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دستور جلسه
پیش از دستور جلسه:
جناب آقای جمیلی ریاست محترم اتاق زنجان و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
 در ابتدا با اشاره به موضوع فضای محیط کسب و کار ابراز خرسندی نمودند که بررسی شاخص های مربوطه طی فصول پاییز و زمستان  95وبهار  96نشان از بهبود این فضا در استان زنجان دارد .همچنین بهترین استان ها در ارزیابی فصل بهار استان های فارس ،گیالن و خراسان رضوی
بوده اند و  13استان وضعیت مطلوبی داشتند و استان زنجان در گروه دوم قرار دارد که در آن  7استان دیگر نیز وجود دارد .همچنین این مورد
نشانگر برتری فعلی استان زنجان از میانگین کشوری است.

دستور جلسه:
-1مرور مسائل مهم روز – مرتبط با ماموریت شورا
 -2بررسی وضعیت اجرایی بخشنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص انجام بازرسی تامین اجتماعی از مدارک و دفاتر شرکت های
بخش خصوصی صرفا در آخرین سال مالی
-3ارائه گزارش امور مالیاتی استان از وضعیت بخشودگی 100درصدی جرایم و همچنین تقسیط بلند مدت مالیات کلیه واحدهای استان
 -4ارائه گزارش تعاونی مسکن ایران ترانسفو
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وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

1

اسداله درویش امیری

استاندار (رئیس شورای استانی)

حاضر

2

طهماسبی

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

حاضر

3

ابوالفضل عباسچیان

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

4

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

5

یوسفی

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

6

حسین جعفری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

حاضر

7

طاهری

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

غایب

8

مسعود علیاری

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده

محمدرضا آبی پور

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

1

علی وقف چی

نماینده مجلس

غایب

2

فریدون احمدی

نماینده مجلس

غایب

3

محمد عزیزی

نماینده مجلس

غایب

4

سیدمرتضی خاتمی

نماینده مجلس

غایب

5

احمد بیگدلی

نماینده مجلس

غایب

نام و نام خانوادگی نماینده

ج -قوه قضائیه
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

جعفر گلمحمدی

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

حاضر

2

حسن مظفری

دادستان مرکز استان

غایب

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

مهدی خسروی
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د -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

غالمحسین جمیلی

2

رضا نصیری

3

رحیم حاج نائبی

سمت

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و ک شاورزی
مرکز استان

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی نماینده

(حاضر /غایب /نماینده)

حاضر

رئیس اتاق تعاون استان

غایب

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

غایب

(مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های تعاونی و خصوصی)
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

1

مهدی رنگ رونا

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان

حاضر

2

حمید فغفوری

رئیس انجمن همگن شمش روی

غایب

3

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

حاضر

4

مهدی عباسی

رئیس انجمن زیتون استان زنجان

غایب

5

محمدرضا فیروزه

اتحادیه تعاونی های کشاورزی

حاضر

6

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت  ،معدن و تجارت

حاضر

7

محمد نیکو خصال

مدیرعامل گروه صنعتی نیکو و نماینده نساجی ابهر

حاضر

8

مجتبی زاده

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

حاضر

9

ابوالحسن ضرغامی

تعاونی های اعتبار

غایب

نام و نام خانوادگی نماینده

قادر باقری
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هـ -شهرداری و شوراها
نام و نام خانوادگی

ردیف

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

1

دکتر مسیح اله معصومی

شهردار شهر مرکز استان

حاضر

2

احمد نصیری

رئیس شورای اسالمی استان

غایب

نام و نام خانوادگی نماینده

اصغر عزیزی

و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1

میرحیدر رضوی

مدیر کل امور مالیاتی استان

2

قوام احمدی

معاونت امور مالیاتی استان

3

مهدی حمیدی

ریاست نظام مهندسی معدن استان زنجان

4

دکتر غنی

مشاور اتاق بازرگانی

5

عبداله اسماعیلیان

ریاست انجمن ارگانیک استان زنجان

6

رستمخانی

دبیر انجمن خدمات فنی و مهندسی

7

سیما بیگدلی

دبیر کمیته حسابداری انجمن خدمات فنی و مهندسی

8

ناصحی مقدم

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای

9

مهدی حسنی

نماینده رئیس سازمان بسیج ،اصناف ،بازاریان و تجار

10

بیات

مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارگزان ایران ترانسفو

11

اسماعیل شاجری

معاونت اداره کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری زنجان

12

ادریس ساالری

سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری
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مشروح مذاکرات
جناب آقای دکتر جعفری ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان
 واریز مطالبات کشاورزان از بابت تعهد دولت درخصوص خرید تضمینی محصول گندم به مبلغ  127میلیارد تومان تا پایان روز  24آبان ماهجناب آقای عباسچیان مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان
 در ارتباط با بهبود محیط کسب و کار نیاز به همکاری هر چه بیشتر دستگاههای دولتی و بخش خصوصی می باشد .پایش محیط کسب و کار سابقاتوسط دفتر پژوهش های مجلس انجام می گرفت که از پاییز  95این مهم به اتاق های بازرگانی سراسر کشور واگذار گردید که طی پایش های انجام شده
در پاییز  95استان زنجان رتبه  19را در بین سایر استانها دارا بود که این رتبه در زمستان به  14و در بهار  96استان زنجان رتبه  9را کسب نمود.
 در خصوص پنجره واحد که در استان در حال حاضر در حال انجام است این برنامه در اختیار سایر استانها نیز قرار گرفته و در حال انجام می باشد .درخصوص بهتر اجرا شدن این سیستم از اتاق بازرگانی درخواست می نماییم تا با همکاری مرکز سرمایه گذاری به شناسایی سرمایه گذاران بپردازند تا
پاسخ مناسب از این سیستم استخراج گردد.
جناب آقای علیاری مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان
 در خصوص بهبود وضعیت کسب و کار و اشتغال در استان در پایان شهریور ماه سال جاری باالترین میزان بیمه شدگان اجباری را در طول تاریخ تامیناجتماعی در استان داشته ایم که این به میزان  108632نفردر سطح استان می باشد که انتظار می رود این میزان در شش ماهه دوم سال افزایش یابد.
 موسسه حسابرسی تامین اجتماعی متمرکز در سازمان تامین اجتماعی است و رویه های آن با توجه به قوانین و مقررات در سطح کشور اجرا می شودو حسابرسی زنجان مستثنی از سایر استان های کشور نیست.
ایشان اعالم نمودند در سال گذشته به جهت حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع تولید  1018کارگاه شامل بخشودگی شدند و رقم این بخشودگی بالغ
بر 15میلیارد و  800میلیون تومان و رقم تقسیطی  35میلیون تومان بوده است.
تامین اجتماعی در راستای اصل  47قانون تامین اجتماعی جهت احقاق حقوق کارگران می توانست تا  10سال نسبت به حسابرسی اسناد و مدارک
شرکت ها اقدام ورزد .طبق مصوبه جدید خوشبختانه بررسی اسناد و دفاتر از ده سال به یک سال مالی تقلیل پیدا کرد .ایشان در خصوص این مورد به
تعریف سال مالی اقدام نموده و اظهار داشتند مالک از سال مالی سال شمسی نیست و سال مالی در شرکت های مختلف متفاوت است .سال مالی به
این دلیل تعیین شده است که هزینه های شرکت ها و ادارات  ،حق بیمه کارکنان و  ...پس از اتمام سال شمسی مشخص میگردد و شرکت تا  4ماه زمان
دارند که اسناد و مدارک را به تصویب مجمع خود برسانند.
ایشان در خصوص آخرین سال مالی ذکر شده در قانون فرمودند دفاتر قانونی آخرین سال مالی آخرین دفتر قابل ارائه می باشند که ترازنامه و حساب
سود و زیان آن به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده باشد و دارای اظهار نامه مالیاتی و برگ تشخیص قطعی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور
باشد .همچنین بایستی مجمع شرکت تشکیل شود و صورت های مالی تصویب شود تا بازرسین تامین اجتماعی بتوانند دفاتر و اسناد را مورد بررسی
قرار دهند و این رویه در کل کشور انجام می گردد .همچنین ایشان بیان نمودند درخواست هایی که مربوط به سال  94ارسال و پاسخ شرکت دریافت
شده است قبل از تیر ماه  96بوده که قبل از پایان سال مالی  95شرکت ها می باشد.
 زمانی صورت های مالی یک شرکت جنبه قانونی خواهد داشت که مجمع آن شرکت برگزار گردد .به همین دلیل شرکت ها نمی توانند در ابتدایفروردین صورتهای مالی خود به دلیل عدم شناسایی هزینه هایی مانند حقوق و بیمه و آب و گاز و غیره را تصویب کنند .همچنین شرکت ها می توانند
تا زمان برگزاری مجمع سند های اصالحی ثبت نمایند .به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی نمی تواند دفاتر شرکت ها را قبل از تیر ماه مطالبه نماید.
همچنین ایشان اظهار داشتند بسیاری از مواقع شرکت ها نمی توانند به علت عدم ثبت اظهار نامه مالیاتی و یا تحویل دفاتر به دارایی در زمان مقرر
دفاتر خود را تحویل حسابرسی تامین اجتماعی دهند.
 تامین اجتماعی سال گذشته و امسال چندین میلیارد از حق قانونی خود گذشت کرده و عالرقم اینکه در حال حاضر در پرداخت مستمری ،مستمریبگیران خود دارای مشکل می باشد ولی بازهم از دریافت حق و حقوق خود از واحدهای تولیدی گذشت نموده است.
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 اگر قرار بر این است که تصمیم گیری در خصوص بازرسی دفاتر شرکت ها و بخش خصوصی انجام شود بایستی به صورت کشوری و توسط سازمانمرکزی باشد چون تمامی دفاتر توسط حسابرسی کشوری بررسی شده و تنها نتیجه حسابرسی ها به استان ابالغ می گردد و استان به شعبه ها جهت
اقدام ارسال می نماید.
جناب آقای نیکوخصال مدیر عامل محترم گروه صنعتی نیکو و نماینده نساجی ابهر
 گروه شرکتهای نیکوخصال در سال های گذشته به دلیل تحریم ها متاسفانه وضعیت مناسبی نداشت که خوشبختانه امسال باپیگیری های انجام شدهیکی از واحدها مجددا احیا شده و از فروردین ماه شروع به فعالیت نموده که در طول این مدت نزدیک به  180نفر مشغول به فعالیت شده و مقداری از
تولیدات واحد نیز صادر گردیده است .در طول هفته آینده واحد دیگری نیز شروع به فعالیت خواهد نمود.
 شش کاال در حال حاضر دارای محدودیت صادراتی به کشور ترکیه می باشند که در گذشته تعداد این اقالم  15مورد بود .این شش مورد عبارت انداز  :آینه بدون قاب  ،فیلم پلی پپلین  ،الیاف پلی استر  ،شیشه فلوت و شیشه کشیده شده و ظروف شیشه ای .همچنین از روز گذشته کشور ترکیه
درخواست گواهی مبدا برای اقالم صادراتی را حذف نمود.
جناب آقای ولی اله بیات ریاست محترم انجمن همگن برق و الکترونیک
 با توجه به بحث بهبود محیط کسب و کار ایشان اظهار نمودند  ،با راه اندازی سیستم جامع که برای تسهیل ثبت سفارش گمرک وجود دارد عمال اینمورد بر خ الف بهبود محیط کسب و کار بوده است  .ایشان پیشنهاد داشتند جلسه ای مقرر گردد که در آن بتوان در مورد جزییات این سیستم با
مسئولین گمرک بحث و بررسی نمود .در ارتباط برخی از این موارد این سیستم مسئولین می تواند مساعدت هایی را با واحد های صادراتی به عمل
آورند.
جناب آقای مهندس فغفوری ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
ایشان در پیگیری مشکل اعالم شده در جلسات پیشین که از سوی صادر کنندگان استان مطرح شده بود بیان داشند کشور ترکیه اجازه ثبت سفارش
و حمل کاال را منوط به تایید کنسول گری ترکیه و اتاق ایران نموده بود و از هر فاکتور  1000دالر هزینه دریافت می کردند فارغ از اینکه ارزش کاالی
مربوطه به چه میزان است .این مورد با اطالع رسانی به موقع از سوی استاندار محترم به آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور و اعالم به هنگام به
ریاست جمهوری ،در مذاکرت روسای جمهور مطرح شد و با توافق دو جانبه مبنی بر عدم دریافت متقابل برطرف گردید.
در خصوص راه اندازی واحد های تعطیل که در چند ماه اخیر تعداد این واحد ها در حال بهبود و افزایش می باشد می توان به مجموعه شادن  ،شرکت
نیکو تامین با  180نفر پرسنل  ،مجموعه هیدروفیل  ،مجموعه مادبافت  ،ابهر ریس در هفته آتی  ،مجموع کریستال ایران  ،پارس زمرد با مشارکت سرمایه
گذاران آلمانی اشاره نمود و همچنین برای مجموعه ابهر بافت به دنبال سرمایه گذار می باشند .تقریبا می توان گفت در هر ماه شاهد راه اندازی یک یا
دو واحد تولیدی تعطیل بسیار مهم در سطح استان می باشیم .همچنین تعداد طرح های نیمه تمامی که به بهره برداری رسیده در هفت ماه گذشته نیز
رقم قابل توجهی می باشد .
بر اساس اعالم وزرات کشور ،استان زنجان با  88.5درصد در تحقق مصوبات کارگروه تسهیل رفع موانع تولید پس از استان اصفهان رتبه دوم را در
سطح کشور دارا می باشد.
جناب آقای رنگ رونا ریاست محترم اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان
در جلسه ای که هفته گذشته در وزارت اموراقتصادی و دارایی با حضور  12واحد صادراتی کشور و جناب آقای کرباسیان وزیر محترم اقتصاد و دارایی
برگزار گردید مسایل مهمی از جمله مالیات بر ارزش افزوده صادرات  ،مالیات تسهیل ارز و کمبود نقدینگی و کمک بخش دولتی به بخش صادارت مورد
بررسی قرار گرفت و تصمیمات مهمی اتخاذ گردید .در خصوص بخش ارزش افزوده صادرات ،مقرر گردید بخشنامه اعالمی تسهیل گردیده و نحوه اجرای
آن متعاقبا اعالم گردد .در خصوص مالیات تسهیل ارز نیز مقرر شد از محل تسهیالت صندوق و ارزان قیمت به صورت ارزی و ریالی با حداقل نرخ در
اختیار مجموعه های صادراتی قرار گیرد و همچنین در خصوص معافیت های مربوط به تسهیل ارز به امور مالیاتی ابالغ نمایند تا این موضوع اجرایی
شده و مشکالتی که در بخش صادرات وجود دارد با همین بخشنامه از بین رود.
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نکته دیگر در خصوص تعرفه های ترجیحی که در آن جلسه اذعان شد که طرف ترک با توجه به تعرفه های ترجیحی که وجود دارد نسبت به تعریف
اقالم کشور ایران و کشور ترکیه بایستی اقدام نمایند.
جناب آقای مهندس جمیلی ریاست محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادد و کشاورزی استان زنجان
بر اساس دستورالعمل ها و رویه ها و قوانینی که در کشور به صورت ملی برای حمایت از تولید و مباحث مرتبط با تولید در واحدهای مختلف و بنگاهای
اقتصادی صورت میگیرد بعضا مشاهده میگردد اجرای آنها با چالش و نقصانی مواجه میگردد .یکی از این موضوعات که مورد مطالبه بنگاههای تولیدی
بوده و جامعه کثیری را نیز شامل می شود .موضوع بازرسی از دفاتر قانونی شرکت ها درسنوات گذشته توسط تامین اجتماعی برخالف مصوبه ستاد
اقتصاد مقاومتی می باشد .بر اساس گزارشاتی که در کشور قابل پیگیری می باشد ،در اکثر استان ها این موضوع دارای ابهام و چالش بوده و این بخشنامه
به درستی اجرا نمی گردد .استان زنجان نیز از این موضوع مستثنی نیست و تعداد زیادی از شرکت ها با این مشکل مواجه می باشند.
 بر اساس دستور العمل و ابالغیه انجام شده سازمان حسابرسی تامین اجتماعی موظف است صرفا در آخرین سال مالی دفاتر و اسناد را مورد ارزیابیو حسابرسی تامین اجتماعی قرار دهد .بر اساس قانون  110مالیات های مستقیم شروع سال مالی می تواند از هر زمانی باشد ولی حداقل باید یک سال
کامل باشد .حتی قانون گذار پیش بینی نموده است که این سال مالی می تواند چند سال باشد ولی برای حفظ حقوق صاحبان سهام مصوب گردیده
سال مالی فقط محدود به یک سال گردد .سال مالی بسیاری از شرکت ها در انتهای اسفند به اتمام می رسد .بر اساس قانون تجارت ،شرکت ها فرصت
دارند ظرف مدت حد اکثر  4ماه با تشکیل مجمع ،صورت های مالی خود را به تصویب برسانند .تاریخ سال مالی زمان برگزاری مجمع نیست .یک شرکت
ممکن است  29اسفند مجمع برگزار نمایند و شرکتی ممکن است  31تیر اقدام به این کار کند .شرکتی که صورت های مالی خود را در تاریخ  29اسفند
ارائه می نماید  ،در سال  96صرفا باید صورت های مالی سال  95ایشان بررسی شود .این در حالی است که با استناد به ارسال نامه حسابرسی درخواست
بررسی صورتهای مالی سال قبل از آخرین سال مالی شرکت ها را نموده است که نامه اعتراض این شرکت ها نزد اتاق بازرگانی موجود است که این
خالف مصوبه مربوطه می باشد و نباید این موضوع تفسیر شخصی شود و طبق این مورد تامین اجتماعی باید قویا از بررسی صورتهای مالی سال  94و
قبل از آن در سال  96پرهیز نماید.
 بر اساس ابالغیه به امور مالیاتی مبنی بر امکان بخشودگی  %100جرایم و همچنین تقسیط  36ماهه مالیات کلیه واحدهای استان ،در جلسه گذشته ازامور مالیاتی درخواست گردید تا گزارش جامعی را در این خصوص ارائه نمایند .ادعای بخش خصوصی به این صورت بود که هیچ مودی بیشتر از  12ماه
مشمول تقسیط نشده است.
 هدف از طرح موضوع مالیاتی این می باشد که واحدهای تولیدی استان و مودیان در رقابت پذیری با سایر استانها حداکثر بهره مندی را داشته باشند.امور مالیاتی با رعایت خود اظهار مودی می تواند نسبت به تامین نقدینگی در واحدها کمک نماید .از امور مالیاتی درخواست می گردد از این پس حداقل
میزان تقسیط را  12ماه و حداکثر آن را  36ماه در نظر گرفته و مودیان بتوانند از حداکثر بخشودگی پرائم بهره مند شوند.
جناب آقای دکتر طهماسبی زیاست محترم سازمان برنامه و بودجه استان
 در خصوص بررسی دفاتر قانونی واحدهای تولیدی و بخش خصوصی بایستی این موضوع را در نظر گرفت که قانون حال حاضر متناسب با شرایط فعلیکشور بوده و ممکن است در سال های آتی نیاز به تغییر قوانین باشد .اگر میتوان تفسیر بهتری از قانون داشت بهتر است تفسیر درست مناسب بخش
خصوصی و فضای کسب و کار انجام شود و میتوان با همکاری سایر ارگانها تفسیر درست در راستای کاهش موانع برای بخش خصوصی انجام داد.
جناب آقای رضوی مدیر کل محترم امور مالیاتی استان زنجان
 درخصوص بحث مظلومیت واحدهای تولیدی و اینکه امور مالیاتی به هر طریقی خواهان دریافت مالیات از واحدهای تولیدی می باشد عنوان نمودندکه این موضوع صحت نداشته و در وصول مالیاتی کلیه اوصول درنظر گرفته می شود .در سال  95سه هزار و  299مورد اظهارنامه اشخاص حقوقی
دریافت شده است که از این تعداد  1464برگه تشخیص صادر شده با رئیس امور مالیاتی به توافق رسیده است 335 .مورد برگ معاف مالیاتی صادر
شده و  67مورد اظهارنامه مورد قبول واقع شده و  292مورد معترض وجود داشت که در هیئت های حل اختالف مالیاتی منجر به صدور رای شده است.
 662مورد تمکین مالیاتی موجود بوده و  372مورد نیز اعالم نموده اند که واحد غیر فعال میباشد و درآخر  100پرونده در جریان رسیدگی می باشد.
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 در خصوص دریافت مالیات از صادرکنندگان عنوان نمودند که به موجب ماده  141قانون %100 ،درآمد حاصل از صادرات از مالیات معاف بوده و هیچگونهمالیاتی از آنها دریافت نمی گردد و اگر چنانچه صادرکننده ایی مشمول مالیات شده است به دلیل خرید و فروش داخلی آنها می باشد و نه صادرات.
 در خصوص ارزش وجودی مدارک صادراتی برای امور مالیاتی ،در سال  95مبلغ  32میلیارد تومان و در  6ماهه اول امسال  11میلیارد مالیات بر ارزشافزوده صادرکنندگان بر اساس همین اسناد و مدارک ارائه شده استرداد گردیده است.
 در خصوص دعوت از نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات هیئت حل اختالف مالیاتی:در راستای تسهیل درامر قطعیت پرونده های مالیاتی ،افزایش رضایتمندی و تحقق اهداف سازمانی تعداد شعب رسیدگی به پرونده ها از  5شعبه در
استان به  9شعبه افزایش یافته وبه همین دلیل نیاز به حمایت و همکاری نمایندگان اتاق بازرگانی جهت حضور در جلسات وجود داشته و تاکنون  5تن
از این نمایندگان در جلسات حضور یافته و در صدور رای دخیل می باشند .همچنین با توجه به اختیارات حاصل از بند  3ماده  224که عضو سوم هیئت
ها بایستی یک نفر از اتاق بازرگانی و یا اتاق تعاون ،یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ایی و تشکل ها ویا شورای اسالمی باشد ،جهت حضور
در جلسات دعوت شده اند .در راستای همین بند عالوه بر اتاق بازرگانی از انجمن صنفی کارفرمایان نیز در جلسات دعوت به عمل می آید .با توجه به
همین موضوع ،همچنین تسهیل در کار ،هیچ زمانی از حضور نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات ممانعت به عمل نمی آید .همچنین در جهت بررسی
پرونده های اشخاص حقیقی نیز از تمامی اتحادیه های صنفی در استان استفاده گردیده است.
 در خصوص عدم دعوت نماینده در هیئت حل اختالف مالیاتی در راستای اجرای قانون می باشد که طبق دستورالعمل و بخشنامه اگر نماینده هر صنفیسه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب عالرقم دعوت هیئت به هردلیلی غیبت نماید ،در جلسات بعدی این نماینده دعوت نمی شود .تابه دلیل عدم
حضور نماینده سبب عدم صدور رای نگردد.
 در سال  94تعداد  6607پرونده در هیئت های حل اختالف مالیاتی منجر به صدور رای شده ولی درسال  95این تعداد به  11959پرونده افزایش یافتهاست.
 درخصوص برخورد با افرادی که فرار از مالیات دارند ،امور مالیاتی با جدیت و قاطعیت برخورد می کند و انتظار میرود تمامی مودیان مالیاتی خوشحساب دراین خصوص همکاری نمایند .همانگونه که همکاران اتاق بازرگانی در جریان هستند در سال های گذشته بیش از  100نفر از افراد ضعیف جامعه
کارت بازرگانی دریافت نمودند که این افراد در قبال مبلغ ناچیزی کارت خود را در اختیار افراد سودجو قرار دادند که همین افراد اقدام به واردات کاال
و فرار مالیاتی نمودند که صرفا به دلیل اینکه کارت بازرگانی به نام همین افراد ضعیف بود اقدام به صدور برگ تشخیص نموده و برگ اجرا صادر نمودیم.
که انتظار می رود اتاق بازرگانی در راستای شناسایی این افراد و واردات مربوط به این کارت های بازرگانی همکاری الزم را با امور مالیاتی به عمل آورد.
 درخصوص بخشودگی جرایم 35 ،میلیارد تومان در سال  95بخشودگی جرایم وجود دارد .در  8ماهه اول سال جاری  33میلیارد و  700میلیون تومانبخشودگی وجود داشت .در سال  95که  266میلیارد تقسیط انجام شده بود در هشت ماهه سال جاری  53میلیارد تقسیط انجام شده است .بخشودگی
جرایم در سال  95شامل  8716نفر میباشد .و در سال جاری  4237نفر شامل این تقسیط گردیده اند .از تعداد  8716نفر  890نفر شامل  %100و 2693
نفر بین  80تا ،%99بخشودگی شده اند.
 درخصوص تقسیط مالیات 1736 ،پرونده شامل تقسط شده اند .در ارتباط با تقسیط  %30مبلغ مالیات در ابتدا دریافت شده و مابقی به تعداد اقساطدرخواستی تقسیط می گردد .طول مدت تقسیط نیز مشمول مالیات  2.5درصد می گردد که در زمان آخرین قسط ،محاسبه جریمه انجام شده و سپس
این جریمه مشمول بخشودگی می گردد.
 در حال حاضر در حوزه تولید نزدیک  7000نفر مشمول مالیات وجود دارد.جناب آقای درویش امیری استاندار محترم زنجان
 یکی از وظایف شورا شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار می باشد .پیشنهاد میگردد که تا تعیین تکلیف نهایی هیچگونه بازرسی ازدفاترشرکت ها و بخش خصوصی ،توسط موسسه حسابرسی مرکزی انجام نشود و کارگروهی با مسئولیت آقای دکتر نیک سرشت با حضور اتاق بازرگانی،
سازمان تامین اجتماعی ،موسسه حسابرسی تامین اجتماعی ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت و همچنین سازمان برنامه و بودجه جهت بررسی بیشتر
این موضوع و ایجاد راهکار در سطح استانی و یا از طریق انعکاس به مرکز ،تشکیل گردد.
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 امروزه شرایط به نحوی است که برای رونق کسب و کار بخش دولتی به بخش خصوصی محتاج بوده و بایستی از آنها حمایت شده و موانع کسب و کاراز پیشروی آنها برداشته شود و همچنین قوانین سختگیرانه نیز حذف گردد تا بتوانیم شاهد رونق کسب و کار باشیم.
 امروزه رونق کسب و کار ،رشد اقتصادی ،افزایش تولید و ایجاد کسب و کار در گرو تالش حوزه تولید می باشد که بایستی از آنها حمایت شده و دربحث مالیات نیز از بایستی با این بخش مدارا نموده و اجازه ظلم به آنها داده نشود و درمقابل از بخش خصوصی خواستاریم تا مودیانی که از پرداخت
مالیات فرار میکنند و سندسازی می نمایند را به امور مالیاتی معرفی نمایند .امور مالیاتی بایستی به اینگونه عمل کند که  %2.5جریمه مالیاتی را
درصورتی که تمامی اقساط واحدها به موقع پرداخت گردد در پایان به صورت  %100بخشیده گردد.

مصوبات
 -1مقرر گردید که تا تعیین تکلیف نهایی هیچگونه بازرسی از دفاتر توسط موسسه حسابرسی تامین اجتماعی قبل از سال  95صورت
نگیرد و کارگروهی با مسئولیت جناب آقای دکتر نیک سرشت با حضور اتاق بازرگانی ،سازمان تامین اجتماعی ،موسسه حسابرسی تامین
اجتماعی ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت و همچنین سازمان برنامه و بودجه جهت بررسی بیشتر این موضوع و ایجاد راهکار در سطح
استانی و یا از طریق انعکاس به مرکز ،تشکیل گردد.
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شرکت های بخش خصوصی صرفا در آخرین سال مالی از شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی

