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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م

  مدیریت  21/8/96مورخ  920709/96/18بررسی موانع ترهین قطعات شهرک صنعتی بعنوان وثیقه تسهیالت دریافتی بانک ها موضوع نامه شماره

 محترم شعب بانک تجارت استان 

 قانون مالیات های مستقیم 259موضوع چگونگی تعیین شرایط اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی موضوع ماده  طرح 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

  )زیر در جلسه مطرح شد:مطالب  موانع ترهین قطعات شهرک صنعتی بعنوان وثیقه تسهیالت دریافتی بانک هاموضوع  در خصوصالف 

 گزارشی از موانع ترهین قطعات شهرک صنعتی موضوع پیشنهادات بانک تجارت و شورای هماهنگی بانکها ارائه شد.در جلسه 

 می باشد. عدم مراجعه شرکتهای متقاضی به شهرک صنعتی و اداره ثبت جهت تخصیص پالکیکی از موانع ترهین قطعات شهرک صنعتی 

شماره پالک  متقاضی ستان با سیستم آنی متصل شده است و جهت ترهین قطعات شهرک صنعتی می بایست شرکتدفاتر اسناد رسمی به اداره ثبت اسناد و امالک ا

داره ثبت و ار سیستم آنی دده شده ثبتی مجزا شده و تفکیک شده اصلی از پالک ثبتی مادر را دریافت نماید تا دفاتر اسناد رسمی با وارد نمودن شماره پالک تخصیص دا

 ترهین و بازداشت پالک مورد نظر نسبت به ترهین قطعه اقدام نمایند. اطمینان از عدم
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طعات گذشته ق دراز سوی شرکت شهرکهای صنعتی صورت نمی گیرد.  عدم حمایت قانونی از بانک در صورت ترهین قطعاتهمچنین نمایندگان بانکی معتقدند 

شد که با  . مشاهدهبانک به صورت دستی در دفتر خانه های اسناد رسمی ترهین شده استمعرفی شده از سوی شرکت شهرکهای صنعتی به عنوان وثیقه تسهیالت 

( اقدام ) قطعات واحدماخوذه توجه به عدم ایفای تعهدات و بازپرداخت تسهیالت توسط شرکتهای وام گیرنده، بانک به منظور احقاق حقوق قانونی خود بر روی وثایق

قاضی در عمل به تعهدات و که بیان دارد) بانکها در صورت تخلف مت 09/05/1369ه مورخ /31266/156یات وزیران به شماره مصوبه ه 2قانونی نموده و طبق تبصره 

فرچه شهرک ه اخذ دبپرداخت اقساط می توانند به شرکت شهرکهای صنعتی مراجعه و شهرک صنعتی موظف به جانشین بانک در قطعه مذکور را دارد( صرفا موفق 

قام محترم ز طرف ماخود شده و در جهت خلع ید قطعات موضوعه شرکت شهرکهای صنعتی همکاری الزم با بانک را نداشته و بعضاً حکم خلع ید  صنعتی به نام

  قضایی رد شده و بانک عمالً در فروش قطعه و وصول مطالبات بالتکیلف می ماند.

 این از هکتار 200ار و چهار هز که دارد وجود استان صنعتی هایشهرک در زمین هکتار 900و هفت هزار  حاضر حال درنمایندگان شرکت شهرکهای صنعتی معتقدند  

 استان صنعتی هایشهرک درصد90 تا 85هم اکنون  .است نگرفته صورت هاآن در اقدامی هنوز که است هاییزمین هکتار 500دو هزارو   و تفکیکی سند دارای مقدار

  .داشت مشاعی زمین و شده واگذار گذشته در که بود قدیمی صنعتی هایشهرک ،مشکالت ترینبزرگ از یکیاست و  تفکیکی سند دارای

ای هه و اصالخیه یین نامبانکها استفاده می نمایند. مطابق قانون تاسیس شهرکهای صنعتی، آ تواحدهای صنعتی اغلب برای ساخت یا سرمایه در گردش از تسهیال

ختمانی ذ پایانکار ساو اخطه واحد صنعتی پس از دریافت پروانه بهره برداری از وزارتخانه مربو و انتقال پالک ششدانگ به نام یینمصوب مجلس شورای اسالمی، تع

 می باشد.
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روز ک برگی مفند تریال و سس، اغلب اراضی شهرکها و نواحی استان دارای سند با قید شماره ک و ادارات تابعهدر حال حاضر با همکاری ثبت اسناد و امالهمچنین 

 .ل می گرددارسا اه می باشد و از بدو واگذاری زمین به متقاضی حدود اربعه و مساحت مشخص و با کروکی ممهور به مهر شرکت با قید پالک ثبتی به بانک

ا یاحد صنعتی و ود زمین نک در قرارداتعهدات شرکت شهرکهای صنعتی در قبال بانک های تسهیالت دهنده با توجه به مصوبات قانونی، اعمال جانشینی بااز طرفی 

 ذیرد.پورت می صاعالم و هماهنگی هر گونه تغییر در طرف قرارداد و یا اصالحات مربوطه می باشد و در این مورد همه نوع همکاری با بانکهای عامل 

 ز اسناد رهنیاو نسخه ای  و دیرکرد به صورت صریح را اعالمبانکی، بایستی بانک پایان قرارداد رهنی و عدم اعمال جریمه قراردادهای تمامی شقوق همچنین در 

 تنظیمی مانده بدهی هر متقاضی را مشخص نماید.

واحدهای  به امهو در اد تفکیک واحد هر سند می بایست صنعتی شهرک های در عت برق ایران شعبه خراسان معتقد استرییس محترم هیات مدیره سندیکای صن

 بالدن به که تا شرکت هایی هشد باعث و این می باشد پیگیریهای پیچیده ای نیازمند شرایط احراز و است پالک چند از تجمیعی شهرک ها، زمین اما شود اعطا مذکور

 ظار حاصل نمیشود.است و بعضاً نتیجه مورد انت پیگیری ماه 6 تا 5 نیازمند گاهی مشکل این حل و شوند مشکل دچار هستند، بانک برای خود زمین ترهین

 که هست مواردی. شودمی مشکل دچار مطالباتش سایر برای بانکو  شودمی انجام ملک عرصه در فقط بانک جانشینینماینده شورای هماهنگی بانکها معتقد است 

  کندمی چالش دچار را هابانک وعموض این و کند اقدام ثبت اداره طریق از باید بانک اعیان برای و است کسی اختیار در آن عیانا اما شده جانشین ملک عرصه در بانک
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  مطالب زیر در  یمقانون مالیات های مستق 259چگونگی تعیین شرایط اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی موضوع ماده ب( در خصوص موضوع

 جلسه مطرح شد:

جه مورد رأی، و ه میزان مالیاتبمالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی هر گاه شکایت از رأی هیأت حل اختالف "قانون مالیاتهای مستقیم  259برابر ماده 

دور رأی شورای أی هیأت تا صماید، رننقد یا تضمین سپرده و یا وثیقه ملکی ارائه نماید و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی 

  "اند.م عالی مالیاتی موقوف االجرا می

 روز30 مالیاتی امور اداره رئیس نیز مودی اعتراض و مراجعه زمان ازوجود دارد و  مالیات تشخیص برگه دریافت زمان از مالیاتی مودی اعتراض برای روزه30 مهلت

 هیات به را موضوع داعتراض داشته باش مودی اگر و شودمی واگذار اختالف حل هیات به موضوع نرسیدن، نتیجه به صورت در و دارد موضوع بررسی برای زمان

 .شودمی صادر مالیات قطعی برگه نهایت در و دهدمی ارجاع نظر تجدید

 در مودی کردن الخروجعممنو یا اموال توقیف حساب ها، کردن مسدود به مالیاتی اداره مراحل، این گذراندن از پس مودی سوی از مالیات پرداخت عدم صورت در

 توقف موجب کایتش این اما دارد مالیاتی عالی شورای سوی از رسیدگی درخواست و شکایت حق روز 30 ظرف مودی و کندمی اقدام کرده، مشخص قانون که حدی

 گردد.نمی مالیاتی اداره اجرایی اقدامات

 های معوق بانکی و در رهن تولیدکنندگان به دلیل وجود بدهیاز آنجا که تأمین وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی و یا وثیقه ملکی برای اغلب فعاالن اقتصادی به ویژه 

باشد لذا معرفی ضامن معتبر )حقیقی یا حقوقی( میتواند کمک بسیار بزرگی در جهت جلوگیری و  بودن کارخانه و محل اجرای طرح نزد بانکها، عمالً غیرممکن می
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ب شورای عالی مالیـاتی گردد، لیکن چون ویژگی و شرایط ضامن معتبر که بایستی مورد قبول رئیس توقف عملیات اجرائی اداره کل امور مالیاتی تا صدور رأی از جان

تا مورد  ، تعیین گرددحداقل شرایطی که ضامن معرفی شده باید داشته باشد و می بایست در چارچوبیامور مالیاتی واقع گردد در قانون شناسایی و احصاء نگردیده 

  .قـرار گیردتأیید رئیس امور مالیاتی 

 دهدا اجرایی مقام یک به امنض نپذیرفتن یا پذیرفتن برای اختیاری مستقیم هایمالیات قانون در معتقدند رضوی خراسان مالیاتی امور کل اداره حسابرسی امور رئیس

 ضمانت برای شرایط تعیین رسدمی نظر به بنابراین، است؛ برخوردار الزم اقتصادی دید و صالحیت و درایت از تخصصی نظر از مقام آن که است این بر فرض و شده

 کندمی ایجاد محدودیت فقط

 مصوبات:جمع بندی و

مهلت  مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 پیگیری

 موانع ترهین قطعات شهرک صنعتی بعنوان وثیقه تسهیالت دریافتی بانک ها  1

های صنعتی دارای بدهی به بانکها، مقرر گردید جهت صدور سند تفکیکی و افرازی واحدهای مستقر در شهرک 

شورای هماهنگی بانکها موافقت بانکهای استان جهت انتقال مالکیت با حفظ حقوق سند رهنی برای این واحدها که 

صدور سند بدهی به بانک ها می باشد را دریافت نموده و  و تنها مانع دارای پروانه بهره برداری و پایان کار نیز بوده

ز اخذ این موافقت نامه، شرکت شهرک های صنعتی نسبت به انتقال سند تفکیکی با حفظ حقوق سند رهنی پس ا

 

 

 

شرکت شهرکهای 

 صنعتی

 

 

 

 مستمر
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 اقدام نماید.

 

 

 موانع ترهین قطعات شهرک صنعتی بعنوان وثیقه تسهیالت دریافتی بانک ها  2

ی صنعتی هرک هابا عنایت به اعالم مدیر کل محترم ثبت اسناد و امالک استان و توضیحات نماینده محترم شرکت ش

ی ها ت شهرکدریافت پالک های فرعی از اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی، مقرر گردید شرک مبنی بر

 د.تسریع نماینواگذاری پالک های فرعی به واحدهای صنعتی  در صنعتی

 

 

 

شرکت شهرکهای 

 صنعتی

 

 

 

 مستمر

 موانع ترهین قطعات شهرک صنعتی بعنوان وثیقه تسهیالت دریافتی بانک ها  3

پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضای حاضر در جلسه پیرامون موانع و راهکارهای ترهین قطعات شهرک 

صنعتی به عنوان وثیقه تسهیالت دریافتی بانک ها و با عنایت به توضیحات نماینده محترم شرکت شهرک های صنعتی 

ک ماشین ابزار) فناوری های برتر( و و فعاالن و تشکلهای بخش خصوصی پیرامون عدم صدور سند تفکیکی در شهر

پیامدها و مشکالت بوجود آمده در خصوص عدم صدور سند از قبیل دریافت تسهیالت و ....، مقرر گردید شرکت 

 

 

 

شرکت شهرکهای 

 صنعتی

 

 

 

 ماه 3
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ماه  مسائل و مشکالت این شهرک را جهت دریافت سند واحدهای واقع در این  3شهرک های صنعتی ظرف مدت 

حضول نتیجه، موضوع در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش شهرک حل و فصل نماید و در صورت عدم 

 خصوصی استان طرح گردد.

مالیات های  قانون 259موضوع چگونگی تعیین شرایط اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی موضوع ماده  4

  مستقیم

ر اجرای دالیاتی متعیین شرایط ضامن معتبر مورد قبول رییس امور  پیرامونپس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضا 

احدهای بیشتر با و با تعامل استان، مالیاتی امور کلاداره مقرر گردید ،قانون مالیات های مستقیم 259موضوع ماده 

 اقتصادی استان از حداکثر ظرفیت و اختیارات خود جهت پذیرش ضامن معتبر اقدام نماید.

 

 

داره کل امور مالیاتی ا

 استان

 

 

 مستمر

 
 


