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 الف 1400قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  1401 59 

 ادارات کل امور مالیاتی مخاطبان/ذینفعان

 موضوع
( 2مالیات و عوارض خرید برای صادارت مواد خام و مواد اولیه تولید موضوع تبصره ) نحوه استرداد

 1400( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 10ماده )

 استرداد خصوص در شده مطرحبه ابهام  هبنظرو  1400 مصوب افزوده ارزش بر ( قانون مالیات 10( ماده )2)  تبصره توجه به مفادبا 

 :دارد می مقرر رویه وحدت منظور به ،تولید اولیه مواد و خام مواد صادرات برای خرید عوارض و مالیات

 خام مواد صادرات برای ،خرید عوارض و مالیات استرداد ،1400 مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون ( 10) ماده( 2) تبصره اساس بر

 و خام فهرست مواد .است ممنوع ،اندشده ذکر مستقیم مالیاتهای قانون (141) ماده به مربوط فهرست درکه  تولید اولیه مواد و

 16/05/1396 مورخهــ  54537ت /58683 شماره مصوبه موجب به مستقیم های مالیات قانون( 141) مفاد موضوع نفتی کاالهای

 در بنابراین .است شده ابالغ سازمان این 24/02/1397رخ مو 22/97/200 ارهشم بخشنامه قالب در و تعیین وزیران محترم تهیا

 (141) ماده اجرای در متعاقبا   که یصادیقیا م فوق تفهرس مندرج در تولید اولیه مواد و خام مواد مصادیق از ودیم صادرات صورتیکه

 هموضوع مقررات و قوانین وفق ،آنها صادرات به مربوط پرداختی عوارض و مالیات .باشد ،شودمی اعالم مستقیم مالیاتهای قانون

 .بود نخواهد استرداد قابل

 مواد هایفهرست خصوص در 1400 مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون (10) ماده (2) تبصره در مقرر ترتیبات مالبدیهی است اع

 مورخهـ  60334ت /133291شماره  و 01/10/1400 مورخهـ  59156ت /117518 شماره های نامه تصویب به مربوط محصوالت و

 واحده ماده (6تبصره ) )ص( بند و کشور کل 1400 سال بودجه قانون (6) تبصره )ث( بند موضوع وزیران محترم تهیا 27/07/1401

 شماره بخشنامه موضوع)  مستقیم مالیاتهای قانون (141) ماده به مربوط تسرهف در که مادامی ،کشور کل 1401 سال بودجه قانون

 .ندارد موضوعیت،است نشدهدرج  24/02/1397مورخ  22/97/200
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