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 10/6/1400 تاریخ تهیه گزارش رویه  شناسه

 عنوان موضوع
هاد جدرخواست عدم تعلق مالیات مبادله با غیر عضو در رابطه با تکالیف تعاونی های دامداران از سوی سازمان 

 کشاورزی

 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

  جلسه دبیرخانه شورا در سال جاری مطرح گردید. همینهجدموضوع در 

درخواست عدم تعلق مالیات مبادله با غیر عضو در رابطه با تکالیف تعاونی های دامداران از سوی سازمان موضوع 

ان به دبیرخانه شورا منعکس و در جلسه کارشناسی اتحادیه تعاونی کشاورزان دامداران است توسط کشاورزیجهاد 

 .دبیرخانه شورا مورد بررسی قرار گرفت

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

برخی از فعالیتهای مرتبط با بخش کشاااورزی در تشااکلهال تکلیف وزارت جهاد کشاااروزی اساات که به ینها تحمی    

شود. به طور مثالل در توزیع نهاده های دامی و کودل افرادی به تعاونی ها برای خرید ین نهاده ها معرفی می  شوند   می

؛ اما نکته ای که در این میان وجود دارد ندها اختیاری در این زمینه ندارکه به نوعی تکلیف سااازمانی اساات و تعاونی

 شود. عاونی و اتحادیهل مشمول مالیات میاینکهل مبادله این کاالها با افراد غیرعضو ت

 نظرات اعضا حاضر در جلسه:   

ر اگ:مجید مهدویل مدیرعام  اتحادیه دامداران خراسان رضوی در تشریح مشکالت مالیاتی تشکلهای بخش کشاورزی      

اجازه نمیدهد  بخواهیم همه این افراد را عضو تعاونی کنیمل دچار مشک  میشویم؛ زیرا دروهله نخستل اساسنامه به ما       

که همه این افراد را به عضاویت تعاونی دریوریم. برای اینکار باید اسااسانامه را ترییر دهیم که کاری ساخت و زمانبر     

شک  درون           شاورزی این م ست که با هماهنگی و تفاهم بین اداره ک  امور مالیاتی و جهاد ک ضای ما این ا ست. تقا ا

 کز کشور مطرح شود و در ینجا با اصالح قوانین و مقررات برطرف گردد.استان مرتفع گردد یا اینکه موضوع در مر

وحید معمرل معاون مالی اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران خراسان نیز گفت: ما نمیتوانیم کارخانجاتی که    

ضویت تعاونی دریوریم. نکته دیگر اینکه اداره دارایی درباره ان  ضای تعاو به ینها نهاده میدهیم را به ع نی  تقال کاال به اع

 هم گاها ایراداتی را مطرح میکند.

ستان از         ست که هم درون ا شنهاد ما این ا ستان نیز اظهار کرد: پی ضا رفیعیل قائم مقام مدیرعام  اتحادیه دامداران ا ر

شیم. ما            صالح قوانینل به دنبال ین با شود و هم از تهران برای ا ضوع پیگیری  سهی  این مو ستاد ت انیم نمیتو طریق 

شود و مجمع برگزار گردد تا        تعاونی ضمن اینکه داراییهای تعاونی باید به روز  ضو تعاونی خود کنیم.  صرف را ع های م

ضافه نماییم.     ضای جدید را ا شخص بود اما به ما در هنگام       15بتوانیم اع سانتره مبلری م سال پیش کارمزد انتقال کن

از مدتی این رویه اصااالح شااد. امیدواریم موضااوع امروز هم به همین ترتی  محاساابه مالیات ایراد میگرفتند که بعد 

 مرتفع گردد.

سااه سااال پیش این موضااوع را مطرح نمودیم؛ از  : فریدون کافیل مدیرعام  اتحادیه کارخانجات خوراک دام اسااتان 

با امور مالیاتیل   همان زمان مشااک  وجود داشاات و طی هماهنگی با سااازمان جهاد کشاااورزی و مکاتبه این سااازمان

سال      صورت مقطعی مرتفع گردید. از اواخر  شک  به  ضوگیری در تعاونی 1395تا  1388م صورت نمی ل ع گرفت و   ها 

 با اقدامات فراوان توانستیم بار دیگر عضوگیری کنیم زیرا عضوگیری در تعاونی پروسه ای طوالنی دارد. 1395در سال 

ساله را مرتفع کرد و طی مدت           شاید بتوان این م شدل  شته با سازمان مالیاتی وجود دا  2ماه تا  18اگر تعام  الزم با 

ساااله ای که عضااویت در تعاونی زمان میبردل با هماهنگی با این سااازمانل درخواساات نمود که این وضااعیت را در    
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میتوانند با فروش نیم درصد از سهام خود به کارخانه های    ها محاسبات مالیاتی مدنظر داشته باشند. از طرفیل تعاونی   

خوراک دام و نیز اصالح اساسنامه و برگزاری مجمعل کارخانه را به عضویت اتحادیه دریورند. میتوانیم در مدت اجرای     

شد. همزمان میتوان موضوع را از مرکز پی      شته با  گیری نموداین پروسه از امور مالیاتی بخواهیم که همکاری الزم را دا

سهمیه نهاده دارند. اگر به ینها اعالم کنیم که       ستان  صالحات الزم در قانون اعمال گردد. کارخانه خوراک دام در ا تا ا

در سااهام اتحادیه دامداران یا گاوداران سااهیم شااوندل ینها از خدماتی که از اتحادیه خوراک دام دریافت میکنندل مبرا 

 ا تحت پوشش اتحادیه کارخانجات خوراک دام با حداق  سهام عضو کرده ایم.کارخانه ر 40میگردند. هم اکنون 

سبه مالیات در این       ضوی: قانون به ما اجازه عدم محا سان ر شین محمودیان مقدمل معاون اداره ک  امور مالیاتی خرا اف

شخیص علی الراس در این کا    ست که از ت صله بگیر انتقاالت را نمی دهد. کمکی که می توانیم بکنیم این ا یم. این ر فا

انتقاالت سود جزئی دارد و صفر است یا نزدیک به صفر؛ بنابراین مالیات ین هم صفر یا نزدیک به صفر میشود و مبالغ    

 کمی محاسبه میگردد. از طرفیل در بحث قانونل رویکرد سازمان مالیاتی کشور بر توسعه معافیت ها نیست.

شورای گفت و گو:  لبافی ضویت       رییس دبیرخانه  ضو را به ع ضوع فروش نهاده های دامیل افراد غیرع اگر بتوان در مو

تعاونی دریوردل روند امور قانونمندتر خواهد بود. مشااکلی که هساات اینکه در بساایاری از مواردل جهاد کشاااورزی به   

ه ها   انتقال نهاد   ها برای انجام اموری تکلیف میکند و در قبال این تکلیفل رقمی را پرداخت نمیکند. در بحث        تعاونی 

شوندل عدد مالیاتی          ضو نمی شوند تا معاف از مالیات گردندل یا اگر ع ضو تعاونی  بین تعاونی و افرادل این افراد یا باید ع

ستان امکان          ضوعی در ا ست اگر مو شت؛ نخ سته ای داخلی و خارجی نو کمی به ینها تعلق گیرد. در این زمینه باید ب

بین امور مالیاتی و جهاد کشااروزی ح  کنیم و در بخش دیگرل موضاوع را از مرکز    ح  و فصا  داردل در قال  تعام  

ست.         شور بر پرداخت مالیات ا ست و رویکرد در ک شور در حال حذف ا پیگیری نماییم؛ البته معافیتهای مالیاتی در ک

ضویت افراد در تعاو            صالح فرایند برای ع ضوع را از مح  ا ساله مو شی از این م شد در بخ نی پیگیری کنیم. در قرار 

بخش دیگرل محاساابه رقمی جزئی برای انتقاالت و محاساابه مالیات براساااس ین را پیگیری نماییم. نکته سااوم اینکه 

برای اصالح قانونل موضوع را به مرکز منعکس کنیم. منفعت تشک  هم در این موضوع و پیشنهادات باید مدنظر قرار       

شخ  گیرد. اهداف تعاونی شکی ل م شوند. پیش بینی      ها از ت شکی  می ضای خود ت ست. ینها برای ارائه خدمات به اع ص ا

میکنیم که اگر در قال  کارگروهی بین جهاد کشاااورزی و اداره ک  مالیاتیل موضااوع را پیگیری کنیمل مساااله درون  

 استان مرتفع گردد.

 

 جلسهبندی جمع

به تاریخ  کارشناسی

11/05/1400  

ی حسب تکالیف ابالغ ، تعاونی کشاورزی دامداران استان خراسان رضوی اعالم نموده استنظر به اینکه اتحادیه 

از  ی شود وبرخی از خدماتی که به اعضای تعاونی داده م ،دستگاه اجرایی ذیربط )سازمان جهاد کشاورزی استان(

تحویل  ه،دتعیین شمزدهای ر عضو تعاونی به همان ترتیب و کارغی عینا به اعضاء مالیات معاف می باشد، میبایست 

بر اساس قوانین و مقررات  جاری مالیاتی  نمایند، اما در مواقعی که تعاونی به غیر عضو خدماتی را ارائه می نماید، 

و حسب تکالیف  ءدر صورتیکه  این افراد با همان  کارمزدهای اعضا ،مالیات آن را بپردازدمکلف است  ،کشور

ی دهند  م زیادی دارد، لذااصوال افراد ترجیح  می کنند  که برای  تعاونی هزینه هایدستگاه اجرایی خدمات دریافت 

وضوع م ضمن طرح ،مقرر شد  حت و تبادل نظربپس از علیهذا  ،که عضو نبوده و از خدمات تعاونی ها استفاده کنند 

 در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  به شرح ذیل اقدام گردد:
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 هادج سازمان) اجرایی دستگاه کمک با نمایند تالش رضوی خراسان دامداران و  کشاورزی تعاونی اتحادیه(الف 

 بخش و تدول گوی و گفت شورای محترم عضو کافی دکتر آقای جناب تجربیات از استفاده با و استان کشاورزی

 میماتتص قالب در  ها تعاونی عضویت به خدمات کننده دریافت عضو غیر افراد پذیرش زمینه  استان خصوصی

 .نمایند اقدام...(  و اساسنامه) اصالحاتی به نیاز صورت در بعضا یا و مجمع

 غیر به خدمات ارایه بر مبنی ها، تعاونی به(  کشاورزی جهاد سازمان) اجرایی دستگاه تکالیف به مربوط موضوع( ب

 الیاتیم امور کل اداره مساعدت و  کشاورزی جهاد سازمان پیگیری با اعضاء برای شده تعیین های نرخ همان با عضو

 لحاظ هب خصوص این در الزم های مساعدت و بررسی نظر مورد تعاونی و  خصوصی بخش تشکل دعوت با و استان

 گردد مطرح شورا در نتیجه و پذیرد صورت استانی داخل مشکل رفع

 رایب فروشی خرده و فروشی عمده های شاخص تخصیص  چگونگی پیرامون شده ارایه توضیحات به عنایت با(ج

  رند،دا حقیقی و حقوقی اشخاص از اعم ، کاال توزیع و تامین عوامل که مجازی صدهای در و پخش  ضرایب تعیین

 اناست کشاورزی جهاد سازمان انعکاس و رضوی خراسان دامداران کشاورزی اتحادیه پیگیری حسب  گردید مقرر

  فروشی مدهع ضرایب از استفاده ضوابط و نامه آئین آن، ذیربط خانه دبیر طریق از  نظارت عالی هیات کمیسیون به

 مورد فروشی خرده و  فروشی عمده تشخیص های شاخص و دامداران های تعاونی با ارتباط در فروشی خرده و

 .گیرد قرار نگری باز و بررسی

 وصیخص بخش و دولت گوی و گفت شورای طریق از مراتب قانونی اصالحی پیشنهادات لحاظ به گردید مقرر(د

 با و جراییا دستگاه تحکم با عضو غیر به  خدمات ارائه موضوع قانونی صورت به تا گردد پیشنهاد مرکز به  استان

 .شود لحاظ عضو با عضو معامله قالب اعضادر معمول های نرخ همان

 میزان به عضیو  غیر خدمات ارایه های نرخ افزایش موضیوع  گردید مقرر شیده  داده توضییحات  به عنایت با( ح

سی    های هزینه سایر  و مربوطه مالیات سا شاورزی  جهاد سوی  از ا سیون  اختیارات  چارچوب در و ک  عالی کمی

 شود پیگیری نظارت

 پیشنهادات

ا مالیات مبادله ب درخواست اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان مبنی بر عدم تعلقموضوع پیرامون  

پیشنهاد ات به شرح  زیر مورد  با تکالیف تعاونی های دامداران از سوی سازمان جهاد کشاورزی غیر عضو در رابطه

 :تایید و تصوی   دبیرخانه قرار گرفت و مقرر شد در جلسه شورا ارائه گردد

  هایدستگاه کمک با  رضوی خراسان دامداران و  کشاورزی تعاونیشرکت های  اتحادیهمقرر شد ،  -

 وعض غیر افراد پذیرش زمینهو تشکل های مربوطه  از جمله سازمان جهاد کشاورزی استان  اجرایی

 ورتص در بعضا یا و مجمع تصمیمات قالب در  ها تعاونی عنوان عضو به را  خدمات کننده دریافت

 عضویت افراد جدید برطرف گردد.فراهم نموده تا مانع موجود با ...(  و اساسنامه) اصالحاتی به نیاز
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 دستگاه فتکالی به مربوط موضوع برای حل و فصل مقطعی استانی تا رفع مانع قانونی در ارتباط با   -

 یها نرخ همان با عضو غیر به خدمات ارایه بر مبنی ها، تعاونی به(  کشاورزی جهاد سازمان) اجرایی

 امور لک اداره مساعدت و  کشاورزی جهاد سازمان پیگیری با توافق گردید  اعضاء برای شده تعیین

 الزم فعال بعمل آید های مساعدت ،استان مالیاتی

 مربوطه مالیات میزان به عضو غیر خدمات ارایه های نرخ افزایش موضوع کشاورزی جهادسازمان  -

 ایندنماجرایی و  پیگیری نظارت عالی کمیسیون اختیارات  چارچوب در و اساسی های هزینه سایر و

 غیر هب  خدمات ارائه موضوع قانونی صورت به تا پیگیری گردد از طریق شورای گفت و گوی مرکز  -

 ضوع با عضو معامله قالب معمول مالیاتی اعضادر های نرخ همان با و اجرایی دستگاه تحکم با عضو

 .شود لحاظ

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه
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