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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  ادامه بررسی مسائل مالیاتی انجمن محترم صنفی کشتارگاههای طیور استان با اداره کل محترم امور مالیاتی 

  ادامه بررسی مشکالت انجمن محترم تخصصی تولید کنندگان عایق رطوبتی با اداره محترم کل امور مالیاتی 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 رح شد:طدر خصوص جمع بندی مسائل مالیاتی انجمن محترم تخصصی تولید کنندگان عایق رطوبتی با اداره کل امور مالیاتی مطالب زیر در جلسه 

 با دبیرخانه شورای گفتگو اعالم نموده اندانجمن محترم عایقهای رطوبتی طی درخواستی 

 اتی تکیل شد.یدرخواست انجمن محترم تخصصصی عایقهای رطوبتی در حزوه مسائل و مشکالت مال جلسه دبیرخانه شورای گفتگو بر اساس

منه سود ان داشتند داده و بیند طی نامه ای به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال نموتفاف و مساین انجمن لیست اقالم استفاده شده در محصول تولیدی را به صورت ش

 نسبت به سایر استانها بسیار پایین است، این در حالی است که میزان مالیات پرداختی بسیار بیشتر از سود دریافتی می باشد

 مشهد از کشور نیاز و بود ستقرم مشهد در ایران رطوبتی عایقهای تولیدی واحدهای اکثر 75 سال عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان عایقهای رطوبتی معتقدند تا

 عایق تولید در اولیه مواد مهمترین. مودندنیز شروع به فعالیت ن استانها سایر در تولیدی واحدهای مشهد، در پاالیشگاه به دلیل نبود دلیل به 80 سال از اما شد می تامین

سایر استانها همچون  به نسبت ربا حمل کرایه هزینه لذا است؛ تومان 600 تا 500 حدود مربع متر هر برای مشهد تا پاالیشگاه از قیر حمل هزینه و است قیر رطوبتی

 با رضوی خراسان احدهایو بین رقابت توان عدم باعث این و است بیشتر خراسان رضوی استان در خوزستان و فارس آذربایجان، اصفهان، مرکزی، تهران، استانهای

 . استانهاست این
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 درصد می باشد. 5بر اساس آنالیز قیمتی صورت گرفته نرخ سود این صنعت در استان خراسان رضوی تنها  

 و دفاتر مورد اسبه شدهن مواجه می باشند، آن است که مالیات این واحدها به صورت علی الراس محآیکی از مشکالتی که واحدهای عایق رطوبتی در استان با 

 پذیرش قرار نمی گیرد.

 همچنین موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صادر کننده عایقهای رطوبتی از دیگر مشکالت اعضای این انجمن است.

 ستند.واحد می باشد که بعضاً با ظرفیتهایی کمتر از ظرفیت اسمی مشغول به فعالیت ه 60تعداد اعضای انجمن در حال حاضر حدود 

یات واحدها ای تعیین ماله حل برخرین راآده محترم اداره کل امور مالیاتی استان معتقدند از نظر این اداره کل تشخیص مالیات به صورت علی الراس بدترین و یننما

 می باشد. همچنین تشخیص مالیات به صورت علی الراس سبب غیرشفاف شدن جریانهای اقتصادی می شود.

ات ل تشخیص مالیمین دلیهدر خصوص مالیات واحدهای عایق رطوبتی در استان، مدارک و مستندات مورد درخواست اداره کل امور مالیاتی دریافت نشده است و به 

 نجام می شود.ابه صورت علی الراس 

 ان ارائه ندهد.که شرکت ترازنامه و صورت سود و زی در صورتی-1حالت زیر اتفق می افتد:  3ق.م.م تشخیص علی الراس در یکی از  97بر مبنای ماده 

 در صورتی که شرکت ترازنامه و صورت سود و زیان ارائه دهد ولی اسناد و مدارک پشتوانه را ارائه ندهد.-2

 3ا به هیات بند اتر، دفاتر رنظیم دفنامه ت ترازنامه و صورت سود وزیان و اسناد ومدارک ارائه می شود ولی اداره کل امور مالیاتی به دلیل عدم انطباق آن با آیین-3

 ارجاع می دهد.

 دسته قرار می گیرد. 3لذا مالیات علی الراس واحدها در یکی از این 

گانی، هر پیشنهادی که از سوی اتاق بازر 95ق.م.م، مقرراتی برای تعیین ضرایب مالیاتی مشخص شده است و برای تعیین نرخ مالیات سال  154همچنین مطابق ماده 
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 صنایع، معادن و کشاورزی استان برای تعدیل ضرایب مالیاتی ارائه شد طی مکاتباتی به مرکز ارجاع شد. 

ربوطه قابل مائه مستندات س از ارپو مسئوالن مالیاتی ارزش افزوده کاالهای صادره در هر شکل  رییس محترم دبیرخانه شورای گفتگو معتقدند به گفته فعاالن اقتصادی

 .صادر کنندگان استعودت به 

سته کاالهای دیف و درضمن اینکه موضوع آنالیزهای صورت گرفته در تعیین سهم مواد اولیه در محصول نهایی عایقهای رطوبتی و قرار گرفتن این محصول در 

  ساختمانی در جلسه ملی در دست اقدام است.

ارک و حدهایی که مدوند و واشدر حوزه عایقهای رطوبتی دسته بندی  مودند که واحدهای فعالنرییس گروه هماهنگی امور اقتصادی دفتر اقتصاد استانداری پیشنهاد 

 مستنداتشان به اداره کل امور مالیاتی ارائه شده است در کارگروه امور مالیاتی ستاد تسهیل مساعدت صورت پذیرد.

 طرح شد: زیر در جلسه مطالب با اداره کل محترم امور مالیاتی رم صنفی کشتارگاههای طیور استانتمسائل مالیاتی انجمن محجمع بندی درخصوص 

 سربار های ینههز کاهش و مالیاتی ضرایب تعیین خصوص در موجود مشکالت و مسائل پیرامون 96در اجرای مصوبه جلسه سی و ششم دبیرخانه شورا در سال 

 انجمن مابین فی موجود ایه بخشنامه و مالیاتی های دستورالعمل و ضرایب از برگرفته ای نامه تفاهم شد مقرر استان تشکیل گردید که طیور های کشتارگاه انجمن

 توافق نعنوا به را موضوع این و گیرد قرار ها کشتارگاه مالیات سنجش مالک و معیار نامه تفاهم آن و شود تنظیم استان مالیاتی امور کل اداره و استان طیور کشتارگاهای

 گردد. طرح استان گفتگوی شورای در مالیاتی امور کل اداره با استان طیور و دام های کشتارگاه صنفی انجمن

ساعدت ستگاهها از مدیط همه دبیر محترم انجمن کشتارگاههای طیور استان معتقدند شرایط پیش روی فعاالن اقتصادی شرایط عادی نمی باشذ و می بایست در این شرا

 و انعطاف الزم برخوردار باشند.

کشتارگاه طیور استان تنها دفاتر یکی از  15موضوع علی الراس نمودن دفاتر موضوع بسیار جدی می باشد که اعضای این انجمن با آن مواجه هستند. در حال حاضر از 



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

4 
 

   صبح     7:30 ساعت شروع:                                           04/04/1397    تاریخ جلسه:                       12شماره جلسه:      

 نفر 12  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

اً مشاهده می شود که دالیل علی الراس کشتارگاهها مورد پذیرش اداره کل امور مالیاتی واقع شده است و مابقی مالیات به صورت علی الراس محاسبه شده است و بعض 

 نمودن دفاتر غیر منطقی و یا ناشی از اشتباهات جزئی می باشد.

ور مالیاتی اعضای انجمن اداره کل ام کارشناسان اما است درصد 25 بگیری اجرت ضریب و درصد 4 بندی بسته و انجماد کشتار، مراحل برای مالیاتی همچنین ضریب

سالهای  اما ل واقع شده استدرصد در کشتارگاهها مورد قبو 4ضریب  95محاسبه می نمایند. در سال  مالیات برای را درصد 25 ضریب و گرفتهدر نظر  بگیر را اجرت

 .شود می مالیاتی محاسبه درصد 25 نرخ با پیشین

 پودر به دیگر ای خانهکار در را ضایعات اعضای انجمن این شود؛ می گرفته نظر در درصد 90 عدد دام طیور، مشابه کشتار ضایعات برای مالیاتی همچنین ضریب

 پرداخته شود. ضایعات فروش بهای درصد 90 باید و شود نمی لحاظ درصدی 10 ضریب اما می کنند تبدیل گوشت

ن فاده می شود و ضریب آکنجاله سویا استدرصد محاسبه می شود این در حالی است که در صنعت طیور از  12همچنین برای خرید و فروش سویا و دانه سویا ضریب 

 درصد است که می بایست این مورد اصالح گردد. 4

نند چای و وبی وخشك کردن مامراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالیکقانون برنامه ششم توسعه،  32ماده  بند رمطابق همچنین 

  د.خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشو  محصوالت کشاورزی محسوب نمیشود.تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری 

 اصل در پرداخت شود نباید مالیاتی و است کشاورزی بخش زمره درانجمن  طیور استان معتقدند محصوالت کشتارگاه های کارفرمایان صنفی محترم انجمن دبیر

 .است انجماد و بندی بسته و تمیزسازی فقط بلکه نیست محصوالت وریآفر کشتارگاههای طیور فعالیت
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 مصوبات:جمع بندی و 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

 مسائل مالیاتی انجمن محترم تخصصی تولید کنندگان عایق رطوبتی با اداره کل امور مالیاتی 

سود  ،گرفته یز قیمت صورتلبر اساس آنا اعالم میدارندصصی عایقهای رطوبتی خانجمن محترم ت نظر به اینکه

 ریب مالیاتیضدرصد می باشد و با عنایت به اینکه اداره محترم کل امور مالیاتی  5این انجمن حدود اعضای 

حاصله  ز سوداو میزان مالیات پرداختی بیش  اعضای این انجمن را بر اساس مالیات علی الراس محاسبه نموده

یاتی مور مالانجمن از طریق اداره کل ا صورت گرفته توسط یز قیمتلمقرر گردید آناتوافق و  می باشد، لذا

 ردد.گتعیین  پیش بینی و بر این اساس 97و  96منعکس شده تا ضرایب مالیاتی سالهای  زکراستان به م
 

امور محترم اداره کل 

 مالیاتی
 مستمر

2 

 مسائل مالیاتی انجمن محترم تخصصی تولید کنندگان عایق رطوبتی با اداره کل امور مالیاتی 

 اداره کل اتاینکه صادرات عایقهای رطوبتی در زمره کاالهای نفتی قرار می گیرد و با عنایت به تاکید نظر به

 55 تا 45 رطوبتی عایق مواداولیه اینکه به توجه با) بر اساس آنالیز های صورت گرفته استاندارد استان محترم

 جدیدی محصول به و تغییریافته رطوبتی عایق تولید درفرایند آن قیری مواد درصد 45 و قیر موادفاقد درصد

 خراسان استاندارداداره کل  24/3/1397 مورخ 11527 شماره نامه بموجب موضوع که گردد می تبدیل

مبنی بر اینکه این گروه کاالها می بایست در زمره کاالهای ساختمانی دسته بندی (است تائیدگردیده رضوی

اقتصاد محترم دفتر 

استانداری، دبیرخانه 

 شورای گفتگو

 مستمر
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اقتصاد محترم شوند و بر این اساس استرداد مالیات بر ارزش افزوده صورت پذیرد، لذا مقرر گردید دفتر  

ساختمانی موضوع قرار گرفتن صادرات عایقهای رطوبتی در زمره کاالهای  استانداری و دبیرخانه شورای گفتگو

 را پیگیری نمایند.

3 

 رم صنفی کشتارگاههای طیور استان با اداره کل محترم امور مالیاتیتمسائل مالیاتی انجمن مح

پیرامون  الیاتیمانجمن محترم صنفی کشتارگاههای طیور استان با اداره کل محترم امور مسائل مالیاتی  نظر به

 برای یمالیات ضریب، بندی بسته و انجماد کشتار، مراحل برای مالیاتی ضریب، علی الراس نمودن دفاتر

و.... و در ویا کنجاله س، ضریب مالیاتی قانون برنامه ششم توسعه 32بند ر ماده ، شفافیت طیور کشتار ایعاتض

داره نجمن و اابا موضوع انعقاد تفاهم نامه فی ما بین سی و ششم دبیرخانه شورای گفتگو جلسه اجرای مصوبه 

ا دعوت از روز آینده اداره کل محترم امور مالیاتی طی نشستی تخصصی ب 10کل مالیاتی، مقرر گردید ظرف 

متن )ح شده سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل دامپزشکی و دفتر اقتصاد استانداری موارد طراعضای انجمن، 

ردد. در اصل گعضای انجمن را به صورت دقیق و بند به بند بررسی و توافقاتی فی ما بین حصورتجلسه( توسط ا

فتگو گبه تفاهم نرسیده به دبیرخانه شورای  صورت عدم توافقات پیرامون موضوع مقرر گردید موضوعات

 منعکس گردد. در دستور کار شورا و طرح جهت اقدامات بعدی

 

اداره کل محترم امور 

 مالیاتی
 وزر10
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