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  دستور کار( ورد بررسیــموضوع م(  

 خصوو  در ی استانادامه طرح موضوعات مندرج در مکاتبات دستگاههای اجرایی استان پیرامون مصوبات سی امین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت وبخش خصوص 

 گزارش پایش کسب و کار) تامین اجتماعی، اداره کل امور مالیاتی، سازمان صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی استان،(

  به پیوست(1398تابستان  -بررسی و اخذ نظرات پیرامون گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران ( 

 سایر موارد 

  : طرح موضــوع دستور جلسه

 شبخ نظرات ستان و اخذا کار و کسب فضای بهبود راستای در اجرایی های دستگاه اقدامات دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسیسی و هشتمین نشست 

 ارائه کردند. قدامات خود در این حوزهاختصاص داشت و دستگاه های اجرایی، گزارشاتی از ا 98تابستان  در ایران کار و کسب محیط ملی پایش گزارش پیرامون مختلف های

اق بازرگانی از لی و ساالنه اته پایش فصب، رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست با اشاره «علی اکبر لبافی»به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ 

ن مورد آن نیز شود و طبق آخریها نظر بخش خصوصی اخذ میها محول کرده سخن گفت و متذکر شد: در این گزارشکسب و کار به دستگاهگذار برای بهبود محیط اجرای تکالیفی که قانون

 های دیگر در حوزه اخذ کرده است.کشور را در میان دیگر استان 16خراسان رضوی رتبه 

های نامطلوبتری دارد و فارس نیز از امتیازهای است و شاخص 10درصد نزدیکتر به عدد  6.27استان همتراز، البرز با  6ایسه با درصدی خراسان رضوی اظهار کرد: در مق 6.3وی با اشاره به امتیاز 

 بهتری در شاخص های مذکور، نسبت به خراسان رضوی و تهران برخوردار است. 

، دشواری تامین دریافت مالیات نه ممیزیها و مقررات مرتبط با حوزه کسب وکار، رویه های غیرمنصفانه و ناعاداللبافی از غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه در استان، بی ثباتی سیاست 

 رد.بند، نام ر استان دارمالی از بانک ها و ضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایت ها و پیگیری موثر به عنوان شاخص هایی که بیشترین تاثیر منفی بر رتبه کسب و کا

وزستان وضعیت الیاتی خمه های ت: در شاخص اول، وضعیت بهتری نسبت به دیگر استان های همتراز داریم و تهران در شاخص دوم بدترین وضعیت را کسب کرده است. در شاخص رویوی گف

اخص پنجم ان ما نیز در شست و استعیت البرز از سایر استان ها بهتر ابهتری داشته و خراسان رضوی وضعیت نامطلوبتری را در میان استانهای از آن خود کرده است. اما در شاخص چهارم وض

 وضعیت نسبتا نامطلوبی دارد.

ن و ص شود تا قوانیکار مشخ محیط کسب و رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید کرد: مقرر بود از هر دستگاه های اجرایی، فردی به عنوان نماینده بهبود

 راتی که مخل محیط کسب و کار هستند را شناسایی کند و از نگاه خود و بخش خصوصی و مجری مصوبات، پیشنهادات اصالحی ارائه نماید.مقر

نین و مقررات موجود، تعامل دستگاههای خراسان رضوی برای پایش محیط کسب و کار، مسئولیت کمیته بهبود به اتاق واگذار و ابالغ گردیده تا در قالب قوا محترم وی افزود: حسب تاکید استاندار
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هبود ببخشیم، نظرات دستگاه های مختلف را دولتی و بخش خصوصی را پیگیری کند و دراین جلسه با هدف اینکه چگونه می توانیم امتیازات منفی استان در شاخص های محیط کسب و کار را ب 

 جویا می شویم.

ها ای بهبود آنحصاء کرده و براوجود را ی موجود در همه استان ها یکسان است و باید به این نتیجه برسیم که چگونه می توان خالءهای احتمالی ملبافی ادامه داد: بحث ما این است که شاخص ها

 پیشنهاد الزم را دهیم.

شمار می  ه کسب و کار بهی در حوزسیار سختگیرانه صحبت شد که مانع اصلوی با اشاره به حضور خود در جلسه اخیر شورای گفتگوی مرکز با حضور وزیر اقتصاد گفت: در آن نشست از قوانین ب

 آیند. 

 الزامات تحقق عدالت مالیاتی*

س قوانین و مقررات راساتی است که بانه مالیا، رئیس اداره حسابرسی اداره کل امور مالیاتی استان قرار گرفت؛ او با بیان اینکه مالیات منصف«افشین محمودیان مقدم»در ادامه، تریبون در اختیار 

ورت انون و هیچ بخشودگی و معافیتی صققانون اساسی هم آمده که هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر با استناد به  51محاسبه می شود، گفت: اگر غیر از این باشد، مالیات منصفانه نیست. در اصل 

 نمی گیرد مگر طبق قانون.

ن در این خصوص ها و برخوردهای یکسایاتشکل افقی و عمودی است، افزود: طبق عدالت مالیاتی افقی، کسانی که درآمدهای یکسانی دارند، باید با مال وی با بیان اینکه عدالت مالیاتی دارای دو

یاتی اتفاق نمی ورت، عدالت مالیر این صها باشد؛ در غنمواجه شوند. طبق عدالت مالیاتی عمودی هم کسانی که درآمدهای متفاوتی دارند، اخذ مالیات باید متناسب با کسب درآمدها و کسب ثروت آ

 افتد و اگر به دنبال افزایش عدالت مالیاتی هستیم باید این دو نوع مدل محقق گردد.

رمنصفانه ترین عوامل موثر بر ارزیابی رویه های غیاز مهمهای مستقیم به طور کامل به عنوان یکی مکرر قانون مالیات 169های اطالعاتی موضوع ماده محمودیان مقدم از عدم ایجاد و استقرار پایگاه

ر چه بیشتر باشد، ریسک عدم اطالعات ه ر گیرد ومالیاتی قراو ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات نام برد و گفت: اگر بناست به عدالت مالیاتی برسیم، باید اطالعات به طور کامل در اختیار دستگاه 

 .تر استبی عدالتی افزون

ه فرد شرایط منحصر ب های مختلف وهای اقتصادی و وجوه در گردش متفاوت با نوسان های مهم در استانوی افزود: مقایسه نتایج عملکرد استان با کل کشور بدون درنظر گرفتن حجم فعالیت

ن نکته توجه داشت نین باید به اییرد. همچگها مدنظر قرار پردازند و این باید در ارزیابیات نمیهاست؛ برخی استانها دارای نهادهای خاصی هستند که مالیخراسان رضوی از عوامل موثر بر ارزیابی

 باشد. تفاوت میمها با استانی که مجموعه های اقتصادی دولتی را در دل خود دارند، ها مطالبه گر است و این ادراک سنجیکه ترکیب صنعتی استان ما نسبت به دیگر استان

رد: امور مالیاتی شاره و ابراز کداره کل احسابرسی مالی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات انجام شده برای بهبود محیط کسب و کار در این ارئیس اداره 

 لیاتی دانسته و در این زمینه گام برداشته است.های مغفول قوانین موجود را راه حل آسان و کم هزینه برای بهبود وضعیت مااستان استفاده از ظرفیت
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قانون  238های موجود در ماده رفیتهای حل اختالف مالیاتی براساس آیین دادرسی مالیاتی، فراهم کردن زمینه های الزم در استفاده حداکثری از ظوی ادامه داد: اصالحات ساختاری در هیات 

ند )ب( ماده بودیان به هیات نده های مها، عدم ارجاع پروها و بخشودگیهای قانونی برای تقسیط بدهیموجود با مودیان مالیاتی، استفاده از ظرفیتهای مستقیم برای حل و فصل اختالفات مالیات

های قانونی در صدور دوساله رفیتاده از ظو پولشویی، استف های مستقیم و پیشنهاد تصویب ضریب سودآوری متناسب با شرایط مالیاتی استان، تشکیل اداره مبارزه با فرار مالیاتیقانون مالیات 97

.م.م برخی اقداماتی است که برای بهبود ق 169ع ماده گواهینامه ثبت نام در نظام ارزش افزوده و برقراری امکان دسترسی به آمار معامالت ارسالی از سوی دیگران در سامانه معامالت فصلی موضو

 اده ایم.وضعیت مالیاتی استان انجام د

تراز به صورت جداگانه های همنابی استاگری بیشتر، گفت: ارزیمحمودیان مقدم در تشریح پیشنهادها و برنامه های اجرایی اداره کل امور مالیاتی استان برای بهبود وضعیت در این بخش و تهسیل

صی برای همکاری و تولیان بخش خصونگی با می و پولی و بانکی و ایجاد دسترسی های الزم برای امور مالیاتی، هماهبرای دستیابی به نتایج قابل اتکاء، استقرار پایگاه های هویتی، مالی، اقتصاد

متعلقه  مالیات ه هر نحوبهایی که یگیری درآمدتسهیل در استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و دولتی برای شناسایی فرارهای مالیاتی در فعاالن بخش غیررسمی اقتصاد، بررسی، استخراج و پ

 را به خارج از استان انتقال می دهند، از جمله این پیشنهادات است.

ور مالیاتی استان ز پیشنهادات امی دیگر اهای دولتی و بانکها برای همکاری و تسهیل در شناسایی فرارهای مالیاتی و فعاالن بخش غیررسمی اقتصاد به عنوان یکوی به ایجاد هماهنگی با سایر بخش

 اره کرد.اش

دهد، از جمله این قوانین ش میی را کاههای گسترده و نامحدود که به خودی خود امکان دستیابی به عدالت مالیاتی افقی و عمودمحمودیان مقدم درباره قوانین مخل نیز اظهار کرد: وجود معافیت

 ها را به حداقل برسانیم.است و باید معافیت

مکان دستیابی به منجر به عدم ا ان واقعیطوع به برخی درآمدها از جمله فروش امالک و سرمایه گذاری در سهام به دلیل عدم مطالبه مالیات بر مبنای سود و زیوی افزود: شمول مالیات به نرخ مق

 عدالت مالیاتی خواهد شد.

عیت متفاوت خواهد شکل حل شود، وضگر این ماعنوان یکی دیگر از قوانین مخل نام برد و افزود:  رئیس اداره حسابرسی اداره کل امور مالیاتی استان از عدم تکمیل چرخه مالیات بر ارزش افزوده به

 بود.

خی استانی ی و برربوط به سطح مل، بخشی مان ارائه شدبار دیگر  لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان پشت تریبون قرار گرفت و گفت: از پیشنهاداتی که از سوی اداره کل مالیاتی است

 هستند و باید در حوزه استانی برای اجرای پیشنهادات تمرکز کنیم.

ان و ش مالیات دهندگزوم آموزهای علی الراس به عنوان یکی از مشکالت موجود در سطح استان نام برد و بر ل، کارشناس استانداری خراسان رضوی نیز از موضوع مالیات«مهدی وطن پرست»

 تان تاکید کرد.مالیات گیرندگان در اس

توان متناسب با تورم موجود مالیات پرداخت کرد. عدالت امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز ابراز کرد: بخشی از مالیات پرداختی به دلیل درآمد ناشی از تورم است اما نمی
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 توان انتظار عدالت مالیاتی داشت.هی جامع به کل مجموعه نباشد، نمیمالیاتی باید نگاهی کلی نگر به این مسائل داشته باشد. تا زمانی که نگا 

ها استان ا نسبت به برخیمقل برای نهای حمل و  سیدجعفر حاجی مجتهد، معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: ما از مبادی ورودی کشور دور هستیم و هزینه

 مالیاتی این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.  متفاوت است و در قوانین

 میلیارد تومان مستمری توسط تامین اجتماعی استان 360پرداخت ماهیانه *

ت و مکلف به ارائه ت وابسته نیسولدتماعی به ، رئیس اداره وصول اداره کل تامین اجتماعی استان درباره موانع موجود در بهبود محیط کسب و کار ابراز کرد: تامین اج«عبداهلل ابراهیمی»در ادامه 

ای خود مجبور به استقراض ساالنه میلیارد تومان است و برای تامین هزینه ه 6000که درآمد آن میلیارد تومان هزینه دارد؛ درحالی 8000خدمات به بیمه شدگان است. این سازمان در کشور 

 هاست.میلیارد تومان از بانک 2000

اسان رده بیستم کشور قرار داریم. خر گیرد و این درحالیست که در بحث وصولی درمیلیارد تومان پرداختی صورت می 360ار مستمری بگیر در استان داریم و ماهیانه هز 217وی افزود: هم اکنون 

 شود. ها هزینه میها در آنانآمدهای تامین اجتماعی دیگر استدهند و درها درآمدزایی ندارند و وصولی انجام میرضوی در بحث درآمد و هزینه در وضعیت سر به سر است اما برخی استان

نباید نادیده  طح کشور است رامده در سعکند، اظهار کرد: اینکه بحث تمرکز در مرکز یک مشکل ابراهیمی با بیان اینکه برخی قوانین موجود، بار مالی زیادی را بر دوش تامین اجتماعی وارد می

 ها براساس زمینه و استعداد هر استان صادر شوند. صورت بگیرد و اداره کشور به طور منطقه ای باشد و دستورالعملگرفت. باید تمرکز زدایی 

ار میلیارد هز 220ما  دهد. تواند انجامهای زیرپله ای از جمله اقداماتی هستند که دولت میوی گفت: آموزش خدمات تامین اجتماعی به بیمه شدگان از طریق اتاق اصناف و جلوگیری از فعالیت

 هایی این بستانکاری را برطرف کند. تواند با روشتومان از دولت بستانکاریم و دولت می

کارافتادگی داشته ر هفته پرداخت از سال سن بیمه شده باشند و ما ه 60ابراهیمی خاطرنشان کرد: در ارتباط با حق بیمه ساختمانی محدودیت سنی نداشته ایم و این باعث شده برخی افراد با 

وعی است که یش از موعد موضپزنشستگی گردد و در نهایت فشار بر مجامع کارفرمایی بیشتر می شود. باشود و این باعث افزایش بار مالی سازمان میباشیم. قوانین تصویب و به سازمان دیکته می

 کند. ا تحمیل میمجامع کارفرمایی هم با آن مخالفند و بر تامین اجتماعی هم هزینه هایی ر

ای کارگران ساختمانی هزینه کرده ایم، آن میلیون تومان بر 300شود، باید ابتدا در نظرگرفته شود و سپس به سازمان ابالغ گردد. در شهرستان سرخس وی ادامه داد: بار مالی قوانینی که مصوب می

 است.میلیون تومان بوده 2هم در حالی که درآمد وصولی از این ناحیه تنها 

ین اا انجام دهد و داماتی رتواند در بحث آموزش و جلوگیری از فعالیت های زیرپله ای اقوی درباره نقش بخش خصوصی برای بهبود وضعیت تامین اجتماعی در استان گفت: بخش خصوصی می

 تواند محقق شود. موضوع با پیگیری از طریق وزارت تعاون می

کند؛ متولیان اصلی کارگر و کارفرما هستند و تامین اجتماعی از این ظرفیت برای سیاست سد تامین اجتماعی در دستورالعملهایش متولیان اصلی خود را درگیر نمیرلبافی نیز ابراز کرد: به نظر می
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 نیست.میلیارد تومان مصارف این سازمان از منابعش بیشتر است، به هیچ وجه مطلوب  2000کند. اینکه ماهیانه گذاری استفاده نمی 

 های گمرک مشهد در قیمت واردات مواد اولیهآثار سختگیری*

یه و رویه ص قیمت مواد اولهای پیمایشی در خصوهای اجرایی مکلفیم مولفه، رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان به ایراد سخن پرداخت و گفت: ما به عنوان دستگاه«قاسم کیومرثی»در ادامه 

 سی کنیم. های موجود و قوانین را برر

یمت تمام شده قمواد اولیه و  ه در بحثننده به ویژوی اظهار کرد: گمرک استان از گذشته در بحث وارداتی سختگیری هایی داشته و این موضوع بار مالی مضاعفی را بر دوش تولیدکننده و مصرف ک

ختگیری های سبرای واردات،  کند اما ی به دست تولیدکننده می رسد. گمرک مشهد برای صادرات به خوبی عمل میشویم، مواد اولیه با قیمت بیشترگذارد. وقتی از مبادی تامین دور میکاالها می

 بیشتری وجود دارد و ترخیص به دشواری صورت می گیرد.

در موضوع  اهش یافته است.کن زمینه د. سهمیه های استان هم در ایکیومرثی خاطرنشان کرد: در بحث خرید مواد اولیه از پتروشیمی ها نیز روند انجام خرید با ساز و کار بورس مشکل می باش

 ماه است که قوانین متعدد مخل تامین مواد اولیه است.در بخش فوالد نیز، خرید از بورس مشکالتی را به دنبال داشته است. 6-5پتروشیمی 

درصد صنعت ما در این  60یش از احدهای فعال در این محور مشکالت زیادی دارند و این درحالی است که بوی یکی از مشکالت موجود در مشهد را صنایع مستقر در محور غرب خواند و گفت: و

 محور مستقر است. 

تر خواهیم بود. در ، موفقاهش دهیمکها گفت: هر چه بتوانیم آنچه در برداشت از بخشنامه ها سلیقه ای است را کیومرثی در تشریح اقدامات و پیشنهادات سازمان صمت برای بهبود وضعیت شاخص

هتر بباشیم، وضعیت  حث داشتهبتری در این بحث ثبت سفارش، ما نسبت به تهران شرایط بسیار بهتری داریم. یکی از مشکالت موجود در این حوزه بحث ساخت داخل است و هر چه شفافیت بیش

 شود.می

 رضوی را حمل و نقل خواند.وی یکی از مولفه های اصلی موثر بر قیمت مواد اولیه در خراسان 

وانع را مت است که باید ازمان صمسهای منفی کسب و کار استان است و مسئولیت این موضوع با لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان گفت: بی ثباتی قیمت مواد اولیه یکی از شاخص

 ثباتی نرخ مواد اولیه در استان ما بیشتر از دیگر استان هاست.شناسایی کند. بخش خصوصی معتقد است غیرقابل پیش بینی بودن و بی 

ایی تولیدکننده مک کنند. شرکتهکه به ما در این زمینکیومرثی در پاسخ اظهار کرد: عمده مواد اولیه ما مواد ارزی است و نوسانات ارزی در این زمینه اثرگذار است. پیشنهاد میکنم بخش خصوصی 

بوط به بخش یع که بیشتر مررکیب صناد که نرخ آن ها مشخص است اما بخشی از مواد اولیه خارجی است و براساس نرخ ارز قیمت گذاری میشود. در استان ما به دلیل تمواد اولیه و داخلی هستن

 خصوصی است و صنایع بزرگ چندانی نداریم، قیمت مواد اولیه به دلیل خرد شدن، افزایش می یاید.

درباره بحث غیرقابل  اس پایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: موضوع هم ترازی استان ها در رتبه شاخص ها بسیار اثرگذار است.سیدمحمدرضا هاشمی، کارشن



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

 صبح       30/7     روع:ساعت ش                                             23/10/98   تاریخ جلسه                               38شماره جلسه:   

 نفر  20  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

 پیش بین بودن قیمت مواد اولیه، عالوه بر اینکه بحث ارز اثرگذار است، صنایع کوچک هم اثرگذارند. 

 طلوب جاده ای خراسان رضوی در تامین مواد اولیهنقش زیرساخت های نام*

لوبتر است. اما یت خراسان نامطراز، وضعتان های همتحاجی مجتهد، معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز اظهار کرد: توجه به زیرساخت های جاده ای استان در مقایسه با دیگر اس

اله اول مباحث س 5سه برنامه  ست که دراان در بحث تامین مواد اولیه به دلیل مسائل سیاسی، مورد رسیدگی قرار می گیرد. اما آنچه اهمیت دارد این در برخی حوزه ها وضعیت بهتری داریم. تهر

ن موضوع هتری دارد و ایوضعیت ب ستان های همترازکمّی بوده و از برنامه چهارم توسعه، مسائل کیفی مدنظر قرار گرفته است. خراسان رضوی در برخی شاخص های کسب و کار نسبت به دیگر ا

اختیار ما نیز باشد،  راهم هستند، درتبریز ف وهان، شیراز نشان می دهد که با همه سختگیری های موجود در استان، پیگیری های بیشتری نیز برا عبور از موانع داریم. اما اگر امکاناتی که برای اصف

 وضعیت بسیار بهبود می یابد.

رفی، بخش زیای طواهد یافت. از بهبود خ ضعیت مارثی بار دیگر اظهار کرد: ما در تفویض اختیارات باید شفاف تر عمل کنیم و هر چه سلیقه ها از این موضوع خارج شود و شفاف سازی گردد، وکیوم

های همگن استان تشکل سیاری ازبتخصصی ضعیف هستند و نیاز به آموزش دارند؛ هم اکنون  های همگن واز کارهای غیرحاکمیتی را می توان به بخش خصوصی واگذار کرد اما در استان ما تشکل

 نفره هستند و یا غیرفعالند. ما یک

ن باید به یاندیشند. همچنیای باره ربط باید راه چهای ذیوی تصریح کرد: عرضه مواد اولیه در مبادی چون بورس و پتروشیمی نیاز به ثبات بیشتری دارد و در حوزه محور غرب هم همه دستگاه

 بهبود زیرساخت ها توجه کنیم زیرا در قیمت تمام شده اثرگذار است.

ر حوزه ست و به وجود آورده ابشتری را ن توقعات بیلبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان نیز در پایان گفت: شورای گفت و گوی استان در این چند سال به بلوغ معناداری رسیده و ای

ثر واقع خواهد ندی استانها مور رتبه بدهای اتاق بازرگانی از بخش خصوصی صورت گیرد و قطعا این رویه های پاسخگویی هم تاثیرگذار است. پیشنهاد داریم که سواالت با شفافیت بیشتری در پایش

 که از شفافیت بیشتری برخوردار باشد.شد و این پیشنهاد را به اتاق ایران می دهیم که سواالت پایش به نحوی طراحی شود 

ردد و آن گنه جلسات دعوت ر این گودبرای حضور  هاشمی، کارشناس پایش اتاق مشهد نیز پیشنهاد داد: از افرادی که امتیاز منفی در موضوعی خاص برای شاخص های کسب و کار استان داده اند،

 ها نظرات خود را در این خصوص مطرح کنند.

 نهاداتشیو به همراه پ شده یمع بندسازمان ها ج نیهر کدام از ا یعوامل مخل و موانع موجود در حوزه کارتا مقرر شد با موافقت اعضای حاضر در نشست روبه رو شد. همچنین  پیشنهاد هاشمی

 گفتگو برود. یبه صحن شورا یو نظرات کارشناس

 مصوبات:جمع بندی و
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 پیگیریمهلت  مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

ر تابستان رتبط دمگزارشی از برنامه های بهبود  در خصوص شاخص های  سازمان صمت و اداره کل تامین اجتماعی و جهاد کشاورزی

الحی در حوزه تخصصی روز از تاریخ جلسه پیشنهادات اص 5 مدت مقرر گردید حداکثر ظرف از امتیاز منفی داشتند ارائه نمودند 98

 ی به عنوانه شورادستگاه اجرایی به خصوص تفویض اختیارات را به طور کلی مکتوب به دبیرخانه شورا ارائه نمایند تا در جلس

 پیشنهادات اصالحی با هدف بهبود محیط کسب و کار مطرح گردد

سازمانهای صمت، تامین 

 شاورزیاجتماعی، جهاد ک

 روز 5

2 

ه پس از مودند کناز پیشنهادات حوزه بهبود محیط کسب و کار ارائه نماینده محترم اداره کل  مالیاتی استان گزارش مفصلی  

انون مالیاتهای مکرر ق 169بررسی و اعالم نظر اعضاء در قالب سه بند از جمله، استقرار پایگاههای اطالعاتی موضوع ماده 

برگ  ...) سهومقایسه استانهای همطراز در تمام شاخص ها به روش علمی و همگن، وجود معافیت های گسترده مستقیم، ضرورت 

 پیشنهادات پیوست( مقرر شد در جلسه شورای گفت و گو مطرح گردد.

 اداره کل امور مالیاتی

 دبیرخانه شورا

 یک ماه

 
 

 


