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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  صتو   ممبنتی بتر اکن تا تتارکر اجترای قتانون مالیتات هتای مستتقیم           281و صترات  متاده   در استتان   قانون مالیات های مستقیم 186ماده  3تبصره بررسی چگونگی اجرای

 اس  95از ابتدای سال   31/04/1394

  ای گفت  و  مصتوبات شتور   واستاندار محترم آذرباکجان شرقی با عنوان رئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی اکران  25/11/96مورخ  310680اداما بررسی ناما شماره

 و تطبیق با تنگناههای استان  گوی آن استان در رابطا با موضوعات بان ی

 

 جلسه:طرح موضــوع دستور 

 درخصوص موضوع مالیاتی مطالب زیر در جلسه طرح شد:

فزوده الیات بر ارزش امالیات مستقیم و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مقانون مالیات های مستقیم  186ماده  3مطابق تبصره 

جمله  ظام اقتصادی ازاقعی در نمدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد )صورتحساب( مبتنی بر انجام معامالت غیرودارند و همچنین اسامی هر یک از 

مچنین هام این اشخاص و به نوسسه مست ثبت شرکت یا کور موظف ااداره مذ امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعالم کند.

 ند.کمالیاتی کشور  مان اموریاتی از سازثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مال

تاریخ اجرای این قانون به استثنای آمده است که  281در ماده می باشد.  1395تاریخ اجرای این قانون  از ابتدای سال  (31/04/1394)مصوب قانون مالیات های مستقیم 281مطابق ماده از طرفی 

( این قانون که سال مالی آنها از 95ده )باشد لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع مامی 1395مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 

 باشند.و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می 272شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده و بعد از آن شروع می 1/1/1394
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یعنی برای بدهی های قطعی مالیاتی  می باشد 95از ابتدای سال ( 31/4/1394ت های مستقیم) مصوب مالیامبنی بر اینکه تاریخ اجرای قانون  281علیرغم صراحت ماده فعاالن اقتصادی معتقدند  

ره ه ادابمدیره شرکت ها  ی اعضای هیاتاقدام به اعالم اسامامور مالیاتی استان خراسان رضوی به بعد قابل اجرا خواهد بود، لیکن گزارشات متعددی دریافت شده که اداره کل  1395عملکرد سال

ام موجب بروز مشکالت عدیده ای برای این اقدانون مالیات های مستقیم می باشد و ق 281نموده  که مغایر با ماده  ،می باشد 1395ثبت شرکت ها  که بدهی مالیاتی آنان مربوط به قبل از سال 

  اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های تولیدی و صنعتی استان گردیده  است.

 ارائه مالی سال ره از بعد ماه هارچ مالیاتی مهاظهارنا اینکه توجه اداره کل امور مالیاتی استان معتقدند حسابرسی مالیاتی بعد از ارائه اظهار نامه صورت می پذیرد و باامور حسابرسی  محترم رییس

سازمان امور ات های مستقیم آمده است که قانون مالی 186ماده  3همچنین در متن تبصره  دقت انجام گیرد. است و باید با ظریفی کار مستقیم مالیات های قانون اجرای ایجاد تمایز برای شود، می

   ها اعالم کند.شرکتاداره ثبت  ات آنان بهبه همراه مشخصرا  مالیاتی کشور مکلف است اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند

 بدهی مالیاتی باشند مشمول قانون خواهند بودهم افراد دارای  1395ل از سال بتا ق چنانچهلذا منظور تبصره فوق آن است که 

 ر ندارد مگر اینکه درما قبل خود اثاثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به قانون مدنی  4معاون محترم قضایی دادگاههای عمومی و انقالب مشهد معتقدند مطابق ماده 

کتسبه مقانون نباید نافی حقوق  همچنین در رویه های قضایی گفته می شود که قوانین عطف به ماسبق نمی شود. از طرفی تفسیر .قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد

 مالیاتی ارائه نمودند با روح قانون مدنی در تعارض است.اشخاص باشد، لذا توضیحاتی که نماینده محترم اداره کل امور 

 .است آن نادرست تفسیر یا و قانون اجرای عدم دلیل به مشکالت از بسیاریمعتقدند  استان تجارت و معدن صنعت، دبیر محترم خانه

 در خصوص موضوعات حوزه بانکی مطالب زیر در جسله طرح شد:

صورت کاهش  در گردش، در تمدید تسهیالت سرمایهمجدد و  یطتقسبرخی از فعاالن اقتصادی معتقدند جهت در این زمینه  بحث و بررسی قرار گرفتدر ادامه جلسه موضوعات بانکی مورد 

  محاسبه و کاهش نمی یابد.شده سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیالت جدید مشابه نرخ سود اولیه تسهیالت اخذ 

 در زمان تقسیط مجدد تسهیالت می بایست نرخ روز شورای پول و اعتبار مد نظر قرار گیرد. ره انجمن کارفرمایی قالبسازی، ریخته گری و تراشکاری معتقدندرییس هیات مدی
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ن متوسط و همچنی ای کوچک وهی ریالی برای شرکت ااختصاصی جهت صدور ضمانت نامه ه در سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی)سپام( بانک مرکزی، کدهمچنین فعاالن اقتصادی معتقدند  

 در صورت وجود چک برگشتی و تسهیالت معوق صادر نمی شود پیمانکاران عمرانی

بانک  96لعمل سال و دستورا 21/02/1395، بخشنامه بانک مرکزی مورخ )طرح رونق تولید( 19/02/1395وزیران مورخ  محترم مطابق مصوبه هیاتنماینده محترم شورای هماهنگی بانکها معتقدند 

و ضمانت  ت جدیدالیحتی در صورت وجود چک برگشتی و تسهیالت معوق، تسه مرکزی در  صورتی که شرکت های کوچک و متوسط در سامانه بهین یاب ثبت نام نمایند با شرایط خاصی

 کان پذیر باشد.امه ها امنو می بایست رفع اثر از چک برگشتی صورت پذیرد تا دریافت تسهیالت و ضمانت  ولی در حالت عادی این امورد امکان پذیر نمی باشدنامه امکان پذیر است 

در ست تا اهاد داده موضوع وثایق بانکی است. شورای مذکور پیشنهمچنین یکی از پیشنهادات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در خصوص موضوعات بانکی 

 .پذیرندبه رهن ب وثایقبا تضمین، بانکها مجاز باشند وثایق قبلی را حتی در صورتی که اجرائیه صادر شده باشد بدون ضرورت به مختومه شدن اجرای ثبت، با تحکیم رابطه 

 اعضای حاضر در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ،در خصوص پیشنهاد وثایق

 
 
 
 

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف
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ر مالیاتی کشور سازمان امو( 31/04/1394قانون مالیات های مستقیم) مصوب  186ماده  3در تبصره  اینکهنظر به 

بر  مالیات واسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم  تا استشده مکلف 

ه به کتها کهر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شر همچنین اسامیارزش افزوده دارند و 

اتی لی و مالیور ماعلت صدور اسناد )صورتحساب( مبتنی بر انجام معامالت غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله ام

 در ماده یز طرفان به اداره ثبت شرکتها اعالم کند و کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنا

ز ابتدای سال ا( 31/04/1394همان قانون بیان شده است که تاریخ اجرای قانون مالیات های مستقیم)مصوب  281

اره کل پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات مسئوالن، تشکلهای بخش خصوصی و ادمی باشد. لذا  1395

قالب و ان حترم قضایی دادگاههای عمومیمالیاتی استان و با توجه به توضیحات جناب آقای شفیعی معاون م

دارد نماقبل خود اثر  نسبت به آتیه است و قانون نسبت به اثر قانون قانون مدنی 4مطابق ماده  مشهد، از آنجاییکه

ید نافی ن نبامگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و از طرفی تفسیر قانو

یرامون پضاییه باشد، توافق گردید دستگاه محترم قضایی استان از اداره کل حقوقی قوه قحقوق مکتسبه اشخاص 

   مورد فوق استعالم نموده و پاسخ واصل شده مورد قبول و رضایت طرفین قرار گیرد.

 کل دادگستری

 خراسان رضوی
 روز 10



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

5 
 

 صبح       7:30 اعت شروع:س                                           03/02/1397    تاریخ جلسه:                                    3شماره جلسه:      

 نفر 19  اعضا حاضر در جلسه:تعداد                 اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

 

2 

دید یالت جتسهیالت، نرخ سود تسهبا عنایت به اینکه فعاالن اقتصادی معتقدند جهت تقسیط مجدد و تمدید 

رای پول ت شومشابه نرخ سود اولیه تسهیالت اخذ شده محاسبه و کاهش نمی یابد و بعضاً نرخ روز سود تسهیال

کها اهنگی بانای همخ سود اولیه است، لذا مقرر گردید استانداری محترم خراسان رضوی و شورو اعتبار کمتر از نر

 رکزی پیگیری و تقاضای بررسی و اقدام نمایند.موارد زیر را از طریق بانک م

د و عقد تمدی واعالم نماید تا در زمان تقسیط مجدد  به سیستم بانکی کشور بانک مرکزی طی بخشنامه ای -الف

ر هاعتبار)  وپول  تفاهم نامه با متقاضیان دریافت تسهیالت، نرخ سود تسهیالت، نرخ قرارداد یا نرخ روز شورای

 کدام که کمتر باشد( به جای نرخ غالب، در نظر گرفته شود. 

لف اقتصادی)صنعت و معدن، کشاورزی و بانک مرکزی نرخ سود تسهیالت را براساس بخش های مخت-ب

 خت این تسهیالتتعیین نماید و عالوه بر آن، سهم هر بخش نیز برای پردا 84خدمات(، همانند سال های قبل از 

  مشخص شود.

 در تفاهم مجدد بانک مرکزی، دستورالعمل شفاف و صریحی را به همه بانک ها ابالغ نماید تا نرخ سود تقسیط-ج

  منظور جلوگیری از بروز هزینه های مضاعف، به متقاضی اعالم نمایند. نامه ها را به

 

 

 

 

استانداری محترم 

 خراسان رضوی،

 محترم شورای

ی هماهنگی بانکها

 استان

 

 فوری
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ست د نموده اایجا نظر به اینکه در شرایط حاضر موضوع چک برگشتی برای بسیاری از فعاالن اقتصادی ابهاماتی را

بنگاههای ی برا 96و دستورالعمل بانک مرکزی در سال  95وبا عنایت به مصوبه هیات محترم وزیران در سال 

 20/02/1395ات عمومی دیوان مورخ هی 55کوچک و متوسط)طرح رونق تولید( و با عنایت به رای  اقتصادی

ت همچون دریاف دستورالعمل بانک مرکزی برای برخورداری فعاالن اقتصادی از مزایایی 29مبنی بر ابطال ماده 

 ا در صورتتماید نتسهیالت، ضمانت نامه و .... پیشنهاد می گردد بانک مرکزی به شورای هماهنگی بانکها ابالغ 

شت و ت در زمینه افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک وجود خواهد داوجود چک برگشتی تنها محدودی

تم وسط سیسپرداخت تسهیالت و ضمانت نامه ت مانعی برایاز چک برگشتی  اندک و مبالغ محدودیوجود تعداد 

 نخواهد بود.بانکی 

استانداری محترم 

 خراسان رضوی،

شورای محترم 

هماهنگی بانکهای 

 استان

 

 مستمر

4 

، اجرائیه صادر می گردد میگیرداقتصادی معتقدند بعضا بابت وثایقی که نزد بانکها قرار  محترم فعاالننظر به آنکه 

در غیر اینصورت بانک نمی تواند اجرائیه مجدد  ،که در این شرایط یا بایستی میزان کل تسهیالت پرداخت گردد

در رابطه با لذا مقرر گردید  الت جدید دریافت نماید.یتسهصادر کنند و فرد نمی تواند با استفاده از وثیقه قبلی 

تضمین، بانکها مجاز باشند وثایق قبلی را حتی در صورتی که اجرائیه صادر شده باشد بدون ضرورت به مختومه 

و موضوع در جلسات بعدی دبیرخانه شورا به دقت بررسی  شدن اجرای ثبت، با تحکیم وثایق به رهن بپذیرند

  خانه شورادبیر
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 گردد. 

 
 


