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 :دستورکار جلسه 
 ارائه گزارش از وضعیت محیط کسب و کار در کشور -1

وکار مرکز  های مستقیم توسط جناب آقای دکتر توتونچی مدیر دفتر بهبود محیط کسب ارائه گزارش از تغییرات جدید قانون مالیات -2

 مجلس های پژوهش

 

 :اهم موارد مطرح شده
ها و تشریح روش کار  وکار و شناسایی  آن وکار با هدف بررسی مهمترین مشکالت موجود در محیط کسب بهبود محیط کسب کمیسیوندومین جلسه 

 . تشکیل گردید دانشگاهاساتید و  های اقتصادی ، مدیران تشکلحمیدی و جمعی از فعاالن اقتصادی مهندس و اهداف پیش رو به ریاست جناب آقای

  در قالب فرمتوسط ریاست کمیسیون تشریح و مسایل مبتالبه فعالین اقتصادی  وکار مهمترین مشکالت موجود در محیط کسب ی جلسهدر ابتدا

های  ار فعالیتبندی کنند که در جلسات بعدی در دستور ک اعضا مهمترین مسایل را اولویتنظرسنجی بین اعضای حاضر در جلسه توزیع گردید تا 

 . کمیسیون قرار گیرد

و جایگاه ایران در شاخص های  های مجلس مرکز پژوهش وکار های فضای کسب شاخص با عنوان جایگاه استان درسپس دکتر چشمی گزارشی  

 .ررسی قرار گرفتاین گزارش توسط اعضای حاضر در جلسه مورد نقد و ب ،ارائه نمودند، که در انتها سهولت محیط کسب و کار بانک جهانی

توسط  موضوعاتی بودند کهتاثیر قانون جدید مالیات بر درآمد و کسب و کارها  -2ها و  سنجش فضای کسب و کار توسط مرکز پژوهش -1: دو محور

 .چی مورد بررسی قرار گرفتدکتر توتونآقای 

ایشان خاطر نشان کردند که در ایران فعاالن  ،شود میارائه  ی مجلسها وکار که هر ساله توسط مرکز پژوهش در ارتباط با سنجش فضای کسب

ها قایل نیستند  های ارسالی از طرف مرکز پژوهش و در بعضی مواقع نیز اهمیتی برای پرسشنامه کنند اقتصادی از ارائه اطالعات دقیق خودداری می

  .داردها تاثیر معناداری  وکار ایران و استان که همین بر روی نتایج استخراجی محیط کسب

ها اشاره شده  ذیل به آن نمودند که دررا ارائه مالیات های مستقیم کشور همچنین در ارتباط با محور دوم، رویکردها  و محورهای کلی اصالح قانون 

  :شود می

 ها با هدف حمایت از بخش مولد اقتصاد ها و مشوق های مالیاتی و هدفمند کردن معافیت کاهش و تعدیل برخی از نرخ -1

 حرکت به سمت نظام مالیاتی مدرن و مکانیزه و مبتنی بر اطالعات اقتصادی مودیان -2

 فراهم کردن مقدمات قانونی  اجرای  طرح جامع و روان کردن مناسبات اجرایی -3

 معرفی محدود پایه مالیاتی جدید -4

 باال بردن ضمانت اجرایی قانون -5

 :سپس به توضیح جزء به جزء هر محور پرداختند

 گذاری تولید و سرمایهحمایت از 

 درصدی نرخ مالیات 5تا سقف  1کاهش  -

 کاهش نرخ و پایه درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی -

 104حذف مالیات تکلیفی ماده  -

 کاهش مالیات حق تمبر از سه و دو هزار به نیم در هزار -

 درصد 40تا  10درصد به  40تا  12های فعال در ایران از دامنه  کاهش ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات خارجی -

 ها و اصالح روند پذیرش هزینه استهالک به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تعیین تکلیف افزایش درآمد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی -
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 مقدمات مکانیزه شدن و اجرای طرح جامع

 مکرر 161و 161مودیان مواد...ایجاد بانک اطالعات اقتصادی، ملکی، عملکردی، هویتی و  -

 ایجاد سامانه ملی امالک و اسکان کشور -

 بندی مشاغل و مالک شدن اظهارنامه تغییرات فرآیند تشخیص و وصول با محوریت اشخاص حقیقی و برهم خوردن تقسیم -

 اندازی صندوق مکانیزه فروش برای بخشی از فعاالن اقتصادی راه -

 سازی نرخ مالیات  حقوق بخش خصوصی و دولتی یکسان -

 محدود پایه مالیاتی جدیدمعرفی 

 محسوب شدن بساز و بفروش به عنوان شغل -

 اصالح ارزش معامالتی امالک -

 مالیات بر مسکن خالی از سکنی -

 271تا  274ضمانت اجرایی قانون جدید 

انعت از تنظیم اسناد مالی برخالف واقع، اختفاء و کتمان فعالیت ، مم)تعریف جرم مالیاتی برای اولین بار و تعیین مصادیق آن -

دسترسی به اطالعات اقتصادی ، تنظیم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران، استفاده از کارت بازرگانی دیگران، عدم انجام 

 ...(تکالیف قانونی مقرر و

ها و  کتعیین مجازات برای حسابداران و حسابرسان، ماموران مالیاتی و کارکنان بان)تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی مختلف  -

 (موسسات مالی و اعتباری متخلف

 مکرر161تعیین مجازات سنگین برای افشای اطالعات موضوع ماده -

چی به  به صورت شفاهی ارائه دادند که بعد از سوی آقای توتون یمالیات تغییرات جدید قانونی ، حاضرین سواالت خود را در حوزهی جلسهدر انتها

 . جمیع سواالت پاسخ داده شد

 :های مالیاتی مصوب در قوانین اخیر مورد تاکید قرار گرفت مترین مشوقمهسپس  

 پرداختی به آورده نقدی گذاری و پذیرش  هزینه قابل قبول بهره ارائه معافیت و تخفیف مالیاتی دوطرفه به آورده نقدی در سرمایه -1

 معاف شدن نقل و انتقال سهام توسط بازارگردانان بورسی از مالیات مقطوع -2

 
 

 :مصوبات جلسه
 .دکمیسیون شاخص های ارزیابی محیط کسب و کار استان را تدوین و نتایج ارزیابی را به اتاق ارائه نمای -1

 

 

 

 

 

 :حاضرین جلسه
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لبافی، ، طیبی، بهاروند، احمدی شادمهری، خواجه نایینی، باقری شیروانی، گرجی نیا، مهدی زاده، شرفی، صفار، کاظمی مقدم، میتن راد :آقایان 

 منصوریان، یزدان بخش، چشمی

 خوش زبان، لبافی، غفارنیا، ظریف پور :خانم ها

 

 :غایبین جلسه

 مقدم، صادقی، طباطبایی، محمدزاده، نبی عشری، اشرف، رفیقیان، سخدری، سیادت، شریعتی اثنی: آقایان

 اسالمی، یوسفی: ها خانم

 

 

 


