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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  انجمن کشتارگاههای طیور استان در خصوص تعیین ضرایب مالیاتی و کاهش هزینه های سربار 10/10/96مورخ  2318طرح نامه شماره 

  لسهه  جمهندسان مشاور خراسان رضوی موضوع مصوبه جلسه کارگروه ویژه مصوبه بیست و هشتمین بررسی تفاهم نامه پیشنهادی انجمن صنفی

ه دیریت و برنامه مه دبیرخانه شورای گفت و گو مبنی بر انعقاد تفاهم نامه مشترک فی مابین اداره کل امور مالیاتی استان، بخش خصوصی ذینغع، سازمان 

 ریزی استان

 طرح موضــوع دستور جلسه:

  )زیر در جلسه مطرح شد:مطالب ای طیور استان هتعیین ضرایب مالیاتی و کاهش هزینه های سربار انجمن کشتارگاه در خصوصالف 

 می باشد. واحدها این مشکالت مهم ترین از یکی عنوان به کشتارگاه ها اقتصادی شرایط با دریافتی مالیات های تناسب عدم

 تمام قیمت ظرفیت، حداقل با یتفعال و خارج پذیری شرایط رقابت از را واحدها این شده، ارائه خدمات شده تمام قیمت بودن باال و ای بیمه های تعرفه باال، حقوق 

 .است کرده ترسخت را ی استانکشتارگاه ها کار و داده افزایش آن ها برای را شده

 های هزینه به توجه باه ک شودمی  عرضه استان بازار به مرغ تن 400 روزانهمعتقدند  کشور شرق طیور کشتارگاه های کارفرمایان صنفی انجمن مدیره هیات رئیس

 8 در ویژه به کمتر ظرفیتی با استان کشتارگاه های شده تا موجب موضوع این و گرددمی  رضوی خراسان وارد همجوار استان های از مرغ تن 100 حدود استان، سربار

 .سال، مشغول به فعالیت باشند از ماه
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 برای سویا از که اه هاییکشتارگ برای افزوده ارزش بر مالیات ضریب حاضر حال در. باالست استان ها دیگر به نسبت استان کشتارگاه های مالیاتی ضریب همچنین

 کنجاله، مصرف وجود با ستانا واحدهایبرای  اما است درصد3 می کنند، استفاده سویا کنجاله از که واحدهایی برای و درصد12 می کنند، استفاده دام و طیور تغذیه

 .می شود محاسبه درصد 12 مالیاتی ضریب

در سایر  کشتارگاهیته، های صورت گرفبررسی  با باشند معاف مالیات پرداخت از باید قانون براساس و اند شده واقع محروم مناطق دراستان  واحدهای ازبرخی 

 مالیات کمتری نسبت به کشتارگاهای استان می پردازد. استان کشتارگاه هایبا  یکسان شرایط با استانها

 استان واحدهای برایکه  است. این در حالی است درصد 25 یریگ اجرت برای و درصد 4 می دهند انجام پرگیری و انجماد کشتار، که واحدهای برای مالیاتی ضریب

 . بدهند مالیات درصدی 4 ضریب با باید و نیستند بگیر اجرت هاکشتارگاه برخی از  که صورتی در می شود محاسبه درصد 25 ضریب فقط

 گوشت پودر رایب مالیات ضریب، قانون براساس و می کنند تبدیل گوشت پودر به باال های هزینه با را مرغ کشتار تن 400 از ضایعات تن 120 روزانه استان واحدهای

 . می گیرد نظر در را درصدی 90 ضریب استان مالیاتی امور است که  یاین در حال باشد درصد 90 سایر قسمت ها برای و محاسبه درصد 10 می بایست

 90 حدود هک صنعتیدر . هستیم واجهم مالیاتی مبهم فضای با می کنند، فعالیت قرمز گوشت حوزه در که واحدهایی ویژه به کشتارگاه ها درنماینده امور مالیاتی معتقدند 

 را افزایش می دهد. ریسک سطحشفاف صورت پذیرد غیر صورت به آن درصد 95 تا

 ضرایب کند، باتاث را خود... و استفاده از سویا ضایعات، وضعیت واحدی اگر و است مالیات تشخیص در حل راه آخرین و ترین پرریسک الراس علی تشخیص

 . گرددمی  تعدیل

 واست  مواجه مبهمی بسیار فضای با مالیاتی سازمان می شود، صادر کارگزار شرکت اسم به گوشت فاکتورهای یا و می شوند کتمان کشتارگاه یک مشتریانمادامی که 
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 درآمدهای از اداره کل دست آمده به اطالعات که است پیچیده قدرآن می شود انجام که معامالتی نموده، این در حالی است که  کسب را صحیح اطالعات است نیاز

 .دارد آن واقعی درآمدهای با اختالفی فاحش واحد، یک

الب زیر در ستان مطب(در خصوص انعقاد تفاهم نامه مشترک فی مابین اداره کل امور مالیاتی استان، بخش خصوصی ذینغع، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا

 جلسه طرح شد:

 اداره کل امور مالیاتی و نظر به آنکهدر حوزه قراردادهای شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکاران با در جلسه بیست و هشتم دبیرخانه مصوب گردید از آن جا که 

سالهای اخیردستگاههای اجرایی به دلیل عدم تامین اعتبار الزم، از پرداخت ارزش افزوده و طی پردازند برخی از ذیحسابان سازمان ها، مالیات بر ارزش افزوده را نمی

ضمن طرح موضوع در شورای گفتگوی دولت و  اداره کل امور مالیاتی  جرایمی را برای شرکت های مشاور و پیمانکار در نظر می گیرد. و در پی آن هخودداری کرد

مورخ  54/2460-105/842بخش خصوصی استان،  اداره کل امور مالیاتی با عنایت به قانون ارزش افزوده و شرایط عمومی خدمات مشاوره و بخشنامه شماره 

 وصول نماید و از اعمال  جرایم به شرکت های مشاور و پیمانکار خودداری نمایند. واگذارنده کارارزش افزوده و مطالبات خود را از  ،سازمان مدیریت1379/04/29

تگاهای ذیربط شامل اداره کل امور مالیاتی، همچنین در جهت اجرایی شدن این مصوبه مقرر گردید  کمیته ای به متولی گری دبیرخانه شورای گفتگو با دعوت از دس

دی جهت اجرای مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، استانداری و ... و تشکل های بخش خصوصی)اتاق بازرگانی، انجمن مدیران صنایع و .....( راهکارهای پیشنها

ین مشاور و انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی طرحی شده بود لذا در این جلسه تفاهم نامه مکتوب که توسط انجمن مهندسمذکور ارائه نمایند.

 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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 مصوبات:جمع بندی و

مهلت  مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 پیگیری

 تعیین ضرایب مالیاتی و کاهش هزینه های سربار انجمن کشتارگاهای طیور استان  1

 لیاتی واظهار نظر اعضا پیرامون مسائل و مشکالت موجود در خصوص تعیین ضرایب ماپس از بحث و بررسی و 

 از فتهبرگر ای امهن تفاهم آینده هفته دو های طیور استان، مقرر گردید طیه کاهش هزینه های سربار انجمن کشتارگا

 اداره کل و طیور استانانجمن کشتارگاهای فی مابین  موجود های بخشنامه و مالیاتی دستورالعمل های و ضرایب

 را موضوع این و یردگ قرار کشتارگاه ها مالیات سنجش مالک و معیار نامه تفاهم آن و شود تنظیماستان  مالیاتی امور

 طرح استان گفتگوی ایشور در مالیاتی اداره کل امور با استان طیور و دام کشتارگاه های صنفی انجمن توافق عنوان به

 گردد.

ده، عیین شتای ارتباط با اعتراض انجمن به نحوه جذب و بکارگیری ناظرین دامپزشکی و حقوق و مزایضمناً در 

 ی قانونی از جمله دیوان عدالت اداری پیگیری نمایند.رجامراتب را از طریق م

 

 

 

انجمن کشتارگاههای 

 شرق کشورطیور 

 

 

 

 هفته 2
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رکت هاای  انجمن مهندسین مشاور و انجمن شانعقاد تفاهم نامه مشترک فی مابین اداره کل امور مالیاتی استان،  2

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  و ساختمانی و تاسیساتی

 پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضا پیرامون مسائل و مشککالت موجکود در حکوزه قراردادهکای شکرکت هکای      

ورد توافق ه ظرح زیر مباداره کل امور مالیاتی و تفاهم نامه منعقده، بندهای تفاهم نامه مشاور و پیمانکاران با مهندسین 

 طرفین قرار گرفت.

د جهکت  انجمن مهندسین مشاور و انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی، اطالع رسانی الزم را به اعضای خو-1

را بکا   موزشی الزمافزوده و قانون مالیات های مستقیم را انجام دهند و دوره های آرعایت مقاد قانون مالیات بر ارزش 

 همکاری اداره کل امور مالیاتی برای اعضا برگزار نمایند.

ی نسکبت بکه   با توجه به عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سوی دستگاههای اجرایی، اداره ککل امکور مالیکات   -2

 از دستگاههای اجرایی اقدام نمایند.افزوده وصول مبلغ مالیات بر ارزش 

لیکل عکدم   دقکانون مالیکات هکای مسکتقیم، بکه       190قانون مالیات بر ارزش افکزوده و   23تمام جرایم مقرر در مواد -3

اجرایکی   پرداخت مالیات و مطالبات مرتبط با قراردادهای شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکار توسط دسکتگاهای 

یات های وده و مالخارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر در این قوانین)مالیات بر ارزش افز دولتی که مبنی بر

 مستقیم( است، مشمول بخشودگی قرار گیرد.

 

 

 

 

اداره کل امور 

مالیاتی استان، 

انجمن مهندسین 

مشاور و انجمن 

شرکت های 

ساختمانی و 

 تاسیساتی
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