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 مشروح  مذاکرات

در دفتر مهندس  01/05/96روز یکشنبه مورخ  نهایی مصوبات و پیشنهادها ارائه و گیری تصمیم جهتادامه جلسه پانزدهم شورای گفتگو 

در ابتدای جلسه رحمانی،  استاندار محترم فارس، با حضور ایشان و مهندس رازقی و مدیران و کارشناسان ذی ربط برگزار گردید.افشانی، 

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، گزارشی از جلسه کارگروه کارشناسی ارائه داده و مصوبات را قرائت کرد. پس از آن 

 ، رئیس اتاق بازرگانی،مهندس رازقی .به نقد و برررسی مفاد آن پرداختمصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مهندس افشانی با مطالعه 

بازرسی، و نه ساله سازمان تامین اجتماعی زیان های جبران ناپذیری را به کارفرما وارد کرده گفت:  10با بیان این که حسابرسی های 

و در صورت وجود شکایت،  بودهماه از ارائه آخرین لیست، قانونی  6یمان ها حداکثر ظرف مدت حسابرسی، از دفاتر حقوق و دستمزد و پ

، مدیر کل سازمان تامین اجتماعی، در پاسخ به بررسی نباتیسازمان تامین اجتماعی می تواند دفاتر یک سال گذشته را بازرسی نماید. 

ست که کارفرما چندین سال بیمه کارگر را رد نکرده و پس از تایید اداره یک ساله دفاتر در صورت شکایت گفت: پرونده هایی موجود ا

کار، سازمان مجبور به پرداخت حقوق بازنشستگی و حتی پرداخت مستمری به بازماندگان پس از فوت کارگر، گردیده است. لذا نمی 

ارد این چنینی سازمان موظف است پرونده کارگر توان بازرسی یک ساله را پذیرفت. مهندس افشانی ضمن تایید گفته نباتی گفت: در مو

 شاکی را بررسی نموده و اجازه بازرسی کل دفاتر را ندارد.

مشکل ساز می شود، ارتباط سامانه های امور مالیاتی و تامین اجتماعی بیان نمود که این ارتباط  پیشنهاد در خصوصمهندس افشانی 

پرداخت حقوق جزء هزینه های وی محسوب می گردد، با بیشتر نشان دادن حقوق پرداختی، زیرا ممکن است کارفرما به این دلیل که 

به دلیل این که حقوق پرداختی بیشتر، پرداخت بیمه بیشتری را به دنبال دارد، به سازمان تامین  اما ؛مالیات کمتری پرداخت نماید

 اجتماعی میزان حقوق پرداختی به کارگر را کمتر اعالم کند.

در این جلسه نیز، مشابه  کاالهای متشکل از مواد اولیه معاف و مشمول مورد بررسی قرار گرفت.در ادامه موضوع مالیات بر ارزش افزوده 

 قانون خالف را مالیات اخذ اولیه، مواد نه و شود می وضع نهایی کاالی بر مالیات که دلیل این به کاویانیجلسه کارگروه کارشناسی، 

 تلقی واضح امر یک را مسئله این کارشناسان دیگر حاضر در جلسه رازقی مهندس و رحمانی افشانی، مهندس مهندس لکن. ندانست

 قیمت با و کننده مصرف سوی از کاالها نوع این بیشتر استفاده را کشاورزی کاالهای مالیاتی معافیت از گذار قانون منظور و نمودند

مهندس افشانی این موضوع را برداشت نادرست از قانون دانست و اعالم کرد این مسئله به عنوان یکی از پیشنهادهای  .دانستند تر پایین

 ملی به شورای گفتگوی مرکز ارسال گردد.

 

 مصوبات

 استانی

در خصوص   26/04/96 مورخستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی   جلسه سی و نهم   مصوب شد مفاد مصوبات     -1

صی        صو صادی بخش خ سازمان تامین اجتماعی از دفاتر فعاالن اقت سی  سط اداره   ،نحوه بازر پس از ابالغ تو

 کل تامین اجتماعی استان و واحدهای تابعه اجرا گردد.

 ملی و فراگیر

قانون مالیات بر ارزش افزوده محصااوالت کشاااورزی فرآوری نشااده  12با عنایت به این که بر اساااس ماده  -1

صوالت تبدیلی و       شده مح شد و هدف از برقراری این معافیت ها کاهش قیمت تمام  معاف از مالیات می با

ف از مالیات که جزء تکمیلی بخش کشاورزی می باشد، لذا بر اساس قانون می بایستی قیمت مواد اولیه معا

همین  12ماده  10قیمت تمام شده محصول نهایی می باشد کسر و از مابقی قیمت تمام شده با اعمال بند 
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شورای گفتگوی دولت و بخش       شنهادهای ذیل برای طرح در  ساس پی قانون، مالیات اخذ گردد؛ بر همین ا

 خصوصی کشور ارائه می شود:

تعیین شده در قانون ناشی از تفسیر نادرست کارشناسان امور مالیاتی         از آنجا که عدم اعمال معافیتالف( 

صره         صالح فرآیند اجرای تب سبت به ا شور ن سازمان امور مالیاتی ک قانون  17ماده  3از متن قانون بوده، لذا 

 اید.مالیات بر ارزش افزوده اقدام و شیوه صحیح اجرای این قسمت از قانون را به ادارات کل استانی ابالغ نم

که خدمات مالیات بر ارزش افزوده را قانون مالیات بر ارزش افزوده  12ذیل ماده  10ب( با اساااتناد به بند 

معاف دانسته و با توجه به این که یکی از اجزای تشکیل دهنده قیمت تمام شده محصوالت تولیدی، حقوق 

به فروش می شااود از کل آن  پرداختی به کارکنان می باشااد که در نهایت کاالی ساااخته شااده که منجر 

سال     9مطالبه مالیات به ماخذ  صد )در  ( انجام می گردد و عمال عدم اجرای این بند از قانون می 1396در

باشد بنابراین می بایست در هنگام مطالبه مالیات، هزینه حقوق یک واحد کاالی تولیدی از قیمت محصول    

 کسر گردد.

 

 


