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  اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی کارخانجات خاوراک دا،، طیاور و زبزیاان    24/07/98ک مورخ /1921تصمیم گیری در خصوص موضوع  نامه شماره 

 ی یارانه دار به واحدهای تولیدی غیر عضواستان )به پیوست( پیرامون مشکالت مالیاتی ناشی از توزیع و فروش نهاده های دام

 سایر موارد 

 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 تبعات دوگانگی آن هاو  یاتیمال میجرا یبخشودگ یها بخشنامه

اتاق  یزارش روابط عمومگ به.خصوص ارائه شد نیدر ا یشنهاداتیو پ یبررس یفعاالن اقتصاد یاتیمشکالت مال ،یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهینشست دب در

 اتشنهادی: امروز پت و گفتجلسه پرداخ نینشست به موضوع ا نیا یاستان ابتدا یگفت و گو یشورا رخانهیدب سیرئ ی،اکبر لباف یعل ی؛خراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یبازرگان

 .شودیمطرح م میجرا یخشودگب نهیدر زم یاتیسازمان مال یکارشناسان درباره مسائل مربوط به بخشنامه ها

 تناقضات بخشنامه ای*

 یاتیمال میجرا یبخشنامه درباره بخشودگ 4 یاتیدستور کار اول گفت: سازمان مال حیسخن پرداخت و در توض رادیاتاق مشهد به ا یاجتماع نیکار و تام ات،یمال ونیسیمهران مرشد، مشاور کم سپس

برداشته؛ هدف اول کمک به  یبا دو هدف اساس یمثبت یها با صدور بخشنامه گام یاتیمال زمانسا دیسازمان اعالم شده در سال رونق تول نیا 41بخشنامه  یصادر کرد؛ در ابتدا یدر سال جار
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که به  است نیسازمان ا نیخود اقدام کنند و هدف دوم ا ونینسبت به پرداخت د ینکبا التیاخذ تسه ای یاست تا واحدها تالش کنند از منابع داخل یاتیمال میجرا یپلکان یبخشودگ قیاز طر انیمود 

 .صادر شد و در آن فقط اهداف سازمان را مدنظر قرار داد 45بخشنامه  بحث، نیخود برسد. اما پس از ا یبودجه وصول اهداف

 یخوش حساب تلق یکنند، به عنوان مودنخود اقدام  یسال نسبت به پرداخت بده انیمهرماه بودند و تا پا30 خیتا تار یقطع یبده یکه دارا یانیمود ذکر شده، 45افزود: در بند اول بخشنامه  یو

شروط  یبرخ م،یمستق یهااتیانون مالق 191. اما طبق ماده آیندمیبدحساب به شمار  نیستند تپرداخ قادر بهکه  ییهاکه توان پرداخت را دارند خوش حسابند و آن یی. در واقع واحدهاشوندینم

 ...و یامکان پرداخت به موقع ندارد، خوش حساب نکهیبر ا یمبن یلیارائه دال ،یست از درخواست مودا عبارت یبخشودگ

از  تیل حمابحث سا 41نامه بخش یتداما مطرح است؛ در اب یکرد: دو نکته مهم برا حیقانون است، تصر ریسازمان، مغا نیتوسط ا میمستق یهااتیاز قانون مال یبخش یاجرا نکهیا انیبا ب مرشد

که در  شوندیم قیاحدها تشوومه عمال بخشنا نیبا ا از سوی دیگر،مدنظر قرار گرفته است.  ینو اهداف سازما دهیخارج گرد دیمطرح شده اما با صدور بخشنامه دوم از بحث رونق تول دیرونق تول

 .به دنبال مذاکره نروند شود،یکه صادر م یصیتشخ یبرگه ها یبه بعد برا ماهیاز د ات،یصورت عدم امکان پرداخت مال

که  ستیدرحال نیشده و ا نییسال تع آن طیو معاونان بدون درنظر گرفتن شرا رکلیمد اراتیهم اعالم شده و اخت 99سال  طیاست که در بند سوم بخشنامه شرا نیا گریادامه داد: نکته مهم د یو

 نیتدو واصالح  یسب و کار براک طیموضوعات مربوط به مح یدر مراحل بررس تا استمکلف  دولتماده  نیکسب و کار اشاره شده است؛ در ا یقانون بهبود فضا 2بخشنامه به ماده  یدر انتها

 .ها گرفته نشده است از اتاق ینظر چیه ییبخشنامه ها نیاما در صدور چن کنداخذ  را ربطی ذ یها ها و تشکل اتاق ینظر کتب ،نامه ها نییمقررات و آ

 .خواهند شدرو ه برو یت بزرگبا مشکال ندهیماه آ نیکه مطلع نباشند، از فرورد یو کسان دنشوی به بعد شروع به اجرا م ماهی بخشنامه ها از د نیشد: ا ادآوری یاتیکارشناس مال نیا

 ها هستیمآن در  رییبخشنامه ها آگاهانه صادر شده و مخالف هرگونه تغ *

اقدامات  نیمع اکه ج مینیبب دیابرد اما دا یاشکاالت یقرار گرفت؛ او گفت: هر کار خوب یخراسان رضو یاتیاداره کل مال یاداره حسابرس سیمقدم، رئ انیمحمود نیافش اریدر اخت بونیادامه تر در

 .منفعت ایضرر است  یدارا
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کتمان  یدرآمدها ودر موعد مقرر  یاتیه مالاظهارنام میعدم تسل لیبخشش هستند که به دل رقابلیغ میجرا گروه آن ها، کیدو دسته اند؛  یاتیمال میداد و گفت: جرا حیتوض یاتیمال میدرباره جرا یو 

 169ه ماده مربوط ب میارموضوع اول ج دسته، نیدارند؛ در ا یبخشودگ تیسازمان قابل اراتیاختقابل بخشش هستند که براساس قانون و  می. اما دسته دوم جرارندیگی قرار نم یشده، مورد بخشودگ

از  عامله، استفادهمطرح  یقتصادخود، عدم درج شماره ا یارائه خدمات، عدم درج شماره اقتصاد ایکه مربوط به عدم صدور صورت حساب فروش کاال  می باشد میمستق یها اتیمکرر قانون مال

ه به سازمان امالت انجام شدهرست مععدم ارائه ف گر،یدو درصد است و تخلف د مهیمعامالت خود با نرخ جر یبرا گرانید یاستفاده از شماره اقتصاد ان،گریمعامالت د یخود برا یادشماره اقتص

 .است یدرصد کی مهیشده با نرخ جر نییتع یها طبق روش

 زیته سوم ن. دسشودی رفته مگدرنظر  مهیدرصد جر میدو و ن رکردیهر ماه د یبه ازا ،پرداخت شود اتیدر پرداخت است؛ اگر بعد از موعد مقرر مال ریمربوط به تاخ میجرا گریافزود: دسته د یو

 .شودی م یدرصد 20 مهیاست که مشمول جر اترعدم ارائه دف ای انیترازنامه و حساب سود و ز میاز عدم تسل یناش یاتیمال میجرا یبخشودگ

درصد کل  کیقراردادها معادل  میو در صورت عدم تسل یدرصد حقوق پرداخت 2فهرست حقوق در موعد مقرر است که معادل  میمربوط به عدم تسل مهیمقدم ادامه داد: دسته چهارم، جر انیودمحم

پرداخت نشده به طور  اتیدرصد مال 10معادل  یاست که مود یفیتکل یها اتیمال صالیو ا ربر کس یمبن یقانون فیمربوط به عدم انجام تکال یقابل بخشودگ میمبلغ قرارداد است. دسته پنجم جرا

 .شودی م مهیمشمول جر ریهر ماه تاخ یدرصد به ازا میثابت و دو و ن

 80را پرداخت کند از  اتیه مالک یا یرا جذب کرده است؛ مود 190ماده  یقانون یاست که بخشودگ یا مهیماند، جر یم یباق انیمود یکه برا یا مهیاست که جر نیکرد: نکته مهم ا دیتاک یو

 قیربه خود و از ط خود یخشودگب نیالزم را داشته باشد، ا طیشرا یکه مود یصورت درو  ابدی یدرصد کاهش م میهر ماه، به ن یاش به ازا مهیدرصد جر میو دو ون شودی معاف م میدرصد جرا

 .ردیبگ یدرصد بخشودگ 40حل اختالف هم ممکن است  اتیصورت ارجاع به هو در  ردیگی صورت م یستمیس

 خیتا تار کسالیاز  شیدت بسبت به من ریتاخ مهیتجاوز نکند، جر کسالیاز  شیب اتیشدن مال یتا قطع یوصول اعتراض مود خیاستان گفت: اگر فاصله تار یاتیاداره کل مال یاداره حسابرس سیرئ

 .قابل مطالبه نخواهد بود اتیمال یابالغ برگ قطع

و  یمود یخوش حساب ،یمقرر، درنظر داشتن سوابق مود فیبودن عدم انجام تکال اریبر خارج از اخت یمبن یابراز لیاز دال میمستق یها اتیمال 191در ماده  میجرا یبخشودگ طیدرباره شرا یو
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 .نام برد یاتیو موافقت سازمان مال صیبا تشخ یشرط الزم و کاف 

اها که گ میگذشته و جرا یهای دهاز ب یو خالص ییرها یبرا انیپرداخت و گفت: کمک به مود یاتیکل سازمان مال سیرئ 45و  41 یاهداف صدور بخشنامه ها حیمقدم در ادامه به تشر انیمحمود

مشوق  یعطاو ا یاتیالت مالر جهت عددو حرکت  دیجد یها اتیمال نییفشار مضاعف با تع لیمعدم تح کردیبا رو میتحر طیاداره کشور در شرا یبرا ازیمنابع مورد ن نیبوده، تام یمعادل اصل بده

 .بخشنامه هاست نیاهداف ا نیتر مهم کنند،ی شان عمل م به تعهدات رتریکه د ییها نه آن یهمراهان واقع یبرا

 .ستبخشنامه ا نیدر ا رییو مقررات صادر شده و مخالف هرگونه تغ نیبخشنامه ها آگاهانه و براساس قوان نیمعتقد است که ا یاتیافزود: سازمان امور مال یو

 بپردازد؟ دیبا یبد نوشته شده را فعال اقتصاد یچرا تبعات قانون *

بر ارزش  اتیون مالدر بحث قان انیده داد موک میدانی گفت: همه م یاتیاداره کل مال کردیاز رو یاتاق مشهد قرار گرفت. او ضمن قدردان یاتیشامل، مشاور مال یدمصطفیس اریدر اخت بونیادامه تر در

شته شده چرا بد نو یقانون یتکه وق تنجاسیقانون واقفند. اما سوال ا نیا راداتیبرگشت. همه بر ا لسمج یاقتصاد ونیسیمجلس رفت و به کم یقانون به صحن علن نیهم ا رایافزوده درآمده و اخ

 بپردازد؟ دیبا یو فعال اقتصاد یتبعات آن را مود

مه هر سال بخشنا نیا نکهیا رغمی ست. علهماه فرصت  نیفرورد انیزمستان تا پا یروز بعد از همان فصل ارائه دهد که البته برا 15اظهارنامه هر فصل خود را تا  دیبا یافزود: طبق قانون مود یو

 هددی اجازه م یکه به مود یامه ابدان معناست که خود سازمان بابت بخشن نیا شود؛ی طلب م ینیسنگ مهیجر ر،یروز تاخ 15فصل زمستان بابت  یکه در اظهارنامه ها مینیبی م شود،ی صادر م

 .دهدی را مدنظر قرار م مهیاظهارنامه را ارائه کند، جر رتریروز د 15

ا نگرفته ردارند که پول  ادعا انیدآن را حذف کند اما در بحث ارزش افزوده مو دیگذار با حذف شود، قانون میاست و اگر بناست همه جرا حیموضوع صح نیخصوص گفت: ا نیمقدم در ا انیمحمود

ه اظهارنامه فصل . دربارمیخذ نکنارا  اتیالارزش افزوده را به ما ارائه دهند تا آن م افتیدر دماست که مستندات درباره ع نیبحث ما ا ،خصوص نیها سخت است. در ا آن یبرا اتیاند و پرداخت مال

 .پردازندماه ب کیتا  توانندی و م کنمی استفاده م میجرا یبخشودگ اراتیگفته از اخت یاتیروز اظهارنامه ارائه شود و سازمان مال 15زمستان هم قانون گفته در 
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است که  نیآن زمان است؟ سوال ا طیراشکشور  یفعل طیشرا ایده اما آش بیسال قبل تصو 32که  میکنی صحبت م یکرد: ما درباره مواد قانون حیتصر یاتیسازمان مال ندهیادر پاسخ به نم زین شامل 

ه بخشنام نیدر ا دشی نم ایآ ؟شودی صادر م یبخشنامه ا نیچن میهست یجنگ اقتصاد طیشراقانون را انجام نداده اما امروز که در  یو اجرا های ریسختگ نیتاکنون ا یاتیچرا سازمان مال

 .اعمال نشود یا یبخشودگ چیه یقانون یماده ها ریبر ارزش افزوده و سا اتیهست که با توجه به قانون مال ینگران نیکنند؟ ا یرا مستثن دکنندگانیتول

برابر  1.8 بایارفاق تقر کیدار شده اند و با هم برخور یتومان بخشودگ اردیلیم 8000پرداخته اند و از حدود  اتیتومان مال اردیلیم 4000بالغ بر  یهزار مود 200ابراز کرد: تاکنون حدود  زین مرشد

 ؟است دهیرس اردیلیهزار م 8به  یبخشودگ اردیلیهزار م 4گرفته اند اما چرا  یبخشودگ

 یتا فضا برا میاعمال کن نییاا نرخ پو ب رانهیرا سختگ اتیمال دیبا یشود و در زمان بحران و مشکالت اقتصاد دهیشیاند اتیمال یبرا یگریراه د دیاست که در کشور ما با نیگفت: موضوع ا یو

 .کندی م رییتغ گرید یشکل به شکل کیاز  یاتیصورت فرار مال نیا ریبازتر شود در غ یگذار هیسرما

 نیاست اما ا یرسندخباعث  نیاو  میمواجه یو حسابرس اتیدر بحث مال یحرفه ا یبخش خصوص کیبا  یگرفت و گفت: ما در استان خراسان رضو اریرا در اخت بونیتر گریمقدم بار د انیمحمود

 دیه نفع رونق تولبشنامه بدون شک بخ نیا نی. بنابراشوندی م اتیبه نپرداختن مال قیتشو شتریب یاتیمال انیبخشنامه حذف شود، فرار نیرا به دنبال دارد و اگر ا دیرونق تول باور ما،بخشنامه به 

 .است

 نکاریه نفع اوست و با اباتفاق  نیچون ا تقبال شودجلو افتادن معوقات اس یبرا یواقع دکنندهیتول یاز سو دیدارد که به موقع باشد و اتفاقا با ییکارا یمد کاراست و زمانآدر کی اتیادامه داد: مال یو

نظام جامع  یساز ادهی. در صورت پشودیماخذ  انیاز مود یسال اظهارنامه براورد انیاست و تا پا یاتینظام جامع مال یرااج ،یاتینظام مال یاز اهداف پاکساز یکی. ندیآ یم یاتیچتر مال ریبه ز نیریسا

 .است دیدر مجموع به نفع بخش تول نیو ا ابدی یکاهش م اریفرارها بس یاتیمال

 یاقتصاد یها با کمک اتاق و تشکل اتیمال یپرداخت پلکانبررسی روند  شنهادیپ *

است  نیبه دنبال ا یبخش خصوص نکهیا گری. موضوع دکندی کمک م دیبخش تول شرفتیبخشنامه ها چقدر مانع توسعه اند و چقدر به پ مینیبب دیسخن پرداخت و گفت: با رادیبه ا یادامه، لباف در

 دیله تاکئمس نیبر ا رانیاتاق ا محترم سیبرگزار شد؛ در آن جلسه رئ یکل استان رانیمدو  یاتیسازمان مال سیاقتصاد و رئ محترم ریبا وز یجلسه ا شیکه موانع موجود را برطرف کند. دو هفته پ



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

 صبح       30/7     ساعت شروع:                                 13/8/1398   تاریخ جلسه                               28شماره جلسه:   

 نفر  25  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

و نظر بخش اثری نداشته استان  یاتیدر سهم مال این موضوع در کاهش ندارند، اما تیدر استان فعال نکهیا رغمی عل یو موسسات مال دهیاستان مثل پد یاتیگذشته مال انیداشت که چرا مود 

 .اخذ شود یاتیسازمان مال یها از سو استان یاتیسهم مال یبرا یاقتصاد دستور داد که نظر بخش خصوص ریراستا، وز نی. در همشودی نم ذاخ نهیزم نیهم در ا یخصوص

 یدر به تفاهم استاناست و هر چق یلموضوعات م نیبرسند. ا یتا دو طرف به تفاهمات ردیقرار گ یشتریب یمورد بررس دیو بخشنامه ها ارائه شد، با یاتیمال یکه امروز درباره بخشودگ یافزود: نکات یو

 .حوزه وجود دارد نیدر استان در ا یالبته تفاهمات خواهد بودتر  مطلوب میبرس

 .میکن یرا بررس اتیمال یپرداخت پلکان ی،اقتصاد یها است که با کمک اتاق و تشکل نیا شنهادمیگفت: پ یمقدم در پاسخ به لباف انیمحمود

 .کنند را مطرح تفاهم نیا رخانهیدب یبعد یها موضوع به تفاهم برسند و در نشست نیدرباره ا یاتیاداره کل مال ندهیاتاق با نما یاتیکارشناسان مال مقرر شد تینها در

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 
ان مرشد، صی اقایموجود توافق شد، نمایندگان محترم بخش خصوپس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مطرح شده و ابهامات 

کل  حترم ادارهمکاران شامل، موارد مدنظر را دقیقا مجددا مورد بررسی قرار داده و در نشستی با جناب اقای محمودیان و سایر هم

 مالیاتی استان به بحث گذاشته شود و چگونگی توافقات مربوطه به دبیرخانه شورا منعکس شود

داره کل امور مالیاتی و ا

همکاران مشاور مالیاتی 

 بخش خصوصی

 ده روز

 مقرر گردید سایر موارد که امکان طرح ان میسر نشد در جلسه بعدی مطرح گردد  2

 یک هفته دبیرخانه شورا

 
 

 


