اخبار

اقتصاد

اقتصادی

تکذیب خبر انتصاب مدیر عامل
جدید شرکت پدیده
معاون استاندار  :ستاد تدبیر استان
هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است

مدیراجراییمرکزسرمایهگذاریاستان:

 3300شرکت توسط اتباع در
استان ثبت شده است

مدیر اجرایی مرکز خدمات ســرمایهگذاری گفت :از
ســال  1392تاکنون حدود هفت هزار تبعه خارجی
در استان ما شــرکت ثبت کردهاند .در حقیقت اتباع
خارجی حدود ســه هزار و  300شــرکت در اســتان
به ثبت رســاندهاند .به گــزارش روابــط عمومی اتاق
بازرگانی استان« ،فاضل خیاط» در جلسه کمیسیون
سرمایهگذاری و بازار پول اتاق مشهد افزود1200 :
شرکتتوسطاتباععربستانی 1000،شرکتتوسط
اتباع کویتی 600 ،شرکت توسط اتباع افغانستانی
و بقیه توســط اتباع دیگر کشــورها ثبتشــده است.
وی ادامــه داد :در قانــون حمایت از ســرمایهگذاری
خارجی ،آن چیزی پشتیبانی می شود که مولد باشد
و به اشتغالزایی منجر شــود .ما فعالیتهای مولد را
بهعنوان سرمایهگذاری میشناسیم .در مقابل خرید
ملک بهعنــوان ســرمایهگذاری خارجی به رســمیت
شناختهنمیشود.

ضرورت اعالم نرخ پروازهای اربعین
برای جلوگیری از گران فروشی
دبیرانجمنصنفیدفاترخدماتمسافرتیخراسان
رضوی بــا اشــاره بــه این کــه هنــوز قیمــت مصوب
پروازهای اربعین حسینی اعالم نشده است ،گفت
 :هم اکنون بسته سفر به عتبات عالیات از مشهد بین
هشت تا 9میلیون ریال قیمت دارد که در ایام اربعین
این نرخ در بازار آزاد بیشــتر هم می شــود و سازمان
هواپیمایی کشــور باید هر چه زودتر نرخ مصوب این
مســیر را اعالم کند تا بتوان با هر گونه گران فروشی
بلیت در این مسیر برخورد کرد« .مجید فرقانی» در
گفت و گو با ایرنا همچنین از تقاضای دریافت مجوز
پرواز هشــت شــرکت هواپیمایــی به عتبــات در ایام
اربعین حســینی خبر داد و گفت :این تعداد شرکت
در استان که ســابقه فعالیت و ظرفیت ارائه خدمات
در این زمینه را دارند با توجه به آغاز روند صدور مجوز
برای شــرکتهای متقاضی ،امســال نیز بــه دنبال
دریافتمجوزارائهخدماتدراستانهستند.فرقانی
افزود :هم اکنون روزانه چهار پرواز به عتبات عالیات
از مشهد انجام می شــود که با افزوده شدن ظرفیت
جدید در ایــام اربعین پنج پــرواز دیگر بــه این تعداد
اضافه خواهد شد.

یک شنبه  ۳۱شهریور  . ۱۳۹۸شماره ۴۲۳۱

م
بررسی گالیههایانجمنصنفیشرکتهایحملونقلبینالمللیاستانوپاسخادارهکلمالیاتیدرمیزگردخراسان

یــز
گــرد

120دقیقهچالشدربارهمالیاتشرکتهایحملونقلبینالمللی
مســعود حمیدی -اختالفنظرها و برداشــتهای متفــاوت درباره بخشــنامهها و
قوانین معافیت مالیاتی ترانزیت کاال و نحوه محاسبه مالیات بر ارزشافزوده برای

شــرکت های حمل و نقل بین المللی از جمله مباحث مهم این حوزه اســت که طی
ماه های اخیر به یکی از چالش های فعاالن آن تبدیل شــده است .به همین منظور

در میزگردی به بررســی جزئیات این موضوع پرداختیم تا در کنار انعکاس گالیه

های شرکت های حمل و نقل بین المللی ،پاسخ های اداره کل امور مالیاتی استان را
نیز بشنویم .این میزگرد دو ساعته با حضور «عباس غالمرضا نژاد» معاون مالیات

اشخاص حقوقی و «افشــین محمودیان» رئیس اداره حسابرسی مالیاتی اداره کل
امور مالیاتی اســتان و همچنین «احمد زمانیــان» رئیس و «عطامراد ســاالری نیا»

بازرس انجمن صنفی شــرکتهای حملونقل بینالمللی اســتان برگزار شد و می

عکس  :میثم دهقانی

مسعود حمیدی  -معاون امور اقتصادی استاندار
و عضو ستاد تدبیر استان ،خبر منتشر شده در برخی
رســانه ها مبنــی انتخــاب «علی کریمی قدوســی»
بهعنــوان مدیرعامــل شــرکت پدیــده شــاندیز را
تکذیــب و اطالعرســانی در این خصــوص را مربوط
به دادســتان مرکز اســتان دانست .شــامگاه جمعه
بود که خبرگزاری برنا نوشــت « :بر اســاس شــنیده
ها ،با تصمیم هیئت مدیره شــرکت پدیده شــاندیز،
علی کریمی قدوســی به عنــوان مدیرعامــل جدید
این مجموعه انتخاب شــده اســت» .این خبرگزاری
همچنیــن در خبر خــود به ســابقه فعالیــت کریمی
قدوسی در مســئولیت قائمی مقامی تولیت آستان
قدس اشــاره کرد .صحت و ســقم این خبر را ابتدا از
«حســین زارع صفــت» رئیس هیئتمدیره شــرکت
پدیدهپیگیرشدیمامااوبدوناظهارنظرصریحاعالم
کرد  :ترجیــح می دهم این موضوع را از ســتاد تدبیر
اســتان پیگیری کنید .پــس از آن در تماس با معاون
امور اقتصادی اســتانداری خراســان رضوی و عضو
ستاد تدبیر اســتان موضوع را جویا شــدیم که «علی
رســولیان» در این باره اظهار کــرد :موضوع انتخاب
آقای علــی کریمــی قدوســی بهعنــوان مدیرعامل
شرکتپدیدهشاندیزراکام ً
التکذیبمیکنموستاد
تدبیر اســتان در ایــن خصوص هنوز بــه جمعبندی
نهایی نرســیده اســت .رســولیان تأکید کرد :تمام
اخبار رسمی ستاد تدبیر استان از طریق دادستانی
مرکزاستانبهاطالععموممردممیرسد.ویافزود:
کمیته اجرایی ســتاد تدبیر بهصورت جدی در حال
پیگیری مســائل مربوط به ســهامداران این شرکت
م نهایی که توسط ستاد تدبیر استان
است اما تصمی 
گرفته میشود تنها از طریق دادستانی مرکز استان
اعالم عمومی میشود.
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توان توافق و تعامل دوجانبه برای اجرای دقیق قوانین مالیاتی کشــور و همچنین
بررسی مصداقی مشکالت و گالیه ها را نتیجه آن دانست .مشروح مباحث مطرح

شده در این میزگرد را در ادامه می خوانید :

•مشکالتچندساله 220شرکتحملونقل

«احمــد زمانیــان» رئیــس انجمــن صنفــی
شــرکتهای حملونقــل بینالمللــی :ایــن
مشکلمربوطبهبیشاز 220شرکتحملونقل
بینالمللیاستوچندینسالاستکهماگرفتار
آن هســتیم .یکی از موضوعات «مالیات تکلیفی»
است که از ســال 95بهطورکلی ملغی شده است
اما مشــکل ما مربوط بــه «برگههای تشــخیصی»
اســت که در خصوص ســالهای 90تا 94امروز
برای ما ارســال میشود .مســئله دیگر مالیات بر
ارزشافزوده و دیگری موضوع مالیات بر عملکرد
شــرکتهای حملونقــل بینالمللــی اســت که
باوجــود بخشــنامههایی مبنــی بــر معافیتهای
مالیاتــی ،اداره کل امــور مالیاتی اســتان به آنها
اعتنایینمیکند.
•استانمدارکارائهشدهراقبولنمیکند

«عطامراد ســاالری نیا»
بازرس انجمــن صنفی:
طبــق مــاده  104قانــون
مالیاتهــای مســتقیم
(مالیات تکلیفــی) موارد
پیشپرداخت شده توسط
شرکتهای حملونقل بینالمللی باید از حساب
مالیاتــی آنهــا کســر شــود امــا در شــرکتهای
حملونقلبینالمللی بهرغماینکهاینپرداختها
غیرقانونــی بــوده اســت ،مالیات پیــش پرداختی
بهعنوان مالیــات دوره و عملکــردی در نظر گرفته
نشدهاست.حتیدرمواردیشرکتهامدارکیرا
از شــرکت کشــتیرانی و اداره کل امــور مالیاتــی
بندرعباس ارائه کردند ولی مورد استناد اداره کل
استان قرار نگرفته است .شرکتهای حملونقل
ایرانــی هیچگونــه قــراردادی بــا شــرکتهای
کشتیرانی ندارند که بتوان بر اســاس آن ،آنها را
مشــمول مالیــات مــاده( 104مالیــات تکلیفی)
بدانیم .ترتیب حمــل کاال در مبدأ با شــرکتهای
کشتیرانیمنعقدمیشودمابخشی ازخدماترادر
پروسهحملکاالانجاممیدهیم،بنابراینماخارج
از این چارچوب هستیم و به دلیل حضور نداشتن
طرفخارجی،مخارجیرادرایرانانجاممیدهیم
که بهنوعی «نیابتی» اســت ولی هیچ قراردادی با
شرکت کشتیرانی نداریم .از طرف دیگر با توجه به
اینکهاکثرکاالهایترانزیتیدرمناطقویژهوآزاد
حملمیشوند،طبقماده 13قانونمناطقویژه و
آزاد ،کاالی ترانزیــت از پرداخت مالیات تکلیفی و
مالیاتبرارزشافزودهمعافاست.
•هیئتهایحلاختالفبهنفعشرکتهارأی
صادرنمیکنند

هزینههــای بندر توســط ســازمان بنــادر دریافت
میشــود و به دلیل دولتی بودن مشمول مالیات
ماده 104نیست .اما این مالیات در چندین دوره
ازشرکتهاگرفتهشدهاستوامروزنیزشرکتها
گرفتــار پرداخــت ایــن مالیاتهــا در هیئتهای
حل اختالف هســتند و این هیئت هیچگاه به نفع
شرکتهارأیصادرنمیکند.
•میتوانیممالیاتسالهایگذشتهراپیگیری
کنیم

«افشین محمودیان» رئیس اداره حسابرسی
مالیاتی اســتان :یکــی از بزرگترین مشــکالت
مالیاتی شفاف نبودن مالی بنگاههای اقتصادی
اســت .مالیاتهای تکلیفی موضوع مــاده 104
قانونمالیاتمستقیمازسال 95بهطورکلحذف
شدند.البتهاینبدینمعنینیستکهمانمیتوانیم
براساسمهلتقانونیپنجسالهایکهوجوددارد
برایگرفتنمالیاتهااقدامنکنیم،بنابراینطبق
قانــون میتوانیم بــه ســالهای قبــل بازگردیم و
مالیاتموضوعاینمادهرامطالبهکنیم.
•ثبتهمهپرداختهادرپروندههایمالیاتی

شرکتهامسئولیت«تضامنی»بادرآمدهادارند.
اگر به پرونده مالیاتــی مالیاتدهنده موضوع این

مادهقانون رسیدگی شــده باشد ،تکلیفی متوجه
شــرکت حملونقــل بینالمللی نیســت .اگر هم
در مــواردی از شــرکتهامالیات موضــوع مــاده
 104مطالبه شــد میتوانند درخواســت کنند از
طرفهای مقابل این شرکتها «استعالم» شود،
درصورتیکــه مالیات ایــن شــرکتها در مالیات
طرفمقابل(حوزههایمالیاتی)درجشدهباشد،
شرکت حملونقل مسئولیتی نخواهد داشت .از
سویدیگرفارغازاینکههزینهبرعهدهچهکسی
است و چه کسی آن را تقبل کرده ،پرداختکننده
مســئول کســر و پرداخت اســت .این هم که گفته
میشــود در مالیات پرداختی شرکتها محاسبه
نمیشود،بایدبراساسمصادیقبحثکرد.کلیت
قضیهایناستکههرمالیاتیکهازشرکتهاکسر
میشود،قبضآندرپروندهشخصمالیاتدهنده
خواهدنشستمگراینکهمشکلیدراینخصوص
وجودداشتهباشد.
•ادارهکلبایدپیشازصدوربرگهتشخیص
استعالمکند

زمانیان :تمامی قراردادهــا و پروانههای فعالیت
شــرکتها تنها در حوزه حملونقــل بینالمللی
انجــام میشــود و طــرف قراردادهــا بهطورکلــی
«خارجی» هستند و مالیات تکلیفی مشمولشان
نمیشود .از سویی تمام برگههای تشخیصی که
برای شرکتهای حملونقل ارسالشده مربوط
به ســالهای 90تــا 94اســت در حالیکــه تمام
شــخصیتهای حقوقــی کــه در آن دوره مالیــات
مربوط به ایــن مــاده را پرداخــت کردهاند ،حاضر
هســتند و 100درصد مالیات عملکرد خود را در
آن ســالها پرداخت کردهاند .اعتــراض ما به این
موضوع اســت کــه اداره کل امور مالیاتی اســتان
پیشازاینکهبرگهتشخیصموضوعماده 104را
برایماصادرکنددرخصوصمالیاتپرداختشده
موضوعاینماده(مالیاتتکلیفی)«استعالم»کند
ت شده یا
کهاگرمالیاتعملکرددرگذشتهپرداخ 
درحالپرداختشدناست،مجددبرگهتشخیص
مالیاتعملکردسالهایقبلصادرنشود.
•دربارهاستعالمموافقهستیمامازمانبراست

محمودیان:بخشنامهای
بهطــور مشــخص در ایــن
خصــوص وجــود دارد که
وقتــی مالیاتدهنــده
مالیاتش را پرداخت کرده
باشــد شــما (شــرکت
حملونقل بینالمللی) هیچ مســئولیتی در این
خصوصنداریدبهدلیلاینکهجامعیتشرکتها
در فراینــد اجــرا و کنــد بــودن ســامانههای امور
مالیاتی ،پروســههای بررســی صورتهای مالی
شرکتهاواستعالمزمانبرهستند.البتهماحرف
انجمنصنفیشرکتهایحملونقلبینالمللی
دراینخصوصراقبولداریم.
ســاالری نیا  :نمونــه ای را مثال می زنــم .یکی از
شــرکتها تمامی مســتندات خود را در خصوص
پرداخت مالیات موضوع ماده  104بــه اداره کل
امورمالیاتیاستانوحتیضمانتنامهبانکیارائه
کردهاماهیچترتیباثریدادهنشدهاست.درچند
موردهمدیوانعدالتدرخصوصگرفتنمالیات
عملکرد رأی به نفع شرکتهای حملونقل داده
اســت .اما ســؤال ما این اســت که آیا شرکتهای
حملونقلبینالمللیبایدپاسخگویبهروزنبودن
سامانهوسامانههایمالیاتیباشند؟
محمودیان:مشکلاصلیبحثپرداختمالیات
عملکرد یک شرکت توســط یک پرداختکننده و
دسترسی بهحساب های شــرکت و شرکتهایی
است که مالیات را پرداخت کردهاند که ما آنها را
روی سامانه نمیبینیم و حتی اگر شرکت بورسی
هم باشد وضعیت حسابهای شرکت افشا نشده
استوایننیازمندمراجعهواستعالمزمانبراست.
بنابراین ما این درخواســت انجمن شــرکتهای
حملونقل بینالمللی را پیگیری خواهیم کرد تا
راهحلیبرایآنپیداکنیم.

ســاالری نیا :ما تقاضــا داریــم هیئتهــای حل
اختالفمالیاتیوضعیتپرداختمالیاتتکلیفی
شــرکتها را اســتعالم کننــد .زیــرا حق ماســت
مالیاتیکهدرگذشتهبهعنوانمالیاتتکلیفیکه
علیالحســاب پرداخت کردیم ،جزو مالیاتهای
پرداختیمامحاسبهشود.
محمودیــان :مالیاتهای پرداختی مکســوره از
مؤدی در حســابهای مالیاتی آن مؤدی خواهد
نشستواینرویهتوسطسامانهانجاممیشودمگر
اینکهکسرکنندهوپرداختکنندهیکچککلی
بابت همه واحدها (شــرکتها) ارائه کند و ممکن
اســت این پرداخت در مراحل اجرا در حساب یک
شــرکت و مؤدی ننشــیند .تقاضای شــرکتهای
حملونقل این اســت که قبل از صــدور برگههای
تشخیصاستعالمتوسطادارهکلانجامشود.اما
مسئله و مشکلی که وجود دارد این است وضعیت
درآمدی شــرکتی که مالیات عملکرد را پرداخت
کرده است تنها از طریق مراجعه و استعالم از خود
شرکت مشــخص میشــود و این در ســامانههای
مالیاتی قابلرؤیت نیست و این محدودیت باعث
زمانبربودناجرایایناستعالمهاست.
زمانیان :اســتعالم پرداخت مالیــات بر عملکرد
سالهایقبل 95شرکتهابایدتوسطخوداداره
کلانجامشودواینوظیفهبرعهدهشرکتومودی
مالیاتینیست،امااینموضوعاتفاقنمیافتد.
•تکلیفقانونیبرایاستعالموجودندارد

«عباس غالمرضا نژاد»
معاون مالیات اشخاص
حقوقــی ،اداره کل امور
مالیاتی اســتان :لزومی
نــدارد شــرکتها بــرای
رســیدگی بــه موضــوع
پرداخــت مالیــات عملکــرد بــه هیئتهــای حل
اختــاف برونــد و اداره کل امــور مالیاتــی بحــث
پرداخــت مالیــات موضوعــه مــاده  104قانــون
مالیاتهای مســتقیم را استعالم میکند .چنین
تکلیف قانونی وجود ندارد که قبــل از صدور برگه
تشخیص ،استعالم انجام شود .در واقع بعد از این
که برگههای تشخیص صادر شدند درصورتیکه
مؤدی(شرکتحملونقلبینالمللی)مدعیشود
کهمالیاتموضوعهراپرداختکردهاستاستعالم
توسطادارهکلامورمالیاتیانجاممیشود.
•مالیات بر ارزش افزوده ،دومین موضوع
اختالفی

زمانیان  :موضوع اختالفــی دیگر ،بحث مالیات
بر ارزشافــزوده اســت .طبــق قانون مالیــات بر
ارزشافزوده شرکتهای حملونقل بینالمللی
بهدلیلاینکهدرایرانهیچگونهعرضهخدماتی
انجامنمیدهند،مشمولمعافیتمالیاتیمالیات
برارزشافزودههستند.طبقبخشنامهصادرشده
درسال 87توسطسازمانامورمالیاتی،آنبخش
از درآمــد شــرکتهای حملونقــل بینالمللــی
که مربــوط به حمــل کاالهــای صادراتی اســت؛
حملونقلترانزیتخارجیطبققانونازپرداخت
مالیاتوعوارضمعافاستبهشرطاینکهدرآمد
بهدستآمدهمنشأخارجیداشته،پروانهترانزیتی
برایحملونقلکاالیعبوریصادرشدهوقرارداد
حملداشتهباشد.گمرکهمپروانههایترانزیت
رادراختیارداردوقراردادهانیزموجوداستامادر
خصوصدرآمدارزی،کشوردرتحریمقرارگرفتهو
امکان انتقال ارز وجود ندارد و بر همین اساس در
سال  95سازمان امور مالیاتی موضوع بازگشت
ارزشرکتهایحملونقلبینالمللیرا«منتفی»
کرد .امــا اداره کل امــور مالیاتی اســتان هنوز از
اجرای بخشنامه صادرشــده توسط سازمان امور
مالیاتی ســر بــاز میزند .عــاوه بر ایــن مدیرکل
امور مالیاتی اســتان در جلسه شــورای گفت وگو
مصوبــ ه این شــورا را امضــا کرد که شــرکتهای
حملونقــل بینالمللــی از پرداخــت مالیــات بر
ارزشافــزوده معاف هســتند اما هم اکنــون این
مصوبه اجرا نمی شود .البته ما همه شرکتهای

حملونقلبینالمللیرامکلفبهارائهاظهارنامه
مالیاتیکردیمواگرشرکتیازاجرایآنسرباززد،
برخوردقانونیشود.
•بخشنامهسال 87دربارهمعافیتازمالیات
بر ارزش افزوده

بخشنامهمورداشاره،بخشنامهسال 87استکه
شرکتهای حملونقل بینالمللی را از پرداخت
مالیاتبرارزشافزودهمعافکردهاستواینمورد
در بخشــنامه های بعدی هم ملغی نشده است .از
سویدیگرمادهیکقانونمالیاتبرارزشافزوده
میگوید،مصرفکنندهنهاییباید«در»ایرانباشد
تا بتوان از آن مالیات گرفت .همچنین حملونقل
بینالمللییکفرایندپیوستهاستونمیتوانآن
راازهممنفکوبابتمسیرداخلکشوریکبارنامه
داخلی صادر کــرد .برابر قانون بــرای حملونقل
داخلی بارنامه داخلی صادر میشود درحالیکه
برای محمولههــای بینالمللی که شــرکتهای
حملونقــل بینالمللــی آن را جابه جــا میکنند
بارنامه داخلی صادر نمیشود .سازمان راهداری
کشــور برای محمولههــای ترانزیتــی پروانه عبور
صادر میکند ،بهطور مثال بــرای محمولهای که
از بندرعبــاس به مقصــد آلماتی بارگیری شــده،
مبلغی تعیینشــده اســت .با این حــال اداره کل
امور مالیاتی میگوید ،مبلغ را تقســیم به مسافت
کیلومتری بندرعباس تا آلماتی قزاقستان بکنیم
و به ازای هر کیلومتر مســافت داخل کشور یعنی
بندرعباستاسرخسمبلغدریافتشدهمحاسبه
و بابــت آن مالیات بــر ارزشافــزوده در نظر گرفته
شود .درحالیکه شــرکت هزینههای روادید ،تن
بار و هزین ه حمل در کشــورهای آسیای مرکزی را
پرداختمیکنداماادارهکلامورمالیاتیبهآنها
هیچتوجهیندارد.چراادارهکلامورمالیاتبابت
هزینههای ترخیصــی ،تن کیلومتر در بنــدر را که
اص ً
ال در مســیر ایران هم نیست مشــمول مالیات
قــرار میدهــد؟ اداره کل امــور مالیاتــی مجموع
رکوردهایپرداختیثبتشدهرادرنظرمیگیردو
بابتآن9درصدمالیاتبرارزشافزودهمیگیرد،
درحالیکــه در ایــن رکوردها مــواردی مثل بیمه
خودرو خارجی ،پول تی اچ سی سازمان بندرها و
هزینهخوابمحمولهدربندرمندرجشدهاستواز
آنهممالیاتبرارزشافزودهمیگیرد.
ســاالری نیــا :طبــق تمــام مســتندات قانونی و
لونقل
تهایحم 
ننامهها،خدماتارائهشرک 
آیی 
بینالمللیومصرفکنندهنهاییخدمات،خارجی
است .سؤال این جاست که اداره کل امور مالیاتی
استان میخواهد بر اساس کدام استناد قانونی،
مالیات بــر ارزشافزوده از این شــرکتها بگیرد؟
ضمنآنکهبهاعتقادماممیزیمالیاتیبابسیاری
از اصطالحهــای حــوزه حملونقــل بینالمللی
آشناییندارندواینمشکلسازشدهاست.
•قانون گذار تکلیف را روشن کرده است

محمودیان  :طبــق همان بخشــنامهای که به آن
استناد میشــود« ،ارائه خدمات صورت گرفته در
زمینهحملونقلکاالدرایران(صرفنظرازتابعیت
خریدار)»ازمصادیقارائهخدماتمادهمذبورتلقی
شدهووجوهیکهبابتمابهازایخدماتارائهشده
دریافت میشــود مشــمول مالیات عوارضی این
قانوناست.درراستایاجرایاینبخشنامهفرمی
در اختیار شــرکتهاقرارگرفته که در آن خدمات
ارائهشــده در داخــل و خارج کشــور جداگانه ذکر
شوند .از سویی قانونگذار بهصراحت گفته است
که مصرفکننــده نهایی بابــت خدماتی کــه «از»
شرکتهایفعالدرداخلایراندریافتمیکند،
مشمولپرداختمالیاتبرارزشافزودهاست.
•شفاف نبودن منشأ درآمد شرکت ها

محمودیــان  :بدون شــک بایــد هزینههایی که
شــرکت حملونقل متحمل شده اســت در نظر
گرفت امــا نیازمنــد آن اســت که شــرکتها این
هزینههارادردفاترخود«افشا»کنند.
غالمرضانژاد  :درباره بخشــنامه ســال  87باید

دقتداشتهباشیمکهازآنسالتاکنون،بخشنامه
های متعدد دیگری صادر شــده و نمی توان فقط
آن را مــاک قضاوت قــرار داد .بنابرایــن باید این
موضــوع بــا دقــت بیشــتری بررســی شــود .نظر
شــخصی بنده این است اگر شــرکت حملونقل
بینالمللــی درآمــدی دارد که منشــأ آن خارجی
اســت و صورتحســاب صادرشــده ،شــرکت باید
مشــخص کند کل دریافتــی خارجــی و صادرات
خدمات است .اگر به بنده به نوعی اثبات شود که
چنین چیزی است شما معاف از مالیات هستید.
ولی زمانی مشــکل ایجاد میشــود که شرکت در
قبالادعایخودمدارکیبرایارائهندارد.شفاف
نبودن منشأ درآمد شرکتها یکی از مشکالت در
اینخصوصاست.برخیشرکتهاصورتحساب
برای فعالیتهای خود صادر نکردهاند ،همه این
مسائل مشکلساز هســتند .اگر به ما اثبات شود
منشــأ درآمدی شــرکت حملونقل  100درصد
خارجی است ،مشمول معافیت مالیاتی خواهند
بود.امابرخیشرکتهایحملونقلبینالمللی
اهمیتیبرایانجاممسائلمالیخودقائلنیستند
ودچارمشکلمیشوند.
زمانیــان  :اداره کل امور مالیاتــی میتواند برابر
قانونباشرکتهایمتخلفوکسانیکهاظهارنامه
ارائه نمیکننــد ،برخورد بکند .ما هــم در انجمن
صنفی نامهای بــه اداره کل امور مالیاتی ارســال
کردیموخواستاراجرایمصوبهشورایگفتوگو
شدیماماهیچپاسخیبهماندادندوحتیجلسهای
دراینخصوصتشکیلنشد.
•مبحثسوم،ماده 141قانونمالیات

زمانیــان  :مبحــث
ســوم ،ماده  141قانون
مالیات کشــور اســت .در
ســال 95رئیس سازمان
امــور مالیاتــی کشــور در
توضیح بنــد  1ایــن ماده
قانونی گفته بود که در راســتای اجرای بخشنامه
سال،87کاالهایترانزیتیکهازیکنقطهمرزی
واردکشوروبدونتغییرماهیتازیکنقطهمرزی
دیگرکشورخارجمیشوند،مشمولمالیاتبهنرخ
صفر است .این بخشــنامه موجود است ،نه ملغی
شده و نه اصالحیهای بر آن زده است اما چرا اداره
کل مالیات اســتان آن را اجــرا نمیکند؟ تمامی
ادارههای امور مالیاتی کشــور بخشنامه معافیت
مالیاتیترانزیترااجرامیکنندوتنهااستانیکه
چند سال اســت این بخشــنامه را اجرا نمی کند،
ادارهکلامورمالیاتیخراسانرضویاست.
•کوچبرخیشرکتهابهدلیلتفاوتمواجهه
اداراتمالیاتی

متأسفانه به دلیل فشارهای مالیاتی که اداره کل
امور مالیاتی اســتان به شــرکتهای حملونقل
آورده اســت تاکنون بیش از  15شرکت از استان
کوچ کردهانــد .در واقــع باوجود شــرایط رکودی
و کاهش شــدید ترانزیــت ،باز هم شــاهد افزایش
ســهم مالیاتی این شــرکتها بودهایم و اداره کل
امور مالیاتی استان حتی بخشنامههایی که تمام
استانهاآنرارعایتمیکنند،اجرانمیکند.
•تعامالتراافزایشمیدهیم

غالمرضانــژاد  :موضوعات مطرح شــده در این
نشستراحتم ًابررسیمیکنیمونتیجهآنراهم
به انجمن اعــام خواهیم کرد .مــاک ما همواره
حمایت از فعاالن اقتصادی و درکنــار آن ،اجرای
دقیققانونبودهاست.بدونشکاگرهممواردی
برای بررسی دقیق تر وجود داشته باشد ،ناشی از
کاستی مدارک ارائهشده توسط شرکتهاست.
ادارهکلامورمالیاتیاستانملزمبهاجرایقانون
استوعالوهبرآنبدونشکآمادهتعاملکاملبا
انجمنشرکتهایحملونقلبینالمللیهستیم
و هر مؤدی که به اجرانشــدن بخشــنامه اعتراض
داشتبهصورتمصداقیمراجعهکندتابهپرونده
اشدرحضوررئیسانجمنرسیدگیشود.

