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 دستورکار جلسه:

   و ابهامات اظهار واحدهای مسکونی1400بررسی احکام مالیاتی بودجه 

 

جشنبه مورخه نروز پ یخراسان رضو یکشاورز معادن و ع،یصنا ،یاتاق بازرگان کار، مالیات و تامین اجتماعی ونیسیکم نشست اولین

در  اعضای محترم کمیسیون جناب آقای مدبرنیا مدیرکل محترم مالیات خراسان رضوی و  با حضورصبح   8ساعت  02/02/1400

 .برگزار شداتاق بازرگانی  مرکزیمحل ساختمان 

 

 اتاق بازرگانی مشهد  اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی* آقای 

  سال اخیر برای شعار سال بر موضوعات تولید و مصرف داخلی و حمایت  ا  تولیتد تادیتد     10رهبری در مقام معظم

ها و پشتیبانی ا  این بخش تادید نموده اند. ما در  مینه ارسال موانع مربتو  بته   داشته اند و امسال نیز بر مانع  دایی

م و خوشبختانه در یکی دو سال اخیر فضای گف  و گو حو ه های مالیات، دار و تامین اجتماعی به مردز در حال تالشی

و تفاهم با اداره دل امور مالیاتی در استان با  بوده اما آنچه تقاضا داریم این اس  ده سا مان مالیاتی دشور نسب  بته  

ار ش »بخش تولید توجه بیشتری داشته باشد؛  یرا تفاوت فعالی  های تولیدی با دیگر اقدامات اقتصتادی، در ایاتاد   

 اس .« افزوده

    این روند، ایااد اشتغال و سود پرداختی به بانک ها را نیز به دنبال دارد وما بنگاههای اقتصادی رقمی ده به بانتک هتا

پردا یم، گاها چند برابر سودی اس  ده دسب می نماییم. ا  طرفی ایااد اشتغال و پرداخ  حقوق، موجب درآمتد  می

 اضای ما همراهی بیشتر اداره مالیاتی با بخش تولید اس .مالیاتی می شود. بنابراین، تق

 مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی استان* جناب آقای 

   سال، بودجه خراسان رضتوی   10ما توانستیم بودجه استان را تامین دنیم و پارسال اولین سالی بود ده پس ا  گذش

معوقاتی ده مربو  به ادارات بود، ا  طریق سا مان مدیری  و توسط همین استان تامین شد و این امر منار گردید تا 

 برنامه ریزی پرداخ  شود.

  هم ادنون تنها منبع درآمدی دول ، مالیات اس ، با توجه به تحریم های ظالمانه، منابع نفتی و ار ی ال م را در اختیار

ال گذشته در دل دشور تحقتق ختوبی داشتته    نداریم و بیشترین تکیه بر درآمدهای مالیاتی بوده و این منبع درآمد، س

 اس . 

  مودیان به ایتن موضتو     می باشد، نیمه اردیبهش  ماه امسال  99آخرین مهل  تسلیم اظهارنامه دوره  مستان سال

 توجه داشته باشند و حدادثر تا پانزدهم اردیبهش  ماه، اظهارنامه خود را ثب  نمایند. 
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 یل داده ایم و ا  مردم و فعتاالن اقتصتادی تقاضتا داریتم تتا در اتورت اطتال  ا         ای در حو ه فرار مالیاتی تشکاداره

 اطال  دهند.  1526فعالیتهای داللی و فرارهای مالیاتی، مراتب را به سامانه ارتبا  مردمی 

 دراتد   70ابتال  شتده،    99خردادمتاه   31شان تتا  در اردیبهش  ماه می توانیم برای افرادی ده برگه مالیات قطعی

ابال  شده باشد نیز، اگتر ظترف یتک متاه      99شان ا  یکم تیرماه خشودگی درنظر بگیریم و افرادی ده اوراق مالیاتیب

دراد بخشودگی می شوند. مودیان متی تواننتد ا  چنتین تستهیالتی     100مالیاتشان را پرداخ  درده باشند، مشمول 

 برای آن ها لحاظ نماییم. استفاده دنند تا در اردیبهش  ماه بتوانیم بخشودگی جرایم را 

 پرونتده در ستال    43 بایتد گفت   هایی ده مالیاتشان در خارج ا  استان پرداخ  می شتود،  پرونده شرد  در رابطه با

پرونده نیتز  7پرونده ارسال شده و در حال واول مالیات آن ها هستیم.  25گذشته در این خصوص وجود داش  ده 

اولی سهم استان ا  مالیات این شردتها هر ماه در خزانته استتان قترار متی     مربو  به مودیان بزرگ اس  ده مبلغ و

 گیرد. 

 مرشد، مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی * آقای مهران 

 اولین موضوعی دته   دارم،مربو  به قانون بودجه ا  مدیردل امور مالیاتی استان و معاونان ایشان  چندین ابهام و سوال

 می باشد. 97تا  87در بودجه مطرح اس ، عدم رسیدگی به موضو  مالیات بر ار ش افزوده سال های 

  قانون مکرر مالیاتی و الزام افراد برای اعالم لیس  امتال  ختود در ستامانه امتال  و استکان      54ماده  بعد  موضو 

اما نکته اینکه این سامانه بسیار دند و دارای قطعی های فراوان این اتفاق، مسئله مهمی در اخذ مالیات اس ؛  می باشد 

در این خصتوص نامته ای    پیشنهاد می شود می باشد و بسیاری ا  افراد در ثب  اطالعات خود دچار مشکل شده اند.

 تنظیم و ارسال شود تا فرا  بیشتری در نظر گرفته شود و مشکالت سامانه نیز مرتفع گردد

 اگر دارفرمایی مالیات ار ش افزوده را ندهد، سا مان باید استعالم دند اما دارفرمتا  ین می باشد ده سوال بعدی بنده ا

به استعالم ها پاسخ نمی دهد و این اقدام او، پیمانکار در این شرایط دچار مشکل می نماید. در ایتن  مینته چته بایتد     

 درد؟

  های اادراتی اس  ده سال مهم بحث معافی  مالیاتی فعالی : یکی ا  موارد باید گف درباره معافی  های مالیاتی نیز

 گذشته بخش دشاور ی و خدمات فنی مهندسی در این  مینه حذف شد. 

  واقعیت  ایتن    دتنم،  به آن اشتاره   می باشد ده بایدموضو  هزینه نکردن شرد  ها برای دفترنویسی، مسئله دیگری

سیار  یاد اس  و بعضا توجیهی برای دفتر مالیتاتی وجتود نتدارد.    اس  ده هزینه دفترنویسی برای افراد و شرد  ها ب

قانونگذار در این  مینه باید فکری اساسی دند و می توان ا  طریق استان به ستا مان در ایتن خصتوص پیشتنهادهایی     

 ارائه داد.
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 هتایی را  ه دغدغهآید دموضو  مالیات بر خودرو و اعدادی ده اعالم شد، مبحث دیگری در حو ه مالیات به شمار می

تومانی اعتالم دترد و قیمت      4200رقم  ده اس . دیوان محاسبات ار ش نرخ وارداتی ماشین آالت را براساس ار  

 درادی پیدا می دند.  60خودرو در این  مینه با آنچه در با ار وجود دارد، اختالف 

 ده به نظر می رسد باید در قانون به ممکن نبودن اخذ مالیات ا  تبلیغات رسانه های خبری هم موضو  دیگری اس  

 آن پرداخته شود. 

  میلیون تومان مبحث مهم دیگری بود ده مشخص نشد ا  دیگر سطوح حقوق، چته مقتدار    4معافی  مالیاتی حقوق تا

 بیشتری مالیات قرار اس  اخذ شود. 

 یان اس  ده ا  ابتتدای خردادمتاه   یکی ا  مهم ترین موضوعات رو  مالیاتی، بحث پایانه های فروشگاهی و سامانه مود

امسال باید اجرایی شود. سا مان امور  مالیاتی باید در این  مینه به سرع  وارد عمل شود و آمو ش های ال م را بته  

ها ارائه دهد. شرد  ها در  مینه این آمو ش ها بسیار مغفول مانده اند و اطالعاتشتان در ایتن   برداران این پایانهبهره

 ر دم اس  و یک ماه دیگر هم مهل  آن ها برای اجرای این بحث به پایان می رسد.رابطه بسیا

   خواهش ما این اس  ده منتظر آغا  به دار سامانه مودیان نباشیم و اداره دل امور مالیاتی دوره های آمو شتی ال م را

 در این  مینه هر چه  ودتر برگزار دند. 

 بتا اهتداف مالیتاتی فااتله داریتم،       باید گف تی در راستای شعار سال نیز در تشریح موانع دسب و دار در حو ه مالیا

بودجه جاری ا  عمرانی بیشتر اس ، اخذ مالیات با فرار بسیار همراه اس ، روند فرار سرمایه در حال تشدید است  و  

با تغییتر در   واحد مسکونی در تردیه توسط ایرانی ها خریداری شده اس ،  مان آن رسیده تا 1600در سال گذشته 

سیاس  گذاری و ایااد یک بهش  مالیاتی، به عنوان استراتژی، همه این رویه ها را تغییر دهیم و اقدامی موثر را رقتم  

 بزنیم.

     به نظر می رسد باید این بهش  مالیاتی ایااد شود تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی به مناطق محتروم برونتد و بته

 ی  اقتصادی بپردا ند و نگران مسائل مالیاتی نباشند.راحتی و بدون دغدغه به فعال

      مالیات بر عایدی ده به اورت مالیات بر امال  و اتومبیل و حتی خانه های خالی اعالم شده است ، مناتر بته فترار

سرمایه می گردد. همچنین، نفوذ قابل توجه سا مان امور مالیاتی بر هیات های حل اختالف مالیاتی باعتث دور شتدن   

قتانون   247ع دادرسی ا  عدال  مالیاتی اس . در این  مینه خواستار ااالح اساسی ساختار و تغییر بنیادین ماده مرج

 های مستقیم هستیم.مالیات

  های مستقیم بار دیگر دیتده  قانون مالیات 219در حو ه بخشنامه ها و آیین نامه ها، ساختار ممیز محور در آیین نامه

مادد ضرایب مالیاتی به شکل نامناسب آن به بهانته عتدم پتذیرش دفتاتر، عتدم تفتوی        می شود. همچنین، احیای 

اختیارات بخشودگی جرایم به استان ها و مدیران دل و ستاد تسهیل و نیز، عدم اعمال معافی  اادرات برای فعالی  

 ید.اادراتی ا  یک دشور ثالث به دشور ثالث دیگری، ا  جمله موانع دسب و دار به شمار می آ
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  های مستقیم و ظرفی  های آن برای جلتوگیری ا  ممیتز محتوری و اعمتال ماتدد      قانون مالیات 250توجه به ماده

 شرایط ویژه درونا در پیک چهارم در حو ه مالیاتی ا  جمله درخواس  های بخش خصوای اس .

 

 محمودیان مقدم، معاون حسابرسی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی* آقای 

   بحث خانه های خالی و مالیات ا  آن ها، چند سالی است    باید گف  خالی قانون اخذ مالیات ا  خانه های رابطه بادر

ده مطرح بوده و قانونگذار به دنبال استفاده ا  ظرفی  های مالیاتی برای مدیری  با ار اجاره اس . به طور دلی سامانه 

براساس دد ملی فعال اس  و پس ا  آن همه افراد می توانند ثب  اردیبهش   10فروردین تا  19امال  و اسکان، ا  

نام دنند. به نظر می رسد نرخ های مالیاتی در این  مینه با دارندگی ال م را ایااد دند. ا  طرفی، پیش بینی می شتود  

 .ده با توجه به اینکه موسسات بزرگی در  مینه مسکن سرمایه گذاری درده اند، این با ار بهبود یابد

 مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی استان*جناب آقای 

 در سال گذشته دستورالعملی بته دست  متا     باید عرض دنم، 97تا  87مالیات بر ار ش افزوده سال های  در رابطه با

 سا ی دردیم اما برای امسال هنو  تعداد پرونده هاییرسید و تعدادی ا  اوراق درباره مالیات بر ار ش افزوده را قطعی

ده باید در سامانه قرار بگیرد، به ما اعالم نشده و منتظر ابال  سا مان هستیم. با توجه به شترایط درونتا و دوردتاری    

هایی دته در ستای  ابتال  قطعتی شتان      سا ی را اناام نداده ایم. با این حال، آندراد داردنان، هنو  ابال  قطعی50

 اورت گرفته اس ، پرداخ  را اناام داده اند.

 مان امور مالیاتی به دنبال این اس  ده ا  اول مهرماه دائمی شدن مالیات بر ار ش افزوده را اجرایی دند اما هنتو   سا 

 به ما ابال  نشده و مورد تایید قطعی قرار نگرفته اس . در واقع، سا مان به دنبال واول ااولی مالیات اس . 

 ن اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضویاثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامی*آقای 

   شماری ا  فعاالن اقتصادی در  مینه پرداخ  مالیات بر ار ش افزوده به موقع اقدام درده اند اما بعد برای آن ها در

سیستم، بدهی اعالم شده اس  و پس ا  اینکه حقانی  خود را اثبات درده اند، اداره دل امور مالیاتی تادید دترده دته   

 قاضای بخشودگی جرایم ارائه دنند. باید ت

 مدبرنیا، مدیردل امور مالیاتی استان: 

      تا  مانی ده درخواستی اعالم نشود، امکان بخشودگی جرایم وجود ندارد. وقتی فرد در سیستم متا بته عنتوان بتدهکار

ریتق سیستتمی و   مالیاتی ثب  شده، باید براساس سیستم عمل شود و درخواستش را اناام دهد تا ستایر مراحتل ا  ط  

 توسط همکاران ما اناام بگیرد.

 امور مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی مشاورشامل، *آقای 

    آمو ش قضات برای ابال  رای در امور مالیاتی یکی ا  درخواس  های ماس . ا  طرفی این پرسش مطرح است  دته

 ا  اداره دل امور مالیاتی استان وجود دارد؟  آیا آمادگی جدا شدن هیات های حل اختالف
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 :مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی استان*جناب آقای 

   .مشکلی در این  مینه نداریم. این موضو  در اختیار دادگستری اس  اما ما هم موافق این قضیه هستیم 

 دفترنویستی بترای دستانی دته       بایتد عترض دتنم،   عدم تمایل برخی ا  فعاالن اقتصادی به دفترنویستی   در رابطه با

 شوند، موضوعی  ندارد.اظهارنامه خود را ا  طریق سامانه اجرایی می دنند و به سا مان متصل می

   در بحث ممیزمحوری، با ااالح قانون، رئیس امور مالیاتی اوراق تشخیص را امضا می دند. هر چند دارشناس باید بته

س امور مالیاتی در این  مینه تصمیم می گیرد و به دفعات شتاهد بتودیم   اورت میدانی تحقیق دند، اما در نهای  رئی

 ده گزارشات برگش  داده شده اس .

       در بحث شرو  بیماری درونا و خسارت های ناشی ا  آن نیز، رئیس سا مان مالیتاتی دشتور دیترو  نامته ای دربتاره

امیدواریم بتوانیم مستاعدت هتای ال م را داشتته    همراهی هایی ده می توانیم اناام دهیم به ستاد درونا ارسال درد و 

 شود و به مح  ابال ، ما آن را اجرا می دنیم.باشیم. نامه مذدور در ستاد بررسی می

 محمد قبول، عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی بخردیار *آقای 

  دشتیرانی هزینه متی شتود   درباره قراردادهای حق العمل داری باید گف  بخش  یادی ا  این مبالغ، برای پرداخ  به

اما اد دراد وجوه حق العمل داری مشمول مالیات می گردد. لذا ال م اس  تا در  مینه حمل و نقل و مالیتات ایتن   

 حو ه داری دارشناسی اورت گیرد. ما خواستار اجرای قانون و رای دیوان عدال  اداری در این موضو  هستیم. 

  دل امور مالیاتی خراسان رضویمحمودیان مقدم، معاون حسابرسی اداره:  

          در بحث حمل و نقل، در ارائه اسناد مدار  عملکرد ضعیفی اورت متی گیترد، اگتر استناد ارائته شتود، متی تتوان

 درخواس  ها در موضو  حق العمل داری را در دستور دار قرار داد. 

 سابقی، عضو هیات مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی استان*آقای 

   مالیات دارت های با رگانی موسوم به یتک بتار مصترف در یتک ستال اخیتر، چالشتی بترای اتحادیته          بحث مطالبه

 دارگزاران گمردی ایااد درده اس . 

  درخواس  اتحادیه در یکسال اخیر این بوده ده نماینده دارگزار به عنوان مطلع در هیات های حل اختالف حضور یابد

 و ما خواستار تحقق این موضو  هستیم.

 نسرین یوسفی عارفی، رئیس هیات مدیره پارت صنعتنم *خا

  97و  96اداره دارایی برای ار ش افزوده سال های  باید گف محاسبه مالیات بر ار ش افزوده شرد  ها  در رابطه با 

به گونه ای عمل می دند ده فقط بدهی شرد  محاسبه می شود اما طلب های آن سال های بنگاه محاسبه نمی گردد. 

ا  اداره دارایی طلب داشته باشد، این موضو  در پرداخ  بدهی هایش درنظر گرفته  96اقع، اگر شرد  ا  سال در و

 نمی شود.
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 :مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی*جناب 

   میلیارد تومان استرداد مالیات بر ار ش افزوده داشتته   350، 99میلیارد تومان استرداد و در سال  140، 98درسال

 ایم و سعی ما بر این اس  ده در این  مینه به رو رسانی اناام دهیم.
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