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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص موانع احتمالی اجرای آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات کشور 

  قانون احکام دائمی توسعه  12ماده طرح موضوعات بررسی شده در اولین و دومین جلسات دبیرخانه کمیته بند ب 

  به شرح زیر  97شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در سال مصوب برنامه  14و  13و  8تدوین روشهای اجرایی بندهای  اتپیشنهادطرح: 

شور براساس ک 5ی منطقه استانداران، روسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی استانهابرگزاری نشست مشترک با حضور   -

 تقسیم بندی وزارت کشور

 انجام سه طرح پژوهشی: -

 استان خراسان رضویبررسی میزان کارایی و اثربخشی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بر بهبود محیط کسب و کار در  .1

 شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار در بخش های مختلف اقتصادی در استان خراسان رضوی .2

 بررسی عوامل موثر بر اعتراضات کارگری در کارگاههای صنعتی استان خراسان رضوی .3

 نشست تخصصی با موضوعات زیر: 4برگزاری  -

 ا محوریت حمایت از کاالی ایرانی  با هدف: ارتقاء فرهنگ اقتصادی و تدوین الگوهای اخالق کسب و کارفرهنگ اقتصادی، اخالق کسب و کار و کارآفرینی ب .1

حایط  می اساتان در شااخه هاا    ذاران و ارتقاء جایگااه فرآیندهای پیش روی سرمایه گذاران و تولید کنندگان در حوزه های تخصصی با هدف: ارائه راهکار جهت بهبود فرآیندها و حمایت از سرمایه گ .2

 کسب و کار

 کاستی ها( با هدف: بررسی نیازها و ارائه راهکار جهت حمایت از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها –شهرک های صنعتی )خدمات  .3

 ید و صنعتتعامل سالم با بخش تول محدودیت ها( با هدف: افزایش انگیزه در کارشناسان صادر کننده مجوز در –دستگاههای اجرایی در مسیر توسعه و  سرمایه گذاری  )تعامالت  .4
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 طرح موضــوع دستور جلسه: 

 مطالب زیر در جلسه طرح شد:اجرای آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات کشور درخصوص 

 را ارائه نمود.قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور در ابتدای جلسه دبیرخانه شورای گفتگو گزارشی از آیین نامه اجرایی 

ساسی جمهوری اسالمی ایران اوزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون  31/3/1396مورخ  79073/60به پیشنهاد شماره  20/10/1396هیات وزیران در جلسه 

 .مایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور را تصویب کردآیین نامه اجرایی قانون ح

 مواد این آیین نامه به شرح زیر است:

 "قانون"ر نامه به اختصاین آیینکه در ا -1343مصوب  -های کشور ( قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه3( و )2در هر یک از موارد مذکور در مواد )آمده است که  1در ماده 

  د.تخاذ نماینامه تصمیم الزم را اتواند با رعایت مقررات این آیینشود، مینامیده می "هیئت"نامه به اختصار شود، هیئت حمایت از صنایع که در این آییننامیده می

ر اعالم در مورد فوت یا حج - ج   در مورد صدور قرار تامین رونوشت قرار. -ب     در مورد توقف رونوشت حکم توقف. -الف    اتخاذ تصمیم هیئت منوط به وصول مدارک زیر است: -2ماده

اوی شماره و تاریخ صدور اجرائیه از ح( قانون، اعالم دستگاه یا سازمان یا موسسات مربوط که 3در موارد مذکور در ماده ) -د    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تعطیل کارخانه.

های تعاون، کار و ف یکی از وزارتخانهدر هر یک از موارد مذکور در بندهای )الف( و )ب( این ماده، آغاز رسیدگی هیئت منوط به احاله موضوع از طر -تبصره            صالح باشد.طرف مقام 

 یا جهادکشاورزی به هیئت است. رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت

ه موکول به اعالم نامه ک( این آیین2 نامه، تشخیص اینکه کارخانه منتهی به تعطیلی خواهد شد با هیئت است، مگر در مورد بند )ج( ماده( این آیین2ماده )پس از وصول مدارک موضوع -3ماده 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت اعالم خواهد نمود. چنانچه ب را به وزارتخانهپس از اتخاذ تصمیم درخصوص لزوم اداره موقت کارخانه یا عدم آن، هیئت مرات -4ماده 
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یک از وزرای رسد. هر های مذکور میگردان الزم جهت به کار انداختن یا ادامه کار کارخانه به اطالع وزارتخانهتصمیم هیئت مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد مراتب ضمن تعیین تنخواه 

توانند حداکثر هفت روز از تاریخ وصول اعالم تصمیم هیئت، نظر خود را به آن تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت در صورتی که در مورد تصمیم هیئت نظری داشته باشند می

صمیم هیئت اعالم نشود، تصمیم هیئت قطعی خواهد بود. در صورتیکه وزرای یادشده نسبت به تصمیم هیئت اعالم نمایند. چنانچه از طرف وزرای یادشده ظرف مدت مذکور نظری نسبت به ت

 نظر کنند، هیئت موظف است ظرف سه روز پس از وصول نظر هر یک از وزرا مبنی بر رسیدگی مجدد تصمیم قطعی خود را اتخاذ نماید.هیئت ظرف آن مدت اعالم

یئت هشود. پس از آن یمهای ذیربط اعالم ت مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد بدون نیاز به شناسه ملی و شماره )کد( کارگاهی مراتب به دستگاهکه تصمیم قطعی هیئدر صورتی-5ماده

نیروی انتظامی  الم خواهد نمود. دادستان وروی انتظامی محل اع( این آیین نامه و تعیین مدیر یا مدیران کارخانه به دادستان و نی4گردان مذکور در ماده )تصمیم مزبور را پس از دریافت تنخواه

 هیئت معرفی نمایند.محل پس از وصول نامه هیئت باید نمایندگان خود را جهت تحویل و تحول تاسیسات و اموال کارخانه به 

 بین اعضای خود یا اشخاص دیگر انتخاب و معرفی نماید. تواند برای تحویل و تحول تاسیسات و اموال کارخانه نماینده یا نمایندگانی ازهیئت می -6ماده

های لسهگیرد و صورتجیئت انجام مخب هیتحویل و تحول تاسیسات و اموال کارخانه با حضور هیئت یا نماینده آن و نمایندگان دادستان و نیروی انتظامی محل به مدیر یا مدیران منت-7ماده

 د رسید. حضور نمایندگان کارخانه بالمانع است.مربوط با ذکر تاریخ به امضای آنان خواه

برداری و صورت -ب    یرمنقول.برداری کلیه اموال ثابت کارخانه اعم از منقول و غصورت -الف    در موقع تحویل و تحول تاسیسات و اموال کارخانه رعایت نکات زیر ضروری است:-8ماده

ه بد )ب( این ماده رزیابی اموال موضوع بنا -تبصره      تعیین وجوه نقدی و اسناد بهادار کارخانه. -د    امضا نمودن دفاتر قانونی کارخانه.بستن و  -ج    ارزیابی اموال مصرف شدنی کارخانه.

 شوند انجام خواهد گرفت.قیمت روز به وسیله ارزیاب یا ارزیابی که از طرف هیئت یا نماینده آن تعیین می

العاده و فوق واهد شد. هزینهنه منظور خالعاده روزانه نمایندگان دادستان و نیروی انتظامی از طرف هیئت تعیین و پرداخت و به هزینه قطعی کارخابرداری و فوقهزینه ارزیابی و صورت -9ماده 

 مذکور متناسب با کار انجام شده است.

نونی است. هیئت ونه اختیار قادارای هر گ های مذکور و همچنین استفاده از اعتباراتئت برای اداره امور کارخانههای مشمول قانون بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهند شد و هیکارخانه-10ماده 

ها خانهدر آن کار دارد ر اختیارهای مشمول قانون از محل اعتباراتی که دهایی از کارخانهتواند در مواقع ضروری با تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل و رفع نواقص قسمتمی

 ( قانون( اقدام نماید.10گذاری نموده و نسبت به استهالک آنها قبل از تحویل کارخانه )موضوع ماده )سرمایه
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 باشند.اند، دارای اختیارات واگذار شده از طرف هیئت به آنان میمدیر یا مدیران کارخانه که از طرف هیئت تعیین شده-11ماده 

ب جمعی خود ده موظفند ابواان بر کنار شجای آنها تعیین کند و مدیر یا مدیر ادامه کار مدیر یا مدیران را کالً یا بعضاً مصلحت نداند شخص یا اشخاص دیگری را به در صورتیکه هیئت-12ماده

 واهد شد.مدیران نیز به ترتیب فوق رفتار خدر صورت فوت یا استعفای مدیر یا  -تبصره       را با حضور نماینده هیئت به مدیر یا مدیران جدید تحویل نمایند.

از اعضای هیئت مج و دو نفر از ها با امضای رییسهایی به نام هیئت در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران افتتاح خواهد نمود. استفاده از هر یک از حسابهیئت حساب یا حساب-13ماده

خواهد  که صالح بداند ت و معدنهای مشمول قانون اقدام به افتتاح حساب یا حسابهای جاری در هر یک از شعب بانک ملی یا صنعهاست. هیئت به نام مدیران اجرای منصوب هر یک از کارخان

 های مزبور را تعیین و به بانک معرفی خواهد نمود.نمود. هیئت، صاحبان امضای مجاز برای استفاده از حساب یا حساب

 شود.یمکارخانه از اختیارات هیئت است ولی تعیین حقوق سایر کارکنان کارخانه با رعایت قانون کار از طرف هیئت تعیین تعیین حقوق مدیر یا مدیران  -14ماده

 ای یکبار تشکیل خواهد شد.جلسات هیئت حداقل هفته -15ماده

 رییس هیئت نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.-16ماده

ره امور دفتری ادا -ب     آنها. شود و به امضا رساندنجلسات هیئت و ثبت آن در دفتری که به این امر اختصاص داده میتنظیم صورت -الف      زیر است:وظایف رییس هیئت به شرح -17ماده

 اسباتی هیئت.هداری امور مالی و محتنظیم و نگ -د     هیئت. نگاهداری اموال و اسناد و اوراق بهادار و سوابق مکاتبات مربوط به -ج     و اداری دبیرخانه هیئت.

ز وافقت سه نفر ال مستلزم مداقجلسات هیئت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن با اکثریت اتخاذ خواهد شد ولی در هر حال اتخاذ هر تصمیمی از طرف هیئت ح -18ماده

 اعضا است.

ب نتخایک نفر به ا اب رییس هیئت،در غی -تبصره     اد تعهدآور با امضای رییس هیئت و دو نفر از اعضای هیئت معتبر خواهد بود.مکاتبات اداری با امضای رییس هیئت و سایر اسن -19ماده

 کند.هیئت از طرف ایشان مکاتبات اداری و اسناد تعهدآور را امضاء می

 شود.یمهای مشمول قانون، تامین و پرداخت فروش از محل فروش محصول کارخانه های مستمر و غیرمستمر هیئت به تشخیص و تصویب هیئت به نسبتکلیه هزینه -20ماده

ئت بگذارد. ور در اختیار هیعنوان مامهبهای دولتی یا وابسته به دولت احتیاج داشته باشد، سازمان مربوط مجاز است آنان را چنانچه هیئت به خدمت یک یا چند نفر از کارکنان سازمان-21ماده

 خت حقوق و مزایای این قبیل مامورین با موافقت هیئت و سازمان مربوط است.ترتیب پردا
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امین ت -الف    شود:ییر پرداخت مزترتیب  ای، اعزام یک یا چند نفر از اعضای خود را ضروری بداند هزینه مسافرت و اقامت آنان بهدرصورتی که هیئت جهت نظارت در امور کارخانه -22ماده 

عمال هایی که به منظور ااستثنای مسافرت اعزام اعضای هیئت به ماموریت به -تبصره      هزینه اقامت مطابق قوانین و مقررات مربوط. -ب    پرداخت هزینه آن با تایید هیئت.وسیله مسافرت یا 

قامت ازینه مسافرت و هها عالوه بر تماعی خواهد بود. در این قبیل ماموریتدهند موکول به پیشنهاد هیئت و تصویب وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجنظارت انجام می

 گردد.یادشده، پرداخت می الزحمه متناسب تعیین شده توسط وزرایحق

 ت.( ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط قابل پرداخت اس2ر500ر000حق حضور اعضای هیئت از قرار هر جلسه دو میلیون و پانصد هزار ) -23ماده

من ارایه کند و ض دن و تجارتفنی و اجتماعی کارخانه به وزیر صنعت، مع -هیئت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ شروع اداره موقت کارخانه گزارش جامعی از وضع اقتصادی مالی-24ماده

ام شرایط لحت بوده و انجار خالف مصکه با وضع فعلی ادامه کحت است یا خیر، در صورتیکند مقرون به مصلآن مشخص نماید که ادامه کار کارخانه با وضع فعلی یا با شرایطی که پیشنهاد می

 کند.گیری مطرح میپیشنهادی هیئت نیز به تشخیص وزیر صنعت، معدن و تجارت میسر نباشد وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش هیئت را در هیئت وزیران جهت تصمیم

ور نماینده ارخانه را با حضنامه، اگر هیئت وزیران ادامه فعالیت کارخانه را خالف مصلحت تشخیص دهد هیئت باید تاسیسات و اموال آن کآیین( این 24درخصوص موضوع ماده )-25ماده

 عی اموال مسئولکلیف قطتتا تعیین  شود تحویل دهد. شخص تحویل گیرندهدادستان و نماینده نیرویانتظامی محل به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طرف هیئت وزیران تعیین می

 شود.حفاظت آنها بوده و امین محسوب می

( و 5قانون( به ترتیب مقرر در مواد ) (10و  9نامه و همچنین پس از خاتمه دوره اداره موقت کارخانه )موضوع مواد )( این آیین25نحوه تحویل تاسیسات و اموال کارخانه موضوع ماده )-26ماده

 نامه است.( این آیین8)

 شود.آن لغو می و اصالحات بعدی 1344 /4 /9مورخ  1985نامه شماره های کشور موضوع تصویبنامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانهآیین -27ماده

بانک مرکزی  دی و داراییوزارت امور اقتصا –تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهور این مصوبه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهادکشاورزی وزارترییس  محترم معاون اول

  جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرده است.

 دبیرخانه شورای گفتگو معتقدند منابع تامین مالی در آیین نامه مذکور مشخص نشده است.

ماه خواهد بود قرار  6برای مدتی که بیش از  این قانون 2می توان  در چارچوب بند د ماده  بانک ها سوی از صنعتی واحدهای تملکجلوگیری از  موضوع قانون، این اجرای صورت درهمچنین 
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 مذکور در آیین نامه اجرایی باشد. هیات اختیار در ابتدا باید گیرد قرار تملک آستانه در واحدی اگر یا و گیرد 

تنها از  امه قرار گیرندن آیین نف استانها مشخص نشده است چون به نظر می رسد رسیدگی به حجم واحدهایی که در شمول ایهمچنین در آیین نامه مذکور موضوع تفویض اختیار استانی و وظای

 اختیار یک هیات در مرکز خارج باشد و می بایست تفویض اختیار استانی صورت پذیرد.

مه به نظر ول این آیین ناحدهای شمین نامه مذکور می بایست تفویض اختیار استانی صورت پذیرد و همچنین وانماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان معتقدند در جهت اجرای آی

 زیاد باشد و می بایست منابع مالی اداره واحدها)تنخواه گردان( مشخص گردد

ست یک نفر نماینده ای هیات می باین در اعضم اکنون مشابه این آیین نامه اجرا می شود. همچنیمعاون محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقدند  در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ه

 بانک نیز جهت تامین مالی)تنخواه( وجود داشته باشد. همچنین به نظر می رسد در هر استانی وجود هیاتی ضروری می باشد.

در نوبت  یاری از واحدهاشرایط  بس دستورالعمل دامنه خیلی بازی برای انتخاب واحدها در نظر گرفته شده است و در ایندر این نماینده محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان معتقدند 

شکیل می ها تملک بانکحدهای تحت ترسیدگی قرار خواهند گرفت لذا شفاف سازی شرایط شمول ضرورت دارد. همچنین می توان در صورت تفویض اختیار استانی کمیته ای که در جهت وا

 شود را با این کمیته استانی جهت تصمیم گیری بهتر و جلوگیری از موازی کاری ادغام نمود.

ا ز توقف واحدها می باشد و لذموضوع توقف شرکت بیان شده است این در حالی است که این آیین نامه جهت جلوگیری ا 2در بند الف ماده  نماینده محترم دادگستری خراسان رضوی معتقدند

 س گردد آیا شامل این آیین نامه خواهد بود؟کبند الف می بایست مشخص شود که در صورتی که واحد متوقف شود و به اداره ورشکستگی منع

ایست بر بی و .... عرفی دارد و می آمده است که هزینه ارزیابی توسط هیات تعیین خواهد شد این در حالی است که هزینه ارزیاب 9استانداری خراسان رضوی معتقدند در ماده  نماینده محترم

 اساس هزینه های عرف و دستورالعمل ها تعیین شود.

 مطالب زیر در جلسه طرح شد: قانون احکام دائمی توسعه 12ماده  نه کمیته بند بموضوعات بررسی شده در اولین و دومین جلسات دبیرخادرخصوص 

بود که در این جلسات تشکل  97 قانون بودجه سال 5توسعه کشور موضوع تبصره دائمی های  هدائمی برنامقانون احکام  12یکی از موضوعات طرح شده در جلسات دبیرخانه کمیته بند ب ماده 

 قانون بودجه ارائه نمودند. 5االن اقتصادی پیشنهاداتی جهت تدوین آیین نامه های اجرایی موضوع تبصره های بخش خصوصی و فع
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 (5)بند ه تبصره کل کشور و ارائه پیشنهاددرخصوص تدوین آیین نامه های مرتبط 1397قانون بودجه سال  5چگونگی استفاده ازظرفیت مفاد تبصره  

ت عدیده س بود که مشکالر فرا بوردموجود در آئین نامه های مربوط به این بند در سال های گذشته  ، عدم تطابق حفظ قدرت خرید با نرخ تنزیل اوراق از مهمترین و اساسی ترین مشکالت -1

لتفاوت نرخ اشی از ما به اباالی ن رر و زیان بسیارای را متوجه شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکار و حتی دستگاه های اجرایی می نماید .  از جمله این مشکالت برای بخش خصوصی  ،  ض

ات و مایل به حضور در مناقصتمی رسد . نتیجه این موضوع  ، رکود پروژه های جاری ، عدم توجه به تاریخ سررسید اوراق   درصد با 45درصد تا  16تنزیل و حفظ قدرت خرید است که از 

  رای دستگاه های اجرایی می شود .بالتکلیفی و در نهایت گران تمام شدن پروژه ها ب

  پیشنهاد: درایین نامه اجرای میزان حفظ قدرت خرید برابر نرخ سود تسهیالت ساالنه بانکی پیش بینی شود

ه بخش خصوصی الی زیادی را به بار مکذشته بود عدم پیش بینی تخصیص اوراق خزانه اسالمی به سازمان امور مالیاتی در قبال مالیات بر ارزش افزوده از دیگر مشکالت آئین نامه سال های گ -2

 ل اوراق مذکور،با تنزی و بخش خصوصیتحمیل می نماید و موجب می شود مالیات بر ارزش افزوده که پرداخت آن به عهده دولت است را به صورت اوراق به بخش خصوصی پرداخت نمایند 

سازمان امور  رت اقتصاد یعنیموعه وزاموضوع در حالی است که امضای اوراق با وزیر اقتصاد است ولی پرداخت آن اوراق به زیر مج به صورت نقدی به سازمان امور مالیاتی پرداخت نماید و این

  مالیاتی پیش بینی نشده است.

  امه پیش بینی گردد.اعی، در آئین نامین اجتماخت این اوراق به سازمان تپرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط اوراق خزانه اسالمی به سازمان امور مالیاتی به صورت مستقیم، همانند پردپیشنهاد: 

  .ی نمایندخودداری مبرخی از دستگاه های اجرایی پیش پرداخت قرارداد را جزء بدهی های مسجل پیمانکار و مشاور نمی دانند و بنابراین از تخصیص اوراق به آن -3

  م کار(خزانه اسالمی توسط دستگاه های اجرایی در آئین نامه پیش بینی گردد. )همانند پیش بینی کسور حسن انجا پرداخت پیش پرداخت به وسیله اوراقپیشنهاد: 

داخت در پر ستگاه های اجرایید، مبلغ حفظ قدرت خرید تا هشت درصد ذکر شده بود که این موضوع باعث چند گانگی و اعمال سلیقه از سوی 96آئین نامه اجرایی سال  1در بند ب ماده -4 

  حفظ قدرت خرید شده بود.

  در آئین نامه آورده شود. "تا  "حفظ قدرت خرید به صورت قطعی و بدون عبارتپیشنهاد: 
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ه یافته تا راردادهای خاتمقفی تکلیه موجب بالاز مشکالت دیگر اوراق در سنوات گذشته، عدم صدور مفاصا حساب بیمه توسط ادارات کل تامین اجتماعی تا تاریخ سررسید اوراق خزانه بوده ک-5 

  تاریخ سررسید اوراق می باشد.

و دستگاه های  و مالیات بوده ت حق بیمهتخصیص اوراق خزانه اسالمی به تامین اجتماعی بابت کسور حق بیمه و به سازمان امور مالیاتی بابت ارزش افزوده به منزله پرداخ "قید عبارتپیشنهاد: 

  "مفاصا حساب مربوطه اقدام نمایند و از اعمال هر گونه جریمه ای به بخش خصوصی خودداری نمایند. مذکور موظفند نسبت به صدور

 (5)بند ز تبصره کل کشور و ارائه پیشنهاددرخصوص تدوین آیین نامه های مرتبط 1397قانون بودجه سال  5چگونگی استفاده ازظرفیت مفاد تبصره 

  مربوط به آئین نامه بند ه در مورد این اوراق نیز صادق است. 1یکسال است، لیکن مشکالت مندرج در بند هر چند که سررسید این اوراق کمتر از -1

  ـ در مورد این اوراق هم حفظ قدرت خرید برابر نرخ سپرده کوتاه مدت بانکی پیش بینی گردد. پیشنهادات:

  ش بینی گردد.ر آئین نامه پیتماعی، دامور مالیاتی به صورت مستقیم، همانند پرداخت این اوراق به سازمان تامین اج ـ پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط اوراق خزانه اسالمی به سازمان

اه های مذکور بوده و دستگیات مه و مالتخصیص اوراق خزانه اسالمی به تامین اجتماعی بابت کسور حق بیمه و به سازمان امور مالیاتی بابت ارزش افزوده به منزله پرداخت حق بی "ـ قید عبارت

  "موظفند نسبت به صدور مفاصا حساب مربوطه اقدام نمایند و از اعمال هر گونه جریمه ای به بخش خصوصی خودداری نمایند.

 (5ره )بند و تبصکل کشور و ارائه پیشنهاددرخصوص تدوین آیین نامه های مرتبط 1397قانون بودجه سال  5چگونگی استفاده ازظرفیت مفاد تبصره 

اری ها از مالیات بر ارزش افزوده عوارض سهم شهرد %3در هنگام تسویه مطالبات بخش خصوصی با بدهی آنان بابت مالیات بر ارزش افزوده، اداره کل امور مالیاتی از تسویه  1396در سال -1

  قانون برنامه توسعه ششم می باشد. 6خودداری می نمود که این موضوع مغایر با بند ب ماده 

قانون برنامه ششم و وصول  6ماده  باتوجه به تکالیف بند ب 1395(  همانند سال %9در آئین نامه امکان تسویه مطالبات بخش خصوصی با کل بدهی مالیات بر ارزش افزوده )کل -پیشنهادات:  

  وجوه توسط خزانه وتغییرات ایجاد شده پیش بینی گردد.

  دولت با بدهی بخش خصوصی به بانک ها، در آئین نامه پیش بینی گردد.ـ امکان تسویه مطالبات بخش خصوصی از 
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ات ی که در چارچوب مقرردولت از طریق اوراق تسویه خزانه بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوص "قانون بودجه عبارت  5توجه به اینکه در بند و تبصره  

 20با توجه به ماده  "عبارت  "ایجاد  95ل تا پایان سا "، بعد از عبارت  1396در آئین نامه اجرایی بند و سال  1درج شده است، لیکن در بند ج ماده  "...ایجاد شده  1396مربوط تا پایان سال 

اتی که ن نحو که مطالبد، به ایهی ها و مطالبات می گردآمده بود. این موضوع سبب برداشت های متفاوت دستگاه های اجرایی در هنگام تسویه بد "تسجیل شده باشد. قانون محاسبات عمومی

  نمی دانستند. این بند ود را مشمولمربوط به کارکرد در سال مربوط بوده و در آن سال ایجاد شده به دلیل عدم تنظیم سند به موقع و یا اتمام سال،  به سال بعد موکول شده ب

سند آن صادر  1397وده، لیکن در سال ب 96درج گردد و یا به نحو مقتضی در خصوص  بدهی هایی که ایجاد آن در سال  1396بدهی تا پایان سال ـ در آئین نامه همانند متن قانون، صرفاً ایجاد 

  شده شفاف سازی شود.

ر مقایسه دنایع در استان صحویلی به تفاوت ارزش حرارتی گاز تو  همچنین در این جلسات موضوعات مربوط به تجدید ارزیابی بنگاههای اقتصادی و مشکالت واقع شده با اداره کل امور مالیاتی

 ، مطرح شد.با سایر استانها که سبب تحمیل هزینه هایی به مراتب باالتر در تامین انرژی واحدهای پرمصرف می گردد

 مطالب زیر در جلسه طرح شد: 97ل در خصوص تدوین روشهای اجرایی بندهای  برنامه مصوب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در سا

ستانهای ان مجلس شورای اسالمی برگزاری نشست مشترک با حضور استانداران، روسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و نمایندگا 97یکی از برنامه های شورای گفتگو در سال 

 است کشور براساس تقسیم بندی وزارت کشور 5منطقه 

ن بر بهبود محیط کسب بررسی میزان کارایی و اثربخشی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استاعبارتند از:  97پژوهشی مصوب شورای گفتگو جهت اجرا در سال  همچنین طرح های

ی ری در کارگاههاراضات کارگررسی عوامل موثر بر اعتب، شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار در بخش های مختلف اقتصادی در استان خراسان رضوی، و کار در استان خراسان رضوی

  صنعتی استان خراسان رضوی

فرهنگ اقتصادی، اخالق کسب و کار و کارآفرینی با محوریت حمایت از کاالی  -1:می باشد 97در دستور کار برنامه های شورا در سال  نشست تخصصی با موضوعات زیر 4برگزاری همچنین 

فرآیندهای پیش روی سرمایه گذاران و تولید کنندگان در حوزه های تخصصی با هدف: ارائه راهکار جهت -2،  فرهنگ اقتصادی و تدوین الگوهای اخالق کسب و کار ایرانی  با هدف: ارتقاء
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کاستی ها( با هدف: بررسی نیازها و ارائه راهکار جهت  – شهرک های صنعتی )خدمات-3   بهبود فرآیندها و حمایت از سرمایه گذاران و ارتقاء جایگاه استان در شاخص های محیط کسب و کار 

محدودیت ها( با هدف: افزایش انگیزه در کارشناسان صادر کننده مجوز  –دستگاههای اجرایی در مسیر توسعه و  سرمایه گذاری  )تعامالت -4  حمایت از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها

  در تعامل سالم با بخش تولید و صنعت

 ضا در خصوص موارد فوق به بحث و اظهار نظر پرداختند.اع

 

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

و  بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص موانع احتمالی اجرای آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی

 جلوگیری از تعطیلی کارخانجات کشور

موانع احتمالی اجرای آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از  پیرامونپس از بحث و تبادل نظر 

، با عنایت به اینکه آیین نامه مذکور در صورت اجرای دقیق و برنامه 1396تعطیلی کارخانجات کشور مصوب 

ضمن طرح موضوع در ، لذا مقرر گردید می تواند برطرف کندریزی شده، مشکل بسیاری از واحدهای صنعتی را 

صنعت، معدن و تجارت استان موارد زیر محترم سازمان جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، 

سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت استان
 یک هفته
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را به وزارت صنعت، معدن و تجارت که ریاست هیات آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از  

 د:نتعطیلی کارخانجات کشور را دارد، منعکس نمای

د واحدهای بوده و در آن سالها تعدا 1343اینکه قانون شکل گیری هیات، مربوط به سال با توجه به  -1

اینگونه  دگی بهتنها یک هیات متمرکز ملی، متولی رسی بنابراینتولیدی در کشور بسیار محدود بوده است 

ت ضرور واحدها شده ولی با توجه به گستردگی و تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی و صنایع تبدیلی

 یرد.رار گقلذا تشکیل هیات استانی مورد پیگیری تفویض هیات های استانی امری اجتناب ناپذیر است.

و  اجرایی قانون حمایت صنعتی تعیین تکلیف سطح و سقف بنگاههای اقتصادی مشمول آیین نامه -2

 از نظر سرمایه گذاری و نیروی انسانی جلوگیری از تعطیلی کارخانجات کشور

ی کارخانجات اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل آیین نامه 2ماده  و د در بند الف و ب -3

قف و رونوشت حکم توت این آیین نامه و هیات مورد نظر، شمول بنگاههای تحت حمایشرایط  کشور

 مینهدرز رونوشت احکام دادگستری ارسال ذکر شده است، لذا و حکم اجرائیه رونوشت قرار تامین

می  ضروریوزارت صنعت، معدن و تجارت تامین و اجرائیه برای واحدهای تولیدی به  توقف، قرار

 باشد.
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خانجات ی کاراجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل آیین نامه همچنین در هیچکدام از مواد -4 

ی شود منهاد پیش، مشارکت صاحب سرمایه در ارزیابی ها، حضور در هیات و ..... وجود ندارد، لذا کشور

 این موضوع مد نظر قرار گیرد.

یکی  ات کشوراجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانج آیین نامه 2در بندهای ماده  -5

ذکور ماز شرایط مشمول بودن واحدها، حکم توقف ذکر شده است، این در حالی است که آیین نامه 

وضوع و فرآیند انعکاس حکم صادره و طرح م جهت جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی می باشد

ابقت مط ،یو زمان بر بودن رسیدگ و لذا حکم توقف در هیات مدت زمان زیادی به طول خواهد انجامید

 ندارد. است شرح وظایف و عناوین تعیین شده که دربا جلوگیری از تعطیلی واحدها 

 شاهده نمیمذکور مهت اجرای شرایط آیین نامه نحوه تامین منابع مالی)تنخواه گردان در متن آیین نامه( ج -6

 شود.

ی از بنگاههای اقتصادی تحت تملک سیستم بانکی می باشد که هم برخبا عنایت به اینکه در حال حاضر  -7

گردید  پیشنهادباعث ضرر برای سیستم بانکی و هم سبب توقف چرخه اقتصادی کشور می شود لذا 

اجرایی  آیین نامه 2شرایطی فراهم گردد تا واحدها تحت تملک سیستم بانکی در چارچوب بند د ماده 
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 قرار گیرند. قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات کشور 

2 

   قـانون    12دبیرخانه کمیته بند ب ماده طرح موضوعات بررسی شده در اولین و دومین جلسات

 احکام دائمی توسعه

های توسعه  قانون احکام دائمی برنامه 12عنایت به موضوعات طرح شده در جلسات دبیرخانه بند ب ماده  با

یاتی و مسائل مال اقانون بودجه، مقایسه ارزش حرارتی گاز استان با سایر استانه 5تبصره  شامل پیشنهادات کشور

میته کلسات در خصوص تجدید ارزیابی بنگاههای اقتصادی، مقرر گردید پیشنهادات و مصوبات ارائه شده در ج

 در جلسه آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح گردد. 12بندب ماد 

 قانون بودجه: 5تبصره "ه"پیشنهادات بند 

 دینی شوخرید برابر نرخ سود تسهیالت ساالنه بانکی پیش بدرایین نامه اجرایی میزان حفظ قدرت  -1

ستقیم، ورت مصپرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط اوراق خزانه اسالمی به سازمان امور مالیاتی به  -2

 همانند پرداخت این اوراق به سازمان تامین اجتماعی، در آئین نامه پیش بینی گردد

انه اسالمی توسط دستگاه های اجرایی در آئین نامه پیش بینی پرداخت پیش پرداخت به وسیله اوراق خز -3

  دبیرخانه شورا
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  گردد. )همانند پیش بینی کسور حسن انجام کار( 

  در آئین نامه آورده شود. "تا  "حفظ قدرت خرید به صورت قطعی و بدون عبارت -4

ور ممان اتخصیص اوراق خزانه اسالمی به تامین اجتماعی بابت کسور حق بیمه و به ساز "قید عبارت -5

 ظفند نسبتور مومالیاتی بابت ارزش افزوده به منزله پرداخت حق بیمه و مالیات بوده و دستگاه های مذک

اری خودد به صدور مفاصا حساب مربوطه اقدام نمایند و از اعمال هر گونه جریمه ای به بخش خصوصی

 "نمایند.

 قانون بودجه:  5تبصره  "ز"پیشنهادات بند  

مور مان اق خزانه اسالمی به تامین اجتماعی بابت کسور حق بیمه و به سازتخصیص اورا "قید عبارت -1

 ظفند نسبتور مومالیاتی بابت ارزش افزوده به منزله پرداخت حق بیمه و مالیات بوده و دستگاه های مذک

اری خودد به صدور مفاصا حساب مربوطه اقدام نمایند و از اعمال هر گونه جریمه ای به بخش خصوصی

 "نمایند.

مالیات بر ارزش افزوده توسط اوراق خزانه اسالمی به سازمان امور مالیاتی به صورت مستقیم، همانند  -2
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  پرداخت این اوراق به سازمان تامین اجتماعی، در آئین نامه پیش بینی گردد. 

 ددر مورد این اوراق هم حفظ قدرت خرید برابر نرخ سپرده کوتاه مدت بانکی پیش بینی گرد -3

 قانون بودجه: 5تبصره  "و"بند پیشنهادات 

مانند ه ( %9 در آئین نامه امکان تسویه مطالبات بخش خصوصی با کل بدهی مالیات بر ارزش افزوده )کل -1

تغییرات وقانون برنامه ششم و وصول وجوه توسط خزانه  6باتوجه به تکالیف بند ب ماده  1395سال 

 ایجاد شده پیش بینی گردد.

ه پیش بخش خصوصی از دولت با بدهی بخش خصوصی به بانک ها، در آئین نامامکان تسویه مطالبات  -2

  بینی گردد.

به نحو مقتضی در  درج گردد و یا 1396در آئین نامه همانند متن قانون، صرفاً ایجاد بدهی تا پایان سال  -3

اف سند آن صادر شده شف 1397بوده، لیکن در سال  96خصوص  بدهی هایی که ایجاد آن در سال 

  ازی شود.س

دولت از طریق اوراق تسویه خزانه بدهی های  "قانون بودجه عبارت  5توجه به اینکه در بند و تبصره  -4
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قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان  

،  1396رایی بند و سال در آئین نامه اج 1درج شده است، لیکن در بند ج ماده  "ایجاد شده ... 1396سال 

تسجیل  قانون محاسبات عمومی 20با توجه به ماده  "عبارت  "ایجاد  95تا پایان سال  "بعد از عبارت 

آمده بود. این موضوع سبب برداشت های متفاوت دستگاه های اجرایی در هنگام تسویه  "شده باشد.

وط به کارکرد در سال مربوط بوده و در آن بدهی ها و مطالبات می گردد، به این نحو که مطالباتی که مرب

سال ایجاد شده به دلیل عدم تنظیم سند به موقع و یا اتمام سال،  به سال بعد موکول شده بود را مشمول 

  این بند نمی دانستند.

 مسائل مالیاتی بنگاههای اقتصادی)تجدید ارزیابی(

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای  17آیین نامه اجرائی ماده  2با عنایت به ماده 

موضوع مصوبه  1391قانون مالیات های مستقیم مصوب  104کشور و تقویت آنها در امرصادرات و اصالح ماده 

یران که بیان شده است ، بنگاه های اقتصادی هیات محترم وز 1392/  4/  18ه مورخ  48793/ ت  90836شماره 

ساله اخیر اقدام به تجدید ارزیابی های خود ننموده اند درصورتیکه با رعایت مقررات قانونی و مفاد این  5که طی 

تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب  1395آیین نامه دارایی های خود را لغایت پایان سال 
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نمایند ازشمول مالیات معاف خواهند بود، نظر به اینکه بسیاری از کارخانجات و صنایع استان  سرمایه منظور 

نتوانستند در موعد مقرر تجدید ارزیابی را انجام دهند و با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع و بحث و بررسی 

 2ماده  2و تبصره  1ع بندهای صورت گرفته پیشنهاد گردید تا مهلت تجدید ارزیابی دارایی واحدهای تولید موضو

 تعیین گردد . 1397به پایان سال  1395هیات محترم وزیران از پایان سال  1395/  5/  10مصوبه مورخ 

مور احترم مدر ارتباط با شرکت فوالد نیک صدرای توس با عنایت به توضیحات مسئولین محترم شرکت و رئیس 

ی ای توس یکک صدرهار نظر دیگر اعضاء از آنجا که شرکت فوالد نیحسابرسی مالیاتی سازمان مالیاتی استان و اظ

اهی ه کوتاز واحدهای موثر و خوش نام خراسان رضوی بوده و در فرایند ارائه مدارک حسب موارد مطرح شد

ویر است و تص داده ننموده بلکه اعالم میدارند اسناد و مدارک حسابرسی را به موقع به اداره کل مالیاتی تحویل

ممکن  ل شدهبوطه در پرونده درج گردیده ولیکن به دلیل آتش سوزی صورت گرفته در واحد رسید نامه تحویمر

ن صنعت ازماسمحترم ،  یاست سوخته باشد لدا باتوجه به توضیحات داده شده مقررشد موضوع از طریق استاندار

 و معدن و تجارت ، اداره کل مالیاتی استان پیگیری شود.
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 ارتی گاز تحویلی به صنایع در استان در مقایسه با سایر استانهاتفاوت ارزش حر 

رزش اتفاوت  استان پیراموناتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی باعنایت به طرح گزارش کمیسیون صنعت 

 ه واحدهایبیادی زحرارتی گاز تحویلی به صنایع استان در مقایسه با سایر استانها که امکان تحمیل هزینه های 

نامه  وستان اتولیدی و بعضا پرمصرف استان فراهم می نماید و اظهار نظر اعضا و نماینده محترم شرکت گاز 

ورت گرفته ارزش ، بر اساس آنالیز صمی داردکه بیان  08/02/97انجمن محترم مدیران صنایع شعبه خراسان مورخ 

اشد، بتی می گازها از نظر ارزش حرار یندر رتبه پایدر مجتمع هاشمی نژاد)خانگیران(  یحرارتی گاز تولید

متر  تی یکهمچنین هزینه پرداختی بر اساس متر مکعب مصرفی محاسبه و پرداخت می گردد و لیکن ارزش حرار

گاز استان رتی درصد ارزش حرا 6مکعب بسته به آنالیز آن متفاوت می باشد و از آن جا که در حال حاضر حدود 

تر مصرف یش بیشاست و نظر به اینکه کاهش ارز حرارتی گاز طبیعی منجر به افزاکمتر  نسبت به دیگر استان ها

وضوع قرر شد مممشکالت فنی و در نهایت افزایش قیمت تمام شده محصول را به همراه دارد، لذا    ، حجمی گاز

سی ررببررسی هزینه قیمت گذاری گاز بر اساس ارزش حرارتی دریافتی توسط پژوهشگاه وزارت نفت مورد 

 قرارگرفته و در شورای گفتگو نیز مطرح شود .

 
 


