
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

شورامصوباتوجلسهصورتفرم 

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

استانداردفتر:محل نشست12,00:ساعت خاتمه10:ساعت شروع 26/05/96:تاریخ جلسه 41:شماره نشست 

جلسهدستور

: پیش از دستور جلسه

-----------

:دستور جلسه

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-

مصوبات چهلمـین جلسـه شـوراي گفـت و گـوي دولـت و بخـش        5ارائه گزارشی از نتایج تشکیل کارگروه موضوع بند -

اوراق تسویه خزانه و سایر توافقات انجام شده در دبیرخانهصدورفرآیندخصوصی استان در خصوص

.)بدلیل اتمام زمان جلسه مطرح نشد(ارائه گزارشی از چگونگی فعال سازي واحدهاي تولیدي تحت تملک بانک ها-

.)بدلیل اتمام زمان جلسه مطرح نشد(:طرح مباحث مالیاتی شامل-

 هاي مستقیمقانون مالیات 147ماده 3روند اجراي تبصره
 قانون مالیات هاي مستقیم مرتبط با شرکت هایی که در چارچوب مـاده  149ماده 1روند اجراي تبصره

قانون تجارت141
:طرح مباحث تامین اجتماعی شامل-

مبناي محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی
چگونگی کسر میزان حق بیمه از قراردادهاي مشارکتی انبوه سازان با شهرداري
درصد تخفیف سهم بیمه کارفرمایی نظام صنفی کشاورزي 20ونگی اعمال چگ

جمع بندي و مصوبات-
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وضعیت حضور و غیاب جلسه

دولت-الف

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نمایندهنام و نام خانوادگی 

حاضر)رئیس شوراي استانی(استاندار علیرضا رشیدیان1

حاضراستانبرنامه و بودجهسازمانرئیسرضا جمشیدي2
حاضرامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلسید مهدي رمضانی3
حاضررئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانراضیه علیرضایی4
امید جیواننمایندهکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمدیر محمود احمدي5

محمدرضا اورانینمایندهرئیس سازمان جهاد کشاورزي استانمجتبی مزروعی6

حاضراستانيهابانکهماهنگیشورايدبیرمحمود منصوري7
حاضرمدیرکل امور مالیاتی یحیی یعقوب نژاد8
حاضرکل تامین اجتماعی استانمدیر سید محسن نظام خیرآبادي9

مجلس شوراي اسالمی-ب

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

غایبنماینده مجلسحسین مقصودي1
غایبنماینده مجلسحمید بنائی2
غایبنماینده مجلسمحمود نگهبان سالمی3

غایبنماینده مجلسدکتر گرمابیحمید4
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قوه قضائیه-ج

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

علیرضا سروش امیننماینده)یا معاون(استاندادگستريکلرئیسعلی مظفري1

غایباستانمرکزدادستانغالمعلی صادقی2

)رؤساي اتاق ها(تعاونی و خصوصی-د

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1

حاضراستانتعاوناتاقرئیسمجتبويسید حسین 2

حاضراستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی 
نماینده

حاضررئیس خانه صنعت،معدن و تجارت استان حسینیحسن1

حاضرعضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضويیزدانبخش...عبدا2

حاضرعضو هیات مدیره کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع واهريجمحمدرضا3

حاضرعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي محمدرضا توکلی زاده4

حاضرعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزياحمد زمانیان5

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون طرقبهابويهادي6

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون خوشخومرتضی7

8
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شهرداري و شوراها-هـ

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

سید احمد اکبرپورندهینمااستانمرکزشهر شهردارسید صولت مرتضوي1

غایباستاناسالمیشورايرئیسکمال سرویها2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

معاون هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضويمروج الشریعهمحمد مهدي1

معاون اقتصادي اداره کل اطالعات استان خراسان رضويجناب آقاي بوستانی2

استانداري خراسان رضويمدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصاديرسولیانعلی3

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمعاونمیرشاهیشکوه4

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان ورئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويروشنکمحمدحسین5

استانساختمانرئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و پژوم محمود6

رئیس محترم هیات مدیره نظام صنفی کشاورزي خراسانموسوي نژادسید حسین7

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزي خراسان رضويحاجیانمحمد8
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

جلسـات شـوراي   منظمتشکیلتوجه ویژه ایشان به و و داراییامور اقتصاديزحمات جناب آقاي دکتر طیب نیا وزیر محترم -
.مورد تقدیر و سپاسگذاري قرار گرفتدر کلیه جلسات حضور ایشان وگفت و گوي دولت و بخش خصوصی کشور 

مورد کارشناسی دقیق قرار گرفته است و از این جهـت  موضوعات مطرح شده در شوراي گفت و گوي استان در چند ماه اخیر -
.استان در کشور بسیار پیشرو بوده استشوراي

:موارد زیر مورد توجه و مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم و کابینه پیشنهادي است-
ارائه برنامه اقتصادي دولت در چهار سال آینده-1
کاهش تصدي گري دولت و انجام واگذاریهاي الزم-2
توجه ویژه به تولید ملی و برنامه ریزي در جهت تقویت آن-3
حریک تقاضا از طریق توسعه صادرات ت-4
دقت الزم و نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین سیاستهاي پولی و مالی-5
ایجاد عدالت مالیاتی-6
زمینه سازي بهبود محیط کسب و کار و ایجاد بستر مناسب و امن براي حرکت سریع بخش خصوصی-7

در هاشهرستانبه در استانها و نیز تفویض اختیارات مدیران کلاختیارات به استانداران و توزیع اختیارات در کشور و تفویض -
.کاهش مراجعات به مراکز و کاهش هزینه ها بسیار حایز اهمیت است

توسعه متوازن هر سه بخش صـنعت،معدن  انتظار بخش خصوصی از وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزیر جدید این وزارتخانه -
.و تجارت در آینده است

مصوبات چهلمین جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخـش  5گزارشی از نتایج تشکیل کارگروه موضوع بند ارائه ) ب
صدور اوراق تسویه خزانه و سایر توافقات انجام شده در دبیرخانهخصوصی استان در خصوص فرآیند

مصـوبات ایـن جلسـات    %70حـدود  انجـام شـده   ياز طریق توافق و گفتگـو در جلسات دبیرخانه شوراي گفت و گوي استان-
.بصورت توافق بین بخش دولتی و خصوصی صورت گرفته است

در پی اجراي مصوبه پنجم، چهلمین جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصـی اسـتان خراسـان رضـوي مـورخ      ) ب -1
خصـوص فرآینـد   در خصوص موضوع ارائه پیشنهادات اصـالحی در ": مبنی بر اینکهدر خصوص اوراق تسویه خزانه05/05/1396

روز بعـد از برگـزاري ایـن جلسـه،     10صدور اوراق تسویه خزانه، مقرر گردید با عنایت بـه اهمیـت موضـوع حـداکثر ظـرف مـدت       
کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه شوراي گقت و گوي دولت و بخش خصوصی استان به نمایندگی از این شورا با حضور نماینـدگان  

تصادي و دارائی ،اداره کل امورمالیاتی و نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی مرتبط تام االختیار سازمان امور اق
با این موضوع تشکیل و نسبت به بررسی فرآیند صدور اوراق تسویه خزانه و پیشنهادات دبیرخانه شوراي گفت و گو اقدام نماینـد و  

دولت و بخش خصوصی استان از طریق اسـتانداري و شـورا بـه وزیـر     پیشنهادات نهایی شده به عنوان مصوبه شوراي گفت و گوي
کارگروه مذکور در تـاریخ  ".محترم امور اقتصاد و دارایی و رئیس شوراي گفت و گوي دولت وبخش خصوصی کشور منعکس گردد
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:جهت تصویب در شورا در جلسه ارائه گردیدتوافقی زیر و مواردتشکیل گردیدمرداد ماه 10

یرش هزینه تنزیل اسناد خرانه اسالمی که در فرابورس مورد معامله قرار گرفته است بـه عنـوان هزینـه هـاي     مقرر شد پذ-1
قابل قبول مالیاتی توسط اداره کل امور مالیاتی استان و شوراي گفت وگوي کشور پیگیري شود و عیناً پیشنهادات توسـط  

.اداره کل امور مالیاتی به دفتر فنی در تهران ارسال گردد
در آیین نامه اجرایی اوراق تسویه خزانه، امکان تهاتر با بدهی هاي واحدهاي پیمانکار که دولت بـه آنهـا بـدهی دارنـد، بـه      -2

.به صراحت قید شودنیز سازمان تامین اجتماعی 
فـت وگـو   پیگیري مستمر موضوعات مرتبط با این اوراق و فرآیندهاي مرتبط با آن به عنوان دستور کار دبیرخانه شوراي گ-3

.در نظر گرفته شود
رفتار سیستم مالیاتی در خصوص تسویه بدهی هاي مالیاتی از طریق پرداخت نقدي مالیات و از طریق تهاتر و صدور اوراق -4

تسویه بصورت یکسان باشد و در استفاده از اوراق تسویه و تسویه بدهی مالیاتی، جـرایم مالیـاتی قابـل بخشـش کـه وفـق       
اختیارات مدیر کل امور مالیاتی استان می باشد، بخشودگی کل این جرایم از طریـق شـوراي گفـت و گـو     قانون در حوزه 

.این موضوع در راستاي افزایش متقاضیان استفاده از این اوراق است. مورد پیگیري قرار گیرد
به حوزه هاي مالیاتی اداره کل مقرر شد توسط اداره کل امور مالیاتی استان صورتجلسه صدور اوراق  تسویه خرانه بایستی -5

.و شهرستانهاي تابعه استان ابالغ گردد تا امکان استفاده از این توافقات در سطح استان فراهم شود
به منظور کاهش هزینه هاي تردد به مرکز و تفویض برخی از اختیارات ملـی بـه اسـتان مقـرر شـد پیگیـري شـود تـا در         -6

دولتی در یک استان قرار دارند، فرآیند اوراق تسویه خزانه تا مرحلـه صـدور در اسـتان    مواردیکه دستگاه طلبکار و بدهکار 
.انجام شود و کل فرآیند اعم از بودجه استانی و ملی به استان تفویض شود

توافق گردید تا از طریق اداره کل امور مالیاتی، اداره کل امور اقتصاد و دارایی و شـوراي گفتگـو موضـوع قابلیـت پـذیرش     -7
.و قابلیت خرید دین مورد پیشنهاد و پیگیري قرار گیرد) تضامین(خزانه به عنوان وثایقاسنادبودن

تسري استفاده از ظرفیت اوراق تسویه خزانه جهت پروژه هاي غیر عمرانی و چالش هاي آن با دعوت از جناب آقاي دکتـر  -8
.داکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه داري کل کشور برگزار شو

میلیار تومان از بدهی هاي دولت  به بخش خصوصی با مطالبات دولتی به بخش خصوصی تهاتر شـده  5در سال گذشته حدود -
.قابل قبول نیستریالهزار میلیارد 125سایر استانها عملکرد خوبی دارد ولی نسبت به تبه نسباگرچهو استان در این رابطه 

با توجـه بـه شـرایط مـودي اسـتعالمات الزم از مرکـز اخـذ و رونوشـت آن بـه          گی جرایم در مورد تسویه اوراق خزانه و بخشود-
.دبیرخانه شورا ارسال خواهد شد

کمیته تهاتر سازمان تامین اجتماعی در مرکز به بررسی پرونده ها می پردازد و تا پایان هرماه درخواست ها مـورد بررسـی و در   -
.صورت تکمیل مدارك تهاتر انجام می شود

مصوبات و توافقات صورت گرفته در دبیرخانه شوراي گفتگو در حوزه مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده اتحادیه هتل ) ب-2
:به شرح زیر در جلسه مطرح گردیدداران و انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردي و زیارتی استان

فعاالن شاغل در صنف هتل داران، صرفاً عملکرد مالك عمل قـرار  در ارتباط با نحوه مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده -1
نگیرد بلکه موارد همچون نرخنامه، درصد اشغال، ظرفیت اشغال، دوران پیک و غیر پیک، تخفیفات داده شده به مسافرین 

.و محدودیت زمانی مد نظر قرار گیرد
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:خراسان رضويدر خصوص دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردي و زیارتی استان -2
اقدام مـی نماینـد از ماخـذ    ..... دفاتري که به ارائه خدمات فروش بلیط هواپیما یا قطار براي شرکت هاي هواپیمایی و )الف

.کارمزد دریافتی، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون بوده و مالیات و عوارض متعلقه از کارمزد دریافتی مطالبه گردد
ژانس هاي دیگر جهت تکمیل تورهاي مسافرتی با ارائه قرارداد فی مـابین، مالیـات و عـوارض    در خصوص خدمات به آ) ب

.متعلقه از ماخذ کارمزد دریافتی محاسبه گردد
شامل خدمات ویزا، اجراي تورهاي خارجی، هتل، غـذا و  ( دفاتري که اقدام به ارائه خدمات گردشگري به مشتریان خود)ج

ي داخلی و خارجی نمایند، ماخذ مورد محاسبه مالیات و عوارض از مبلغ کـل صورتحسـاب   از طریق برگزاري تورها) گشت
که توسط آژانس براي مشتریان به صورت جداگانه صـادر گردیـده اسـت،    ) با رعایت موارد معاف و مشمول(هاي ارائه شده
.محاسبه گردد

مـودي ابـالغ نشـده، مبنـاي تصـمیم گیـري       برگ هاي تشخیص عملکرد قطعی و ارزش افزوده که تا کنون قطعی و به )د
.د باشد/1506/260تفاهمنامه شماره 

انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردي خراسان رضوي، اتحادیه هتـل داران مشـهد و اتحادیـه هتـل آپارتمـان      -3
الیاتی بـوده و در صـورت   داران و مهمانپذیران مشهد به عنوان نمایندگان قانونی صنف مورد نظر در مراجعه به اداره کل م

.هرگونه اتخاذ تصمیم در این خصوص، از تشکلهاي مذکور دعوت بعمل آید
گردشگري و مالیات، جهت انجام توفقات الزم در ایـن  حوزه پیرو برگزاري جلسات دبیرخانه شوراي گفت و گو و طرح مباحث -

ضور روساي اتحادیـه هـاي   مالیاتی کشور در مشهد و با حازمان اموراز معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده سبا دعوت رابطه 
.مرتبط موضوع بررسی و راهکارهاي الزم اندیشیده شد

:به شرح زیر در جلسه مطرح شدتوافقات صورت گرفته در دبیرخانه شورا در حوزه اصناف) ب -3
بـه میـزان دهانـه واحـد تجـاري و      متر و طـول آن 1,4کالبد تابلو معرف کاربري براي واحدهاي تجاري به عرض حداکثر -1

متر به طوري که حـد بـاالي   2متر باشد، عرض تابلو شناسایی حداکثر 3همچنین براي واحدهایی که ارتفاع آن بیشتر از 
.تابلو از سطح معبر از شش متر تجاوز ننماید

صنفی و کیفیت تابلوهاي مذکور LEDتوافق گردید مسئولیت تایید و استانداردسازي رنگ هاي مورد استفاده در تابلوهاي -2
.توسط اداره کل استاندارد استان صورت پذیرد

:طرح مباحث تامین اجتماعی شامل) ج

مبناي محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی
هـاي پروانـه صـدور هنگـام درصـد پروانـه در  15صورت یکجا و به ماخذ بهرااجتماعیتأمینتوسطکارگرانبیمهحقاخذ-

فعاالن این حـوزه معتقدنـد کـه   . استاجتماعیتأمیندر حوزهساختمانصنعتفعاالنوسازانانبوهمشکالتازساختمانی،
بـه زیـادي مـالی بـار مبلـغ اینپرداختپیشزیراشونداخذومشخصپروژهفیزیکیپیشرفتمیزانبراساسبایدوجوهاین

کـه قعـالیتی بـراي رانقـدینگی ازبسـیاري حجمنیز بایدگذارسرمایهوشودمیکارپیشرفتمانعوکندمیواردگذارسرمایه
اسـاس بـر سـاختمانی هايپروانهدرکارگرانبیمهبپردازد و بهتر است که میزان حقاجتماعیتأمینبهصورت نگرفته،هنوز
.گردداخذومحاسبهنفرروزوزیربنامتراژ



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

 مشارکتی انبوه سازان با شهرداريچگونگی کسر میزان حق بیمه از قراردادهاي
هایی مانند شهرداري یکی از مشکالت انبوه سازان بـا تـأمین اجتمـاعی اسـت،     سازان با بخشبحث قراردادهاي مشارکتی انبوه-

.نمایدزیرا این اداره کل چنین قراردادهایی را به شکل پیمانکاري تلقی و بر این اساس حق بیمه دریافت می

 درصد تخفیف سهم بیمه کارفرمایی نظام صنفی کشاورزي 20چگونگی اعمال
، نمایندگان مجلس، بندي به ماده واحده الیحه بودجه آن سال اضافه کردند که براساس آن تمامی 90در اردیبهشت ماه سال -

و 1361نفـر مصـوب   5کشاورزان عضو نظام صنفی کشاورزان، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایی تا 
هـاي  راي مدت یک سال با تامین مالی دولت به مرحله اجرا درآمد اما در سالاین مصوبه ب. تغییرات و الحاقات بعدي آن شدند

قانون مذکور اجرایـی  . بعد چون منبع مشخصی براي سهم کارفرما که مقرر بود توسط دولت تأمین فراهم شود، تامین نگردید
. نشد

مشمولین نظام صنفی کشاورزي در نظـر  معافیت92، 91، 90به صراحت در آیین نامه مذکور و در  قوانین بودجه سال هاي -
تخفیف سهم بیمه کارفرمایی شـوند، ایـن در حـالی اسـت اداره کـل تـامین اجتمـاعی ایـن         % 20گرفته شده است که شامل 

.سهم بیمه کارفرمایی دریافت می کند% 27مشمولیت را در حال حاضر در نظر نگرفته و 
.، سازمان تامین اجتماعی این قانون را اجرا خواهد نمودتامین منابع الزم توسط دولت وفق قانوندر صورت -
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مصوبات

استانی

:و مقرر شدقرار گرفتشوراتوافقات انجام شده در دبیرخانه شوراي گفت و گو به شرح زیر مورد تصویب) الف
گرفته است به عنوان هزینه پذیرش هزینه تنزیل اسناد خرانه اسالمی که در فرابورس مورد معامله قرار -1

هاي قابل قبول مالیاتی توسط اداره کل امور مالیاتی استان و شوراي گفت وگوي کشور پیگیري شود و 
.عیناً پیشنهادات توسط اداره کل امور مالیاتی به دفتر فنی در تهران ارسال گردد

به عنوان دستور کار دبیرخانـه  پیگیري مستمر موضوعات مرتبط با این اوراق و فرآیندهاي مرتبط با آن -2
.شوراي گفت وگو در نظر گرفته شود

رفتار سیستم مالیاتی در خصوص تسویه بدهی هاي مالیاتی از طریق پرداخت نقدي مالیات و از طریق -3
تهاتر و صدور اوراق تسویه بصورت یکسان باشد و در استفاده از اوراق تسویه و تسـویه بـدهی مالیـاتی،    

قابل بخشش که وفق قانون در حوزه اختیارات مدیر کل امور مالیاتی اسـتان مـی باشـد،    جرایم مالیاتی 
این موضوع در راسـتاي  . بخشودگی کل این جرایم از طریق شوراي گفت و گو مورد پیگیري قرار گیرد

.افزایش متقاضیان استفاده از این اوراق است
راق  تسـویه خرانـه بایسـتی بـه حـوزه هـاي       توسط اداره کل امور مالیاتی استان صورتجلسه صـدور او -4

مالیاتی اداره کل و شهرستانهاي تابعه استان ابالغ گردد تـا امکـان اسـتفاده از ایـن توافقـات در سـطح       
.استان فراهم شود

به منظور کاهش هزینه هاي تردد به مرکز و تفویض برخی از اختیارات ملی به استان پیگیري شـود تـا   -5
بکار و بدهکار دولتی در یک استان قرار دارند، فرآینـد اوراق تسـویه خزانـه تـا     در مواردیکه دستگاه طل

.مرحله صدور در استان انجام شود و کل فرآیند اعم از بودجه استانی و ملی به استان تفویض شود
تسـري اسـتفاده از ظرفیـت اوراق تسـویه     همایشی با موضـوع  با هدف استفاده از ظرفیت هاي موجود -6

هاي آن با دعـوت از جنـاب آقـاي دکتـر اکرمـی معـاون       پروژه هاي غیر عمرانی و چالش خزانه جهت 
.محترم نظارت مالی و خزانه داري کل کشور برگزار شود

در ارتباط با نحوه مطالبه مالیات و عـوارض ارزش افـزوده فعـاالن شـاغل در صـنف هتـل داران، صـرفاً        -7
نرخنامه، درصد اشغال، ظرفیت اشغال، دوران پیـک  عملکرد مالك عمل قرار نگیرد بلکه موارد همچون 

.و غیر پیک، تخفیفات داده شده به مسافرین و محدودیت زمانی مد نظر قرار گیرد
:در خصوص دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردي و زیارتی استان خراسان رضوي-8

اقـدام  ..... اي هواپیمـایی و  دفاتري که به ارائه خدمات فروش بلیط هواپیما یا قطار براي شرکت هـ )الف
می نمایند از ماخذ کارمزد دریافتی، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون بـوده و مالیـات و عـوارض    

.متعلقه از کارمزد دریافتی مطالبه گردد
در خصوص خدمات به آژانس هاي دیگر جهت تکمیل تورهاي مسافرتی با ارائه قرارداد فی مـابین،  ) ب

.متعلقه از ماخذ کارمزد دریافتی محاسبه گرددمالیات و عوارض
شامل خدمات ویـزا، اجـراي تورهـاي    ( دفاتري که اقدام به ارائه خدمات گردشگري به مشتریان خود)ج

از طریق برگزاري تورهاي داخلی و خارجی نمایند، ماخـذ مـورد محاسـبه    ) خارجی، هتل، غذا و گشت
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مصوبات

استانی

:و مقرر شدقرار گرفتشوراتوافقات انجام شده در دبیرخانه شوراي گفت و گو به شرح زیر مورد تصویب) الف
گرفته است به عنوان هزینه پذیرش هزینه تنزیل اسناد خرانه اسالمی که در فرابورس مورد معامله قرار -1

هاي قابل قبول مالیاتی توسط اداره کل امور مالیاتی استان و شوراي گفت وگوي کشور پیگیري شود و 
.عیناً پیشنهادات توسط اداره کل امور مالیاتی به دفتر فنی در تهران ارسال گردد

به عنوان دستور کار دبیرخانـه  پیگیري مستمر موضوعات مرتبط با این اوراق و فرآیندهاي مرتبط با آن -2
.شوراي گفت وگو در نظر گرفته شود

رفتار سیستم مالیاتی در خصوص تسویه بدهی هاي مالیاتی از طریق پرداخت نقدي مالیات و از طریق -3
تهاتر و صدور اوراق تسویه بصورت یکسان باشد و در استفاده از اوراق تسویه و تسـویه بـدهی مالیـاتی،    

قابل بخشش که وفق قانون در حوزه اختیارات مدیر کل امور مالیاتی اسـتان مـی باشـد،    جرایم مالیاتی 
این موضوع در راسـتاي  . بخشودگی کل این جرایم از طریق شوراي گفت و گو مورد پیگیري قرار گیرد

.افزایش متقاضیان استفاده از این اوراق است
راق  تسـویه خرانـه بایسـتی بـه حـوزه هـاي       توسط اداره کل امور مالیاتی استان صورتجلسه صـدور او -4

مالیاتی اداره کل و شهرستانهاي تابعه استان ابالغ گردد تـا امکـان اسـتفاده از ایـن توافقـات در سـطح       
.استان فراهم شود

به منظور کاهش هزینه هاي تردد به مرکز و تفویض برخی از اختیارات ملی به استان پیگیري شـود تـا   -5
بکار و بدهکار دولتی در یک استان قرار دارند، فرآینـد اوراق تسـویه خزانـه تـا     در مواردیکه دستگاه طل

.مرحله صدور در استان انجام شود و کل فرآیند اعم از بودجه استانی و ملی به استان تفویض شود
تسـري اسـتفاده از ظرفیـت اوراق تسـویه     همایشی با موضـوع  با هدف استفاده از ظرفیت هاي موجود -6

هاي آن با دعـوت از جنـاب آقـاي دکتـر اکرمـی معـاون       پروژه هاي غیر عمرانی و چالش خزانه جهت 
.محترم نظارت مالی و خزانه داري کل کشور برگزار شود

در ارتباط با نحوه مطالبه مالیات و عـوارض ارزش افـزوده فعـاالن شـاغل در صـنف هتـل داران، صـرفاً        -7
نرخنامه، درصد اشغال، ظرفیت اشغال، دوران پیـک  عملکرد مالك عمل قرار نگیرد بلکه موارد همچون 

.و غیر پیک، تخفیفات داده شده به مسافرین و محدودیت زمانی مد نظر قرار گیرد
:در خصوص دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردي و زیارتی استان خراسان رضوي-8

اقـدام  ..... اي هواپیمـایی و  دفاتري که به ارائه خدمات فروش بلیط هواپیما یا قطار براي شرکت هـ )الف
می نمایند از ماخذ کارمزد دریافتی، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون بـوده و مالیـات و عـوارض    

.متعلقه از کارمزد دریافتی مطالبه گردد
در خصوص خدمات به آژانس هاي دیگر جهت تکمیل تورهاي مسافرتی با ارائه قرارداد فی مـابین،  ) ب

.متعلقه از ماخذ کارمزد دریافتی محاسبه گرددمالیات و عوارض
شامل خدمات ویـزا، اجـراي تورهـاي    ( دفاتري که اقدام به ارائه خدمات گردشگري به مشتریان خود)ج

از طریق برگزاري تورهاي داخلی و خارجی نمایند، ماخـذ مـورد محاسـبه    ) خارجی، هتل، غذا و گشت

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

مصوبات
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کـه توسـط   ) با رعایت موارد معاف و مشـمول (ارائه شدهمالیات و عوارض از مبلغ کل صورتحساب هاي
.آژانس براي مشتریان به صورت جداگانه صادر گردیده است، محاسبه گردد

برگ هاي تشخیص عملکرد قطعی و ارزش افزوده که تا کنون قطعی و به مودي ابالغ نشـده، مبنـاي   )د
.د باشد/1506/260تصمیم گیري تفاهمنامه شماره 

انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردي خراسـان رضـوي، اتحادیـه هتـل داران     مقرر گردید -9
مشهد و اتحادیه هتل آپارتمان داران و مهمانپذیران مشهد به عنوان نمایندگان قانونی صنف مورد نظـر  
در مراجعه به اداره کل مالیاتی بوده و در صورت هرگونه اتخاذ تصمیم در ایـن خصـوص، از تشـکلهاي    

.ور دعوت بعمل آیدمذک
توسط سـازمان  LEDمشکالت ضوابط نصب تابلوهاي و در حوزه اصناف مطالب مطرح شدهدر خصوص -10

1,4کالبد تابلو معرف کاربري براي واحدهاي تجاري بـه عـرض حـداکثر    ،مقرر گردیدمیادین شهرداري
متـر  3اع آن بیشـتر از  متر و طول آن به میزان دهانه واحد تجاري و همچنین براي واحدهایی که ارتف

متر به طوري که حد باالي تابلو از سطح معبر از شش متر تجاوز 2باشد، عرض تابلو شناسایی حداکثر 
.ننماید

صـنفی و  LEDمسئولیت تایید و استانداردسازي رنـگ هـاي مـورد اسـتفاده در تابلوهـاي      مقرر گردید-11
کیفیت تابلوهاي مذکور توسط اداره کل استاندارد استان صورت پذیرد

:دستور کار دوممصوبات ) ب
با عنایت به اختالف فی مابین تامین اجتماعی و انبوه سازان در زمینه چگونگی کسر میزان حـق بیمـه   -1

ین ذیـربط  اداره کـل   از قراردادهاي مشارکتی انبوه سازان با شهرداري و با توجه به توضـیحات مسـئول  
اسـتانداري محتـرم خراسـان رضـوي طـی      تامین اجتماعی و در نظر گرفتن ماهیت کار، مقـرر گردیـد   

.موضوع را از مرکز پیگیري نمایدمکاتبه اي 

ملی و فراگیر

:و مقرر شدتوافقات انجام شده در دبیرخانه شوراي گفت و گو به شرح زیر مورد تصویب شورا قرار گرفت) الف
امکان تهاتر با بدهی هاي واحدهاي پیمانکار کـه دولـت بـه آنهـا بـدهی      شدن به صراحت قید موضوع  -1

.مورد یپگیري قرار گیرددر آیین نامه اجرایی اوراق تسویه خزانهنیز دارند، به سازمان تامین اجتماعی 
گو و دارایی و شوراي گفتتا از طریق اداره کل امور مالیاتی، اداره کل امور اقتصاد وترتیبی اتخاذ شود-2

و قابلیت خرید دین مورد پیشـنهاد  ) تضامین(خزانه به عنوان وثایقاسنادبودنموضوع قابلیت پذیرش
.و پیگیري قرار گیرد

:مصوبات دستور کار دوم) ب
قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مبناي محاسبه حق بیمـه  5با عنایت به اینکه بر اساس ماده -1

درصد مجموع عوارض شهرداري است که در فرآیند صدور پروانه دریافت مـی  15کارگران ساختمانی، 
پس از بحث و تبادل نظر اعضاي حاضر در جلسه در خصوص پیشـنهاد اخـذ عـوارض تـامین     لذاگردد

نفر روز و بر مبنـاي پیشـرفت پـروژه و بـه صـورت مرحلـه اي تاکیـد        اجتماعی بر اساس متراژ مربع و
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درصد مجموع عوارض شهرداري است که در فرآیند صدور پروانه دریافت مـی  15کارگران ساختمانی، 
پس از بحث و تبادل نظر اعضاي حاضر در جلسه در خصوص پیشـنهاد اخـذ عـوارض تـامین     لذاگردد

نفر روز و بر مبنـاي پیشـرفت پـروژه و بـه صـورت مرحلـه اي تاکیـد        اجتماعی بر اساس متراژ مربع و



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

تند ولی  با توجه به طرح موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور مقرر گردید نتایج طرح موضوع از داش
مرکز استعالم و در صورت عدم رفع آن بعنوان مصوبه شوراي گفت و گوي استان بصورت ملی با هـدف  

.ایجاد رونق در صنعت ساختمان مورد پیشنهاد و پیگیري قرار گیرد
نامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان بخش کشـاورزي  از آنجاییکه در آیین -2

20شـامل  از جملـه کارفرمایـان نیـز   به صراحت عنوان گردیده است مشمولین نظام صنفی کشاورزي
در بعنـوان کارفرمـا   درصد تخفیف سهم بیمه کارفرمایی می شوند و با عنایت بـه اینکـه اینگونـه افـراد     

ه همراه سایر کارگران مشغول فعالیت هستند و از طرفی تامین اجتماعی دالیل عـدم  بخش کشاورزي ب
معافیت یا تسري این قانون به کارفرمایان بخش کشاورزي تامین نشدن منابع الزم از سوي دولت اعالم 
می دارند، لذا مقرر شد با توجه به نقش موثر ایـن قـانون در کمـک بـه اشـتغال و سـرمایه گـذاري در        

:اها روست
مراتب به شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی کشور منعکس تا ضمن طرح، تامین اعتبار ) الف

. موضوع از طریق دولت محترم به هر نحو ممکن مورد پیگیري قرار گیرد
موضوع تامین اعتبار معافیت بیمه اي یا پرداخت بیمه سهم کارفرما توسط دولـت از طریـق وزارت   ) ب

عنوان متولی بخش و اداره کل استانی و استانداري محترم خراسـان رضـوي پیگیـري    جهاد کشاورزي ب
.شود

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

تند ولی  با توجه به طرح موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور مقرر گردید نتایج طرح موضوع از داش
مرکز استعالم و در صورت عدم رفع آن بعنوان مصوبه شوراي گفت و گوي استان بصورت ملی با هـدف  

.ایجاد رونق در صنعت ساختمان مورد پیشنهاد و پیگیري قرار گیرد
نامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان بخش کشـاورزي  از آنجاییکه در آیین -2

20شـامل  از جملـه کارفرمایـان نیـز   به صراحت عنوان گردیده است مشمولین نظام صنفی کشاورزي
در بعنـوان کارفرمـا   درصد تخفیف سهم بیمه کارفرمایی می شوند و با عنایت بـه اینکـه اینگونـه افـراد     

ه همراه سایر کارگران مشغول فعالیت هستند و از طرفی تامین اجتماعی دالیل عـدم  بخش کشاورزي ب
معافیت یا تسري این قانون به کارفرمایان بخش کشاورزي تامین نشدن منابع الزم از سوي دولت اعالم 
می دارند، لذا مقرر شد با توجه به نقش موثر ایـن قـانون در کمـک بـه اشـتغال و سـرمایه گـذاري در        

:اها روست
مراتب به شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی کشور منعکس تا ضمن طرح، تامین اعتبار ) الف

. موضوع از طریق دولت محترم به هر نحو ممکن مورد پیگیري قرار گیرد
موضوع تامین اعتبار معافیت بیمه اي یا پرداخت بیمه سهم کارفرما توسط دولـت از طریـق وزارت   ) ب

عنوان متولی بخش و اداره کل استانی و استانداري محترم خراسـان رضـوي پیگیـري    جهاد کشاورزي ب
.شود

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

تند ولی  با توجه به طرح موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور مقرر گردید نتایج طرح موضوع از داش
مرکز استعالم و در صورت عدم رفع آن بعنوان مصوبه شوراي گفت و گوي استان بصورت ملی با هـدف  

.ایجاد رونق در صنعت ساختمان مورد پیشنهاد و پیگیري قرار گیرد
نامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان بخش کشـاورزي  از آنجاییکه در آیین -2

20شـامل  از جملـه کارفرمایـان نیـز   به صراحت عنوان گردیده است مشمولین نظام صنفی کشاورزي
در بعنـوان کارفرمـا   درصد تخفیف سهم بیمه کارفرمایی می شوند و با عنایت بـه اینکـه اینگونـه افـراد     

ه همراه سایر کارگران مشغول فعالیت هستند و از طرفی تامین اجتماعی دالیل عـدم  بخش کشاورزي ب
معافیت یا تسري این قانون به کارفرمایان بخش کشاورزي تامین نشدن منابع الزم از سوي دولت اعالم 
می دارند، لذا مقرر شد با توجه به نقش موثر ایـن قـانون در کمـک بـه اشـتغال و سـرمایه گـذاري در        

:اها روست
مراتب به شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی کشور منعکس تا ضمن طرح، تامین اعتبار ) الف

. موضوع از طریق دولت محترم به هر نحو ممکن مورد پیگیري قرار گیرد
موضوع تامین اعتبار معافیت بیمه اي یا پرداخت بیمه سهم کارفرما توسط دولـت از طریـق وزارت   ) ب

عنوان متولی بخش و اداره کل استانی و استانداري محترم خراسـان رضـوي پیگیـري    جهاد کشاورزي ب
.شود


