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 شناسه 
 

 99بودجه  نقایص الیحهاصالح  برای پیگیری یبخش خصوص همراهی ضرورت

و  ی کارآمدشنهاداتیپ ی، به منظور ارائهبخش خصوص همگرایی و همراهی بر ضرورت یتوسعه خراسان رضو یاحکام دائم 12بند )ب( ماده  تهیکم سیرئ ـ

پرداخته شود که در حوزه تهاتر بخش  یبه موانع به طور ویژه باید و کرد دیتاک 1399بودجه  ضعف ها و نقایص الیحه اصالح مطالبه گری در راستای

 یالزم برا شنهاداتیلذا پ .اگر نقصی بر این حوزه وارد است، اصالح شودتا  گرددخصوص ارائه  نیالزم در ا شنهاداتیپ و وجود دارد یو دولت یخصوص

 .آن در مجلس ارائه شود بیاز تصو پیشتر و  عیهرچه سر دیبا مذکور الیحهاصالح 

 یط 98مرداد  8کشور در مورخ  یاتیعنوان کرد: سازمان امور مال یانجمن مهندسان مشاور خراسان رضو رهیمد اتیه سیرئ دوست بیعباس غ ـ

قانون  23و  22و مواد  میمستق یها اتیقانون مال 99، 197، 193، 190، 169مکرر،  169قابل بخشش موضوع مواد  میجرا ینحوه بخشودگ ی،بخشنامه ا

 1398مهر  30خود را تا  یکه بده یانیابالغ کرد و در آن به مود دیدر سال رونق تول یاز فعاالن اقتصاد تیبر ارزش افزوده را با هدف حما اتیمال

 یحوزه ها کاهش بخشودگ ریسا یدرصد برا 4و  یدیبخش تول یدرصد برا 2 هسال ماهان انیو بعد از آن تا پا یدرصد 100 یبخشودگ ، ندیپرداخت نما

 یآن ابالغ کرد که در صورت عدم پرداخت بده 2و در بند  200.98.45بخشنامه  یطنیز  98مرداد  27 خی. متاسفانه سازمان مذکور در تار لحاظ نمود

 لیبه دل مانکاریمشاور و پ نیمهندس یشرکت ها نکهیحال با توجه به ا د بود.ننخواه یمتعلق قابل بخشودگ میجرا ، یسال جار انیپا شده تا یقطع یاتیمال

خود را تا  یاتیمال یبده هی، امکان تسو (1401مطالبات با اوراق خزانه درازمدت تا سال ) افتیو با در ییاجرا یمطالبات خود از دستگاه ها افتیعدم در

 نخواهند توانست دیگر با بخشنامه مذکور عمال عمال ، ندینما یم طیمذکور را تقس اتیمال ،یاتیکل امور مال دارهبا مساعدت ا نیندارند و بنابرا 98سال  انیپا

قانون  191به صراحت ماده  ؛ نکهیا حیوض، ت بر ارزش افزوده استفاده کنند یها اتیو قانون مال میمستق یها اتیمندرج در قانون مال میجرا یاز بخشودگ

در نظر  انیمو یبرا یاتیمقرر و با در نظر گرفتن سوابق مال فیبودن عدم انجام تکال اریبر خارج از اخت یمبن یابراز لیبا توجه به دال» میجرا یبخشودگ

 .دیاقدام کن 98مرداد 27 مورخ  200.98.45نسبت به لغو بخشنامه   میلذا تقاضا دار«.. گرفته شده است

اسناد  قیدولت از طر که؛آمده است  98قانون بودجه سال  5بند  1 ءعنوان کرد: در جز یانجمن مهندسان مشاور خراسان رضو رهیمد اتیه سیرئ ـ

معوق  یشده، با مطالبات قطع جادیا 1397سال  انیو مقررات تا پا نیکه در چارچوب قوان یو حقوق یقیخود به اشخاص حق یقطع یها یخزانه، بده هیتسو

 یو کند هیتسو یخرج -یبه صورت جمع الیر اردیلیبا مبلغ پنجاه هزار م یبه صورت نقد یدرصد بده 25از اشخاص مذکور، مشروط به پرداخت  ولتد

 تا دیموجب گرد «یرت نقدها به صو یدرصد بده 25مشروط به پرداخت » نیو همچن« معوق دولت یمطالبات قطع»ادامه داد: در حکم مذکور عبارت 

 لیبه دل 97و  96 یدر سال ها یبودجه سنوات نیدر قوان نکهیبه ا تیبا عنا ،ها و مطالبات وجود نداشته باشد لذا خواهشمند است یعمال امکان تهاتر بده

تهاتر  قیطر نیاز ا مانکاریمشاور و پ نیمهندس یاز مطالبات شرکت ها یو بخش انجام گرفت یتهاتر در حجم باالتر ندیفرآنبودن دو عبارت فوق الذکر، 

( از یها به صورت نقد یدرصد بده 25موقت دولت( و )مشروط به پرداخت  یدو عبارت فوق الذکر )مطالبات قطعنیز  99سال  هدر قانون بودج ، دیگرد

 به قبل باشد. 97 یسنوات یانجام تهاتر همانند بودجه ها ندیفرآ 99در قانون بودجه سال  گریحذف گردد. به عبارت د 5بند و تبصره 

به  یعمران یدر طرح ها مانکاریمشاور و پ نیمهندس یشرکت ها یکرد: در قراردادها حیتصر یانجمن مهندسان مشاور خراسان رضو رهیمد اتیه سیرئ ـ

 . می شدپرداخت  یاجتماع نیدر وجه سازمان تام انیتوسط کارفرما یستیبا یسهم کارفرما بوده و م مهیدرصد از حق ب 5و  12 بیترت
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 یدستگاه ها تمامی» نیز ذکر و تاکید شده؛ «یرانیا یاز کاال تیکشور و حما یو خدمات یدیحداکثر استفاده از توان تول»قانون  13 مادهموضوع در  نیا 

و مربوط  یکاریب مهیو ب مهیعوارض، حق ب ات،یباشند، مکلفند مال یمهندسان مشاور و سازندگان م مانکاران،یقانون که طرف قرارداد با پ نیا 2موضوع ماده 

 ات،یالصورت عالوه بر پرداخت اصل م نیا ریپرداخت کنند در غ تیصورت وضع افتیرا ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از در تیبه هر صورت وضع

 «کند. یپرداخت م زیمربوط به آن را ن یها مهیمتعلق، جر یکاریب مهیو ب مهیعوارض، حق ب

را مدت  تیهر صورت وضع مهیحق ب تا کارفرما موظف استگردد؛  ینیب شیپ ریبند ز 99در قانون بودجه سال شود تا  یم شنهادیمشکل پ نیجهت حل ا 

 ستیاست ل موظف یاجتماع نیرا پرداخت نکرده باشد، سازمان تام مهیکه کارفرما حق ب یزمان و تاپرداخت کند  تیصورت وضع افتیدو ماه پس از در

موضوع در خصوص  نیناگفته نماند مشابه ا تلقی می شود.ممنوع  مهیب ستیل رشیو عدم پذ کرده افتیرا در مانکاریمهندس مشاور و پ یشرکت ها مهیب

 شده است.  ینیب شیپ 98( قانون بودجه سال 8تبصره )« ز»بر ارزش افزوده در بند  اتیمال

 یبرا یاستفاده از اسناد خزانه اسالم یدر قانون بودجه سنوات ریدر سنوات اخعنوان کرد:  یانجمن مهندسان مشاور خراسان رضو رهیمد اتیه سیرئ ـ

نظیر هزینه مشاور  نیمهندس یشرکت ها نهیعمده هز نکهیبه ا تیبا عنا اما شده است ینیب شیپ یا هیسرما یها ییتملک دارا یطرح ها یپرداخت ها

 یجار یها نهیاز جنس هز یبه طور کل ...آب و برق، گاز، تلفن، وقبوض اجاره دفتر و  یها نهیو هز تیو مامور یتبل بهایاجاره خودرو،  زد،حقوق و دستم

 یا دهیموجب بروز مشکالت عد یپرداخت حق الزحمه آنان با اسناد خزانه اسالمین حوزه نیز ورود کرد. در واقع ،، به نظر می رسد باید به اباشد یدولت م

 ؛شود یم شنهادیدرصد است، لذا پ 5تا  2پروژه حدود  ییحق الزحمه آنان نسبت به رقم اجرا یآن ها شده و از طرف یبرا

درصد به  30و حداکثر  یدرصد به صورت نقد 70مشاور، حداقل  نیبه مهندس ییاجرا یدستگاه ها یپرداخت ها یبرا 99در قانون بودجه سال  -1

 گردد. ینیب شیپ یصورت اسناد خزانه اسالم

 در نظر گرفته شود. 1398ساالنه اوراق در سال  لیتنز ینرخ واقع حداقل برابر متوسط یدر اسناد خزانه اسالم دیحفظ قدرت خر -2

خصوص جداکردن سرفصل مطالعات و نظارت از  نیدر ا یشنهادیراهکار پ تا ردیقرار گ تیدر اولو شاورم نیمهندس یپرداخت مطالبات شرکت ها -3

 پروژه در موافقتنامه طرح باشد. ییاجرا یها نهیسرفصل هز

برگزار  یاشخاص حقوق یاتیمسائل مال یبرا یعنوان کرد: جلسه ا یاستان خراسان رضو یاتیاداره امور مال یامور حسابرس سیرئ،  مقدم انیمحمود نیافش ـ

 یذ تاکار شدند. حال مقرر شده  شرفتیحسابان مانع پ یذ ،یمنع قانون لیاما به دال ،نمودیمحسابان ارسال  یذ یآنان را برا یو درخواست ها میکرد

 خصوص ارائه دهند.  نیدر ا یه جواب مثبتک به نظر می رسد دیاما بع به عمل آورنداستعالم  در این رابطه حسابان

دولت در  یبعد یها استیکند اما از س تیریاز مطالبات را مد یو تهاتر کردن بخش یکرد که با انتشار اوراق بده ینیب شیدولت پ یکرد: زمان حیتصر یو

و  مینداشت یچندان اراتیاما متاسفانه در مرحله بعد اخت میبا دولت انجام داد یتهاتر بخش خصوص ی. ما تمام تالش مان را برا میندار یاطالع چیحوزه ه نیا

اشتباه  نیتاوان ا زین یاتیسازمان امور مال دیرا پرداخت نکرده اما نبا یمطالبات بخش خصوص ، ییاجرا یحال اگر دستگاه ها . کار گرفته شد شرفتیپ یجلو

معطوف  99قانون بودجه  رییتغ یتالش مان را برا یتمام دیبا نکهیبر ا دیبا تاک یاستان خراسان رضو یاتیاداره امور مال یامور حسابرس سیرئ . را پس دهد

 و لدر حوزه اجرا ح دیمسائل با نیموافق هستم اما ا یبا بخش خصوص یاتیموانع و مشکالت در حوزه امور مال یدر خصوص برخ زی: بنده ن افزود ، میکن

 .میمواجه نشو یبا مشکلفصل شود تا 
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 احکام دائمی توسعه ج.ا.ا قانون 12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشستنهمین  موارد طرح شده و مصوبات
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 کام دائمی توسعه ج.ا.اقانون اح 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 7از      4           تعداد صفحه : 25/9/1398 : تاریخ جلسه 
 

 شناسه 

در بحث تهاترها  به  یادیمشهد عنوان کرد: مبلغ ز یشهردار ییاجرا یبا دستگاه ها یها یو هماهنگ یمطالبات عموم ییاداره شناسا سیرئ ، یناصر رسول ـ

 نیدر ا یادیصالح ز یو مراجع ذ ستین یشهردار اراتیصرفا در حوزه اخت 100ماده  ونیسیکم میگردد، جرا یبر م یشهردار 100ماده  ونیسیکم

حوزه با مشکالت  نیمحدود است و در ا اریتهاتر بس یبرا یشهردار اریخصوص اخت نیما دشوار کرده اند، لذا در ا یهستند و تهاتر را برا لیدخ ونیسیکم

 .میمواجه هست یاریبس

 70پرداخت  برایعنوان کرد: در خصوص مطالبه انجمن مهندسان مشاور  یاستان خراسان رضو یزیو برنامه ر تیریسازمان مد ندهینما ، ییرزایم یمجتب ـ

نشده که چند درصد  شخصقانون بودجه به صراحت م 5عنوان کرد، در دو بند تبصره  دیبا یرنقدیغ یدرصد 30و  یدرصد مطالبات به صورت نقد

 نیها به هم تیمحدود لیها به دل یپرداخت نهیدولت در زم استیشود. س تامین یرنقدیبه صورت غ دیو چند درصد با یبه صورت نقد دیها با یرداختپ

 یاز تهران به ما ابالغ م نیو قوان هانامه  نییآ یبا مشکل مواجه هستند. آن چه که مسلم است، تمام یدر پرداخت نقد زین ییاجرا یمنوال است. دستگاه ها

 . میآن ندار یجز اجرا یشود و ما چاره ا

،  سنوات گذشته است یبده یاجتماع نیعمده چالش سازمان تام نکهیا انیبا ب ی خراسان رضویاجتماع نی، کارشناس اداره وصول تام نظام یمصطف دیس ـ

چون طرف حساب  یعمران یشود اما در پروژه ها یم افتیاست که در یا مهیشدگان منوط به حق ب مهیسازمان به ب ی: بحث خدمت رسان عنوان کرد

 ییها تیمحدود نیمگر آنکه قوان ، ردیگ یصورت م ییاجرا مانکارانیبا مهندسان مشاور و پ یهمکار نیشتری، ب طلب معوقه دارند مانکارانیو پ ستدولت ا

 کرده باشد.  جادیما ا یرا برا

سازمان خدشه وارد  یکند در خدمات رسان مانکارانیبه پ ییاجرا یدستگاه ها یرا منوط به پرداخت مهیوصول حق ب یاجتماع نیافزود: اگر سازمان تام یو

  را به دنبال داشته باشد. یگرفته شود که تبعات اجتماع یمیخصوص تصم نیدر ا دیخواهد شد. لذا نبا

 موارد مطرح شده

مهندسان مشاور  یانجمن صنف یدستور کار به تقاضا 4اظهار کرد: امروز  یتوسعه خراسان رضو یاحکام دائم 12بند )ب( ماده  تهیکم سیرئ ،یاکبر لباف یعل

 بود.  99قانون بودجه  ینیب شیو پ 98قانون بودجه  ییموارد مربوط به ضوابط اجرا یارائه شد که تمام یخراسان رضو

 ییاجرا یدستگاه ها یبرا فعاالن این بخش عمدتا ؛ انجمن بود. به گفته متولیان این 99ر قانون بودجه د مهیب ستیل افتیمربوط به در اولین مورد *

پس ، ارائه می نماینداوراق مشارکت  ما به ازای آن د ونقد پرداخت کننرا به صورت مشاوران توانند مطالبات  ینم بعضادستگاه ها  اما اینکنند  یم تیفعال

در قانون بودجه  تا شد شنهادیپ به همین استناد نیز. نمایندرا پرداخت  یا مهیبتوانند حق ب تاند ه انکرد افتیرا در یاز دولت پول نقد عمالپیمانکار و مشاور 

 افتیرا در یوجه نکهیبدون ا یاجتماع نیو سازمان تام شود ییاجرا یدستگاه ها قیاز طر مانکاریمنوط به پرداخت مطالبات پ مهیحق ب افتی، در1399سال 

به سازمان بودجه و  ییضوابط اجرا ی تبدیل شدن بهرا برا شنهادیپ نیما ا همچنین تصمیم بر آن شد تا.  نماید دیکارگران را تمد مهیب ستیل دیکند، با

 کار را از این سازمان پیگیری نماییم.مراحل  و دهیمارجاع  یزیبرنامه ر

در این از موارد  یبرخ 99بودجه سال  ییشود اما در ضوابط اجرایبه دولت اجرا م یبخش خصوص یاه یتهاتر بدهبحث  98سال  ییدر ضوابط اجرا *

مقرر  بر همین اساس نیزکند.  دایپ یتسر زین آتی، به سال 98 ییضوابط اجرا نایع است تاحذف شده است، لذا انجمن مهندسان مشاور به دنبال آن  حوزه

 .ردیگبقرار  یریگیمورد پ زیموضوع ن نیا تاشد 
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 دائمی توسعه ج.ا.اقانون احکام  12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 
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 شناسه 

 شود و  یم ایباور است که کل درآمدش صرف پرداخت حقوق و مزا نیانجمن مهندسان مشاور بر ا،  99در قانون بودجه  یدر بحث اسناد خزانه اسالم *

پول نقد داشته  دیبا ایپرداخت حقوق و مزا یلذا برا ؛ درصد کل بودجه است 5حدود  ،کند یم افتیدر یزیو برنامه ر تیریکه از سازمان مد یرقم تمامی

 70که نیحداقل ا ایو  ردیگبقرار  یپرداخت نقد تیدر اولوتا تقاضا دارد  یزیو برنامه ر تیریمهندسان مشاور از سازمان مد یانجمن صنف از سویی،  باشد

پس ،  داشت یمتفاوت کردیرو یزیو برنامه ر تیریمد مان. در مقابل ساز پرداخت شود یرنقدیغنیز  یدرصد مابق 30و ینقد مطالباتش به صورت درصد

 .ردیگبقرار  یریگیمورد پمذکور نیز  شنهاداتیپ تصمیم بر آن شد تا

 یقرار م یمورد بخشودگ مشیجرا ، پرداخت کند 98 مهر 30 خود تا  یها یرا صادر کرد که هر کس بده یبخشنامه ا یسال جار یاتیسازمان امور مال *

 . افتی دناهخو شیدرصد در ماه افزا 4درصد در ماه و در بخش خدمات  2د نبه ماه بعد منتقل شو دیها در بخش تول یبده نیا چنانچه. ردیگ

کنند، در  فیتکل نییتع در این رابطه سال انیتا پا یستیکه بدهکار هستند با یتمام کسان گرید انی، به ب نخواهد کرد دایپ یتسر ندهیبخشنامه در سال آ نیا

 در مجموع.  شود فعاالن این بخش مشمول میجرا ششبخ زیبخشنامه اصالح شود و در سال بعد ن 2که بند  استواقع انجمن مهندسان مشاور به دنبال آن 

 جلسه از مراجع مربوطه پیگیری خواهیم کرد.این انجمن را در قالب مصوبات این  شنهاداتیپ
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 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12کمیته استانی بند )ب ( ماده دبیرخانه    تهیه کننده : 

 7از     6           تعداد صفحه : 25/9/1398 : تاریخ جلسه 

 

 25/9/1398قانون احکام دائمی توسعه مورخ  12مصوبات دبیرخانه کمیته استانی بند)ب ( ماده 

 پیشنهادات اصالحی موانع و مشکالت مطرح شده ردیف

 99اصالح برخی موارد مربوط به اسناد خزانه اسالمی در قانون بودجه 

اجاره  زد،و دستمی شرکت های مهندسین مشاور حقوق عمده هزینه ها 1

آب و قبوض اجاره دفتر و  یها نهیو هز تیو مامور یتبل بهایخودرو، 

 و استدولت  یجار یها نهیاز جنس هز یبه طور کل ...برق، گاز، تلفن، و

موجب بروز مشکالت  یپرداخت حق الزحمه آنان با اسناد خزانه اسالم

حق الزحمه آنان نسبت به رقم  یآن ها شده و از طرف یبرا یا دهیعد

 می باشد.درصد  5تا  2حدود ناچیز وپروژه  ییاجرا

 نیبه مهندس ییاجرا یدستگاه ها یپرداخت ها یبرا 99در قانون بودجه سال  -1

 ینیب شیپ یدرصد به صورت اسناد خزانه اسالم 30صد و حداکثر در 70مشاور، حداقل 

 گردد.

 لیتنز ینرخ واقع حداقل برابر متوسط یدر اسناد خزانه اسالم دیحفظ قدرت خر -2

 در نظر گرفته شود. 1398ساالنه اوراق در سال 

راهکار  که ردیقرار گ تیدر اولو شاورم نیمهندس یپرداخت مطالبات شرکت ها -3

 یها نهیخصوص جداکردن سرفصل مطالعات و نظارت از سرفصل هز نیدر ا یشنهادیپ

 باشد.می  پروژه در موافقتنامه طرح  ییاجرا

 توسط سازمان تامین اجتماعی 99پیش بینی دریافت لیست بیمه در قانون بودجه سال 

 یدر طرح ها مانکاریمشاور و پ نیمهندس یشرکت ها یدر قراردادها 2

 یسهم کارفرما بوده و م مهیدرصد از حق ب 5و  12 بیبه ترت یعمران

گردد پرداخت  یاجتماع نیدر وجه سازمان تام انیتوسط کارفرما یستیبا

کشور  یو خدمات یدیقانون  استفاده از توان تول 13 مادهموضوع در  نی. ا

موضوع  یدستگاه هاکلیه » که بیان نموده «یرانیا یاز کاال تیو حما

مهندسان مشاور و  ، مانکارانیقانون که طرف قرارداد با پ نیا 2ماده 

 یکاریب مهیو ب مهی، حق ب عوارض ، اتیمکلفند مال باشند یسازندگان م

 افتیرا ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از در تیمربوط به هر صورت وضع

صورت عالوه بر پرداخت اصل  نیا ریپرداخت کنند در غ تیصورت وضع

مربوط به  یها مهی، جر متعلق یکاریب مهیو ب مهیبعوارض، حق  ات،یمال

 «کند. یپرداخت م زیآن را ن

باعنایت به اینکه در حال حاضر به دلیل کمبود یا نبود اعتبارات عمرانی 

در دستگاه های اجرایی ، حق بیمه ها را کارفرمایان ظرف دو ماه مقرر در 

قانون پرداخت نمی نمایند و بنابراین سازمان مذکور از قبول لیست های 

ب بیمه مهندسین مشاور و پیمانکار خودداری می نماید و عمال موج

تغییع حقوق کارکنان شاغل در پروژه ها می گردد و از طرفی عدم 

 پذیرش لیست توسط تامین اجتماعی غیر قانونی می باشد. 

 گردد :  ینیب شیپ ریبند ز 99در قانون بودجه سال یگردد م شنهادیپ

 افتیمدت دو ماه پس از درظرف را  تیهر صورت وضع مهیحق ب تا کارفرما موظف است

که کارفرما حق  یزمان ،  تا پرداخت کنددر وجه سازمان تامین اجتماعی  تیصورت وضع

شرکت  مهیب ستیاست ل موظف یاجتماع نی، سازمان تام را پرداخت نکرده باشد مهیب

 است. ممنوع مهیب ستیل رشیو عدم پذ نماید افتیرا در مانکاریمهندس مشاور و پ یها

تبصره « ز»بر ارزش افزوده در بند  اتیموضوع در خصوص مال نیمشابه ا شایان ذکر است

 شده است.  ینیب شیپ 98( قانون بودجه سال 8)
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 25/9/1398قانون احکام دائمی توسعه مورخ  12مصوبات دبیرخانه کمیته استانی بند)ب ( ماده 

 اصالحی پیشنهادات موانع و مشکالت مطرح شده ردیف

 99پیش بینی فرایند تهاتر در قانون بودجه 

مطالبات  "دو عبارت  98قانون بودجه سال  5و تبصره بند  1 ءدر جز 3

 یدرصد بده 25مشروط به پرداخت  " و همچنین  " ولتمعوق د یقطع

ها و  یعمال امکان تهاتر بده که دیموجب گرد " یبه صورت نقد ها

اب که بدهی معوق ندارند و بدهی برای مودیان خوش حسمطالبات 

قطعی شده و از سوی مطالبات سنگین  98آنها در سال  97مالیاتی سال 

 از دولت دارند، وجود نداشته باشد 

 

 پیشنهاد می گردد:

مشروط به  " و " ولتمعوق د یمطالبات قطع "دو عبارت  99درقانون بودجه سال 

حذف گردد به عبارت  5از بند و تبصره  "ی به صورت نقد ی هادرصد بده 25پرداخت 

به قبل  97فرآیند انجام تهاتر همانند بودجه های سنواتی  99دیگر در قانون بودجه سال 

 باشد . 

 

شماره  بخشنامه یط  8/5/98 کشور در مورخ یاتیامور مال محترم سازمان 4

مکرر،  169قابل بخشش موضوع مواد  میجرا ینحوه بخشودگ 41/98/200

 23و  22و مواد  میمستق یها اتیقانون مال 99، 197، 193، 190، 169

در سال  یاز فعاالن اقتصاد تیبر ارزش افزوده را با هدف حما اتیمالقانون 

 30/7/98خود را تا  یکه بده یانیو در آن به مود نمودهابالغ  دیرونق تول

 هسال ماهان انیو بعد از آن تا پا یدرصد 100 یبخشودگ  ندیپرداخت نما

حوزه ها کاهش  ریسا یدرصد برا 4و  یدیبخش تول یدرصد برا 2

 یط 27/5/98 خی. سازمان مذکور در تار ه اندلحاظ نمود یبخشودگ

که در صورت عدم  نمودهآن ابالغ  2و در بند  45/98/200شماره بخشنامه 

متعلق قابل  میجرا ،ی سال جار انیشده تا پا یقطع یاتیمال یپرداخت بده

مشاور و  نیمهندس یشرکت هابا عنایت به اینکه د بود.ننخواه یبخشودگ

ا یو  ییاجرا یمطالبات خود از دستگاه ها افتیعدم در لیبه دل مانکاریپ

 هی، امکان تسو (1401مطالبات با اوراق خزانه درازمدت تا سال ) افتیدر

 دارهبا مساعدت ا نیندارند و بنابرا 98سال  انیخود را تا پا یاتیمال یبده

با بخشنامه  لیکن ، ندینما یم طیمذکور را تقس اتیمال ،یاتیکل امور مال

 یها اتیمندرج در قانون مال میجرا یاز بخشودگ نمی توانند مذکور عمال

به  ؛ نکهیا حی، توض نمایندبر ارزش افزوده استفاده  اتیو قانون مال میمستق

 یمبن یابراز لیبا توجه به دال» میجرا یقانون بخشودگ 191صراحت ماده 

مقرر و با در نظر گرفتن سوابق  فیبودن عدم انجام تکال اریبر خارج از اخت

 در نظر گرفته شده است انیمو یبرا یاتیمال

باعنایت به اینکه هدف ابالغ بخشنامه بخشودگی جرایم که از سوی سازمان محترم امور 

الیاتی صادر شده در جهت حمایت از فعاالن اقتصادی بوده ، لیکن عمال نه تنها م

حمایت انجام نمی شود بکله موجب اعمال جرایم سنگین می گردد واز طرفی بخشنامه 

ق باشد و نه اینکه مانع گرفتن حق قانونی ی مشوسازمان امور مالیاتی تنها می بایست

می شود نسبت به لغو بند دو بخشنامه  ان در بخشش جرایم . لذا پیشنهادمودی

  اقدام الزم را معمول دارند. 7/5/1398مورخ  45/98/200شماره 

 


