
 

 ۲۰۰/۹۷/۱۵۲بخشنامه: 

 

شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده  ۹/۱۰/۱۳۹۷مورخ  ۲۰۱-۳۰ابالغ صورتجلسه شماره 

 قانون( ۳۸) ماده (د) و( ج) ،(ب) بندهای و( ۱۶) ماده تبصره پرداختی مربوط به صادرات کاالهای خاص موضوع

 افزوده ارزش بر مالیات

 

 ۱۵۲/۹۷/۲۰۰شماره: 

 ۱۰/۱۱/۱۳۹۷تاریخ: 

 بخشنامه

 الف قانون مالیات بر ارزش افزوده( ۱۷و )( ۱۳مواد ) ۹۷ ۱۵۲  

مخاطبین/ 

 ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران 

 ادارات کل امور مالیاتی

شورای عالی مالیاتی  ۹/۱۰/۱۳۹۷مورخ  ۲۰۱-۳۰صورتجلسه شماره  ابالغ موضوع

عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به صادرات کاالهای درخصوص مالیات و 

قانون  (۳۸( و بندهای )ب(، )ج( و )د( ماده )۱۶خاص موضوع تبصره ماده )

 مالیات بر ارزش افزوده

 ۹/۱۰/۱۳۹۷مورخ  ۲۰۱-۳۰به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 

مالیات بر »ه ( قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینک۱۷( ماده )۴)با توجه به تبصره »  مبنی بر

( و ( و بندهای )ب(،)ج۱۶ارزش افزوده پرداختی مودیان بابت کاالهای خاص موضوع تبصره ماده )

ارد و( این قانون، صرفا در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کاالها توسط ۳۸)د( ماده )

نها ندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آکنندگان و توزیع کن

ند بکور در لذا با توجه به عدم تسری انجام این امر در مرحله صادرات، بنابر این نظر مذ« خواهدبود

 های لیاتما قانون( ۲۵۵) ماده( ۳) بند اجرای در «( ابهام مطرح شده در چارچوب مقررات می باشد.۱)

 جهت اجراء ابالغ می گردد. مستقیم



بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه در خصوص آن دسته از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که در 

 مراحل دادرسی مطرح می باشند الزامی است .

( ۱۹و همچنین بند ) ۲۷/۹/۱۳۹۷مورخ  ۱۳۳/۹۷/۲۰۰( بخشنامه شماره ۱۰ضمنا الزم به ذکر است مفاد بند)

 کماکان به قوت خود باقیست. ۲۸/۱۱/۱۳۸۸مورخ  ۲۸۰۰۴شماره  بخشنامه

 

 سید کامل تقوی نژاد                                                         

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور                                                         

  

مرجع پاسخگویی: دفتر نظارت بر امور  خارجی* -۲      داخلی* -۱دامنه کاربرد: 

 ۰۲۱-۳۸۴۹۴۱۰۹   اجرایی

 ۰۲۱-۳۸۴۹۴۱۰۶دفتر فنی و اعتراضات مودیان 

مدت  :تاریخ اجرا

 :نامحدوداجرا

 فیزیکی -: سیستمینحوه ابالغ مرجع ناظر: دادستانی انتظامی

 بخشنامه های منسوخ)شماره و تاریخ(: ندارد

            

  

 

 قانونی وابستهمواد 

صادرات کاال وخدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد  -۱۳ ماده  

 ومالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با...

مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کاال یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره  -۱۷ ماده  

 موضوع این قانون پرداخت نموده ا...

 ( می باشد.%۵/۱نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک ونیم درصد ) -۱۶ ماده  

 نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاالهای خاص به شرح زیر تعیین می... -تبصره
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نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کاال و خدمات مشمول این قانون، عالوه بر نرخ مالیات  -۳۸ ماده  

 ( این قانون، به شر...۱۶) مادهموضوع
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