
 

 

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا  12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست  اولین موارد طرح شده و مصوبات
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

  : حوزه موضوعه
 قانون تامین اجتماعی 38ماده  -1

 قانون خدمات کشوری  23ماده -2

 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی   7ماده  2تبصره -3

 آیین نامه ایجاد ، اصالح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها  23ماده -4

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ج.ا.ا 98ماده -5

 قانون مدیریت پسماند ها 8ماده -6

 مه ایجاد ، اصالح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها آیین نا 1بند ج ماده -7

 قانون شهرداری ها   55ماده  24تبصره بند -8

 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 6  از      1           تعداد صفحه : 1/2/1399  : تاریخ جلسه 

اتاق   2در ساختمان شماره  1/2/1399شنبه مورخ دوصبح روز  10قانون احکام دائمی با دستورکار زیر در ساعت  12جلسه دبیرخانه بند )ب( ماده  اولین

 برگزار گردید   252بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی واقع در بلوار وکیل آباد بین سامانیه و هنرستان پالک 

 
 

 موارد طرح شده 

 

 
قانون احکام دائمی توسعه، به منظور بررسی ابعاد عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار در حوزه گردشگری، با حضور  12کمیته استانی بند )ب( ماده 

 نفع در این حوزه، برگزار شد. جمعی از صاحبنظران و نمایندگان تشکل های ذی

های گردشگری از پرداخت حق بیمه بابت قراردادهای های مسافرتی و شرکتنشست با اشاره به گالیه آژانس، رئیس این کمیته در ابتدای این علی اکبر لبافی 

موضوع حق بیمه کارکنان در  ، از آنجایی که . برای نمونه تشکل مربوطه در این باب چند درخواست دارد ، گفت: شانخود، عالوه بر پرداخت حق بیمه کارکنان

، پس قرارداد شرکت های خدمات  نوان و تاکید شده که صرفا برای قراردادهایی با ماهیت پیمانکاری باید حق بیمه پرداخت شودع شفاف به طور بخشنامه 

 رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مراحل  در روند حسابرسی واین مسئله نباید به طور کلی  ، ماهیت پیمانکاری نداشته و هاآنمسافرتی به دلیل اجرا توسط پرسنل 

 . اشاره شدبه آن از نوعی باشد که ، باید  گرفتر روند رسیدگی قرار ده طرح شود و اگر دپرون

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا  12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشستاولین   موارد طرح شده و مصوبات
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

 : حوزه موضوعه

صنایع ، معادن و عدم اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب و کار درحوزه گردشگری ) ارائه دهنده کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی  

 (  12/11/1398/ص مورخ 3331/98طی نامه شماره کشاورزی خراسان رضوی 

 دائمی توسعه ج.ا.اقانون احکام  12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 6از       2           تعداد صفحه : 1/2/1399   : تاریخ جلسه 

 یو جهانگرد  ییدفاتر خدمات مسافرت هواگره پرداخت بیمه در قرارداد  *

 آنچه بیش از هر چیزی اهمیت داردها قرارداددر گفت: در این باره  یو جهانگرد ییدفاتر خدمات مسافرت هوا یانجمن صنف، مسئول کمیته حقوقی  محمد اسدی

 چنین قراردادی ، بر همین اساس . با شرکت های گردشگری منعقد می کندقرارداد را به عنوان حسن انجام کار  ،متقاضی . نه همکاریو  است سن انجام تعهدحُ ،

  . پیمانکاری شرایط و تعهداتی دارد زیرا مشمول قرارداد پیمانکاری نیست

های به کارگاه ، تماعی برای پرداخت حق بیمه قراردادهاتامین اج انونق 38تبصره ماده در  : اور اتاق مشهد در امور تامین اجتماعی نیز ابراز کرد، مشابلی رحیم ک

را در این زمینه امور قضایی ابهامات موجود  تاشد  شورای گفتگوی استان نیز مصوبتولیدی و صنعتی اشاره شده است و در یکی از جلسات دبیرخانه  ، فنی

قراردادهایی برای  صراحت دارد و،  ی هستندکارگاه ثابتدارای فنی و صنعتی که  ، های تولیدیدرباره کارگاه،  موجودبخشنامه : هم اکنون  وی افزود.  بررسی کند

  . وان پیگیری الزم را انجام دادو دارای معافیت بیمه ای هستند نیز می ت خارج اند 38که از شمولیت ماده 

حق الزحمه هم بر مبنای تعداد  و سن انجام کار است، حُ شود و مفهوم قرار داد انجام میشده کار توسط پرسنل بیمه ،  در واقع در این قراردادهاگفت: اسدی 

 .  شود محاسبه میها  بلیت

شرح نیز شامل ماهیت کار بسته به موضوع قرارداد است و موضوع قرارداد ، مدیر خانه مسافرهای خراسان رضوی نیز در این خصوص با بیان اینکه  ابراهیم محرابی

،  و تفاوت شود انجام میآژانس کار توسط پرسنل  ، منعقد شود و چه نشودچه قرارداد  ، : بنابراین ، اذعان کرد است ی مسافرتیها وظایف ذاتی و مستمر آژانس

حق بابت آن ها به دست همان نیروهایی که قبال بیمه شده اند و  امور مربوط به اجرای قراردادهااین است که کل ما بحث :  وی افزود.  بین چارچوب قراردادهاست

 . ، در نتیجه نیازی به پرداخت حق بیمه بابت قراردادها نیست گردد، انجام می شود بیمه پرداخت می

بیمه  حق کنید که شما احساس می،  در واقعابراز کرد:  ، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز خطاب به نمایندگان بخش خصوصی گردشگری استانلبافی

 پرداخت کنید. دیگریحق بیمه نیز باید برای پرسنل پرداخت کرده اید و در قالب قرارداد پیمانکاری حق بیمه درصد  30 ی پرداخت می کنید زیرامضاعف

در موضوع نباید  ، ون صراحت بخشنامه مشخص استو چ است دادرسی همراهاطاله با ،  این موضوع ینکه روند تشخیصنخست ا ؛ دو نکته وجود دارددر این میان 

بحث پیمانکار و  ، کردهبه کارگاه های فنی، تولیدی و صنعتی برای حق بیمه قراردادها اشاره  38فرایند رسیدگی مراجع قرار گیرد و دوم اینکه چون ماده 

قراردادها و انواعی که تنظیم  نخست باید احراز کنیم که ؛ دو موضوع وجود دارد برای بررسی دقیق و حل این مشکل،. مطرح می گرددقراردادهای حین انجام کار 

. انواع مختلف قرارداد وجود دارد و مرجع رسیدگی در زمان احراز،  یکسان باشد اما عناوین قرارداد متفاوت باشدکار ممکن است روند  زیرا ، چگونه است شود می

 .  یکنواخت تنظیم شود طوربه  . بنابراین در وهله اول قراردادها باید کند به تعهد طرفین در قبال یکدیگر توجه می

قرار  و سن انجام تعهد استد و وقتی بحث بر سر حُنک اظهار کرد: قرارداد ایجاد تعهد می ، مشاور اتاق مشهد در امور مالیاتی نیز در این باره شاملسیدمصطفی 

 مدنظر قرار ندهد.نکار به عنوان پیمابرای تامین اجتماعی سخت است که آژانس مسافرتی را است آژانس کاری انجام دهد، 

 .ی اساسی انجام شودو برای این موضوع باید اقدام : باید سازمان تامین اجتماعی را قانع کنیم که این قرارداد مشمول قراردادهای پیمانکاری نیست گفتاسدی 

؛  دو بخشنامه صادر شده استتاکنون و  نیز پیش از این چنین موضوعی را مطرح کرده اند: انجمن حسابرسان و خدمات کامپیوتری  ، در پاسخ بیان کرد کابلی

ماهیت  نیز کنند کاری که می شود و انجام می همان افراد کارها توسط و نها این است که چون پرسنل شاغلی دارند که در لیست بیمه قرار دارندآخواسته 

 است. درباره قراردادها این موضوع مستلزم تایید میراث فرهنگی اما قراردادها پرداخت شودبابت مضاعفی  و ، نباید حق بیمه مجدد کاری نداردپیمان

 

 



 

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی
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 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا  12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست  اولین موارد طرح شده و مصوبات
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 شناسه 

  : حوزه موضوعه
صنایع ، معادن و عدم اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب و کار درحوزه گردشگری ) ارائه دهنده کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی 

 (  12/11/1398/ص مورخ 3331/98طی نامه شماره کشاورزی خراسان رضوی 

 دائمی توسعه ج.ا.اقانون احکام  12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 6از        3           تعداد صفحه : 1/2/1399      : تاریخ جلسه 

برای  دو پیشنهاد مطرح شد؛ نخست اینکه قرارداد یکنواخت مشابهیطبق مباحثی که در این جلسه در خصوص موضوع مطروحه عنوان گردید؛ لبافی ابراز کرد: 

نکته دوم اینکه با  . یکنواختی عمل کننددر خصوص قراردادها به طور ها  با تایید مشاوران اتاق همراه باشد و آژانس که تهیه شود شرکت های حوزه گردشگری

ها تسری یابد یا  به حوزه آژانسموضوع توان پیشنهاد کرد این  ، می شودها در محل کار انجام می ژانسآتوجه به اینکه این خدمات توسط پرسنل بیمه شده 

 . گردداینکه بحث دریافت بیمه مضاعف حذف 

براساس یک  ، شود می منعقد: قراردادهایی که  گفت ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی ، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی بیدخورییوسف 

هست که حقوق مسافر را نیز دستورالعمل دیگری  ، افزون بر این . د نوعی تخلف محسوب میشودن قرارداعدم انعقاد آو  دهتیپ کشوری است که به ما ابالغ ش

ما ،  اما با همه اینها.  اقدام گردد مد و ... براساس دستورالعملآمشخص کرده و تاکید شده قراردادها باید مشخص باشد و درباره مسافران هتل و مبالغ و رفت و 

 .  اقدامات الزم را انجام دهیمی حل مشکل، که براداریم این را مادگی آ

 ظرفیت های موجود برای واگذاری مهمانسراهای دولتی به بخش خصوصی *

اما این قانون در حال حاضر تاکید شده است بر واگذاری مهمانسراهای دولتی به بخش خصوصی قانون خدمات کشوری و اصالحات بعدی  23گفت: در ماده  لبافی

 یا خیر؟ دارد ظرفیتی برای انجام اینکار استان یا در بخش خصوصیآکه ، نکته این است  شود. از طرفیاجرا نمی 

مشخص شده که توسعه  ششمو  پنجمدر قانون برنامه های تصریح کرد:  ، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی نیز در این بارهبیدخوری

 می ، پارتمانند و اگر دولت موافق باشدآمهمانسراهای دولتی شبیه هتل و هتل بسیاری از های ما  طبق بررسی فعالیت کنند امااقامت برای مهمانسراها فقط باید 

، عدم  در مشهدیکی از مشکالت این موضوع   . گرددتوانند در قالب بخش خصوصی خدمات ارائه کنند تا رقابت ناعادالنه موجود بین دولت و بخش خصوصی رفع 

. این موضوع باید از سوی  ردتهران است و اختیاری در استان وجود ندا ؛ مهمانسراها در واقع مربوط به استمتولیان اصلی مهمانسراهای دولتی در این شهر  حضور

توان  که می قانونی وجود دارد بندهای ، ورود کندنیز اگر دستگاه قضایی  ، . از طرفی موظف کنددر این زمینه شود و دولت باید خود را منعکس استان به تهران 

 . تا این قانون اجرایی گردد ها تمرکز کرد نآروی 

، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در لبافیشد؛ پرداخت عوارض شهرداری از سوی آژانس های مسافرتی بود؛ اما موضوع دیگری که در این نشست بررسی 

 که بعضا در این زمینه اعتراض دارند.  دنکن عوارض مختلفی را به شهرداری پرداخت میهم اکنون ها  ژانسآگفت:  این باره

درصد اماکن  50از حدود  ، عالوه بر اینها؛  نوسازی و دیگر عوارض برای ما اعمال میشود ،تش نشانیآهزینه  ، آژانسهانوسازی  صدور برگه دراسدی گفت : 

از  : این عوارض وی افزود . کند اخذ نمیاین عوارض را و حوزه های دیگر  ی پزشکانها بدرحالی که شهرداری از مط شود می ذاخ پسماندگردشگری عوارض 

این است که  نتقاضایمااما  نسبت به پرداخت دیگر عوارض حرفی نداریم؛ ما  شود ، دریافت می ارکان توسعه کسب و کار استبخش گردشگری که یکی از 

چرا برای دیگر ؛  خواسته ما این است که قانون برای همه یکسان باشد . نمایداز سوی شهرداری را پیگیری پسماند وارض ع دبیرخانه شورای گفتگو عدم دریافت 

 شود. شود و فقط برای اماکن گردشگری درنظر گرفته می واحدهای صنفی این قانون اعمال نمی
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 عه ج.ا.اقانون احکام دائمی توس 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 6از        4           تعداد صفحه : 1/2/1399      : تاریخ جلسه 

 دهد دریافت می ارائه این عدد را بابت خدماتی که قرار است مدیریت شهریگفت: بخشی از عوارض سهم شهرداری است و  در واکنش به اظهارات اسدی لبافی

این است که شهرداری مشخص ی فعاالن حوزه گردشگری گفت: تقاضا ، نیزبیدخوری.  پرداخت هزینه های پسماند از نظر اماکن گردشگری منطقی نیست اماکند 

 .کند که عوارض پسماند هم عالوه بر عوارض سهم شهرداری از سوی اماکن گردشگری پرداخت نشود

 های یک مکان براساس ویژگیبه استناد آن و تورالعملی داریم که دس: ما در این باره ابراز کردمدیر اجرایی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد  ، سیدکامران کاللی

بر ارزش  مالیاتاخذ  . شود د و به همین دلیل چنین عوارضی اخذ مینبرخی اماکن ممکن است بازیافت زباله بیشتری داشته باش . می گرددعوارض دریافت  ،

؛ بنابراین باید عوارض پسماند  بیش از حد زباله تولید کنند گردشگری مراکزها و دیگر  کنی مثل رستورانامااما ممکن است  بودههای عادی  افزوده برای فعالیت

 . ن مصوبه بدهدآاصالح  برای راسا تواند این قانونی است که مجلس تصویب کرده و شورای شهر نمی.  را بپردازند

 حوزهگفت: ما در در توضیح اخذ مالیات بر ارزش افزوده از حوزه گردشگری  نیز ، رئیس امور حسابرسی اداره کل مالیاتی استان محمودیان مقدمافشین 

درصد به حساب  6است و  ها درصد مربوط به شهرداری 3 ، از مبلغ خالصی که باقی می ماند و کنیم درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده اخذ می 9 گردشگری

 . شود خزانه واریز می

است و  ها همان عوارض شهرداری ، کنند درصدی که به عنوان عوارض پرداخت می 9درصد از  3 هستند که گردشگری مدعیفعاالن حوزه :  گفت لبافی

ارائه  خود مربوط به خدماتی است که خارج از حیطه  درصد 3. اما شهرداری معتقد است این  شهرداری نباید عوارض پسماند جداگانه را در طول سال دریافت کند

 کند.می

الیت واحد قائم به عبرخی واحدهای صنفی فدر ها و  گفت: در مطبباره در اینهم  ، نماینده حوزه اجتماعی دادگستری خراسان رضویسروش امینعلیرضا 

.  . بنابراین این موضوع یکی از مباحث در صدور مجوزهای تجاری است زند میهای گردشگری و تجاری برند حرف اول را  ؛ اما در ارتباط با شرکت شخص است

. بنابراین  کند ند و این موضوع درباره دفاتر وکال هم صدق میاهشد مستثنی از پرداخت این عوارض ، رای دیوان عدالت اداری اخذبه خاطر گذشته پزشکان از 

، از پرداخت برخی عوارض   تا شاید بتوان با دریافت رای دیوان دند و به دیوان عدالت اداری ارجاع دهنکن دفاتر گردشگری هم از نظر حقوقی موضوع را پیگیری

 .  معاف شد

ورای شهرداری مکلف است براساس مصوبه ش:  ، سرپرست اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد نیز در این خصوص ابراز کرد عباس حسن زاده مقدم

مشخص و در مشهد بومی سازی شده است و تحت عنوان بهای خدمات نیز ر زباله هزینه عوارض پسماند را اخذ کند و دستورالعمل دسته بندی صنوف ُپ ، شهر

ان باید بهای به همان میز ، کند پسماند تولید می قانون هرکسی و طبق شود این صراحت قانونی است که اجرایی می . اقدام می گرددوری پسماند زباله آجمع 

  خدمات را بدهد

و اینکه قانون قدیم بعد مصوب شده  87ارزش افزوده در سال  خاطرنشان کرد: قانون 83قانون پسماند در سال  ، مشاور مالیاتی اتاق نیز با اشاره به تصویب. شامل

 عنوان نشده است. در قانون ارزش افزوده شود ملغی می ، از قانون جدید

اخذ کنیم اید در این زمینه شفاف سازی شود و موضوع به کارشناسی حقوقی اتاق ارجاع شود و نظر کارشناسان را بگفت: مباحث مطرح شده  در جمع بندی لبافی

 موضوع با ابهام همراه است.  زیرا

جام کارشناسی های حقوقی در اتاق ، پیش از ان نیز خواستار دریافت ادله شهرداری در این خصوصمدیر اجرایی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد کاللی، 

 بازرگانی شد. این خواسته کاللی با موافقت اعضای دبیرخانه همراه بود.
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قانون تامین  38ماده  1

 اجتماعی
قانون تامین اجتماعی :مواردى که انجام کار به طور  38ماده 

مقاطعه به اشخاص حقیقى یا حقوقى واگذار می شود کار 

مقاطعه کار را   منعقد مى کند  قراردادى که در  باید  فرما

همچنین   و  خود  که کارکنان  نماید  متقاعد

  و  مقاطعه کاران فرعى را نزد سازمان بیمه نماید کارکنان

قانون  این 28ترتیب مقرر در ماده   به  بیمه را کل حق

درصد بهاى کل کار مقاطعه کار از   بپردازد .پرداخت پنج

حساب ازطرف سازمان  مفاصا  طرف کارفرما موکول به ارایه

  خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانى که صورت مزد و حق

  بیمه کارکنان خود در موعد مقرر به سازمان تسلیم و

دل حق بیمه پرداختی بنا به معامى کنند ، پرداخت

هرگاه  . خواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد در

مفاصا  مطالبه  بدون  را  کار  آخرین قسط مقاطعه  کارفرما

حساب سازمان بپردازدمسؤول پرداخت حق بیمه مقرر 

وجوهی راکه از این  ربوط خواهد بود و حق داردوخسارات م

بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول 

کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاى دولتى و  نماید .

و غیردولتى  همچنین شهردارى ها و اتاق اصناف و موسسات

و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقرارت این ماده 

 .باشند می

 

درصد از  67/16 یافتدربا توجه به 

 یاجتماع ینفروش ناخالص توسط تام

بدون در نظر  یمسافرت یاز آژانسها

 یکد کارگاه یآژانس دارا ینکهگرفتن ا

امور مربوط به  ینکهثابت است و ا

صادره  یتقراردادها بر اساس مجوز فعال

شود و   یآنها محسوب م یذات یفاز وظا

 یمهتوسط همان کارکنان ب  ینهمچن

 .شود یشده انجام م

 رقابت تولید موانع رفع قانون مطابق

 مصوب کشور مالی نظام ارتقای و پذیر

 زیر شرح به تبصره یک ،01/02/1394

 است؛ شده الحاق ماده این به

 2 تبصره

 مورد در بیمه حق مطالبه مبنای

 های کارگاه دارای که هاییپیمان

 فنی یا تولیدی خدمات و صنعتی

 موضوع و باشندمی ثابت مهندسی

 در شاغل افراد توسط پیمان اجرای

 اساس بر شود،می انجام کارگاه همان

 است کارگاه بازرسی و ارسالی فهرست

 جهت بیمه حق ضریب اعمال از و

 و باشندمی معاف پیمان قرارداد

 باید اجتماعی تأمین سازمان

 قراردادهای گونهاین مفاصاحساب

 .کند صادر را پیمان
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قانون خدمات  23ماده  2

 کشوری
  زائرسرا،  مهمانسرا، هرگونه اداره و ایجاد

  واحدهای  رفاهی، مسکونی، مجتمع

  ورزشی،  فضاهای آموزشی، و درمانی

  های دستگاه توسط آن نظایر و تفریحی

 1باشد به  استناد بند می  ممنوع اجرائی

الیحه برنامه ششم توسعه اشاره   37تبصره 

به منظور ارتقاء خدمات  "و عنوان شد که: 

گردشگری کشور،  و ظرفیت اقامتی و 

تمامی دستگاههای اجرایی و نیروهای  

اند ظرف مدت دو سال  مسلح کشور مکلف 

اول برنامه نسبت به فروش تمام تأسیسات  

گردشگری، رفاهی و تفریحی خود اعم از  

خودگردان یا وابسته اقدام نماید. در 

صورت عدم اقدام در زمان مقرر، وزارت  

  امور اقتصادی و دارایی موظف است بر 

اساس فهرست این اماکن که به پیشنهاد  

رسد  سازمان به تصویب هیأت وزیران می

 نسبت به فروش آنها اقدام نماید 

تاکید بر اجرای تکالیف قانونی در خصوص واگذاری مهمانسرا 

ها و.... اقدام وزارت اقتصاد و انجام مراحل واگذاری در 

 چارچوب مقررات تعیین شده

 

اجرای قانون و  

تقویت بخش  

خصوصی و  

کاهش هزینه  

 های دولت 

 

قانون مدیریت  8ماده  3

 پسماند 

 قانون مدیریت پسماند : 8ماده 

مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت 

پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای 

که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط 

تعیین شوراهای اسالم برحسب نوع پسماند 

می شود دریافت نموده و فقط صرف هزینه 

 های پسماند شود.

با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع  

عوارضات در هرقالبی تعیین تکلیف گردیده است لذا مقرر 

شد با محوریت دفتر داوری اتاق و با دعوت از حقوقی 

ور شهرداری و تشکلهای ذیربط و میراث فرهنگی با حض

مشاورین مالیاتی اتاق بررسی و اعالم نظر نهایی ظرف ده روز 

 به دبیرخانه شورا داده شود.

 

  

 


