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 75:75صبح

 -7بررسی مشکالت ناشی از اجرای ماده  06قانون مالیات های مستقیم مصوب  7776در صنعت ساختمان
 -2ارائه طرح جامع اجرایی ماده  70قانون بهبود محیط کسب و کار توسط شهرداری
چهارمین جلسه کمیته بهبود فضای کسب وکار در ساعت  75:75روز یک شنبه مورخ  7773/50/77با حضور نمایندگان محترم
بهبود محیط کسب و کار سازمان ها و ارگان های مختلف در محل اتاق بازرگانی تشکیل گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای عینیفرد قائم مقام محترم دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با عرض خیر مقدم به
میهمانان گرامی و تبریک هفته دولت با اشارهای به ماده  06قانون مالیات های مستقیم و همچنین درخواست انجمن انبوه سازان
در این خصوص به ارائه گزارش کوتاهی پرداختند و عنوان نمودند که این موضوع سبب رکود بازار مسکن و همچنین کاهش
درآمدهای پایدار شهرداری ها گشته است.
جناب آقای باقری معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی
ایشان در ابتدا با اشاره به قوانین مالیاتی کشورها که به منظور رسیدن به دو هدف ارزش گذاری می گردد ،عنوان نمودند که چون
ارزش گذاری ممکن است باعث فشار مالیاتی به مردم گردد و همچنین اگر ارزش گذاری به نرخ روز انجام شود و به کارشناسان
محول گردد در اجرای قانون سلیقه ای عمل شود ،به همین دلیل در قوانین مالیاتی کشور پیش بینی شده است که در خصوص
امالک که مشمول مالیات نقل و انتقال هستند از ارزش معامالتی استفاده شود .بر اساس ماده  06قانون مالیات های مستقیم
ارزش معامالتی توسط کمیسیونی مرکب از سازمان ثبت اسناد ،مسکن و شهرسازی ،جهاد کشاورزی ،شورای شهر و به دبیری
اداره مالیاتی تعیین می گردد .تفاوتی که در اصالحیه این قانون در سال  76اتفاق افتاد ،موضوع نزدیکی قیمت گذاری به قیمت
های روز می باشد که سقف افزایش قیمت دریک بازه  0الی  0ساله به میزان  %25است و برای سال اول اجرای قانون پیش بینی
گردیده است که قیمت منطقه ای حداکثر  %2قیمت روز باشد .قبل از اجرای این قانون نیز تقریبا این میزان  %5.0-7بود .در استان

خالصه مذاکرات
جلسه

بعد از اصالح این قانون کمیسیون مذکور تشکیل و قیمت های روز تمام نقاط شهری و روستایی مشخص شد و  %2گفته شده در
این ماده قانونی اعمال گردید که این سبب تورم باالیی در قیمت مسکن در استان شد .به همین دلیل امور مالیاتی این میزان را
تعدیل نمود تا فشار مالیاتی بر دوش مردم نباشد و می توان گفت که قیمت در سال  70و  70بیشتر از رشد تورم نبوده است که
حتی در مناطق تجاری شاهد کاهش قیمت منطقه ای نیز بوده ایم.
شهر زنجان به  70بلوک تقسم بندی شده است که در هر بلوک خیابان های  72متری برای قیمت گذاری مالک عمل قرار گرفته
است .برای کاهش معبر خیابان از  72متر یا باالتر درصد تعدیلی که در دستورالعمل یکپارچه قیمت گذاری گفته شده است ،اعمال
می گردد.
کمیسیون برای امالک با کاربری های مختلف مانند مسکونی ،تجاری و صنعتی تعیین قیمت نموده و حسب ضرایب تغییری که
دستورالعمل دارد این ضرایب برای سایر کاربری ها نیز اعمال می گردد .در خصوص اعیانی نیز این مطلب صادق بوده و قیمت روز
اعیانی را محاسبه نموده و حتی کمتر از  %7آن را به عنوان ارزش معامالتی در نظر میگیرند .در خصوص نامه انجمن انبوه سازان که
مدعی است این عمل باعث رکود ساخت و ساز میگردد چون تغییرات در استان زنجان در حد نرخ تورم و متعادل می باشد در
اینجا صادق نمی باشد.
بر اساس تبصره  7ماده  06هیئت دولت برای سایر دستگاهها که از ارزش معامالتی استفاده میکنند مانند شهرداری و شرکت
شهرک های صنعتی و غیره ،ارزش معامالتی تعیین می نماید که برای سال  70این ضریب  %80تعیین شده بود و برای سال جاری
 %60می باشد .فقط در معامالت و ارث خود ارزش منطقه ای به طور  %755اعمال میشود و در خصوص سایر نهادهای دولتی ضریب
اعالم شده از سوی هیئت وزیران مالک عمل می باشد.
زنجان قبال  20بلوک بوده ولی به دلیل ایجاد تعادل بین مناطق برخوردار و غیربرخوردار این بلوک بندی ریزتر شده و به  70بلوک
تقسیم شد تا قیمت و موقعیت ملک نیز در نظر گرفته شود.
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جناب آقای عینی فرد نائب رئیس محترم دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی
با توجه به اینکه استان زنجان به  70بلوک تقسیم شده است به نظر می رسد گستردگی این بلوک بندی سبب می شود در یک
بلوک مناطق برخوردار و غیربرخوردار وجود داشته باشد و فاصله طبقاتی در یک بلوک دیده می شود و قیمت و محاسبه چون به
یک اندازه انجام شده است سبب می شود که تعادل بین مناطق برخوردار و کم برخوردار یا غیر برخوردار از بین رفته و در نهایت
سبب عدم اصالح بافت های فرسوده شهری شود.
جناب آقای سلطانی ریاست محترم انجمن انبوه سازان استان زنجان
ایشان با اشاره به اینکه مالیات رعایت عدالت در جامعه میباشد بایستی به سمتی حرکت نمود که توده های مردمی که نیازمند
هستند نیز منتفع شوند .مسکن ،صنعت پیشگام در جامعه میباشد .اگر مسکن رو به رشد باشد رونق اقتصادی در جامعه نیز رواج
می یابد.
الزمه مدیریت بخش مسکن این است که بایستی به انبوه سازان دارای پروانه مشوق های الزم تخصیص یابد تا از داللی در بازار
مسکن جلوگیری شود.
جناب آقای ادیبان معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه شهرداری
ایشان با اشاره به فرمول های درآمد شهرداری ارزش معامالتی را از ارکان مهم این موضوع عنوان نمودند .در خصوص بلوک بندی
مناطق شهری ایشان با اشاره به کاربریهای مختلف (مسکونی ،تجاری و اداری) که سبب ارزش گذاری بر روی امالک میگردد
عنوان نمودند که در برخی از این بلوک ها مناطق کم برخوردار مشاهده می شود که سبب ایجاد مشکالتی به خصوص در بافت
فرسوده شهری می گردد .ولی در بررسی کلی که انجام گردید در بحث تجاری کاهش شدیدی در ارزش منطقه ای مشاهده
میگردد .در قسمت مسکونی افزارش ارزش دیده می شود که این افزایش سبب ایجاد مشکل برای مناطق کم برخوردار می شود.
در شورای اسالمی شهر و در تعرفه هایی که شهرداری همه ساله در خصوص امالک ارائه میدهد عنوان گردیده است که اگر این
افزایش همه ساله بیش از  %75باشد بایستی به مرجع سال  70مراجعه شده و ارزش امالک در آن زمان مورد نظر قرار گیرد.
در آیین نامه اجرایی ماده  70قانون بهبود محیط کسب و کار عنوان شده است که کارگروه ویژه ای متشکل از فرمانداری به عنوان
رئیس ،سازمان صمت به عنوان دبیر و شهرداری ،جهادکشاورزی ،اتاق اصناف ،شورای شهر ،اداره تعاون ،راه و شهرسازی ،دانشگاه
علوم پزشکی ،استاندارد و سازمان نظام صنفی کشاورزی به عنوان اعضا بایستی بر روند اجرایی شدن این ماده نظارت داشته
باشد که متاسفانه جلسه ای در این قالب تا کنون در استان برگزار نگردیده و این موضوع در سایر جلسات از جمله کارگروه
اشتغال و ستاد تنظیم بازار عنوان شده است.
تبصره یک ماده  2آئین نامه اجرایی ماده  70وزارت راه و شهرسازی را مکلف نموده است تا به منظور اجرایی شدن این ماده با
درخواست شهرداری زمین های دراختیار خود را با عقد قرارداد و برابر قوانین و مقررات در اختیار شهرداری ها قرار دهد ولی این
موضوع تا این لحظه اجرایی نشده و زمین هایی پیشنهاد داده شده است تا به نرخ روز در اختیار شهرداری قرار گیرد که این
موضوع از لحاظ مالی در توان شهرداری نمی باشد.
در ادامه ایشان گزارشی در ارتباط با اقدامات انجام گرفته در خصوص مناطق تخصیص یافته به ماده  70قانون بهبود محیط کسب و
کار ارائه نمودند.
جناب آقای نسیمی ریاست محترم اداره ممیزی و نوسازی شهرداری
ایشان اعالم نمودند در مصوبه سال  73شورای شهر محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی چنانچه قیمت منطقه ای در سال 73
نسبت به آخرین قیمت ابالغیه بیش از  %75افزایش یافته باشد جهت جلوگیری از افزایش هزینه صدور پروانه قیمت منطقه ای
سال  70مالک عمل قرار خواهد گرفت.
جناب آقای عباسی ریاست محترم اداره برنامه ریزی و اقتصاد مسکن اداره راه و شهرسازی
ایشان با توجه به اهمیت صنعت ساختمان و یکی از اشتغالزاترین صنایع درکشور ،بیان نمودند که رونق مسکن بایستی بیشتر
مورد نظر قرار گیرد .در ارتباط با آسیب شناسی عدم رقبت سرمایه گذاران در خصوص مسکن ،عمده مشکلی که از سوی انبوه
سازان عنوان شده است گالیه از شهرداری ،نظام مهندسی و راه و شهرسازی بود که این موضوع در حال حاضر در کارگروه مسکن
و ساختمان ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی و رفع مشکل می گردد.
جناب آقای قصابی مدیریت محترم امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی
درخصوص ماده  06قانون مالیات های مستقیم این موضوع پایه و اساس موضوع می باشد و اگر به درستی اجرا شود و بلوک بندی
به درست انجام شود مشکلی ایجاد نخواهد شد .بنابراین با امکانات دیجیتالی موجود بایستی بلوک بندی با دقت بیشتر و
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تخصصی تر انجام شود و ارزش گذاری منطقه ای به صورت واقعی انجام شود.
در نهایت جلسه رأس ساعت  72با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید.
 -7مقرر گردید اداره کل امور مالیاتی نسبت به تخصصی تر کردن بلوک بندی و افزایش تعداد بلوک ها با کوچک کردن مساحت
آنها جهت برقراری عدالت درمحاسبه عوارضات مربوطه اقدام نماید.
 -2شورای اسالمی شهر در زمان تصویب دفترچه های تعرفه عوارض عدم افزایش تعرفه ها از میزان تورم اعالم شده را در نظر
بگیرد.
-7مقرر گردید زین پس شهرداری در محاسبه کلیه عوارض و درآمدهای دریافتی بر اساس تبصره  7ماده  06قانون مالیات های
مستقیم اقدام نماید.
 -6در نظر گرفتن امتیازات تشویقی و حمایتی برای انبوه سازان دارای پروانه جهت جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت های
تصمیمات یا
مصوبات جلسه

حاصل از فعالیت افراد غیر متخصص و واسطه گران توسط شهرداری ،دبیرخانه کمیسیون ماده ( 0اداره کل راه و شهرسازی) و
سایر نهادهای مرتبط
 -0پیگیری تشکیل کمیته موضوع ماده  8آیین نامه اجرایی ماده  70قانون بهبود محیط کسب و کار توسط سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان به عنوان دبیرخانه کارگروه
 -0در راستای اجرای ماده  70قانون بهبود محیط کسب و کار مقرر گردید اداره کل راه و شهرسازی لیست اراضی موجود متناسب
با نیاز شهرداری را تا پایان ما ه آتی اعالم و اقدامات الزم را جهت در اختیار قرار دادن این اراضی اختصاصاً برای ایجاد بازارچه
های موضوع ماده فوق الذکر به عمل آورد.
 -3شرکت های خدمات رسان اعم از اداره گاز ،برق ،آبفا و غیره همکاری های الزم را جهت خدمات رسانی به بازارچه ها به عمل
آورند.
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