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گزارش جلسه 
خراسان رضوياستانداري: محل نشست10:00: ساعت خاتمه8,30: ساعت شروع 13/03/95:تاریخ جلسه28: شماره نشست

دستــــور جلسه 

: پیش از دستور جلسه
 - ---------------------------

: دستور جلسه
طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-

عملکرد هیات هاي حل اختالف مالیاتی استان ارائه راهکار در خصوص زمینه هاي قابل بهبود-

پیشنهاد اعضا بخش خصوصی و تعاونی شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان با عنایت بـه دسـتورالعمل نحـوه اداره    -

)بدلیل اتمام زمان جلسه، مطرح نشد(گوي دولت و بخش خصوصیجلسات شوراهاي استانی گفت و 

جمع بندي و مصوبات-
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حضور نماینده

اسامی اعضـــاي حاضر در جلسه
سمتنام و نام خانوادگیردیف

استاندار محترم خراسان رضوي و رییس شوراجناب آقاي مهندس رشیدیان1

دبیر شورارییس محترم اتاق بازرگانی و جناب آقاي مهندس شافعی2

معاون محترم هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضويجناب آقاي دکترمروج الشریعه3

رئیس محترم سازمان امور اقتصادي و دارائی خراسان رضوي*جناب آقاي رمضانی4

رضويرئیس محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان سرکار خانم مهندس علیرضایی5

ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي*جناب آقاي مهندس مزروعی6

مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضويجناب آقاي احمدي7

رئیس محترم اتاق تعاون استان خراسان رضويجناب آقاي آذري8

انجمنهاي کارفرمایی صنایع خراسان رضويدبیر  کانون جناب آقاي دکتر خانی زاده9

ریاست محترم اتاق اصناف خراسان رضوي*جناب آقاي بنانژاد10

نائب رئیس محترم  انجمن مدیران صنایع خراسان رضويجناب آقاي دکتر اثنی عشري11

نائب رئیس محترم خانه صنعت،معدن و تجارت استان خراسان رضويجناب آقاي خنداندل12

مدیریت محترم شرکت الکترواستیلجناب آقاي دکتر محمدزاده13

عضو محترم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضويجناب آقاي مهندس سیادت14
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غایباسامی اعضـــاي 
سمتنام و نام خانوادگیردیف

1
المسلمین جناب حضرت حجه السالم و 

آقاي مظفري
رئیس کل محترم دادگستري استان خراسان رضوي

نماینده محترم مردم مشهد و کالت در مجلس شوراي اسالمیجناب آقاي دکتر حسین زاده بحرینی2

دادستان محترم عمومی و انقالب مشهدجناب آقاي صادقی3

تعاون استان خراسان رضوينائب رئیس محترم هیات مدیره اتاقجناب آقاي رهنما4

رییس محترم دبیرخانه شوراجناب آقاي مهندس اشرف5

مشهدشهردار محترم جناب آقاي مرتضوي6

دبیر محترم شوراي هماهنگی بانکهاي استانسربیشه ايجناب آقاي 7

مدیرعامل محترم شرکت نوین زعفرانجناب آقاي شریعتی مقدم8

مدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهاي تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضويجناب آقاي حلمی9
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مشــروح مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

یکی از نکات مهم و قابل توجه در تدوین برنامه ششم توسعه کشور،توجه به برنامه هاي منظقه اي توسط -
محترم مدیریت و برنامه ریزي است و اینکه برنامه ها ازبرنامه هاي منطقه اي وزارت محترم کشور و سازمان 

.شروع و به برنامه هاي ملی ختم می شود
در .برنامه هاي بخش خصوصی شرق کشور در حال تدوین است5با تشکیل دبیرخانه شوراي هم افزایی منطقه -

-1امه ریزي ها نیز دیده شده و دو برنامه کشور نیز در برن5این رابطه حضور رؤساي دانشگاه هاي منطقه 
تشکیل هلدینگ هاي صادراتی در شرق کشور در دستور کار قرار -2تشکیل صندوق توسعه منطقه اي و 

.گرقته است
به معاونین محترم رئیس جمهور و پیگیریهاي صورت گرفته توسط ایشان 76ارائه پیشنهادات کمیته ماده -

.بررسی شده در این کمیته داردنشان از اهمیت موضوعات 
مسایل مربوط به ستاد اقتصاد مقاومتی استان باتغییر دبیرخانه از استانداري به سازمان مدیریت و برنامه -

با مثل قبلریزي باستناد نامه جناب آقاي مهندس جهانگیري معاون اول محترم رئیس جمهور به استانداران،
.جدیت در حال پیگیري است

عملکرد هیات هاي حل اختالف مالیاتی استانراهکار در خصوص زمینه هاي قابل بهبودارائه )ب

با توجه به وظایف اتاق بازرگانی و مشابه روند انجام شده جهت شناسایی نقاط قابل بهبود فرآیندهاي گمرکی -
هیات هاي حل عملکرد قابل بهبودکه با حمایت هاي جناب آقاي عاطفی در سال گذشته انجام شد زمینه هاي 

:مورد بررسی قرار گرفت و با روند زیر در دستور کار شوراي گفت و گو قرار گرفت اختالف مالیاتی استان
o تهیه گزارشی ازبررسی وضعیت موجود و زمینه هاي قابل بهبودعملکرد هیات هاي حل اختالف

مالیاتی توسط اتاق بازرگانی استان
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oگفت و گوبررسی توسط کارشناسان دبیرخانه شوراي
o طرح موضوع در پنجمین و ششمین جلسه دبیرخانه شوراي گفت و گو با حضور نمایندگان محترم

امور مالیاتی استان و تشکل هاي مربوطه
oارائه پیشنهادات در دو قالب استانی و ملی

به شرح زیر عملکرد هیات هاي حل اختالف مالیاتی استانخصوص زمینه هاي قابل بهبوددر پیشنهادات-
:ارائه شددر جلسه 
oپیشنهادات استانی:

244ماده 3انتصاب نمایندگان معرفی شده از مراجع شش گانه در بند ) الف
3ایجاد امکان معرفی حداقل دو برابر نماینده مورد نیاز براي هر تشکل و صنف موضوع بند ) ب

قانون مالیات هاي مستقیم244ماده 
توسط دبیرخانه هیئت هاي حل اختالف مالیاتی 244ماده 3ماینده بند ارسال فرم دعوت از ن) ج

جهت اعزام نماینده مطلع و آگاه متناسب با نوع و موضوع فعالیت مودي برابر فرم مندرج در 
دستورالعمل دادرسی مالیاتی

ضرورت حضور همزمان اعضاء هیات) د
الف مالیاتی در پایان همان جلسهانشاء راي و اخذ امضاء از اعضاي محترم هیئت حل اخت)  ه
ابالغ نسخه اي از قرار صادره جهت اطالع مؤدي) و
تفکیک مامورین (تشکیل دایره تخصصی اجراي قرار بصورت مستقل از دوایر امور مالیاتی ) ز

)تشخیص مالیات و مامورین اجراي قرار
ضرورت انتخاب نماینده مرتبط) ح 
ي قرارتعیین مهلت زمانی رسیدگی اجرا) ط
دستورالعمل دادرسی مالیاتی در خصوص 30و 28و بندهاي 248رعایت مفاد ماده ) ي

اظهارنظر موجه و مدلل هیئت هاي حل اختالف مالیاتی نسبت به اعتراض مودي
لزوم استحکام دالیل آراء اجراي قرار)  ك
عصر جهت حضور ایجاد امکان تشکیل جلسات هیات هاي حل اختالف مالیاتی در مقطع زمانی)ل

قانون مالیات هاي مستقیم244ماده 2قضات محترم شاغل موضوع بند 
به موجب 

ارتقاء اطالع رسانی به مودیان مالیاتی نسبت به حقوق مندرج در قوانین توسط اداره کل محترم )م
امور مالیاتی استان
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o پیشنهادات ملی با هدف استحکام و صدور راي دقیقترو عادالنه تر
قانون مالیات هاي مستقیم با موضوع اعضاء هیات 244ماده 2اصالح قانون در رابطه با بند ) الف

هاي حل اختالف مالیاتی جهت بررسی کارشناسی پرونده هاي ارجاعی به این هیات ها بصورت 
معرفی و استفاده از کارشناس رسمی دادگستري به عنوان عضو دوم هیات

ختالف مالیاتی از سازمان امور مالیاتیاستقالل مالی هیات هاي حل ا) ب
استنباط می 219آیین نامه اجرائی ماده 2و ماده قانون مالیاتهاي مستقیم 244ماده 2همانطور که از تبصره -

شود صرفاً اداره امور هیأت هاي حل اختالف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأت ها به عهده سازمان 
خصوص عدم صدور حکم براي نمایندگان معرفی شده از سوي مراجع ششگانه در و درامور مالیاتی می باشد

حق و یا اختیاري به 244مــاده 3و یا اعمال محدودیت در تعداد نمایندگان موضوع بند 244ماده 3بند 
.سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع آن اداره کل امور مالیاتی استان داده نشده  است 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و سایر بخشنامه 93/05/13تاریخ 200/93/55امه شماره باستناد بخشن-
قانون مالیاتهاي 244ماده 3اعضاء بند انتصابهاي صادره توسط سازمان، صرفاً اشاره به صدور احکام

تخاب و معرفی آنان و این بدان معنی است که انتوسط اداره کل امور مالیاتی دارد و نه انتخابمستقیم 
می باشد و اداره کل امور قانون مالیاتهاي مستقیم 244ماده 3نمایندگان حق مسلم مراجع شش گانه در بند 

مالیاتی می بایست صرفاً نسبت به صدور حکم انتصاب آنان اقدام و در غیر اینصورت دالیل عدم صدور حکم 
ابطه مکاتبات انجام شده توسط اتاق بازرگانی طی در این ر.را کتباً به اطالع مرجع درخواست کننده برساند

قانون مالیاتهاي مستقیم بی پاسخ 244ماده 2تبصره سنوات گذشته در رابطه با معرفی نمایندگان موضوع 
.مانده است
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مصـــوبات
: در سطح استانی

استان در انتخاب مقرر گردید با عنایت به مسئولیت اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزي -
قانون مالیات هاي مستقیم، استعالمات الزم از مراجع ذیربط جهت 244نماینده موضوع ماده 

تایید عدم سوء پیشینه این نمایندگان توسط اتاق بازرگانی انجام و سپس به اداره کل امور 
الیاتی استان در این رابطه پس از معرفی این نمایندگان، اداره کل امور م. مالیاتی معرفی شوند

احکام این نمایندگان را صادر نماید و مسئولیت نظارت بر حسن عملکرد آنها به عهده اتاق 
.بازرگانی می باشد

مقرر گردید جلسه اي به ریاست معاونـت محتـرم همـاهنگی امـور اقتصـادي و توسـعه منـابع        -
ابل بهبـود راهکارهاي پیشنهادي در خصوص زمینه هاي ق"استانداري جهت جمعبندي موضوع

.تشکیل و نتیجه در جلسه شورا مطرح گردد"عملکرد هیات هاي حل اختالف مالیاتی استان
حضور اعضا محترم شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان دالیل عدم مقرر گردید -

باستناد دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهاي استانی گفت و گوي دولت و بخـش خصوصـی   
.حترم هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري پیگیري شودمعاونت متوسط

معرفی نمایندگان ،مقرر گردید با عنایت به شروع فعالیت دوره دهم مجلس شوراي اسالمی-
.مجلس شوراي اسالمی جهت عضویت در شورا  از مجمع نمایندگان استان پیگیري شود

: در سطح ملی و فراگیر

---------------------------------------


