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 10/00/1000 تاریخ تهیه گزارش قوانین و رویه ها شناسه

 در حوزه کسب و کار این بخش مانع زدایی ها رابطه بادر  موضوعات بخش  تعاون  عنوان موضوع

 اتاق تعاون خراسان رضوی مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

  .جلسه دبیرخانه شورا در سال جاری مطرح گردید چهارمینموضوع در 

برای جمع بندی موانع موجود در حوزه کسب و کار و تولید در راستای تحقق شعار سال شورا  به برنامه دبیرخانه توجه با 

 شده ها، کارخانجات و دستگاه های اجرایی تخصصی انجام  از ابتدای سال مکاتباتی با تشکل های بخش خصوصی، کارگاه

 .ارائه گرددو تا موانعی که از نگاه دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی وجود دارد، 

به دبیرخانه شورا منعکس  اتاق تعاون استان و فعاالن این بخش، نکات پیشنهادی خود را برای رفع موانع کسب و کار

 . گردیدارائه در جلسه چهارم دبیرخانه  نمودند که

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 :قوانین و رویه های زیر از منظر اتاق تعاون دچار مشکالت در اجرا است

 :00قانون سیاستهای کلی اصل  3ماده  -1

بهه بهانهه نبهود بودجهه     که (  %00)میزان بیست درصد  بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی بهتخفیف حق

 .اعمال نمی شودمشوق بیمه ای و تخفیف حق بیمه سهم کارفرما جهت تعاونی ها  تحفیف الزم برای این 

 : قانون تامین اجتماعی 0۳ماده  -0

 حق بیمه قراردادها

 :قانون تامین اجتماعی در خصوص قراردادهای خرید و فروش آمده است 01در فصل دوم ماده 

قراردادهای خرید و فروش اجناس ، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصراً خرید یا  

 ور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بالمانع خواهد بود  نبوده و صد 0۳فروش باشد مشمول کسر حق بیمه ماده 

در قراردادهای تحویل گونه های گیاهی که با شهرداری منعقد می شود تولید کننده ملزم به ارائه محصول در محهل قیهد   

را نه  شده در قرارداد است و این مستلزم پرداخت هزینه حمل می باشد و در چنین شرایطی بیمه تامین اجتماعی قرارداد

و پرداخت حق بیمه می داند  بلکه مبلغ بیمه را از کل مبلغ قرارداد که شامل مبلغ فروش محصول  0۳تنها مشمول ماده 

هست کسر می کند در حالی که طبق قانون فقط بخش حمل و نقل باید شامل بیمه شود و نیز پیشنهاد می گردد حمهل  

 .خرید و فروش است از موضوع شمول حق بیمه خارج گرددو نقل کاال که امری اجتناب ناپذیر از قرارداد 

 :استفاده از بیمه اجتماعی کشاورزی  برای واحدهای کشاورزی -0

با توجه به هزینه های باالی کشاورزی و عدم تطهابق بها درآمهدهای حاصهل از فعالیتههای تولیهدی پیشهنهاد مهی گهردد          

ها مشغول فعالیت هستند بها اسهتفاده  از ایهن بیمهه ارزان قیمهت      کارفرمایان تولیدی که عمدتا در خارج از شهر و روستا

 .تمامی کارگران خود را بیمه نموده و در چنین شرایطی تکالیف بیمه تامین اجتماعی از این کارگاهها برداشته شود

ذار بدیهی است اولین گام برای اجرای چنین طرحی قبول سوابق بیمه ای مشهمولین بیمهه در ههر دو سهازمان بیمهه گه      

 .خواهد بود

 :مشترک فنی و درآمد 3بخشنامه  11عدم اجرای ماده  -0

اعضای هیأت مدیره کارگاههای دارای شخصیت حقوقی که حقوق دریافت می دارند در صورت تمایل به ارسهال لیسهت و   
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حقوق نسهبت بهه   پرداخت حق بیمه می توانند با ارائه درخواست کتبی پس از بررسی اشتغال به کار در کارگاه و دریافت 

 .اقدام نماید  ٪ 0۲درج نام خود در لیست کارگاه همانند سایر بیمه شدگان و با نرخ 

 بیمه مدیران در اتحادیه تعاونی ها-5

پیشنهاد می شود اعضای هیأت مدیره اتحادیه هایی که تعاونی های عضو آنها شامل معافیت حق بیمهه سههم کارفرمها تها     

نند از این معافیت در اتحادیه ها برای بیمه شهدن پرسهنل و اعضهای هیهأت مهدیره شهاغل       نفر می باشند نیز بتوا 5سقف 

 .استفاده نمایند

 00قانون سیاست های کلی اصل  11ماده  1عدم اجرای تبصره -1

درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج 

 .تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد( ٪05) درصد

در قانون تعاونی ثبت شده در اداره تعاون تعاونی متعارف نام دارد ولی برخی ممیزان برای عدم اجرای این قانون از تعاونی 

ی تعهاونی هها   ها نامه تایید متعارف بودن از اداره تعاون می خواهند و به طور کلی این قانون در اکثر پرونهده ههای مالیهات   

 اعمال نمی شود

 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تعاونی های مصرف کارکنان و کارمندان 50ماده  0عدم اجرای تبصره  -۲

. شهود گیهرد غیهر اجهاری تلقهی مهی     این قانون قرار مهی ( 0)امالکی که مجانا در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده 

گیهرد و سهازمانها ایهن مله  هها را در اختیهار       دولت در اختیار سازمان هایی قرار مهی امالکی که بصورت رایگان از طرف 

دهند در این شرایط کارکنان این سازمان بابت امالکی کهه در اختیهار گرفتهه انهد مشهمول مالیهات       کارکنان خود قرار می

ت ههای حقهوقی اقهدام بهه ابهراز      باشد و سازمان ها در قالهب مالیهات شخصهی   نیستند و نیازی به پر کردن اظهارنامه نمی

 .کننددرآمدوهزینه خود به دارایی می

درصهد   ۲5از  50طبهق مهاده   ... در صورتی که بابت درآمد حاصل از واگذاری غرفه به کاالهای تخصصهی مثهل موبایهل و    

 . درآمد مالیات اتخاذ می گردد

 اورزیقانون مالیاتهای مستقیم در مورد تعاونی های کش 100عدم اجرای ماده-۳

صد در صد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صهیادان،  

 .کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است

شد تها معافیهت اعمهال شهود و برخهی      برخی ممیزان اعالم می کنند که باید کلمه روستایی در نام شرکت وجود داشته با

قهانون مالیاتههای مسهتقیم کلیهه فعالیتههای       ۳1شرکتها با اتالف هزینه مجبور به تغییر نام شرکت شدند حال آنکه ماده 

منظور نوع فعالیت شرکتهاست که متاسفانه از سوی ممیزان  100کشاورزی را معاف از مالیات کرده است و حتی در ماده 

 .ه و در مورد اتحادیه ها نیز اجرا نمی شودتفسیر به رای شد

 مشکالت قانونی و اجرایی بان  ها

 اساسنامه بان  توسعه تعاون با نگاه ویژه به تعاونی ها ۲و  1عدم اجرای بندهای مواد  -3

دمات متاسفانه بان  توسعه تعاون علی رغم عنوان و اهداف خود در بدو تشکیل، نتوانست نیاز تعهاونی هها را مرتفهع و خه    

ویژه به بخش تعاون ارائه نماید و همچون سایر بانکها و بعضا سختگیرانه تر نسبت به ارئه تسههیالت بها تعهاونی هها عمهل      

 .گزارش های واصله از بان  در خصوص میزان تسهیالت پرداختی به بخش تعاون گویای این موضوع است. نمود 

 وثایق بانکی

ا متفاوت اسهت ولهی در نهایهت همگهی حمایهت بخهش بانکهداری کشهور را از         اگرچه مشکالت تامین وثیقه در تعاونی ه
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 .تشکلهای تعاونی می طلبد تا آنها نیز بتوانند از تسهیالت مورد نیاز خود استفاده کنند

سهال مهی باشهد، نمهی تواننهد وثیقهه        0تعاونی ها از اعضایی با حقوق برابر تشکیل می شوند و مدت تصدی هیأت مدیره 

ا در گرو بان  قرار دهند لذا پیشنهاد می شود تا سند ماشهین آالت و تجهیهزات نیهز بهه عنهوان وثیقهه       شخصی خویش ر

 .پذیرفته شود

پیشنهاد می شود برای تامین سرمایه در گردش تعاونی های مصرف برای خرید کاالهای تنظیم بازار کهه نیهاز فهوری بهه     

ا در اختیار تعهاونی قهرارداده و از محهل کهارتخوان تعهاونی هها در       واریز وجه است بان  بتواند به سرعت مبلغ مورد نیاز ر

 .ابتدای فروش محصول مبلغ تسهیالت پرداختی را برداشت نماید

در بخش تعاونی های مسکن علی رغم واریز وجوه سرمایه گذاری در بانکها ، اکنون بانه  هها ههیم حمهایتی در راسهتای      

 .تزریق سرمایه ننموده است رونق بخشیدن به ساخت پروژه های مسکن با 

 :نظر سایر اعضا حاضر در جلسه

در بحث اعمال معافیهت حهق    :حسین عاکفی، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی 

در واقع، ایهن  . بیمه برای اعضای تعاونی، اگر دولت بودجه و اعتبار آن را تامین کند، مشکلی برای اجرای این قانون نداریم

از طرفهی، دولهت در حهال    . بحث به تامین اعتبار موکول شده و تاکنون دولت تقبل هزینه ای در این زمینه نداشته اسهت 

در سایر معافیت های بیمهه ای نیهز   . برخی کارگاه ها و کم کردن بار مالی خود در مباحث بیمه ای استبرداشتن معافیت 

در بحهث قراردادههای خریهد و    . تامین اجتماعی هزینه ای انجام نمی دهد و دولت در حال پرداخت معافیت ها می باشهد 

است؛ در برخهی از ایهن مهوارد    ... ه ها، سم، کود وفروش نیز، قراردادهای زیادی وجود دارد که در بحث حمل و توزیع نهاد

اصل کار، حمل و توزیع است و رقم قابل توجهی از ناخالص کارکرد این قراردادها را موضوع حمهل و توزیهع تشهکیل مهی     

این در حالی است که در قانون اعالم شده قراردادهای صرفا خرید و فروش که نیاز به کهار اضهافه نداشهته باشهد یها      . دهد

در بحث کشاورزی نیز برای ی  محصول نمی توان دو معافیهت را  . رزش افزوده ای ایجاد نکند، مشمول حق بیمه نیستا

از طرفی برای کارگاه ها نیهز معافیهت بیمهه ای بهرای کارفرمها و مهدیران       . در مراحل کاشت، داشت و برداشت اعمال کرد

این معافیت قبال برای مدیران وجود . پرسنل اعمال می شود هیات مدیره پیش بینی نشده و تخفیف فقط برای کارگران و

کنیم و اگر اصالحیه ای برای قوانین تهامین اجتمهاعی    با همه این ها، آمادگی خود را اعالم می. داشته اما نهایتا حذف شد

 .تنظیم شود، با دید باز و مشورتی همکاری خواهیم کرد

یکی از نکاتی که تعاونی ها در اداره دارایی با آن برخهورد کهرده   : :ن رضوی نوروزبیگی، معاون اقتصادی اتاق تعاون خراسا

تعاونی متعارف آن گروه از تعاونی هایی است که در اداره کار ثبت می شود؛ امها اداره  . اند، بحث تعاونی های متعارف است

ر غیر این صورت تعاونی هها بهه عنهوان    کل دارایی اعالم می کند که برای متعارف بودن تعاونی، مدارک باید ارائه گردد؛ د

نیهز  قانون مالیات های مستقیم در مورد تعاونی های کشاورزی  100درباره عدم اجرای ماده . متعارف شناسایی نمی شوند

برخی از ممیزان اعالم می کنند عنوان روستایی حتما در عبارت تعاونی استفاده شود تا از معافیت اسهتفاده گهردد؛ حهال    

 .این قانون، تمامی فعالیت های کشاورزی را معاف از مالیات کرده است ۳1 آنکه ماده

در زمینه فعالیت های کشاورزی مشکل بسهیاری   :های مرزنشینان خراسان رضوی  یاسر فیضی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی

نیامهده اسهت،    100وجود دارد؛ به طور مثال، در حوزه اتحادیه تعاونی های مرزنشینان چهون نهام ایهن اتحادیهه در مهاده      

یکی از تاثیرات عدم ایفای تعهدات ارزی این است که آن صادرات را مشهمول مالیهات   . مشمول معافیت مالیاتی نمی شود

د؛ اما در مجموعه تعاونی های مرزنشینان صادرات امری الزامی است و قانون گذار الزام کرده کهه ایهن کهار انجهام     کنن می

این در حالی است که از زمان تحریم ها چون امتیازات ترجیحهی بهه   . شود و تعاونی ها بتوانند از معافیت ها استفاده کنند
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بابت این مالیات هم اکنهون پرونهده ههای    . دریافت این معافیت نشده اند کاالهای مرزنشینان تعلق نگرفته، آن ها موفق به

 .زیادی از اتحادیه ما در هیات های حل اختالف مالیاتی، گشوده است

به طور کلی در مباحهث قهانون گهذاری، اینکهه از     :معاون حسابرسی اداره کل امور مالیاتی استان  افشین محمودیان مقدم

در بحهث تعهاونی ههای    . اگر موضوعی در قانون ذکر شده، تکلیف ماسهت . ، موضوعیتی ندارداجرای قانون جلوگیری کنیم

متعارف اگر موردی هست اعالم شود تا ما پیگیری کنیم زیرا تاکنون مهوردی نبهوده کهه تعهاونی را بهه عنهوان نامتعهارف        

شود، مالیات باید دریافهت شهود زیهرا     درباره غرفه های تعاونی مصرف کارکنان نیز، اگر موردی اجاره داده. شناسایی کنیم

قهانون   ۳1در بحهث مهاده   . درآمدهایی به جز آنچه مربوط به رفع مایحتاج اعضا می شود، مشهمول حهق مالیهات هسهتند    

مالیات های مستقیم هم معافیت بخش کشاورزی در بخشنامه آمده و هیم مشکلی ندارد و به شرط رعایت ضوابط و ارائهه  

درباره تعاونی مرزنشینان ههم مها   . گذار درخواست ارائه اسناد کرده، این معافیت اعمال می شود نوناسناد در صورتی که قا

درباره این عنوان معافیتی در قانون ذکر نشده است و . توانیم اعمال کنیم هیم معافیتی را غیر از آنچه در قانون آمده، نمی

عاونی اتحادیه مرزنشینان با سودهای حهداقلی کهار مهی کننهد و     ت. تاکنون ابالغیه ای این درباره به دست ما نرسیده است

یکی از بهترین کارها برای اینکه مالیاتی پرداخت نشود یا کمترین مبلغ پرداخت شود، نگهداری دقیق از اسناد مالی است 

 .تا به حسابرس مالیاتی ارائه شود

ی اقدامات اجرایی در استان و ایجاد تعرفه برای یه   برای برخ :های مرزنشینان خراسان رضوی  مدیرعامل اتحادیه تعاونی

. کاال، باید اختیار قانونی در گمرک استان وجود داشته باشد؛ اما گمرک ایران در این زمینه ها تفویض اختیار نکرده اسهت 

 . تفاق می افتدنکته اینجاست که ما در گمرک کارشناسان باتجربه داریم اما باز هم تعبیر اشتباهی در زمینه تعرفه کاال ا

برخی از موارد در حیطه کاری مها نیسهت و برخهی از     :حسین حصاری، رئیس حوزه نظارت ستاد نظارت گمرکات استان 

در بحث تفویض اختیار اما میتوان برخی نکات را اجرایهی  . نکاتی که درباره تعرفه کاالها مطرح شد، در دسترس ما نیست

برخی موارد از گمرک ایران میتواند تفویض شود که هنوز اتفاق نیفتاده . گرددکرد و در صورت تفویض اختیار مشکل حل 

 .است

بان  توسعه تعاون بان  تخصصی و توسعه ای مربوط بهه   :مهدی امین بیدختی، مدیر بان  توسعه تعاون خراسان رضوی 

نقهدینگی بخهش تعهاون را    تاسیس شده و وظیفه خود میدانیم که تامین  00بخش تعاون است و در راستای اجرای اصل 

ما در سهال گذشهته   . درصدی تعاونیها در اقتصاد ملی برسیم 05انجام دهیم و همه تالش این بان  این است که به سهم 

در . درصهدی داشهتیم   50، رشهدی  3۳میلیارد تومان تسهیالت در خراسان رضوی پرداختیم که نسهبت بهه سهال     1۳00

درصد است و این نشان میدهد تسهیالتی که ما بهه شهرکت ههای     0.1میزان مطالبات غیرجاری، سطح استان خوب و به 

، بها  33ما در خراسان رضوی در کنهار تعهاونی هها هسهتیم و در سهال      . تعاونی و بخش خصوصی میپردازیم، مطلوب است

بارات خهود  این بدان معناست که هم اعت. درصد نسبت مصارف به منابع داشتیم 010پرداخت تسهیالتی که انجام دادیم، 

 .را هزینه کردیم و هم از بودجه استان های دیگر استفاده نمودیم

جلسات بندی  جمع

به تاریخ  کارشناسی

01/00/1000 

 ها واگذاری در هم که است نموده مکلف را ها دولت  دارد، وجود 00 اصل های سیاست اجرای در که تکالیفی موضوع-

 اقتصاد بخش در%05 حدود به تعاون بخش ارتقا و رشد برای بستر و زمینه هم و شوند قائل تعاون بخش  برای  اولویت

 سوی از حمایتی نگاه با که تعاون بخش توسعه و گذاری سرمایه های مشوق اجرای عدم  اینکه ضمن.گردد فراهم

 اجرایی های دستگاه توسط است شده تدوین تعاون بخش قانون ۲0، ۲1، 15، 13، 1۳ ، 1۲ ، 0 مواد در قانونگذار

 .گردد پیشنهاد گو و گفت شورای به زیر موارد گردید توافق بررسی و بحث از پس علیهذا گردد، نمی عملیاتی
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 در طرح ضمن  گردید مقرر تعاون بخش به ها واگذاری اولویت و 00 اصل های سیاست تکالیف اجرای موضوع( الف

 : گو و گفت شورای

 اجرای به نسبت تا شود تکلیف اجرایی دستگاههای همه به رضوی خراسان  محترم استانداری سوی از ای نامه طی -1

 .ورزند اهتمام بند این

 .گردد منعکس کشور کل بازرسی  سازمان جمله از نظارتی های دستگاه به مراتب -0

 .پذیرد صورت اجرا ضمانت پیشبینی تا منعکس موضوع استان نمایندگان  محترم مجمع به -0

 موارد در قانونگذار سوی از حمایتی نگاه با که تعاون بخش توسعه و گذاری سرمایه مشوقهای اجرای عدم با ارتباط در( ب

 گفت شورای به پیشنهاد و شورا در طرح ضمن  است گردیده مصوب تعاون بخش قانون ۲0 ، ۲1 ، 15 ، 13 1۳ ، 1۲ ، 0

 .شود  لحاظ فوق موارد برای اجرا ضمانت تا گردد پیشنهاد استان نمایندگان  محترم مجمع به مراتب  مرکز گو و

 عدم و( 00 اصل کلی های سیاست اجرای قانون 3 ماده) ای بیمه تصمیمات و ها حمایت از برخورداری عدم موضوع( ب

 :گردید مقرر مستقیم های مالیات قانون 100 و 100  مواد طبق  هابر اتحادیه و ها تعاونی مالیات های معافیت اعمال

 سنواتی بودجه در دولت توسط الزم منابع تامین عدم دلیل به دارد تاکید اجتماعی تامین کل اداره اینکه به توجه با( :ج

 گردید توافق نگیرد صورت ها تعاونی نظر مد مناسب پوشش با ای بیمه های حمایت امکان تا است گردیده موجب ساالنه

 پیشبینی جهت دولت به پیشنهاد برای  اجتماعی رفاه و کار تعاون وزارت و مرکز گوی و گفت شورای طریق از مراتب

 .شود لحاظ تا پیگیری ساالنه بودجه ضوابط در بودجه

 معاون محمودیان مهندس  آقای جناب توضیحات به توجه با مستقیم مالیاتهای قانون 100 و 100 مواد خصوص در( : د

 گردید توافق موجود های ظرفیت از استفاده برای پیشنهادی موارد انعکاس در استان مالیاتی کل اداره حسابرسی محترم

 و سازی شفاف شده مطرح موارد خصوص در استان تعاون اتاق و استان مالیاتی کل اداره بین جانبه دو های نشست در

 .آید عمل به الزم های مساعدت

 قانون 100 ماده در اینکه به توجه با مالیاتی های معافیت از نشینان مرز های تعاونی اتحادیه برخورداری عدم پیرامون(ه

 به گو و گفت شورای طریق از گردید مقرر لذا ندارد وجود نشینان مرز های تعاونی اتحادیه از نامی مستقیم مالیاتهای

 .گردد پیشنهاد دولت و قانونگذاری مراجع به استان نمایندگان مجمع

 از برخی در قبول قابل کارشناسی سطح به توجه با تهران در بویژه گمرکات متمرکزدر و طوالنی گردشکار موضوع(و 

 و واردات شدن طوالنی موجب مواقع از بسیاری در گمرکات اختیار تفویض عدم اینکه و رضوی خراسان جمله از استانها

 گردد پیشنهاد ایران گمرک به گو و گفت شورای در طرح طریق از گردید مقرر شود می مرزی تبادالت بعضا و صادرت

 .گردد تفویض رضوی خراسان استان به 11 ماده کارگروه جمله از اختیارات کلیه

 برای الزم منابع تامین  امکان عدم از استان تعاون اتاق مجموعه زیر های تعاونی و ها اتحادیه گالیه با ارتباط در( ز

 ؛ دارد را کشور دوم رتبه فعال های تعاونی داشتن  لحاظ به خراسان استان اینکه علیرغم تعاون بخش های تعاونی توسعه
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  میلیارد 1۳00 حدود بان  1033 سال منابع مجموع تعاون توسعه بان  شعب امور محترم ریاست توضیحات به توجه با

 لذا است یافته افزایش صد در 000 به 1033 سال در منابع به مصارف حدودا تعاون توسعه بان  که است بوده  تومان

 :گردید پیشنهاد  ندارد، را ها تعاونی به تخصیص برای. الزم منابع

 به نسبت گردد پیشنهاد وزارتخانه به استانداری طریق از استان در وزارتخانه مجموعه زیر 10 حدود به توجه با -1

 مجموعه زیر دولتی و  تخصصی بان  که تعاون توسعه بان  در وزارتخانه به وابسته های مجموعه حسابهای تجمیع

 .یابد افزایش دهی وام توان تا اقدام دارد قرار اجتماعی رفاه و کار ، تعاون وزارتخانه

 تعاون توسعه بان  نزد را ها تعاونی حسابهای همه گردند راغب ها تعاونی تا نمایند فراهم بستری تعاون اتاق و بان  -0

 .نمایند افتتاح

 منعکس شورا خانه دبیر به مراتب روز ده ظرف و پیگیری دو و ی  بندهای استان اجتماعی رفاه و کار تعاون کل اداره -0

 .گردد

 پیشنهادات

جهت تصویب به شورا ارائه جمعبندی نظرات، پیشنهاد زیر را دبیرخانه شورای گفت و گو با بررسی جمیع جهات و 

 : می نماید

 در هم که است نموده مکلف را ها دولت دارد که وجود 00 اصل های سیاست اجرای در که تکالیفیدر خصوص  -1

 در%05 حدود به تعاون بخش ارتقا و رشد برای بستر و زمینه هم و شوند قائل تعاون بخش  برای  اولویت ها واگذاری

 از حمایتی نگاه با که تعاون بخش توسعه و گذاری سرمایه های مشوق اجرای عدم  اینکه ضمن.گردد فراهم اقتصاد بخش

 اجرایی های دستگاه توسط است شده تدوین تعاون بخش قانون ۲0، ۲1، 15، 13، 1۳ ، 1۲ ، 0 مواد در قانونگذار سوی

 :پیشنهاد می گردد گردد، نمی عملیاتی

 به نسبت تا شود تکلیف اجرایی دستگاههای همه به رضوی خراسان  محترم استانداری سوی از ای نامه طی( الف

 .ورزند اهتمام بند این اجرای

 .گردد منعکس کشور کل بازرسی  سازمان جمله از نظارتی های دستگاه به مراتب از طریق شورای مرکز (ب

 قانونگذار سوی از حمایتی نگاه با که تعاون بخش توسعه و گذاری سرمایه مشوقهای اجرای عدم با ارتباط در (ج

 نمایندگان  محترم مجمع به، است گردیده مصوب تعاون بخش قانون ۲0 ، ۲1 ، 15 ، 13 1۳ ، 1۲ ، 0 موارد در

 .پذیرد صورت اجرا ضمانت پیشبینی تا منعکس موضوع استان

 عدم و( 00 اصل کلی های سیاست اجرای قانون 3 ماده) ای بیمه تصمیمات و ها حمایت از برخورداری عدم پیرامون  -0

و نظر به اینکه  مستقیم های مالیات قانون 100 و 100  مواد طبق  هابر اتحادیه و ها تعاونی مالیات های معافیت اعمال

 حمایت امکان ساالنه سنواتی بودجه در دولت توسط الزم منابع تامین عدم دلیل به دارد تاکید اجتماعی تامین کل اداره

 گوی و گفت شورای طریق از مراتبپیشنهاد می شود  وجود ندارد ها تعاونی نظر مد مناسب پوشش با ای بیمه های

 ساالنه بودجه ضوابط در بودجه بینی پیش جهت دولت به پیشنهاد برای  اجتماعی رفاه و کار تعاون وزارت و مرکز
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 .گردد پیگیری

 100 ماده در اینکه به توجه با مالیاتی های معافیت از نشینان مرز های تعاونی اتحادیه برخورداری عدم پیرامون -0

 مجمع به پیشنهاد می شود موضوع لذا ندارد وجود نشینان مرز های تعاونی اتحادیه از نامی مستقیم مالیاتهای قانون

 .گردد پیشنهاد دولت و قانونگذاری مراجع به اعالم تا  استان نمایندگان

 از برخی در قبول قابل کارشناسی سطح به توجه با تهران در بویژه گمرکات متمرکزدر و طوالنی گردشکار موضوع -0

 و واردات شدن طوالنی موجب مواقع از بسیاری در گمرکات اختیار تفویض عدم اینکه و رضوی خراسان جمله از استانها

 گمرک به ی مرکز و استانداریگو و گفت شورای طریق از پیشنهاد می گردد شود می مرزی تبادالت بعضا و صادرت

 .گردد تفویض رضوی خراسان استان به 11 ماده کارگروه جمله از اختیارات کلیه گردد پیشنهاد ایران

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 :صورتجلسه پیوست  -1

 01/00/1000مورخ  1000دبیرخانه شورای گفت و گو در سال  0صورتجلسه ( الف

 00قانون سیاستهای کلی اصل  3اده م -0

 قانون تامین اجتماعی 01و  0۳اده م -0

 مشترک فنی و درآمد 3بخشنامه  -0

 .معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارندقانون  -5

 00سیاستهای کلی اصل قانون  11اده م -1

 مستقیم های مالیات قانون -۲

 اساسنامه بان  توسعه تعاون  -۳

 تعاون بخش قانون -3

 


