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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

 طرح موضوعات مکاتبات اتحادیه محترم تعاونی کشاورزی دامداران استان   به شرح زیر:

 یافته تعاونی ها از محل توزیع نهاده های دامیدر خصوص درخواست تغییر میزان کارمزدهای تخصیص  5/3/1400مورخ  398نامه شماره 

 این سازمان 3/140در خصوص درخواست پذیرش کارگاه جدید در بخش کشاورزی توسط سازمان تامین اجتماعی و لغو بخشنامه  3/5/1400مورخ  626نامه شماره 

  و در رابطه با تکالیف تعاونی های دامداران از سوی سازمان جهاد کشاورزیدر خصوص درخواست عدم تعلق مالیات مبادله با غیر عض 5/3/1400مورخ  627نامه شماره 

 

 وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با محوریت بررسی مشکالت بیمه ای، مالیاتی و تشکلی بخش کشاورزی استان برگزار شد.هجدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت

نماییم تا در صورت امکان رفع آنها با تعامل در استان، مساله های بخش کشاورزی را بررسی میموضوعات و موانع تشکل گفت،  ابتدای این نشست،علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در 

 .شود گوی مرکز، آن را دنبالو  گفترا به صورت استانی مرتفع کنیم و در صورت نیاز به پیگیری ملی، از مسیر شورای 

تهای مرتبط با اتحادیه دامداران خراسان رضوی در تشریح مشکالت مالیاتی تشکلهای بخش کشاورزی به عنوان نخستین دستورکار این نشست گفت: برخی از فعالی مجید مهدوی، مدیرعامل

ود، افرادی به تعاونی ها برای خرید آن نهاده ها معرفی بخش کشاورزی در تشکلها، تکلیف وزارت جهاد کشاروزی است که به آنها تحمیل میشود. به طور مثال، در توزیع نهاده های دامی و ک

ه، ها اختیاری در این زمینه نداریم؛ اما نکته ای که در این میان وجود دارد اینکه، مبادله این کاالها با افراد غیرعضو تعاونی و اتحادیمیشوند که به نوعی تکلیف سازمانی است و ما در تعاونی

 مشمول مالیات میشود.

افراد را به عضویت تعاونی درآوریم. برای  زود: اگر بخواهیم همه این افراد را عضو تعاونی کنیم، دچار مشکل میشویم؛ زیرا دروهله نخست، اساسنامه به ما اجازه نمیدهد که همه اینوی اف

 اینکار باید اساسنامه را تغییر دهیم که کاری سخت و زمانبر است.
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مطرح شود و  است که با هماهنگی و تفاهم بین اداره کل امور مالیاتی و جهاد کشاورزی این مشکل درون استان مرتفع گردد یا اینکه موضوع در مرکز کشور مهدوی ادامه داد: تقاضای ما این

 در آنجا با اصالح قوانین و مقررات برطرف گردد.

گفت: ما نمیتوانیم کارخانجاتی که به آنها نهاده میدهیم را به عضویت تعاونی درآوریم. نکته دیگر اینکه وحید معمر، معاون مالی اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران خراسان نیز 

 اداره دارایی درباره انتقال کاال به اعضای تعاونی هم گاها ایراداتی را مطرح میکند.

این است که هم درون استان از طریق ستاد تسهیل این موضوع پیگیری شود و هم از تهران برای اصالح رضا رفیعی، قائم مقام مدیرعامل اتحادیه دامداران استان نیز اظهار کرد: پیشنهاد ما 

اضافه  های مصرف را عضو تعاونی خود کنیم. ضمن اینکه داراییهای تعاونی باید به روز شود و مجمع برگزار گردد تا بتوانیم اعضای جدید راقوانین، به دنبال آن باشیم. ما نمیتوانیم تعاونی

د. امیدواریم موضوع امروز هم به همین سال پیش کارمزد انتقال کنسانتره مبلغی مشخص بود اما به ما در هنگام محاسبه مالیات ایراد میگرفتند که بعد از مدتی این رویه اصالح ش 15نماییم. 

 ترتیب مرتفع گردد.

 *پروسه طوالنی عضویت افراد جدید در تعاونی ها

وضوع را مطرح نمودیم؛ از ختیار فریدون کافی، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام استان قرار گرفت. او درباره مباحث مطرح شده ابراز کرد: سه سال پیش این مسپس تریبون در ا

 ورت مقطعی مرتفع گردید.همان زمان مشکل وجود داشت و طی هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی و مکاتبه این سازمان با امور مالیاتی، مشکل به ص

با اقدامات فراوان توانستیم بار دیگر عضوگیری کنیم زیرا عضوگیری در تعاونی پروسه ای  1395ها صورت نمیگرفت و در سال ، عضوگیری در تعاونی1395تا  1388وی افزود: از اواخر سال 

 طوالنی دارد.

ساله ای که عضویت در تعاونی زمان میبرد، با  2ماه تا  18وجود داشته باشد، شاید بتوان این مساله را مرتفع کرد و طی مدت کافی خاطرنشان کرد: اگر تعامل الزم با سازمان مالیاتی 

خود به کارخانه های خوراک  ها میتوانند با فروش نیم درصد از سهامهماهنگی با این سازمان، درخواست نمود که این وضعیت را در محاسبات مالیاتی مدنظر داشته باشند. از طرفی، تعاونی

بخواهیم که همکاری الزم را داشته باشد. همزمان  دام و نیز اصالح اساسنامه و برگزاری مجمع، کارخانه را به عضویت اتحادیه درآورند. میتوانیم در مدت اجرای این پروسه از امور مالیاتی

 ن اعمال گردد.میتوان موضوع را از مرکز پیگیری نمود تا اصالحات الزم در قانو

از خدماتی که از اتحادیه خوراک دام کارخانه خوراک دام در استان سهمیه نهاده دارند. اگر به آنها اعالم کنیم که در سهام اتحادیه دامداران یا گاوداران سهیم شوند، آنها  63وی ادامه داد: 

 یه کارخانجات خوراک دام با حداقل سهام عضو کرده ایم.کارخانه را تحت پوشش اتحاد 40دریافت میکنند، مبرا میگردند. هم اکنون 
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 *توسعه معافیت ها، رویکرد سازمان مالیاتی نیست

کمکی که مالیات در این انتقاالت را نمی دهد. افشین محمودیان مقدم، معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در پاسخ به مسائل مطرح شده گفت: قانون به ما اجازه عدم محاسبه 

بنابراین مالیات آن هم صفر یا نزدیک به صفر می توانیم بکنیم این است که از تشخیص علی الراس در این کار فاصله بگیریم. این انتقاالت سود جزئی دارد و صفر است یا نزدیک به صفر؛ 

 ر بر توسعه معافیت ها نیست.میشود و مبالغ کمی محاسبه میگردد. از طرفی، در بحث قانون، رویکرد سازمان مالیاتی کشو

 روند امور قانونمندتر خواهد بود. لبافی نیز در واکنش به مباحث مطروحه اظهار کرد: اگر بتوان در موضوع فروش نهاده های دامی، افراد غیرعضو را به عضویت تعاونی درآورد،
  

ها برای انجام اموری تکلیف میکند و در قبال این تکلیف، رقمی را پرداخت نمیکند. در بحث انتقال نهاده ها تعاونیوی گفت: مشکلی که هست اینکه در بسیاری از موارد، جهاد کشاورزی به 

د بسته ای داخلی و خارجی لق گیرد. در این زمینه بایبین تعاونی و افراد، این افراد یا باید عضو تعاونی شوند تا معاف از مالیات گردند، یا اگر عضو نمیشوند، عدد مالیاتی کمی به آنها تع

ع را از مرکز پیگیری نماییم؛ البته نوشت؛ نخست اگر موضوعی در استان امکان حل و فصل دارد، در قالب تعامل بین امور مالیاتی و جهاد کشاروزی حل کنیم و در بخش دیگر، موضو

 ت است.معافیتهای مالیاتی در کشور در حال حذف است و رویکرد در کشور بر پرداخت مالیا

ونی پیگیری کنیم. در بخش دیگر، محاسبه رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان اذعان کرد: قرار شد در بخشی از این مساله موضوع را از محل اصالح فرایند برای عضویت افراد در تعا

 اصالح قانون، موضوع را به مرکز منعکس کنیم. رقمی جزئی برای انتقاالت و محاسبه مالیات براساس آن را پیگیری نماییم. نکته سوم اینکه برای

ها از تشکیل، مشخص است. آنها برای ارائه خدمات به اعضای خود تشکیل میشوند. پیش بینی وی افزود: منفعت تشکل هم در این موضوع و پیشنهادات باید مدنظر قرار گیرد. اهداف تعاونی

 و اداره کل مالیاتی، موضوع را پیگیری کنیم، مساله درون استان مرتفع گردد.میکنیم که اگر در قالب کارگروهی بین جهاد کشاورزی 

 کارگر 5سهم بیمه کارفرمایان دارای حداکثر   *درخواست اعمال معافیت

شاورزی گفت: اجرای قانون معافیت از سپس، جلسه وارد دستور کار دوم شد؛ مهدوی، مدیرعامل اتحادیه دامداران خراسان رضوی در توضیح مشکالت تامین اجتماعی فعاالن حوزه ک

( از مرکز مطرح شد، غیرکارشناسی است 140.3کارگر، موضوع مدنظر ماست. موضوعاتی که در بخشنامه مربوط به این قانون )بخشنامه  5پرداخت بیمه سهم کارفرمایی افراد دارای حداکثر 

 و بعضا ارتباطی به موضوع ندارد.

یشوند. در بودجه ها مدنظر تامین اجتماعی است؛ این است که اگر در بودجه تامین اعتبار گردد، معافیت بیمه ای اعمال میشود و بخشنامه ها نادیده گرفته م وی افزود: آنچه در این معافیت

 همچنان به قوت خود باقیست. 3/140نامه هزار میلیارد تومان اعتبار وجود دارد که برای این منظور میتوان از آن بهره جست و بخشنامه را ملغی نمود اما بخش89، 1400
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هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال خود 40لبافی نیز با اشاره به مشکالت مربوط به تامین بودجه از محل فروش امالک مازاد خود گفت: سال گذشته به دولت اجازه داده شده حدود 

اما آنچه در دو سال فروخته شد، کمتر از یک میلیارد تومان بود. بنابراین نمیتوان به اعدادی که در بودجه تکلیف شده، میلیارد تومان بود 1826تامین بودجه کند. سهم خراسان رضوی 

 چندان متکی شد.

از بین رفته است.  1400در بودجه  140.3های بیمه ای دولت سهم خود را نمیپردازد. از طرفی، علت ابالغ بخشنامه مهدوی بار دیگر اظهار کرد: بحث تامین اجتماعی این بود که در معافیت

میلیارد ریال از محل ارائه حق االمتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه و... این بودجه را تامین کند و از محل آن، معافیتها اعمال  1500اجازه داده تا سقف  1400مجلس به دولت در بودجه 

 گردد.

 ه این کارفرمایان را مشخص کند*دولت باید بودجه الزم برای پرداخت حق بیم

اگر دولت بودجه الزم برای جبران این مساله را  سیدحسین ساداتی، رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تامین اجتماعی استان نیز ابراز کرد: این معافیت از حیطه اختیارات ما خارج است و

نیروی کار داشته و از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی معاف بوده، قصد جابجایی مکانی داشته  5ارگاهیکه پیش از این حداکثر درنظر گرفته، میتوان این معافیت را پیگیری کرد. البته اگر ک

ی فعالیت را تغییر دهد یا کارفرما ن اگر کارگاه کنونباشد و همان فعالیتها را انجام دهد، باز هم معافیت اعمال میشود؛ اما معافیت برای کارگاههای جدید را نمیتوانیم درنظر بگیریم. همچنی

 عوض شود، معافیتی در کار نخواهد بود.

هزار میلیاردی برای این 150ستفاده دولت از درآمد لبافی گفت: اگر جابجایی به گونه ای باشد که فعالیت یا هیات مدیره تغییری نکند، استفاده از معافیت کماکان برقرار است. برای موضوع ا

 د مساله را از مرکز پیگیری نماییم.معافیتها هم بای

 *اعتراض تعاونی های کشاورزی به میزان سود حاصل از توزیع نهاده های دامی

تاکیدی م ماموریتهایی مکلف میکند که رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در توضیح دستور کار سوم این نشست گفت: سازمان جهاد کشاورزی هم اکنون تشکلهای کشاورزی را به انجا

 است اما در عمل، این سازمان به تشکلها کمکی نمیکند.

ها آن را بین خرید را انجام میدهند و تعاونی مهدوی نیز در این خصوص ابراز کرد: در مساله توزیع نهاده های دامی روال وجود دارد؛ بدین صورت که اتحادیه ها در سامانه بازارگاه کار

 یمت گذاری در بحث خدمات هم طبق آیین نامه، براساس ضوابط عمده فروشی و خرده فروشی است و در جدولی همه این اعداد مشخص شده است.اعضای خود توزیع میکنند. مالک ق
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، اعمال گردد. آندرصد برای سود خالص و هزینه های مترتب بر 12درصد و در خرده فروشی ها 3جدول مذکور، مشخص شده که در عمده فروشی نهاده ها  76وی افزود: در ردیف 

 درصد افزایش دهد.4همچنین، اختیار دیگری به سازمان صمت داده شده که هزینه های عمده فروشی را تا یک درصد و خرده فروشی را تا 

 یاتی شود.مدیرعامل اتحادیه دامداران استان افزود: بحث ما این است که اعداد مشخص شده در خصوص سود فروش نهاده ها در حوزه تنظیم بازار عمل

م. اگر تعریف عمده فروش و خرده فروش تغییر رفیعی، قائم مقام مدیرعامل اتحادیه دامداران نیز گفت: بحث این است که در این شرایط ما نمیخواهیم هزینه مضاعفی به دامدار تحمیل کنی

کیلوگرمی نهاده را شاهدیم و نباید سود عمده 50می استان عمده فروش نیستند؛ زیرا ما توزیع های دامپروری و تشکلهای داکند و به درستی دیده شود، مساله حل و فصل میگردد. تعاونی

روشی و خرده فروشی تغییر نماید. ضمن اینکه اگر فروشی برای آنها درنظر گرفته شود. پیشنهادم این است که اگر کارمزد سود توزیع نهاده تغییری نمیکند، تعریف ها برای تشکلها در عمده ف

درصد ضرر توزیع کرده؛ زیرا در 10تن جو را با  800فت رطوبت و افت وزنی در نهاده وجود دارد، این مساله برای محاسبه وزنی درنظر گرفته شود. در وضعیت موجود، یکی از تعاونی ها ا

 ینه ها را پوشش نمیدهد.درصد کارمزد توزیع، این هز3بار جو که از شمال کشور می آید، حداقل یک درصد افت وزنی وجود دارد و 

نگهداری و تخلیه و بارگیری و ... صرف میکنیم و  کافی نیز در مقام دفاع از کارخانه های خوراک دام ابراز کرد: ما در کارخانه های خوراک دام، برای توزیع نهاده، هزینه های زیادی بابت

 اله ورود کنیم تا وضعیت بهبود یابد.مبالغ کمی در مقابل اخذ مینماییم. بنابراین الزم است برای این مس

 *تعاونی ها تمام هزینه های خود را بر پایه سود حاصل از توزیع نهاده ها برنامه ریزی نکنند

یه ها نیز انتظار میرود تمام هزینه های هاست؛ اما از تعاونی ها و اتحادرضا اشکانی فر، معاون مدیر جهاد کشاورزی استان نیز در واکنش به مباحث مطروحه گفت: رویکرد ما حمایت از تعاونی

 خود را بر روی سود حاصل از توزیع نهاده ها برنامه ریزی نکنند؛ زیرا احتمال حذف یارانه از نهاده ها در آینده نزدیک وجود دارد.

تولیدات دامی هستیم، پیشنهادات دبیرخانه را به کارگروه تنظیم بازار استان میتوان انتقال وی افزود: با توجه به بعد مسافت خراسان رضوی برای تامین نهاده و اینکه استان اول در حوزه دام و 

 د وضعیت دامداران را هم مدنظر قرار داد.داد و با اختیار استاندار، ضرایب سود را افزایش داد تا بتوان با استفاده از تبصره های موجود، این مساله را بهبود بخشید؛ البته بای

 ها را پوشش دهد.ضرایب باید منطقی باشد و بخشی از هزینه های تعاونی وی گفت:

شد که پیشنهادی برای اعداد سود مدنظر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در پایان این نشست ابراز کرد: در زمینه افزایش ضرایب توافق بر این 

مشکالت را حل رگروهی مطرح کنیم تا به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد گردد. درون استان ظرفیت زیادی برای تعامل وجود دارد و میتوان بسیاری از مسائل و ها مشخص نماییم و در کاتعاونی

 و فصل نمود.
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جلسه ر طرح پیشنهادات اتحادیه تعاونی کشاورزی دامداران استان در اجرای  دعوتنامه صادره هجدهمین جلسه دبیر خانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  استان به منظودر هر شکل  

 تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.دبیرخانه 

 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

حسب تکالیف ابالغی دستگاه اجرایی  ، نظر به اینکه اتحادیه تعاونی کشاورزی دامداران استان خراسان رضوی اعالم نموده است

 ی شود و از مالیات معاف می باشد، میبایست برخی از خدماتی که به اعضای تعاونی داده م ،ذیربط )سازمان جهاد کشاورزی استان(

غیر عضو تحویل نمایند، اما در مواقعی که تعاونی به  ه،تعیین شدر عضو تعاونی به همان ترتیب و کارمزدهای غی عینا به اعضاء

در صورتیکه  این  ،مالیات آن را بپردازدمکلف است  ،بر اساس قوانین و مقررات  جاری مالیاتی کشور خدماتی را ارائه می نماید، 

زیادی  و حسب تکالیف دستگاه اجرایی خدمات دریافت می کنند  که برای  تعاونی هزینه های ءافراد با همان  کارمزدهای اعضا

مقرر  حت و تبادل نظربپس از علیهذا  ،می دهند  که عضو نبوده و از خدمات تعاونی ها استفاده کنند  اد ترجیح دارد، لذااصوال افر

 در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  به شرح ذیل اقدام گردد:موضوع  ضمن طرح ،شد 

دستگاه اجرایی )سازمان جهاد کشاورزی استان  الف(اتحادیه تعاونی کشاورزی  و دامداران خراسان رضوی تالش نمایند با کمک

و با استفاده از تجربیات جناب آقای دکتر کافی عضو محترم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  زمینه پذیرش 

 افراد غیر عضو دریافت کننده خدمات به عضویت تعاونی ها  در قالب تصمیمات مجمع و یا بعضا در صورت نیاز به اصالحاتی

 .اقدام نمایند)اساسنامه و ...( 

 

 

 

 

 

اتحادیه تعاونی 

دامداران کشاورزی 

 خراسان رضوی

 

 

 

 

 

 

 ده روز
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مبنی بر ارایه خدمات به غیر عضو با همان  ،ب( موضوع مربوط به تکالیف دستگاه اجرایی )سازمان جهاد کشاورزی ( به تعاونی ها

با پیگیری سازمان جهاد کشاورزی  و مساعدت اداره کل امور مالیاتی استان و با دعوت تشکل  ءنرخ های تعیین شده برای اعضا

در این خصوص به لحاظ رفع مشکل داخل استانی صورت بخش خصوصی  و تعاونی مورد نظر بررسی و مساعدت های الزم 

 پذیرد و نتیجه در شورا مطرح گردد.

سازمان جهاد 

 کشاورزی

اداره کل مالیاتی 

 اناست

 مستمر

پ(با عنایت به توضیحات ارایه شده پیرامون چگونگی  تخصیص شاخص های عمده فروشی و خرده فروشی برای تعیین ضرایب  

مقرر گردید  حسب پیگیری   ،پخش و در صدهای مجازی که عوامل تامین و توزیع کاال ، اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی دارند

رضوی و انعکاس سازمان جهاد کشاورزی استان به کمیسیون هیات عالی نظارت  از طریق  اتحادیه کشاورزی دامداران خراسان

آئین نامه و ضوابط استفاده از ضرایب عمده فروشی  و خرده فروشی در ارتباط با تعاونی های دامداران و  ،دبیر خانه ذیربط آن

 ار گیرد.شاخص های تشخیص عمده فروشی  و خرده فروشی مورد بررسی و باز نگری قر

جهاد سازمان 

 کشاورزی استان

 

 ده روز

ت(مقرر گردید به لحاظ پیشنهادات اصالحی قانونی مراتب از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  به مرکز 

معمول اعضادر دستگاه اجرایی و با همان نرخ های ارائه خدمات  به غیر عضو با تحکم  پیشنهاد گردد تا به صورت قانونی موضوع

 قالب معامله عضو با عضو لحاظ شود.
 دبیرخانه شورا

برگزاری جلسه 

 شورا

( با عنایت به توضیحات داده شده مقرر گردید موضوع افزایش نرخ های ارایه خدمات غیر عضو به میزان مالیات مربوطه و ث

 کمیسیون عالی نظارت پیگیری شودت سایر هزینه های اساسی از سوی جهاد کشاورزی و در چارچوب  اختیارا

سازمان جهاد 

 کشاورزی استان
 ده روز
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2 

ن (و تکالیف دولت در مورد لحاظ نمود16/12/61نفر کارگر دارند )مصوب  5موضوع معافیت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 

نفر کارگر  5سهم بیمه کارفرمایی که  یین نامه اجرایی قانون معافیت از پرداختآتی در بودجه ساالنه و آهزینه آن در سالهای 

 طرح گردید و توافقات ذیل حاصل گردید:م(1362)مصوبه اردیبهشت  ددارن

نفر کارگر در صورتیکه در  5های حداکثر گاهسهم کارفرما به کار ایبیمه معافیت الف(ادامه بهره مندی  کارگاههای موجود از 

 وجود دارد.کماکان  یند چارچوب ضوابط ابالغی تامین اجتماعی فعالیت نما

ین ماداره کل تا

 اجتماعی استان
 مستمر

آن  فرما و نیروی کار  حتی چنانچه کد بیمه ای نفر نیروی کار دارند با همان کار 5ب(در صورت جابجایی کارگاهها که حداکثر 

 تغییر پیدا کند می توانند از معافیت های بیمه  ای استفاده نمایند.

ین ماداره کل تا

 اجتماعی استان
 مستمر

نفر کارگر  5قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداقل  1پ(در ارتباط با کارگاههای جدید  و با عنایت به تبصره 

و با توجه به  25/1/83مورخ  52-4006/1به شماره  2/140ها و دستورهای اداری منتهی به بخشنامه پیرو بخشنامهدارند )

مصوب  نفر کارگر دارندقانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنجکه طبق تبصره یک ماده واحده این

بینی و های آتی را در بودجه سال مربوطه پیشدولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال "مجلس شورای اسالمی 16/12/61

ارائه " 21/2/83مصوب  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی( 9ماده )« ط»، و از سوی دیگر وفق بند "منظور نماید

عدالت و به تناسب میزان مشارکت )سنوات و  ها در قبال افراد عضو و تحت پوشش بر اساس قاعدهای صندوقتعهدات بیمه

که مراتب به موجب دادنامه "پذیرد ای صورت میها طبق محاسبات بیمهها و خروجیمیزان پرداخت حق بیمه( و با تنظیم ورودی

د بند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید واقع گردیده است. همچنین مطابق مفا 21/1/1391( مورخ 19شماره )

اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش "( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 7)ج( ماده )

 دبیرخانه شورا
برگزاری جلسه 

 شورا

https://shenasname.ir/laws/tamin/6993-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87
https://shenasname.ir/organs/vezarat/kar/1391-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://shenasname.ir/organs/vezarat/kar/1391-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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های و بر اساس تبصره "ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود و...ها و مؤسسات بیمهمصارف و تعهدات صندوق

قانون الحاق برخی مواد به ( 29( ماده )2( و بند )28ماده ) "ن"و  "ح"های اخیر، بندهای واتی سالمندرج در قوانین بودجه سن

و  قانون برنامه ششم توسعه( 7ماده )« ث»و « ت»، بندهای 4/12/1393مصوب  (2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول های توسعه کشور نیز ایجاد هر گونه تعهد بیمه( قانون احکام دائمی برنامه71ماده )

است و سازمان ها ممنوع است و تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجرا قوانین بودجه سنواتی برای صندوق

مجاز به ایجاد طلب جدید از دولت نخواهد بود، مگر در مواردی که بار مالی مربوطه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و مجوز 

بینی شده در بودجه آن قبالً توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد، لذا واحدهای اجرایی صرفاً در حدود ارقام پیش

بایست از اعمال معافیت خارج از باشند و میهای جدیدالتأسیس میجاز به اعمال معافیت در خصوص کارگاهسنواتی کل کشور م

بینی شده خودداری نمایند و مسئولیت ایجاد هر گونه بار مالی جدید خارج از قوانین فوق به عهده مدیران ارقام و اعتبارات پیش

عهدات جدید تامین اجتماعی مکلف به معافیت کارگاههای جدید می باشد که لذا با پیشبینی تو سرپرستان بالفصل خواهد بود.

 مقرر شد در شورا پیگیری و مطرح گردد.

 
 

https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

