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 بسمه تعالی

و با استقبال گرم آموزش و پژوهش اتاق مرکز  ساختمان در محلنشست مشترک کمیسیون معدن و صنایع معدنی و کمیسیون صنعت 

در ابتدای . برگزار گردیدنژاد، مدیرکل محترم امور مالیاتی استان به همراه دوتن از معاونین ایشان  یعقوبآقای حضور  ها با  اعضای کمیسیون

نژاد و معاونین ایشان و  یعقوبعرض خیرمقدم خدمت آقای  ضمن اتاق،صنعت  کمیسیون محترم ریاست ،احمدی سلیمانیجلسه آقای 

شرایط  از ،برگزاری این نشست مشترک در ماه پربرکت رمضان توفیق به اشاره با ،حضور فعال اعضای محترم دو کمیسیون تشکر از همچنین

: افزودند و ادندد خبر نژاد دار شدن مسئولیت آقای یعقوب نفسگیر و سخت برای کارآفرینان در فضای حاکم بر اقتصاد کشور در زمان عهده

شااهلل در این فرصت دوساعته در ماه مبارک رمضان که ماه رحمت و مغفرت، تعامل و تفاهم است، به یک تفاهم، تعامل و  کنیم ان سعی می

 .بندی خوبی داشته باشیم گونه پیش ببریم که جمع همگرایی در فضای اقتصادی استان و مباحث مالیاتی برسیم و موضوعات را آن

در  یاتیمشکالت مال"با عنوان  یبه ارائه گزارش یعصنا یرانانجمن مد یاتیمرشد، عضو کارگروه مال یآقاجلسه و بر طبق دستورکار،  امهاد در

 .پرداختندکه توسط کمیسیون صنعت اتاق تهیه و تنظیم شده بود،  "حوزه صنعت

 :فهرست موارد مطرح شده در گزارش

 مقدمه -1

 اجرای آنمباحث ملی در قانون مالیات و  -2

 مباحث استانی در قانون مالیات و اجرای آن -3

به مواردی همچون پذیرفته شدن اعضای اتاق بازرگانی و یا نمایندگان  آقای شامل مشاور امور مالیاتی اتاق،پس از ارائه گزارش توسط ایشان، 

و ابالغ حکم ایشان، حضور نمایندگان انجمن مدیران صنایع در  2422بخشی اتاق به عنوان عضو هیئت حل اختالف موضوع بررسی ماده 

های مالیاتی  رفع تعرض از پرونده ن مدیران صنایع وها، تشکیل کارگروه مشترک مالی و مالیاتی بین اداره کل امور مالیاتی و انجم هیئت

های حل اختالف در زمان مدیریت آقای  در هیئت( پذیرفته شدن نظر مودی و ردشدن نظر حوزه مالیاتی صادرکننده برگه تشخیص مالیات)

 .ارند تشکر کردندها د نژاد در سازمان امور مالیاتی استان اشاره کردند و از ایشان بابت همکاری که با تشکل یعقوب

 

 یدع یدنبه مناسبت فرارس یشاپیشپ یکبا تبراهلل، ریاست محترم کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق،  در ادامه جلسه، آقای دکتر پورفتح

و  یشانا یباال یتنژاد بابت ظرف یعقوب یدر جلسه، ضمن تشکر از جناب آقا ینطاعات و عبادات حاضر یقبول یفطر و آرزو یدسع

 یاتیسازمان مال نعمه ینعمه نظام مردم هستند، ول یکه ول یریماگر ما بپذ: افزودند یبخش خصوص یهمکارانشان نسبت به توجه به درددل ها

 .است ینطورکه قطعا هم هم. هستند یاقتصاد ینهم فعال

 یات،کشور از نفت به سمت مال یش درآمدهاآن بر چرخ یرو تاث ینفت در سال جار یمتدر ادامه با اشاره به چشم انداز کاهش ق ایشان

برخورد جناب  یشدند و تسر یادآورروبرو شد را  یها در اتاق که با استقبال خوب یاتمال یدقانون جد یبا عنوان بررس یاتیمال یشهما یبرگزار

 یاستاز س یکیکه  یاندر جهت تعامل با مود یجلسات ینچن یتداوم برگزار ینو همچن یاتینژاد را در کل بدنه سازمان امور مال یعقوب یآقا

 .اثرگذار خواندند یاتدو عامل را در وصول مال ینباشد را خواستار شدند و ا یسازمان م یکار یها

 1331و  1332 یاز مشهد طبق آمار سال ها یحقوق یبزرگ دارنده کارت بازرگان یدر خروج واحدها یاتیمال یلبه نقش مسا یشانا سپس

 .گردد یجادا یلمسا ینمناسب در جهت رفع ا ییکردند که ان شااهلل در استان فضا یدواریکردند و ابراز اماتاق اشاره 

 :دستورکار جلسه
 بررسی مباحث واحدهای صنعتی در حوزه امور مالیاتی 

 سایر موارد 
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 ینا ": افزودند یرد،گ یجلسات و مطرح شدن مسائل صورت م ینکه قاعدتا در ا یظیو غل یدشد یضمن اشاره به برخوردهادر ادامه ایشان،  

را هم به  ینا یاتیاست که دوستان ما در سازمان مال یناست و توقع ما ا یدلسوز یبلکه از رو ،یستن یعناد و دشمن یگونه برخوردها از رو

 ".ینندشکل بب ینهم

داشتند و عنوان کردند  یگرواحدها در استان د یتبا وضع یاساستان در ق یدیتول یواحدها یاتیبه مشکل عدالت مال یا اشاره یشانا یتنها در

کنند و  یم  به سازمان مراجعه یاتهمچون رکود و انباشت کاال در کارخانه به جهت پرداخت مال یاستان با وجود مسائل یدیتول یکه واحدها

 .دانند یم یمل یفهوظ یکمهم را  ینا

 

ه هایی را در خصوص مشکالت امور مالیاتی در حوزه فعالیت اقتصادی خود مطرح نمودند که از آن جمل در ادامه حضار در جلسه پرسش

ها بر  ها و رسیدگی گیری توان به موضوعاتی همچون امتناع فروشندگان کاالهای تحریمی از صدور صورتحساب، ایجاد فرهنگ انجام تصمیم می

 اساس اطالعات شفاف اعالم شده از سمت مودیان در بین نمایندگان سازمان امور مالیاتی و باورپذیرشدن اعداد و ارقام واقعی اعالم شده از

توسط  های آن های دولتی و ردشدن هزینه فعالین اقتصادی در مناقصهودیان توسط آنها، تعیین ضرایب و گرفتن سود از شرکت سمت م

ها، ثبت شرکت جدید و نصب افراد صوری در ترکیب  ها، روال جدید انحالل شرکت ، فاصله شدید آمار وارقام با واقعیتسازمان امور مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی عملکرد واحدها، مطالبه مالیات   مابین حوزه مالیاتی و مودیان در بررسی برقراری اعتماد فیهیئت مدیره همان شرکت، 

های تولیدی که به صورت شفاف کار  ارزش افزوده به صورت یکجا و چندساله و عدم تطابق این مورد با حقوق مودیان، مقایسه شرکت

بواسطه صادر نکردن فاکتور  توانند های بازرگانی که می کنند با شرکت ات ارزش افزوده پرداخت میکنند و حتی بر روی ضایعاتشان هم مالی می

 هایشان و ها از دولت با بدهی مانور داشته باشند، تهاتر مطالبات سنگین شرکت مالیات ارزش افزوده% 3بر روی عدم پرداخت  برای مشتریان

های صادرات محور در خصوص روند تسویه مالیات بر ارزش  این ارتباط، نگاه ویژه به شرکت تشکیل شدن کارگروه ویژه در اتاق بازرگانی در

ها و این در حالی است  رعایت شرایط اعالم امتناع مشتریان از در اختیار قراردادن مشخصات کامل خود به واحد فروش شرکتافزوده آنها و 

محاسبه جرایم به جهت جلوگیری از  جلوگیری ازصورت کامل عمل کرده است و که شرکت در زمان فروش کاال به تعهدات مالیاتی خود به 

 .اشاره کرد های گذشته تضییع حقوق دولتی نسبت به امتناع مشتری از در اختیار قرار دادن مشخصات خود به واحد فروش در سال

 

طاعات و  یقبول یدر جلسه و آرزو ینحاضرضمن عرض سالم به آقای مهندس مافی، دبیر محترم کمیسیون معدن و صنایع معدنی نیز 

اکتشاف انجام گرفته در گزارشات  یها ینههز یااکتشاف و  یاکتشاف عنوان شده در طرح ها یها ینههز ینکهاشاره به ا یشان باا یعبادات برا

سازمان  یقیحق یطرح ها که از اعضا ینا سندگانینو یبرا یاتیسازمان امور مال یاز سو یاتمال ییناکتشاف مالک تع یاتعمل یانپا یینها

کمتر  یلیخ یلیو با مبلغ خ یشانطرح ها و گزارشات توسط ا ینو تدو یهنکته را که فقط ته ینباشد، ذکر ا یمعدن هستند، م ینظام مهندس

 .دانستند یرا الزم و ضرور یردپذ یانجام م یگرد یها ینهنسبت به هز

کوچک در منطقه سنگان که  یمعدن یاز محدوده ها یکی یشده برا یینتع یاتبه مبلغ مال ضمن اشارهایشان در بخش دیگر اظهاراتشان 

درآمد  یزانزود پرداخت کرده بودند، به شفاف نبودن م یلیاعالم شده بود و آنها مبلغ را خ یسازمان به آن واحد معدن یزیناز مم یکیتوسط 

بزرگتر  یمعدن یمسئله را در واحدها یننداشته اند اشاره کردند و حادتر بودن ا یشده اعتراض یینتع یاتمال یزانکه به م ییآنها از آنجا یواقع

را  یاتیمال یاناز آنها توسط مود دییابودن اعالم درآمدها و پوشاندن بخش ز یننسبت به دروغ یاتیمال یزینشدند و اصالح تفکر مم یادآور

  .خواستار شدند

 "   :محوربودن اقتصاد کشور اشاره کردند و افزودند تشکر از مشارکت فعال حاضرین در جلسه، به بانکآقای مهندس احمدی سلیمانی، ضمن 

های مودیان مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی را به تیر خالصی  زدن چک ایشان برگشت ".ساز نیست پول بانکی در کشور ما زاینده و پول

ها، اتاق و سندیکاها درخواست کرد تا در مورد برگشت چک مودیانی که  های مدنی، تشکلشبیه کرد و از نهادجان ت زدن به حیات نیمه

 . االمکان استفاده نشود اند و سابقه درخشانی دارند پیشنهادات وراهکارهای خود را ارائه دهند تا از این ابزار حتی اعتبارسنجی شده

ای  ای که سیستم امور مالیاتی از یک معامله عات و دریافت اطالعات مطالبهریاست کمیسیون صنعت از اطالعات غلط، پردازش اطالدر ادامه 

 .گیرد انتقاد کرد کند و مبنای محاسبه قرار می مربوط به یک مودی دریافت می
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برگه، نکته به دلیل عدم آگاهی کامل ممیزین محترم و احتماال اعمال سلیقه در صدور انحراف معیار زیاد از واقعیت در برگه تشخیصی صادره  

 .ها این انحرافات هم کمتر بشود آخری بود که ایشان ضمن اشاره به آن ابراز امیدواری کردند با اصالح بیشتر سیستم

در ادامه، آقای آرانیان معاونت ارزش افزوده و همچنین آقای مرادی ثانی معاونت اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی در جهت پاسخ به 

از پرداخت مالیات کاالهایی که از پرداخت مالیات بر ارزش  کاال بندی بودن بسته جلسه به مواردی همچون معاف های حاضرین در پرسش

شرایط پرداخت متنوع مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی تا جایی که قوانین، مقررات افزوده معافند، مساعدت سازمان امور مالیاتی در 

د، عدم نگرانی واحدها در صورت داشتن شفافیت و نظم و انضباط مالی در بحث رسیدگی یکجا و چندساله، دهن ها اجازه می و دستورالعمل

در بحث استرداد  از سوی مودیان اولویت آن واحدها در حسابرسی و بنیان حسابرسی بر مبنای ریسک آن، عدم ارائه به موقع اسناد و مدارک

در دستورالعمل آن، راز اصالت و خروج کاال از طریق مبادی رسمی و اظهارنامه صادراتی موقت و الزام ارائه صورتحساب خرید کاال، اح

برداری آنها صادر  پروانه بهره 1331تا  1334شدن تکلیف قانون معافیت بیست ساله واحدهایی که از ابتدای سال  پیگیری روشندرخواست 

نژاد، اشاره به  دار در زمان آقای یعقوب قسیط بلندمدت برای واحدهای مشکلها، مجوز ت از طرف تشکلشده است در مناطق کمتر توسعه یافته 

بروز مشکالت در مورد بررسی مستندات فروش کاالها، صورتحساب خرید و یا فروش و برگزاری جلسات کارشناسی در جهت منعکس کردن 

ها با حضور نمایندگان این سازمان با هدف  ز طرف تشکلاایرادات قانونی که مانع رشد اقتصادی و توسعه هستند به سازمان امور مالیاتی 

باشد و دستیابی به عدالت مالیاتی، تایید  سازی، اجرای سیستم طرح جامع مالیاتی که مبنای آن اطالعات و پردازش و تحلیل می شفاف

و بررسی نهایی آن  به گروه رسیدگی پروندهنتیجه  رسانی به منظور ارجاع برای ثبت و اطالعبازداشت اجرای قرار توسط روسای امور مالیاتی 

 در کمیسیون با حضور مودی و نماینده قانونی وی، اعضای هیئت حل اختالف و نماینده سازمان امور مالیاتی که نماینده وزارت امور اقتصادی

 در راستای اجرایی شدن ابالغیهباشد، برگزاری جلسات کارشناسی به جهت رفع اختالف در شناسایی واحدهای متوسط و بزرگ  و دارایی می

های  اجرایی شدن تهاتر بدهی مصوبه فرماندهی اقتصاد مقاومتی واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی و صنعتی و صدور اصالحیه آن از تهران،

دار از  کلو درخواست ارائه پیشنهادات در کارگروه، تفکیک واحدهای مش و تداوم آن در صورت تمدید 1331تا پایان سال ای  بخشنامه

خواهند از فضای ایجادشده سواستفاده کنند، آمادگی جهت برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی به منظور بررسی و  واحدهایی که می

، پیشنهاد ها برای ایجاد حداکثر تعامل و انجام تکالیف قانونی دوطرف استخراج مشکالت عمده و در صورت نیاز پیشنهاد اصالح دستورالعمل

بندی آنها و عنوان کردن آنها  های تخصصی، جمع در کارگروه( آسانسور، کاالهای تحریمی و معادن ) نظرات کارشناسی موارد خاص  طهارائه نق

موردی  124ها با مستندات تشخیص سازمان امور مالیاتی در بررسی بسته  شدن اختالف ابراز مالیات شرکت در جلسات فوق، مشخص

گیری اعتماد در بحث مالیات ابرازی از سمت مودی و  های تشخیص مالیات با شکل ان و امکان بهبود رویهاطالعات فعالین اقتصادی است

 .سازمان امور مالیاتی اشاره کردند

ختام و  نژاد که بخش پاسخگویی فنی به سواالت را به معاونین خود سپرده بود به عنوان حسن در بخش انتهایی جلسه نیز آقای یعقوب

 .ه به ایراد سخنرانی پرداختند که به طور خالصه به این نکات اشاره کردندبندی جلس جمع

اهلل، مهندس احمدی،  ایشان ضمن عرض سالم و ادب خدمت فعاالن محترم اقتصادی که در جلسه شرف حضور داشتند، از آقایان دکتر پورفتح

شااهلل بتوانند  ودند تشکر کردند و ابراز امیدواری کردند که انمهندس طیبی و سایر دوستان که موجبات برگزاری این جلسه را فراهم کرده ب

 .بخش کوچکی از مشکالت مربوط به فعاالن اقتصادی را مرتفع کنند

مدیرکل امور مالیاتی استان، ضمن تعریف مختصری از مالیات، درآمد، ثروت و مصرف را سه پایه نظام مالیاتی ایران معرفی و کارکردهای 

در  ":ای، اقتصادی و اجتماعی را با تعاریف خاص خود برای آن درنظر گرفتند و با توجه به تعریف و کارکردهای مالیات ابراز داشتند بودجه

 و قانون مالیات بر ارزش افزوده ".اقتصادی استهای  مالیات یک وسیله کسب درآمد نیست بلکه یک ابزار قدرتمند اعمال سیاست حال حاضر

 .ها برشمردند گذاری کاالهای مختلف را نمونه ابزاری این سیاست در قیمت

ساز  ساز عدالت مالیاتی و آن نیز زمینه مندی که زمینه ایشان سیاست سازمان امور اقتصادی در دوره جاری را دریافت مالیات توام با رضایت

یاشد عنوان کردند و اعتماد قبل از توافق را امری ضروری جهت ارتباط فعاالن اقتصادی و سازمان امور مالیاتی خواندند و  جتماعی میعدالت ا

ها و حدود اختیارات سازمان را سعی و  فتن ظرفیتحمایت حاکمیت از واحدهای تولیدی و خلع قانون در جهت رفع مشکالت آنها با درنظرگر

 . بردند تالش مجموعه حاکمیت و سازمان در جهت رفع مشکالت آنها نام
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گونه جلسات شدند و  آنها را در اینها و ارائه خروجی  های تخصصی تشکل نژاد، خواستار طرح مباحث فنی در جلسات کارگروه آقای یعقوب 

بردند و اجرایی  های دیگر سازمان نام های سازمان، خلع قانون به نفع فعاالن اقتصادی را از سیاست فعالیت ضمن اشاره به قاون محوربودن

وجودآمدن  ساز به شدن اقتصاد مقاومتی را در گرو تقویت و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی برشمردند و همپوشانی مشکالت را زمینه

های بسیارخوب بخش خصوصی در استان را مانند حضور آقایان شافعی، حسینی  وجود ظرفیتدند و ای موفق در درون نظام عنوان کر خانواده

ها را در جهت رفع مشکالت فرااستانی موثر دانستند و از افزایش  یادآور شدند و استفاده از این ظرفیت و ارتباط آنها با بخش دولتی را و طیبی

بخش ) این دو بخش  سیاست ما این است که ": در این زمینه اعالم کردند و افزودند فعالیت این بخش استقبال و عدم نگرانی خود را

کنیم و امیدواریم که روز به روز شاهد افزایش  را به هم نزدیک بکنیم و در یک فضای منطقی کار بکنیم، ما استقبال می( خصوصی و دولت 

 ".ها باشیم این همکاری

اصل شفافیت اقتصادی و  رعایت لکرد سنوات قبل واحدها تحت عنوان پولشویی و فرار مالیاتی اشاره وایشان در ادامه به بررسی و رسیدگی عم

انضباط مالی را برای رسیدن به حداکثر تعامل ضروری دانستند و ضمن اشاره به برداشت و ثبت رکوردهای مالیاتی در سامانه هوشمند و 

ان امور مالیاتی استان با استفاده از حداکثر ظرفیت خود این قضیه را به بهترین وجه آنالین اطالعات مالیاتی، خاطرنشان کردند که سازم

 .مدیریت خواهدکرد

های مالیاتی استان و اجرایی شدن قرارهای  بندی تمامی قرارهای صادرشده در خصوص پرونده مدیرکل امور مالیاتی استان از احصا و طبقه

و نظارت بر  تایید گزارش مجری قرار توسط رئیس امور مالیاتی را در راستای استیفای حق مودیسنوات قبل با حداکثر تعامل خبرداد و 

 .و عدم دخالت ریاست را در امور مربوط به مجری قرار یادآور شدخواند  رسیدگی به موارد اعتراض وی

وجوه قابل استرداد از طرف   ر صدور چکبه تاخیر دهای صوری در زمینه صدور فاکتورهای جعلی،  ایشان ضمن اشاره به فعالیت شرکت

ای داشت و از طرفی نیز صادقانه  گیرد نیز اشاره سازمان به علت عدم کفایت اسناد و مدارک رسیدگی که در اختیار مامور مالیاتی قرار می

 .توانستیم زودتر عمل کنیم گفت که در جاهایی ما می

حقوقی در خصوص دوبرابر شدن تفویض اختیارات به معاونین به مرادی معاونت اشخاص نژاد ضمن تایید فرموده آقای  در ادامه آقای یعقوب

ما هم به خودمان اطمینان داریم و هم به  ":درخواست فعاالن اقتصادی برای بیشترشدن تفویض اختیار پاسخ مثبت داد و عنوان کرد که

 ".کردن مشکالت است همکارانمان که بهرحال نیت او مرتفع

از برخوردهای نامناسبی که مناسب با  اشاره و اهلل در خصوص تسری برخورد خوب به بدنه سازمان ه فرموده آقای دکتر پورفتحسپس ایشان ب

دست کردن رفتار تمامی پرسنل سازمان را امری مشکل و نهایت تکریم و احترام را  نیست عذرخواهی کرد و یکشان یک فعال اقتصادی 

 .سازی در نحوه برخورد و تعامل خبرداد و آن را نسبت به گذشته بسیار بهتر ارزیابی کرد و از فرهنگ خواسته سازمان از ایشان خواند

اصال این کلمه توافق کلمه غلطی است و ماچیزی به عنوان  ":مدیرکل امور مالیاتی استان در خصوص فرهنگ سنتی مبتنی بر توافق گفت

های مستقیم را از حقوق  قانون مالیات 232الیات بر مبنای واقعیت موجود طبق ماده وی رسیدگی به تعدیل م ".توافق در سازمان نداریم

جهت رفع مشکالت را خاطرنشان کرد و اختصاص احترام و اعتبار برای  مودیان برشمرد و استفاده از حداکثر اختیارات قانونی سازمان در

کنند و شناخته شده هستند را امری ضروری خواند و افزایش درآمد نظام  واحدهایی که در نظام مالیاتی دارای پرونده هستند، شفاف کار می

دهند و یا کمتر از میزان واقعی مالیات  های سیاه و خاکستری اقتصاد یا اصال مالیات نمی مالیاتی را از محل مودیانی دانست که در الیه

 .است ها بسیار کمتر دهند که تعداد آنها در بخش صنعت و معدن از دیگر بخش می

خبر دادند و تاخیر در  شدن مشکالت فنی در اداره کل به بحث امتناع برای مرتفعای  اختصاص دادن وقت ویژه ازایشان در ادامه اظهاراتشان 

به که تاخیرها ها را صادقانه پذیرفت و ابراز امیدواری کرد  را ناشی از ناکارآمدی سیستمواحدهای صادراتی  ارزش افزوده استرداد مالیات

ها از اداره امور مالیاتی برای نظام  سازی سیاست تعامل در نقطه صفر در سازمان اشاره کرد و خروج پرونده حداقل برسد و در آخر نیز به پیاده

 دادرسی را یک امتیاز منفی برای سازمان برشمرد و برای حل مشکل انحراف معیار برگه تشخیص و تعدیل زیاد راهکار ایجاد تعامل در نقطه

حل این مشکل برای جلوگیری از اتالف  وسیله فرصت بیشتر رسیدگی توسط واحدهای رسیدگی تشخیص مالیات را راه صفر واحدتولیدی به

 .ها دانست هزینه
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امیدواری نژاد، باردیگر ضمن تشکر از تشکیل این جلسه و ابراز خوشبختی از اینکه در خدمت عزیزان حاضر در جلسه بودند، ابراز  آقای یعقوب 

گونه جلسات آمارهایی به عنوان خروجی ارائه شود که بتوانیم همدیگر را تحسین و تشویق کنیم و برای  بعد، بعد از تشکیل این کردند که من

  .همگی آرزوی سالمتی و توفیق در کار داشتند و با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد علیهماالسالم به عرایضشان خاتمه دادند

نژاد و معاونین محترمشان تشکر کردند و ابراز  اهلل، از همه عزیزانی که در جلسه حضور پیدا کردند، از جناب آقای یعقوب پورفتح آقای دکتر

تر در خدمت  شااهلل در جلسات تخصصی نژاد که فرمودند ان جلسات تداوم پیدا کند و به نقل قول از آقای یعقوبامیدواری کردند که این 

 .رداختند و برای همه عزیزان آرزوی توفیق داشتند و با ذکر صلوات جلسه را خاتمه دادنددوستان هستیم، پ
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 مصوبات جلسه
 ارسال جمع بندی مشکالت واحدهای صنعتی به سازمان امور مالیاتی .1

فعال شدن کارگروههای مشترک تخصصی فیمابین تشکل ها و اداره کل امور مالیاتی بمنظور رفع ابهامات در زمینه  .2

 وانین و مقررات مالیاتیق

مقرر گردید جلسه مشترکی فیمابین آقای زیبایی مدیر عامل شرکت آس تک و معاونین محترم اداره کل امور مالیاتی  .3

 .برگزار گردد

 


