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بررسی تاثیر افزایش مالیات ارزشافزوده بر تجارت

مالیات فقط برای تامین بودجه نباشد
پیمان صفردوست

مالیات ارزشافزوده و گروههای مش��مول پرداخت این نوع مالیات تا پیش از این نیز مورد اختالف
نظ��ر فعاالن اقتصادی و صاحبان کس��بوکار بود و هر از گاهی از یک ط��رف ،بر اخذ آن از گروههای
مختلف مش��اغل از سوی نهادهای تصمیمگیرنده و سیاس��تگذار تاکیدهایی میشد و از طرف دیگر،
گالیههایی از سوی مشموالن پرداخت این مالیات مطرح میشد .اما موضوع جدید در این بخش این
بود که گویا تصمیم دولت بر افزایش مالیات ارزشافزوده در بودجه پیشنهادی برای سال  ۱۴۰۰بوده
اس��ت؛ افزایش��ی که پس از سالها اتفاق میافتد و مقارن ش��دن آن با وضعیت و مشکالت اقتصادی
کشور جای سوال دارد .اگرچه بودجه  ۱۴۰۰در آزمون اول مجلس شورای اسالمی رأی نیاورد و برای
اصالح به هیات دولت برگش��ت اما این احتمال همچنان برای افزایش مالیات ارزشافزوده وجود دارد.
این موضوع بهانهای ش��د تا در گزارش ام��روز روزنامه
نگاهی به تاثیرات مالیات ارزشافزوده و
تاثیرات آن بر اقتصاد و تجارت کشور بیندازیم:

editor@smtnews.ir

طرح :آیدا فریدی

مالیات ارزشافزوده چیست؟
مالیات ارزشافزوده در دنیا بهعنوان یک شیوه دریافت مالیات با ایجاد یک
پایه مالیاتی گسترده در کشورهای مختلف و فراوانی کاربرد داشته است که
جایگزینی آن با نظام س��نتی مالیات ،برای تقویت توانایی جذب درآمدهای
مالیاتی ،یک اقدام ناگزیر در جوامع امروزی محسوب میشود .این مالیات با
انتقال مالیات از درآمد به مصرف و با ایجاد منابع الزم برای س��رمایهگذاری
و افزی��ش تولید ،عوامل رش��د اقتصادی را فراهم م��یآورد .در نظام مالیات
ارزشافزوده از نوع مصرفی دو اصل مبدأ و مقصد وجود دارد ب ه طوری که با
بکارگیری اصل مقصد ،صادرات مشمول نرخ صفر و واردات مشمول مالیات
بر نرخ استاندارد میشود و ب ه این ترتیب مالیات ارزشافزوده از نوع مصرفی
مبتنیبر اصل مقصد در راستای تشویق صادرات و رشد تولید صادراتمحور
خواه��د بود .البته نتایج بررس��یها در این زمینه نش��ان میدهد که تاثیر
مالیات ارزشافزوده در کشورهای در حالتوسعه بر خالص صادرات منفی و

معنادار اس��ت و به عبارتی ،با افزایش مالیات ارزشافزوده از خالص صادرات
کاس��ته میش��ود .همچنین تاثیر تولید ناخالص داخل��ی بر خالص صادرات
مثبت و معنادار اس��ت و افزایش درآمدهای مالیاتی دریافتی دولت منجر به
کاهش خالص صادرات میشود.

 مالیات ارزشافزوده در ایران

اگرچه در چند س��ال اخیر موضوع مالیات ارزشافزوده در اقتصاد کش��ور
محل اختالف نظرهای زیادی بوده اما حقیقت این است که ارزش افزوده در
قانون تجارت ایران ،تعریف مشخص داشته و برمبنای آن مالیاتارزشافزوده
نیز مختصات معینی دارد .براس��اس ماده س��وم قانون مالیات ارزشافزوده،
عبارت اس��ت از تفاوت بین ارزش کاال یا خدمت عرضهش��ده با ارزش کاال یا
خدمت خریداریش��ده در یک بازه زمانی مش��خص .بنابراین ،ارزشافزوده
درواقع مالیات بر مصرف است و در کشورهای مختلف دنیا اجرا میشود.

مزایای مالیات ارزشافزوده
مزایای اجرای مالیات ارزشافزوده را میتوان اینگونه
بی��ان کرد که موجب شفافس��ازی معامالت و مبادالت
اقتصادی میشود به طوری که با اجرای این قانون امکان
ردیابی معامالت در زنجیره واردات ،خرید ،تولید و توزیع
و صادرات میسر خواهد بود .این رویه خود منجر به کشف
بخ��ش قابلمالحظهای از اقتصاد زیرزمینی میش��ود که
ای��ن امر موجب رون��ق اقتصادی و افزایش رفاه در جامعه
خواه��د ب��ود .عالوهبر این ،مالی��ات ارزشافزوده موجب
گس��ترش پایههای مالیاتی براس��اس مصرف و نیز باعث
افزای��ش درآمده��ای مالیاتی قابل اتکا ب��رای دولتها و

در نتیج��ه تامین بخ��ش قابلمالحظهای از بودجه دولت
میش��ود که خ��ود در رونق و ش��کوفایی اقتصادی نقش
بس��زایی دارد .از س��وی دیگر ،مالیاتارزشافزوده بستر
س��رمایهگذاری ،تولی��د و صادرات را فراه��م میآورد .از
آنج��ا که واردات کاالها عالوهب��ر ارزش و حقوق گمرکی
مش��مول این مالیات نیز خواهد بود ،با اخذ این مالیات از
تولیدکننده داخلی حمایت میشود که این امر بر شاخص
اش��تغال و تولید داخلی تاثیر مثبتی گذاشته و در نهایت
میتوان گفت مالیات ارزشافزوده زمینه شکوفایی هرچه
بیشتر اقتصاد را فراهم میآورد.

بوکار کاال و خدمات ،باید از
مالیات بر مصرف را هر واس��طهای در کس�� 
مش��تری دریافت کرده و به حس��اب س��ازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان
نماین��ده دولت ،واریز کند؛ یعنی مالیات ارزشافزوده نوعی مالیات بر فروش
چندمرحلهای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید یا خدمات ارائهشده
اخذ میشود که خرید کاالها و خدمات واسطهای را از پرداخت مالیات معاف
میکن��د .از آنجا ک��ه پرداخت مالیات ارزشافزوده با ارائ��ه دورهای و منظم
صورتحس��اب و اظهارنامه از س��وی فعاالن اقتصادی ص��ورت میگیرد ،درج
اطالعات مربوط به انجام معامالت و فعالیتهای اقتصادی در صورتحسابها
و ارائه آنها همراه با اظهارنامه ،مصداق عینی و عملی دسترسی به اطالعات و
گردش مالی صاحبان مشاغل و فعاالن اقتصادی است که الزمه و پیششرط
تحقق ش��فافیت اقتصادی در حوزه مالیاتستانی محسوب میشود که البته
این شفافیت در نظام اقتصادی ما فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد.

نقش مالیات در بودجه
مالیات در تمام دنیا یکی از منابع مهم درآمد دولتهاست
و ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامهریزی
دول��ت برای ارائه خدمات مورد نیاز کش��ور در زمینههای
مختلف میش��ود؛ از س��وی دیگر ،دورهه��ای کوتاهمدت
وص��ول آن ت��داوم نقدینگی خزانه دولت را تامین میکند.
این مالیات نس��بت به س��ایر مالیاتها منعطفتر بوده و به
دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات ،زمان قطعیت کوتاهی
داش��ته و تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی را به حداقل
میرس��اند .البته نکات قابل توج��ه و تاملی درباره مالیات
ارزشافزوده در کشور ما وجود دارد که از آن جمله میتوان

ت در نظام اقتصادی و برخی معافیتها در
به نبود ش��فافی 
این حوزه اش��اره کرد .البته به نظر میرسد که تا سالهای
پی��ش موضوع مالی��ات ارزش اف��زوده ،به دلی��ل جبران
خأله��ای مالی دولت به واس��طه درآمدهای نفتی چندان
مورد تاکید و اهمیت نبوده اس��ت و س��ازکارهای حاکم بر
آن آنچنان که باید روزآمد نش��دهاند .اما در در دوره اخیر
پیش��امدهای منفی اقتصادی که تحریمها و کاهش درآمد
نفتی کشور در رأس آنها بوده باعث شده تا دولت روی این
منبع مالی حساب ویژهای باز کند و حتی در بودجه ۱۴۰۰
زمزمههای افزایش میزان این مالیات به گوش برسد.

برای پیشگیری از فرارهای مالیاتی هدفگذاری کنیم
یحیی آلاسحاق -رئیس اتاق بازرگانی مشترک
ایران و عراق :موضوع مالیات ارزشافزوده در کش��ور ما
مسائل متعددی را با خود به همراه دارد که برای رسیدن
به یک نتیجه دقیق ،باید همه آنها را درنظر گرفت .درواقع
ما همچنان در نح��وه وصول واقعی مالیات ارزشافزوده،
از ارزشافزوده فعالیتهای اقتصادی کسانی که مشمول
این مالیات هس��تند ،با مش��کل روبهرو هستیم و نقایصی
در این زمینه وجود دارد .یعنی ما در این س��الها ش��اهد
بودهایم که پرداختکنندگان واقعی که باید این مالیات را
بپردازند ،هنوز از ادای حقوق دولتی خود سر باز میزنند و
تکمیل این زنجیره همچنان دارای روند مطلوبی نیست.
مشکل دیگری که درباره مالیاتارزشافزوده در کشور

ما وجود دارد ،مربوط به نرخ این مالیالت است؛
همه ما میدانی��م که دولت درحالحاضر و در
وضعی��ت اقتص��ادی موجود ،با کمبود ش��دید
مناب��ع روب��هرو اس��ت و قصد دارد ب��رای این
کمب��ود و تامین بودجه م��ورد نیاز خود راهی
پی��دا کند و بهتری��ن راه را تامین آن از طریق
مالیاتها از جمله مالیات ارزشافزوده میداند
اما به نظر میرسد افزودن بر میزان این مالیات راه درست
حل این مش��کل نباش��د .درحقیقت ،دولت به جای این
افزایش مالیات که پیامدهای منفی اقتصادی و معیشتی
را متوج��ه مردم میکند ،بای��د جلوی فرارهای مالیاتی و
کسانی که به صورت مداوم از پرداخت حقوق قانونی خود

شانه خالی میکنند را بگیرد.
افزودن نرخ مالیاتی ،آن هم در ش��رایطی که
وضعیت تولید در کش��ور به هیچ وجه مناسب
نیس��ت ،فروش داخلی شرایط مساعدی ندارد
و ص��ادرات نی��ز به دالیل مختل��ف اقتصادی و
سیاس��ی از روزهای رونق خ��ود فاصله زیادی
دارد ،نمیتوان��د تصمی��م چندان درس��تی در
اقتصاد کشور باشد.
در کل به نظر میرس��د که در دس��تور کار قرار گرفتن
دریاف��ت درس��ت مالیاتهای فعلی و جلوگی��ری از فرار
مالیات��ی میتوان��د تصمیم بهتری نس��بت ب��ه افزایش
این مالیاتها باش��د؛ آن هم مالی��ات ارزشافزودهای که

راههای دیگری هم وجود دارد
میرهادی رهگش�ای -کارش�ناس اقتصاد :مالیات
ارزشافزوده ،مالیاتی اس��ت که در بس��یاری از کشورها به
اج��را درمیآید و با موفقیتهای اقتص��ادی فراوانی برای
کش��ورهای اعمالکننده آن همراه بوده اس��ت .از این نظر
بای��د گفت ک��ه پرداخت چنین مالیاتی در کش��ور ما نیز
ضروری اس��ت و اگر بخواهیم اقتصادی مس��تقل از نفت
داش��ته باشیم باید از وجود چنین مالیاتهایی برای بقای
برنامههای دولت حمایت کنیم .اما نکتهای که میتوان در
این زمینه به آن اشاره کرد ،این است که وجود ساختاری
مث��ل مالی��ات ارزشافزوده نباید به ش��کل یکس��ان و با
یک نرخ بر کل اقتصاد کش��ور اعمال ش��ود .در این مورد
استثنائاتی مانند بخش کشاوزی در نظام مالیاتی کشور ما
نیز اختصاص یافته است اما به نظر میرسد که بررسیهای
بیشتری در این زمینه میتواند مورد توجه قرار گیرد و با
نرخه��ای متفاوتی برای بخشهای مختلف درنظر گرفته
شود که این نرخها میتواند برای کاالهای ضروری و مورد
نیاز مردم از یک تا  ۲درصد ش��روع ش��ود و حتی درباره

برخی کاالهای لوکس و با ارزشافزوده بیش��تر
به  ۲۴تا  ۲۵درصد نیز برس��د .به عبارت دیگر،
در ای��ن زمینه باید طبقهبندی بیش��تری بین
پایینتری��ن طبقه تا باالترین آن وجود داش��ته
مالیات ارزشافزوده در

باش��د .نکته بعد درباره
کن��ار بحث درآمدی دولت ،ش��فافیت تراکنش
بی��ن زنجیرههاس��ت که به ای��ن طریق دولت
متوجه ش��ود از هر زنجیره به زنجی��ره بعدی ،چه اتفاقی
در مراح��ل مختلف میافتد .درحالحاضر این موضوع در
بحث مالیات ارزشافزوده در کشور ما مغفول مانده و دولت
نتوانس��ته برنامهریزی مطلوبی در این زمینه داشته باشد
و تنه��ا فروش��نده نهایی را مکلف کرده ت��ا مثال  ۹درصد
بهعن��وان مالیات ارزشاف��رزوده از مصرفکننده دریافت
کند؛ یعنی در سیستم کنونی تنها به جنبه درآمدی توجه
شده اما به شفافکردن اطالعات زنجیره تولید بهایی داده
نشده درحالیکه ش��اید تاثیر آن بر نظام اقتصادی کشور
حتی بیشتر از نقش درآمدی آن شد .نکته دیگر در زمینه

همچنان در عمل بعضی ابهامات درباره آن مطرح است.
در ص��ورت اجرای��ی ش��دن ای��ن افزای��ش مالی��ات
ارزشافزوده ،فش��ارهای موجود در حوزههای مختلف از
جمله تامین مالی ،س��رمایه در گردش ،پرداخت بدهیها
ی ک��ه واحدهای
و اقس��اط ،بیم��ه ،مالی��ات و رکود تورم 
تولیدی برای فعالیت خود با آن روبهرو بودهاند ،دوچندان
میشود که این مسئله با موضوع جهش تولید که بهعنوان
هدفگذاری در این حوزه مطرح شده ،مغایرت و تناقض
دارد .درواق��ع اگر در کش��ور و در بخ��ش تولید خواهان
دس��تیابی به جهش تولید هس��تیم باید س��عی کنیم تا
فشارهای جانبی مالی از این بخش به نحو مطلوب کاسته
شود.

سخن پایانی
درآمدهای مالیاتی در شرایط کنونی که کشور
ب��ا رکود اقتصادی طوالنی روبهرو بوده و نیاز به
س��رمایهگذاری بیش��تر برای انباشت سرمایه و
افزایش تولید دارد ،این اس��ت که درباره کلیت
اقتص��اد ،افزای��ش مالیات ارزشاف��زوده روش
مطلوبی نیس��ت و به نظر میرس��د که دولت به
جای این روش میتواند درآمد بیش��تری از راه
مالیات بر درآمد افراد حقیقی داشته باشد .آمار نیز نشان
میده��د در کش��ورهایی که نظام مال��ی حداقلی بر آنها
حاکم اس��ت ،بخش عمده درآمده��ای مالیاتی از مالیات
بر درآمد افراد حقیقی تامین میش��ود که میتواند شامل
دستمزد و همینطور مالیات بر عایدی سرمایه آنها باشد.
اگر رصد مناس��ب درباره تراکنشها انجام و این مالیات به
نحو مطلوب در کش��ور دریافت شود ،میتواند برای دولت
مالیات ارزش افزوده درآمدزایی داش��ته

ت��ا چندین برابر
باش��د و هیچ فشاری نیز بر اقشار کمدرآمد و بخش تولید
نیز وارد نکند.

بررس��یها درباره موضوع افزایش مالیات ارزشافزوده و
نقش آن در تولید ،تجارت و اقتصاد کش��ور نش��ان میدهد
که بیشتر کارشناسان و فعاالن اقتصادی ،نهتنها با افزایش
نرخ این نوع مالیات موافق نیس��تند و آن را مغایر با اهداف
تولیدی و ش��رایط اقتصادی کش��ور میدانند ،بلکه حتی از
ش��یوه اخذ این نوع مالیات به ش��کل کنون��ی نیز رضایت
چندان��ی ندارند .این گروه معتقدند که با توجه به خألهای
اقتص��ادی و تجاری موجود ،بس��یاری از دانهدرش��تهای
مش��مول مالیات ،با هزار ترفند و حیل از زیر بار این مسئله
ش��انه خالی کرده و فش��ار بیش��تری را به سایر بخشهای
اقتص��ادی وارد میکنند .بنابراین ،به نظر میرس��د دولت
و بخشهای دس��تاندرکار در این ح��وزه بیش از اینکه به
افزایش ن��رخ مالیات توجه کنند ،باید اصالح نظام مالیاتی
و نح��وه دریافت مالی��ات از بخشهای مختلف اقتصادی را
م��ورد توجه قرار دهند که چه بس��ا با حل این مش��کالت،
حجم مالیات دریافتی با همین نرخ موجود پوش��شدهنده
بخش زیادی از نیازمای مالی دولت برای بودجهریزی باشد.

یحیی آلاسحاق:
دولت به جای
افزایش مالیات
که پیامدهای
منفی اقتصادی
و معیشتی را
متوجه مردم
میکند ،باید
جلوی فرارهای
مالیاتی و
کسانی که به
صورت مداوم
از پرداخت
حقوق قانونی
خود شانه خالی
میکنند را بگیرد

یادداشت

تعرفه نگهداری
کاالهای اساسی
در انبارهای
بنادر
تصاعدی شد

معاون امور بندری و اقتصادی س��ازمان بن��ادر و دریانوردی از تصویب
نحوه محاسبه پلکانی برای تعرفه خدمات بندری در حوزه کاالهای اساسی
خبر داد .به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی ،فرهاد منتصر کوهس��اری با
اش��اره به اینکه تعرفههای خدمات بندری در حوزه کاالهای اساس��ی بر
حس��ب مدتزمان تعریف و مصوب ش��ده است ،اظهار کرد :این تعرفه بر
حس��ب مدتزمان  ۶۰ ،۴۵ ،۳۰ ،۲۰ ،۱۰روزه و بیشتر محاسبه میشود
و بر همین اس��اس ،نرخ برای هر دوره زمانی متفاوت اس��ت و به صورت

تصاع��دی افزایش پی��دا میکند .وی با بیان اینکه نحوه محاس��به تعرفه
خدم��ات بندری در بخش کاالهای اساس��ی از وضعی��ت ثابت به پلکانی
تغییر کرده است ،گفت :پیش از این مصوب بود که تعرفه خدمات بندری
در حوزه کاالهای اساس��ی به صورت پایه ثابت  ۳۰روزه باشد؛ یعنی اگر
صاحب کاال  ۱۰۰روز نیز کاالیش را در بندر نگهداری میکرد ،براس��اس
پایه یک ماه محاسبه میشد .معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر
و دریان��وردی ادامه داد :درحالحاضر اما تعرفه خدمات بندری در بخش

کاالهای اساس��ی برمبنای کتابچه تعرفه و به صورت پلکانی مصوب شده
اس��ت و در بازههای زمانی  ۶۰ ،۴۵ ،۳۰ ،۲۰ ،۱۰روزه و بیشتر بر حسب
میزان تناژ ،محاس��به میش��ود .به گفته منتصر کوهساری ،پیش از این
مصوب��ه ،تعرفهها در حوزه کاالهای اساس��ی به صورت پلکانی محاس��به
میش��د اما با گذشت زمان لغو شد و به حالت پایه ثابت یک ماهه درآمد
که دوباره مصوب ش��د تا نحوه محاس��به تعرفه خدمات بندری در بخش
کاالهای اساسی به صورت پلکانی مدنظر قرار گیرد.

مالیات
ارزشافزوده
و چالشهای
مناطق آزاد
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موض��وع مالی��ات ارزشاف��زوده و احتمال
افزای��ش آن این روزها به یکی از دغدغههای
فعاالن اقتصادی کشور تبدیل شده است.
ای��ن موض��وع در حال��ی در رس��انهها
دستبهدست میشود که از سوی دیگر هنوز
کش��مکشهای مربوط به ای��ن مورد مالیاتی
در مناط��ق آزاد تجاری به ج��ای خود باقی
است.
از ی��ک س��و ،گروه��ی از کارشناس��ان و
مس��ئوالن مناط��ق آزاد هرگون��ه خدش��ه،
تغیی��ر یا بیثباتی در قوانی��ن مالیاتی حاکم
ب��ر مناط��ق آزاد تجاری را زمینهس��از فرار و
مهاجرت س��رمایه و سرمایهگذاران موجود به
مناطق امنتر و مطمئن کش��ورهای همسایه
یا س��ایر مناطق که انواع امکانات و امتیازات
قانونی برای آنها فراهم اس��ت ،میدانند و در
مقابل برخی دیگر از کارشناس��ان ،معافیت از
پرداخ��ت مالیات ارزشافزوده در مناطق آزاد
را نوعی تبعیض میدانند اما بهراس��تی کدام
رویکرد در نظام مالیاتی کشور برای وضعیت
اقتصاد کشور مناسبتر است و رویکرد دولت
در این موضوع چه باید باشد؟!
در نگاه کلی مالی��ات ارزشافزوده مالیاتی
اس��ت که اثرات آن معطوف به مصرفکننده
اس��ت و اوس��ت که در نهایت این مالیات را
پرداخ��ت میکن��د و از این لحاظ مش��کلی
چندان ج��دی متوجه فع��االن اقتصادی در
حوزه تولید نیس��ت اما حقیقت این است که
در این روند مس��ائل و مشکالتی وجود دارد
که باید مورد بررسی قرار گیرد.
در این باره چه بسا بس��یاری از واحدهای
تولی��دی وجود دارند که مواد اولیه مورد نیاز
خود را از س��رزمین اصلی تهی��ه میکنند و
 ۹درص��د مالیات ارزش اف��زوده را به زنجیره
قبل��ی خ��ود پرداخ��ت میکنند ام��ا پس از
تولی��د محصول خود ،کاالی آنها ش��امل این
 ۹درص��د نمیش��ود و در ای��ن م��ورد زیان
میکنند.
پس اگ��ر از این منظر ب��ه موضوع حذف
این معافیت نگاه کنیم ش��اید حذف آن برای
تولیدکنندگان مناطق آزاد که بخش عمدهای
از مواد اولیه خود را از س��رزمین اصلی تامین
میکنند ،کمککننده نیز باشد.
به عالوه اینکه تخلفات و سوءاستفادههایی
که در س��الهای اخیر ناش��ی از این معافیت
گزارش ش��ده اس��ت ،ای��ن معافیته��ا را با
موضوع نبود شفافیت پیوند میزند .به همین
دلیل حذف ای��ن معافیت پرداخ��ت مالیات
ارزشاف��زوده ،از ی��ک حاکمی��ت دوگانه نیز
جلوگیری میکند.
البت��ه پرداخت این ن��وع مالیاتها موضوع
چندان غیرعادی و خاصی نیست که بسیاری
از کش��ورها در مناطق آزاد خود ،مقادیری را
بهعنوان مالیات ارزشافزوده تعیین میکنند
که تعیین آن بیشتر مبتنیبر ایجاد شفافیت
است.
در ه��ر حال به نظر میرس��د ک��ه مناطق
آزاد ،تج��اری و وی��ژه اگ��ر بخواهن��د از نظر
شفافیت به ساماندهی مطلوب برسند ،نیاز به
وج��ود مالیات ارزشافزوده دارند تا حاکمیت
یکپارچه در بحث سیاس��تهای مالی کشور
وجود داشته باشد.
البت��ه موضوع��ی ک��ه در این ب��اره مطرح
میشود و دغدغه مورد اعتنای فعاالن تجاری
در مناطق آزاد نیز هس��ت ،عملکرد سازمان
امور مالیاتی اس��ت که باید خود را بهروز کند
و با عملکرد نامناس��ب نبای��د موجب متضرر
ش��دن بازرگان��ان و ف��رار س��رمایهگذاران از
مناطق آزاد تجاری شود.
پس در کنار اینکه الزم است تا مناطق آزاد
مالیات ارزشافزوده را پرداخت کنند ،رعایت
این نکته هم از س��وی س��ازمان امور مالیاتی
کشور حائز اهمیت است.
و در نهای��ت اینکه به طور حتم این حذف
معافی��ت از طرف برخ��ی گروهه��ا و بهویژه
واردکنندگان با مخالفتهایی روبهرو میشود؛
زی��را درحالحاض��ر و ب��دون مالیاته��ای
یادش��ده ،کاالهایی وارد کش��ور میشود که
بس��یاری از آنها جزو گروه  ۴هستند و امکان
ورود به س��رزمین اصلی را ندارند که در این
مناط��ق عالوهبر مجوز واردات ،از معافیت نیز
برخوردارند.

