
 

1 

 

 

......................................................................  .........................................................................  

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

کمیته تخصصی دام و طیورصورتجلسه  :تعداد صفحــات   

کشاورزی و آبکمیسیون   

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

  

 تاریخ برگزاری: 1396/ 21/08

   شماره جلســه: 

 

 رئیس جلسه: مظفری علی شهرام عیدی زادهدبیر:   ساعت شروع: 7:30 ساعت خاتمه: 9:30

        

 جلسه:دستورکار 
 بخش کشاورزی استانهای و تعاونیها بررسی مشکالت مالیاتی اتحادیه 

 بررسی دستورالعمل ممانعت از کشتار دام مولد و ارائه راهکارهای حمایت از دامدارن استان 

 

 اهم موارد مطرح شده:
لسه به ضر در جمقدم به اعضاء محترم حا ابتدای جلسه دبیر محترم کمیسیون کشاورزی و آب جناب آقای عیدی زاده ضمن عرض خیر در -1

ام و د -صنایع غذاییهای ذیل کمیسیون کشاورزی و آب در بخشهای و کارگروهها کمیسیون اشاره نمودند و گفتند: کمیتههای فعالیت

ایج پردازند تا نتمی تخصصیهای طهیدر حبه صورت موضوعی به بررسی موضوعات  ، آب و محیط زیستروییگلخانه و گیاهان دا -طیور

 ارجاع داده شود. کشاورزی و آب اتاق بعدی به کمیسیونهای کارشناسی شده این جلسات برای تصمیم گیری

تحادیه و لیاتی ادستور کار اول جلسه، مشکالت مابا اشاره به  ،جناب آقای دکتر مظفری، مدیرعامل محترم اتحادیه مرغدران گوشتی -2

 انجام لیاتیامور ما کلمالیاتی که توسط کارشناسان اداره های بخش کشاورزی را قابل اهمیت دانستند و بیان نمودند: بررسیهای تعاونی

 لی رغمعبخش کشاورزی های و تعاونیها اتحادیه رو شود و از اینمی .. انجام.گیرد با دید کلی به بخش خدمات، صنعت، کشاورزی ومی

 باشند.می اجهت زیادی در این زمینه مو، با مشکالمستقیمهای تاقانون مالی 133و  81بر اساس ماده  معافیت از پرداخت مالیات

ازار و بث تنظیم بحهمچنین در گردد. می زیادیهای شود و مشمول مالیاتمی بسیاری از معامالت به عنوان معامله با غیر عضو شناخته -3

شرکت چنین هم .شودمی ملزم به تعیین درصد سود در معامالت خود نیستند و این درصد برای آنها تعیینها توزیع مرغ و گوشت، تعاونی

کت شر هشدانجام  در مقابل خرید کند،می قراداد خرید و فروش تنظیمشود و می وارد قراردادها پشتیبانی امور دام در جهت خرید با تعاونی

 نظردر ب مالیاتیامله ضرایعبرای این دو مبه صورت جداگانه . در این راستا کارشناسان مالیاتی کندمی پرداختنهاده ها به تعاونی پشتیبانی

 خواهد بود. در پرداخت مالیات بسیار باالیی رقمنتیجه  درگیرند می

نماینده مودی  ورحض مستقیم،های قانون مالیات 244ماده  3بر اساس بند  به این صورت عنوان شد:یکی دیگر از مشکالت بخش کشاورزی  -4

حل های تهیأحل اختالف مالیاتی الزامی است و این درحالیست که در استان نماینده متخصص در بخش کشاورزی در های هیأتدر 

واست درخ مچنین. هکشاورزی حضور داشته باشدحل اختالف از بخش های هیأتدر  مطلعکه درخواست شد تا نماینده  اختالف وجود ندارد

مشمول د و رنظرگرفته شوعضو هم باید به عنوان معامله مستقیم با عضو د -مستقیم معامله با عضوهای تاقانون مالی 251بر اساس ماده  شد

 معافیت مالیاتی گردد.

 ند اجباری بهنتواها نمیدر بحث مالیات عملکرد تعاونیمدیرعامل محترم تعاونی کشاورزان جناب آقای رضوی خبیر همچنین بیان نمودند:  -5

ت و غیر رند بحث عضویمجبوها عضویت دامدار یا کشاورز در تعاونی یا اتحادیه مربوطه داشته باشد اما در بحث توزیع و تنظیم بازار، تعاونی

در بحث  .زمینه ندارند اختیاری در اینها و آن کندها میادهرا مکلف به توزیع نهها زیرا سازمان جهاد کشاورزی، تعاونی کنار بگذارند، را عضو

خرید و حث بفافیتی در شو اتحادیه هاست. همچنین ها در قالب تسهیم به ضرر تعاونیها قرار گرفتن فعالیتنیز،  ارزش افزورده بر مالیات

 نیست.مستقیم های قانون مالیات ارزش افزوده و توزیع قانون مالیات 12ماده در فروش 

روستایی و کشاورزی منطقه شرق جناب آقای طاهری بیان نمودند: های در ادامه مدیرعامل محترم اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی -6

 1370مشابه با قانون  تفکیک شده اند را 1350تعاونی مصوب سال های قانون شرکت که بر اساسرا ها تعاونینمایندگان اداره دارایی 

تفکیک شده  به سه دسته )تولیدی، توزیع و یا خدماتی( 1370در قانون ها و این در حالیست که تعاونی کندمی ارزیابیقرارداده و همانند انها 
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با  و قطعا و این به ضرر تعاونی هاست ..( تقسیم بندی شده اند.دامداران و -بر اساس نوع فعالیت )گاوداران 1350قانون های اند اما تعاونی 

 حل خواهد شد.ها بسیاری از مشکالت مالیاتی آن 1350قانون  مطابقها ه تخصصی برای تعاونیزن یک حوتعیی

وص مشکالت لسه در خصاعضاء محترم ج نقطه نظراتمالیاتی خراسان رضوی در پاسخ به امور جناب آقای سلیمانی نماینده محترم اداره کل  -7

مالیاتی های عافیتمستقیم در خصوص مهای قانون مالیات 81و  133کشاورزی بیان نمودند: مواد بخش های و اتحادیهها تعاونی اتیمالی

عافیت مشد مشمول مختلف کشاورزی در صورتی که در چارچوب اساسنامه باهای و اتحادیهها تعاونیهای باشند و فعالیتمی بخش کشاورزی

 مالیاتی هستند.

ین ضرایب در ای اصالح گردد و در صورتیکه که پیشنهادی برامی ابالغها تعیین و به استان مرکزدر خصوص ضرایب مالیاتی که هر ساله در  -8

صوص تغییر خان در توانند پیشنهادات خود را اعالم نمایند تا پس از منعکس کردن به تهرمی بخش کشاورزی وجود دارد نمایندگان بخش

 یری شود.ضرایب تصمیم گ

ی نماینده انگاق بازرتوانند از طریق اتمی بخش کشاورزیهای و اتحایهها تعاونی ،حل اختالفهای هیأتدر خصوص معرفی نماینده مودی در  -9

 دارای صالحیت خود را به اداره کل امور مالیاتی معرفی کنند تا در جلسات حضور داشته باشد.

عمل را صادر ین دستورالاسازمان دامپزشکی بررسی شد.  و دستورالعمل ممانعت از کشتار دام مولددر ادامه به دستورکار دوم پرداخته شد   -10

. سوال شودمی ر تمامکه در نهایت به ضرر دامدا تا قیمت دام مولد را تعیین کنندمسیری را یافتد ها واسطه بدین وسیلهو  است نموده

ناب آقای مداران جاز دامدار خواهد شد؟ مدیر عامل محترم اتحادیه داهای حمایتاینجاست در مقابل جلوگیری از کشتار دام مولد چه 

 وبه رو هستیمرمولد  سلیمی بیان نمودند: در خصوص دام سبک جلوگیری از کشتار دام مولد بسیار ضروری است و اگر امروز با کمبود دام

 گذشته است.های علت آن کشتار بیش از حد مجاز دام مولد در سال

و هدف ن دامپزشکی دسازما: العمل فوق بیان نمودندراین راستا نماینده محترم اداره نظارت اداره کل دامپزشکی استان با اشاره به دستودر  -11

شکی کشور در سازمان دامپزقانون  18ماده بر اساس دارد: حفظ صیانت سرمایه دامی و دیگری ارتقاء بهداشت عمومی است.  ساسیا

ز اهدف اصلی  و انجام است و فقط با نظارت ناظرین بهداشتی در کشتارگاه قابل با شرایط ذکر شده در قانونمازاد مولد های دامها کشتارگاه

 ف سرمایه دامی استان و کشور است.اجرای این قانون حذ

رو ید حذف شود و از اینماده بادرصد دام  25ین میزان، دهد و از امی لین را ماده تشکآ درصد 50که  یمراس دام دار لیونیم 6در استان   -12

اقعی به ویز با قیمت نده خود را راس دام ماده باید حذف شوند و باید تمهیداتی برای دامدار سنجیده شود تا دامدار بتواند دام ما 2500روزانه 

 فروش برساند.

زمان جهاد رات ساشد و از اینرو نقطه نظبامی کنترل مدیریت جمعیت دامی استان از وظایف ذاتی معاونت دام سازمان جهاد کشاورزی  -13

 کشاورزی باید در دستورالعمل مذکور لحاظ شود.
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 جلسه مصوبات 
بخش های و تشکل سازمان جهاد کشاورزی کمیسیون کشاورزی و آب اتاق که با حضور اعضاء کمیسیون، مصوب شد در جلسه .1

 .شوداست سایر مسائل و مشکالت حوزه کشاورزی بررسی  خصوصی

 دد.حل اختالف از سوی اتاق بازرگانی معرفی گرهای هیأت، نماینده بخش کشاورزی جهت حضور در 244ماده  3مطابق بند  .2

 ،هادجسازمان دستورالعمل ممانعت از کشتار دام مولد به سازمان جهاد کشاورزی ارسال گردد تا در جلسات ستاد راهبردی  .3

 نهایی در دستورالعمل اتخاذ گردد.نقطه نظرات و پیشنهادات ارائه و تصمیم 

 

 جلسه: حاضرین
 بیررضوی خ ،بادیآگل ،دهرضازا ،طاهری ،جنتی ،سلیمی ،شیردل ،هراتی ،ابراهیمی ،ضیائی ،متقی مقدم،یاحقی ،سلیمانی ،مظفری ،عیدی زادهآقایان: 

 سبزواری :هاخانم


