
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 

معادن اتاق بازرگانی،صنایع،:محل نشست20,00:ساعت خاتمه18,00:ساعت شروع 04/11/96:تاریخ جلسه 47:شماره نشست 
شاورزي استانوک

دستور جلسه

: از دستور جلسهخارج

------

:دستور جلسه

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-

1386قانون ثبت اختراعات طرح هاي صنعتی و عالئم تجاري مصوب 59ارائه پیشنهاد در فرآیند اجراي ماده -

:طرح مباحث مالیاتی شامل-

لزوم استقالل مجري قرار و استفاده از کارشناس رسمی دادگستري در هیات هاي حل اختالف مالیاتی) الف

قانون مالیات هاي مستقیم147ماده 3روند اجراي تبصره ) ب

قانون مالیات بر ارزش افزوده وتعیین تکلیف سایر عوارض موضوع مصوبات شوراي شهر50اجراي ماده ) ج

.)بدلیل اتمام زمان جلسه مطرح نشد( درصد سهم شهرداري ها از مالیات بر ارزش افزوده3امکان تهاتر فراهم نمودن ) د

شتباهات محاسبات ممیزان مالیاتی، شیوه عملکرد اداره کل امور مالیاتی در خصوص صدور برگه هاي متمم نحوه اصالح ا: طرح موضوعات ) ه
198مالیات بر ارزش افزوده، اجراي کامل بخشنامه هاي مرتبط با بخشودگی جرایم و تقسیط مالیات در استان، نحوه مواجهه با اجراي ماده 

بدلیل اتمام زمان جلسه مطرح ( هیات عمومی دیوان عدالت اداري1387/10/29مورخ 736ره قانون مالیاتهاي مستقیم و راي شمااصالحی 
.)نشد

بدلیل اتمام زمان جلسه مطرح ( طرح موضوع موانع ترهین قطعات شهرك صنعتی بعنوان وثیقه تسهیالت دریافتی بانک ها-

.)نشد

جمع بندي و مصوبات-
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وضعیت حضور و غیاب جلسه

دولت-الف

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

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس شوراي استانی(استاندار علیرضا رشیدیان1

غایباستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
رمضانعلی عرشیاننمایندهامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلسید مهدي رمضانی3

قاسم کیومرثینمایندهرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانراضیه علیرضایی4

حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمد سنجري5
حاضراستانرئیس سازمان جهاد کشاورزي مجتبی مزروعی6
سید محمد گواهینمایندهاستانيهابانکهماهنگیشورايدبیرمحمود منصوري7

محمد آرانیاننمایندهمدیرکل امور مالیاتی خراسان رضويیعقوب نژادیحیی8

حاضرمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداري استان علیرضا صحرائی9
محمد خدادادينمایندهمدیرکل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوي رامشیعبدالحسین 10

غایبمدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوي  احمدزاده قناد11

مجلس شوراي اسالمی-ب

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

نام و نام خانوادگی نماینده

غایب)رئیس مجمع نمایندگان استان( مجلسنماینده رضا شیران1
غایبنماینده مجلسحسین مقصودي2
غایبنماینده مجلسمحمود نگهبان سالمی3

غایبنماینده مجلسحمید گرمابی4
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قوه قضائیه-ج

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

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)حسین شفیعی(علی مظفري1
غایباستانمرکزدادستانغالمعلی صادقی2

)رؤساي اتاق ها(تعاونی و خصوصی-د

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

نام خانوادگی نمایندهنام و 

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1

حاضراستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2

سید جمال کاظمینمایندهاستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود 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

حاضرمدیرعامل شرکت الکترواستیلمجید محمدزاده4

غایبعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي محمدرضا توکلی زاده5

حاضرصنایع، معادن و کشاورزيعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، احمد زمانیان6

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون هادي ابوي طرقبه7

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرتضی خوشخو8
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شهرداري و شوراها-هـ

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

نام و نام خانوادگی نماینده

محمدرضا کالئینمایندهاستانمرکزشهر شهردارزاده خامسیتقی قاسم1

احمد نوروزينمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

معاون اقتصادي اداره کل اطالعات استان بوستانیعلی اکبر1

رسولیانعلی 2
سرپرست حوزه امور اقتصادي و سرمایه گذاري معاونت هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان 

رضوي

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمدیر کلمیرشاهیشکوه2

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويمحمد حسین روشنک3

در امور مالیاتی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزي استانمشاورمصطفی شاملسید 4
رضويخراسانتاسیساتیوساختمانیشرکتهايکارفرماییصنفیانجمندبیرسلیمیمحسن5

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی قالبسازي، تراشکاري، ریخته گري خراسان رضوي عباس سادات6
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

در ابتداي بهمن ماه سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ابالغ بخشنامه اي مجدداً بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات -
بایستی ،تعیین شدهظرف یکماه تاکید نمود و لذا بخش خصوصی در صورت مواجهه با عدم انجام این امر ظرف بازه زمانی 

.دارسال نمایموارد و مستندات را جهت پیگیریهاي بعدي به اتاق بازرگانی 
را بصورت خودکوچک و متوسط با تصویب شوراي پول و اعتبار تعیین و جلسات کمیته رسیدگی فوري به واحدهاي اعضاء -

اي ویژه براي شوراي پول و اعتبار در آخرین جلسه خود دستور تشکیل کمیته.اضطراري از هفته آینده برگزار خواهند نمود
ده نموبررسی آخرین وضعیت واحدهاي تولیدي و اتخاذ تدابیري براي ایجاد رونق این واحدها در ایام پایانی سال را صادر 

.است
بخش خصوصیاز این جهت .بودجه پیشنهادي نکات مثبت زیادي دارد و نسبت به گذشته روند رو به بهبود و پیشرفتی دارد -

به هاي بازرگانی، تعاون و اصنافوساي اتاقربصورت کتبی و با امضاء 97نظرات خود را در خصوص الیحه بودجه سال نیز
، حجم باالي کسري بودجهو توجه به درآمدهاي بودجه قبل از مصارف آنتعیین . ریاست محترم مجلس تقدیم نموده است

، نزدیک شدن قیمت ، فشار مالیاتیبا توجه به تفاوت نرخ آنها با نرخ تسهیالت بانکی ایجاد چالش براي بانکها وانتشار اوراق
.استمطرح شده در این گزارش تحلیلیاز جمله انتقادات...و نرخی بودن نرخ ارز2حامل هاي انرژي به قیمت هاي واقعی، 

درآمدهاي مالیاتی و عوارض و حقوق دولتی از محل فعالیت واحدهاي اقتصادي فعال و بزرگ هر استان باید در خود آن -
صنعت، معدن و تجارت موضوع بازگشت حقوق و محترمدوره قبل چندین بار از وزیردر این رابطه در منطقه هزینه شود

یاتی از محل ایران خودرو به استان پیگیري و درخواست شد ایران خودرو از حالت حق العمل کاري خارج درآمدهاي مال
در موضوع معادن هم همین خواسته مطرح شد و به منظور افزایش در آمدهاي استان مباحثی از این دست بارها .شود

.ه استپیگیري شده اما به سرانجام نرسید
با اتاق مذاکراتیدرصد بیکاران استان را تشکیل می دهند48اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی که ارتباط بادر استانداري-

در طرح کارورزي بخش خصوصی مشارکت جدي و بیشتر تاکید براست و ضمن انجام دادهبازرگانی، صنایع و معادن استان
قرار حمایت هاي بیشتري مورد راي این طرح کمک کنند که به اجیاستانکار فرمایانو مقرر نموده کهاین دانش آموختگان

.خواهند گرفت
هزار اشتغال ایجاد 81طی نیمه نخست امسال بوده است که هزار اشتغال جدید 160تعهد استان طی سال جاري براي ایجاد -

هزار اشتغال طی امسال، نرخ بیکاري استان 160ایجاد ولی شده و با فرآیند موجود تا انتهاي سال این رقم قابل تحقق است
درصد کاهش می دهد و باید تالش ها همچنان با قدرت، براي کاهش نرخ بیکاري و ایجاد اشتغال جدید 1,5به میزان تنها را 

.ادامه یابددر استان طبق برنامه % 7براي رسیدن به نرخ 

1386تراعات طرح هاي صنعتی و عالئم تجاري مصوب قانون ثبت اخ59ارائه پیشنهاد در فرآیند اجراي ماده ) ب

یکی از موانع بهبود محیط کسب و کار از نگاه بخش خصوصی، روند اجراي قانون ثبت اختراعات طرح هاي صـنعتی و عالیـم   -
اشخاص حقیقی و حقوقی صرفنظر از اینکه چه تولیدي دارند، خـالق دارایـی هـاي فکـري بـه      .می باشد1386تجاري مصوب 
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در راستاي حمایت از صاحبان ایده، قانون ثبت اختراعـات طـرح هـاي    .هستند... حق اختراع، عالمت تجاري صنعتی و صورت 
.مصوب شد1386صنعتی و عالئم تجاري مصوب در سال 

ر ، رسیدگی به اختالفات ناشی از اجراء این قانون و آیین نامه اجرایی آن د1386قانون ثبت اختراعات مصوب 59مطابق ماده -
می باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب ایـن قـانون   دادگاههاي عمومی تهرانصالحیت شعبه یا شعب خاصی از 

. توسط رییس قوه قضاییه تعیین می گردد
.به دالیل مختلف از جمله فرایند اجرا در تهران، موضوع مورد اعتراض فعاالن اقتصادي است-
نامه در صالحیت شـعبه یـا شـعب    یدگی به دعاوي حقوقی و کیفري مرتبط با قانون و این آیینقانون، رس59با توجه به ماده -

قوه قضاییه تعیین و در صورت امکان در اداره کـل مالکیـت   محترم هاي عمومی تهران است که توسط رئیس خاصی از دادگاه
واقع یا کشف و یا مـتهم در خـارج از تهـران    در مورد دعاوي کیفري، چنانچه جرم از خارج از تهران. شوندصنعتی مستقر می

دستگیر شده باشد، در این صورت تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیري متهم به عمل آمـده و پرونـده   
.شودارجاع میهاي مذکور ي رسیدگی به دادگاهبرا

دعاوي کیفري-2دعاوي حقوقی        -1:دو نوع دعاوي در مالکیت فکري وجود دارد-
هاي عمـومی  نامه در صالحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاهرسیدگی به دعاوي حقوقی و کیفري مرتبط با قانون و این آیین-

تهران استدر مورد دعاوي کیفري، چنانچه جرم از خارج از تهران واقع یا کشف و یا مـتهم در خـارج از تهـران دسـتگیر شـده      
مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیري متهم به عمل آمده و پرونده براي رسـیدگی  باشد، در این صورت تحقیقات 

.شودهاي مذکور در فوق ارجاع میبه دادگاه
درصد مربوط به طرح صنعتی، عالیم 96.درصد مشکالت مالکیت فکري  به کپی رایت و کتب اختصاص دارد4طبق آمار تنها -

پرونـده در  300حسب اظهارات نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی اتـاق بـالغ بـر    نیزستان در ا.تجاري و ثبت اختراعات است
.سال در حوزه مالکیت معنوي وجود دارد

نشـات گرفتـه و در ان زمـان بـه     1310موضوع رسیدگی به اختالف حقوقی و جزایی در تهران از قانون ثبت اختراعات سـال  -
وجود تنها یک شـعبه،  .داد پرونده ها، ایجاد یک شعبه در تهران کفایت می نموددلیل ناشناخته بودن بحث مالکیت فکري و تع

تنهـا یـک   .قانون موجود مانع گسترش دادگاه به خـارج از تهـران اسـت   .فرآیند رسیدگی را طوالنی و موضوع منتفی می گردد
بـراي  .ن زمینه نمـی باشـد  پاسخگوي دعاوي در ای) مجتمع قضایی شهید بهشتی-شعبه سوم دادگاههاي عمومی تهران(شعبه

.متحمل فرد می باشد...) زمان، مسافت و ( افرادي که خارج از مرکز قرار دارند هزینه هاي زیادي
محترم دادگستري استان، توانایی و امکان حقوقی موضوع در اسـتان وجـود دارد و موضـوع از طریـق     معاونحسب توضیحات-

.استقابل انجاممکاتبه ریاست محترم کل دادگستري استان با ریاست محترم قوه قضائیه 

:طرح مباحث مالیاتی شامل)ج

هیات هاي حل اختالف مالیاتیلزوم استقالل مجري قرار و استفاده از کارشناس رسمی دادگستري در-1

تعدادي از آراء هیأت هاي حل اختالف مالیاتی چه در مرحلـه بـدوي و چـه در مرحلـه تجدیـد نظـر، منجـر بـه صـدور قـرار           -
کارشناسی می گردد لذا در این گونه موارد پرونده به مجري یا مجریان قرار ارجاع می گردد از آنجائیکه اغلـب مجریـان قـرار    

.نحوه و گردش رسیدگی اعتراض دارندبرخی فعاالن اقتصادي به . همان مأموران رسیدگی و تشخیص مالیات هستند
تاکید می شودکه در تمامی موارد رسیدگی به اختالف، در فرض صـدور قـرار کارشناسـی، کارشـناس بایـد مسـتقل از حـوزه        -
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توان انتظـار  هیأت حل اختالف، بین اختالف اداره امور مالیاتی و مؤدي رسیدگی می کند و قطعا نمی. اختالف و طرفین باشد
.نظر مستقل و بی طرف داشت

دسـتورالعمل  9و ریاست محترم دادگستري اسـتان در بنـد   24/11/95مطابق مکاتبه معاونت محترم قوه قضائیه کشور مورخ -
به اداره کل امور مالیاتی اعالم شده اسـت  25/3/96و دادستان محترم عمومی و انقالب مشهد مورخ 04/11/95مورخ 7970

در .که چنانچه مودي درخواست نماید، شکایت مطروحه در هیات با هزینه مودي به کارشناسان رسمی دادگستري ارجاع شود
.خصوص اقدام الزم به عمل آیداین

قانون مالیات هاي مستقیم 147ماده 3روند اجراي تبصره -2

در راستاي ایجاد شفافیت بیشتر در 1395نون مالیات هاي مستقیم، فعاالن اقتصادي از ابتداي سال در اجراي اصالح جدید قا-
و امکان راسـتی آزمـایی صـحت معـامالت و همچنـین انجـام هزینـه،        ) خرید کاال و خدمات و انجام هزینه(اقتصاديمعامالت

مله بیش از پنچاه میلیون ریال را از طریق سیسـتم  اقتصادي بین طرفین معامعامالتهاي مربوط به ضرورت دارد که پرداخت
..عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شوددهند تا بهبانکی انجام

بـه معنـاي پرداخـت از طریـق     » پرداخت از طریق سیستم بـانکی «جامعه حسابرسان طبق تعریف بانک مرکزي، معتقد است -
بنابراین، چنانچه ورود و خروج چک دریافتی از اشخاص دیگـر در دفـاتر   . و اینترنت بانک است) خوانکارت(دستگاه پوزچک،

ها نیز مصداقی از پرداخت از طریق سیستم شرکت ها ثبت شود و قابل ردیابی باشد، خرج کردن این چک) حسابداري(قانونی 
.دبانکی است و هیچ مغایرتی با متن قانون ندار

سـامانه  "هاي دریافتی از اشخاص دیگر به عنوان مصـادیق  مطابق نظریه دفتر فنی حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور چک-
.شودتلقی نمی"بانکی) سیستم(

از نظر ادارات مالیاتی، هزینه اي قابل قبول است که خریدار و فروشنده به نام خود اقدام به معاملـه نماینـد و پرداخـت هـاي     -
.در صورتی که این نظریه در تعارض با عرف تجاري است. ربوط از طریق سیستم بانکی انجام شودم

هـاي دریـافتی از مشـتریان را بـا مهـر و      ها می توانند براي خریدهاي خود، چکدر عرف تجاري و طبق قانون تجارت، شرکت-
ط اقتصادي موجود براي بنگاههاي اقتصادي امکـان  به طرف دیگر معامله تحویل دهند که با توجه به شرای) ظهرنویسی(امضاء 

.استفاده از چک خود شرکت، به تنهایی براي معامالت وجود ندارد

قانون مالیات بر ارزش افزوده وتعیین تکلیف سایر عوارض موضوع مصوبات شوراي شهر50اجراي ماده -3

وارض و سایر وجوه براي انواع کاالهاي وارداتـی و تولیـدي و   قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراري هرگونه ع50مطابق ماده -
همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیـات و عـوارض آنهـا معـین شـده اسـت، همچنـین برقـراري عـوارض بـه           

خاص گذاري و سایر عملیات مـالی اشـ  درآمدهاي مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده
.باشدنزد بانکها و مؤسسات اعتباري غیربانکی مجاز، توسط شوراهاي اسالمی و سایر مراجع ممنوع می

این ماده نیز مقرر گردیده است شوراهاي اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلـی جدیـد، کـه    1در تبصره -
اکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعـد،  تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حد

تصویب و اعالم عمومی نمایند
از تاریخ الزم االجراءشدن این قانون، قانون اصالح موادي از قانون برنامه سـوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و     52مطابق ماده -
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سـایر وجـوه از تولیدکننـدگان کـاال، ارائـه دهنـدگان       فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و چگونگی برقراري و وصول عوارض و 
و اصالحیه بعدي آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط بـه دریافـت   1381خدمات و کاالهاي وارداتی مصوب 

گونه مالیـات  هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کاالها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراري و دریافت هر
حکـم ایـن مـاده    . غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد

.شامل قوانین و مقررات مغایري که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز میباشد
قانون مالیات بر 50ض شهرداري  از صنوفی که مالیات بر ارزش افزوده می پردازند و با عنایت به ماده لذا با توجه به اخذ عوار-

ارزش افزوده که به صراحت در آن قید گردیده است برقراري هر گونه عوارض و سایر وجـوه توسـط شـوراهاي اسـالمی بـراي      
تکلیف مالیات کـاالیی مشـخص نشـده باشـد، شـوراهاي      ها در قانون مشخص شده، ممنوع است و اگرکاالهایی که تکلیف آن

نمایندگان شهرداري معتقدند بهـاي خـدمات پسـماند، عـوارض نیسـت و از طریـق       . اسالمی باید در این زمینه تصمیم بگیرند
تواند در قالب قراردادهاي شهرداري با اصناف اخذ شـود کـه در ایـن    شود؛ این بهاي خدمات میقبوض عوارض صنفی اخذ می

هاي مربوط به آن نیز در شوراي اسالمی شهر مشهد، تصـویب شـده   درصدي خواهد داشت و دستورالعمل30صورت تخفیف 
. است

درآمدي است که دولت بر اساس قانون براي تامین هزینه هاي کشوري از مودیانی که مشخص می کند دریافـت مـی   ،مالیات-
دستگاه و بخش اعم از شهرداري ها و کتابخانه ها و غیره تعیـین کـرده و   نماید و بر اساس آن درصد هاي قانونی هم براي هر 

این رقم هیچ ارتباطی با پرداخت هزینه خدمات شهر از سوي صنوف نـدارد و از ایـن رو حسـاب خـدمات     و به آنها می پردازد
.شهرداري از مالیات جدا شده و شهرداري باید بهاي خدمات خود در شهر را دریافت کند

پس از بیان مطالب و نکات مطرح شده از سوي شوراي شهر و شـهرداري و  اعضاء حاضر در جلسه با توجه به ماهیت موضوع و -
قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده     52و 50به این جمعبندي رسیدند عوارض پسماند از مصادیق منـدرج در مـواد   اتاق اصناف

.لذا موضوع از دستور کار خارج شدنبوده و 
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مصوبات

استانی

خدماتی دریافتخودرو خراسان در استان خراسان رضوي ونظر به اینکه علی رغم استقرار شرکت ایران-1
و مسائل زیست محیطـی بـه خـود    استفاده از زیر ساخت ها لحاظبراي فعالیت به این واحد صنعتی که 

مالیـات  پرداخـت  و در پرداخت مالیات در اسـتان سـهمی نداشـته   این شرکتاختصاص می دهد،لیکن
موضوع مورد اعتراض فعاالن اقتصادي و دستگاههاي ذیـربط  این که پذیردمی مربوطه در تهران صورت

درآمدهاي مالیـاتی و عـوارض   ضرورت دارد که دارندتاکید بر این نکتهاعضاءضمن اینکه،استانی است
همان اسـتان توسـط سیسـتم    هر استان در در و حقوق دولتی از محل فعالیت واحدهاي اقتصادي فعال 

پس از بحث و تبادل نظر، اعضـاء شـورا   لذا مالیاتی وصول و جزء درآمدهاي همان استان محسوب گردد
:ندنمودو مقرر به اتفاق آراء مصوب 

استانداري محترم خراسان توسطخودرو خراسان طی نامه اي شرکت ایرانموضوع پرداخت مالیات )الف
فت وگوي استان از طریـق مبـادي ذیـربط    رضوي، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي و شوراي گ

.قانونی بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت تا حصول نتیجه پیگیري شود
موضـوع را  خراسان مقرر گردید تا اداره کل مالیاتی استان خودرو در ارتباط با پرداخت مالیات ایران) ب

و پیگیریهاي مجدانه در خصوص اصالح روند موجود مبنی بر پرداخـت مالیـات شـرکت    سیربربه دقت
بـه دبیرخانـه شـورا    را د و نتیجه اقدامات انجام شده انجام دهرضوي را خراساناستان ایران خودرو در 

.نمایندمنعکس 
قانون ثبت اختراعات طرح هاي صنعتی و عالئـم  59تبادل نظر پیرامون روند اجراي ماده پس از بحث و -2

با توجه به پراکندگی بنگاههاي اقتصادي و کارآفرینان و صاحبان ایـده و خالقیـت   1386تجاري مصوب 
در سطح استانها و شهرستانهاي کشور و از آنجاییکه روند موجود فراینـد رسـیدگی را طـوالنی و هزینـه    

لذا با هدف بهبود محیط کسب و کار، ایجاد شـعب رسـیدگی بـه    . هاي زیادي براي افراد بوجود می آورد
و اجتناب ناپذیر است و شورا به اتفـاق آرا  وصورت استانی و یا حداقل چهار منطقه کشور امري ضروري

مجوز هاي الزم اخذجهت پیگیري در دادگستري استانقضایی با توجه به اعالم آمادگی معاون محترم 
دادگسـتري با انجام مکاتبـات توسـط  ،مرتبط با این مادهن و مقرراتوانیتا زمان اصالح ق؛مقرر می دارد

اختیـارات قـوه محتـرم قضـائیه بـه      بـا وخذامجوز الزم،با ریاست محترم قوه قضائیهاستان محترمکل 
اي ایجـاد تـا امکـان رسـیدگی بـه      تحت عنوان نماینـدگی، شـعبه   ) مشهد(نحوي در منطقه شرق کشور
.دعاوي در استان فراهم گردد

لزوم استقالل مجري قرار در هیات هاي حل در خصوصپس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات اعضاء -3
نظر به اینکه ضرورت دارد در تمامی موارد رسیدگی به اختالف، در فرض صدور قرار اختالف مالیاتی

به ارسالی کارشناسی، کارشناس مستقل از حوزه اختالف و طرفین باشد و با عنایت به اینکه در لوایح 
درخواست ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستري شده است و با توجه هیاتهاي حل اختالف بعضاً

و ریاست محترم دادگستري استان در 24/11/1395مکاتبه معاونت محترم قوه قضائیه کشور مورخ به 
و نامه دادستان محترم عمومی و انقالب مشهد مورخ 04/11/1395مورخ 7970دستورالعمل 9بند 
توافق و مقرر گردید با درخواست مودي و با هزینه مودي، حسب تشخیص هیات حل 25/3/1396

.الیاتی مجري قرار بتواند کارشناس رسمی دادگستري در امور حسابرسی مالیاتی باشداختالف م
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مصوبات

استانی

خدماتی دریافتخودرو خراسان در استان خراسان رضوي ونظر به اینکه علی رغم استقرار شرکت ایران-1
و مسائل زیست محیطـی بـه خـود    استفاده از زیر ساخت ها لحاظبراي فعالیت به این واحد صنعتی که 

مالیـات  پرداخـت  و در پرداخت مالیات در اسـتان سـهمی نداشـته   این شرکتاختصاص می دهد،لیکن
موضوع مورد اعتراض فعاالن اقتصادي و دستگاههاي ذیـربط  این که پذیردمی مربوطه در تهران صورت

درآمدهاي مالیـاتی و عـوارض   ضرورت دارد که دارندتاکید بر این نکتهاعضاءضمن اینکه،استانی است
همان اسـتان توسـط سیسـتم    هر استان در در و حقوق دولتی از محل فعالیت واحدهاي اقتصادي فعال 

پس از بحث و تبادل نظر، اعضـاء شـورا   لذا مالیاتی وصول و جزء درآمدهاي همان استان محسوب گردد
:ندنمودو مقرر به اتفاق آراء مصوب 

استانداري محترم خراسان توسطخودرو خراسان طی نامه اي شرکت ایرانموضوع پرداخت مالیات )الف
فت وگوي استان از طریـق مبـادي ذیـربط    رضوي، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي و شوراي گ

.قانونی بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت تا حصول نتیجه پیگیري شود
موضـوع را  خراسان مقرر گردید تا اداره کل مالیاتی استان خودرو در ارتباط با پرداخت مالیات ایران) ب

و پیگیریهاي مجدانه در خصوص اصالح روند موجود مبنی بر پرداخـت مالیـات شـرکت    سیربربه دقت
بـه دبیرخانـه شـورا    را د و نتیجه اقدامات انجام شده انجام دهرضوي را خراساناستان ایران خودرو در 

.نمایندمنعکس 
قانون ثبت اختراعات طرح هاي صنعتی و عالئـم  59تبادل نظر پیرامون روند اجراي ماده پس از بحث و -2

با توجه به پراکندگی بنگاههاي اقتصادي و کارآفرینان و صاحبان ایـده و خالقیـت   1386تجاري مصوب 
در سطح استانها و شهرستانهاي کشور و از آنجاییکه روند موجود فراینـد رسـیدگی را طـوالنی و هزینـه    

لذا با هدف بهبود محیط کسب و کار، ایجاد شـعب رسـیدگی بـه    . هاي زیادي براي افراد بوجود می آورد
و اجتناب ناپذیر است و شورا به اتفـاق آرا  وصورت استانی و یا حداقل چهار منطقه کشور امري ضروري

مجوز هاي الزم اخذجهت پیگیري در دادگستري استانقضایی با توجه به اعالم آمادگی معاون محترم 
دادگسـتري با انجام مکاتبـات توسـط  ،مرتبط با این مادهن و مقرراتوانیتا زمان اصالح ق؛مقرر می دارد

اختیـارات قـوه محتـرم قضـائیه بـه      بـا وخذامجوز الزم،با ریاست محترم قوه قضائیهاستان محترمکل 
اي ایجـاد تـا امکـان رسـیدگی بـه      تحت عنوان نماینـدگی، شـعبه   ) مشهد(نحوي در منطقه شرق کشور
.دعاوي در استان فراهم گردد

لزوم استقالل مجري قرار در هیات هاي حل در خصوصپس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات اعضاء -3
نظر به اینکه ضرورت دارد در تمامی موارد رسیدگی به اختالف، در فرض صدور قرار اختالف مالیاتی

به ارسالی کارشناسی، کارشناس مستقل از حوزه اختالف و طرفین باشد و با عنایت به اینکه در لوایح 
درخواست ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستري شده است و با توجه هیاتهاي حل اختالف بعضاً

و ریاست محترم دادگستري استان در 24/11/1395مکاتبه معاونت محترم قوه قضائیه کشور مورخ به 
و نامه دادستان محترم عمومی و انقالب مشهد مورخ 04/11/1395مورخ 7970دستورالعمل 9بند 
توافق و مقرر گردید با درخواست مودي و با هزینه مودي، حسب تشخیص هیات حل 25/3/1396

.الیاتی مجري قرار بتواند کارشناس رسمی دادگستري در امور حسابرسی مالیاتی باشداختالف م
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با عنایت به توضیحات معاونین محترم اداره کل امور مالیاتی استان در خصوص روند اجراي تبصره ماده -4
اختالف بین تشکل هاي بخش خصوصی و اداره کل امور موضوع وقانون مالیات هاي مستقیم147
50مرتبط با پرداخت هاي با مبلغ بیش از قبول مالیاتی لی پیرامون پذیرش هزینه هاي قابمالیات

در خصوص تعریف جامعه حسابرسان یهنظردرنظر گرفتن با میلیون ریال از طریق سیستم بانکی و
،تان با توجه به اعالم آمادگی نمایندگان محترم اداره کل امور مالیاتی اسو سیستم بانکی و عرف تجاري 

:توافق و مقرر می دارد اعضاء شورا به اتفاق آراء
استفاده از چکها و اسناد دریافتنی مودیان مالیاتی پذیرش هزینه هاي قابل قبول مالیاتی در صورت 

خرید هاي باالتر از پنجاه میلیون ریال منوط به آن است که چکها و اسناد دریافتنی در تسویهبراي 
.مبناي رسیدگی ها قرار می گیردو این توافق دفاتر قانونی خریدار ثبت شده باشد

ملی و فراگیر

جهت تحقق درآمدهاي استانی هر استان منطبق با حقوق و عوارض دولتـی از فعالیـت هـاي اقتصـادي     -1
دبیرخانه شـوراي گفـت و   اعضاء شورا به اتفاق آراء مقرر و توافق نمودند که  ،استانمانانجام شده در ه

موضـوع و شوراي گفت و گوي مرکز از طریق اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزي ایراني استانگو
مالیاتی استان ضمن ارائه اموراداره کلگردید همین ارتباط تاکیددر . پیگیري نمایدتا حصول نتیجه را 

.نمایدسالخصوص، مستندات الزم رانیز به دبیرخانه شورا اردراینیگزارش
قـانون ثبـت اختراعـات طـرح هـاي      59موضوع اصالح ماده در خصوص شورا به اتفاق آرا مقرر می دارد -2

انـه شـورا   دبیرخآیـین نامـه اجرایـی ایـن قـانون      179و نیز ماده 1386صنعتی و عالیم تجاري مصوب 
ایجـاد شـعب رسـیدگی بـه صـورت اسـتانی و یـا        با هدف اصالح این قانونپیگیري اقدامات الزم جهت 

شوراي ،کمیسیون قضایی مجلس شوراي اسالمی،قوه محترم قضائیهاز طریقحداقل چهار منطقه کشور 
.دهدانجام را گفتگوي دولت و بخش خصوصی مرکز  

مقـرر گردیـد تصـویر توافـق     لزوم استقالل مجري قرار در هیات هاي حل اخـتالف مالیـاتی  در خصوص-3
.مصوبات استانی براي شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی کشور ارسال شود3مندرج در بند 

مقرر گردید دبیرخانه شوراي گفت قانون مالیات هاي مستقیم147در خصوص روند اجراي تبصره ماده -4
:دنایموضوع زیر را پیگیري نممرکزو گو از طریق شوراي گفت و گوي

.اضافه گردد.م.م.ق147ماده ) 3(جمله زیر به تبصره 
خرید هاي باالتر از پنجاه میلیون ریال تسویهاستفاده از چکها و اسناد دریافتنی مودیان مالیاتی براي "

".منوط به آن است که چکها و اسناد دریافتنی در دفاتر قانونی خریدار ثبت شده باشد
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:توافق و مقرر می دارد اعضاء شورا به اتفاق آراء
استفاده از چکها و اسناد دریافتنی مودیان مالیاتی پذیرش هزینه هاي قابل قبول مالیاتی در صورت 

خرید هاي باالتر از پنجاه میلیون ریال منوط به آن است که چکها و اسناد دریافتنی در تسویهبراي 
.مبناي رسیدگی ها قرار می گیردو این توافق دفاتر قانونی خریدار ثبت شده باشد

ملی و فراگیر

جهت تحقق درآمدهاي استانی هر استان منطبق با حقوق و عوارض دولتـی از فعالیـت هـاي اقتصـادي     -1
دبیرخانه شـوراي گفـت و   اعضاء شورا به اتفاق آراء مقرر و توافق نمودند که  ،استانمانانجام شده در ه

موضـوع و شوراي گفت و گوي مرکز از طریق اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزي ایراني استانگو
مالیاتی استان ضمن ارائه اموراداره کلگردید همین ارتباط تاکیددر . پیگیري نمایدتا حصول نتیجه را 

.نمایدسالخصوص، مستندات الزم رانیز به دبیرخانه شورا اردراینیگزارش
قـانون ثبـت اختراعـات طـرح هـاي      59موضوع اصالح ماده در خصوص شورا به اتفاق آرا مقرر می دارد -2

انـه شـورا   دبیرخآیـین نامـه اجرایـی ایـن قـانون      179و نیز ماده 1386صنعتی و عالیم تجاري مصوب 
ایجـاد شـعب رسـیدگی بـه صـورت اسـتانی و یـا        با هدف اصالح این قانونپیگیري اقدامات الزم جهت 

شوراي ،کمیسیون قضایی مجلس شوراي اسالمی،قوه محترم قضائیهاز طریقحداقل چهار منطقه کشور 
.دهدانجام را گفتگوي دولت و بخش خصوصی مرکز  

مقـرر گردیـد تصـویر توافـق     لزوم استقالل مجري قرار در هیات هاي حل اخـتالف مالیـاتی  در خصوص-3
.مصوبات استانی براي شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی کشور ارسال شود3مندرج در بند 

مقرر گردید دبیرخانه شوراي گفت قانون مالیات هاي مستقیم147در خصوص روند اجراي تبصره ماده -4
:دنایموضوع زیر را پیگیري نممرکزو گو از طریق شوراي گفت و گوي

.اضافه گردد.م.م.ق147ماده ) 3(جمله زیر به تبصره 
خرید هاي باالتر از پنجاه میلیون ریال تسویهاستفاده از چکها و اسناد دریافتنی مودیان مالیاتی براي "

".منوط به آن است که چکها و اسناد دریافتنی در دفاتر قانونی خریدار ثبت شده باشد


