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:دستور جلسه

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-

ر خصوص تعیین قانون چک د21با ماده بانک مرکزي08/03/91مورخ 59912/91مغایرت بخشنامه شماره موضوع طرح -
سوء اثر از چک برگشتیمدت هفت سال براي رفع 

:طرح مباحث مالیاتی شامل-
هیات عمومی 29/10/1387مورخ 736اصالحی قانون مالیاتهاي مستقیم و راي شماره 198ماده اجراي نحوه مواجهه با ) الف

دیوان عدالت اداري

با انجمن صنفی  کارفرمایی شرکتهاي ساختمانی و تاسیساتی و انجمن مهندسان مشاور شده بینتوافقات و تفاهمات انجام ) ب
.)بدلیل اتمام زمان جلسه مطرح نشد( شورادر دبیرخانهاداره کل امور مالیاتی استان

.)بدلیل اتمام زمان جلسه مطرح نشد( اصالح اشتباهات محاسبات ممیزان مالیاتیروند) ج

بدلیل اتمام زمان جلسه مطرح ( هخصوص صدور برگه هاي متمم مالیات بر ارزش افزودعملکرد اداره کل امور مالیاتی در روند )د
.)نشد

.)بدلیل اتمام زمان جلسه مطرح نشد( ي مرتبط با بخشودگی جرایم و تقسیط مالیات در استانبخشنامه هااستفاده از ظرفیت هاي) ه

بر ارزش افزودهدرصد سهم شهرداري ها از مالیات 3فراهم نمودن امکان تهاتر )و

.)بدلیل اتمام زمان جلسه مطرح نشد( موانع ترهین قطعات شهرك صنعتی بعنوان وثیقه تسهیالت دریافتی بانک هاطرح موضوع-
جمع بندي و مصوبات-



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

وضعیت حضور و غیاب جلسه

دولت-الف

وضعیت حضورسمتخانوادگینام و نام ردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس شوراي استانی(استاندار علیرضا رشیدیان1

حاضراستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
غایبامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلسید مهدي رمضانی3
ابراهیم ناصرينمایندهرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانعلیرضاییراضیه 4

حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمد سنجري5
اورانیمحمدرضا نمایندهرئیس سازمان جهاد کشاورزي استانمجتبی مزروعی6

حاضراستانيهابانکهماهنگیشورايدبیرمحمود منصوري7
حاضرمدیرکل امور مالیاتی خراسان رضويیعقوب نژادیحیی8
غایبمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداري استان علیرضا صحرائی9
سید ابراهیم اصفهانینمایندهمدیرکل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوي رامشیعبدالحسین 10

حاضرمدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوي  احمدزاده قناد11

مجلس شوراي اسالمی-ب

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

غایب)رئیس مجمع نمایندگان استان( نماینده مجلسرضا شیران1
غایبنماینده مجلسحسین مقصودي2
غایبنماینده مجلسمحمود نگهبان سالمی3

غایبنماینده مجلسحمید گرمابی4
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قوه قضائیه-ج

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

غایب)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)حسین شفیعی(علی مظفري1
غایباستانمرکزدادستانصادقیغالمعلی 2

)رؤساي اتاق ها(تعاونی و خصوصی-د

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1

حاضراستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2

حاضراستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی 
نماینده

حاضررئیس خانه صنعت،معدن و تجارت استان حسینیحسن1

حاضرعضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضويیزدانبخش...عبدا2

غایبعضو هیات مدیره کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع واهريجمحمدرضا3

غایبمدیرعامل شرکت الکترواستیلمجید محمدزاده4

حاضرعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي محمدرضا توکلی زاده5

غایبعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزياحمد زمانیان6

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون هادي ابوي طرقبه7

غایبعضو هیئت مدیره اتاق تعاون خوشخومرتضی 8
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شهرداري و شوراها-هـ

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

علیزادهنریماننمایندهاستانمرکزشهر شهردارتقی زاده خامسیقاسم1

احمد نوروزينمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

معاون اقتصادي اداره کل اطالعات استان بوستانیعلی اکبر1

علی رسولیان2
استانداري خراسان سرپرست حوزه امور اقتصادي و سرمایه گذاري معاونت هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع 

رضوي

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمدیر کلمیرشاهیشکوه2

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويمحمد حسین روشنک3

رئیس هیئت مدیره  انجمن صنفی  کارفرمایی شرکتهاي ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوي علینژادعلی4
رضويخراسانتاسیساتیوساختمانیشرکتهايکارفرماییصنفیانجمندبیرسلیمیمحسن5

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی قالبسازي، تراشکاري، ریخته گري خراسان رضوي عباس سادات6
رئیس هیأت مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوي  هوشیارحسن7
دبیر انجمن مهندسان مشاور خراسان رضويغیب دوستعباس8
مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي  عدالتیاصغر9
مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي  شاملسید مصطفی10
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

انتشار اوراق وشایدگذاران استمردم و سرمایهمرکزي جلب اعتماد عمومی و ایجاد راهی قابل اعتماد برايتمام تالش بانک-
درصد راه خیلی خوبی نباشد اما اقدامی براي دفع افسد به فاسد است و با سرعتی که جریان نرخ 20گواهی سپرده با سود 

.ارز در پیش داشت، الزم بود اقداماتی صورت بگیرد
از جمله گواهی سپرده ارزي زمانی اثرگذار خواهد بود که دامات بانک مرکز در خصوص مسائل مرتبط با نوسانات نرخ ارز اق-

بانک هم % 20در خصوص گواهی سپرده یکساله با نرخ . یجاد نمایداعتماد عمومی را به سیاستگذاري هاي خودبانک مرکزي ا
یر سپرده هاي بانکی شخصاً تضمین نماید و این سود نباید به اقتصاد کشور آن را با سقف سود سا% 5مرکزي بایستی تفاوت 

.و بویژه بخش خصوصی تحمیل شود
تدبیري در صورتیکه اقدامات مرتبط با وضعیت نرخ ارز سال گذشته6افزایش دوبرابري نقدینگی در کشور طی با توجه به -

.خواهد بودنشود موقتی اندیشیده نقدینگی براي
استقالل بانک مرکزي از جمله موارد مطرح شده توسط اقتصاددانان است که باید هدایت روابط بین الملل به سمت آرامش و -

.مورد توجه قرار گیرد
توجه به سهم مالیاتی استانها و جلوگیري از انتقال حسابهاي در آمدي هر استان به مرکز که در جلسه گذشته شوراي گفت و -

.رح شده بود در شوراي مرکز مطرح شده استطخصوصی استان مو بخش گوي دولت
در اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و هاي تخصصی شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی در شهرستان ها تشکیل کارگروه-

ج آغازگر این موضوع باشد؛ در مرحله اول باید این ساختار در پنی تواند مخراسان رضوياستانکشاورزي کشور مطرح و
و در شود به مشکالت اقتصادي آن شهر پرداخته تا فعالبه ریاست فرماندار شهرستاناستان و صنعتیشهرستان اقتصادي

.گیري شودنهایت در شوراي گفتگوي استانی در خصوص مصوبات آن تصمیم

انها نیز مورد بررسی مطرح شده است که می تواند در استمرکز و شوراي پول و اعتبار گفت و گوي چند مبحث در شوراي -
کنندگان بانکی مجبورند فقط از خرید اکنون بسیاري از مراجعهیکی از این موضوعات عقود بانکی است؛ هم.قرار گیرد

اقساطی استفاده کنند که این اجبار مطابق قانون نیست و عقود مختلفی که در بانک هست طبق درخواست مشتري باید 
موضوع ذي نفع واحد در بانک ها نیز مشکل دیگري است که براساس آن کسی که چند نهمچنی.مورد استفاده قرار گیرد

ت ها هم شرکت داشته و در یک شرکت عضو هیات مدیره است، اگر یکی از شرکت ها دچار مشکل بانکی شود، سایر شرک
.که باید مورد تغییر قرار گیردگیرندتحت تاثیر قرار می

.استتومان مشوق صادراتی در کشور یکی از جدیدترین رویدادهاي اقتصاديمیلیارد 300تصویب هزار و -
تجدید ارزیابی واحدها می موضوع یکی از مواردي که از شوراي گفت و گو به مجلس پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت -

الیات هاي مستقیم مصوب اصالحیه قانون م(149)انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت ها، موضوع ماده براین اساس .باشد
.بالمانع است و مشمول مالیات بر نرخ صفر می شودی سرمایه با رعایت شروطبه حساب افزایش 31/4/94سال 

11,5نرخ بیکاري از و اقدامات موثر فعاالن اقتصاديبراساس اعالم مرکز آمار ایران در سایه تالش هاي انجام شده در استان-
با این میزان کاهش، هم اکنون .درصد در پاییز امسال رسیده است8,8درصدي به رقم 2,7کاهش با 95درصد در پاییز سال 
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.بر اساس اطالعات منتشره از سوي مرکز آمار ایران، خراسان رضوي از نظر کاهش نرخ بیکاري رتبه پنجم کشور را دارد

.حوزه فعالیت جدي تري صورت گیردبا توجه به ظرفیت هاي استان در حوزه خدمات فنی و مهندسی باید در این -

صدور خدمات فنی و مهندسی استان در حوزه کمک به بازسازي این کشورها می تواند به شرایط عراق و سوریه،و با توجه 
.استفاده نمایندبسیار موثر باشد از این رو فعاالن حوزه خدمات فنی و مهندسی باید از فرصت ایجاد شده به نفع دو کشور 

جهت تسهیل و بهبود محیط کسب و کار به فرمانداریها تفویض صدور پروانه ساختمانی خارج از محدوده شهر و روستااختیار-
مهلت پاسخگویی دستگاه ها در کارگروه امور زیربنایی به طرح ها، دو هفته است و اگر تا این زمان جوابی همچنین شده است

.داده نشود پاسخ مثبت تلقی خواهد شد

ر خصوص قانون چک د21با ماده بانک مرکزي08/03/91مورخ 59912/91مغایرت بخشنامه شماره طرح موضوع ) ب
تعیین مدت هفت سال براي رفع سوء اثر از چک برگشتی

ها مکلفند کلیه حسابهاي جاري اشخاصی را که بیش از یکبار بانک) 12/8/1372اصالحی : (الح چکقانون اص21ماده -
صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري محل چک بی

.دیگري باز ننمایند

بانک مرکزي که نهایتا 8/3/91مورخ 59912/91بخشنامه شماره 5مطابق راي دیوان محترم عدالت اداري و ابطال بند -
.سال براي انقضا رفع سو اثر چکهاي بانکی گردیده است3منجر به تعیین مدت زمان 

برخی از فعاالن اقتصادي معتقدند اکثر بانکها به استناد بخشنامه هاي جدید بانک مرکزي از رفع اثر چکهاي برگشتی -
.است1372قانون اصالح چک مصوب 21با ماده سال خودداري می نمایند و این عمل در تناقض3باالتر از 

نظریه شفاهی بانک مرکزي عبارت است از اینکه ابطال بلند مدت انقضا چک برگشتی توسط دیوان محترم عدالت اداري از -
بخشنامه بانک مرکزي، از این به بعد رفع اثر چک برگشتی از طریق انقضا مدت  میسر نیست و کالً بند مدت انقضا از 

.خشنامه بانک مرکزي حذف گردیدب

سال براي رفع سوء اثر را 7هیچ یک از بانک هاي استان مدت دبیر شوراي هماهنگی بانکهاي استان در جلسه اعالم نمود -
سال براي رفع سوء اثر است و اگر براي کسی غیر از این 3شود اعمال مدت تایید نکرده و آنچه امروز در بانک ها اجرایی می

.ي الزم انجام شودافتد موضوع را به شوراي هماهنگی بانک ها اعالم کند تا پیگیرمیاتفاق

تاکید بر اینکه مدت هفت سال کماکان وجود مشاور بانکی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي ضمن -
سال کماکان در سامانه بانک مرکزي وجود 7اشکال موجود مربوط به سامانه بانک مرکزي است که اعالم می نماینددارد

براي اطمینان از رعایت مدت سه و لذادارد و بانک ها ملزم به تبعیت از مفاد اعالمی بانک مرکزي بر روي سامانه آن هستند 
.پیگیري شودمرکزيسال می بایست اصالح این موضوع بر روي سامانه بانک

:طرح مباحث مالیاتی شامل) ج

هیـات  29/10/1387مورخ 736اصالحی قانون مالیاتهاي مستقیم و راي شماره 198ماده واجهه با اجراي نحوه م-1
عمومی دیوان عدالت اداري

هیات عمـومی دیـوان،   29/10/1387مورخ 736اصالحی قانون مالیاتهاي مستقیم و راي شماره 198مطابق ماده -
مدیران و اعضاي هیات مدیره اي در شرکت ها مسئول پرداخت مالیات هستند که بدهی مالیاتی در زمـان حضـور آنهـا    
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در شرکت و هیات مدیره قطعی شده باشد و مدیرانی که بدهی مالیاتی در دوران آنها قطعـی نشـده باشـد، برابـر قـانون      
ه اجرائیات اداره کل امور مالیاتی استان علیه تمامی مدیران، اعم از مدیران وقـت  این در حالی است ک. مسئولیتی ندارند

که این مورد با صراحت ماده . و مدیرانی که بدهی در زمان مسئولیت آنها قطعی شده، اقدامات اجرایی اعمال می نمایند
توان مدیران مستعفی که در زمـان  زیرا نمی . قانون مالیات هاي مستقیم و احکام صریح قانون تجارت متضاد است198

.قطعی شدن مالیات، در شرکت سمتی ندارند را تحت اعمال اقدامات اجرایی قرار داد
قانون مالیات هاي مسـتقیم، بـا صـراحت قـانون تجـارت، مـدیرانی       198همچنین منظور از کلمه مدیران در ماده -

این در حالی اسـت  . یوان مورد تاکید قرار گرفته استد736هستند که صاحب امضاي مجاز باشند که این مورد در راي 
که واحد اجرائیات اداره کل امور مالیاتی، تفسیرش از کلمه مدیران، هم مدیران صاحب امضا و هـم مـدیران فاقـد امضـا     
می باشد و هر دو گروه را مشمول اقدامات اجرایی می داند و در صورت اعتراض بیان می دارنـد، از طریـق اعمـال مـاده    

.یعنی اعتراض از عملیات اجرایی به هیات هاي حل اختالف اقدام نمایید216
بوده اسـت  94قانون مالیات هاي مستقیم قبل از اصالحیه سال 198با توجه به اینکه راي دیوان در خصوص ماده -

.لذا قابل استناد براي اصالحیه جدید این قانون نبوده و نیاز به استعالم دارد
الخروجی در زمره حقوق شهروندي است و تنها با حکم دادگاه صالحه باید اتفاق بیافتد و اینکه یک بانک بـا  منوعم-

در ایـن راسـتا سـال گذشـته هـم سـازمان امـور        . الخروج کند، ناقص حقوق شهروندي استاي فرد را ممنوعصدور نامه
.شوندالخروج نمیمبلغ بدهی بانکی دارند ممنوعمالیاتی کشور مبلغی را تعیین کرد که کسانی که کمتر از آن 

درصد سهم شهرداري ها از مالیات بر ارزش افزوده3فراهم نمودن امکان تهاتر -2

بدهیهاي قطعـی خـود   1396شود در سال به دولت اجازه داده می96قانون بودجه سال 5به موجب بند و تبصره -
ایجاد شـده، بـا   1395به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 

ــت   ــی دول ــات قطع ــه(مطالب ــی وزارتخان ــات دولت ــا و مؤسس ــ) ه ــخاص مزب ــاه از اش ــغ پنج ــا مبل ــارد ور ت ــزار میلی ه
. خرجی تسویه کند-صورت جمعیریال به)50,000,000,000,000(
.دستگاه مالیاتی، دستگاه بیمه اي، شرکت هاي دولتی و شهرداري تهران است: تهاتر شامل-
.رشد مناسبی داشته است96نسبت به سال 95روند تهاتر در استان در سال -
.مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شده است% 9کاران در سنوات گذشته مجموع در تهاتر مطالبات پیمان-
درصد سهم شهرداري ها از مالیات بر ارزش افزوده 3موضوع فراهم نمودن امکان تهاتر -
:در استعالم اخذ شده از مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی هاي مالی عمومی دولت، اینگونه عنوان گردیده است که -
سهم عوارض شهرداري ها و دهیاري ها با استفاده از ساز و کار مقرر در %) 3(امکان تهاتر سه درصد در خصوص” -

38عوارض موضوع مـاده  % 3کل کشور از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، 1396قانون بودجه سال ) 5(تبصره ) و(بند 
هاي دولت محسوب نمی گردد و قابل واریـز  جزء درآمد–1387اردیبهشت 17مصوب -قانون مالیات بر ارزش افزوده 

کـل  1396قانون بودجه سال ) 5(جدول شماره ) مالیات بر ارزش افزوده(110512به حساب مربوط به ردیف درآمدي 
“.کشور نزد خزانه و یا تسویه از طریق اوراق تسویه خزانه نمی باشد

عوارض وصولی “ قانون برنامه ششم توسعه کشور)بخش بودجه و مالیه عمومی( 6بند ب ماده 1با توجه به ردیف -
قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قـانون مـذکور و   ) 38(ماده)الف(بند
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داري کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا بـه درخواسـت سـازمان    واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه
%) 30(درصـد شهرها و سی%) 70(گردد، به نسبت هفتاددرصدداري کل کشور افتتاح میمالیاتی کشور توسط خزانهامور

مـی تـوان   “ .گـردد ها واریـز مـی  ها و دهیاريروستاها و مناطق عشایري و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداري
. ت دولت بوده و تهاتر آنها کامالً میسر می باشداینگونه برداشت نمود که کل وجوه مورد نظر جزء بدهی ها و مطالبا

به تهاترهاي انجام شده در سنوات گذشته و تکرار موضـوع در آیـین نامـه هـاي اجرایـی قـوانین بودجـه        عنایتبا -
سنواتی کل کشور بنظر می رسد نظر مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی هاي مالی عمومی دولت، نیازمند تغییر بوده و بـا  

مشکالت ناشی از عدم امکان تهاتر این قسمت از مالیات بر ارزش افزوده براي پیمانکاران طرف قـرارداد دولـت   توجه به
و عدم تامین بموقع نیازهاي مالی طرح هاي عمرانی، خسارت هـاي مضـاعف و مسـتمري بـر جامعـه      موجوددر شرایط 

.ن تهاتر مجدداً  برقرار شودپیمانکاران استان تحمیل گردیده است لذا بایستی همچون گذشته امکا
بـا توجـه بـه    وجـود دارد و آن ی بـراي و نفع همگـان مورد قبول شوراي گفت و گو است اصل کلی تهاتر بدهی ها -

کاهش ساخت و سازهایی که در حوزه شهرها صورت گرفته، شهرداري هاي بزرگ براي تامین منابع مـالی خـود دچـار    
جانبه رفع از طریق تهاتر موضوع را سهندتوانبدهی هاي خود به پیمانکاران میبراي پرداخت بخشی از لذا مشکل شدند 

.نمایند
بودجـه  شـود ها تالش میدرصد جمعیت استان را دربردارد اما در توزیع بودجه50شهد از نظر جمعیتی بیش از م-

.نشینی بیشتري نشودیافته اختصاص یابد تا مشهد دچار حاشیهبیشتري به مناطق کمتر توسعه
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مصوبات

استانی

قانون اصالح 21صرفنظر از اینکه دبیر محترم هماهنگی بانکهاي استان در جلسه اعالم می دارند حسب ماده -
قانون اصالح چک در استان 21اداري، مدت زمان سه سال موضوع ماده و راي هیات عمومی دیوان عدالت چک 

بانکی اتاقمحترم هاي استان اجرا می گردد، لیکن از آنجائیکه حسب گزارش مشاورین توسط بانک
تا هنگامی که مدت زمان هفت سال به سه سال در سامانه بانک بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزي خراسان رضوي

قانون اصالح 21ماده در اجرايانک ها وجود ندارد لذا شورا به اتفاق آراء گردد امکان اجرا توسط بنمرکزي اصالح
بانک 8/3/91مورخ59912/91بخشنامه شماره 5چک و راي هیات عمومی دیوان عدالت اداري و ابطال بند 

مقرر می دارد اجراي راي دیوانپیرامون استان دادستان محترم 25/4/96مورخ دم/11908مرکزي و نامه شماره 
از طریق سیستم بانکی کشور و انجام مکاتبه ايتا دبیر محترم شوراي هماهنگی بانکهاي استان موضوع را طی 

.بانک مرکزي براي اصالح سامانه پیگیري نموده و نتیجه اقدامات را به دبیرخانه شورا منعکس نماید

ملی و 
فراگیر

قانون برنامه ششم توسعه کشـور و بـا   ) بخش بودجه و مالیه عمومی( 6اده بند ب م1با توجه به ردیف -
مالیات بر ارزش افزوده در سنوات گذشته به عنوان بـدهی هـاي قطعـی شـده     % 3عنایت به وجود  امکان تهاتر 

ل مشـابه سـا  “ مطالبات قطعی دولـت ”پیمانکاران با مطالبات قطعی شده پیمانکاران از دولت که با تکرار تعریف 
مورد تایید قرار گرفتـه اسـت و از   96قانون بودجه سال ) 5(تبصره ) و(آیین نامه اجرایی بند ) چ(در بند 1395

درصد مالیات بر ارزش افزوده صرفنظر از میزان و نوع تسهیم آن بـین دسـتگاههاي اجرایـی و    9طرفی مجموع 
شورا پس از بحث و لذا . واریز می گرددبعضاً خدمات رسان به حساب تعیین شده توسط سازمان مالیاتی کشور

تـا مراتـب از طریـق شـوراي گفـت و گـوي مرکـز،        مقـرر مـی دارد  امکان تهاتر را میسر می دانـد و  تبادل نظر 
پیگیري گردد بنحوي کـه  امور اقتصاد و دارایی استان، اداره کل امور مالیاتی استان اداره کلاستانداري محترم، 

.گرددفراهم % 9امکان نهاتر 
هیـات عمـومی دیـوان    736قانون مالیاتهاي مستقیم و راي شماره 198با عنایت به اینکه مطابق ماده -

مدیران و اعضاي هیات مـدیره اي در شـرکت هـا مسـئول پرداخـت مالیـات       29/10/1387عدالت اداري مورخ 
دیرانی کـه بـدهی   هستند که بدهی مالیاتی در زمان حضور آنها در شرکت و هیات مدیره قطعی شده باشد و مـ 

لذا شورا بـه اتفـاق آرا اداره کـل مالیـاتی     . مالیاتی در دوران آنها قطعی نشده باشد، برابر قانون مسئولیتی ندارند
رد ااستعالمات الزم جهت موقانون مالیاتهاي مستقیماصالحی 198ماده در رابطه با استان را مکلف می دارد تا 

دو مـورد و پاسخ الزم به شورا ارائه گردد تا درصورت مغایرت بـا  دادهانجام زیر را از سازمان امور مالیاتی کشور
:از طریق شوراي گفت وگوي مرکز انجام پذیرداصالح قوانین موجودزیر پیگیري الزم جهت 

مدیران و اعضاي هیات مدیره اي در شرکت ها مسئول پرداخت مالیات هستند که بدهی مالیـاتی  ) الف
در شرکت و هیات مدیره قطعی شده باشد و مدیرانی کـه بـدهی مالیـاتی در دوران    در زمان حضور آنها 

.آنها قطعی نشده باشد، برابر قانون مسئولیتی ندارند
و مـدیران فاقـد امضـا    اسـت  مدیران صاحب امضـا  فقط در این ماده قانونیتفسیر از کلمه مدیران) ب

.نمی باشندمشمول اقدامات اجرایی 
و مصوبه قبل شورا عالوه بر استعالم صورت گرفته، قانون مالیاتهاي مستقیم198ماده ه اجراي در رابطه با نحو-
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مصوبات

استانی

قانون اصالح 21صرفنظر از اینکه دبیر محترم هماهنگی بانکهاي استان در جلسه اعالم می دارند حسب ماده -
قانون اصالح چک در استان 21اداري، مدت زمان سه سال موضوع ماده و راي هیات عمومی دیوان عدالت چک 

بانکی اتاقمحترم هاي استان اجرا می گردد، لیکن از آنجائیکه حسب گزارش مشاورین توسط بانک
تا هنگامی که مدت زمان هفت سال به سه سال در سامانه بانک بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزي خراسان رضوي

قانون اصالح 21ماده در اجرايانک ها وجود ندارد لذا شورا به اتفاق آراء گردد امکان اجرا توسط بنمرکزي اصالح
بانک 8/3/91مورخ59912/91بخشنامه شماره 5چک و راي هیات عمومی دیوان عدالت اداري و ابطال بند 

مقرر می دارد اجراي راي دیوانپیرامون استان دادستان محترم 25/4/96مورخ دم/11908مرکزي و نامه شماره 
از طریق سیستم بانکی کشور و انجام مکاتبه ايتا دبیر محترم شوراي هماهنگی بانکهاي استان موضوع را طی 

.بانک مرکزي براي اصالح سامانه پیگیري نموده و نتیجه اقدامات را به دبیرخانه شورا منعکس نماید

ملی و 
فراگیر

قانون برنامه ششم توسعه کشـور و بـا   ) بخش بودجه و مالیه عمومی( 6اده بند ب م1با توجه به ردیف -
مالیات بر ارزش افزوده در سنوات گذشته به عنوان بـدهی هـاي قطعـی شـده     % 3عنایت به وجود  امکان تهاتر 

ل مشـابه سـا  “ مطالبات قطعی دولـت ”پیمانکاران با مطالبات قطعی شده پیمانکاران از دولت که با تکرار تعریف 
مورد تایید قرار گرفتـه اسـت و از   96قانون بودجه سال ) 5(تبصره ) و(آیین نامه اجرایی بند ) چ(در بند 1395

درصد مالیات بر ارزش افزوده صرفنظر از میزان و نوع تسهیم آن بـین دسـتگاههاي اجرایـی و    9طرفی مجموع 
شورا پس از بحث و لذا . واریز می گرددبعضاً خدمات رسان به حساب تعیین شده توسط سازمان مالیاتی کشور

تـا مراتـب از طریـق شـوراي گفـت و گـوي مرکـز،        مقـرر مـی دارد  امکان تهاتر را میسر می دانـد و  تبادل نظر 
پیگیري گردد بنحوي کـه  امور اقتصاد و دارایی استان، اداره کل امور مالیاتی استان اداره کلاستانداري محترم، 

.گرددفراهم % 9امکان نهاتر 
هیـات عمـومی دیـوان    736قانون مالیاتهاي مستقیم و راي شماره 198با عنایت به اینکه مطابق ماده -

مدیران و اعضاي هیات مـدیره اي در شـرکت هـا مسـئول پرداخـت مالیـات       29/10/1387عدالت اداري مورخ 
دیرانی کـه بـدهی   هستند که بدهی مالیاتی در زمان حضور آنها در شرکت و هیات مدیره قطعی شده باشد و مـ 

لذا شورا بـه اتفـاق آرا اداره کـل مالیـاتی     . مالیاتی در دوران آنها قطعی نشده باشد، برابر قانون مسئولیتی ندارند
رد ااستعالمات الزم جهت موقانون مالیاتهاي مستقیماصالحی 198ماده در رابطه با استان را مکلف می دارد تا 

دو مـورد و پاسخ الزم به شورا ارائه گردد تا درصورت مغایرت بـا  دادهانجام زیر را از سازمان امور مالیاتی کشور
:از طریق شوراي گفت وگوي مرکز انجام پذیرداصالح قوانین موجودزیر پیگیري الزم جهت 

مدیران و اعضاي هیات مدیره اي در شرکت ها مسئول پرداخت مالیات هستند که بدهی مالیـاتی  ) الف
در شرکت و هیات مدیره قطعی شده باشد و مدیرانی کـه بـدهی مالیـاتی در دوران    در زمان حضور آنها 

.آنها قطعی نشده باشد، برابر قانون مسئولیتی ندارند
و مـدیران فاقـد امضـا    اسـت  مدیران صاحب امضـا  فقط در این ماده قانونیتفسیر از کلمه مدیران) ب

.نمی باشندمشمول اقدامات اجرایی 
و مصوبه قبل شورا عالوه بر استعالم صورت گرفته، قانون مالیاتهاي مستقیم198ماده ه اجراي در رابطه با نحو-
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استانی
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.نیز جهت پیگیري هاي الزم منعکس شودمراتب به شوراي گفت و گوي دولت ئ بخش خصوصی مرکز 
بخشـنامه  5مطابق راي دیـوان محتـرم عـدالت اداري و ابطـال بنـد      قانون اصالح چک و 21به ماده توجهبا -

سال براي انقضا رفع سـو  3بانک مرکزي که نهایتا منجر به تعیین مدت زمان 8/3/91مورخ 59912/91شماره 
موجود مربوط به سامانه مانعبا توجه به اینکه مقرر می دارد آرااثر چکهاي بانکی گردیده است لذا شورا به اتفاق

منـدرجات سـامانه  دارد و بانک ها ملـزم بـه تبعیـت از    وجودآن سامانهسال کماکان در7وبانک مرکزي است
اصـالح ایـن   اي اسـتان شوراي همـاهنگی بانکهـ  براي اطمینان از رعایت مدت سه سال لذابانک مرکزي هستند 

.قرار دهدپیگیري را مورد مرکزيموضوع بر روي سامانه بانک
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