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  دستور کار( ورد بررسیــموضوع م(  

  های : انجمن محترم صنفی مهندسان مشاور استان )به پیوست( در خصوص موانع و  مشکالت این انجمن در حوزه 10/4/98مورخ  981542/10طرح موضوعات نامه شماره 

 

 مطالبات شرکت های مهندسین مشاورالف( 

 ب( تامین اجتماعی

 ج( اداره کل امور مالیاتی 

 د( دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با شرکت های مهندسین مشاور

 

 سایر موارد 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 
اختصاص ان شاور استم یمهندس یها شرکت یاجتماع نیو تام یاتیدر خصوص مشکالت مال یبه بحث و بررس یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیجلسه دب نیپانزدهم

 .داشت

 نیمهندس یانجمن صنف یسو از یمه انشست به ارسال نا نیا یابتدا ی، رئیس این دبیرخانه دراکبر لباف یعل ،یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

ها با قانون و  تبرداش رتیو مغا یقررات جارمها و  هیمتفاوت از بخشنامه ها و رو یها و مقررات، برداشت نیقوان یاز عدم اجرا یودر مکاتبه ای که انجام گرفته، استان اشاره کرد و گفت:  مشاوران

 نیشده و اگر ا نعکسم رخانهیدب مشاور استان به نیانجمن مهندس یکه از سو یاد کرد یمشکالت یبه عنوان برخ یها در حوزه شرکت مهندس و بروز بحران ییاجرا یها کاهش اعتبارات دستگاه

 خود خواهند بود. یانسان یروینبخش زیادی از کاهش شرکت ها ناگزیر از د، نمرتفع نشو چالش ها
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 .ردیگصورت  یتفاهمات نیز انجمن نیا یا مهیحوزه مسائل ب قرار است در یخراسان رضو یاجتماع نیتام رکلیحال خاطرنشان کرد: طبق اعالم مد یندر ع یلباف 

 *چالش های شرکت های مهندسین مشاور

 یانو بحر نیبدتر و سال اخیر،د طیمشاور  نیمهندس یها پرداخت و گفت: شرکت یاتیدر حوزه مال ژهیها به و شرکت نیمشکالت ا انیمهندسان مشاور به ب یانجمن صنف ریدوست، دب بیعباس غ

 ا،هآن هش اعتبارات تبعات کا ند،هست ییاجرا یها دستگاه ی ماپروژه هادر واقع از آنجایی که طرف قرارداد  .کشور است یاقتصاد تیوضع نیز و علت آن شرایط ممکن را تجربه می کنند نیتر

 مشاور را گرفته است. نیمهندس یها دامن شرکت

 ونیسیمموضوع در ک نیا م؛یعالم کردامشاور را  نیمهندس یها شرکت یبرا یاتیمال دفاترالراس  یعل بیکاهش ضر درخواستاستان،  یاتیبه اداره کل مال یبا ارسال نامه ا سال گذشتهافزود:  یو

 . میدار دیموضوع تاک نیا یو ما بر اجرا ابدیدرصد کاهش  50مشاور تا  نیمهندس یبرا یاتیالراس مال یعل بیشده که ضرا دییو تا یمربوطه بررس

 کنندیم تیفعال یمشاور کشور در خراسان رضو نیدرصد مهندس 9*

درصد 5.8 نهیزم نیر ااستان د نیارات اپس از تهران رتبه دوم را داراست؛ اما اعتب از این لحاظ مشاور در سطح کشور را دارد و نیدرصد تعداد مهندس 9 یدوست خاطرنشان کرد: خراسان رضو بیغ

 یبرا ر،یتفاس نی. با امیستها ه شاهد کاهش سود شرکت جهیو در نت شکل بگیرد تانمشاور در اس یها شرکت سوی گرفتن از فیدادن و تخف متیق یبرا ییها رقابت شودی باعث م نیاست و ا

 ،شده ینیب شیپ بیز و کار کاهش ضرااست اما چون سا 98و  97 یها در سال تیما معاف هیکه البته درخواست اول ابدیکاهش  یاتیمال بیضرا دیمشاور با یها شرکت یپروژه ها و بقا تیفیحفظ ک

 برسد. تیشود و به قطع یریگیموضوع در کشور پ نیا نخستدر وهله  میخواهی م

عداد ت می رود کهتظار و ان میاردها را  کتهمه شر یو برا یبه طور کل اتیپرداخت مال یدرازمدت است، درخواست اقساط بلندمدت برا یاتیمال یها چون عمده پرداخت یادامه داد: از طرف یو

 ماهه باشد. 24اقساط حداقل 

 ینگذاربه قانو اجیاحت است که یموضوع نیمشاور گفت: ا نیانجمن مهندس یاتیمال تیدرباره درخواست معاف زین یخراسان رضو یاتیاداره کل مال یاداره حسابرس سیمقدم رئ انیمحمود نیافش

مشاور و...  نیدسا صنعتگر و مهنت ریاز حقوق بگ ردیگی همه را دربرم یط خاص اقتصادیشرا ،یمگر به موجب قانون. از طرف ردیگی صورت نم یتیمعاف چیه یقانون اساس 51دارد و براساس اصل 

 .شودی فراهم م یبه سخت تیامکان معاف نیبنابرا

که  ستیدرست ن م،یریر نظر بگدکه اگر همه فعاالن صنعت را  مینکته توجه کن نیاظهار کرد: به ا زیمشاور مطرح شد ن نیانجمن مهندس ریکه توسط دب یاتیمال بیدرباره بحث کاهش ضر یو

 شود یبررس دیبا و ستین یحیحهمه فرض ص یبرا یکل یو حکم کنندیکار م یها هم اکنون به خوب از شرکت یچون برخ ابدیمشاور کاهش  نیهمه مهندس یالراس برا یعل اتیمال بیضر مییبگو

 برخوردار شود. بیکاهش ضر نیکه استحقاق دارد از ا یکس
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، اعمال شودموضوع  نیا یباالدست یها استیس لیاما اگر به دل ستیمطرح ن بیبحث ضر 98و  97 های سال ی های مربوط بهدگیدر رس ،یاتیشدن طرح جامع مال ییشد: با اجرا ادآوری یو 

 .خواهد شد شنهادیپ ها شده و به استان بیو دفترچه آن در تهران تصو یقبال طراح یزمیمکان

 یحت ایماهه  24 طیقسد، تندار که استحقاقش را مشمول افرادی شود دیبلندمدت هم با طیاظهار کرد: تقسشان، اتیبلندمدت مال طیتقس یمشاور برا نیمهندس یمقدم درباره تقاضا انیمحمود

 داشته باشند.نپرداخت به موقع را  ییتوانا یهمه چون ممکن است عده ا یاما نه برا میریآنها درنظر بگ یرا برا شتریب

 میتقمس یها اتینون مالقا 154ه الراس که موضوع ماد یعل اتیمال بیسخن پرداخت و گفت: در بحث ضرا رادیبه ا ی در امور مالیاتیخراسان رضو یشامل، مشاور اتاق بازرگان یدمطصفیس سپس

اعمال  یاتیمال طیها تقس تشرک هیکل یابر نکهیرا هم شامل شود. اما ا ما استان یها شرکتتارا کاهش داد  بیکل کشور ضر یبشود برا دیوجود دارد، شا (ب)و  (الف)بند  تهیاست و درباره آن کم

 ا در نظر گرفت.ر طینوع تقس کیهمه برای  ی تواننم نیبنابرا ی.تومان ونیلیم 10 یداشته باشد و شرکت یتومان ونیلیم 100 اتیمال یچون ممکن است شرکت ستین حیشود، صح

درصد  5.8آنها  یاما سرانه اعتبار وندشرا شامل می  درصد کل کشور 9مشاور استان  نیو مجموع مهندس هستند ییاجرا یها دستگاه همان مشاور، نیمهندس مانکارانِیابراز کرد: غالب پ زین یلباف

 یا حدتشود که  یط یریسم دیاس باالر یعل بیشود. در حوزه مربوط به ضرا دهیشیخصوص اند نیدر ا یساز و کار دیو با ستین حیصح میبنگر دید کیهمه را به  نکهیاست. ا یاز اعتبارات کشور

 یریگیو پ یوع را بررسود تا مجددا موضشگفتگو ارسال  یمشاور استان به شورا نیانجمن مهندس یاز سو دیوجود دارد با یگریشده است اما اگر ادله د دییتا شنهادیپ 3 شنهاد،یپ 11شده و از  یط

 .میکن

و  داشته باشند یبورشد خ یبه صورت جهش یفعاالن اقتصاد یباعث شده برخ یاقتصاد طیکرد: مشخص است که شرا حیمطرح و تصر شنهادیهم دو پ ، نماینده دستگاه مالیاتیمقدم انیمحمود

اثر آن را  ممکن است میا کنخط طیتقس اگر در گذارد؛ی است و اثرش را بر اقتصاد م یچندوجه یاقتصاد ماتیتوجه کرد که تصم دیبا نکهیا گری؛ نکته دقرار بگیرندبالعکس  یتیدر وضع ی دیگربرخ

 ود.کوچکتر ش یها بر شرکت یاتیدارند ممکن است باعث فشار مال یکه درآمد خوب ییها شرکت یبرخ یبرا یرمنطقیغ طیو تقس مینیبعد بر اقتصاد استان بب کسالی

 یازیو ن ردیگبصورت  یبه درست اتیمال صیخها ارائه شود تا تش الزم به شرکت یها آموزش نهیزم نیو در ا میببر یدفاتر و ارائه مدارک کاف رشیراهکارها را به سمت پذ کنمیم شنهادیافزود: پ یو

 الراس نباشد. یعل صیبه تشخ

 بیضرا رییا نگاه تغبو  تر قیقدمشاور به طور  نیمهندس یاظهار کرد: الزم است مستندات شرکتها ،مشاور استان نیمهندس یها شرکت یاتیمباحث مربوط به مشکالت مال انیدر پا زین یلباف

 در نظر گرفت. یاحدهمه شرکتها نسخه و یبرا توانی هم نم طیدر تقس نکهیارسال شود. ضمن ا شورای گفتگو رخانهیبه دب ،سود هیبراساس حاش

 مشاور نیمهندس یها شرکت یبرا یاجتماع نیتام یاز سو انهیتراز سال  اعمال*

 نیتام رایها گفت: اخ شرکت نیا یاجتماع نیمشکالت مربوط به حوزه تام حیدر توض بار نیمشاور استان قرار گرفت و او ا نیانجمن مهندس ریدوست، دب بیغ اریدر اخت بونیتر گریادامه بار د در
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 یتیبسته حما زیها و ن از شرکت یدرباره بازرس یاقتصاد مقاومت یجمهور در ستاد فرمانده سیئمعاون اول ر هیرا برهم زده و با ابالغ ها ستمیگرفته که همه س شیدر پ یا هیاستان رو یاجتماع 

 دارد. یاساس یرتیمغا ها ستیبه ل یدگیو شش ماهه شدن رس های شدن بازرس ساله کیبر  یکار مبن ریوز ریاخ

سال  20)مثال  سیو تاسعضا از بدبو  هستنددر نظر گرفته که متفاوت  یا انهیسال یمشاور ترازها نیمهندس یها همه شرکت یاستان برا یاجتماع نیها اظهار کرد: تام هیرو نیا حیدر تشر یو

نظر  را در مهیرصد جرددو  یماه نآبرای ، باشد بوده یمنف یست اما اگر تراز در سال خاصین یمثبت بوده که مشکل های چند ستون ساده است؛ اگر پرداخت یکه دارا ردیگی گذشته( را درنظر م

داده اند، از  ها که به شرکت یا انهیلسا یترازها میرو ما معتقد نیشود. از هم لیتبد ینیسنگ اریبه رقم بس یبرود که ممکن است گاه شیمنوال پ نیبه هم تیپس هم وضع نیگرفته و قرار است از

 غلط است. ساسا

، موضوع است یمانکارین پرشاکا تیکه ماه ییها دوست گفت: در ارتباط با کارگاه بیدر پاسخ به اظهارات غ زین یخراسان رضو یاجتماع نیاداره درآمد اداره کل تام سیرئ یمیابراه عبداهلل

د اعدا نیاست؛ ا یدده سال چه عد ها در عرض تراز آن تیوضع میگفتی مشاور م نیالحساب دارد و ما تنها به مهندس یموضوع جنبه علاین ترازها،  برای. کندی نم دایمصداق پ کسالهی یبازرس

 مشاور اتخاذ نشده است. نیبه مهندس یاعالم بده یبرا یمیدارد و هنوز تصم ینداشته و فقط جنبه اطالع رسان یجنبه قطع

. میور اعالم کردمشا نیبه مهندس و میکرد هیما ترازها را ته لیدل نیو به هم هستیمکار  نیا یکشور صورت گرفته و ما ملزم به اجرا یاجتماع نیکار براساس اعالم سازمان تام نیادامه داد: ا یو

 یاجتماع نیرف مدت شش ماه تامکه ظ کنمی م دیهم تاک یاجتماع نیقانون تام 39است. درباره ماده  لموضوع در حال اعما نیو ا میکنی م افتیحق تنفس در کیها را با  مهیب ستیل نیهمچن

 صحت و سقم مدارک را مشخص کند. دیبا

د شو لیتشک یاستاندار یدفتر فن تیوربا مح یکارگروه مقرر شد تا لیمصوبه ستاد تسهدر قالب و مطرح شد  یخردادماه بحث 30در  لیگفت: در ستاد تسه باره نیدر ا زیمشاور اتاق مشهد ن شامل،

 نیامتکار  نیرد که اکاعالم  یتر فنارائه شود و دف یاستاندار یفن دفتر ندهیو به نما هیته یمقرر شد با حضور سازمان صنعت مدارکهمچنین و  .مشاور مطرح بود نیشرکت مهندس 200چون بحث 

 .ستیمورد قبول ما ن یاجتماع

ا ارائه دهند و حق هاشتن ترازنامه ند تیطعقبر  یمبن یو مستندات لیدال دیبا یاجتماع نیکه مورد ابهام است، تام میدیرا د یمشاور اتاق مشهد اظهار کرد: در بحث نحوه محاسبه موارد گرید ،یکابل

 .محاسبه شود دیهر دوره بابرای براساس قرارداد و  مهیب

 نیمهندس ایو آ ریخ ایرا دارد  ه واحدهابه هم یتسر تیقابل مذکورمصوبه ستاد  ایکه آ میدستور کار گفت: الزم است استعالم کن نیمباحث ا انیاستان در پا یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ،یلباف

 شوند؟ی محسوب م یاقتصاد یمشاور جزو واحدها

به  یده ساله تبعات یبحث ترازنامه ها ،یمورد مشخص شود. از طرف نیا قیمصاد یبرا یسینو شیو پ ردیصورت بگ نهیزم نیدر ا تیشفاف دیاست و با یمهممبحث قرارداد هم  یافزود: دوره اجرا یو
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 سخت است اریکارگاه بس کیده سال نگاه داشتن اسناد و مدارک  ریدنبال دارد ز 

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

از عدم  لوگیریجو راهکارههای  موضوعات مالیاتی انجمن صنفی مهندسان مشاور با تقاضای کاهش ضرایب مالیاتی و  علی الراس

 دستگاههای وضیحاتپذیرش دفاتر و مستندات ارائه شده توسط دبیر محترم انجمن در جلسه مطرح شد پس از بحث و تبادل نظر با ت

نجمن رر گردید افق و مقمحترم اتاق و به خصوص جناب اقای محمویان نماینده محترم اداره کل مالیاتی استان توااجرایی و مشاورین 

اشیه سود حراساس بمحترم مهندسین مشاور با بررسی همه جانبه و اخذ نظر ذینفعان مستندات دقیق تری به همراه گزارش تحلیلی 

 رح مجدد ارائه نمایند ماهه به دبیرخانه شورا جهت ط 24ضرایب و تقسیط بلند مدت  ا تقاضای انجام شده از جمله کاهشدر ارتباط ب

انجمن صنفی مهندسین 

 مشاور 

 روز  15
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ساتورالعمل  در خواست انجمن صنفی مهندسان مشاور پیرامون موضوعات بیمه ای از جمله تسری مصوبات ستاد اقتصاد مقااومتی و د 

 هماه واحادهای   وقت سازمان برای بازرسی از دفاتر در بازده زمانی یکساله و چگونگی شمول یا عادم شامول ان باه    محترم  مدیرعامل

شااورین  مقرر گردید در این خصاوص ضامن اخاذ نظارات مکتاوب  م      ،اقتصادی  و محاسبات حق بیمه بر اساس قرارداد برای هردوره

 ستعالم شود.محترم بیمه ای اتاق بازرگانی از طریق مبادی ذیربط ا

 روز 15 دبیرخانه شورا

 
 


