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 )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  ادامه طرح مباحث مالیاتی تهیه شده توسط مشاور محترم اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان در امور مالیاتی 

 سایر موارد 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 ختصاص داشت.این حوزه قتصادی در ادوازدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال جاری به بررسی طرح مشکالت مالیاتی و چالش های فعاالن ا

ش ها و خی دیگر از چاله طرح بره هفته گذشته دبیرخانه مطرح شده بود، بسید مصطفی شامل، عضو کارگروه مالیاتی اتاق مشهد در این نشست در ادامه مباحث و مشکالت مالیاتی که در جلس

رد قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری در مو 80قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن ماه سال  251قانون مالیات بر ارزش افزوده، حکم ماده  33پیشنهادات کارگروه پرداخت و گفت: طبق ماده 

 ت.را نخواهد داش مالیاتی ان معناست که در صورتی که مودی در هیات حل اختالف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر به خواسته خود نرسد، امکان اعتراض به شورای عالینخواهد بود. این بد

، برای تولیدکنندگان و «وداین قانون جاری نخواهد بدر مورد  80قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن ماه سال  251حکم ماده »وی افزود: پیشنهاد ما در این زمینه، حذف عبارت: 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده است. 32صادرکنندگان کاال و خدمات از نص ماده 

حث شورای عالی مالیاتی، به نظرم این قانون ارزش افزوده و ب 33افشین محمودیان مقدم، رئیس اداره حسابرسی مالیاتی اداره کل مالیاتی خراسان رضوی در این باره اظهار کرد: در بحث ماده 

وال پاسخ دهیم که، سع باید به این . در واقسنجیده شود پیشنهادات باید جزئی تر مطرح شود و باید محاسباتی که از سه سال گذشته درباره حجم پرونده های شورای عالی مالیاتی و... انجام گرفته،

 در مقابل منافعی که به دست می آید منصفانه و به نفع کشور هست یا خیر؟آیا هزینه هایی که به این خاطر تحمیل می شود، 

 وی ادامه داد: باید پیوستی در این زمینه باشد و بررسی شود که در صورت حذف این عبارت چقدر به هزینه ها اضافه و یا از آن کم می شود.

لیاتی شاید با این بند لیات سازمان ماد. حجم عماداره کل مالیاتی، مالیات تعیین شده را تایید کند؛ امکان اعتراض مودی وجود ندارمهران مرشد، دیگر عضو کارگروه مالیاتی اتاق مشهد نیز گفت: اگر 

 شته باشیم.قانونی افزایش یابد اما دادرسی اهمیت ویژه ای دارد و نکته اینجاست که باید برای همه اقشار و مودیان درخواست اجرای این موضوع را دا

د و نیاز است افزایش می یاب ل اختالفحه کار هیات علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این باره اظهار کرد: با اجرای این پیشنهاد، دامن

 ورود می کنند باید سطح بندی شوند. 251ه به ماده ارزیابی کاملی صورت بگیرد و میزان اثرگذاری این موضوع بررسی شود. معتقدم پرونده هایی ک



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

2 
 

 صبح       7    روع:شساعت                                        10/4/1398   تاریخ جلسه:                                    12شماره جلسه:    

 نفر  25   تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

موضوع باید  مانی است و اینس ارزش زتورم براسا محمودیان مقدم در واکنش به این موضوع تصریح کرد: سطح بندی پرونده ها در قانون دیده نشده است؛ ما در جامعه ای زندگی می کنیم که نرخ 

 وض شدن قانون است و برای عوض شدن قانون باید بررسی ها به دقت صورت گرفته باشد.مدنظر قرار بگیرد. بحث کارگروه مالیاتی ع

ناس پرونده ذی د می شود، کارشه ای واروقتی پروند شامل در پاسخ به محمودیان گفت: به نظر ما این حقی است که از مودی سلب شده و نتیجتا باید در آن تغییراتی اعمال شود. در محاکم قضایی

ر فردی دیگر است که ؛ منظور از قراع می دهدجاو وقتی اختالفی بین مودی و اداره مالیاتی به وجود می آید، از آنجا که هیات حل اختالف خود زمان رسیدگی ندارد، پرونده را به قرار ار نفع نیست

 ستند.هازمان مالیاتی سقوق بگیر باید بی طرف باشد اما در این هیات ها مجریان قرار حپرونده را بررسی می کند و نظر می دهد؛ در اینجا بحث داور مطرح است و طبق قانون قضایی داور 

از سوی مودی  ور غیرمستقیم وطن هم به آشود. هزینه وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که اگر پرونده به مجریان قرار ارجاع شد، از کارشناسان دستگاه قضایی برای تعیین قرار استفاده 

 ورای گفتگو است.شاز سوی شورای گفتگوی استان مصوبه ای اعالم شد اما تاکنون اجرایی نشده و درخواست ما اجرای آن مصوبه  96اخت شود. در این زمینه بهمن ماه سال پرد

ازمند اصالح ن این موضوع نیم. به نظر که قاضی اطالع کافی نداشته باشدسروش امین، نماینده دادگستری استان نیز اظهار کرد: معموال زمانی در هیات حل اختالف این مشکالت به وجود می آید 

 الیاتی در شیفت عصر بررسی میشود.داریم و به همین دلیل در چند ماه اخیر پرونده های م  مشکل قانون است و بهتر است قضات بازنشسته ما حضور داشته باشند زیرا در اعزام قاضیان شاغل

کارشناس رسمی  ین خصوص از نظرهیم در ااره حسابرسی مالیاتی در این خصوص با تاکید بر اینکه ابتدا باید زمینه برای استقالل کارشناس فراهم شود، افزود: اگر بخوامحمودیان مقدم، رئیس اد

ان پذیر نبوده ین پیشنهاد امکانظر ما  حسابرسی نیست؛ به همین دلیل به دادگستری استفاده کنیم با این مشکل مواجهیم که او متخصص مالیاتی نیست و مسائل مالیاتی قابل انطباق با کارشناسی

 و این موضوع قابل اجرا نیست و تنها آنجایی که الزم است، اصالح قانون صورت بگیرد.

 23ما به اجرای قرار برمیگردد؛ براساس بند  درخواستهای 12و گفت: بند  در ادامه بار دیگر تریبون در اختیار شامل قرار گرفت و او به بیان یکی دیگر از مشکالت مالیاتی فعاالن اقتصادی پرداخت

ماموران مجری  مکلف اند پس از وصول گزارش ابالغ کرده و به نحوه اجرا در هیاتهای حل اختالف مالیاتی برمیگردد، دبیرخانه هیاتها 87دستورالعمل مالیاتی که خود سازمان امور مالیاتی در سال 

راتب برای اراف ذیل آن، مپبعد از  برای کسب نظر به هیات صادرکننده قرار ارسال کنند. این هیات شامل سه نفر است و چنانچه هیات مذکور گزارش تنظیم شده را کافی دانست قرار گزارش را

 ره مالیاتی است، میرسد.دعوت از مودی به دبیرخانه هیات ارسال شود. اما در حال حاضر گزارش تنها به رویت مجری قرار که نماینده ادا

ل اختالف مالیاتی سه عضو هیات ح رویت هر و گزارش به وی ادامه داد: در این خصوص پیشنهاد ما این است که سازمان مالیاتی طی بخشنامه ای به دبیرخانه هیاتها، اجرای این قانون را ابالغ کند

 برسد.

ای آن نحوه رویت ا اختالف و اعضحنکه هیات این قانون است اما کاری که در حال انجام است را نباید دوباره تاکید کنیم. با توجه به ایمحمودیان مقدم در واکنش به این درخواست هم اظهار کرد: 

 این گزارش را پذیرفته اند، این موضوع امکان پیگیری ندارد.
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ایط پرداخت پلکانی م کند که هم شررا فراه ا از سازمان امور مالیاتی این است که طبق بخشنامه ای این امکانشامل با اشاره به نبود امکان تنفس مالیاتی در قوانین فعلی تصریح کرد: درخواست م 

 صورت گیرد.فراهم گردد و هم تنفس مالیاتی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود و در صورت تایید ستاد تسهیل مبنی بر مشکل واحد تولیدی، تقسیط 

دهی به مثابه بنفس در پرداخت ست اما تااداره مالیاتی استان در واکنش به این درخواست هم گفت: امکان پرداخت پلکانی وجود دارد و این اتفاق هم اکنون در حال وقوع  اما محمودیان نماینده

 اجرا کنیم. میتوانیم آن راقانون ن متیازات مالیاتی است و به جز دستورمعافیت مالیاتی است و براساس قانون هیچ معافیتی صورت نمیگیرد مگر به موجب قانون. تنفس از مصادیق معافیت و ا

در مورد مالیات صادرکنندگان عطف به  98ارزی بودجه در ادامه باز هم مرشد، دیگر عضو کارگروه مالیاتی به بیان برخی دیگر از مشکالت مالیاتی بنگاههای اقتصادی پرداخت و گفت: در بخشنامه 

خشنامه ای صادر نشده و بکند اما هنوز  زی اعالمساس آن، صادرکننده هایی که ارز خود را برنگرداندند، نمیتوانند از معافیتهای مالیاتی استفاده کنند و قرار بود این را بانک مرکماسبق داده و برا

 فقط نامه ای از سوی وزارت صنعت رسیده است.

ری برای تسویه ارزی ند و زمان بیشتل ورود کبه ماسبق داده شده و خیلی دیر اعالم میشود. الزم است اتاق ایران در این زمنیه به طور عاج وی تصریح کرد: تاکید ما بر این است که این قانون عطف

 صادراتهایی که انجام شده، داده شود.

ود، یک درصد از نرخ مالیاتی آن کم درصد اضافه ش 10درآمد ابرازی مشمول مالیات  قانون مالیاتی هم گفت: براساس این تبصره اگر 105ماده  7مرشد در خصوص بحث استفاده از مزایای تبصره 

ست و از ف متن قانون ارد، این بخشنامه خالسازمان مالیاتی بخشنامه ای داد و تفاوتی بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد ابرازی مشمول مالیات وجود ندا 95میشود اما بعدها و اواخر سال 

 عریفی مغایرت دارد.نظر ت

رد، چون دنبال مدنظر قرار گی یات بایدی مشمول مالمحمودیان مقدم در این خصوص اظهار کرد: درباره بحث درآمد مشمول مالیات ابرازی یا درآمد ابرازی مشمول مالیات، به نظر من درآمد ابراز

 شفافیت هستیم و الزم است بخش خصوصی پیگیر این موضوع باشد.

درصد  25هاست و خواهش ما تعدیل نرخ درصد، در واقع مالیات از محل سرمایه در گردش واحد 25دامه اظهار کرد: در شرایطی که با رکود تورمی مواجه هستیم، پرداخت مالیات به نرخ مرشد در ا

 باشد. یگیر این موضوعار دیگر پباست که اتاق بازرگانی از طریق شورای گفتگو است. تاکنون چندین نماینده مجلس این موضوع را ابراز کرده اند و باز فراموش شده است. تقاضای ما این 

 شخص کند.ارقام را م محمودیان در این باره گفت: نرخ مالیات باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد اما باید یک تیم اقتصاددان این موضوع را بررسی و اعداد و

و  خش خصوصی، دولتکه از ب نیز در این خصوص گفت: مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه تحقیقی کرده بود و همه افراد حاضر در آن جلسه لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان

  م کرد.م خواهیاعالو و مجلس مجلس حضور داشتند، با کاهش درصد مالیات موافق بودند و قرار بود به سرعت موضوع پیگیری شود. ما جمع بندی این موضوع را به شورای گفتگ

الیاتی  مل محترم کان و اداره پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات بخش خصوصی و تعاونی و اصناف و دستگاههای اجرایی ذیربط و مشاورین و کارشناسان محترم انجمن مدیر

 تصمیمات زیر اتخاذ گردید
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 مصوبات:جمع بندی و 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

، درآمد کتمان شده ، ور رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کش 12/10/84تاریخ  17940بخشنامه شماره  به استنادنظر به اینکه با  

نموده و نود ثبت خاتر قانونی فده اما در دروآفعالیت های اقتصادی خود بدست  درآمدی است که مودی در طول یکسال مالیاتی از

ریافت ماد و یا دابل اعتاین صورت ماموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک ق د درنابراز نکره باش دراظهارنامه مالیاتی

برابر گزارش  امامایند. قدام نااطالعیه های مستند واصله از دفتر اطالعات مالیاتی و تطبیق آنها با مندرجات دفاتر قانونی طبق مقررات 

غ تعیین مبل قدام بهااغلب واحدهای مالیاتی بصورت تخمینی و برآوردی ن مدیران صنایع استان، مشاورین و کارشناسان محترم انجم

ش های ررسی تراکنوارد بمفروش و درآمد واحدهای تولیدی نموده و براساس ارقام تخمینی اقدام به تعیین مالیات می نمایند و یا در 

پس  .شد رخوردار نمی بااز جایگاه واقعی و منطقی ب ینموده که در موارد اقدام به تعیین درآمد 17940بانکی بدون رعایت بخشنامه 

جع موثر در ااتها و مرا و هیاز بحث و تبادل نظر مقرر شد مدیرکل محترم مالیاتی استان طی نامه ای به کلیه ادارات مالیاتی شهرستانه

ی بانکی و ف حسابهارآوردی تعیین می شود و یا از طیمواردی که درآمد مودی بصورت تخمینی و ب درتصمیم گیری ابالغ نمایند ) 

ینصورت مودی حق ا بصورت کامل رعایت گردد در غیر 17940بخشنامه  تاکید گردد می شود و درامد سایر روشها اقدام به تعیین 

 را خواهد داشت دیگر  جع ذیصالح اشکایت به مر

ده روز برای ابالغ  اداره کل مالیاتی استان

ور و نظارت به ط

 مستمر

2 

در موورد   27/11/80یم مصووب  قانون مالیاتهای مستق251کم ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده ، ح 33طبق ماده با توجه به اینکه بر 

و تجدیود   در صورتی که مودی در هیات حل اخوتالف مالیواتی بودوی    و بر این اساس . نمی باشد قانون مالیات بر ازرش افزوده جاری 

در ارزش افزوده مودی حق اعتراض به شورای عالی )نظر به خواسته خود نرسد امکان اعتراض به شورای عالی مالیاتی را نخواهد داشت 

تولید کنندگان که به برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اعتراض دارند و در هیات حل اختالف مالیاتی اغلب لذا  (مالیاتی ندارد

( را نخواهنود داشوت و    251تجدید نظر به نتیجه دلخواه خود نمی رسند حق اعتراض به شورای عالی مالیاتی ) موضوع مواده  بدوی و 

 اداره کل امور مالیاتی استان

 و

 انجمن مدیران صنایع

 روز 20



 استان خراسان رضوی
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پوس از   علیهوذا مکرر شکایت کنند که در این صورت یک مرحله اعتراض را از دسوت خواهنود داد.    251بایستی به هیات موضوع ماده  

مقرر گردید برای پیشونهاد اصوالحی    به مالیات ارزش افزوده مورد توافق قرار گرفت و لیکن 251بحث و تبادل نظر کلیات تسری ماده 

ا توسط انجمن محترم مدیران صنایع مطالعات اولیه پیراموون حجوم ورودی   قانون مالیات های مستقیم ابتد 251پیش بینی حکم ماده 

زینه ها و چگونگی طبقه بندی اعتراضات صورت گرفته و سوسس بوه   پرونده ها به شورای عالی مالیاتی ناشی از ان و افزایش یا کاهش ه

 جلسه شورا ارائه گردد

 

3 

خاص ثالوث یوا   هرگاه به دلیل نقص در رسیدگی یا لزوم بررسی اسناد و مودارک نوزد اشو    "دستورالعمل دادرسی مالیاتی  22طبق بند 

 لفنود نسوبت بوه   هیات حل اختالف مالیاتی قرار کارشناسی صادر نماید مجری یوا مجریوان قورار مک   کثرت اسناد و مدارک ارائه شده ، 

 ینکوه  اا بوا توجوه بوه    اصوال و عمومو "  تصمیم گزارش نمایندرسیدگی به پرونده مزبور اجرای کامل قرار اقدام و مراتب را جهت اتخاذ 

دارند لوذا   (ور مالیاتی سازمان امور مالیاتی هستند و رابطه استخدامی با یکی از طرفهای دعوی ) سازمان ام کارشناسانمجریان قرار از 

 ل حقووقی داور می رود چراکه طبوق اصوو  وال ل و بی طرفی مجریان قرارکه در واقع حکم داور را دارند زیر سئبه جهت حقوقی استقال

موضوع قبال  ه اینکه ایننسبت داشته باشد  علیهذا با توجه ب از طرفین دعوا کسی که کار داوری را بر عهده می گیرد نباید با هیچ کدام

سوتفاده از  اموضووع   اداره کول مالیواتی اسوتان    نیوز  پیگیوری شوود و   شورا   در جلسه شورا مطرح گردیده بود مقرر شد مجددا مصوبه

 کارشناسان جامعه کارشناسان رسمی مورد بررسی قرار دهد

 یک ماه اداره کل مالیاتی استان

4 
دبیرخانه هیاتهای حل اختالف مالیاتی مکلفنود اسوت پوس از وصوول گوزارش مواموران        "دستور العمل دادرسی مالیاتی  23طبق بند 

ات مذکور گزارش تنظیم شده را . چنانچه هی مجری قرار ، گزارش یاده شده را جهت کسب نظر به هیات صادر کننده قرار ارسال نماید

اداره کل امور مالیاتی 

 استان

 روز 10



 استان خراسان رضوی
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هیات حل اخوتالف  . یرخانه هیات ارسال تا اقدام گرددجهت دعوت از مودی به دبی به مقصود دانست پس از پاراف ذیل آن مراتب کاف 

نسبت به گزارش قرار انجام شده تصمیم گیری نمایند درحالیکوه در رویوه   متشکل از سه عضو می باشد و هر سه عضو بایستی  تیامالی

مودی و قاضی دادگستری اظهار نظوری در   هسد و نماینددر هیات میر امضا نماینده اداره کلفعلی صرفا گزارش اجرای قرار به رویت و 

بوه ادارات   ناموه ای امور مالیاتی طی  اداره کل  علیهذا پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید خصوص گزارش مجری قرار نخواهند کرد.

ضا هر سه عضوو هیوات   کل امور مالیاتی و دبیرخانه هیات های حل اختالف مالیاتی ابالغ نماید که گزارش قرار انجام شده به رویت و ام

 آورند  برسد و در صورتی که اکثریت اعضا هیات رای به کافی به مقصود بودن گزارش دادند از مودی جهت حضور در هیات دعوت بعل

5 

قووقی بوا   حارزیوابی دارای اشوخاص   ی از تجدیود  افزایش بهای ناشو 13 94قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  149ه طبق تبصره یک ماد

یش ناشوی از  های حسوابداری افوزا  دراطبق اسوتاند مول پرداخت مالیات بردرآمد نیست و از طرفی شمبداری اهای حساردت استاندایرع

هسوتند موی    تارقوانون تجو   141دهای تولیدی که مشومول مواده   . واح تجدید ارزیابی دارایی ها نباید به حساب سرمایه منتقل گردد

رج شووند اموا قیود و    قانون تجارت خوا  141ول ماده شمارایی های خود و انتقال آن به حساب سرمایه از مد ند با تجدید ارزیابی درنتوا

 جوارت خواهود شود   قانون ت 141مانع از خروج واحدهای تولیدی از ماده  149الزام رعایت استاندارهای حسابداری در تبصره یک ماده 

) بوه حسواب    94 تهای مستقیم مصوباقانون مالی 149از تبصره یک ماده " ت استانداردهای حسابداریعایبا ر" . حذف عبارت علیهذا 

 مقرر شد در شورای گفت و گو مطرح گردداز مالیات (  سرمایه برای خارج شدن

 دو ماه دبیرخانه شورا

6 

ده باشد و مودی مالیاتی از طرف مودی به عمل آمهرگاه شکایت از رای هیات حل اختالف " تهای مستقیم اقانون مالی 259طبق ماده 

ورد قبوول  عتبار ضامن میا ضامن معتبر که ارد و یا وثیقه ملکی معرفی کند ابه میزان مالیات مورد رای ، وجه نقد یا تضمین بانکی بسس

 .ف االجرا می ماند دور رای شورای عالی مالیاتی موقواداره امور مالیاتی باشد ، معرفی نماید رای هیات تا ص

اداره کل امور مالیاتی 

 استان

 مستمر



 استان خراسان رضوی
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ردن عمال امکان سوس  مشکالت نقدینگی واحدهای تولیدی و در وثیقه بودن محل کارخانجات در رهن بانکهابه دلیل  اینکه  به با توجه   

ودداری خو قبوول ضوامن    وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی و یا وثیقه ملکی برای واحدهای تولیدی میسر نمی باشد و ادارات امور مالیاتی از

ی بوانکی  کوردن حسوابها   ه امور مالیاتی اقدامات اجرائی خود را از قبیول مسودود  رافوق واحدهای اجرائی اد بنا به موارد  می کنند و لذا

دی مشوکالت زیوا   ی را بوا الخروج کردن مدیران آنها و توقیف اموال منقول آغاز خواهند کرد و واحد تولیود  عو ممنوواحدهای تولیدی 

 اشود . بنموی   259ده امکرر شکایت کرده باشود مشومول مو    251.از سوی دیگر چنانچه مودی به هیات موضوع ماده شد مواجه خواهد

 دراسوت لوذا    هرچند نماینده محترم اداره کل امور مالیاتی اعالم می نمایند در این خصوص مصداقی وجوود نودارد و موضووع منتفوی    

 اورند صورت وجود تقاضا مقرر شد مساعدت های الزم بعمل 

 

7 

 .بسویاری از  وجوود نودارد   دهی های مالیواتی پویش بینوی  نشوده     رداخت بی امکان تقسیط پلکانی و تنفس در پدر قوانین فعلی مالیات

ی را مسواو  بصوورت انوه  واحدهای تولیدی به دلیل وجود مشکالت نقدینگی ناشی از تحریم های ظالمانه ، امکوان پرداخوت اقسواا ماه   

قع نمی مالیاتی وا نداشته و یا متقاضی چند ماه تنفس برای پرداخت بدهی های خود هستند که این درخواستها مورد قبول ادارات امور

وسوط انجمون   تهای مالیاتی پیشوبینی نشوده   امکان تقسیط پلکانی و تنفس در پرداخت بدهی مقرر گردید پیرامون  به هرشکل  گردد.

 ددان بررسی بیشتری به همراه راهکارههای اجرایی بعمل امده و ظرف یک ماه پیشنهادات اصالحی ارائه گرمحترم مدیر

 یک ماه انجمن مدیران صنایع

8 

ی خواهد بوود  ابر اساس بخشنامه   1397شرایط اعطای معافیت مالیاتی در کاال و خدمات صادراتی در سال  1398مطابق بودجه سال 

 اجرا اعالم خواهد نمودکه بانک مرکزی برای 

بانوک مرکوزی توسوط مودیرکل دفتور مقوررات        31/2/98تصویر نامه  28/3/98مورخ  60/ 90814بر اساس نامه شماره  در صورتیکه 

 ده روز دبیر خانه شورا



 استان خراسان رضوی
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ان تیرماه ساس این نامه صادر کنندگان تا پایصادرات و واردات  ابالغ گردید و این موضوع حتی در سایت بانک مرکزی نبوده است. بر ا 

مشکالت ورود ارز به کشور ایون زموان بسویار کوم و بایود      جه به عطف به ماسبق شدن قانون و با تو لذارفع تعهد ارزی را دارند فرصت 

زمان بیشتری منظور نمود  )بخصوص صادرات به آسیای میانه عراق و افغانستان ( همچنوین تفواوت تعرفوه هوای کواالی صوادراتی بوا        

موضوع از طریوق اتواق ایوران    به هرشکل مقرر شد  ننده عمال به آن میزان ارز دریافت ننموده استواقعیت بسیار زیاد میباشدو صادر ک

 جهت اخذ زمان بیشتر و راهکار تسویه حساب ریالی برای صادرات به عراق و افغانستان پیگیری گردد.

9 

رد اجحواف  موو  1ه بوه بنود   واحدهای اقتصادی متصور است بوا توجو  در مواردی که به استناد روشهای حسابداری درآمدی فرضی برای 

یوزان  مدی به همان مالیاتی واقع خواهند شد.مطابق استاندارد حسابداری در پیمانهای بلند مدت باید براساس درصد پیشرفت کار درآم

ت عودم  ر امر صوادرا ده موضوع برآوردی و منجر به تحصیل درآمد و دریافت وجه ) الزاما ( نخواهد بود کار انجام شده شناسایی گردد ک

خوذ بخشونامه   موضوع از طریوق اتواق ایوران جهوت ا    علیهذا مقرر شد   اعطای معافیت منجر به مشکالت برای این واحد ها خواهد بود

 اصالحی پیگیری گردد.

 ده روز دبیر خانه شورا

 
 


