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الف) عنوان صورتجلسه :

زثیط جلؿِ :
ظهبى جلؿِ :
تبضید تٌظین نَضتجلؿِ :

گطٍُ ًظبضت هبلی
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ًَثت جلؿِ :
هىبى جلؿِ :
تٌظین وٌٌسُ :

ؾبظهبى اهَض التهبزی ٍ زاضایی
گطٍُ ًظبضت هبلی

ب) دستور صورتجلسه :

ضزیف
1

ػٌَاى
ابهامات در خصوص مالیات بر ارزش افسوده

وبضقٌبؼ  /هؿئَل پیگیطی
گطٍُ ًظبضت هبلی

ج) خالصـه مذاکزات :

ضٍظ ؾِ قٌجِ هَضخ  59/8/11جلؿِ شیحؿبثبى ٍ هسیطاى هبلی اؾتبى ثب حضَض آلبی ظضگبًی هؼبٍى هحتطم ًظبضت هبلی ٍ ضئیؽ ذعاًِ
هؼیي اؾتبى  ،آلبیبى ًهیطیبى ٍ اؾوبػیلی هؼبًٍیي هحتطم اهَض هبلیبتی تكىیل گطزیس.هغبلجی وِ زض ایي جلؿِ عطح گطزیس ثكطح شیل
هی ثبقس:
آقای زرگانی
الف) اقبضُ ثِ هَضَػبت لبثل عطح زض جلؿبت آتی ثكطح شیل:

 )1اضجبع وبض ثِ ضٍـ اهبًی ثب تَجِ ثِ آییي ًبهِ جسیس ٍ زض ّویي ضاؾتب ٍظبیف قَضای فٌی اؾتبى

ٍ )2اگصاضی پطٍغُ ّبی ًیوِ توبم
همطض گطزیس ثطای ّفتِ آتی آئیي ًبهِ جسیس اضجبع وبض ثِ ضٍـ اهبًی ثطضؾی گطزز.
ب) زضذَاؾت اضائِ چه لیؿت وٌتطلْبی زاذلی تىویل قسُ تَؾظ قطوتْب ٍ زؾتگبّْبی اجطایی وِ ٌَّظ اضؾبل ًىطزُ اًس.
ج) اضؾبل آهبض زیَى ثالهحل زض اؾطع ٍلت تَؾظ زؾتگبّْبی اجطایی وِ آهبضقبى ضا اضؾبل ًىطزُ اًس .
د) تؿطیغ زض ثجت ًْبیی توله زض ؾبهبًِ ؾٌبهب
ه) الساهبتی وِ زؾتگبّْبی اجطایی زض ذهَل ثٌس  10 ٍ 9هبزُ  88ثبؾتٌبز ًبهِ زیَاى هحبؾجبت اًجبم زازُ اًس وِ ثطذی ّوىبضاى
الساهبت ذَز ضا اظْبض وطزًس وِ اوثط شیحؿبثبى ضوي هىبتجِ ثب هسیط زؾتگبُ هجٌی ثط تفبّوبت اًجبم قسُ جْت تبهیي اػتجبض
و) ذیط همسم ثِ آلبی ًهیطیبى ٍ آلبی اؾوبػیل ظازُ ٍ زػَت اظ ایكبى جْت ثیبى همسهبت ثب ایي تَضیح وِ جلؿِ ثب زٍ ضٍیىطز
تكىیل قسُ اؾته
-1شوط آذطیي لَاًیي ٍ همطضات ٍ ههَثبت هطثَط ثِ اهَض هبلیبتی حیغِ وبضی شیحؿبثبى ٍ هسیطاى هبلی.
-2پبؾد ثِ اثْبهبت ٍ ؾَاالت حبضطیي
آلبی اؾوبػیل ظازُ اظْبض زاقتٌس زض ذهَل هَضَع اٍل ثِ زلیل تغییطات ػوسُ لبًَى ًیبظ ثِ وبضگبُ آهَظقی ٍیػُ ثَزُ ٍ ول هغبلت
زض حَنلِ ایي جلؿِ ًوی گٌجس ٍلی زض ظهبى جلؿِ پبؾرگَی ؾَاالت ذَاٌّس ثَز.

زض ازاهِ ؾَاالتی ثكطح شیل عطح گطزیس:
سوال  ) 1پیوبًىبضی وِ ؾبل  55گَاّی هبلیبت ثط اضظـ افعٍزُ ًساقتِ ٍ ٌَّظ ّن ًگطلتِ چغَض اهىبى پطزاذت فطاّن هی گطزز.
جواب) آلبی ًهیطیبى پبؾد زازًس زض ؾٌَات لجل پیوبًىبض ٍ زؾتگبُ ثِ زلیل ًساقتي گَاّی هبلیبت ثط اضظـ افعٍزُ ًوی تَاًؿت
هبلیبت هطثَط ضا ٍنَل وٌس ٍ زض ؾبل جبضی ایي اهىبى فطاّن قسُ وِ ثب اذص تبهیي هؼتجط (چه هؼبزل ثسّی) گَاّی هَلت ؾِ هبُ
نبزض وِ ثبؾتٌبز ایي گَاّی اهىبى پطزاذت تَؾظ وبض فطهب فطاّن هی قَز.
سوال  )2آیب نطف اظْبض هؼبفیت اظ هبلیبت ثط اضظـ افعٍزُ تَؾظ هَزی وفبیت هیىٌس یب ثطای هؼبف ثَزى ًیع ازاضُ هبلیبتی گَاّی
نبزض هی وٌس؟ (ًیبظ ثِ اؾتؼالم زاضز؟)
جواب) زض لبًَى هبلیبت ثط اضظـ افعٍزُ ّیچ قرهی هؼبف ًیؿت ٍ تٌْب وبالّبی هكوَل هبزُ  12هؼبف هی ثبقٌس .وبالّبی هؼبف
ّن ًیبظی ثِ ثجت زض ؾبهبًِ ًساضًس.
سوال ً )3حَُ تجویغ ٍ ٍضٍز اعالػبت فبوتَض ّبی یه فطٍقٌسُ چگًَِ اؾت؟
جواب) ّط چِ ٍضٍز اعالػبت تجویؼی زض ؾبهبًِ هبزُ  185هىطض ثیكتط ثبقس ضیؿه هَزی ثبالتط ثَزُ ٍ ًیبظ ثِ ضؾیسگی ثیكتطی
زاضز ٍلی ثط اؾبؼ لبًَى حساوثط تب ؾمف  9زضنس هؼبهالت یه زٍضُ هبلی یىؿبلِ ضا هیتَاى ثِ نَضت تجویؼی ثجت وطز ّ .سف اظ
وبّف ؾمف ٍضٍز اعالػبت تجویؼی اظ  %10ثِ ً %9یع العام ثِ ثجت اعالػبت وبهلتط هی ثبقس ّ .طچِ ٍضٍز اعالػبت تجویؼی ووتط
ثبقس ثطای هَزی هعیت هحؿَة هی قَز ٍ ًیبظ ثِ ضؾیسگی آى ووتط اؾت.
سوال  )4زض یه لطاضزاز پیوبًىبضی وِ حك العحوِ ثِ نَضت زؾتوعز ٍ یب ؾبػتی پطزاذت هی قَز هكوَل هبلیبت اؾت؟
جواب) زض لطاضزاز پیوبًىبضی لطاضزاز هالن ػول ثَزُ ٍ زض ثحث حمَق ًیبظی ًیؿت وبضفطهب ٍضٍز وٌس( .ولیِ لطاضزازّب ضطٍضی اؾت
زض ؾبهبًِ  185هىطض ثجت قًَس).
سوال  )5تبضید تؼلك تؼلك هبلیبت ثط اضظـ افعٍزُ زض لطاضزازّبی پیوبًىبضی چِ تبضیری اؾت؟
جواب) ثطاؾبؼ لبًَى هبلیبت ثط اضظـ افعٍزُ تبضید نَضت حؿبة یب تبضید اضائِ ذسهت ّط وسام همسم ثبقس.
سوال )6قطوتْبی هكوَل لبًَى هبلیبت ثط اضظـ افعٍزُ وساهٌس؟
جواب) اظ اثتسای هْط هبُ ؾبل جبضی ولیِ قطوتْب (ثبؾتثٌبی هؼبفیتْبی هبزُ  )12هكوَل هبلیبت ثط اضظـ افعٍزُ هی ثبقٌس.
سوالً )7حَُ اؾتطزاز هبلیبت حمَق ثِ چِ قیَُ ای اؾت؟
جواب) ضٍـ اٍل  :تْبتط زض فیف حمَلی ثسیي قىل اؾت وِ زؾتگبُ اجطایی ،هبلیبت ته ته افطاز ضا هحبؾجِ ٍ زض ؾط جوغ ثب هجلغ
هبلیبتی وِ علجىبض قسُ تْبتط ٍ ،ضیع اؾبهی ٍ هساضن ضا الحبق وٌس (.ایي ضٍـ ثطای تؿطیغ زض فطآیٌس وبض ثَزُ ٍلی زؾتگبُ هی تَاًس ایي
وبض ضا اًجبم ًسّس) ثب تَجِ ثِ ایي وِ زض هبُ اٍل ٍ زٍم هؼوَال ًطخ هبلیبت هكرم ًیؿت ،اضبفِ پطزاذتی هبلیبت ایجبز هی قَز  ،ثطای
ایٌىِ عی هست یه ؾبلِ ًیبظ ًجبقس ،زؾتگبُ اجطایی هی تَاًس ثطای ّط قرم اضبفِ زضیبفتی ضا هكرم ٍ ،وبض تمؿین ٍ تْبتط ضا اًجبم
زّس.
ضٍـ زٍم :قرم ذَز زضذَاؾت اؾتطزاز ثیوِ ًوبیس .ثسیي قىل وِ اگط علت هبلیبتی زض ؾبل  59ثطای فطز ایجبز قَز اظ 58/1/1
لغبیت  58/12/28فطنت زضذَاؾت اؾتطزاز زاضز ٍلی اگط ایي هْلت هٌمضی قَز ثِ ّیچ ٍجِ لبثل اؾتطزاز ًیؿت.
سوال )8آیب زض ثرف هٌبعك آظاز اهىبى تْبتط اضبفِ پطزاذتی ٍجَز زاضز؟

جواب) ذیط -عجك لبًَى اهىبى تْبتط اضبفِ پطزاذت هبلیبت زض هٌبعك آظاز ٍجَز ًساضزّ ٍ ،ط قرم ذَزـ ثبیس زضذَاؾت اؾتطزاز
اضبفِ زضیبفتی ًوبیس.
سوال  )9چطا ؾبهبًِ  185هىطض زض فهل پبییع ثبظ ًكسُ ٍ لبثل زؾتطؾی ًیؿت ؟
(تَضیح  :اؾٌبز ّعیٌِ زض ثرف شیحؿبثی حجن ظیبزی زاقتِ ٍ ثبیس ضٍظاًِ ثجت قسُ ٍ ثؼس ثِ ثبیگبًی اضؾبل قًَس .اظ عطفی تبثجت
ؾبهبًِ  185هىطض ًكًَس اجبظُ ٍضٍز ثِ ثبیگبًی ضا ًساضًس .ایي اهط ثبػث ثطٍظ هكىل قسُ ٍ اگط لجل اظ ثجت ؾبهبًِ ًیع ثِ ٍاحس ثبیگبًی
اضؾبل قًَس زیگط لبثل هطجَػیت آى ثطای ثجت هكىل اؾت)
جواب) ثطضؾی وطزُ ٍ حتوب تب ضٍظ ثؼس جَاة هیسّین(.ثبیس لبثل زؾتطؼ ثبقس)
سوال  )11چىْبی ظیبزی اظ ٍاحس شیحؿبة هطثَط ثِ ؾبلْبی لجل زض ٍجِ هبلیبتی نبزض قسُ وِ هكوَل«ؾِ هبُ اػتجبض چه ّبی
نبزضُ زٍلتی» قسُ ٍ لبػستبً ًجبیس تَؾظ هتهسی ثبًه اػوبل قًَس ،اظ یه عطف چطا هتهسی ثبًه ایي چه ّب ضا ٍنَل هی وٌس ٍ اظ
یه عطف زیگط ایي چه ّب تبوٌَى ثِ حؿبة گطفتِ ًكسُ ٍ ػوَهبً پبیبى ّط هبُ ثِ ثِ ثبًه اضؾبل هی قًَس.ثؼضبً ثطذی اظ ایي چىْب
هطثَط ثِ ؾبلْب ی  51 ٍ50ثَزُ ٍ ّویي ثطزاقت آذط هبُ ثبػث ثطٍظ هغبیطت ٍ وؿطی اثَاثجوؼی زض حؿبثْبی زٍلتی هی قَز.
جواب) ثب گطفتي نَضت هغبیطت ثبًىی ٍ نَضت ضیع حؿبة ،هَاضز هغبیطت هؿتٌس گطزًس.
سوال  )11چىْبی نبزضُ ظیبزی ٍجَز زاضز وِ ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی هَزی ،قطوت  ،آزضؼ ،وس التهبزی ٍ قوبضُ هلی هكرم اؾت.
ٍلی ثِ ّط حَظُ هبلیبتی وِ هطاجؼِ هی وٌین ٍنَل ًوی قَز ٍ ثِ حَظُ ی زیگط اضجبع زازُ هی قَین .چطا ثب تَجِ ثِ ایٌىِ توبم
هكرهبت چه هكرم قَز  ،حَظُ هكرم ًوی قَز ٍ چه ٍنَل ًوی گطزز؟
جواب) زضنَضتی وِ چه ثسٍى ًمم ثبقس ،حتوب ثبیس تحَیل ثگیطًس (.هَاضز ضا وتجب جْت ثطضؾی اػالم وٌیس)
سوال  )12زض هَاضزی وِ عطف هؼبهلِ ثِ جبی وس التهبزی ذَزـ ،وس التهبزی زؾتگبُ اجطایی عطف هؼبهلِ ضا اؾتفبزُ وٌس (.وِ
پیف آهسُ ٍ ثبضّب ّن ثب ازاضُ ول هبلیبتی هىبتجِ ّن قسُ ) هطتت اػالم ثسّی هبلیبتی هی قَز ،اػتجبض زؾتگبُ ّن هحسٍز اؾت ٍ ّط
ثبضزض ؾٌَات لجل چٌس وبضگعاض عطف هؼبهلِ قطوت غلِ  ،وس التهبزی ایي زؾتگبُ ضا ثطای ذَز ثجت وطزُ ٍ هطاتت ّن ثِ ازاضُ هبلیبتی
اػالم قسُ ٍ ،لی ثبظ ّن هطتت اػالم ثسّی هبلیبتی ثطای هب اضؾبل هی قَز ،اػتجبض هب هحسٍز اؾت ٍ ًوی تَاى ّط چٌس ٍلت یىجبض
ثسّی هبلیبتی ًبقی اظ ایي اقتجبُ ضا ثپطزاظین ،تىلیف چیؿت؟
جواب) زض حبل حبضط ضاُ حلی ٍجَز ًساضز(هَزی ترلف وطزُ /قوب ترلف وطزیس ٍ اعالػبت نحیح ٍاضز ًكسُ اؾت)
سوال  )13اظ اهطیِ زاًكگبّْب وِ ثطای  2زٍضُ ی  2ؾبلِ ثىبض گطفتِ هی قًَس ٍ اظْبض هی زاضًس وِ ًیطٍّبی هؿلح اظ پطزاذت
هبلیبت هؼبف ّؿتٌس آیب ًجبیس هبلیبت وؿط قَز؟

جواب) ًیطٍّبی هؿلح ثبثت زضیبفتی اظ اضتف ٍ  ....هؼبف ّؿتٌس ٍ .زض ؾبیط هَاضز زضیبفتی غیط اظ وبضفطهبی انلی هكوَل هؼبفیت
هبلیبتی ًوی قًَس.
سوال  )14ثب تَجِ ثِ وبّف  80زضنس اػتجبضات اهؿبل ًؿجت ثِ ؾبل لجل اهىبى پطزاذت هغبلجبت ضا ًساضین  ،اظ عطفی ثب تَجِ ثِ
اجطای حؿب ثساضی تؼْسی  ،نَضت ٍضؼیت ،ثِ هحض قٌبؾبیی ثبیس ثجت گطزز ،تىلیف هبلیبت غیط لبثل پطزاذت چیؿت؟(ثب تَجِ ثِ
تجهطُ  18لبًَى ثَزجِ ؾبل )59
جواب) ّیچ قرهی زض لبًَى هبلیبت ثطاضظـ افعٍزُ  ،اظ پطزاذت هؼبف ًیؿت .هؼبفیت ّب نطفبً ثطای وبال ٍ ذسهبت هَضَع هبزُ 12
لبًَى هبل یبت ثط اضظـ افعٍزُ هی ثبقس.اظ عطفی تٌْب ّوىبضی زض ذهَل ؾَال عطح قسُ  ،تمؿیظ ثسّی ٍ ثركَزگی جطاین تب حس

اهىبى هی ثبقس ٍلی انل هبلیبت ثبیس پطزاذت گطزز.
جمع بندی:
زض پبیبى جلؿِ آلبی ظضگبًی ضوي تكىط اظ حضَض وبضقٌبؾبى هحتطم اهَض هبلیبتی ،اظ شیحؿبثبى زضذَاؾت ًوَز ّط گًَِ ؾَال ٍ یب
اثْبم ثبلی هبًسُ ضا جْت ضفغ اثْبم  ،وتجبً ثِ ایكبى اضؾبل  ،تبجْت اضائِ پبؾد ثِ اهَض هبلیبتی اضؾبل ًوبیٌس.
زض پبیبى ثب شوط یه نلَات ذتن جلؿِ اػالم گطزیس.
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