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دستورکارجلسه:
 بررسی و ارائه پیشنهادات به منظور اصالح ضرایب مالیاتی بخش کشاورزی

اهم موارد مطرح شده:
 -1در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر مظفری ،دبیر محترم کمیته تخصصی دام و طیور ضمن عرض خیر مقدم به اعضاء حاضر در جلسه به
دستور کار جلسه گذشته کمیته اشاره نمودند و گفتند :اتحادیهها و تعاونیهای بخش کشاورزی علی رغم معافیت از پرداخت مالیات بر اساس
ماده  81و  133قانون مالیاتهای مستقیم ،با مشکالت زیادی در این زمینه مواجه میباشند .همچنین بخش کشاورزی به عنوان بخشی است
که تولید در آن از ریسک باالیی برخوردار است و تأمین نهادههای بخش کشاورزی نیز با مشکالت زیادی مواجه است.
 -2ایشان در بخش دام و طیور با اشاره به سرانه تعیین شده مصرف گوشت در برنامههای توسعهای ( 28کیلو) بیان نمودند :سرانه مصرف واقعی
گوشت در کشور بین  23-18کیلو می باشد و بخش تولید در کشور این ظرفیت تولید را دارا میباشد ولی به دلیل وضعیت بد اقتصادی کشور
سرانه مصرف پایین تر از میزان تعیین شده است.
 -3مشمولیت مالیات معامالت اتحادیهها با غیر عضو ،عدم وجود نماینده متخصص بخش کشاورزی در هیأتهای حل اختالف مالیاتی ،تعیین
قیمتهای دام و طیور به ویژه مرغ ،به صورت تعزیراتی توسط سازمان صنعت معدن و تجارت از مشکالت مالیاتی بخش کشاورزی عنوان شد.
 -4اصالح ضرایب مالیاتی در بخش کشاورزی با توجه به سود حاصله در این بخش از ضروریات میباشد.
 -5در ادامه جناب آقای یاحقی جانشین معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی بیان نمودند :زنجیرههای تولید سبب میشود تا از
نوسانات قیمت محصوالت جلوگیری شود و حذف واسطه هاو تنظیم قیمت بازار نتیجه آن خواهد بود .اما روند خرید و فروش در این زنجیره
با مشکالتی مواجه است.
 -6کارشناس محترم سازمان جهاد کشاورزی ،جناب آقای جنتی در ادامه بیان نمودند :داشتن نگاه قانونی به کاهش ضرایب مالیاتی بخش
کشاورزی ضروری است .بررسی ضرایب مالیاتی به منظور اصالح ضرایب نیازمند برگزاری جلسات کارشناسی از تمام حوزههای ذیربط با اعضاء
ثابت میباشد تا بتوان تصمیم گیری درست و سریع اتخاذ نمود.
 -7جناب آقای رضوی خبیر :مدیرعامل محترم شرکت تعاونی کشاورزان مشهد بیان نمودند :اتحادیهها و تعاونیهای بخش کشاورزی به صورت
خودگران فعالیت دارند و هزینهای برای دولت نداشته و اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونیهای کشاورزی و روستایی به طور کامل بر فعالیت
آنها نظارت دارد و تعاونیهای بخش کشاورزی از شفافیت مالیاتی خوبی برخودارند.
 -8پس از اظهار نظرات اعضاء حاضر در جلسه جناب آقای محمودیان،رئیس محترم امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
بیان نمودند :استاندارهای جهانی در حوزه مالیات در کل دنیا وجود دارد که تمامی تعاونیها و اتحادیه ها ،بر اساس استانداردهای موجود
صورت وضعیت مالی خود را به اداره کل امور مالیاتی ارسال میکنند .ضریب مالیاتی شامل سود پیش بینی شده از فعالیت به همراه بخشی از
جرائم را شامل میشود.
 -9اصالح ضرایب مالیاتی سال گذشته انجام شد و به طور قابل توجهی در دفترچه ضرایب مالیاتی سال  95که در تاریخ  96/6/6به سازمانهای
ذیربط از جمله اتاق بازرگانی ارجاع داده شد ،کاهش داشته است .پیشنهادات اصالح ضرایب هم در بخشهای مختلف توسط نمایندگان
معرفی شده از سازمانها در جلسات برگزار شده در اداره کل امور مالیاتی به جمع بندی رسید و به تهران جهت تأیید نهایی ارسال شده
است.
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 -10پیشنهاد شد با توجه به اینکه جدول ضرایب مالیاتی سال  95تهیه و پیشنهادات اصالح ضرایب هم از استان ارسال گردیده است.در صورت
عدم امکان بررسی مجدد ضرایب بخش کشاورزی در سال جاری ،بررسی اصالح ضرایب برای سال  96انجام پذیرد.

مصوبات جلسه
مقرر گردید جلسه کارشناسی و بررسی اصالح ضرایب مالیاتی بخش کشاورزی برگزار گردد و پیشنهادات اصالح ضرایب مالیاتی ارائه شود تا از طریق
اتاق بازرگانی به اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی ارجاع داده شده و پس از آن جهت تأیید نهایی به تهران ارسال گردد.

اعضای حاضر در جلسه:
آقایان :مظفری ،یاحقی ،جنتی ،رضازاده ،رضوی خبیر ،شیردل ،محمودیان ،طاهری
خانمها :سبزواری

