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دستورکار جلسه:
 ارجاع موضوع معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به دبیرخانه استانی کمیته ماده .76
 بیان اقدامات صورت گرفته و برنامههای در دست اجرا مرتبط با برگزاری همایش ملی حمل و نقل.
 سایر موارد.

اهم موارد مطرح شده :
 . 1دهمین جلسه کمیسیون حمل و نقل ساعت  17روز دوشنبه مورخ  95/8/24با خیر مقدم جناب آقای زمانیان به اعضاء کمیسیون و حضار آغاز شد.
 .2پیرو مباحث ارائه شده در جلسه قبلی کمیسیون ،ارجاع موضوع معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به دبیرخانه استانی کمیته ماده .76
ضروت و اهمیت پیگیری این مساله توسط جناب زمانیان قرائت گردید.
 .3مفاد بخشنامه  656مورخ  87/1/14با توجه به بخشنامه اخیراً صادر شده از سوی مدیر کل دفتر اعتراض مودیان به شماره/267/2343د ،مورخ
 95/5/16قرائت و بر اجرای آن تأکید گردید.

نظرات و پیشنهادات سایر اعضاء کمیسیون:
 -1نظر به جوابگو نبودن سازمان امور مالیاتی پیرو معافیت شرکتهای حمل و نقل از مالیات بر ارزش افزوده و پیرو موافقت اعضای کمیسیون،
این موضوع به دبیرخانه کمیته استانی ماده  76جهت پیگیری ارجاع داده میشود.
 -2به منظور رسیدگی به مالیات تکلیفی مقرر شد الیحهای پیرو اعتراض که در قالب فرمت مشخصی از سوی انجمن حمل و نقل تعریف
میگردد  ،به شرکتهای مرتبط ارسال گردد.
 -3همگام بودن انجمن حمل و نقل ایران مبنی بر اجرای مفاد بخشنامه  656درخواست همهی اعضای کمیسیون تلقی گردید.
 -4تعامل انجمن حمل و نقل و سازمان امور مالیاتی به منظور قرار گرفتن نظرات و تصمیمها در یک راستا.
 -5گزارشی از اقدامات مصوب شده در راستای برگزاری همایش ملی حمل و نقل بینالمللی و ترانزیت توسط دبیر محترم کمیسیون ارائه گردید.
 -6همچنین گزارش پیگیری مصوبات کمیسیون حمل و نقل از ابتدای سال  95ارائه گردید.
 -7برگزاری همایش حمل و نقل و ترانزیت در ترکمنستان توسط رئیس محترم کمیسیون اعالم گردید ،لذا عالقمندان میتوانند جهت ثبت نام
به سایت مربوطه مراجعه فرمایند .همچنین مقرر شد دو نفر از اعضای کمیسیون جهت حضور در همایش معرفی گردند.
 -8سمینار نیم روزه حمل و نقل و فضای کسب و کار به عنوان اقدام مشترک کمیسیونهای فضای کسب و کار و حمل و نقل اتاق تلقی و با
مسئولیت دبیر کمیسیون فضای کسب و کار و همکاری دبیر کمیسیون حمل و نقل اتاق در دی ماه سال جاری اجرایی گردد تا ضمن یک
اقدام مؤثر ،محورهای تأثیرگذار در حوزه حمل و نقل برای روز همایش ملّی استخراج گردند.
 -9مقرر شد در هر جلسه کمیسیون ،نظرات اعضاء پیرامون برگزاری همایش ملی حمل و نقل بین المللی و ترانزیت اخذ شود تا به کمیتههای
مرتبط با همایش در راستای برگزاری هرچه بهتر همایش ارجاع داده شود.
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 -10اظهارات اعضای کمیسیون در رابطه با برگزاری همایش ملی حمل ونقل بین المللی و ترانزیت :
 الزم به ذکر است که در کمیته اجرائی همایش اعضای کمیسیون مشارکت داشته باشند.
 حمل و نقل بین المللی و ترانزیت به عنوان محورهای اصلی همایش تعریف گردد.
 همایش بهترین فرصت برای معرفی مشکالت حوزه حمل و نقل و ترانزیت به خصوص در سطح استانی میباشد.
 تعیین متولی مشخص در حوزه حمل و نقل ،پیشنهاد داده میشود شورای عالی ترابری به عنوان متولی در حوزه حمل و نقل معرفی گردد.
 پیشنهاد میشود مشکالت حوزه حمل و نقل و ترانزیت طی همایش بیشتر در قالب آماری ارائه شود.
 عدم وجود رشته حمل و نقل بینالمللی در استان .در این راستا پیشنهاد میشود در حوزه حمل و نقل رشتهای در سطح دانشگاهی تعریف
گردد.
 تهیه پرسشنامه به منظور اخذ نظرات اعضای کمیسیون در برگزاری همایش.
 دعوت از اساتید مرتبط با مباحث مدیریتی و استراتژیک.
 جمعآوری مشکالت ترانزیت در قالب مثالهای عینی و پیادهسازی آن در طی گزارش.
 به منظور در جریان قرار گرفتن اعضای کمیسیون از اقدامات همایش مقرر شد در هر جلسه ،اقدامات مصوب قرائت گردد.
 .11از اعضای کمیسیون جهت مشارکت جدی در مشکالت روزمره حمل و نقل دعوت بهعمل میآید ( .مشکالت دوغارون ،کارنه تیر ( با توجه به
جلسه برگزار شده در تهران مشارکت کمیسیون پایین بود).
مصوبات:
.1

تأکید بر اجرای مفاد بخشنامه  656مورخ  87/1/14با توجه به بخشنامه اخیراً صادر شده از سوی مدیر کل دفتر
اعتراض مودیان و ارجاع آن به دبیرخانه کمیته استانی ماده.76

 .2تهیه پرسشنامه به منظور اخذ نظرات اعضاء پیرو سمینار نیم روزه و برگزاری همایش و ارجاع نظرات به کمیتههای
مرتبط جهت اعمال نظرات و پیشنهادات.
 .3آئیننامه تأسیس شرکتها مطالعه شود تا در جلسه آتی کمیسیون در قالب دستور جلسه طرح گردد و پیشنهادات
مورد بررسی قرار گیرد( .آئین نامه از دبیرخانه انجمن اخذ شود).

حاضرین جلسه:
آقایان :زمانیان یزدی ،محتاج خراسانی،اخالق دوست  ،امتی ،وحید ضرابی  ،دانش ،فیض محمدی ،حقانی ذبیحی  ،رستم زاده ،صبوحی ،نوریان،
صانعی ،نوری ،ثقفی ،جنانی ،محمدحسینی ،عطائی ،آدینه نیا ،خادم زاده ،قاسم حسینی ،محمد حسنی ،لقمانی طوسی ،شیردل ،قایل.
خانمها :رافع ،فرهادی.

