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 24/02/1401 تاریخ تهیه گزارش مقررات شناسه

 عنوان موضوع
درخواست اتاق تعاون استان پیرامون موضوع  تسری کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی و ارائه پیشنهادات پیرامون  

 تعاونی های تولیدی و مصرف و شفاف سازی در این خصوصاصناف اسیب دیده از کرونا به 

 اتاق تعاون استان  مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

دررابطه با موضتتوتات   شتتورا دبیرخانه 7/1/1401 مورخ ص/4/1401اتاق تعاون استتتان در پاستتخ به نامه شتتماره   

تستتری درخواستتتی مینی بر  10/1/1401 مورخ ات/32/372/01 شتتمارهپیشتتنهادی به تنوان دستتتور کار   ای نامه 

کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی و اصناف اسیب دیده از کرونا به تعاونی های تولیدی و مصرف و شفاف سازی در        

 مطرح نمود. این خصوص

 منعکس نمود. مالیاتی امور به 1401-1-15 مورخ ص-1401-28 شمارهدبیرخانه شورا موضوع را ای نامه 

 چهارم دبیرخانه شورا در سال جاری مطرح شد. موضوع در جلسات اول و

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 99 سال دستورالعمل به منجر که 99 سال در کرونا ملی ستاد مصوبه و 98 لغایت 96 هایسال بودجه قانون استناد به

 حاصله سود از درصد 90 مینای بر گذشته مثل مصرف تعاونی هایشرکت افزودهارزش بر مالیات محاسیه نحوه گردیده 

(. است گردیده اتمال مصرف هایتعاونی برای 1399 سال تا کاهشی افزودهارزش)  دیگر صنوف از برخی همانند. است

قانون مالیات مستقیم اشخاص حقوقی دارای  105نرخ مالیات موضوع ماده    1401قانون بودجه  6تیصره  "ن"بند  ایق

منظور حمایت از تولید به "ع  "و ایق ردیف دوم بند شد  درصدی معافیت مالیاتی 5برداری  مشمول کاهش پروانه بهره

دیده از کرونا  براساس اتالم ستاد ملی میارزه با کرونا  واحدهای صنفی با درآمد و صاحیان کسب و کارهای آسیب

های قانونی و بخشودگی و تالوه بر معافیت 1400یال در سال ( ر1.000.000.000)مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد

   شونداز پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار می 1400های مالیاتی  برای مالیات بر تملکرد سال مشوق

 درصد 5 این د کهدار درخواستاتاق تعاون هم با توجه به شرایط فعلی و به منظور کاهش هزینه های واحدهای تعاونی 

 .گردد لحاظ نیز هاتعاونی برای مالیاتی نرخ کاهش

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

و  22/01/1401

19/2/1401 

 

 نظرات اعضا حاضر در جلسات کارشناسی:

 جلسه اول:

های مصرف اشاره و تنوان کرد: به استناد دستور کار مربوط به نرخ مالیات تعاونی توضیحهوشیار نماینده اتاق تعاون در 

گردیده    99که منجر به دستورالعمل سال    99و مصوبه ستاد ملی کرونا در سال     98لغایت  96های قانون بودجه سال 

رصد از سود حاصله است.      د 90های تعاونی مصرف مثل گذشته بر مینای   افزوده شرکت نحوه محاسیه مالیات بر ارزش 

 های مصرف اتمال گردیده است(.برای تعاونی 1399افزوده کاهشی تا سال همانند برخی از صنوف دیگر ) ارزش

های  شتترکت 105  نرخ ماده 1401نماینده اتاق تعاون در این رابطه افزود: ایق مصتتوبه اولین جلستته دولت در ستتال  

صد کا  5صنوف    131تولیدی و نرخ ماده  ست داریم این    در ست درخوا صد کاهش نرخ مالیاتی     5هش پیداکرده ا در

 ها نیز لحاظ گردد.برای تعاونی

 جلسه دوم: 
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در رابطه با دستور کار پیرامون معافیت های مالیاتی شرکت های تعاونی به  رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان

این   جلسه گذشته درخواست اتاق تعاون استان مطرح شددرخواست اتاق تعاون استان اشاره و خاارنشان کرد: در 

بخش تنوان کرد که بحث کاهش نرخ مالیات در بخش صنعت ابالغ شده و این ابهام برای اتاق تعاون به وجود آمده که 

ا درصدی که در رابطه ب 5آیا معافیت مالیاتی برای شرکت های تعاونی صراحت قانونی دارد یا خیر؟ و آیا معافیت نرخ 

بخش صنعت مصداق دارد  شامل بخش تعاون نیز خواهد شد؟ در جلسه های گذشته پیرامون این موضوع پیگیری هایی 

 انجام شد اما از آن جا که نتیجه ای در این رابطه اخذ نکردیم  در این رابطه گفت و گو خواهیم کرد.

شاره به اینکه موضوع اولیه کاهش نرخ مالیاتی در افشین محمودیان مقدم  معاون اداره کل امور مالیاتی استان نیز با ا

قانون  6به اور یکسان برای بخش های مختلف مطرح شده است  تصریح کرد: بند دوم تیصره  1401و  1400بودجه 

اشاره به آن دارد که برای حمایت از تولید و کسب و کارها براساس دستور ستاد ملی میارزه با کرونا   1401بودجه 

میلیون تومان  مشمول کاهش نرخ مالیاتی می شوند. در این  100نفی با درآمد مشمول مالیات کم تر از واحدهای ص

زمینه دو شرط مطرح است؛ نخست آن که این کاهش نرخ مالیاتی برای واحد صنفی است و امکان تسری آن به واحدهای 

میلیون تومان باشد  از این مزیت  100کم تر از  تعاونی وجود دارد. دوم آن که واحدهایی که درآمد مشمول مالیاتی شان

 5برخوردار میگردند. به بیان دیگر تاکید قانون گذار بر واحدهای صنفی کوچک است که این واحدها از کاهش نرخ 

 درصدی مالیات برخوردار خواهند شد.

ر راستای سیاست های حمایت است که اشاره دارد د 1401قانون بودجه  6وی افزود: آن چه مدنظر است  بند ن تیصره 

برداری  مشمول کاهش قانون مالیات مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره 105از تولید  نرخ مالیات موضوع ماده 

درصدی معافیت مالیاتی خواهد شد. لذا این بند شرای را برای برخوداری از این معافیت تنوان می کند چنان که  5

 وانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در حوزه تولید باشند.این واحدها باید دارای پر

محمودیان مقدم تنوان کرد: به نظر می رسد با این تفسیر امکان تسری کاهش نرخ مالیاتی به شرکت های تعاونی تام 

 رخوردار شود.وجود ندارد مگر آن که تعاونی تولیدی که دارای پروانه بهره برداری باشد  بتواند از این معافیت ب

درصدی نرخ معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی برای بخش تعاونی ابهاماتی را به وجود  5لیافی نیز یادآور شد: کاهش 

درصد باید مشمول واحدهای توزیعی بخش تعاونی شود از این رو   5آورده است. بخش تعاونی تنوان می کند که این 

درصدی مالیات است. لذا با توجه به  5بخش تولیدی نیز به دنیال کاهش نرخ  خود را با اصناف انطیاق می دهد. در واقع

مستندات  واحدهای تولیدی بخش تعاون )مشروط به آن که دارای چهارچوب های مذکور در قانون باشند(  می توانند 

ه این به اوری ک مشمول این معافیت قرار بگیرند. در بخش توزیعی اصناف نیز قانون الزاماتی پیش بینی کرده است

میلیون تومان باشد. لذا پیشنهاد این  100واحدها باید از کرونا آسیب دیده باشند و درآمد مشمول مالیاتی شان کمتر از 

درصدی معافیت مالیاتی شوند؛ اما این قانون قابل تسری به  5است که بخش تولید تعاونی ها مشمول کاهش نرخ 

 واحدهای توزیعی بخش تعاون نیست.

 

 دارای نماینده در جلسه: استانی دستگاههای

 سازمان  امور مالیاتی استان کل اداره   استانداری اشتغال و گذاری سرمایه امور هماهنگی دفتر   استان دادگستری

 اقات مشهد  اصناف اتاق  استان صنعتی شهرکهای شرکت استان  کشاورزی جهاد سازمان استان  تجارت و صنعت معدن

  استان تجارت و معدن صنعت  خانه   استان صنایع مدیران انجمن   استان تعاون
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 جمعیندی مورد توافق اتضا

 جلسه اول :

در خواست اتاق تعاون استان پیرامون موضوع نرخ مالیات شرکتهای تعاونی تلی الخصوص تعاوی های مصرف مطرح        

 105گردید و با توجه به توضتتیحات نماینده محترم  اتاق تعاون اینگونه استتتنیاط می شتتود که   موضتتوع نرخ ماده   

درصد کاهش نرخ مالیاتی برای   5ست   این  درصد کاهش پیداکرده ا  5صنوف    131های تولیدی و نرخ ماده شرکت 

درصتتتدی نرخ مالیات به همه تعاونی ها از جمله         5ها لحاظ نمیگردد و خواهان تستتتری معافیت و یا کاهش        تعاونی 

تعاونی های مصتترف و توزیعی می باشتتند  پس از بحث و تیادل نظر   نظر کارشتتناستتی اتضتتا ت حاکی از تستتری این 

ی های تولیدی و توزیعی می شتتود لذا مقرر شتتد مراتب به اداره کل مالیاتی منعکس و  کاهش مالیاتی مشتتمول تعاون

 مطرح گردد.یا جلسه دیگری  درصورت وجود مغایرت با نظریه کارشناسی مربواه در شورا 

 

 جلسه دوم :

 مصرف  در خواست اتاق تعاون استان پیرامون موضوع کاهش نرخ مالیات شرکتهای تعاونی تلی الخصوص تعاوی های     

شماره     ضوع نامه  ضیحات جناب اقای دکتر محمودیان   10/1/1401/ مورخ 32/372مو مطرح گردید و با تنایت به تو

معاون محترم اداره کل مالیاتی استان  از انجائیکه در راستای سیاست های حمایت از تولید   نرخ مالیات موضوع ماده   

ی پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های  ( قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارا  105)

سال   صره     5معادل  1400تولیدی در  صد )بند ن تی شودگی   1401قانون بودجه  6در (   کاهش می یابد    و این بخ

 تالوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد لذا اینگونه استنیاط می شود       

که شتترکت های تعاونی تولیدی نیز تالوه بر مزیت ها و مشتتوق های تعیین شتتده در قانون بخش تعاون می توانند از 

قانون مالیات های   131کاهش نرخ مالیات به شتترح فوق استتتفاده نمایند و لیکن در ارتیاط با صتتنوف موضتتوع ماده  

بیماری کرونا کاهش نرخ مالیاتی مشمول تعاونی های     مستقیم  با تنایت به تاکید قانونگذار بر صنوف آسیب دیده از   

توزیعی و یامصرف نمی گردد  لذا مقرر شد موضوع در جلسه شورا نیز قرائت و سپس توسط اتاق تعاون برای تعاونی          

 .ها ااالع رسانی شود

 پیشنهادات

 تسری کاهش نرخ مالیاتی اشخاص  درخواست اتاق تعاون استان پیرامون موضوعارائه پیشنهادات پیرامون در ارتیاط با 

ای دبیرخانه شور حقوقی و اصناف اسیب دیده از کرونا به تعاونی های تولیدی و مصرف و شفاف سازی در این خصوص

 :زیر را جهت تصویب به شورا ارائه می نماید جهات و جمعیندی نظرات  پیشنهاد گفت و گو با بررسی جمیع

( قانون مالیات های 105در راستای سیاست های حمایت از تولید   نرخ مالیات موضوع ماده ) به اینکهبا تنایت  

 1400مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی در سال 

ودگی تالوه بر سایر معافیت ها (   کاهش می یابد    و این بخش1401قانون بودجه  6درصد )بند ن تیصره  5معادل 

و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد لذا اینگونه استنیاط می شود که شرکت های تعاونی 

تولیدی نیز تالوه بر مزیت ها و مشوق های تعیین شده در قانون بخش تعاون می توانند از کاهش نرخ مالیات به شرح 

قانون مالیات های مستقیم  با تنایت به تاکید  131در ارتیاط با صنوف موضوع ماده فوق استفاده نمایند و لیکن 

قانونگذار بر صنوف آسیب دیده از  بیماری کرونا کاهش نرخ مالیاتی مشمول تعاونی های توزیعی و یامصرف نمی گردد  
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به تعاونی های  1401قانون بودجه  6بند ن تیصره  با تایید اداره کل امور مالیاتی موضوع معافیتشورا مقرر دارد لذا 

 نماید.برای تعاونی ها ااالع رسانی موضوع را اتاق تعاون تولیدی تسری می یابد و 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 22/01/1401مورخ  شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه دبیرخانه  یناولصورتجلسه  -1

 19/02/1401مورخ  شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه دبیرخانه  دومینصورتجلسه  -2

 شورا دبیرخانه 1401-1-7 مورخ ص-1401-4 شماره نامه -3

 تعاون اتاق 1401-1-10 مورخ ات-01-372-32 شماره نامه -4

 مالیاتی امور به دبیرخانه 1401-1-15 مورخ ص-1401-28 شماره نامه -5

صره ( ز) بند اجرای نحوه -6  شرکت  فعالیت افزوده ارزش ضریب  تعیین مورد در1396 سال  بودجه قانون( 6) تی

 مصرف تعاونی های

 شرکت  فعالیت افزوده ارزش ضریب  تعیین مورد در 1397 سال  بودجه قانون( 6) تیصره ( و) بند اجرای نحوه -7

 مصرف تعاونی های

 شرکت  فعالیت افزوده ارزش ضریب  تعیین مورد در 1397 سال  بودجه قانون( 6) تیصره ( و) بند اجرای نحوه -8

 مصرف تعاونی های

 برای 98 افزوده ارزش ضریب تمدید بر مینی مالیاتی امور توسط1399-2-31 کرونا ملی ستاد مصوبه ابالغیه -9

99 

 1401 سال بودجه قانون 6  تیصره -10

 


