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سامانه رسیدگی به شکایات
(موضوع  ماده 25 قانون ارتقای
سالمت اداری و مبارزه با فساد)

مزایده و مناقصه

عملکرد اعتبارات سازمان در
سالهای 1397 و 1398

عملکرد درآمدی سازمان

فرم های مطالبات دولتی (موضوع
ماده 48 قانون محاسبات عمومی

کشور)

اطالعیه ها
و خیریه  موسسات  توجه  قابل  اطالعیه- 

عام المنفعه

و حرف  محترم  صاحبان  فراخوان 
و اندازی  راه  نصب،  مشمول  مشاغل 

استفاده از سامانه صندوق فروش

و تولیدکنندگان  توجه  قابل  اطالعیه 
پسماند دارای  کاالهای  واردکنندگان 

مخرب محیط زیست

2 تبصره  اجرایی  نامه  آ_ن  اصالحیه 
ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

قانون  169 ماده   3 تبصره  نامه  آ_ن 
مالیاتهای مستقیم

169مکرر ماده   5 تبصره  نامه  آ_ن  
قانون مالیاتهای مستقیم

و کسب  صاحبان  توجه  قابل  اطالعیه 
کارهای مجازی

فرم از  استفاده  الزام  اطالعیه 
صورتحساب فروش ویژه مسافران تبعه

کشورهای خارجی

و خریداران  توجه  قابل  اطالعیه 
فروشندگان انواع ارز

حقوقی اشخاص  توجه  قابل  اطالعیه 
(تبصره 4 ماده 186 ق . م . م )

فرم نظرسنجی از ارباب رجوع - موضوع
ماده 8 طرح تکریم مردم

صدور با  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس 
دستورالعملی، نحوه اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان
آنها صادراتی  کاالهای  افزوده  ارزش  بر  مالیات  استرداد  و 

در عملکرد سال 1398 را ابالغ کرد.
در پارسا  علی  امید  دکتر  ایران،  مالیاتی  رسانه  گزارش  به 
(1) جزء  براساس  است:  داشته  عنوان  دستورالعمل  این 

های معافیت  و  صفر  نرخ  گونه  هر  کشور،  کل  سال 1399  بودجه  قانون  شش  تبصره  (ک)  بند 
مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کاال و خدمات از جمله کاالهای غیرنفتی، مواد خام و
همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی
که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعالمی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود،

برای عملکرد سال های 1398 و 1399 قابل اعمال نمی باشد. 
وی همچنین تاکید کرده است: صادرات محصوالت کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شمول
موضوع افزوده  ارزش  عوارض  و  مالیات  استرداد  زمان  مدت  و  بوده  مستثنی  حکم  این  شروط 
امور سازمان  طرف  از  کشور  مالی  نظام  ارتقای  و  پذیر  رقابت  تولید  موانع  رفع  قانون  ماده (34) 
مالیاتی کشور، «یک ماه» از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می

باشد.
که مودیانی  از  دسته  آن  مورد  در  است:  داشته  عنوان  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس 
فعالیت اقتصادی آنها در سالهای 1397 و 1398 توأما صادرات کاال و خدمات به خارج از کشور
ارز برگشت  «استعالم  سامانه  در  موجود  اطالعات  استناد  به  و  بوده  داخلی  فروش  و  خرید  و 
حاصل از صادرات»، نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 1397 و 1398 اقدام ننموده
اند، استرداد اضافه پرداختی و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به خرید و فروش داخلی

بالمانع می باشد.
های دوره  افزوده  ارزش  بر  مالیات  پرونده  به  رسیدگی  هنگام  است:  کرده  تصریح  پارسا  دکتر 
سال مالیاتی  های  دوره  به  مربوط  نشده  استرداد  و  شده  رسیدگی  یا  و  نشده  رسیدگی  مالیاتی 
1397 و همچنین دوره های مالیاتی سال 1398 صادر کنندگان از ابتدای سال جاری، در صورت
عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حسب مورد
ارزش عوارض  و  مالیات  از  بخش  آن  مرکزی،  بانک  اعالمی  مقررات  طبق  الذکر  فوق  سالهای  در 
افزوده پرداختی بابت صادرات کاالها و خدمات به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی
مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.
استرداد و  شده  رسیدگی  یا  و  نشده  رسیدگی  مالیاتی  های  دوره  صرفا  است:  کرده  تاکید  وی 
سال بودجه  قانون  شدن  االجرا  الزم  تاریخ  تا   1397 سال  مالیاتی  های  دوره  به  مربوط  نشده 
1398 ، مشمول حکم جزء (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور بوده و
و کاال  کنندگان  صادر  از  دسته  آن  سال 1397  مالیاتی  های  دوره  به  تسری  قابل  موصوف  حکم 
خدمات که قبل از الزم االجراء شدن قانون یاد شده، رسیدگی و مالیات و عوارض ارزش افزوده

استرداد گردیده و همچنین دوره های مالیاتی سنوات قبل نمی باشد.
اعالمی مقررات  حسب  آنجا~که  است:از  کرده  تصریح  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس 
1397 سال  در  شده  انجام  صادرات  تمامی  ارزی  تعهد  رفع  زمان  حداکثر  مرکزی،  بانک  توسط 
حداکثر تا پایان دی ماه 1398 بوده، بنابراین ادارات امور مالیاتی می بایست ظرف مدت یک
ماه از تاریخ اعالم فهرست توسط بانک مرکزی در سامانه مربوط درخصوص صادر کنندگانی که
سوی از  استرداد  درخواست  صورت  در  و  نموده  ارزی  تعهد  رفع   1397 سال  در  صادرات  بابت 
مودی طبق مقررات از جمله رعایت بخشنامه شماره 200/95/63 مورخ 1395/9/30 نسبت به

استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.
از حاصل  درآمدهای  برای  مالیاتی  های  معافیت  و  صفر  نرخ  خصوص  در  همچنین  پارسا  دکتر 
صادرات کاال و خدمات از جمله کاالهای غیر نفتی و مواد خام به صادر کنندگان در عملکرد سال
جمهوری مرکزی  بانک  توسط  اعالمی  مقررات  حسب  که  آنجایی  از  است:  داشته  عنوان   1398
تیرماه پایان  تا  حداکثر   ، سال 1398  در  صادرات  ارزی  تعهد  رفع  زمان  حداکثر  ایران،  اسالمی 
1399 می باشد، صرفا صادرکنندگانی که کاال و خدمات خود را در سال 1398 به خارج از کشور
صادر و در مهلت تعÉن شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعالمی توسط آن بانک نسبت به
با باشند  نموده  اقدام  مزبور  سال  در  کشور  اقتصادی  چرخه  به  صادرات  از  حاصل  ارز  برگشت 
رعایت سایر مقررات مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (141) قانون مالیات

های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 خواهند بود.
1398 و   1397 های  سال  در  که  خدماتی  و  کاال  کنندگان  صادر  است:  نموده  خاطرنشان  وی 
حسب اعالم بانک یادشده بیش از 70% تعهد ارزی خود را رفع نموده اند با رعایت سایر مقررات
مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده مذکور خواهند بود. دکتر پارسا عنوان داشته است: صادر
از %70 کمتر  بانک  آن  اعالم  حسب  و 1398  های 1397  سال  در  که  خدماتی  و  کاال  کنندگان 
تعهد ارزی خود را رفع نموده اند، با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعالمی از سوی بانک
فوق مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مورد نظر خواهند بود. همچنین صادر کنندگان کاال
و خدمات که در سال 1397 حسب اعالم بانک مذکور تعهد ارزی خود را رفع ننموده اند مشمول

بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (141) قانون مورد نظر نخواهند بود.
الزم به ذکر است که حسب بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرات سال 1397، ابالغ
شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی، ارزش کاالهای صادراتی در طی سال 1397 به کسر
تعهد میزان  محاسبه  مبنای  گمرکی  پروانه  در  مندرج  صادراتی  کاالهای  گذاری  ارزش  درصد   20
،1398 سال  صادرکنندگان  ارزی  تعهد  رفع  چگونگی  سیاستی  بسته  در  اما  است،  بوده  ارزی 
صادرکنندگان، ارزی  تعهد  میزان  محاسبه  مبنای  لذا  است.  شده  حذف  مذکور  درصد  کاهش 20 

ارزش کاالهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی می باشد. 
دکتر پارسا عنوان داشته است: از آنجا~که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید
و  1397 سالهای  مالیاتی  های  دوره  به  مربوط  کشور  از  خارج  به  شده  صادر  خدمات  و  کاالها 
دلیل به  کشور  کل  سال 1398  بودجه  قانون  تبصره (8)  بند (ج)  جزء (1)  اجرای  در  که   1398
عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال های
مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه
به اینکه موضوع منطبق با تبصره (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد، بنابر

این جزو هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم محسوب نخواهد شد.
و صادرات  از  حاصل  ارز  برگشت  استعالم  امکان  حاضر  حال  در  است:  شده  یادآور  همچنین  وی 
میزان رفع تعهد ارزی از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور

به نشانی tax.gov.ir فراهم می باشد.
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سازمان امور مالیاتی کشور همواره از پیشنهادات و انتقادات سازنده شما
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نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99 و رفع تعهد ارزی سال 98
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