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کمیته حمایت از کسب وکار دستور جلسه کارگروه کارشناسی   

های توسعه کشور(قانون احکام دائمی برنامه 12ماده  )موضوع بند )ب(  
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 (1دستور جلسه شماره )

 های سوخت جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزودهفراخوان جایگاهبررسی مراتب اعتراض به  :عنوان 

 های خدمات رفاهی استان تهرانانجمن مجتمع مرجع طرح موضوع

 12الی  10ساعت  24/09/99: تاریخ برگزاری جلسه

در صورتی که اند، فراخوان شدهاز سوی سازمان امور مالیاتی جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده  99های سوخت در سال جایگاه: شرح موضوع

  .بودجه پرداخت شده استقانون  14ره ( مصارف جدول تبص1ها این مالیات توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران طبق ردیف )سال

شرکت( این نوع مالیات می2(  قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )1همچنین طبق بند )و( ماده ) سط  ست تو های بای

 در مندرج عوارض و مالیات به توجه با گاز و برق آب، عوارض و افزوده ارزش بر مالیات" دارد کهتابعه پرداخت شوووودی این بند ننین اشوووعار می

ساب صرف کنندگان صورتح سط اهآن توزیع و تولید انتهای زنجیره در یکبار فقط وارداتی، ایهفرآورده و تولیدی نفت مچنینه و )قبوض( م  تو

 استانی گاز ایهشرکت و نفت وزارت ذیربط تابع دولتی ایهشرکت نفت( و پاالیش ایه)شرکت ایران نفتی ایهفرآورده پخش و پاالیش ملی شرکت

ضالب و آب برق، ای توزیعهشرکت و نیرو وزارت ذیربط تابع یهاتشرک و ستایی و یهرش فا ستانی رو سبه داخلی فروش قیمت مبنای بر ا و  محا

 افزوده ارزش بر مالیات قانون (٣9) طبق ماده عوارض و واریز کشوور کل داریخزانه نزد عمومی درآمد حسواب به مزبور مالیات. شوودمی دریافت

 موضوع آالیندگی عوارض محاسبه برای فروش قیمت مبنای. گرددمی کشور واریز مالیاتی امور سازمان توسط آن بعدی اصالحات با1٣٨٧  مصوب

صره) صرف کننده به فرآورده فروش قیمت افزوده، بر ارزش مالیات ( قانون٣٨)ماده  ( 1تب شور داخل در ائیهن م ست ک شگا. ا ای هواحد و هاهپاالی

شیمی شمول نیز آالینده پترو ستند. آالیندگی عوارض پرداخت م  16000جایگاهدار بیش از  4000بالغ بر بایسووت به عالوه با روند فعلی می "ه

 کندی شدن وصول این مالیات را فراهم میتر اظهارنامه تسلیم نمایند که پیچیده

حل این است که  مایت از کسب و کار درخواست نمودهرفاهی استان تهران از دبیرخانه کمیته حهای خدمات انجمن مجتمع ،لبامط این با عنایت به

 قرار گیردی  کمیته مشکل در دستور کار

 

اصالحات و الحاقات بعدی و با هدف تحقق عدالت، با  1388ها مصوب در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه : 1٣99قانون بودجه سال 14تبصره بند الف 

قانون برنامه  (39خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده )نمودن پرداخت یارانه به  و همچنین معطوف کاهش فقر مطلق و توسووعه بهداشووت و سووالمت مرد 

سعه، تمامی دریافتی ستثنای عوارض( منابع)ها ششم تو سازی یارانهها و دهیاریشهرداری مندرج در جدول ذیل به ا سازمان هدفمند ها نزد ها به حساب 

 :شودمی کشور، مطابق جدول ذیل هزینهشود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه داری کل کشور واریز میخزانه

 

 

 

 

 

 


