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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م

  شتممین  بررسی تفاهم نامه پیشنهادی انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی موضوع مصوبه جلسه کارگروه ویژه مصوبه بیست  و ه ادامه

زمان متدیری  و  بر انعقاد تفاهم نامه مشمرک فی مابین اداره کل امور مالیاتی اسمان، بخش خصوصی ذینغع، ستا جلسه دبیرخانه شورای گف  و گو مبنی 

 برنامه ریزی اسمان

 طرح موضــوع دستور جلسه:

، سازمان یتاسیسات ساختمانی وانجمن مهندسین مشاور و انجمن شرکت های ب(در خصوص انعقاد تفاهم نامه مشترک فی مابین اداره کل امور مالیاتی استان، 

 مدیریت و برنامه ریزی استان مطالب زیر در جلسه طرح شد:

برخی از ذیحسابان سازمان اداره کل امور مالیاتی، در جلسه بیست و هشتم دبیرخانه مصوب گردید از آن جا که در حوزه قراردادهای شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکاران با 

ل امور پردازند و طی سالهای اخیردستگاههای اجرایی به دلیل عدم تامین اعتبار الزم، از پرداخت ارزش افزوده خودداری کرده و در پی آن اداره کافزوده را نمی ها، مالیات بر ارزش

وصی استان،  اداره کل امور مالیاتی با عنایت مالیاتی  جرایمی را برای شرکت های مشاور و پیمانکار در نظر می گیرد. ضمن طرح موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خص

سازمان مدیریت، ارزش افزوده و مطالبات خود را از واگذارنده 1379/04/29مورخ  54/2460-105/842به قانون ارزش افزوده و شرایط عمومی خدمات مشاوره و بخشنامه شماره 

خودداری نمایند. همچنین در جهت اجرایی شدن این مصوبه مقرر گردید  کمیته ای به متولی گری دبیرخانه  کار وصول نماید و از اعمال  جرایم به شرکت های مشاور و پیمانکار
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اداره کل امور مالیاتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، استانداری و ... و تشکل های بخش خصوصی)اتاق بازرگانی، انجمن  :شورای گفتگو با دعوت از دستگاهای ذیربط شامل

تفاهم نامه بندهایی از  کمیته مذکور تشکیل گردید و ،دبیرخانه سی و ششم لذا در جلسه صنایع و .....( راهکارهای پیشنهادی جهت اجرای مصوبه مذکور ارائه نمایند.مدیران 

 شده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تهیهمکتوب که توسط انجمن مهندسین مشاور و انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی 

 ر گرفت.قرا به شرح زیر نامه مذکور مورد بررسی قرار گرفت و و بندهای تفاهم نامه مورد اشاره مورد توافق طرفیندر این جلسه ادامه بندهای تفاهم 

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

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 مشککتت موجکود در حکوزه قراردادهکای شکرکت هکای      

ورد توافق رح زیر مطه باداره کل امور مالیاتی و تفاهم نامه منعقده، بندهای تفاهم نامه مشاور و پیمانکاران با مهندسین 

 طرفین قرار گرفت.

ر گزارشات پذیرفتن و متک عمل قرار گرفتن مدارک ارائه شده از سوی شرکت های مشاور و پیمانکار، وقتی که د-1

 دارد. گزارش ارسالی کارفرمایان به دلیل اشتباه کارفرمایان مغایرت وجودفصلی ارائه شده از سوی آنان با 

بیکل ایکاب   نکدارد از ق  یپذیرفتن هزینه های متعارفی که توسط شرکت ها انجام می شود و بعضاً فاکتورهای معتبر-2

 ذهاب، ماموریت، تغذیه و .... در حد سطح اهمیت شرکت ها
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تگاههای اری ها در مالیات بر ارزش افزوده با مطالبات شرکت هکا از دسک  درصد عوارض سهم شهرد 3انجام تهاتر -3

طکرح در جلسکه    )موضوع آمادهقانون برنامه ششم توسعه 6اجرایی در قالب اسناد تسویه خزانه، به استناد بند ب ماده 

 قرار دارد و از بند توافق حذف می گردد( شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

اتی شکامل  بدهی های مالیپرداخت  در جهتکود اقتصادی و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، با توجه به ر-4

م در حکداکرر مسکاعدت هکای الز    ،مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده کلیه شکرکت هکای مشکاور و پیمانککار    

 قانون مالیاتهای مستقیم اعمال شود. 167چارچوب ماده 

هیکز از تعیکین   قانون مالیات های مستقیم و حتی االمکان پر 97ات با رعایت مقررات ماده تعیین درآمد مشمول مالی-5

 درآمد مشمول مالیات به شیوه علی الراس با رعایت آیین نامه تحریر دفاتر

ور کل ام ساعد ادارهمبا توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاٌ ثبت نام مودیان درج شده، لذا با نظر -6

اره ککل امکور   استان پیگیری گردد تا ثبت نکام شکرکت هکا در اد    12مالیاتی استان، موضوع از طریق کمیته بند ب ماده 

اقتصکادی   به صورت موقت نیست و گواهینامه های صکادره مشکابه ککد    مالیاتی نیازی به اخذ گواهینامه ارزش افزوده

 دائمی باشد.

 ستتراست.م 5ضرورتی نداشته و در بند   2و  1بندهای  اتی معتقدندمالیاداره کل امور الزم به ذکر است تبصره:

اداره کل امور 

مالیاتی استان، 

انجمن مهندسین 

مشاور و انجمن 

شرکت های 

ساختمانی و 

 تاسیساتی

 مستمر

 
 


