
 

 

 260/96/115بخشنامه: 

 تسریع در روند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کاال
  

  115/96/260شماره: 
  17/08/1396تاریخ: 

  بخشنامه
   

115  96  
) 34) قانون مالیات بر ارزش افزوده و (13مواد (

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام 
  مالی کشور

  س-الف

  مخاطبین

  رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

  هامدیران کل محترم امور مالیاتی استان

  مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

  مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

  مدیر کل محترم امور مالیاتی جنوب شهر تهران

  مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کاالتسریع در روند استرداد   موضوع

دراجراي ماده و30/09/1395مورخ  63/95/200و  26/07/1395مورخ  519/95/200هاي شماره پیرو بخشنامه

پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، به منظور تسریع در استرداد مالیات و عوارض ) قانون رفع موانع تولید رقابت34(

  باشند:به مودیان (صادرکنندگان کاال) ادارات کل امور مالیاتی مکلف به رعایت موارد ذیل میارزش افزوده 

هاي استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان (صادرکنندگان به درخواستتسریع در رسیدگی جهت  -1

  أموران مالیاتی را در قالب بایست متناسب با درخواستهاي مذکور، تعدادي از مکاال) ادارات کل امور مالیاتی می

ظرف مدت یک هفته اسامی آنها را براي هاي موصوف تعیین و جهت رسیدگی به درخواست »گروه ویژه«

  هاي کاربردي به دفتر رسیدگی و استرداد اعالم نمایند.هاي الزم و عنداللزوم آموزشانجام هماهنگی

مأموران مالیاتی گروه ویژه مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست استرداد مودیان  -2

  (صادرکنندگان کاال) نسبت به رسیدگی به اسناد و مدارك مربوط و استرداد موقت مالیات و عوارض 

  هاي صدراالشاره اقدام نمایند.ارزش افزوده وفق مقررات دستورالعمل



 

 

ادارات امور مالیاتی  26/07/1395مورخ  519/95/200) بخشنامه شماره 7مواردي که در اجراي بند (در  -3

نسبت به تعیین تکلیف نهایی و رسیدگی کامل به پرونده مالیات بر ارزش افزوده مودیان (صادرکنندگان کاال) 

  رزش افزوده،نمایند، در صورت اعتراض مودي به برگ مطالبه/استرداد مالیات بر ااقدام می

نامه اجرایی ) آیین34وماده() قانون مالیات بر ارزش افزوده29ادارات امور مالیاتی مکلفند در اجراي مقررات ماده (

اي هاي بعدي آن به گونهو اصالحیه 1366) قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب اسفندماه 219موضوع ماده (

داقل زمان ممکن نسبت به رفع اختالف اقدام و در صورت عدم ریزي نمایند که رئیس امور مالیاتی در حبرنامه

فرصت براي معاون و مدیر کل امور مالیاتی  روز کاري 5حداقل بایست توافق مودي با رئیس امور مالیاتی می

بطوري که هیچ پرونده مورد اختالفی در استرداد به صادرکنندگان بینی گردد جهت رفع اختالف پیش

دالیل کارشناسی مدیر کل و معاون مربوطه به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع  بدون اعالم نظر و

  داده نشود.

ضمن تأکید بر رسیدگی دقیق به اعتبارات مالیاتی به ویژه احراز اصالت معامالت خرید کاالي مشمول مالیات  -4

یدگی کننده مجاز ادارات امور مالیاتی رسو عوارض ارزش افزوده مودیان موصوف (صادرکنندگان کاال) 

نخواهند بود بدون وجود دالیل و شواهد و مستندات کافی و قابل اطمینان نسبت به برآورد فروش 

  داخلی براي این قبیل مودیان اقدام نمایند.

ادارات امور مالیاتی مکلفند نسبت  03/12/1395/د مورخ 6225/260ضمن تأکید بر رعایت مفاد نامه شماره  -5

) قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون درنظر گرفتن اضافه پرداختی قطعی 22موضوع ماده ( به بخشودگی جرائم

  مودي با رعایت مقررات حداکثر مساعدت را معمول دارند.

  .مسئولیت حسن اجراي مفاد این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود -6

  محمد مسیحی

    معاون مالیات بر ارزش افزوده
 

 


