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عنوان موضوع

بحث و بررسی درخصوص مشکالت واحدهای صادراتی در رفع تعهدات ارزی صادرات

مرجع طرح موضوع

اتحادیه صادرکنندگان گچ و محصوالت معدنی استان سمنان
بههه انههتباد بخهههبامه  28آبههام مههاه  97بانههم مرکههکیی کصیههه صههادرکببدگام کههام و خههدکا م ص ه بههه ارائههه تد ههد
بابت برگهت ارز حاصل از صهادرا بهه خرخهه ااتصهادی کههور می اشهبد لهی ن صهادرکببدگام بها صهادرا زیهر یهم
میصیوم یورو از فروش ارز در نامانه نیما مداف هستبد.
بانههم مرک هکی در نامههه شههماره  98/65694مورخههه 98/02/31درخصههوت تهههریئ اکئیهها بسههته نیانههتی ن ههوه
برگهههت ارز حاصههل از صههادرا نیههک ن ههوه رفههع تد ههد ارز حاصههل از صههادرا نهها  97را مطههابب بهها دنههتورالدمص ای
پیهههین و تهها پایههام تیرمههاه مهههخ .کههرده انههت .و در ن ایههت در ده ه آنر مههاه نهها اههاری بانههم مرکهکی م صههت

شرح موضوع

ایرادات و مشکالت
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برگهت ارز صهادراتی نها  97ا بهه مبوهور ب هره مبهدی از مدافیت های مالیهاتی نها مکبهور تها پایهام دی مهاه نها
ااری تمدید کرده انت.
به انتباد ببد ج ت صره  8بوداه 98
" ۱ههه هرگونههه نههرو صههفر و مدافیت هههای مالیههاتی بههرای درآمههدهای حاصههل از صههادرا کههام و خههدما از امصههه
کامههه ای غیرنفتههیی م صههوم بخههش کهههاورزی و مههواد خههاس و هم بههین انههترداد مالیهها و ههوار مو ههوع
ههب م ههررا ا امههی بانههم
مههاده  ) ۱۳اههانوم مالیهها بههر ارزش افههکودهی در مههواردی کههه ارز حاصههل از صههادرا
مرکههکی بههه خرخههه ااتصههادی کهههور برگردانههده نهههودی بههرای مص ههرد نههال ای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸اابههل ا م ها نخواهههد
بود .مهد زمهام انهترداد مالیها و هوار ارزش افهکوده مو هوع مهاده  )۳۴اهانوم رفهع موانهع تولیهد راابتپهییر و
ارت ای نواس مالی کهور از هرف نهازمام امهور مالیهاتی کههور یممهاه از تهاریخ ورود ارز بهه خرخهه ااتصهادی کههور
مطابب م ررا یادشده میباشد.
۲ه ه پرداخههت هرگونههه اههایکه و مهههود صههادراتی بههرای صههادرکببدگام مبههوم بههه حصههو ا میبههام از برگهههت ارز
حاصل از صادرا کهام و خهدما بهه خرخهه ااتصهاد کههور برانهاا دنهتورالدمل بانهم مرکهکی ام هوری انهامی
ایرام میباشد".
در حا حا هر نهازمام امهور مالیهاتی انهتام در بررنهی انهباد مالیهاتی مودیهام از پهییرش بخههبامه بانهم مرکهکی
خودداری نمهوده و بهوام شهده کهه ایهن مو هوع از هرف نهازمام مالیهاتی کههور ابهاک نههده انهت کهه ایهن هدس
هماهبگی مه ا متدددی را برای واحدهای صادراتی در انتفاده از مدافیت ای مالیاتی ایجاد خواهد نمود.
از انجائی ه در دنتورالدمل شماره  200/98/516مورخه  97/06/11اباغی تونط نازمام امور مالیاتی و پیونهت ای آم
هی گونه اشاره ای به صادرا زیر یم میصیوم یورو و مدافیت آم از پرداخت ارز در نامانه نیما نهده انتی نهازمام امهور
مالیاتی انتان ا نس ت به رفع تد د ارزی براناا دنتور الدمل نا  98نموده که ایهن مو هوع صهادرکببدگام انهتام را
دخار مه ل میبماید .از رفی نازمام امور مالیاتی انتان ا نیک موظفبد برانهاا دنهتورالدمص ای اباغهی نهازمام خهود
ااداس نمایبد.
در این رانتا مزس انت هماهبگی ای مزس مابین نازمام امور مالیاتی و بانم مرککی صور پییرد .هم بهین از آنجائی هه
مراع اصصی صادرکببده تایی دیه رفع تد د ارزی واحدهای صادراتی و ا اس آم به نازمام مالیاتی بانم مرککی می اشهد و
با بایت به ایب ه اخرین م صت رفع تد د ارزی نا  97پایام دی ماه می اشد مزس انت بانم مرکهکی نسه ت بهه شهفاف
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نازی این مو وع و اباک آم به نازمام امور مالیاتی ااداس نماید.
با توجه به عدم ابالغ مصووبه مووکور بوه سوازمان اموور مالیواتی مدورر گردیود موضووع از طریو
پیشنهادات

فهرست مستندات و
مدارک پشتوانه

دفتر هماهنگی امور اقتصادی استاندار مورد پیگیری قرار گیرد.
بخهبامه  28آبام ماه  97بانم مرککی
نامه شماره  98/65694مورخه  98/02/31بانم مرککی
دنتورالدمل شماره  200/98/516مورخه  97/06/11نازمام امور مالیاتی
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