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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

ی مالیاات اره کال اماور   تفاهم نامه مشترک فی ماابین اد  رابطه با صورتجلسه اداره کل امور مالیاتی در راستای انعقادمهندسان مشاور خراسان رضوی در پیشنهادات انجمن  بررسی -

 استان، بخش خصوصی ذینغع، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

حمیل هزینه هاایی  ت ودر خصوص رفع مشکالت ناشی از تفاوت ارزش حرارتی گاز تحویلی به صنایع در استان در مقایسه با سایر استانها انجمن مدیران صنایع بررسی پیشنهادات  -

 ن انرژی واحدهای پرمصرف به مراتب باالتر در تامی

 طرح موضــوع دستور جلسه:

صوصی خان، بخش پیشنهادات انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی در راستای انعقاد تفاهم نامه مشترک فی مابین اداره کل امور مالیاتی استدر خصوص 

 مطالب زیر در جلسه طرح شد: ذینغع، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

الی که اداره ی پذیرد در حصورت م پیمانکارانی که با بخش های دولتی فعالیت دارند، معتقدند اکثر دریافتی های پیمانکاران توسط اسناد خزانه با سررسیدهای طوالنی

اقتصاد و  خزانه منتشره توسط وزارت امور الیاتی اسنادماه مطالبه می نماید و از طرفی اداره کل امور م 3کل امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده را از پیمانکاران هر 

نگام رونق هلیاتی که در ررات مادارایی را به عنوان بدهی های پیمانکاران نمی پذیرند و همچنین شرایط فعلی به لحاظ پرداخت مطالبات پیمانکاران با قوانین و مق

یته تخصصی شورا با دستور کار کم 97تیرماه  19یر کسورات اقدام نموده، متفاوت می باشد. لذا در اقتصادی وضع گردیده و راسا کارفرما نسبت به کسر مالیات و سا

ای مصوبات یکی از بنده ون تشکیل انعقاد تفاهم نامه مشترک فی مابین اداره کل امور مالیاتی استان، بخش خصوصی ذینغع، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استاانعقاد 

ان مانی و مهندسهای ساختجلسه ای به ریاست مدیر کل محترم اداره کل امور مالیاتی استان و با دعوت از هیات مدیره انجمن صنفی شرکتآن بود که جلسه مذکور

 و پیرامون تفاهم نامه فوق الذکر بررسی های الزم صورت پذیرد. مشاور در اداره کل امور مالیاتی استان برگزار گردد
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ای با حضور لسهج 27/4/97روز چهارشنبه  8:30وگوی دولت و بخش خصوصی، در ساعت کمیته تخصصی شورای گفت 19/4/97مصوبه مورخ  2در اجرای بند لذا  

ه کل امور رمایندگان اداحمودیان نمدوست و همــراهان از انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی و مهندسان مشاور و آقایان غالمرضانژاد، آرانیان و نژاد و غیبآقایان علی

  مالیــاتی خراسان رضوی برگزار شد.

 .در این جلسه برخی مواردی که اداره کل امور مالیاتی و بخش خصوصی ذینفع به جمع بندی نرسیده بودند مورد بحث و بررسی قرار گرفت

ستانها و اا سایر بصنایع در استان در مقایسه  در خصوص پیشنهادات انجمن مدیران صنایع برای رفع مشکالت ناشی از تفاوت ارزش حرارتی گاز تحویلی به

 تحمیل هزینه هایی به مراتب باالتر در تامین انرژی واحدهای پرمصرف مطالب زیر در جلسه طرح شد:

حرارتی گاز استان در رزش موضوع تفاوت ا 97قانون احکام دائمی توسعه کشور و چهارمین جلسه دبیرخانه شورا در سال  12در اولین جلسه دبیرخانه بند ب ماده 

 مقایسه با سایر استانها مطرح و در این جلسه به دلیل طرح موضوع در جلسه آتی شورا مورد بررسی قرار گرفت.

بر  گردد.می تحمیل هزینه های زیادی به واحدهای تولیدی و بعضا پرمصرف استان سبب تفاوت ارزش حرارتی گاز تحویلی به صنایع استان در مقایسه با سایر استانها 

مچنین هزینه پرداختی اساس آنالیز صورت گرفته ارزش حرارتی گاز تولیدی در مجتمع هاشمی نژاد)خانگیران( در رتبه پایین گازها از نظر ارزش حرارتی می باشد، ه

می باشد و از آن جا که در حال حاضر  بر اساس متر مکعب مصرفی محاسبه و پرداخت می گردد و لیکن ارزش حرارتی یک متر مکعب بسته به آنالیز آن متفاوت

به افزایش بیشتر مصرف حجمی درصد ارزش حرارتی گاز استان نسبت به دیگر استان ها کمتر است و نظر به اینکه کاهش ارزش حرارتی گاز طبیعی منجر  6حدود 

 مام شده محصول را به همراه دارد.مشکالت فنی و در نهایت افزایش قیمت تگاز، 
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در کتابچه  و تعریف شده تانداردحترم شرکت گاز استان اعالم دارند که گاز تولیدی از میادین مختلف گاز در سطح کشور با دامنه ای از ارزش حرارتی اسنمایندگان م 

 نتقال در برخیخطوط ا مجموعه مقررات و فروش گاز طبیعی از طریق خطوط لوله تحویل استانها می گردد که در نهایت بر حسب متر مکعب به فروش میرسد.تالقی

 نقاط و اختالط گاز میدانهای مختلف موجب غیر مشخص بودن ارزش حرارتی واقعی مشترکین منشعب از خطوط انتقال و خطوط تعذیه است.

شترکین و بر عهده م ار زیادبسیاز طرفی فروش گاز بر حسب ارزش حرارتی نیاز به نصب تجهیزات آنالین گاز آناالیزر و تعیین ارزش حرارتی می باشد که هزینه آن 

 است که صرف اقتصادی در این زمینه وجود ندارد و مشترک قادر به پرداخت این هزینه نخواهد بود.

 

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

مانی و ساخت صنفی شرکتهای، انجمن راستای انعقاد تفاهم نامه مشترک فی مابین اداره کل امور مالیاتی استان

 انجمن مهندسان مشاور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

مور ره کل افی مابین ادا تفاهم نامه مشترکپس از بحث و بررسی و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه پیرامون 

یزی مه رت و برنامالیاتی استان، انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی و انجمن مهندسان مشاور و سازمان مدیری

رح تان طتفاهم نامه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اس لبد زیر در قاارمقرر گردید مو استان

 گردد:

 نه شورادبیرخا

 

 

 

 جلسه آتی شورا
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و  ز مطالباتخشی ابا توجه به وضعیت اقتصادی حاکم به ویژه درباره فعالیتهای پیمانکاری و نظر به عدم پرداخت ب 

ی، در اجرای های پیمــانکاران از سوی دستگاههایلب بخشی از بدهیهمچنین تخصیص اسناد خزانه اسالمی در قا

وانین و ر رعایت قیاتی بای منصفانه با مدنظر داشتن الزام اداره کل امــور مالراستای تعیین و مطالبه مالیات بگونه

وجــه به تید با های مختلف اقتصــادی تنظیم و مقرر گردمقررات مرتبط و رعایت عدالت مالیاتی بین فعاالن بخش

، به ین مقرراتاعایت روجود قوانین و مقـررات الزام آور و مؤثر مالیاتی مرتبط و تکلیف اداره کل امور مالیاتی بر 

بخش  منظور تأکید بر رعایت مقررات موجود، موارد زیر در قالب مصوبه از طریق شورای گفتگوی دولت و

تی جهت ر مالیــان اموغ و از طریق مــدیرکل امور مالیاتی به کارکناخصوصی استان به اداره کل امــور مالیاتی ابال

 اجرا اعالم گردد: 

هت جای خود رسانی الزم را به اعضهای ساختمانی و تأسیساتی، اطالعانجمن مهندسین مشاور و انجمن شرکت-1

ا با رزشی الزم ای آموهند و دورههای مستقیم را انجام دهرعایت مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات

  (توافق طرفینهمکاری اداره کل امور مالیاتی برای اعضــاء برگزار نمایند)

با توجــه به عدم پرداخت مالیــات بر ارزش افزوده از سوی برخی دستگاههای اجرایی، اداره کل امور -الف-2
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 218آیین نامه اجرایی ماده  27ب مقررات ماده مالیاتی نسبت به وصول مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در چارچو 

  های مستقیم از دستگاههای اجرایی مذکور اقدام نمایند)پیشنهاد اداره کل امور مالیاتی(قانون مالیات

ا آخرین ب 3/12/1366قانون مالیات های مستقیم مصوب  218اصالحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 27ده ما

یا  ل، ودیعه: هرگاه مؤدی کتباً یا شفاهاً اعالم نماید که وجه نقد، اموال منقو27/11/1380اصالحات مصوب 

ز الثی )اعم خص ثاشمطالبات یا مازاد وثیقه، و یا بطور کلی هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد متعلق به او نزد 

وال و یا ن امآلف است از حقیقی یا حقوقی( است و یا اداره امور مالیاتی به هرنحو از چنین امری مطلع شود مک

نامه و سایر ایـن آیین 5وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه بدهی موضوع ماده 

سـخه از یک ن وای در دو نسـخه با درج ساعت و تـاریخ مراجعه تهیـه نامههای اجرایی بازداشت، و توقـیفهزینه

  .ذ نمایدید اخد و یا مطالبات مالی نزد اوست ابالغ و در نسخه ثانی رسآن را به شخص ثالث که مال یا وجه نق

سبت به نیاتی با توجه به عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سوی برخی دستگاههای اجرایی، امور مال-ب-2

 (صیپیشنهاد بخش خصووصول مبلغ مالیات بر ارزش افزوده از دستگاههای اجرایی مذکور اقدام نمایند)

 : (پیشنهادات دبیرخانه)-ج-2



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

6 
 

   صبح     7:30 ساعت شروع:                                           14/05/1397    تاریخ جلسه:                       18شماره جلسه:      

 نفر 22  ه:تعداد اعضا حاضر در جلساتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی                                 محل تشکیل جلسه:

 

  امور  اره کلبا توجــه به عدم پرداخت مالیــات بر ارزش افزوده از سوی برخی دستگاههای اجرایی، اد

 1-25ند بمالیاتی نسبت به وصول مبلغ مالیات بر ارزش افزوده از دستگاههای اجرایی مذکور مطابق 

 94/07/22مورخ  94/174733بخشنامه شماره و  1379/04/29مورخ  54/2460-105/842بخشنامه شماره 

تی که قوق دولها و عوارض و بیمه و سایر حمبالغی از این مالیات"شماره سازمان مدیریت که  آمده است 

شود و به یمباید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول شود، از پرداختهای مهندس مشاور کسر 

اد یانونی قگردد. در صورت نپرداختن و یا تأخیر در واریز کسور حساب وی به مراجع مربوط، حواله می

 اقدام نمایند  "های آن، برعهده کارفرما خواهد بودشده، جبران زیان

 اسناد خزانه به عنوان مطالبات اداره کل امور مالیاتی پذیرفته شود 

 اعداد و ارقام تنزیل شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود 

 انه بهاز خزانه استان استعالم صورت پذیرد تا در صورت پرداخت بدهی کافرما در قالب اسناد خز 

 پیمانکاران، زمان پرداخت مالیات متناسب با وصول بدهی شود و

  سازمان امور اقتصاد و دارایی متولی و صادر کننده اسناد، گواهی نماید تا پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
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 ن پس از وصول وجه اسناد خزانه پرداخت گردد.توسط پیمانکارا 

وی سده از شهای مشاور و پیمانکار در مواقعی که در گزارشات فصلی ارائه مدارک ارائه شده از سوی شرکت-3

قعیت رفته و وارار گقآنان با گزارش ارسالی کارفرمایان به دلیل اشتباه کارفرمایان مغایرت وجود دارد مورد بررسی 

  (باشد)توافق طرفینامر مدنظر 

یاب و ز قبیل ااشود و بعضاً فاکتورهای معتبر ندارد ها انجام میهای متعارف و واقعی که توسط شرکتهزینه-4

انون ق 148و  147ها در چارچوب مقررات مواد ذهاب، مأموریت، تغــذیه و ... در حد سطح اهمیت شرکت

  (فق طرفینتوامالیاتهای مستقیم مــورد پذیرش قرار گیرند )

ا آیین نامه تنظیم و بهای مستقیم و در انطباق قانون مالیـات 97درآمــد مشمول مالیات با رعایت مقــررات ماده -5

 شیوه علی یات بهاالمکان از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین شــده و از تعیین درآمد مشمول مالتحریر دفاتر حتی

  (توافق طرفینالرأس پرهیز شود)

های مستقیم به دلیل عدم قانون مالیات 190قانون مالیات بر ارزش افزوده و  23جرایم مقرر در مواد -الف-6

های اجرایی های مهندسین مشاور و پیمــانکار توسط دستگاهپرداخت مالیات و مطالبات مرتبط با قراردادهای شرکت
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های این قوانین )مالیات بر ارزش افزوده و مالیات دولتی که مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر در 

مستقیم( است، در صورت احراز عدم دریافت مطالبات با ارایه تأییدیه صریح و مشخص دستگاه اجــرایی و تعهد 

های بعــدی به امور مالیاتی، در چارچوب قوانین و مقررات مشمول بخشودگی دستگاه بر اعالم هر گونه پرداخت

  (یشنهاد اداره کل امور مالیاتیپقرار گیرد)

به دلیل عدم  های مستقیمقانون مالیات 190قانون مالیات بر ارزش افزوده و  23و  22جرایم مقرر در مواد-ب-6

 ای اجراییهستگاههای مهندسین مشاور و پیمــانکار توسط دپرداخت مالیات و مطالبات مرتبط با قراردادهای شرکت

های یاتوده و مالزش افزاز اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر در این قوانین )مالیات بر اردولتی که مبنی بر خارج 

  (پیشنهاد بخش خصوصیمستقیم( است، در چارچوب قوانین و مقررات مشمول بخشودگی قرار گیرد)

 (:پیشنهاد دبیرخانه به شورا)

های مستقیم به دلیل عدم قانون مالیات 190و  قانون مالیات بر ارزش افزوده 23و  22جرایم مقرر در مواد -ج-6

های اجرایی های مهندسین مشاور و پیمــانکار توسط دستگاهپرداخت مالیات و مطالبات مرتبط با قراردادهای شرکت

های دولتی که مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر در این قوانین )مالیات بر ارزش افزوده و مالیات
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ستقیم( است، در صورت احراز عدم دریافت مطالبات با ارایه تأییدیه دستگاه ذیربط)کارفرما( یا سازمان برنامه ریزی م 

و مدیریت استان یا خزانه معین استان و یا سازمان امور اقتصاد و دارایی از طریق دیحسابان در چارچوب قوانین و 

  مقررات مشمول بخشودگی قرار گیرد

الیاتی مهای هیهای اقتصاد مقاومتی، در جهت پرداخت بدبه رکود اقتصــادی و در راستای سیاستبا توجه -الف-7

ای ممکن هساعدتمهای مشاور و پیمانکار شامل مالیــات عملکرد و مالیــات بر ارزش افزوده، حداکثر کلیه شرکت

پیشنهاد اداره کل ود)ای مستقیم اعمــال شقانون مالیاته 167متناسب با دریافت وجوه از کارفرما در چــارچوب ماده 

  (امور مالیاتی

الیاتی مهای یهای اقتصاد مقاومتی، در جهت پرداخت بدهبا توجه به رکود اقتصــادی و در راستای سیاست -ب-7

ای ممکن هساعدتمهای مشاور و پیمانکار شامل مالیــات عملکرد و مالیــات بر ارزش افزوده، حداکثر کلیه شرکت

پیشنهاد عمــال شود)قانون مالیاتهای مستقیم ا 167متناسب با زمان سررسید اسناد خزانه اسالمی در چــارچوب ماده 

 (بخش خصوصی

  )پیشنهاد دبیرخانه به شورا(
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های ستگاهدبا عنایت به اختصاص  اسناد خزانه اسالمی در قالب بخشی از بدهی های پیمانکاران از سوی -ج-7 

 عیت  اقتصــادیساله و عدم پرداخت وجه نقد به پیمانکاران و با توجه به وض 2الی  1ید های اجرایی  با سر رس

و  ی مشاورهاهای مالیاتی کلیه شرکتهای اقتصاد مقاومتی، در جهت پرداخت بدهیموجود و در راستای سیاست

 ان سررسیدبا زم ممکن متناسب هایپیمانکار شامل مالیــات عملکرد و مالیــات بر ارزش افزوده، حداکثر مساعدت

یم از طریق اداره کل قانون مالیاتهای مستق 167اسناد خزانه اسالمی و وجود دریافتی از کارفرما در چــارچوب ماده 

 مالیاتی اعمــال شود

زینه های هنوان پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسالمی که در فرابورس مورد معامله قرار می گیرد به ع-الف-8

د بخش شنهاپیابل قبول مالیاتی توسط اداره کل امور مالیاتی استان و شورای گفت و گوی کشور پیگیری شود)ق

 (خصوصی

  () پیشنهاد دبیرخانه به شورا

پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه "با عنایت به مصوبه چهل و یکمین جلسه شورای گفت و گو مبنی بر اینکه -ب-8

اسالمی که در فرابورس مورد معامله قرار می گیرد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی توسط اداره کل امور 
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 مالیاتی استان و شورای گفت و گوی کشور پیگیری شود  

1 

  امشکالت ناشی از تفاوت ارزش حرارتی گاز تحویلی به صنایع در استان در مقایسه با سایر استانه

از رارتی گتفاوت ارزش حو تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه دبیرخانه شورا پیرامون پس از بحث و بررسی 

 وی تولیدی احدهاتحویلی به صنایع استان در مقایسه با سایر استانها که امکان تحمیل هزینه های زیادی به و

تولیدی  تی گازاساس آنالیز صورت گرفته ارزش حرارو نظر به اینکه بربعضا پرمصرف استان فراهم می نماید، 

 ه پرداختین هزینپایین گازها از نظر ارزش حرارتی می باشد، همچنیدر مجتمع هاشمی نژاد)خانگیران( در رتبه 

لیز ه آناببر اساس متر مکعب مصرفی محاسبه و پرداخت می گردد و لیکن ارزش حرارتی یک متر مکعب بسته 

ه دیگر بدرصد ارزش حرارتی گاز استان نسبت  6آن متفاوت می باشد و از آن جا که در حال حاضر حدود 

ف حجمی تر مصرکاهش ارزش حرارتی گاز طبیعی منجر به افزایش بیش با عنایت به اینکهتر است و استان ها کم

 :دشگاز،  مشکالت فنی و در نهایت افزایش قیمت تمام شده محصول را به همراه دارد، لذا  مقرر 

قیمتهای برق درخصوص  ( که بیان می دارد1388قانون هدفمندی یارانه ها )مصوب 1ماده  1اجرای  تبصره -1

و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را 
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 .اعمال کند 

تگوی ، ضمن طرح در شورای گفموضوع بررسی هزینه قیمت گذاری گاز بر اساس ارزش حرارتی دریافتی-2

 یرد.بررسی قرارگ توسط پژوهشگاه وزارت نفت مورد دولت و بخش خصوصی استان،

 هزینه فروش گاز بر اساس ارزش حرارتی محاسبه شود-3

ز به یمت گااز آنجا که اختالف در ارزش واقعی در مقایسه با دیگر استانهای کشور متفاوت است، لذا ق-4

 ل ضریب تعیین شوداصورت منطقه ای و یا اعم

 
 


