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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م

  ستان مورخ صی ا صو شورای گفت و گوی دولت و بخش خ سه  ست و نهمین جل صوبه بی ست کارخانه  "مبنی بر 05/04/95ارائه راهکار جهت انجام م پیگیری انجام درخوا

و طرح نامه  "عدن و تجارت استان سایپا مبنی بر راه اندازی خط تولید یکی از خودروهای جدید مورد توافق با سیتروئن در استان، توسط ریاست محترم سازمان صنعت، م

صوص  18/5/95مورخ   120/1577693شماره   صنعت، معدن تجارت در خ صنایع وزارت  ستان به عنوان معاون محترم امور  صنعت،معدن و تجارت ا سازمان محترم 

 برگزاری جلسه در این رابطه 

 افزوده  ارزش بر مالیات میدائ قانون الیحه نویس بررسی و ارائه نظرات کارشناسی در رابطه با پیش 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

پیگیری انجام درخواست  "مبنی بر 05/04/95ارائه راهکار جهت انجام مصوبه بیست و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ  الف(

عدن و تجارت استان مکارخانه سایپا مبنی بر راه اندازی خط تولید یکی از خودروهای جدید مورد توافق با سیتروئن در استان، توسط ریاست محترم سازمان صنعت، 

سازمان محترم صنعت،معدن و تجارت استان به عنوان معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن  18/5/95مورخ   120/1577693و طرح نامه شماره   "

 تجارت در خصوص برگزاری جلسه در این رابطه 

ساز استان، ارتقای با هدف حمایت از واحدهای قطعه خودرو تولید خطکه  است اینوزیر صنعت، معدن و تجارت  از استان مطالبات مهمیکی از  -

 .مستقر شود استانظرفیت اشتغال و همچنین گردش سرمایه، در 
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اههای دولتی استان و تشکل ها تالش مجدانه دستگ. در این راستا رقیب استان خراسان رضوی می باشند برای ایجاد این خط تولیدهای دیگر استان -

 رچوبی منسجم، پیگیر تحقق آن باشد.چها با باید بخش خصوصی در این رابطهضروری است.و بخش خصوصی 

با که دارند.را درصدی در تولید این محصوالت در کشور 20سازی استان دارای ظرفیت مطلوبی بوده و در حال حاضر، سهم واحد قطعه 350 -

 شود.می و اقتصاد استان محقق  مستقر در استان یبرای واحدها و سود ، انتفاعجدید اندازی خط تولیدراه

موجود صنعت خودروسازی در واحدهایی چون ایران خودرو و سناباد خودروی خراسان رضوی، همجواری استان با بازارهای  وجود ظرفیت -

 برای ورود به بحث مذکور است. استانصادراتی و... از جمله مزایای این 

رود و برای این منظور مصوبات و . تعامالت با شرکت سایپا به کندی پیش مینظر است دمگذار خارجی به عنوان سرمایه ،شرکت و برند سیتروئن -

 الزم است.های کشوری حمایت

از دست  اقتصادی برای استان های خود را در استان دیگری مستقر نمایند، فرصت، سرمایهزمانی اندک گذاران خارجی در بازهسرمایه در صورتی که -

 .خواهد رفت و جبران شرایط موجود بسیار دشوار خواهد بود

شان برای همکاری در جهت تسهیل فعالیت این خط نمایندگان گمرکات و اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز از آمادگی نهاد متبوع همچنین -

 اعالم آمادگی کردند.تولیدی 

 

 افزوده  ارزش بر مالیات دائمی قانون الیحه نویس پیش بررسی و ارائه نظرات کارشناسی در رابطه با (ب
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 اتاق اصناف مشهد گزارشی در رابطه با مشکالت پیش نویس الیحه مالیات بر ارزش افزوده در جلسه ارائه نمود. -

 خواهد بیشتری نیاز اجرایی وضوابط نامه آئین بخشنامه، صدور باشد؛ در مسیر اجرا، به بیشتری نقص و ابهام دارای مقررات و قوانین هرچه -

رغم آن، در مسیر اجرا، اما علی دارد مرتبط دستورالعمل و نامهآئین بخشنامه، خود، برابرحجم ینچند مستقیم هایمالیات قانون نمونه عنوانبود.به

 روست.همچنان با ابهامات متعددی روبه

. این مسئله شده است بینی طراحان الیحه مذکور پیشتوسط  ضوابط و دستورالعمل نامه، آئین 15 افزوده برارزش مالیات دائمی قانون در الیحه -

 حکایت از آن دارد که نص قانون در مواردی نارسا است.

 که اما درصورتی .گردد اخذ مالیات شده ایجاد سود یا ارزش از باید باشد، افزوده ارزش بر مالیات در تعاریف قانونی، تاکید بر اخذ در صورتی که -

 و محاسبه فروش ماخذ از مالیات ،اجرا حال آنکه در .شودمی اخذ نهایی کننده مصرف از تاکید کند، هزینه مالیاتی برمصرف مالیات تعاریف به

 گردد.  می دریافت

 نمایند. می دریافت و محاسبه را ،مالیات افزوده ارزش ماخذ از کشور 120 دهد که؛ در حال حاضر حدودها نشان میبررسی -

که پیشنهاد می شود به جای چهار دوره مالیاتی، دو دوره مالیاتی شش ماهه  12)ماده های مالیات بر ارزش افزودهدورههمچنین ابهاماتی در خصوص  -

ماخذ، نرخ  ،بند ب( 14)ماده ، ابهام در بعضی مفاهیمبند الف( 14) مادههای وارداتی کاالها، معافیت(13) مادهها، تاریخ تعلق آندر نظر گرفته شود

 وجود دارد.و... و نحوه محاسبه مالیات
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 وابط قانونی را به درستیضف شده است. یعنی وضعیتی که در آن مودیان آل نظم و انضباط مالی تعریشود برای شرایط ایدهقانونی که نگاشته می  -

 . گرددبر طرف می و متقابال در چرخه قانونی، بدون اتالف وقت، مشکالتشان  می نمایند اجرا

 شود، برگرفته از نبود نظم مالی است.بر میگیرد و زمانمشکالتی که در مسیر اجرای قانون شکل می -

  می باشد.الراس حذف تشخیص علی ،قانون مالیات بر ارزش افزوده از نقاط قوت الیحه -

 ارزش افزوده پرداختند.اعضا به بحث و تبادل نظر در خصوص جزئیات الیحه قانون مالیات بر در ادامه این جلسه  -

 جمع بندی و مصوبات: 

انجمن مدیران صنایع، خانه صنعت، معدن و تجارت، انجمن قطعه سازان، اتاق بازرگانی،  نمایندگان محترمحضوربا  منظمیات جلس مقرر گردید -

 تشکیل شود.در استان در خصوص پیگیری ایجاد خط تولید خودرو  صنایع، معادن و کشاورزی، استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت

و  انجمن مدیران صنایع، خانه صنعت، معدن و تجارت، واحد حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تشکل ها نظرات مقرر گردید -

ه صورت مکتوب به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال ب پیش نویس الیحه قانون مالیات بر ارزش افزوده اصالحاتدر خصوص  خود را پیشنهادات

 نمایند.

 


