بسمه تعالی
صورتجلسه
دومین جلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
بر اساس دعوتنامه شماره /29/0111ص مورخ  29/09/0اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی زنجان به
عنوان دبیرخانه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی دومین جلسهه شهورا روز سهه شهنوه مهورخ
 0129/09/10در محل اتاق زنجان برگزار و ضمن طرح موضوعات مهم روز  ،در موارد زیر اتخاذ تصهمیم بهه
عمل آمد.
الف  -موضوعات مهم روز :
اقتصاد مقاومتی  :ضمن مرور سرفصل های سیاست های اقتصاد مقاومتی  ،اتاق زنجهان در قالهب برنامهه ای
نسوت به تویین سیاست ها در جمع فعاالن اقتصادی استان و با حضور دست اندر کاران کمیسهیون مربوطهه
در مجمع تشخیص مصلحت نظام اهتمام الزم را به عمل خواهد آورد.
همایش سرمایه گذاری خارجی  :اتاق در نظر دارد با دعوت از سرمایه گذاران خارجی ( داری سرمایه گذاری
در ایران ) نسوت به برپائی همایش سرمایه گذاری خارجی در استان زنجان اقهدام نمایهد .در ایهن راسهتا بها
مشارکت مرکز خدمات سرمایه گذاری تمهیدات مقدماتی الزم مورد اهتمام قهرار گرفتهه و اقهدامات اجرائهی
پیگیری خواهد شد.
ب -تصمیمات متخذه :
راه اندازی دبیرخانه موضوع ماده  60قانون برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفت و مقرر گردید ایهرادات
در قوانین و اشکاالت ناشی از نحوه اجرا در قالب ارائه پیشنهادات مربوط به اصالح فرایندها مورد اهتمام قرار
گیرد.
مقرر گردید جلسات شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی به شرح مشخصات زیر برگزار گردد.
ایام تشکیل جلسات  :اولین سه شنوه هر ماه ( فروردین سال  0121استثنائا هفته سوم)
ساعت تشکیل و مدت جلسات  :بعد از ظهر ساعت  06:11-02به مدت  21دقیقه
محل تشکیل جلسات  :اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی استان زنجان
پیشنهاد دهنده دستورات مشخص باشد.

فرمت ارائه پیشنهادات مورد عمل قرار گیرد.
ضمن هماهنگی های الزم  ،دستور جلسات موتنی بر پیشنهاد مشترک دست اندر کاران ذیربط باشد.
معیارهای تعیین الویت موضوعات منعکس در دستور جلسات شورا  ،موضوع توصره  1مهاده  0دسهتورالعمل
در حد اختیارات قانونی به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت.
 -1-0مسائل استانی و منطقه ای  ،در قالب موضوعات مطروحه از الویت نخست برخودار خواهند بود.
 -9-1موضوع فراگیر باشد ( اشخاص زیادی به طور مستقیم و غیر مستقیم از نتایج آن بهره مند شوند).
 -1-1موضوع دارای فوریت زمانی و از اهمیت رسیدگی باال برخوردار باشد.
-4-1موضوع ترجیحاً مقدمه و بستر ساز حل مسائل و معطوف به مشکالت محیط کسب و کار باشد.
-5-1موضوع بهوود دهنده اوضاع اقتصاد و مسائل مرتوط با محیط کسب و کار باشد.
 -0-1موضوع به اقناع و اجماع سازی کمک موثر داشته باشد.
 -6-1درکاهش زمان ،هزینه و نیز فرایند انجام امور موثر باشد.
-8-1امکان طرح یا حل موضوع در دستور کار دیگر دستگاه ها و مراجع ،به لحاظ سرعت و جامعیهت مهورد
انتظار موجود نداشته باشد.
.اعضای منتخب شورا  ،موضوع جزء  4بند "د" ماده  0دستورالعمل به شرح زیر مورد موافقت قرار گرفت
ردیف

نام و نام خانوادگی

تشکل متووع

مسئولیت در تشکل

0

مهدی رنگ رونا

اتحادیه صادرکنندگان استان

دبیر و عضو

9

علی فغفوری

انجمن همگن سرب و روی

رئیس

1

ولی اله بیات

انجمن همگن برق و الکترونیک

رئیس

4

سید محمد حسین
میرابولفتحی

انجمن زیتون

عضو

5

حمید فاضلی

اتحادیه تعاونی کشاورزی استان

رئیس

0

سجاد نواتچیان

خانه صنعت  ،معدن و تجارت

رئیس

6

محمد نیکوخصال

نماینده صنایع نساجی ابهر

مدیر گروه صنعتی نیکو

8

احد محمدی

نظام مهندسی ساختمان استان

رئیس

طوق نظر اداره کل امور مالیاتی استان زنجان  ،قید نام و نام خهانوادگی در اظهارنامهه مالیهاتی مشهمولین
معافیت ( مستند به قوانین مربوطه ) کفایت می نماید ( .قوانین مربوطه  :توصره  9مهاده  002قهانون برنامهه
پنجم  ،فعالیت های مرتوط با ماده  80قانون مالیاتهای مستقیم  ،ماده  040قانون مالیاتهای مستقیم و مهاده
 01قانون مالیات بر ارزش افزوده)
در اجرای مقررات ماده  080قانون مالیات های مستقیم مونی بر ارائه مفاصا به منظور صدور  ،تمدیهد یها
تجدید جواز کسب و کار و کارت بازرگانی  ،با رعایت اصل برائت  ،مقهرر گردیهد اقهدامات زیهر توسهط دفتهر
هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل با همکاری اداره کل امور مالیاتی مورد پیگیری قرار گرفته و نتیجه در
جلسه آتی شورا مطرح و تصمیمات الزم اتخاذ گردد.
اهتمام به ضرورت بررسی صالحیت اشخاص مورد استعالم در مراجع ذیربط
بررسی فرایند صدور  ،تمدید یا تجدید جواز کسب و کار و کارت بازرگانی توسط دفتر هماهنگی امور
اقتصادی و بین الملل استانداری با هدف استنتاج لزوم بررسی صالحیت اشخاص مورد استعالم
مقرر گردید نتایج بررسی ضرائب غیر متعارف مالیاتی (سود) حرف و مشاغل مختلف و تصمیمات متخهذه
در کمیسیون بند ب ماده  054مرکز استان  ،توسط اداره کل امور مالیاتی محل با جدیت مورد پیگیری قرار
گیرد.بطوریکه در آینده مصادیق مربوطه  ،براساس ضرایب بازنگری شده در کمیسیون مذکور به مهورد اجهرا
گذاشته شود.
در ارتواط با اصالح فرایند مربوط به تشخیص های علی الراس مقرر گردید حکم مهاده  28قهانون مالیهات
های مستقیم کامال مرعی داشته شده و با مراعات رویکردهای زیر ادراه کل امور مالیاتی نسوت به تهیه مهتن
حقوقی و ارائه در جلسه آینده اقدام نماید .متن پیشنهادی پس از تایید شورا  ،بهرای پیگیهری بهه دبیرخانهه
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مستقر در اتاق ایران ارسال خواهد شد.
کاهش زمان رسیدگی به پرونده به حداقل زمان ممکن
اعتراض به تشخیص های علی الراس  ،تا زمان قطعیت مشمول جریمه نگردد.
در اجرای مقررات بند  10دستورالعمل دادرسی مالیاتی  ،پیشنهاد اتاق مونی بهر " انشهای رای براسهاس
تصمیمات متخذه در هیات های حل اختالف مالیاتی در جلسه رسیدگی پرونده و امضهاء آن توسهط اعضهای
هیئت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

