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 حاضرین از انجمن : 

 موقعی )دبیر کل ( ، پرتوی ) رئیس کارگروه مالیاتی( 

 حاضرین از معاونت مالیات بر ارزش افزوده :

 ابراهیم بیگی ) مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات( ، موال یاری  و صادق زاده 

 مذاکرات :

مددر ر کددت  فنددر فطدد  اح  ددرو   اددی مددیات   ااردد  میودددیت مددر اژحه افدد      ژ مرکدد   دد      ددی   -1

مجلد  مددرا   دد  مرارددت مرژکدد   ددی  کیژدطیکد    زددر  ا    مددی ح    ا ددز   اددی اح  ر دد  مرکدد  

       ی  مجل  می مجل  ددتژا  اکدیم  مدرا   درو  ژ  للدی الطد  اژاادی  تا در ددر   ژ ا دز 

   ا دت  وااریاریمدی ودتژت  ژن ادی   شررکت هرای وااریاری و لیزینر یفدد  اژتزیط مطدر م 

متژ  متافقد  کدیژور   منلدات اح کدیحمی  امدتژ میوددیت    مرکد   د      دی  مجلد   لیزین   راان 

  می متافق  اح آ  ازتژ در  اک   مراژ ورفنی   

رت ژ  دی  ژ ژکددرو  مدی مقرژ در  فنر فط    اانراضدیت کدیحمی  امدتژ میوددیت  مدی مطصدتژ ر دت   رد -2

 ر ادر   دی  میودددیت  ددرک   ددی  ود  طدا مددی  رادیژ  ااجرددز ملد  ود  طددا  رادیژ   ددی   ح  ژا 

 م رت    ااجرز  ژ تاک  کنز   ت  ژا می مر ر کت  فنر فط    اانراضیت اژاای اری ر  

  تفدی ت آ   اری طروی  ااجرز مل  ود  طدا می دد  ارلددیت ود  طدا   مدراژ ا   دی  ا دیژ   دی  مدیو  -3

می ا دیژ  ارلددیت  ر ژ ه  دی  رلدیمراژ    اادت  مر دتژ  اکدنیاراژ   دی  رلدیمراژ  مدی مدراژ ا   دی  

فددت، ر اقدد  ود  طددا  ژ تددیمدز کددی   ددی  مددتژ  ادددیح منقیضدددی    اددر  تددرا ت فرآ طددر  ددی   ر ددر   

مقی تدیژ ی  فر ه کی  می ارلددیت ددرک   دی  ود  طدا    ر طددز  ضد د  ود  طدا  ژ ا درا  مدی کدی

 کیوی   ملایت آ     اهی نی  ض د  ود  طا  هیا  ژا متژ  ماث مراژ  ا ار   50

 ژ ا امی مدر رکت  فندر فطد    اانراضدیت مدر  ام د  مدت   ارلددیت ددرک   دی  ود  طدا   تتوددر ودرا  -4

 مت   آ    تلق  ود  طا می اطتا  ام اژ  ام     غدر وتژ  تیمدز کی   منقیضدی  تیکدر ارت  

 مدر کدت ااجردز مدی تت دی مدی تت ددی  دذ ر ازدت   تلدهدیت ددرک   دی  ود  طدا مدی  وددت تارددت  -5

    طی میودیت مر اژحه اف     می ملنر    می تت ی می ملایت آای   ژ تیمدز مطیمع میو  اژحا  

 

مدردد  ر  تاکددنی اااددی  ااجرددز ژا مزطدد  مددر اارددی  م یفددد  میودددیت مددر اژحه افدد     مددر تلددهدیت  -6

 14/10/95ک   ددی  ود  طددا اح حمددی  امددیل  کددنتژاو رت  ر ددر ا را دد  ود  طددا م ددت   للددی دددر
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ددددتژا  

مانر   ت    اانزیژ ژا مطرو   مر ر کت  فندر فطد  مدی  وددت ادر  اکدر ادی  اح ددرک   دی  ود  طدا  ژ 

 میات  متم  میودیت مر اژحه اف     امای   ذ ر اراال     ژ ا ز  12اح می   11مطر    

 

مدیات   اارد  میوددیت مدر اژحه افد      مدی  1397زیط ا لی  امدراح امددر اژ  کدر  کدی اح امندرا  کدی  اژت -7

 ااری  م یفد  تلهدیت درک   ی  ود  طا ا را   دت   

ااجرددز مددی ژ یکدد  مانددر  کردلدددت   29/08/95مددتژ    151-95- - ژ ا ددز  للددی ایمددی دددریژ  اودد  -8

ااردی  م یفدد  میوددیت مدر اژحه افد      درمیت    امن ی   مجلد  متضدتم ملدایت ایدد  اح ادر 

تلهدیت ود  طدا   اژ دیم آ  تتکدی ژ یکد  م مدتژ مدی ژ یکد  ماندر  کدیحمی  امدتژ میوددیت     یکد  

ا لی  می ژ یکد  کردلددت  امن دی   مجلد  مطدرو ددر  ورهدی میژ دی کدیحمی  امدتژ میوددیت  م یفدد  

مد   اادر  ود   ژ  یکد  ژ یکد   12اح مدی    11طدر  رمیت درک   ی  ود  طا ژا ملنل   اکدر ادی   ژ م

 مانر  کیحمی  امتژ میودیت  می ژ یک  مانر  کردلدت  امن ی   مجل  آمر  اک : 

از لیزینااگ  ااا  کاار   12ماااده  11بااا ته اا  باا  مااهارد فااها الاااکر و از تنجااا کاا  در مااتن بناا  "
مبناای باار تباا یل وضااعیت نیااز تااا زمااانی کاا   اارکت  ااا  لیزینااگ م ااتن اتی باا  عماال نیاماا ه و 

، ارا اا  ماا مات تهسااد ایاان دساات  از ا اا ا  باا  باناا  یااا ماس ااات اعتبااار  ارا اا  ننمایناا 
 "مشمهل پردامت مالیات و عهارض مهضهع این قانهن می با  .

ژ یکدد  مانددر  کددیحمی  امددتژ میودددیت  مددی ژ یکدد   02/12/95مددتژ   19499/200ت ددت ر ایمددی دددریژ  

 ل  می  دتک  م  میدر  مانرک کردلدت  امن ی   مج
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