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جناب آقای دکتر طیب نیا
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

موضوع :قانون مالیات بر ارزش افزوده
با سالم و احترام
همانگونه که مستحضرید ،اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای پیمانکاران و مهندسان مشاور مسائل و مشکالت عدیدهای
را به وجود آورده به طوری که بعضاً شرکت های بزرگ و کارآفرین را با خطر ورشکستگی و تعطیلی مواجه کرده است .مشکالت و
معضالت به وجود آمده به دفعات به مقامات مسئول دولتی و قوه مقننه و به ویژه همکاران حضرتعالی در سازمان امور مالیاتی
منعکس شده است  .آخرین تالش در این زمینه مطرح شدن برخی از موضوعات در جلسات کمیته نمایندگان سران سه قوه نظام،
موضوع ماده  67قانون برنامه پنجم توسعه  ،در اتاق ایران است که خوشبختانه از طرف قوه مجریه سرکار خانم دکتر امینزاده و
جناب آقای دکتر آخوندی در جریان مسائل و مشکالت قرار گرفتهاند و مکرر نیز ایشان برای رفع مسائل و مشکالت راه حلهای
عملی ارائه نموده و از نمایندگان سازمان امور مالیاتی ( از جمله رئیس محترم سازمان و معاون مالیات برارزش افزوده و مدیران کل
ذیربط در سازمان) درخواست انجام اصالحات و حل مشکل را کردهاند.
به طور کلی به نظر میرسد ارادهای در سازمان امور مالیاتی برای رفع مشکالت به وجود آمده وجود ندارد و علیرغم پذیرش مشکل
در نهایت خود را مجری قانون نامیده و قدمی را برای رفع مشکل بر نمیدارند .مجموعه شرکتهای پیمانکار و مهندسان مشاور که
موتور محرکه اقتصاد کشور بوده و بار اصلی توسعه را به دوش میکشند  ،از حضرتعالی تقاضا دارند ضمن توجه خاص به مشکالت و
مسائل این گروه از فعاالن اقتصادی  ،دستورات الزم را در رفع مشکالت  ،به همکاران محترم در سازمان امور مالیاتی ،صادر فرمایند.
تشکل های اقتصادی آماده هرگونه همکاری در این زمینه میباشند  ،همانگونه که در رفع نواقص موجود در پیشنویس الیحه قانون
مالیات برارزش افزوده از هیچگونه اظهار نظری دریغ نکردند.
الزم است به استحضار برساند یکی از گرفتاریهای نهفته در قانون مالیات برارزش افزوده عدم انطباق آن با روش انجام فعالیتها و
عملکرد و فرآیندهای انجام کار در قراردادهای پیمانکاری است  .قانون فعلی برای فعالیتهای فروش کاال و ارائه خدمات که در
لحظه انجام معامله وجه آن از خریدار به طور نقد دریافت میشود تهیه شده و برای فعالیتهای پیمانکاری و مشاورهای که مراحل
متفاوت زمانی  -از زمان انعقاد قرارداد تا صدور صورتحساب یا صورتوضعیت و بررسی و تأیید تمام یا قسمتی از آن توسط کارفرما
و پرداخت وجه بخش تأیید شده و ارزش افزوده مربوط  -را طی می کند ،غیر قابل عملیاتی است .همکاران حضرتعالی در سازمان
امور مالیاتی با استناد به استانداردهای حسابداری موجود ،همکاری الزم را با مؤدیان انجام نمی دهند ،به استحضار می رساند
استاندارد حسابداری موجود (روش تعهدی) برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده به ویژه در مواردی که کارفرما سازمان دولتی و از
دستگاه های اجرایی است ،غیر قابل استفاده می باشد .حداقل انتظار این شورا ،صدور دستور تدوین استاندارد حسابداری متناسب
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با وضعیت واقعی انجام فعالیت ها در قراردادهای پیمانکاری است که تاکنون علی رغم تأکید در جلسات مختلف مبنی بر تدوین
استاندارد جدید ،هنوز هیچ اقدامی انجام نگرفته که امید است آن مقام محترم دستورات الزم را در این مورد نیز صادر فرمایند.
مجموعه اقداماتی که تاکنون توسط سازمان امور مالیاتی در مورد اخذ مالیات بر ارزش افزوده و همچنین دریافت و یا تخصیص
جریمه (علی رغم تأکید معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر عدم دریافت جریمه تأخیر) از پیمانکاران و مشاوران ،انجام
گرفته است (در حالیکه پیمانکاران هنوز موفق به اخذ اصل صورتوضعیت خود و مالیات بر ارزش افزوده مطابق ماده  12از کارفرما
نشده اند) ،موجب بروز خسارت جبران ناپذیری در چرخه مالی و فعالیت پیمانکاران و مهندسان مشاور شده و همانطور که قبالً به
اس تحضار رسید ،این فشارها که به مؤدیان وارد شده ،بعضاً موجب تعطیلی و در اکثر موارد به اخراج قابل مالحظهای از نیروهای
کارآمد آنان شده و خواهد شد.
لذا مجدداً از حضرتعالی تقاضای عاجل برای رسیدگی به این معضل به ویژه اصالح زمان تعلق مالیات ،تعیین تکلیف معافیت مناطق
ویژه و مناطق آزاد ،اخذ مالیات مضاعف از واردات (از پروژههای  )EPCو بخشودگی صد در صد کلیه جرائم و عودت جرائم دریافتی
قبلی را داریم.
به استحضار می رساند این شورا با تمام قوا آماده هرگونه همکاری با سازمان امور مالیاتی برای تدوین قانون جدید و تدوین
استاندارد حسابداری مربوط می باشد .قبال از دستوری که صادر میفرمایید کمال تشکر و امتنان را دارد .

رونوشت :

ـ تشکلهای عضو شورا جهت اطالع .
ـ بایگانی در پرونده .
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