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شرح مذاکرات و تصمیمات
درابتدای جلسه دبیر کل انجمن ضمن خوشامدگویی به حاضرین ،بر سیاست ها و اهداف کارگروه مالیاتی تأکید نمود.
این اهداف شامل عارضه یابی مالیاتی صنعت لیزینگ و تالش در تسهیل امور مالیاتی اعضای انجمن و آمادگی برای
رویارویی با طرح جامع مالیاتی که از سال بعد اجرا خواهد شد می باشد .کلیه چالشهای مالیاتی در حوزه عملکرد،
تکلیفی و ارزش افزوده در کارگروه تخصصی مالیاتی مورد بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری واقع خواهد شد.

تاریخ اقدام:

_

کارگروه پس از بحث و تبادل نظر ،آقای مجید پرتوی را به عنوان رئیس کارگروه و خانم نازنین تقی پور را به عنوان
دبیرکارگروه انتخاب نمود.
کارگروه بر ضرورت یکسان سازی رویه ثبت حسابداری عملیات لیزینگ شامل قراردادهای اجاره به شرط تملیک و
فروش اقساطی و تقسیم بندی و طبقه بندی سرفصل حسابها تأکید نمود که این موضوع می بایست در کارگروه مالی
و حسابداری در دستور کار قرار گیرد.

در زمان جلسه
کارگروه مالی مطرح
بخشنامه شماره -148-95-49م مورخ ( 95/08/01پیوست ) ریاست محترم سازمان امور مالیاتی مطرح و سپس
شود.
بندهای آن در جلسه قرائت و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که نتایج حاصله به شرح زیر می باشد:
الف) بندهای  1الی  5بخشنامه فوق در تأکید بر تعاریف و استانداردهای مربوط به عملیات متداول لیزینگ در ایران
بوده و مورد تأیید می باشند.
ب) در بند  6به دلیل فرآیندهای خاص واگذاری خودرو از طریق شرکت های بزرگ و اصلی خودرو ساز و همچنین
تفاوت روش واگذاری خودرو از طریق تولید کنندگان اصلی مثل سایپا ،ایران خودرو  ،پارس خودرو و  .......با
نمایشگاهها و وارد کنندگان آزاد و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی کارگروه احتمال افزایش ابهامات رسیدگی کنندگان
مالیاتی را پیش بینی و مقرر نمود تا با همکاری شرکت های لیزینگ خودرویی فرآیند هایی از گردش عملیاتی
مربوطه تهیه و سپس پیشنهاد اصالحی به سازمان امور مالیاتی ارائه گردد.
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تاریخ اقدام:

ج) در مورد بند  7مقرر شد انجمن با کمیته فنی سازمان حسابرسی مبنی بر تفسیر بند مربوطه و نحوه
ثبت داراییهای واگذاری شرکت های لیزینگ در قرارداد های اجاره به شرط تملیک مکاتبه و پاسخ الزم
دریافت گردد و سپس حسب پاسخ مزبور نظریه اصالحی و یا ضرورت تغییرات احتمالی پس از تصویب
کارگروه مالیاتی در مورد این بند به سازمان امور مالیاتی تهیه و ارسال گردد.
د) مفاد بندهای 9و 8بخشنامه مورد تأیید کارگروه می باشد.
و) در مورد بند  10مقرر شد ضرورت تفکیک قراردادهای همکاری خدمات توسعه فروش با قراردادهای
پیش خرید و یا تأمین کاال به سازمان امور مالیاتی اعالم گردد.

ظرف  10روز

ه) کارگروه مقرر نمود تا بعد از اقدامات بندهای ب ،ج ،و فوق پیش نویس پاسخ به سازمان امور مالیاتی
تهیه و تنظیم و پس از تصویب کارگروه از طریق دبیر کل اقدام گردد.
جلسات کارگروه طبق جدول زمانبندی جلسات کارگروه های تخصصی که روابط عمومی انجمن اعالم
می نماید برگزار خواهد شد.
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ظرف  20روز

