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 دستورکار جلسه: 

 طرح و بررسی مسائل و مشکالت مالیاتی حوزه تجارت استان 

 

 اهم موارد مطرح شده:

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ابتدای این جلسه ضمن 

ی یعقوب نژاد مدیرکل امور آقا حضور یادی از آن مرحوم،عرض تسلیت به مناسبت درگذشت کارآفرین برتر استان مرحوم هاشمیان و 

های ریاست جمهوری این کشور های اخیر امریکا و سرکشیجلسه را با نقد سیاست خیر مقدم گفته و ایشانمالیاتی استان و معاونین 

 آغاز کرد. ،که سبب برخی نامالیمات و بازخوردهای جهانی شده است

برابر شرایط  های دشوار جنگ و تحریم ایران بیان کرد که ایران دروری سالآوی در ادامه مسائل اخیر قطر را خاطرنشان کرد و با یاد

ایران آمادگی همکاری و ارسال کاال به این کشور  ،نامساعد اقتصادی و سیاسی همواره محکم بوده است و اکنون در شرایط بحران قطر

 را دارد.

کمیسیون با بیان اینکه فضای انتخابات باعث شد تا سایه سنگین سیاست، اقتصاد را تحت الشعاع قرار دهد و باید تالش کنیم تا  رئیس

سایه مسائل سیاسی از روی نیازهای اقتصادی کشور برداشته شود، اضافه کرد: اکنون سه مشکل اساسی در کشور داریم که بیکاری، 

ت تنها مرتبط به دولت نیست و بحث نظام جمهوری اسالمی است چون اگر نتوانیم این سه مشکل را فساد و فقر است و این مشکال

 بسیار جدی در آینده مواجه خواهیم شد.های سامان دهیم با چالش

طوری که  کرد: متاسفانه امروز فساد نهادینه شده و زشتی آن از بین رفته است، بیکاری نیز به معضل اساسی تبدیل شده، به تأکید وی

جوانان تحصیلکرده کشور حاضر هستند با مبالغ بسیار کم مشغول به کار شوند، حال زمان آن رسیده تا هر کس کاری از او ساخته است 

 در این زمینه ورود پیدا کند و کمک به حل این مشکالت اساسی را باید از مسائل سیاسی و جناحی جدا کنیم.

در انتخابات قرار دادند، رأی  ای برای کسباد معضالت جامعه از جمله فساد و بیکاری را دستمایهروشنک با اشاره به اینکه برخی افر

میلیونی  45هزار تومانی نه بگویند، همچنین حضور  200گفت: مردم ایران نشان دادند که به حدی از آگاهی رسیده اند که به یارانه 

 درصدی نداریم. 4منتخب نشان داد که در جامعه جمهور  رئیسرأی  میلیون 24مردم در انتخابات و کسب 

روشنک در ادامه با اشاره به موضوع جلسه که طرح مسائل مالیاتی بود، گفت: با وجودی که صادرات از پرداخت مالیات معاف است اما 

 استان خواهد بود. برخی از بازرگانان استان در این زمینه با مشکالتی مواجه هستند که کمک به آنها کمک به اقتصاد کشور و

 :به طرح مشکالت خود پرداختند یدکنندگانجلسه بازرگانان و تول یندر ادامه ا

ه عملکرد آنها در باب از جهت حرکت اداره مالیات و شیو ضمن تشکر عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان نبی زاده

اضافه کردن آنها و  ،زایی هستند اما در اوضاع اقتصادی کنونی نگهداری پرسنلواحدهای تولیدی به دنبال اشتغالاخذ مالیات گفت: 

سرپا به نحوی ها در تالش هستند تا سود و زیان سر به سر شود و شرکت را تولیدی حتی صادرات دیگر توجیه اقتصادی ندارد و فقط

مالیات بر ارزش اخذ ام شود. وی افزود جا با فاکتور انههمچنین طبق خواسته اداره مالیات سعی شده تمامی خرید و فروش دارند. نگه

  و حجم مناسب سرمایه در گردش از بین نرود. ها بر عهده تولید کننده نباشدتا تمام هزینهای باشد به گونهافزوده باید 

از مشکالت  یکیرا  یاتیکشاورز به سازمان امور مال یصادرکنندگان زعفران استان، ارائه کد مل هیاتحاد رئیس ،یریغالمرضا م

 یاقدام به اخذ کد مل یاتیدر نظام مال یسازشفاف وراستان به منظ یاتیصادرکنندگان زعفران عنوان کرد و افزود: اداره کل امور مال
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د به خو یمختلف از ارائه کد مل لینبود، چرا که کشاورز به دال یسازشفاف یبرا یراه درست نیاما ا کردیکشاورز از صادرکننده م 

 وجود دارد. مچنانمشکالت آن ه ود کهب یگریشخص د یکننده امتناع داشت و صادرکننده ناچار به استفاده از کد ملصادر

علی اصغر پورفتح اهلل، عضو هیئت نمایندگان اتاق نیز در ادامه اظهار کرد: در اینکه فعاالن اقتصادی باید مالیات بپردازند شکی نیست 

تر است و خراسان رضوی های کشور سختر استاند مبنی بر اینکه قوانین در استان خراسان رضوی نسبت به سایای وجود داراما شائبه

پرداخت بیشتری در مالیات دارد، همچنین به تازگی پدیده مشاوران مالیاتی باب شده که شامل ممیزین بازنشسته مالیاتی هستند و 

 هایی را به وجود آورده که نیاز به پیگیری دارد.کنند حرف و حدیثدریافت میوجود این افراد و مبالغی که جهت مشاوره 

درصد مالیات بر ارزش افزوده از سوی  97.5، پرداخت ت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیزفیروز ابراهیمی، دبیر خانه صنع

صادرکرده  دیده شده شرکت صادراتی کاالیی را اهاًتولیدکنندگان را یکی دیگر از مشکالت موجود در حوزه مالیات دانست و ادامه داد: گ

گرفته و فرد از این موضوع اطالع نداشته اما به عنوان مجرم شناخته شده و نباید صادرات آن صورت میکه شامل مباحث خاصی می

عاف است و فرد انگیزه جرم شده و جرائمی برای وی لحاظ و حتی به اداره آگاهی نیز کشیده شده است، از آنجا که صادرات از مالیات م

 نداشته نیاز است با این کارآفرینان برخورد بهتری در رسیدگی به مسائل صورت بگیرد.

 

کشور کنند،  وانند ارز را واردترخصت، یکی از صادرکنندگان پوشاک نیز در ادامه با بیان اینکه به دلیل تحریم ها صادرکنندگان نمی

یافتی غ صدور کاالی خود مجبور است از طریق سایر کشورها اقدام کند که در برخی اوقات مبلغ درگفت: صادرکننده برای دریافت مبال

ندارد ملزم به  تواند فاکتور الزم را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد و چون توجیه الزم راشود و نمیبه حساب شخصی فرد واریز می

 شود.پرداخت مالیات می

 سوی دیگر اعضا به شرح زیر طرح شد:همچنین سواالت مختلف از 

 های مالیاتی استفاده کنند. توانند از معافیتکنندگان میچند درصد تولیدهای صنعتی، های شهرکدر خصوص معافیت -

 بسیار سخت است.های ساختمانی دفاتر رسمی شرکت تائید ،های عمرانیبا توجه به پراکندگی فاکتورهای مربوط به پروژه -

 شود در هیات سه نفره تعاونی ها، حتما یک نفر از اتاق تعاون باشد.پیشنهاد می -

ها ابتدا بر عهده پارک علم و فناوری بوده و استقرار در پارک ضامن مسئولیتبا توجه به اینکه های دانش بنیان شرکتدر خصوص  -

ای بین این دو تغییر متولی فاصله است،دانش بنیان بودن آنها بوده است و سپس در اختیار معاونت ریاست جمهوری قرار گرفته 

 شود.افتاده که به شرکت هم مربوط نبوده اما حتما در این فاصله زمانی مالیات گرفته می

شود و به محض ورورد به سالن گمرک، سیستم مالیاتی در جریان اقدامات است. با توجه گمرک ثبت می انکارگزاراطالعات کلیه  -

برگذار گردد و شرایط ای ای ممیزی استان آشنا نیستند، در خواست داریم تا با گروهی از ممیزان جلسههبه اینکه برخی از مجموعه

 کاری برایشان توضیح داده شود.

های حقوقی شوید طبق قانون تجارت مسئولیتها، وقتی از شرکتی خارج میداری و هیات مدیره شرکتدر خصوص بحث سهام -

ماند. بحث مالیاتی برای شرکت پیش آمده در زمانی که نه سهام دار شرکت بودیم می کیفری باقیهای شود اما مسئولیتمنتقل می

ن شرکت شود که به خاطر پیشینه آشود، مشخص میو نه عضو اتحادیه و حق امضا هم نداشتیم اما وقتی به دارایی مراجعه می

 ما گرفته شده است.های جلوی فعالیت
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، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در پاسخ به مشکالتی که از سوی صادرکنندگان و تولیدکنندگان عنوان در ادامه جلسه یعقوب نژاد 

های اقتصاد مقاومتی یعنی شده بود، اظهار کرد: برای حل سه مشکل اساسی کشور که همان فقر، بیکاری و فساد است باید سیاست

مدهای نفتی و تکیه بردرآمدهای داخلی و در آخر مبارزه با فساد و مخصوصا فساد کاهش وابستگی به درآ ،تکیه بر توان و تولید داخلی

 ها باید به سمتی باشد که زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد فراهم شود.را اجرایی کنیم، بنابراین جهت گیری در حوزه بانکی

اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی باشد، تصریح کرد: بهترین درآمد داخلی، درآمد مالیاتی است که  صرفاًوی با بیان اینکه نباید 

برای کسب درآمد نیست ای کند، در حقیقت مالیات وسیلههای جاری کشور را تامین میمبتنی بر درآمد، ثروت و مصرف است و هزینه

 های اقتصادی است.و ابزار اعمال سیاست

مالیاتی این است که باید مالیات را با کمترین هزینه و حداکثر فعالیت اصلی سازمان امور های ی از سیاستکرد: یک تأکیدد یعقوب نژا

فعاالن اقتصادی دریافت کرد و بیشتر فعالیت سازمان برای شناسایی فرارهای مالیاتی باشد تا با حداکثر رضایتمندی زمینه تولید و 

 اشتغال فراهم شود.

های بخش بر اینکه اعتقاد داریم برای رفع مشکالت مالیاتی باید ارتباط سازمان با تشکل تأکیدامور مالیاتی خراسان رضوی با  مدیرکل

خصوصی افزایش پیدا کند، عنوان کرد: موضوعی که در ارتباط با ارائه فاکتور عنوان شد باید گفت که در اصالحیه جدید مالیاتی ذکر 

داریم فعاالن اقتصادی مدارک مستند از خرید  تأکیدارنامه و دفاتر خود را به ممیزان مالیاتی نشان دهند بنابراین شده که افراد باید اظه

 خود داشته باشند.

باشد که می یعقوب نژاد ادامه داد: باید توجه داشت که فاکتور اساس کار مالیات بر ارزش افزوده است و همانند چک در وجه حامل

دهد و با توجه به فاکتورهای سوری که وجود دارد، اگر به این موضوع توجه نکنیم ممکن است بخشی از درآمد ه میخریدار به فروشند

 دولت در این حوزه از بین برود.

های مالیات ستانی مالیات بر ارزش افزوده است که امیدواریم با اصالحیه مالیات این موضوع برای وی یادآور شد: یکی از روش

ان حل و فصل گردد، همچنین اعتقاد داریم که استرداد پول حاصل از مالیات صادرات باید به عنوان حق قانونی به صادرکننده تولیدکنندگ

 بازگردد.

 بیان کرد:مدیر کل امور مالیاتی در پاسخ به سایر موارد 

 .از کاشت، داشت و برداشت است و از پرداخت مالیات معاف هستند انمد کشاورزآاصل در -

های مستقیم قانونی برای معافیت تعاونی در نظر گرفته شده و فعالیت تعاونی باید منطبق بر این قانون باشد معافیت 133قانون در  -

 ها بهره مند شود.تا از معافیت

ات کند تا به عنوان ناظر در جلسدر نظام دادرسی مالیاتی هرکسی از تعاونی که معرفی شود اداره مالیات برایش حکم صادر می -

 حضور یابد.

ها اگر که از مرجع ذی صالح مجوز الزم را داشته باشند از معافیت این شرکت های دانش بنیان،در خصوص معافیت شرکت -

 توانند بهره مند شوند.می

ها با اداره مالیات لینک دی که مالیات در زمان اون قطعی شود باید در پرداخت مالیات شرکت کند. سامانه ثبت شرکتؤهر م -

وردی بوده که بدهی اگر م شود وها بدهی را پرداخت نکند، در سامانه آنالین ثبت میدی از شرکتؤهستند و به محض اینکه یک م

 گزارش شود. ،ت مدیره ثبت نشده اما بعدا درخواست شدهن هیئآدر زمان 
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های حوزهمالیات توسط درصد مالیات استان توسط حوزه تولید، آمار صحیحی نیست و گزارش کامل پرداخت  5/97پرداخت  - 

  موجود و قابل ارائه است. مختلف

های اخیر در انتهای جدول امور مالیاتی است. در سال گذشته رتبه استان خراسان رضوی از لحاظ رتبه مالیات ستانی در سال -

ها در نظر هایی که برای استانبوده و تمام سهم مالیات %88بوده و در استان خراسان رضوی  %97مالیاتی کشور  تحقق درآمد

که در هر استان وجود دارد و  های اقتصادی و منابع اقتصادیشود براساس تولید ناخالص داخلی استان، گردش فعالیتگرفته می

 باشد.سوابق مالیاتی می

 

یه صادرکنندگان خراسان رضوی در پایان جلسه اظهار کرد: اینکه ارزش افزوده باید از مصرف کننده دریافت شود اتحاد رئیسروشنک، 

سال این موضوع را در مجلس پیگیری کردیم اما جلوی  2گردد و بحث کشور مطرح است، البته ما نمی موضوعی است که به استان باز

 این کار را فعال گرفته اند.

 

  مصوبات جلسه:

ی یعقوب نژاد مقرر گردید آقاطرح سواالت مختلف و پاسخ گو بودن جناب  با توجه به استقبال اعضای کمیسیون و .1

جهت بررسی مسایل مالیاتی هماهنگی الزم جهت تشکیل جلسه مشترک کمیسیون صنعت و معدن با حضور ایشان 

 صورت پذیرد.حوزه تولید و معدن 

 مان امور مالیاتی از طریق کمیته مصوب کارگروه توسعه صادراتارسال مشکالت اعضای کمیسیون به ساز .2
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