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 04/12/99 تاریخ (1شماره )دستور جلسه  –مقررات و رویه اجرایی  شناسه

  ود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادراتمالیاتی س معافیتبررسی  عنوان 

   کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران،های نفت، گاز و پتروشیمی ایران اتحادیه صادرکنندگان فراورده مرجع طرح 

شرح 

 دستور

سعه  هایبرنامه دائمی احکام قانون 45 ماده( ب) بند طبق شور  تو صوب  ک شی  ارز نرخ تفاوت سود " 10/11/1395 م سعیر  از نا  ارز ت

 شللماره بخشللنامه صللدور با قانون، از بند این اجرای جهت مالیاتی امور سللازمان. "اسللت معاف مالیات هرگونه از صللادرات از حاصلل 

 در توجه قاب  نکات بخش از( 1) بند)را 1393/ 22/06 مورخ 524/93/200 شللماره دسللتورالعم  ،07/06/1396 مورخ 200/96/87

 : نمود اصالح زیر شرح به( مالیاتی رسیدگی

 شمولم آن تحصی  منشاء از صرفنظر صادرات از حاص  ارز تسعیر از ناشی ارز نرخ تفاوت سود استثنای به ارز تسعیر از حاص  سود "

ست  بدیهی. بود خواهد مالیات سعیر  زیان ا ص   ارز ت صره  و (105) ماده به توجه با نیز صادرات  از حا مالیات قانون (147) ماده (2) تب

   ".بود نخواهد قبول قاب  مستقیم های

 ( قانون عنوان شد: 6( بند )ک( تبصره )1ک  کشور، در جزء ) 1399در ادامه با تصویب قانون بودجه سال 

های مالیاتی برای درآمدهای حاصللل  از صلللادرات کام و خدمات از جمهه کامهای ییرنفتی، مواد خام و هرگونه نرخ صلللفر و معافیت

با اصللالحات و الحاقات  02/1387/ 17نون مالیات بر ارزش افزوده مصللوب ( قا13همچنین اسللترداد مالیات و عوارم موعللود ماده )

بعدی، در مواردی که ارز حاص  از صادرات طبق مقررات اعالمی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عمهکرد   

شاورزی و خدمات فنی      1399و  1398سالهای   صادرات بخش ک ست.  سی ا  -قاب  اعمال نی ستثنی      مهند شروط این بند م شمول  ز 

  مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون( 34) ماده موعللود افزوده ارزش عوارم و مالیات اسللترداد زمان مدتهسللتند. 

 .باشدمی یادشده مقررات مطابق کشور اقتصادی چرخه به ارز ورود تاریخ از ماهیک کشور مالیاتی امور سازمان طرف از کشور

شوق  و جایزه هرگونه پرداخت -2 صول  به منوط صادرکنندگان  برای صادراتی  م شت  از اطمینان ح ص   ارز برگ  و کام صادرات  از حا

 .باشدمی ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک دستورالعم  براساس کشور اقتصاد چرخه به خدمات

در مورد تسری حکم قانون بودجه به معافیت سود    سازمان امور مالیاتی برای ابهامی و الزامات فوق،  99با تصویب و ابالغ قانون بودجه  

صادرات     ص  از  ش تفاوت نرخ ارز حا صادرات کام و خدمات در  با توجه به اینکه »د. بدین ترتیب که ایجاد  عدم رفع تعهد ارزی بابت 

شور       صادرات کام و خدمات به خارج از ک ص  از  شده، درآمد حا ستثنا )مههت تعیین  شاورزی و خد  به ا صادرات بخش ک   -مات فنیی 

آیا سوب می شود،   خذ مشمول مالیات بر عمهکرد مح لیاتی نبوده و درآمد مذکور جزء مأو معافیت های مامشمول نرخ صفر    (مهندسی 

ک  بان سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاص  از صادرات در مواردی که تعهد ارزی بابت صادرات کام و خدمات در مههت تعیین شده توسط       

 باشد؟مشمول معافیت میمرکزی رفع نگردیده، 

در این نظر خود را  24/04/99مورخ  201 -6طبق صورتجهسه    ، این شورا شورای عالی مالیاتی پس از استعالم سازمان امور مالیاتی از   

صوص چنین اعالم نمود:  صادرات کام و خدمات در جزء )   » خ ص  از  صره ) ( بند )ک( 1از آنجایی که کهیه درآمدهای حا قانون ( 6تب

قانون احکام  45مد حاصلل  از تسللعیر ارز صللادرات نیز با اتخاا مالک از حکم بند )ب( ماده جه مورد حکم قرار گرفته اسللت و درآبود
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ه عنوان درآمد حاصلل  از ( ب7/09/96مورخ  839و  838)دادنامه شللماره  ای کشللور و رای دیوان عدالت اداریبرنامه توسللعهدائمی 

 «نیز مشمول حکم مذکور خواهد بود. 1399و  1398باشد. لذا درآمد تسعیر ارز حاص  از صادرات در عمهکرد سال های صادرات می

تروشیمی ایران و همچنین کمیسیون معادن و   اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پ ، ابالغ نظر شورای عالی مالیاتی  پس از

اسللتفاده از  عالوه بر شللرط رفع تعهد ارزی،ادارات مالیاتی اعترام نمودند که  به رویه سللازمان امور مالیاتی صللنایع معدنی اتاق ایران

در ماده   ییر معاف یصللادرات کامهای معاف از مالیات و یصللادراتکامهای به دو بخش را سللود تفاوت نرخ تسللعیر ارز  مالیاتی معافیت

ستقیم قانون مالیات 141 سیم می نمایند  های م شعار می   ق 141ماده . تق ستقیم ا صد   " :داردانون مالیات های م  درآمد( %100)صددر

 خام مواد صادرات  از حاص   درآمد( %20)درصد بیست  و کشاورزی  بخش محصومت  و ییرنفتی کامهای و خدمات صادرات  از حاص  

شمول  ست . گرددمی صفر  نرخ با مالیات م شنهاد  به نفتی کامهای و خام مواد فهر شترک  پی صادی  امور هایوزارتخانه م  دارایی، و اقت

   ".رسدمی وزیران هیأت تصویب به کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق و نفت و تجارت و معدن صنعت،

سازمان   صورتی این اقدام  ست  در  صره  1که در جزء ) ا سال   6( بند )ک( تب  قانون 45 ماده( ب) بند همچنین و 1399قانون بودجه 

؛ استفاده از نرخ صفر مالیاتی و معافیت مالیاتی به کام و خدمات معاف و ییر معاف تقسیم نشده      کشور  توسعه  هایبرنامه دائمی احکام

ست  صریحی  و  ا صدهای  ت شده در ماده  به در عود  به اینتنها و ق.م.م ندارد  141اکر  شاره   مو ست    ا  و صفر  نرخ هرگونهکه شده ا

ص   درآمدهای برای مالیاتی هایمعافیت شروط به  خام مواد ییرنفتی، کامهای جمهه از خدمات و کام صادرات  از حا برگرداندن ارز  م

  . رفع تعهد ارزی است به چرخه اقتصادی کشور و

ست فعامن بخش خصوصی،     با  ت.  قرار گرف 13/05/99مورخ کمیته حمایت از کسب و کار  دبیرخانه این موعود در دستور کار   درخوا

)جناب آقای عهی رسللتم پور، مدیر ک  دفتر  الیاتیم سللازمان امور حضللور و قول مسللاعدت نماینده  در جهسلله کارگروه با عنایت به

  مالیاتی ادارات به ای بخشنامه  صدور  با صادرکنندگان  مشکالت  ح  جهت در مالیاتی امور سازمان " :مقرر گردید حسابرسی سازمان(   

 رزا نرخ تفاوت سللود معافیت از شللرط و قید بدون توانندمی اند، داده انجام را خود ارزی تعهد رفع که صللادرکنندگانی که نماید ابالغ

 ".نمایند استفاده صادرات از حاص  ارز تسعیر از ناشی

سب و کار  دبیرخانه  این توافق،پس از  شنامه     سازمان امور مالیاتی با کمیته حمایت از ک صدور بخ   تمعاون  ؛ لیکنمکاتبه نمودجهت 

 اعالم نمود:  شورا به دبیرخانهای جهسه کارگروه، طی ارسال نامهمصوبه برخالف  سازمان امور مالیاتیحقوقی و فنی 

که درآمد حاص  از تسعیر ارز صادرات     24/4/1399مورخ  201-6با استنباط از رای شورای عالی مالیاتی موعود صورتجهسه شماره       "

ک  کشور و بند )ج(   1399( قانون بودجه سال  6( بند )ک( تبصره ) 1را نیز به عنوان درآمد حاص  از صادرات، مشمول مقررات جزء )   

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور  45اعمال حکم بند )ب( ماده ک  کشور نموده است،  1398( قانون بودجه سال 8تبصره )

صرفاً در خصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز مربوط به آن بخش از درآمد حاص  از صادرات        ق.م.م و  141با در نظر گرفتن مفاد ماده 

پذیر خواهد باشد )متناسب با بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مربوطه( امکان   رات، مشمول مالیات با نرخ صفر می  که با رعایت سایر مقر 

 "بود. 

پس از  ،ق.م.م 141مواد خام و کامهای نفتی مذکور در ماده  ات از جمهه صادرات صادر  ،با توجه به پاسخ سازمان امور مالیاتی  ن رایبناب

 احکام قانون 45 ماده( ب) سود تفاوت نرخ تسعیر ارز موعود بند    مالیاتی معافیتاستفاده از   مشمول رفع تعهد ارزی، به همان میزانی 

 . لحاظ شده است مالیاتیبهره مندی از نرخ صفر  ق.م.م برای آن ها 141خواهند بود که در ماده کشور  توسعه هایبرنامه دائمی
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درخواسللت کمیته حمایت از کسللب و کار از  از جمهه مواد معدنی کامهای نفتی و مواد خامصللادرکنندگان با عنایت به مطالب فوق 

 قرار گیرد. کمیته  نمودند تا ح  این مشک  در دستور کار

ایرادات و 

مشکالت 

 مطروحه

سازمان امور مالیاتی کشور مالیات را به دو بخش صادرات معاف از مالیات و صادرات ییر معاف تقسیم نموده و بر این اساس برای         -1

ست که در            سود  سبه می نمایند. این امر در حالی ا ضاً مالیات محا صادرات ییر معاف، بع ص  از  سعیر ارز حا شی از ت تفاوت نرخ ارز نا

به صورت  صادرات قانون استثنائی برای معافیت در نظر نگرفته شده است و راجع به معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر، کهمه      

 به کار رفته است. عام

صوص  در مالیاتی امور سازمان رویه  -2 ستفاده  چگونگی خ شوق  از صادرکنندگان  ا ستی   می ارزی تعهد رفع از پس مالیاتی های م بای

 .اندداده انجام را خود ارزی تعهد که شود کسانی مشمول نباید و اند نداده انجام را خود ارزی تعهد که باشد کسانی مربوط به

سازمان امور مالیاتی در ارتباط با این موعود، به عبارت    -3 شورای عالی مالیاتی ....   "در اظهار نظر معاونت حقوقی  ستنباط از رای    "ا

اشاره شده است. لذا می توان بدین ترتیب اشاره نمود که این اظهار نظر صرفا استنباط شخصی معاون محترم سازمان از رای شورای             

 ( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور قرار دارد.45ماده )( ب) بنده و در تعارم با عالی مالیاتی بود

بندی جمع

 جلسات

 کارشناسی

 

و دوملین جهسله پیگیلری     13/05/99 تلاریخ  در در ایلن ارتبلاط   کمیتله حمایلت از کسلب و کلار     تخصصلی  کلارگروه  جهسله اولین 

 دارایللی، و اقتصللادی امللور وزارت ایللران، اتللاق از نماینللدگانی حضللور بللا و ایللران اتللاق در 28/11/1399موعللود در تللاریخ  

 امللور سللازمان آاربایجللان یربللی و اصللفهان، قللزوین، ،کرمللاناسللتان هللای  خصوصللی بخللش و دولللت گللویو  گفللت شللوراهای

 ایللران پتروشللیمی و گللاز نفللت، هللای فللراورده صللادرکنندگان اتحادیلله معاونللت حقللوقی ریاسللت جمهللوری و همچنللین مالیللاتی،

 .گردید برگزار

 بخشللنامه صللدور بللا صللادرکنندگان مشللکالت حلل  جهللت در مالیللاتی امللور سللازمان"مقللرر شللد  1399در مللرداد  در جهسلله اول

 شلرط  و قیلد  بلدون  تواننلد ملی  انلد،  داده انجلام  را خلود  ارزی تعهلد  رفلع  کله  صلادرکنندگانی  کله  نماید ابالغ مالیاتی ادارات به ای

لللیکن بللا عنایللت بلله عللدم اجللرای   ".نماینللد اسللتفاده صللادرات از حاصلل  ارز تسللعیر از ناشللی ارز نللرخ تفللاوت سللود معافیللت از

 1399مصوبه فوق توسط سلازمان املور مالیلاتی و نظریله م لایر معاونلت حقلوقی سلازمان، مجلدد ایلن موعلود در جهسله بهملن              

 حمایت از کسب و کار قرار گیرد.مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موعود در دستور کار جهسه اصهی کمیته 

 سازمان امور مالیاتی  گاننمایند نقطه نظرات

 احکام قانون نمود بیان خصوص  ایندر  13/05/99جهسه مورخ   در مالیاتی امور سازمان  حسابرسی   دفتر مدیرک  پور، رستم  عهی 

سعه  های برنامه دائمی شور  تو صوب  ک ست  1395 سال  م   های سال  در بودجه قوانین  ابالغ با اخیر سال  دو در گذار قانون ولی ا

  یول اند نداده انجام را ارزی تعهد رفع که کسانی  لذا است،  نموده ارزی تعهد رفع به موکول را صادرات  مالیاتی معافیت ،99 و 98

ستفاده  دنبال به سعیر  معافیت از ا ستند،  ارز ت شنامه  طبق و افتد نمی اتفاق این که بدانند باید ه / 07/05 مورخ 47/99/200 بخ

ستفاده  مالیاتی عالی شورای  99 سعیر  معافیت از ا ص   ارز ت ست  ارزی تعهد رفع به منوط صادرات  از حا  به افزود ادامه در وی. ا

  مالیات مطالبه ها آن ارز تسللعیر برای مالیاتی ممیزین ولی اند داده انجام را ارزی تعهد رفع که کسللانی مورد در ابهام رفع منظور

 نمود.   خواهد صادر رویه وحدت و شفافیت جهت را ایبخشنامه مالیاتی امور سازمان اند، نموده
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 در ابتدا صللرفا شللرط رفع تعهد ارزی را  28/11/99جهسلله مورخ  در مالیاتی امور سللازمانمعاون مدیر ک  حقوقی  ،مجید عبدی

بعنوان پیش نیاز برخورداری از معافیت مالیاتی برای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاص  از صادرات عنوان نمود، لیکن       

ر می  نظ که موعود نیازمند بررسی دقیق تری برای اظهار   سازمان امور مالیاتی اعالم داشت  پس از شنیدن نظریه معاونت حقوقی  

 باشد.

  معاونت حقوقی ریاست جمهوری هنمایند نقطه نظرات

سه       ست جمهوی در جه ستگارپور، نماینده معاونت حقوقی ریا  45 ماده( ب) بنداعالم نمود که طبق  28/11/99مورخ محمدابراهیم ر

  ماده (2) تبصره و (105) ماده به توجه با صادرات از حاص  ارز تسعیر زیان، از آنجایی که  کشور توسعه  هایبرنامه دائمی احکام قانون

ا  بهمچنین  .سللازمان امور مالیاتی نیسللت، لذا نباید سللود آن نیز مشللمول مالیات گردد قبول قاب  مسللتقیم هایمالیات قانون (147)

کامهای مجاز و هرگونه وعللع مالیات یا عوارم برای صللادرات  ، کشللور توسللعه هایبرنامه دائمی احکام( قانون 23اسللتناد به ماده )

. لذا با توجه به موخر بودن این قانون بر ییریارانه ای و جهوگیری از صلللادرات هرگونه کام به منظور تنظیم بازار داخهی ممنود اسلللت

قانون مالیات های   141، اسللتدمل معاونت حقوقی سللازمان امور مالیاتی بر مبنای ماده  1394قانون مالیات های مسللتقیم مصللوب  

 یح به نظر نمی رسد.مستقیم صح

پیشنهاد 

 دبیرخانه

ک  کشور   مالیاتی ادارات به ای بخشنامه  صدور  باهفته  2حداکثر ظرف مدت  صادرکنندگان  مشکالت  ح  جهت مالیاتی امور سازمان 

سال   را خود ارزی تعهد رفع که صادرکنندگانی  که نماید ابالغ   معافیت از شرط  و قید بدون توانندمی اند، داده انجامبه بعد  1397از 

 .نمایند استفاده صادرات از حاص  ارز تسعیر از ناشی ارز نرخ تفاوت سودک  

فهرست 

مستندات و 

مدارک 

 پشتوانه

 اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران  30/04/1399مورخ  31101/1399نامه شماره  .1

 کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران  05/05/1399/د مورخ 6228/02/50. نامه شماره 2

/ص مورخ 4249/1/10. پیگیری دبیرخانه شللورای گفتگوی دولت و بخش خصللوصللی از سللازمان امور مالیاتی طی نامه شللماره     3

21/05/99  

صو   4 شورای گفتگوی دولت و بخش خ شماره      . پیگیری مجدد دبیرخانه  سازمان امور مالیاتی طی نامه  مورخ /ص 40906/27صی از 

11/06/99 
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