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 عنوان
سب و کار مورخ        ست کمیته حمایت از ک ش شتادمین ن صوبه ه ضوع معافیت  11/11/99پیگیری م   مالیاتی با مو

 صادرات از حاصل ارز تسعیر از ناشی ارز نرخ تفاوت سود

شرح مختصری از  

 موضوع 

 االهایک بخش دو به را ارز تسعیر نرخ تفاوت سود مالیاتی معافیت از استفاده ارزی، تعهد رفع شرط بر عالوه مالیاتی ادارات

 ماده. نمایند می تقسیم مستقیم هایمالیات قانون 141 ماده در معاف غیر صادراتی کاالهای و مالیات از معاف صادراتی

 و غیرنفتی کاالهای و خدمات صادرات از حاصل درآمد( %111)صددرصد": داردمی اشعار مستقیم های مالیات قانون 141

" .گرددمی صفر نرخ با مالیات مشمول خام مواد صادرات از حاصل درآمد( %01)درصدبیست و کشاورزی بخش محصوالت

 وعموض مالیاتی عالی شورای رای از استنباط با"مالیاتی امور سازمان فنی و حقوقی معاونتبه عبارت دیگر طبق نظر 

 از حاصل درآمد عنوان به نیز را صادرات ارز تسعیر از حاصل درآمد که 04/4/1911 مورخ 011-6 شماره صورتجلسه

 قانون( 8) تبصره( ج) بند و کشور کل 1911 سال بودجه قانون( 6) تبصره( ک) بند( 1) جزء مقررات مشمول صادرات،

 در با کشور توسعه های برنامه دائمی احکام قانون 44 ماده( ب) بند حکم اعمال است، نموده کشور کل 1918 سال بودجه

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

( مربوطه مالیاتی صفر نرخ از مندی بهره با متناسب) باشدمی صفر نرخ با مالیات مشمول مقررات، سایر رعایت با که صادرات

 ".بود خواهد پذیرامکان

 نرخ تفاوت سود" 11/11/1914 مصوب کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون 44 ماده( ب) بند طبقدر صورتیکه 

 ".است معاف مالیات هرگونه از صادرات از حاصل ارز تسعیر از ناشی ارز

  مصوبه

کمیته  جلسه 

حمایت از کسب و 

 مورخکار 

11/11/99 

 امالور  سالازمان  موافقالت  و کشالور  توسالعه  هالای برناماله  دائمالی  احکالام  قالانون  44 مالاده ( ب) بنالد  عالام  اطالالق  به عنایت با

 :گردید مقرر مالیاتی

 نمایالد  ابالال   کشالور  کالل  مالیالاتی  ادارات باله  ایبخشالنامه  صالدور  بالا  هفتاله  0 مالدت  ظالرف  حداکثر مالیاتی امور سازمان

 رعایالالت بالالا بتواننالالد انالالد داده انجالالام بعالالد بالاله 1911 سالالال از را خالالود ارزی تعهالالد رفالالع کالاله صالالادرکنندگانی کلیالاله کالاله

 سالالود کالالل معافیالالت از ،1914 مصالالوب مسالالتقیم هالالایمالیالالات قالالانون مکالالرر 146 مالالاده( 1) تبصالالره مالیالالاتی تکلیالال 

 .نمایند استفاده صادرات از حاصل ارز تسعیر از ناشی ارز نرخ تفاوت

 اقدامات

شماره     .1 صوبات کمیته طی نامه  ضای محترم کمیته حمایت از   10/10/11/ ص مورخ 10601/1/11م سب و کار  به اع ک

 ارسال گردید.

 . جهت پیگیری مصوبه کمیته به سازمان امور مالیاتی ارسال گردید 04/10/11/ص مورخ 19181/1/11 . نامه شماره0

 جهت پیگیری اجرای مصوبه به سازمان امور مالیاتی ارسال گردید.  11/10/1411/ص مورخ 186/1/11. نامه شماره 9

سالالازمان    توسالال  مصالالوبه اجرای پیگیری و رسالالانی اطالع جهت 11/19/1411 مورخ ص/1164/1/11 شالالماره . نامه4

 .گردید ارسال جمهوری ریاست حقوقی معاونت به امورمالیاتی خطاب

جهت معاونت حقوقی ریاسالالت جمهوری به سالالازمان امور مالیاتی   11/19/1411مورخ  06081/44406. نامه شالالماره 4

 دریافت گردید.  اجرای مصوبه کمیته 

شماره  6 صوبه کمیته     00/19/1411/ص مورخ 0410/1/11. نامه  صاد و دارایی جهت پیگیری اجرای م به وزارت امور اقت

 .  ارسال گردید

 .تاس ننموده ابال  و صادر را مصوبه در مذکور بخشنامه تاکنون آمده عمل به های پیگیری علیرغم مالیاتی امور سازمان نتیجه

 


