
ايراناتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي     

كميته حمايت از كسب و كار  تخصصي دستور جلسه كارگروه  

 

                                     ٠١ماره بازنگري:ش                                    QMS-RE-75-01 كد مدرك:

  كميته حمايت از كسب و كار دبيرخانه توزيع نسخ:   ١

 

  )٢دستور جلسه شماره (
  امين نشست كميته حمايت از كسب و كار  ٨٢يگيري مصوبه پ -وران لهيبر ارزش افزوده از پ اتيأخذ مال يچگونگ يبررس :عنوان 

 -و پلدشت ماكو، چالدران،شوط يدر شهرستان ها ياسالم يمجلس شورا ندهينما -مرزنشين وران  لهياز پ يجمع :مرجع طرح موضوع

  هاي خوي و چايپارهنماينده محترم مجلس شوراي اسالمي در شهرستان

  ١١/١٤٠٠/ ٠٩:تاريخ برگزاري جلسه

  صفحه  ٢ :جلسهدستور  تعداد صفحات

د و شمطرح  ١٣/١٠/١٤٠٠نشست كميته حمايت از كسب و كار مورخ دومين هشتاد و در  وران لهيبر ارزش افزوده از پ اتيأخذ مال يچگونگموضوع 

ضوع  شد تا مو سات آتقرار  ضاي محترم كميته يمجدداً در جل صميم گيري اع ست مجدد جمعي ازكه اكنون با توجه به  مطرح گردد جهت ت  درخوا

  در دستور كار بررسي قرارگرفته است.  در مجلس شوراي اسالمي خوي و چايپاره شهرستان هاي وران و نماينده محترمپيله

  شرح موضوع:

نت مستمر كه با حداقل سه سال سابقه سكو يعبارت است از شخص ساكن مناطق مرز ورلهي، پ١٣٨٤مصوب  يمبادالت مرز يطبق قانون سامانده
 باشد.  ي) قانون مدن٢١١مندرج درماده ( تياستان و اهل يصادره از سازمان بازرگان يورلهيكارت پ يدارا

رفته شده است. دارندگان قرار دارند در نظر گ نييپا يهادر دهك يشتيكشور كه از لحاظ مع نانيمرزنش ياست كه برا ياز خدمات يكي يور لهيپ كارت
سقف  يغرب جانيذرباآ. به طور مثال در استان نديشده اقدام نما نييسقف تع زاني(صادرات و واردات) تا م يتوانند به مبادالت مرز يكارت م نيا

 لهيكارت پ يان داراهزار نفر در است ٦در نظر گرفته شده است و حدود  ينيهر كارت مرزنش يدالر واردات برا ١٨٠٠٠دالر صادرات و  ١٨٠٠٠ يدالر
 هستند. يور
از قاچاق كاال در  يريلوگجو  ييجهت اشتغال زا ١٣٨٦خود را از سال  تيفعال ورانلهيآن، پ يينامه اجرا نييو آ يبه قانون مبادالت مرز تيعنا با

 ر،ارت، وزارت كشونظر وزارت صنعت، معدن و تج ريو ز يغرب جانياستان آذربا يهااز جمله شهرستان يو همجوار در مناطق مرز هيهمسا يمرزها
د و خروج كاال (صادرات و بعنوان سازمان ناظر به نحوه ورو زين رانيا يماسال يتحت امر، آغاز نمودند و گمرك جمهور يها يها و فرماندار ياستاندار

 . رفتيذشهرستان ها انجام پ يتوسط فرماندار يرا عهده دار شد و ثبت آمار يور لهيپ يواردات)، امورات مربوط به ثبت نام كارت ها
 اتيمال ،يتومان ٤٢٠٠خ ارز با نر ميمستق يهااتيالحساب قانون مال يعل اتيو مال  يو سود گمرك يحقوق ورود زيبعد از وار نانيارتباط مرزنش نيا در

نمودند. پرداخت  يومانت ٤٢٠٠و براساس نرخ درصد  ٩به نرخ (قانون قبلي)  ١٣٨٧بر ارزش افزوده مصوب  اتيقانون مال ١٥ارزش افزوده را طبق ماده 
) به عالوه مهيحق ب حمل و نقل و نهيهز د،يخر متيكاال (ق يت است از ارزش گمركواردات كاال عبار اتيمأخذ محاسبه مال":  داشتاشعار  ١٥ماده 

 ".ي) مندرج در اوراق گمركيو سود بازرگان ي(حقوق گمرك يحقوق ورود

 ٤٢٠٠ارز  و مابه التفاوت مودنرا با نرخ ارز آزاد محاسبه  ورانلهيپبر ارزش افزوده  اتيسال، مال ٣ يال ٢پس از گذشت  ياتيسازمان امور مال كنيل
 نموده است.  ياتيها را بدهكار مالتا ارز آزاد را از آن ها مطالبه و آن يتومان
همچنين هشتاد و ودمين نشست  و ١٤٠٠ /٢٢/٠٩از كسب و كار مورخ  تيحما تهيدر جلسه كارگروه كم ياتيسازمان امور مال ندهياظهارات نما طبق

كاال را وارد  گريد يشخص يور به صورت حق العمل برا لهي. پ٢باشد   يور خود صاحب كاال م لهي. پ١الت وجود دارد: وران دو ح لهيدر مورد پكميته، 
در  يمبلغ گريشود. به عبارت د يوران وصول م لهيبر ارزش افزوده از پ اتيدرصد مال ٩الحساب و  يعل اتيمال ددرص ٤كند. در زمان ورود كاال  يم

شود كه  يبه صورت كامل مشخص م تيفعال اتيمبلغ مال ،يو قطع يقانون يدگيرس نديگردد و بعد از آن در فرآ يور وصول م لهياز پ يمبداء ورود
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بر ارزش افزوده را از  اتيصادر كند و مال يفاكتور رسم فروشد،يبعد از آن كه جنس را م ستيبا يور م لهيور قابل وصول است. لذا پ لهيآن از پ يمابق
 .گردديور مشخص م لهيپ ياتيور پرداخت شود تا اعتبار مال لهيبه پ داريتوسط خر ديمبلغ مابه التفاوت ارزش افزوده با ني. بنابرادينمامطالبه  داريخر

 نييآ ٢ د (ب) مادهوران طبق بن لهيپ ،در جلسه كارگروه كارشناسي كميته حمايت از كسب و كار مورخ    ياتيسازمان امور مال ندهيگفته نما طبق
 رايمدارك باشند؛ ز اسناد و يحق العمل كار) دارا ايدر هر دو حالت (صاحب كاال  يستيبايم ١٣٩٤مصوب  ميمستق يها اتيقانون مال ٩٥نامه ماده 

 شوند.  يمصادركننده و واردكننده محسوب  ت،يبر حسب نوع شغل و فعال
 
 
 
  
  
  
  
 
صرفاً از  شانيكنند و درآمد ا يم صيبه سفارش صاحب كاال، اقالم را به نام خود از گمرك ترخ ورانلهياز پ ياست كه  تعداد ياقدام در صورت نيا

شده  نييتع هيخود واردات و صادرات كاال را براساس سهم زياز آنها ن ي). تعداديد حق العمل كاراست (البته بدون داشتن قراردا يافتيمحل كارمزد در
استان  ياتياداره كل امور مال ته،يكم يوران حاضر در جلسه كارگروه تخصص لهيبه گفته پ نيكنند. همچن ينم افتيدر يدهند و از دولت ارز يانجام م
 .ستندياسناد و مدارك ن ينگهدار ازمنديقرار دارند و ن انيسوم مود ها اعالم نموده است كه در گروهبه آن

دارو  ،ياساس يكاالها يبه استثنا يواردات يكاالها ي، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرك١٤٠٠) قانون بودجه سال ٧به استناد بند (و) تبصره ( گريد يسو از
 امانهنرخ س ينرخ ارز اعالم شده بانك مركز يبراساس برابر ،يدر همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورود ١٤٠٠درسال  يپزشك يمصرف زاتيو تجه

كه استفاده  يتورم مضاعف ليدر ادامه به دل كني. لديگرد نييتع ي) قانون امور گمرك١٤اس) در روز اظهار و مطابق ماده ( يت ي(ا يكيمبادله الكترون
 ورخهـ م ٥٨٦٧١ت /٥٥٨٦ابالغ مصوبه  يط ياسالم ي، دولت به گمرك جمهورها رساختيعدم وجود ز نينمود و همچن يم دجاينرخ ا نياز ا
 يبر مبنا ١٣٩٠مصوب  ي) قانون امور گمرك١موضوع بند (د) ماده ( يو حقوق ورود يو ابالغ سود بازرگان بياجازه داد تا زمان تصو ٢٣/٠١/١٤٠٠

 عادلم يمحاسبه نرخ ارز رسم يبا مبنا ،يواردات يبر ارزش افزوده كاالها اتيعوارض و مال ،يبه أخذ حقوق ورود نسبت ١٤٠٠قانون بودجه سال 
) قانون بودجه ٧و با توجه به بند (و) تبصره ( ٢/٠٤/١٤٠٠مورخ  ٢٦٧٧٥نامه شماره  يط ياسالم يادامه مجلس شورا در. دي) تومان اقدام نما٤٢٠٠(

از مقام معظم  يادر نامه يريجهانگ يجمهور، جناب آقا سييبا قانون است. سپس معاون اول وقت ر رياعالم نمود كه مصوبه دولت مغا ١٤٠٠سال 
 يمجلس شورا يبا همكار ديمدت دولت جد نيا يمالك عمل باشد و ط ١٤٠٠سال  وريشهر انيتا پا رانيوز اتيه وبهدرخواست نمود تا مص يرهبر
  ١١/٠٥/١٤٠٠مورخ  ٤٤٤٩٤/١نامه شماره   يط يمكاتبه مقام معظم رهبر نياز ا بعد. ندياتخاذ نما ندهيحل مشكل در آ يالزم را  برا ريتداب ياسالم

 تصويب گرديد.  ٤٢٠٠ ارز كه موضوع مطرح و نرخ در سران قوا حل گردد هيقض نيجمهور مقرر نمودند تا ا سييبه معاون اول وقت ر
 شد. همگان روشن  فياس تكل يت ينرخ ا يو با اجراگرديد  حذف يتومان ٤٢٠٠نرخ ارز  ١٤٠١بودجه قانون است كه در  حيبه توض الزم

نحوه  نيكه ا شوديارز آزاد اخذ م متيور به ق لهيبر ارزش افزوده كل كاال از پ اتيها، ماليبه مطالب فوق و با توجه به عدم وجود هماهنگ تيعنا با
شده  ياتيمال فحل اختال يها أتيقشر به ه نيارزش افزوده ا يپرونده ها يوران و احاله تمام لهياز پ ياريبس ينيموجب خانه نش ياتيعمل ادارات مال

  .است
 

 ١٣٩٤قانون ماليات هاي مستقيم مصوب  ٩٥آيين نامه ماده  ٢بند (ب) ماده 

 


