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 مشروح  مذاکرات

، استانداری جلساترداد ماه در سالن م 3ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، روز چهار شنبه جلسه بیست و یکمین

 اب مرتبط میهمانان و شورا اصلی اعضای که جلسه این به ریاست مهندس اسماعیل تبادار، استاندار محترم فارس برگزار گردید. در

 باشد.دستور جلسه در دستور کار قرار گرفت که اهم مطالب بیان شده به شرح زیر می 4داشتند،  حضور شده، مطرح موضوعات

قانون  17عدم پذیرش اعتبار مالیاتی ماده پیرامون؛  با ارائه دستور جلسه مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی آقای تابنده،در اولین دستور  

مورخ  43/95/260توسط سازمان امور مالیاتی و الزم االجرا و عطف به ماسبق نمودن بخشنامه  1/7/87مالیات مصوب 

پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان ، 1395 /12/07مورخ  260/95/43بخشنامه شماره بنا به استناد به این مهم پرداختند که  12/7/95

مستلزم مسئولیت آنان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، داشتن گواهینامه ثبت نام و احراز 

و خدمات و مالیات و عوارض ارزش افزوده، اخذ تاییدیه، شناسایی  اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب ، اسناد پرداخت بهای کاالها

فروشنده، کنترل اسناد حمل، رسید انبار و...حسب مورد ) با در نظر گرفتن روش کار مودی که تابع تشریفات طی مراحل خاص خود 

 یفهرست مودیان مالیاتی ثبت نام شدهباشد( خواهد بود و صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم درج نام مودی ) فروشنده( در می

ه ایشان با اشاره به اینک فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش مالیاتی نخواهد بود.

ب نامه شماره سال از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با استناد به تصوی 7با سپری شدن ادارات امور مالیاتی 

نسبت به رسیدگی مالیاتی به اظهارنامه های تسلیمی دوره های قبل از صدور تصویب نامه،  12/7/95مورخ  43/95/260

موضوع، پذیرش اعتبار مالیاتی  ،اینکه به وی با اشاره .نمایدخودداری می 17اقدام نموده و از پذیرش اعتبار مالیاتی موضوع ماده 

( به 1387از مودیان در زمان انجام معامله، مشمول و مکلف ) بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مودیان است و بسیاری 

د. در ادامه باشی نظم سیستم مالیاتی میخالف قانون و برهم زنندهاند، لیکن عطف به ما سبق شدن آن انجام چنین دستورالعملی نبوده

و  لهطرف معامل تبادل فاکتور بین ریافت مالیات بر ارزش افزوده و اصاتی، با توجه به رسالت دآقای کاویانی، مدیر کل اداره امور مالی

ه اعتراضاتی ن گردید کااین نکته اشاره نمودند که شناسایی افراد متخلف، منجر به تشکیل لیست سیاه مودیهای فراز از این موضوع، به راه

معامله و ورود به لیست سیاه پس از آن را داشت. تمام این معضالت، اصالحاتی را  مبنی بر وجود اهلیت طرف معامله در زمان انجام

داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم درج نام مودی ) فروشنده( در فهرست  صرفبیان کننده این مهم است؛  شامل گردید که

رش مله و پذیافی برای احراز اصالت معای فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله، شرط کمودیان مالیاتی ثبت نام شده

اعالم شده است،  1/8/87و شروطی را جهت اصالت معامله معرفی نمودند و لذا با توجه به اینکه تاریخ اجرای طرح مالیاتی نخواهد بود 

ضربه شالق و  74آقای کاویانی همچنین به این نکته اشاره نمودند که فتح الباب پرونده مختومه، شامل  ایرادی بر بخشنامه وارد نیست.

 سال فرصت جهت بازبینی دارد.  10سال حبس میگردد. همچنین در قوانین مالیات بر ارزش افزوده، قانونگذار  2

به طبع  و، هیچ قانونی اجازه عطف به ماسبق شدن ندارد قانون اساسی 169طبق اصل اشاره به اینکه  در ادامه دکتر حمیدیان با

نباید موجب ،  در تدوین و انجام قانون تعلل سازمان امور مالیاتی گردند ، لذایآن، آیین نامه های آن قانون نیز شامل آن م

جرای قانون، آیین نامه و بخشنامه قانون مدنی، قلمرو ا 4ماده یان گردد. ایشان همچنین با اشاره به اینکه با توجه به بازخواست مود
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به ماده هر نوع عطف به ماسبق شدن قوانین را خالف اعالم نمودند. ایشان همچنین با اشاره  به دوران آتی محول گردیده،های آن، 

شرط  7و عطف به ماسبق شدن بر اساس  صحت انجام معامله را، انجام معامله برشمردندمکرر قانون مالیاتهای مستقیم،  169

 ، خالف قانون برشمردند.را پیشنهادی

ع موارد، مگر در صورت پیشنهاد نمودند مداخله در این نووی همچینین به توجه به وجود موارد مصداقی پیرامون این معضل، 

ی همچنین به این نکته اشاره نمودند که و غیر ممکن گردد.وجود معضل؛ از جمله افرادی که فرار مالیاتی و اقتصاد سیاه دارند 

گردد و ضربه شالق می 74یک سال فرصت ورود به پرونده وجود دارد و بعد از آن مشمول قانون مالیاتهای مستقیم،  156طبق ماده 

سال  10میم و تعساله پرونده گردد  10دهد که مودی ملزم به نگهداری ساله به پرونده می 10همچنین آن قسمت از قانون اجازه ورود 

 سال بازرسی محل سوال است.  10نگهداری به 

صورت دهند انجام می کار قانونیو فعالینی که  آقای رازقی نیز به این نکته اشاره نمودند که تفکیک بین فعالینی که کار غیر قانونی

 پذیرد و فعالینی که نظام ثبت و ضبط ندارند، باید مورد بازخواست قرار گیرند.

 

  5خزانه با استناد به بند )و( تبصره  هیتهاتر اوراق تسو رامونیپ مانکارانیمعضالت پتور دوم، مهندس رازقیان به ارائه در دس

  پرداختند. کشور ینظام مال یو ارتقا ریرقابت پذ دی(قانون رفع موانع تول 2و بند پ ماده ) 1397قانون بودجه سال 

توجه به اینکه پیمانکاران مبالغ زیادی را از دولت طلبکار هستند که بخشی از آن بعضا در قالب با ایشان به این نکته اشاره نمودند که، 

اوراق مدت دار و اسناد خزانه می باشند، پرداخت این اسناد، معضالتی را به پیمانکاران تحمیل می نماید. از جمله ی این معضالت، عدم 

 ه پرداخت مالیات در موعد مقررملزم ب باشد. از طرفی با توجه به اینکه پیمانکاران،تحویل و اعتبار اسناد نزد دستگاه های دولتی می 

ردد گباشد، دریافت اسناد، موجب بروز عدم نقدینگی در شرکتها میباشند و این مهم منوط به دریافت وجه نقد از طرف پیمان میمی

و بند  1397قانون بودجه سال   5لذا با توجه به بند )و( تبصره    که این امر بدهی شرکتها به سازمان مالیاتی را افزایش میدهد.

کشور، درخواست تهاتر اسناد و مطالبات خود را  با  ینظام مال یو ارتقا ریرقابت پذ دی(قانون رفع موانع تول 2پ ماده )

کشوری، فراخوان جهت تهاتر بدهی  هآیین نام، طبق 96در ادامه آقای کاویانی با اشاره به اینکه در سال  .دارند یاتیمال یها یبده

لبکاران دولتی تعلق این منبع، به بخش بدهی مالیاتی ط میلیارد تومان از 1000بالغ بر  مالیاتی و طلبکاران دولتی صورت پذیرفت و

آقای انجام است. میلیارد تومان بوده است. لذا در صورت ابالغ مجدد آیین نامه،  تهاتر قابل  75000گرفت. در صورتی که سهم استان، 

دانستند. میلیارد تومان از بدهی های مالیاتی را الزم االجرا  2000اشاره و تسویه  30/4/97تاجگردون نیز به انتشار آیین نامه در تاریخ 

 در انتها مقرر گردید پیمانکاران به صورت موردی جهت حل معضل معرفی گردند.

به دلیل اینکه پیشنهاد دهنده به نظام ملی به دلیل بحث ، خزانه در هزینه های مالیاتیعدم احتساب نرخ تنزیل اسناد پیرامون معضل 

یشنهاد منجر به این پ خزانه هیاوراق تسو دیکاهش قدرت خرحاکمیتی بودن، شورای گفتگو نیست مسکوت ماند. همچنین بحث پیرامون 

 .ورم افزایش یابدقدرت خرید اوراق با توجه به نرخ ت کهبه شورای گفتگوی ملی گردید 

بر ارزش افزوده از واردات  اتیوصول مطالبات و مالی شرکت کولر هوایی آبان به معضل در دستور جلسه سوم، آقای خیری، نماینده

 وصول مطالبات و نکهیآبان با اشاره به ا ییشرکت کولر هوا ندهینماپرداختند.  کاال توسط گمرکات یورود یدر مباد هیمواد اول
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 لینموده و بعضا تبد دهیرا دچار مشکل عد دیکاال توسط گمرکات، روند تول یورود یدر مباد هیبر ارزش افزوده از واردات مواد اول اتیمال

 و قبل از ورود آن هیکننده در مراحل وارد کردن مواد اول دیمهم اشاره نمودند که تول نیبه ا گردد،یم یداخل دیدر تول یبه سد راه اساس

 دیموضوع تول نی. لذا ادیو عوارض ارزش افزوده پرداخت نما اتیرا به عنوان مال دیخر متیاز ق %9معادل  ستیبا یم دیبه چرخه تول

و عوارض ارزش افزوده، مطابق قانون بر  اتیپرداخت مال نکهینموده و با توجه به ا دیشد ینگیرا دچار مشکل کمبود نقد یکننده داخل

در  اتینوع مال نیاست که ا یو مصرف بوده ، ضرور دیتول رهیزنج یکننده در ابتدا دیباشد و شرکت تول یم ییعهده مصرف کننده نها

از مواد اولیه یک محصول وارداتی است،  %70وی با اشاره به اینکه گاها تا  شده وصول گردد. دیتول یفروش کاال رهیقسمت آخر زنج

  جهت تولید اعالم نمودند.مالیات بر ارزش افزوده را رقمی سنگین  %9پرداخت 

 مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها و دهداریها تعلق میگیردتوجهی از مالیات دکتر حمیدیان نیز با اشاره به اینکه بخش قابل 

عمال سهم استان فارس از این مالیات در گمرکات دریایی و استانهای بندری دریافت میگردد،  ده مالیات ارزش افزوده مواد اولیهو عم

گفتگو دریافت مالیات بر ارزش افزوده مودیان خوش حساب تولیدی در زمان فروش می کم می شود. لذا پیشنهاد شورای 

 د کنندگان با مشکل مواجه نگردند. ز درآمد مالیاتی افزایش و هم تولیباشد تا هم سهم استان ا

اخذ غیر مجاز مالیات از صادر کنندگان میوه و تره بار حقیقی خالف قانون ور چهارم پیرامون در ادامه آقای حنایی به ارائه دست

برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است در راستای    119مطابق ماده پرداختند. ایشان با اشاره به اینکه؛  برنامه پنجم توسعه کشور

فر به با نرخ ص یاتیاعتبار مال استیس ینیگزیرا از جمله: جا یاقدامات یمال تهاییو شفاف سازی حما یاتیمال تهاییسازی معاف هدفمند

ر عدم تعلق ب دیبودجه ساالنه با تاک نیدر قوان یخرج-یمذکور به صورت جمع یاتیمال تهاییو ثبت معاف یاتیمال یقانون تهاییجای معاف

 در موعد مقررجهت برخورداری یاتیمال ۀاظهارنام میزام به تسلمذکور و ال یقانون تهاییمشمول معاف یو حقوق یقیبه اشخاص حق  اتیمال

و  31/4/1394مصوب  میمستق یاتهایالمکرر قانون م 146ماده  1طبق تبصره  نکهی. با توجه به ادیرا اجرا نما یاتیمال تیاز هرگونه معاف

برنامه پنجم توسعه و صراحت قانون و عدم  نیقوان کسالهی دیو تمد 1/1/1395، الزم االجرا از 95موضوع ماده  ییاجرا ینامه ها نییآ

 یاصالح میمستق یاتهایلقانون ما 141ماده  2بر اساس تبصره  نیتوسعه و همچن 5در قانون برنامه  1395در سال  یالزام ارائه دفاتر قانون

مصوب  رانیا یاسالم یمهورقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج یماده پس از اتمام دوره اجرا نیمفاد ا 31/4/1394مصوب 

در خصوص  31/4/1394مصوب  میمستق یاتهایقانون مال 141اعمال نرخ صفر موضوع ماده  نیشود. بنابرا یالزم االجرا م 15/10/1389

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه  یمقررات موضوعه پس از اتمام دوره اجرا ریسا تیدرآمد حاصل از صادرات کاال و خدمات با رعا

ذ برنامه پنجم توسعه ، مبادرت به اخ کسالهی دیگرفتن تمد دهیاستان فارس با ناد یاتیمال نیزیمم نکهیخواهد داشت.حال ا تیموضوع

به   146ه در ماد نمودند که اشاره . آقای کاویانی نیز به این نکتهندماینیم یقیو تره بار حق وهیم اناز صادر کنندگ اتیمال یقانون ریغ

رسی ای برمقرر گردید موضوع در جلسهیات و تغییر معافیت به نرخ صفر اشاره گردیده است. در نهایت صراحت  در مورد پرداخت مال

 .و در صورت صحت هر کدام از نظرات، پیشنهاد به شورای گفتگو ارائه گردد

ن به افزایش نرخ  فضای کسب و کار استابا تشکر از مدیران دولتی و بخش خصوصی،  در انتها نیز مهندس تبادار، استاندار محترم فارس

های نیمه تمام اشاره و بخش خصوصی را عامل اصلی اشاره  نمودند. مهندس تبادار همچنین به واگذاری طرح و کاهش نرخ بیکاری

دین طرح ملی اشاره و خواستار مطالبه گر بودن اتاق جهت پیشرفت کار دانستند. ایشان همچنین به گزارش شورای بانکها و ارائه چن

 و تکلیف بانک به انجام طرح ها شدند.بازرگانی در این امور 
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 مصوبات

 استانی

 

لت      مسئول پیگیری مصوبه دستور جلسه ه م

 پیگیری

پذ   مال   رشیعدم  بار   17ماده   یاتی اعت

توسووط  1/7/87مصوووب  اتیقانون مال

و الزم االجرا و  یاتی سوووازمان امور مال  

عطف به ماسوووبق نمودن بخشووونامه       

 12/7/95مورخ  43/95/260

جز در  بسوووته شوووده های مالیاتیعدم رجوع به پرونده

 مواردی که قانونشکنی و فرار مالیاتی رخ داده است.

اتاق    -اداره امور مالیاتی  

 بازرگانی

 

تهاتر  رامونیپ مانکارانیمعضالت پ

و( به بند ) خزانه با استناد هیاوراق تسو

و  1397قانون بودجه سال   5تبصره 

 دی(قانون رفع موانع تول 2بند پ ماده )

 ورکش ینظام مال یو ارتقا ریرقابت پذ

به دلیل عدم وجود آیین نامه اجرایی و تا زمان ابالغ 

جهت حل  یبه صورت مورد مانکارانیپآیین نامه، 

 گردند. یمعضل معرف

یرخووانووه شووووورای      ب د

امووور  اداره  -گووفووتووگووو

 مالیاتی

مان      تا ز

ابوووووالع  

آیوویوون    

 نامه

مال     بات و  طال بر ارزش   اتی وصوووول م

باد  هی افزوده از واردات مواد اول  یدر م

 کاال توسط گمرکات یورود

خوش حسووواب   انیبر ارزش افزوده مود اتیمال افتیدر

مان فروش   یدی تول هت افزایش سوووهم  در ز مد  ج درآ

 استان و افزایش قدرت رقابت تولید کنندگان یاتیمال

یرخووانووه شووووورای      ب د

اداره امووور   -گووفووتووگووو

 مالیاتی

 

خذ غ  مال    ریا جاز  از صووووادر   اتی م

ف  خال یقیو تره بار حق  وهیکنندگان م  

 قانون برنامه پنجم توسعه کشور

سی  سه    برر ضوع در جل ضور نمایندگان امور    ایمو با ح

صادر  ، نماینده مالیاتی کنندگان میوه و تره بار،  اتحادیه 

جهت تشووخیم موضوووع و  اتاق بازرگانی و اسووتانداری

صحت         صورت  شورای گفتگو ملی در  ضوع به  ارجاع مو

 اخذ غیر مجار مالیات

 ماه 1 دبیرخانه شورای گفتگو

 

 ملی و فراگیر

 

لت      مسئول پیگیری مصوبه دستور جلسه ه م

 پیگیری

تهاتر  رامونیپ مانکارانیمعضالت پ

خزانه با استناد به بند )و(  هیاوراق تسو

و  1397قانون بودجه سال   5تبصره 

 دی(قانون رفع موانع تول 2بند پ ماده )

 ورکش ینظام مال یو ارتقا ریرقابت پذ

د پیشنها خزانه هیاوراق تسو دیکاهش قدرت خرپیرامون 

که قدرت خرید اوراق با توجه به نرخ تورم افزایش گردید 

 .یابد

 ماه 1 دبیرخانه شورای گفتگو

 

 

 


