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 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

  

 صبح       7.30 ساعت شروع:        25/08/1395    تاریخ جلسه:           جلسه کارشناسی پیش نویس الیحه مالیات بر ارزش افزوده چهارمینشماره جلسه:     

 نفر 10   تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  افزوده ارزش بر مالیات دائمی قانون الیحه نویس بررسی و ارائه نظرات کارشناسی در رابطه با پیشادامه  -

 طرح موضــوع دستور جلسه:

انتهایی( این پیش نویس مورد  ) ماده 69تا  30نویس الیحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در این جلسه پیشنهادات مرتبط با مواد در ادامه بررسی پیشنهادات پیش  -

 کارشناسی قرار گرفت.

 زش افزوده می توان به موارد زیر اشاره کرد:اراز مهمترین پیشنهادت مواد پیش نویس الیحه مالیات بر -

 ارچوپ تشكیالتد نیاز را در چشود متناسب با توسعه و اجرای این قانون، نیروی انسانی متخصص موربه سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می که 30 تبصره مادهاصالح  -

تواند تا ده درصد لیاتی کشور میور ماسازمان ام د.سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نمای

ب شد بدون هاد اعضا مصونابر پیشن( از مجوز استخدام مذکور را، از بین دارندگان مدرك تحصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام درآورد که ب10%)

زمانی یا بجایی درون ساز طریق جانیروهای مورد نیاز خود را اشار آگهی، تنها این سازمان می تواند انتشار آگهی، پذیرشی صورت نگیرد و در موارد خاص خارج از چارچوب انت

 تامین نماید.از طریق اعالم نیاز از سایر دستگاهها 

عیت ند از تاریخ قطر یك جا نیستتواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طوسازمان امور مالیاتی کشور میکه  36اصالح ماده  -

 افزایش یابد. سال 3به  قانون مالیات های مستقیم 167مطابق ماده مالیات حداکثر به مدت یك سال تقسیط نماید که نظر به پیشنهاد اعضا مصوب شد این مدت 

هایی که به منظور اصالح واحدهای آالینده و یا مخرب محیط زیست، و یا ارتقای کیفیت کاالهای آالینده و یا مخرب محیط زیست با گذاریسرمایه که بیان دارد 47ماده  اصالح -

قبل از قابل  پایانی ماده در جملهب نمودند که هدف حفاظت محیط زیست، در واحدهای مشمول این فصل صورت می پذیرد در سال اول قابل استهالك خواهد بود و اعضا مصو
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 ورت اصالح شد.بدین ص آورده شود.  "عوارض آالیندگی"استهالك عبارت 

ات پرداخت در ماه، نسبت به مالی (%2ای به میزان دو درصد )های موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمهکه بیان می کند تأخیر در پرداخت مالیات 61اصالح ماده  -

 "در سال م اعالنی بانك مرکزیشاخص تورجریمه   "درصد در ماه  2نظر اعضا پیشنهاد شد به جای جریمه  قنشده از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهد بود و به اتفا

 جایگزین شود.

 جمع بندی و مصوبات:  -

 ن رابطه جهتا در ایپیشنهادات ارائه شده در خصوص پیش نویس الیحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و مصوبات دبیرخانه شور مقرر گردید -

  ارسال به مراجع ذیربط در جلسه شورای گفت و گو مطرح گردد.

 


