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آقای جعفر ابراهیم بیگی مدیر کل دفتر فنی اعتراضات جلسه توجیهی پرسش و پاسخ مالیاتی با حضور 

هم چنین با حضور مدیران مهر ماه  19در تاریخ مودیان مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی 

در محل انجمن ملی لیزینگ ایران برگزار گردید. اهم امور مالی و مالیاتی و کارشناسان شرکتهای لیزینگ 

 نکات ذکر شده در این جلسه به شرح ذیل می باشد.

مورد حکم است یعنی به کسانی که صاحب درآمدند اشاره داریم. مالیات  ،شخص ،در مالیات مستقیم .1

 به درآمد ثابت دارد. ،مستقیم از لحاظ ماهوی

مورد حکم نیست. داخلی و  ،مورد حکم است و شخص ،کاال و خدمتوده زارزش افبر در نظام مالیات  .2

 خارجی و انتفاعی و غیر انتفاعی مهم نیست.

بایست  مشمول مالیات است و در دفاتر خود می 100%هبه )هدیه(  کنندهدریافت در مالیات مستقیم  .3

 باشد. مشمول مالیات می ،هبه پرداخت کنندهدرآمد اتفاقی ثبت نماید. اما در نظام ارزش افزوده، 

 کاال و خدمت از مبدا واردات و تولید تا مصرف مشمول مالیات است. .4

 %25دارند و نرخ میانگین در حدود  VATکشور  160به در مالیات های مستقیم در کل دنیا نزدیک  .5

 .ه استرسید %9شروع و تازه به  %3باشد اما در ایران از  می

تولید کم شود، نرخ بر ارزش افزوده در ایران موفق نیست ؟ در دنیا برای اینکه فشار  بر چرا مالیات  .6

 مالیات را کنند و ارزش افزوده ( اضافه می بر مالیات مستقیم را کاهش داده و به نرخ مصرف ) مالیات

 نمایند. هدفمند مصرف می

معافیت ها مطرح  81داریم. در نظام مالیات مستقیم در ماده  "مبانی"در مالیات مستقیم و ارزش افزوده  .7

مثال معافیت محصوالت  .عنوان شده است 1بند  12معافیت ها در مالیات ارزش افزوده در ماده  شده است.

 زی و فرآوری نشده ) به منظور حمایت و گسترش کشاورزی(کشاور

 باشد. صادرات مشمول مالیات ارزش افزوده نمی 13در ماده  .8

گوییم چیزی معاف  در مالیات ارزش افزوده نرخ صفر داریم، اما به معنای معافیت نیست. وقتی می .9

ارزش افزوده پرداختی بابت  باشد. وقتی چیزی معاف است، مالیات است یعنی نهاده های آن هم معاف می

خرید، اعتبار مالیاتی محسوب نشده و به بهای تمام شده میرود، یعنی مالیات های پرداختی اعتبار نهاده ها 

 توانیم پس بگیریم. محسوب نشده و نمیتوان از سازمان پس گرفت. اما در نرخ صفر می

ارزش معامالتی بعنوان مالیات  %5 مالیات های مستقیم، 77و  59در مورد اموال غیر منقول، ماده  .10

ق.م.م( یعنی بابت سود فروش مالیات پرداخت  105شود ) مالیات به نرخ مقطوع( )ماده  پرداخت می
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( اموال غیر منقول )اعم از عین و انتفاع( مشمول مالیات 12شود. در نظام مالیات ارزش افزوده )ماده  نمی

 خرید و فروش مسکن این تصمیم را اتخاذ نموده است.باشد که قانونگذار برای رونق ساخت،  نمی

نانچه درصد قیمت تابلو و چ 0.5چنانچه سهام در بورس معامله شود مشمول مالیات به نرخ مقطوع  .11

نتقال سهام ارزش اسمی میباشد. اما در مالیات ارزش افزوده نقل و ا %4خارج از بورس معامله گردد، 

 ونق بورس چنین تصمیمی اتخاذ نموده است.باشد که قانونگذار برای ر معاف می

 1.5در قانون مالیات های مستقیم، حقوق کارمندان دو میلیون تومان معاف است و حقوق مشاغل  .12

.... معاف از ، نان،گوشت، روغن، سویا و12ماده  4میلیون تومان معاف است. در نظام ارزش افزوده بند 

 باشند. )معافیت معیشتی( مالیات می

 مالیات ارزش افزوده در تمام دنیا: چهار روش .13

 ی مستقیمغتفری .14

 ی غیر مستقیمغتفری .15

 تجمیعی مستقیم .16

 تجمیعی غیر مستقیم .17

 (T*S)-(T*P) باشد. ی غیرمستقیم میغدر ایران روش مورد استفاده، روش تفری .18

ت را و به محض خرید هم مالیا ، مالیات را دریافت نمایید.یعنی به محض فروش کاال یا خدمت .19

وش و خرید را زی و در پایان هر فصل در پانزدهم ماه بعد، در اظهارنامه مالیاتی، مالیات فرمیپردا

رتیکه مانده نمایید و در صو تهاتر نموده و چنانچه مانده بدهکار شود به اداره دارایی پرداخت می

خواست استرداد  در توانید به عنوان اعتبار مالیاتی به دوره بعد منتقل نمایید و هم بستانکار شود ، می

 اضافه پرداختی را از سازمان مالیاتی بنمایید.

 یا خدمت نیست و اگر کاال درآمد اصل مقصد در نظام ارزش افزوده : در نظام ارزش افزوده، موضوع .20

شمول مغیر ، مشمول و صادرات، باشد. در اصل مقصد، واردات در داخل ایران مصرف شود مشمول می

آن مشمول  کاالیی را در مناطق آزاد بفروشد، در مالیات مستقیم، درآمداگر یک ایرانی  باشد. می

 ( 1باشد .)ماده  است. اما در نظام ارزش افزوده مشمول نمی

ال و خدمات : کلیه عرضه کانماید را تعریف می اصل مقصد در ایرانکه مالیات ارزش افزوده  1ماده  .21

 باشد. در داخل کشور مشمول می

پرداخت  هایی که بابت خریدمالیات ، هر صادر کننده، تولیدرفع موانع ون قان 38به موجب ماده  .22

 گیرد. نموده را از اداره دارایی پس می
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 یره نمیرود، خدمت ذخ خدمت به محض تولید از بین می فرق خدمت و کاال در نظام ارزش افزوده : .23

رزش مجانی مشمول اشود. دریافت کاالی مجانی هم مشمول ارزش افزوده است اما دریافت خدمت 

تبصره  خدمت به موجبدر واردات،  مشمول است. ،افزوده نیست. خدمت در مقابل مابه ازاء به غیر

 ی،، نسبت به مجموع )حقوق گمرک15ارزش افزوده گمرک موظف است بر مبنای ماده  20ماده  1

 مالیات پرداخت نماید. %9ارزش کاال(  نقل، وحمل  بیمه، سودبازرگانی،

 شود دید، خریدار باید مالیات را بدهد.  ات خدمت، چون خدمت را نمیدر وارد .24

 انواع تاسیسات حقوقی جدید : .25

26. Buy back 

27. Bot  (build + operation +transfer) 

28. EPC 

29. Leasing 

نون تجارت در ها، کاال را خریده و به فروش میرسانند، یعنی بر مبنای قا لیزینگ : بعضی از لیزینگ .30

 رمزد میدرصدی را بعنوان کافقط ، در صورتیکه لیزینگ استفاده می شودوی دفاتر تاجر بر علیه 

ات کاال کنید تمام مخاطر . وقتی خرید ثبت میپس نباید خرید و فروش در دفاتر ثبت گرددگیرد. 

 شود. به شما منتقل شده و جزء دارایی های شما محسوب می

 شماست.دفاتر پلمپ شده شناسنامه شرکت است و سند مالکیت  .31

ثبت  وقتی چیزی برای شما سود و زیان نداشته باشد امانی محسوب شده و در حسابهای انتظامی .32

 باشد. میشود. کار لیزینگ یک فعالیت حق العملکاری و نیابتی و کارمزدی می

چون  معاف شده است. "فعالیت لیزینگ کال 6در الیحه جدید که تقدیم مجلس شده است، در بند  .33

 شود. کند و منجر به رونق تولید می ننده کار است و به تولید کمک میلیزینگ تسهیل ک

آمد شود. اول در فروشیم و دو درآمد شناسایی می فروش اقساطی: در فروش اقساطی کاال را می .34

است و  شود. دوم شناسایی بهره که درآمد خدمت ناشی از فروش کاال که در سال اول شناسایی می

 شود. تحقق نیافته به حساب درآمد تحقق یافته منتقل می سال به سال از حساب درآمد

 نرا بپردازید.آطور شود در مالیات مستقیم هم باید مالیات  خرید و فروش کار لیزینگ نیست و اگر این .35

فر اول نمالک همچنان ، در اجاره به شرط تملیک اموال غیر منقول ، تا آخرین قسط پرداخت نشود .36

کیت شود. اما در فروش اقساطی به شرط فروش، مال کیت منتقل میاست یعنی در آخرین قسط مال

 شود. منتقل می
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ره است ( جنس جریمه همان به23و ماده  22دو نوع جریمه در مالیات ارزش افزوده داریم )ماده  .37

ین درآمد اسوالی که پیش می آید اینست که آیا  .شود ت مستقیم بعنوان درآمد ثبت میکه در مالیا

های تمام بم که بابت آن متحمل یده ه خدمت است؟ پاسخ: در برابر درآمدی مالیات میدر مقابل ارئ

 م.یشده باش

باشد  یارزش افزوده، چون هم وقت کم م بر در نظام مالیات "رویم مخصوصا وقتی به کمیسیون می .38

و در شود  گرفته آنجا قرار استعالمو هم ممکن است از دانش کافی برخوردار نباشند، بهتر است در 

 نظرآنها اخذ گردد. و دفتر فنی بررسی شده

یازها مشمول ارزش افزوده کلیه درآمدها مشمول مالیات است اما در مورد حق امت بر در نظام مالیات .39

 باشند. نمی

 تسویه زودتر از موعد قرارداد، یک نوع برگشت از فروش می باشد. .40

 () کارشناس مالی لیزینگ ایرانیانو تدوین: ندا علیا استخراج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


