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 حاضرین از معاونت ارزش افزوده :

آقایان عچری مدیر کل رسیددی    سسیدردسدا سایرس دی ادمی  میدیر کیل دیدیر یتی    سعدرسدیا ا  ی رد   

 التد نداب سز مدیرسن معا نت سرزش سیز ده

 

 حاضرین از انجمن ملی لیزینگ ایران:

سردسیدان  میدیر عامیل یدزیتیر کیارآیریو   می قع  دادیر آقایان پرت ی رئدس کیاریر ه مایدیات ا می ی   

 کل سنجمو

 

 موضوع:

-96اررسیی    سسیید   ییا   پرسییع  ییای گییتعت یدزیتییر پدییر  در  سسییت فللیی  نامیی   ییماره سییی    

سز معا نیت مایدییا  ایر سرزش سیییز ده   دعی   مییدیر کیل رسییددی    سسییدردسد  96 08 06ای  تییاری   821

 96 10 04  تاری  د ا 269 6037  مسز سنجمو ط  نا

 

 خالصه گفتگوهای نشست:

سعدییرسا سعیییای سنجمییو ملیی  یدزیتییر اااییت تمدییید قییان ن م قییت مایدییا  اییر سرزش سیییز ده تییا  -1

  سدسمیی  عییدا معایدییت  ییدما  یدزیتییر    ر د  لییارس  زیییاد ایی   ییرکت  1397پایییان سییا  

سرزش سییز ده  ای    ای یدزیتر   سز دست دسدن اازسر ای  سییو دیدیل م یرم   معا نیت مایدیا  ایر

علی  رمیی سعد یاد ایی   12سز میاده  11دیدیل عیدا رکیر نیاا یدزیتیر در نیاد یای معیاد در اتید 

معایدییت  ییدما  یدزیتییرا سعمییا  معایدییت در سیییو سرتمییای رس ملییدلزا تایددییی  اانیی  مرکییزی 

ممت  ار تل ی  نمی دن  یرکت  یای یدزیتیر ای  عتی سن متسلی  سعدمیاری دسنلیدتد  ن دی  مییی 

قییان ن یعلیی  نییاا نیاد ییا رس رکییر کتیید زیییرس  12سز مییاده  11قییان ن ییینسر نماییید در اتیید سیییو کیی  

نیییاد سرسئیی  د تییده آن کییات    ییدما  سز نظییر مایدییا  سرزش سیییز ده ایی  کییات    ییدما  گییرد 

سز مییاده  11در اتیید متسلییا    تعییا ن   ییای سعدمییاری  ا دییش  ییده سسییت  درب نییاا اانیی   ییا

دییت  ییا سیجییاد   نییاارساری  ییدیدی رس اییدو ییی  ملییدر سنیرسییی  رس در تیییمدا سیییو معای12

نیاد ییای سرسئیی  د تییده  ییدما  سعدمییاری سیجییاد نمیی ده سسییت   ایی   مییدو دیدییل  ییرکت  ییای 
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یدزیتر گریا ا  دیدل عدا درب ناا آنیان در سییو میاده سز سییو معایدیت مییر ا سنید   تیا سن یی  

 س دماه رس در قان ن ن یل  پس م  د تد  

  قییان ن دسئمیی  مایدییا  اییر سرزش سیییز ده در کمدلیید ن سقد ییادی در رسا یی  اییا تاددییرس  تیییی -2

مجلسا آقای سایرس دی ادمی  عتی سن دس یدتد کی  معایدیت  یرکت  یای  سسیزاری   یدزیتیر ای  

ق     د ااق  سست  یی  پی  یدیری  یای سنجمیو سز کمدلید ن سقد یادی مجلیس ایرسی   ی  

 سیو معایدت در تیی  در ری سست 

ریاسییت میدییرا  95 08 01میی ر   200 95 49امیییتام   ییماره م ییرر  یید ر ییی  متییدرب در  -3

سازمان سم ر مایدات  ایرسی رسیددی  ای  مایدیا  ایر سرزش سییز ده  یرکت  یای یدزیتیر ت سی  

 م   س ید  یای رسیددی  کتتیده رعاییت  ی د  در سییو سرتمیای ن  ی  نظیرس  یتی  سنجمیو ای  

 م  اا د گ ر  یزسرش پدیتیادی قاال سرسئ  ا  معا نت سرزش سیز ده 

م دیی م م ایمیی  رسییددی  کتتییدیان مایدییات  اییرسی مایدییا  اییر سرزش سیییز ده فریمیی  تییا در    -4

 لار  تا در تادی  دیو قیرسردسد  یای  یرکت  یای یدزیتیر ایا مییدریان م یرم  ید  در سییو 

سرتمییای سنجمییو سعد ییاد دسرد کیی  سیییو  ییم یدت در مییدو قییان ن ندلییت   نماییید میی رد میاسییم    

رد  نظر ملیو تن  ادیر در فللی  ندیز سییو ای د کی   ری نی   لیار  کی  ااایت م ایم  قرسر ید

فمیرسن آن مملایی  دریایییت  یی د مییم   مایدییا  اییر سرزش سیییز ده ندلیت   م ییرر  یید سنجمییو 

نامی  سی رس ایا رکییر دتئیل کار تاسی  ممتیی  ایر ما دیت فریمیی  تیا در   سییو کیی  سییو فریمیی  

ال ی  فمیرسن  لیار  عیدا سنجیاا تعیید سسیت  درآمد  اگل سز سرسئی   یدمت تل ی  نمی   ی د 

 تید    ا  معا نت سرزش سیز ده سرسئ  نماید 

در پایان گی ر  رییز پرسیع  یا   سایامیا   سعییای سنجمیو در سفیرس   رسیددی  قیان ن مایدیا   -5

ار سرزش سیز ده ایرسی  یرکت  یای یدزیتیر ای   یرم زییر سرسئی    م یرر  ید در  سسیت کدمی  

 دقدق سز معا نت سرزش سیز ده ت س  سنجمو تید    سرسا    د  ااات  ری  ارسی سسدعالا

 رویه های رسیدگی مالیاتی 

مبنااای مساساابه و دریافاات مالیااات باار ارزش افاازوده از خاادمات گاار ت هااای لیزینااگ 

 چیست؟ درآمد گر ت های لیزینگ در فرآیند های عملیاتی خود عبارت است از:

 س د  اگل سز تلیدال  سع ای  -

 سز  دما  ت سع  یر شدرآمد  اگل  -

  ف ه   اگل سز فرسئی تا در  -

 درآمد  اگل سز تم د ا  کات -

 درآمد  اگل سز یر ش سم س  مازسد -

 درآمد  اگل سز س د سزرده  ای اان     س د س رسق میارکت -
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 درآمد  اگل سز ت ا   قدمت یر ش    رید کات ای  ریدسری    سینسری ا  میدریان  -

  مالیات بر ارزش افزوده گر ت های لیزینگ:سؤاالت متداول در زمینه 

نی ه  گ   مایدا  ار سرزش سییز ده سز  یرکت  یای یدزیتیر ای  یی  طرییق متاسی  سسیت   -

 ن د در ساددسی قرسردسد اا میدری یا ط   گ   سقلای    مزمان اا پردس ت 

 پردس ت  ای ز د تر سز م عد آیا میم     ش  لاا    س تد ا د  -

نامی  مدیان سنجمیو   معا نیت مایدیا  ایر سرزش سییز ده  یمد  ت یا ی  در ر  سنع یاد ت یا ی -

 نام  دیاتر پدیم سن 

 مایدا  ار سرزش سیز ده یدزیتر سم س  مدر مت       س د  ای سا دمان   -

 عرد   دما  یدزیتر ت س   رکت  ای یدزیتر  ارف  در متاطق آزسد -

 عرد   دما  یدزیتر  رکت  ای دس ل  ا   ارب سز کی ر -

 ا  یدزیتر  رکت  ای دس ل  در متاطق آزسد دم -

 نی ه گد ر یاکد ر  دما  یدزیتر -

 مایدا  ن ل   سند ا    در  در قرسردسد  ای سفاره ا   ری تملد  یدزیتر -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


