالیاتی برخوردارند.گذاها سپردههای عمرانی، در بانکاجرای طرح

یی ندارد، حال ییک سیرمایه گیذار    این بحث جا این بحث هستند و پیمانکار اصالً در شرکت احداث و کارفرما دو رکن اص ی در. 2

   ی دو شخصیت جدا از هم ر ا دارند.تواند پیمانکار هم باشد ولمی

 . طبق است الم صورت گرفته از سازماه امور مالیاتی بر م افیت سود سرمایه گذاری تصری  شده است. 3

جمع بندی 

کارگروه 

  کارشناسی

در اتاق ایراه و با حضور نمایندگاه اتاق ایراه، سازماه برنامه و بودجیه،   25/04/98موضوع در ج سه کارگروه کارشناسی در تاریخ 

هیای  امورمالیاتی، شورای همیاهنگی تشیکل  ناهای حمل ونقل کشور، سازماه ی،  شرکت ساخت و توس ه زیربشهرساز وزارت راه و

پیارس و انجمین پیمانکیاراه     راهیاه   بیاد  الم  یی  بین مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور، سندیکای شرکت های ساختمانی، گروه

در صیحن اصی ی شیورای    سازماه امور مالییاتی   88بخشنامه سال  18اجرای بند  عمرانی ایراه بررسی گردید و مقرر شد پیشنهاد

 اهم نظرات در جلسه کارگروه کارشناسی به شرح ذیل است:  مطرح گردد.  12گفتگوی دولت و بخش خصوصی و یا کمیته ماده 

  :نماینده سازمان امور مالیاتی

 11اساس تامین میالی در بنید   عبدالرضا عچری، مدیرکل دفتر رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده سازماه امور مالیاتی بیاه نمود 

الحسینه  های قیرض های اعتباری و صندوقها، موسسات و ت اونیخدمات بانکی و اعتباری بانک:  مده است که اش ار دارد  12ماده 

ی نی قانوه گذار بیرای میا مشیخر کیرده اسیت کیه چیه اشخاصیی          ،ات بر ارزش افزوده م اف استاز مالی مجاز و صندوق ت اوه

هم که از بانک مرکزی مجوز ندارند و تامین  را مالیاتی موسسات غیر مجاز سازماه امورست به ذکر امشمول م افیت هستند. الزم 

در الیحیه مالییات بیر ارزش    پیشنهاد می شود  کنند را مشمول م افیت مالیاتی نمی داند چه برسد به سایر اشخاص.  لذا میمالی 

هم م اف  همچنین اگروجود دارد، در  نجا م اف گردد.  12ماده  11افزوده تفسیر را از ما بردارید و اگر سرمایه گذار به غیر از بند 

و هم  ه  می کنند و سهم پیمانکاری مشخر شود زیرا شرکت هایی هستند که هم سرمایه گذاریگذاری باشند باید سهم سرمایه

 هستند.   از هم بخش متفاوت 2 این کار را به عنواه پیمانکار انجام می دهند که

 پیشنهاد دبیرخانه

ارج هستند و ایین موضیوع نییز بیه     سرمایه گذاری و سودهای حاصل از  ه اساساً از شمول مالیات بر ارزش افزوده خاز  نجایی که 

تیر از سیوی    فتصری  شده است، لذا پیشنهاد می گردد این موضوع شفا 12/07/1388مورخ  28004شماره درستی در بخشنامه 

 سازماه امورمالیاتی مورد تاکید و ابالغ مجدد قرار گیرد تا ممیزاه مالیاتی از برخورد س یقه ای در این موضوع خودداری نمایند. 

فهرست 

مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 و؛ " 12/07/1388مورخ  28004بخشنامه شماره  شماره  18قانوه مالیات بر ارزش افزوده و بند  "مستندات قانونی به ویژه  .1

 . شرکت  بادراهاه پارس خطا  به اتاق بارزگانی ایراه 29/10/97ص/   مورخ /97 -2251. نامه شماره 2
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