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بررسی و پیگیری تصويبنامه هیئت وزيران با موضوع " آيیننامه اجرايی اختصاص شناسه ملی به مجوزها و کسب و کارهای کشور"

دستور دوم

استماع نظرات در خصوص مشروح مصوبات جلسه  90ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با هدف حمايت از رونق تولید
مشروح مذاکرات

دهمین جلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار با موضوعیت بررسی و پیگیری پیشنویس تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص "اختصاص شناسه ملی به
مجوزها و کسب و کارهای کشور" و همچنین استماع نظرات در خصوص مشروح مصوبات جلسه  17ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ،روز سهشنبه مورخه
 7131/20/17ساعت  77:22صبح در محل سالن شهید شهریاری اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان برگزار گردید.
دستور اول جلسه :بررسی و پیگیری تصويبنامه هیئت وزيران با موضوع " آيیننامه اجرايی اختصاص شناسه ملی به مجوزها و کسب و
کارهای کشور"
جناب آقای عینیفرد قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی :با عرض خیر مقدم و تبریک والدت امام حسن مجتبی (ع)
ب ه میهمانان گرامی و اعضای کمیته بهبود محیط کسب و کار ،قبل از پرداختن به دستور جلسه از پیگیری دستگاههای اجرایی در ارسال برنامه عملیاتی-
شان در سال  31تشکر میکنیم و از دستگاههایی که تاکنون برنامه خود را ارسال ننمودهاند نیز درخواست داریم که نسبت به ارسال برنامه عملیاتی
دستگاه خود همکاری نمایند .همچنین از دستگاههای اجرایی نسبت به ارسال نظرات و مکاتبات خود پیرامون مقررات و مجوزهای مخل کسب و کار تشکر
مینماییم .در شرایط کنونی که فشار تحریم های دشمن بر کشور تحمیل شده است ،ارتقای اقتصادی و شکوفایی فرهنگی آرزوی ما برای ملت شریف ایران
است که مستلزم اهتمام همهجانبه میباشد تا بتوانیم در این مسیر توفیق داشته باشیم .دستور اول جلسه پیرامون پیشنویس تصویبنامه اختصاص شناسه
ملی مجوزها و کسب و کارهای کشور میباشد که پیشنویس این تصویبنامه از سوی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به استان زنجان
ارجاع شده که مطمئناً موضوع به استانهای دیگر نیز انتقال داده شده است تا نظرات کارشناسی مسئوالن و کارشناسان مربوطه قبل از تصویب و ابالغ
نهایی این طرح مورد بررسی قرار گیرد .هیئت وزیران به پیشنهاد شورای عالی آمار ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و
به استناد ماده  6قانون بهبود محیط کسب و کار و قانون اصالح مواد  6 ، 7و  1قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ،تصویبنامه را در
 70ماده مصوب نموده و هدف این طرح ،ایجاد پایگاه اطالعاتی و اختصاص شناسه یکتا به کسب و کارهای کشور به منظور یکپارچهسازی دادهها و
اطالعات مورد نیاز از کسب و کارهای کشور و بهویژه استقرار نظام جامع ثبتهای آماری ایران ذکر شده است؛ اما بررسی پیشنویس تصویبنامه توسط
دبیرخانه شورای گفتگو ،گروه کارشناسان اتاق بازرگانی و فعاالن بخش خصوصی حاکی از آن بوده که در این طرح ابهاماتی وجود دارد و سؤاالت و نگرانی-
هایی را برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است که به چند مورد از آنها اشاره میشود:
 طرح "اختصاص شناسه ملی به مجوزها و کسب و کارهای کشور" چه چالش یا مشکلی را از محیط کسب و کار کشور ،حل خواهد نمود؟ آیا روند خدمات اداری با اجرای این طرح بهبود خواهد یافت؟ آیا تعداد فرآیندهای اداری کاهش خواهد یافت؟ آیا با صدور شناسههای یکتا و حذف سایر شناسهها و کدهای مرتبط با محیط کسب و کار ،مشکلی برای انجام اموور فعواالن اقتصوادی پویش نخواهودآمد؟
 آیا تنها هدف این طرح ،ایجاد پایگاه اطالعاتی است؟ آیا برای فعاالن اقتصادی نیز منافعی دارد؟ آیا زیرساختها و پیشنیازهای اجرای این طرح مهیا شده است؟ دستگاههای متولی صدور این شناسه کدامند؟از نظر بخش خصوصی این تصویبنامه با قوانین موجود دچار موازی کاری خواهد شد و نوه تنهوا موجوب بهبوود محویط کسوب و کوار نخواهود شود بلکوه
بوروکراسی اداری را نیز افرایش خواهد داد .با توجه به اینکه در صورت تصویب این قانون ،بیشتر دستگاههای اجرایی درگیر این موضوع خواهند بود از این-
رو الزم است که اعضا و نمایندگان دستگاه ها با دقت بیشتری این موضوع را مدنظر قرار دهند و نقطه نظرات خوود را در ایون جلسوه و یوا طوی مکاتبوه بوا
دبیرخانه شورای گفتگو اعالم نمایند تا این نظرات به دبیرخانه شورای ملی گفتگو ارجاع داده شود.
سرکار خانم نظری نماينده محترم سازمان مديريت و برنامهريزی استان :آیا قرار است درخواست تمام مجوزها از طریق سامانه مرکز ملی پایش
محیط کسب و کار صورت گیرد؟ در حال حاضر هر دستگاهی مراحل مربوط به صدور مجوزهای خود را در دستگاه خود انجام میدهد ،بعد از تصویب این
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آییننامه ساز و کار صدور مجوزها چگونه خواهد بود؟ همچنین در این آییننامه تکالیف استانی مشخص نشده است.
جناب آقای اديبان نماينده محترم شهرداری :چه اشکاالتی و ایراداتی در روشها و رویههای فعلی وجود دارد که شناسایی شدهاند و بر این اساس،
تصویب نامه مذکور پیشنهاد شده است؟ این موضوع چه محاسنی دارد و در صورت تصویب این آییننامه قرار است چه بهبودی در رویهها حاصل شود؟
همچنین تبصره ( )7بند (الف) ماده  7آییننامه گنگ به نظر میرسد آیا منظور از فعالیتهای ذکر شده در این تبصره ،فعالیتهای مربوط به کسب و کار
است و یا تمام فعالیتهای کلی را شامل میشود.
سرکار خانم حمزهلوئی نماينده محترم اداره استاندارد استان :در اداره استاندارد برخی از مجوزها به صورت محصولمحور صادر میشوند و برای
خود واحد تولیدی یا خدماتی مجوزی صادر نمیکنیم در صورت تصویب این آییننامه تکلیف مجوزهای محصولمحور چه خواهد شد؟
جناب آقای باقری نماينده محترم اداره کل امور مالیاتی استان :به نظر میرسد که در صورت تصویب این موضوع دچار موازیکاری خواهیم شد زیرا
در حال حاضر و بر اساس قوانین موجود که مصوبه مجلس هستند دو شناسه ملی داریم که امور مربوط به فعاالن اقتصادی توسط این دو کد انجام می-
گیرد .یک شناسه مربوط به شناسه ملی شرکتهاست که توسط اداره ثبت اسناد و امالک صادر میشود و دیگری کد اقتصادی است که تحت پوشش
وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داد و از سال  7132به صورت کامالً پایدار در کشور انجام میشود .از بانک اطالعاتی این شناسهها میتوان در راستای
دستورالعمل این تصویبنامه استفاده نمود و نیاز به استقرار سامانه جدیدی نمیباشد .اطالعات هویتی ،مکانی و هم اطالعات مربوط به مجوزهایی که
فعاالن اقتصادی بر اساس آنها به فعالیت میپردازند در بانک اطالعاتی این دو شناسه وجود دارد.
جناب آقای قصابی نماينده محترم سازمان جهاد کشاورزی استان :بحثی که در خصوص اختصاص شناسه ملی به کسب و کارها و مجوزهای کشور
مطرح شده شاید از یک دیدگاه ،موازیکاری به نظر برسد اما از دیدگاه دیگر موضوع خوبی است که میتواند فعالیت تمام دستگاهها را تحت پوشش قرار
دهد .زیرا در صورت اجرای مناسب و عملیاتی کردن سامانه ملی مورد نظر ،بانک اطالعاتی بسیار خوب و مفیدی ایجاد خواهد شد .مصداق عملیاتی این
موضوع ،چکهای بانکی است ،قبالً هر بانکی چکهای مربوط به خود را با فرمت خاص خود صادر مینمود اما چکها در فرمت واحدی ساماندهی شدند
که امکان رهگیری آن در کل کشور وجود دارد .در حال حاضر دستگاهها مجوزهای خود را به شکلهای مختلف و با اطالعات مختلف صادر میکنند اما این
سامانه قرار است همه اینها را در یک سامانه تجمیع کند که و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز متولی هدایت آن است .از اینرو ،جمعآوری و تمرکز
اطالعات برای فعالیتهای برنامهریزی و مدیریت مزایای بسیار زیادی خواهد داشت.
جناب آقای عباسی نماينده محترم شرکت گاز استان :آیا این طرح قرار است در همه استانها و بهطور همزمان اجرا شود؟ پیشنهاد میشود این طرح
نخست در یک استان به صورت پایلوت انجام شود تا مزایا و معایب طرح مشخص گردد تا معایب شناسایی شده در سایر استانها تکرار نشود.
سرکار خانم ژاله رجبی نماينده محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان :ارتقای نظام جامع ثبتهای آماری بهعنوان یکی از اهداف طرح
اختصاص شناسه ملی به کسب و کار و مجوزها مشخص شده است .پیشنهاد میشود کلیه آمار و اطالعاتی که قرار است متناسب با این شناسههای ملی
ثبت شود  ،مشخص گردد و تعیین شود چه سطحی از اطالعات را در بر خواهد گرفت تا حداقل بتوان این آمار جامع را از نقاط مثبت این سامانه مطرح
نمود .همچنین در ماده  6این تصویبنامه نیز ذکر شده که صاحبان کسب و کار پس از اخذ این شناسه ملی باید هرگونه تغییر در اطالعات مربوط به
کسب و کار خود را باید در سامانه وارد و اصالح نمایند اما به نظر میرسد شناسه ملی باید مربوط به فعالیت باشد و نه فرد.
سرکار خانم طريقی نماينده محترم اتاق بازرگانی ،صنايع ،معادن و کشاورزی زنجان :تیم کارشناسی اتاق ،گزارش جامعی در مورد پیشنویس این
تصویبنامه تدوین کرده که میتواند بهعنوان پیشنهادات رسمی اتاق مطرح گردد .این پیشنویس طی مکاتبهای از سوی دفتر امور هماهنگی امور
اقتصادی استانداری به اتاق بازرگانی جهت بررسی و رسیدگی ارجاع داده شده است .این آییننامه طبق ماده  6قانون بهبود محیط مستمر محیط کسب و
کار پیشنهاد شده که در حال حاضر در هیئت وزیران در دست بررسی و تصویب نهایی است .وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول مدیریت این پروژه
خواهد بود .در صورت تصویب ،مراجع صدور مجوز اعم از دستگاه های اجرایی ملزم به درج شناسه ملی برای مجوزهای و کسب و کارهای کشور خواهند
یود .ایجاد سه پایگاه اطالعاتی برای کسب و کار ،صاحبان کسب و کار و مکان کسب و کارشان از جمله نکاتی است که در این طرح ،ضروری تشخیص داده
شده است و دسترسی به هر یک از آنها از طریق کدپستی ،شماره ملی و شماره شناسایی کسب وکار که شناسههای یکتا هستند ،امکانپذیر است.
شناسایی کسب و کارها ،امکان ردیابی و رصد چرخه حیات هر کسب و کار در فرآیندهای اداری کشور ،برقراری جریان اطالعات کسب و کارها بین
دستگاههای اجرایی ،ایجاد پایگاه اطالعاتی پویای کسب و کار ،دستیابی به تصویری شفاف و کالن از وضعیت کسب و کار از اهداف این طرح بر شمرده
شده است .تعاریف مربوط به این موضوع در پیشنویس ذکر شده اما انتقاداتی بر تعاریف ،قابل بیان است .یکی از مواردی که مورد انتقاد اتاق بازرگانی می-
باشد تفکیک شناسه ملی مجوز و شناسه ملی کسب و کار از یکدیگر میباشد که در بندهای (ج) و (چ) ماده  7مشخص شده است .همچنین در این آیین-
نامه در مورد شناسههای و کدهای فعلی مرتبط با کسب و کار هیچ تعیین تکلیفی نشده است؛ آیا امکان ادغام این کدها وجود دارد؟ همچین سؤال دیگری
که وجود دارد این است که سامانه مدنظر در این طرح با پنجره واحد تجارت ادغام خواهد شد یا نه؟ تکلیف سامانههای سام ،دادور ،یاور و  ...که مرتبط با
محیط کسب و کار هستند ،چه خواهد شد؟ همچنین ماده  1آیین نامه به نظر اتاق بازرگانی نیازمند اصالح است در این ماده به شرایط دسترسی و امکان
اخذ شناسه به صورت الکترونیکی اشاره شده است در حالی که به نظر می رسد نباید فعاالن اقتصادی را درگیر روند این موضوع نمود و دستگاههای اجرایی
باید بر حسب شرایط ،اقدام به انجام فرآیندهای اداری موضوع مذکور نمایند .از سوی دیگر در ماده  0این آییننامه اعضای کارگروه این طرح مشخص شده
و مقرر گردیده است دستورالعملهای شرایط و ضوابط تخصیص شناسه ملی توسط این کارگروه با در نظر گرفتن مالحظات فنی کسب و کار تهیه و ابالغ
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گردد ،این در حالی است که هیچ نمایندهای از بخش خصوصی در این کارگروه وجود ندارد از اینرو پیشنهاد میشود نماینده اتاقهای بازرگانی ،تعاون و
اصناف بهعنوان نمایندگان بخش خصوصی در این کارگروه حضور داشته باشند زیرا بر اساس ماده  0و ماده  1قانون بهبود محیط کسب و کار ،دولت مکلف
است برای اصالح و تدوین مقررات و آیین نامهها ،نظر کتبی اتاقها و تشکلها را و بررسی و استعالم نماید .ماده  4آییننامه نیز نیازمند اصالح است زیرا
با تبصره ( )1ماده  1آییننامه تناقض دارد .همچنین در این آییننامه وضعیت کسب و کارهای خانوادگی و چند مالکیتی مشخص نشده است که نیازمند
بررسی و توجه بیشتر میباشد .در نهایت به دنبال این هستیم که فرآیندهای اداری مرتبط با کسب و کار از پیشروی فعال اقتصادی کم و یا تسهیل شود
اما اگر قانونی باعث شود که فرآیندی اضافه گردد مشکالت مضاعفی را پیش خواهد آورد .اگر پنجره واحد تجارت ساماندهیشود و سامانه ملی مربوط به
شناسههای ملی مجوزها و کسب و کارها نیز در همین پنجره واحد تجمیع شود بسیار منطقی خواهد بود.
جناب آقای عزمی نماينده محترم سازمان تأمین اجتماعی استان :پیرو فرمایش مقام معظم رهبری ،سال  31بهعنوان سال رونق تولید معرفی شده
است به نظر میرسد که در صورت تصویب این آییننامه ،پروسه صدور مجوزها طوالنی تر خواهند شد که مطمئناً در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری
و رونق تولید نخواهد بود .در ارتباط با صدور کارتهای بازرگانی و هر گونه نقل و انتقال و اجراییههایی که مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی میباشد می-
توان به ماده  11قانون تأمین اجتماعی اشاره نمود ،از اینرو امکان تغییر در اجراییهها وجود ندارد مگر اینکه قانون یا مصوبه جدیدی از سوی مجلس
تصویب و ابالغ گردد .توقف اجراییهها نیز مربوط به ماده  02قانون تأمین اجتماعی میباشد .اما در راستای حمایت از تولید ،تسهیالتی و مساعدتهایی
برای کارفرمایان در نظر گرفته شده است اما برای توقف اجراییهها نمیتوان کاری انجام داد زیرا ماده  02قانون تأمین اجتماعی ،مالک عمل میباشد.
جناب آقای حمیدی معاون محترم اقتصادی اداره امور اقتصادی و دارايی استان :هدف از استقرار مرکز پایش ملی محیط کسب و کار این است
که در نهایت به صدور مجوز منجر شود .در صورت تصویب این موضوع ،سامانههای سام ،دادور ،یاور و سایر سامانههای مرتبط در سامانه ملی مرکز پایش
مجوزها تجمیع خواهند شد و روند صدور مجوزها نیز از طریق این سامانه صورت خواهد گرفت و دیگر هیچ دستگاه اجرایی از طریق سامانه خود اقدام به
صدور مجوز نخواهد نمود .اما ایراداتی نیز از سوی اداره امور اقتصادی و دارایی زنجان به این موضوع وارد شد و پیشنهاداتی در این خصوص مطرح گردید.
پیشنهاد بر این مبنا بود که ابتدا مجوزهای اولویت دار و اصلی کشور که عمده فعاالن اقتصادی به ویژه در حوزه سرمایهگذاری با آنها مواجه هستند ،رتبه-
بندی و شناسایی شوند و در این سامانه بارگزاری شوند؛ زیرا در حال حاضر  4222مجوز در کشور شناسایی شده که  122مجوز غیرضروری بوده و حذف
شده اند اما هنوز حجم باالیی از صدور مجوز در کشور وجود دارد که به نظر می رسد اگر تمام این مجوزها به یکباره در این سامانه بارگزاری شوند نتایج
خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان شکست پروژه وجود دارد .همچنین الزم به نظر می رسد از کارشناسان مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور
دعوت شود تا به صورت حضوری تشریف بیاورند و توضیحات جامعی در خصوص این طرح ارائه دهند .با توجه به اینکه بخش خصوصی مخاطب این طرح
خواهد بود ،پیشنهاد میشود که نظرات این بخش نیز جمعآوری گردد تا به اطالع مرکز و وزیر برسد.
جناب آقای کالنتری نماينده محترم اداره راهداری و حمل و نقل جادهای :اگر قرار باشد روند صدور مجوز از طریق مرکز ملی پایش مجوزهای
کشور صورت گیرد ،آیا تمهیداتی برای زیرساختهای الزم جهت صدور مجوز در این طرح اندیشیده شده است یا خیر؟ در حال حاضر حتی پنجره واحد
دستگاههای اجرایی دچار اشکاالتی هستند و نمیتوان به طور همزمان هم از پنجره واحد و هم از اتوماسیون اداری استفاده نمود .از اینرو باید زیرساخت-
های الزم برای این مرکز مورد بررسی بیشتر قرار گیرد .در پایان بررسی دستور جلسه اول ،آقای عینیفرد از اعضا و نمایندگان دستگاهها و بخش خصوصی
درخواست نمودند که پیشنهادات خود پیرامون طرح اختصاص شناسه ملی به مجوزها و کسب و کارهای کشور را طی مکاتبهای به اتاق بازرگانی اعالم
نمایند تا با پیشنهادات اتاق ،ادغام و به دبیرخانه شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع داده شود .مجوزهای اولویتدار شناسایی و برای
بارگزاری در سامانه شناسه ملی مجوزها و کسب و کارها به مرکز ملی پایش محیط کسب و کار پیشنهاد شوند .همچنین پیشنهاد شد یک استان بهعنوان
پایلوت برای اجرای این طرح در نظر گرفته شود و مجوزهای اولویتدار شناسایی و برای بارگزاری در سامانه شناسه ملی مجوزها و کسب و کارها به مرکز
ملی پایش محیط کسب و کار پیشنهاد شوند.
دستور دوم جلسه :استماع نظرات در خصوص مشروح مصوبات جلسه  90ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با هدف حمايت از رونق تولید

سرکار خانم طريقی نماينده محترم اتاق بازرگانی ،صنايع ،معادن و کشاورزی زنجان 6 :بند از مصوبات جلسه  17ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
قرائت میشود .این مصوبات طی ابالغیهای به شماره  62/17047در مورخه  31/7/06از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت به همه سازمانهای استانی
صنعت ،معدن و تجارت اعالم شده است .ا ز اعضای محترم که نمایندگان مستقیم عملیات و فرآیندهای اجرایی هستند درخواست داریم که اهتمام و توجه
ویژهای به اجرای این مصوبات داشته باشند.
 با هدف امکان پذیر نمودن وصول مطالبات مالیاتی از بنگاههای تولیدی در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی کشور و جلوگیری از بروز اخالل در روندتولید و اشتغال ،مدت زمان تعیین شده در ماده  761ق.م.م تا پایان سال  7133از حداکثر  16ماه به  62ماه افزایش یابد.
 با هدف پیشگیری از بروز اخالل در روند تولید و اشتغال و به منظور بهرهمندی بنگاههای تولیدی از خدمات بانکی ،ثبتی ،کارت بازرگانی و  ،...به ستادتسهیل و رفع موانع تولید و کارگروههای استانی تا پایان سال  7133اجازه داده میشود تا در موارد لزوم ،بنگاههای تولیدی مشمول ماده  716ق.م.م را از
این ماده قانونی و محدودیتهای اعمال شده در آن مستثنی نمایند.
 با عنایت به ضرورت بهرهمندی از ظرفیت قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروههای استانی در حل و فصل مشکالت بنگاههای تولیدی وپیشگیری از بروز اخالل در امنیت اقتصادی استانها ،عالوه بر شورای تأمین استان به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا کارگروههای استانی ،اجازه داده
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میشود تا به منظور بهرهمندی تولیدکنندگان از خدمات بانکی ،در موارد لزوم بنگاههای تولیدی را در سالهای  7131و  7133از اعمال ماده  0مکرر
قانون اصالح قانون چک مستثنی نمایند.
 در اجرای ماده  77قانون هوای پاک تا پایان سال  ،7133واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی مجوزدار ،صرفاً در هنگام اخذ پروانهبهرهبرداری ملزم به دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست بوده و در هنگام اخذ جواز تأسیس ،توسعه ،تغییر خط ،بازسازی و نوسازی از این الزام
قانونی مستثنی گردند.
 با توجه به افزایش نرخ ارز و قیمتها و لزوم ارزیابی مجدد داراییهای بنگاههای تولیدی به منظور بهرهمندی از مزایای آن به خصوص دریافت تسهیالتبانکی و  ،...کلیه بنگاههای تولیدی مشمول یا غیر مشمول ماده  747قانون تجارت ،تا پایان سال  7133برای یک بار از مالیات تجدید ارزیابی ،معاف می-
گردند.
 به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاههای تولیدی ،تا پایان سال  7133به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا کارگروههای استانی اجازه داده میشود تانسبت به تعویق یا تعلیق اجراییههایی که به درخواست بانکها ،سازمانهای امور مالیاتی ،تأمین اجتماعی و دستگاههای خدماترسان و  ...علیه بنگاههای
تولیدی صادر گردیده ،اقدام نمایند.
جناب آقای باقری نماينده محترم سازمان تأمین اجتماعی استان 4 :بند از موارد ذکر شده مربوط به اداره امور مالیاتی میباشد .در واقع این موارد،
پیشنهاداتی هستند که در جلسه  17ستاد تسهیل مطرح شده تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرند و به ستاد مرکزی منعکس گردند تا در مواردی که نیاز به
تغییر قانون میباشد ،تصمیمگیری شود .یکی از بندهای پیشنهادات مطرح شده ،افزایش مدت زمان تقسیط بدهیهای مالیاتی موضوع ماده  761ق م م از
 16ماه به  62ماه میباشد این در حالی است که وصول درآمدهای مالیاتی بر اساس  16ماه برنامهریزی شده و در صورت افزایش این مدت زمان به 62
ماه ،درآ مدهای مالیاتی کاهش خواهد یافت و باید دولت بتواند برای مدیریت هزینهها و درآمدهای خود برنامهریزی دقیقی داشته باشد .اما برای تسهیل
صدور یا تمدید مجوز میتوان مساعدتهایی طبق ماده  716ق.م .م انجام داد اما تکالیفی برای متقاضیان وجود دارد .در مورد دریافت تسهیالت و اعتبارات
طبق تبصره ( )7ماده  716ق.م .م ،اگر اشخاص حقوقی متقاضی تسهیالت باالی سه میلیارد ریال و اشخاص حقیقی متقاضی تسهیالت باالی یک میلیارد
ریالی باشند ،موظف هستند که بدهی های مالیاتی خود را تسویه نمایند؛ اینجا بهتر است که سقف ارقام تسهیالت افزایش یابد تا مشکل فعاالن اقتصادی
حل شود .اما سایر تبصرههای ماده  716در راستای انضباط اقتصادی هستند که رونق تولید را نیز به دنبال دارند از این رو تغییر برخی از این قوانین
موجب بهم خوردن نظم عمومی و انضباط اقتصادی خواهد شد .بر اساس تبصره ماده  ،743تجدید ارزیابیها معاف از مالیات هستند و مطرح کردن این
موضوع تکرار مکررات است و نیاز به مصوبه جدیدی ندارد.
سرکار خانم ژاله رجبی نماينده محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان :بر اساس نامه ارسال شده از سوی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع
تولید به یکی از رؤسای سازمان صنعت ،معدن و تجارت اجرای مصوبات جلسه  17ستاد تسهیل همانطور که در مقدمه ابالغیه مربوط به صورتجلسه
مربوطه نیز ذکر شده ،منوط به اظهار نظر و تأیید سران سهقوه است و این مصو بات تا زمان تعیین تکلیف توسط سران سه قوا مبنای عمل قرار نخواهند
گرفت.
مصوبات
ردیف

شرح مصوبه

0

مقرر گردید پیشنهادات ذیل به دبیرخانه شورای ملی گفتگوی دولت و بخش
خصوصی ارسال گردد:
الف) اصالح مواد  1و  4آییننامه اختصاص شناسه ملی به مجوزها و کسب و
کارهای کشور
ب) پیشنهاد برای اضافه کردن نماینده سازمان ثبت اسناد و امالک و همچنین
نمایندگان اتاقهای بازرگانی ،تعاون و اصناف به ترکیب کارگروه موضوع ماده بند
( )0آییننامه مذکور
ج) تعیین تکلیف برای سایر کدها و شناسههای مرتبط با کسب و کار
د) تعیین تکلیف برای کسب و کارهای خانوادگی ،شراکتی و چند مالکیتی
ه) تفکیک شناسه ملی مجوز و شناسه ملی کسب و کار از یکدیگر

4

مقرر گردید دستگاههای اجرایی ،مجوزهای اولویتدار دستگاه خود را شناسایی
نمایند تا این مجوزها برای اجرای اولیه طرح (اختصاص شناسه ملی به مجوزها و
کسب و کارهای کشور) به مرکز ملی پایش مجوزهای کشور پیشنهاد شوند.

دستگاه های اجرایی

1

مقرر گردید دستگاههای اجرایی پیشنهادات خود در خصوص پیشنویس تصویبنامه
"اختصاص شناسه ملی به مجوزها و کسب و کارهای کشور" را طی مکاتبهای به
اتاق بازرگانی ارسال نمایند تا با پشنهادات اتاق بازرگانی ادغام شده و به دبیرخانه

دستگاه های اجرایی
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مسئول پیگیری

دبیرخانه کمیته بهبود
مستمر

تاریخ تعیین شده جهت انجام

در اسرع وقت

در اسرع وقت

در اسرع وقت

ملی شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی اعالم شود.
2

مقرر گردید که به مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور پیشنهاد شود که طرح
اختصاص شناسه ملی به مجوزها و کسب و کارهای کشور را در مرحله اول برای یک
استان به صورت پایلوت به اجرا درآید.

دبیرخانه کمیته بهبود
مستمر

در اسرع وقت

توضیحات

حاضرین :
محمد عینی فرد (قائم مقام دبیر شورای اسالمی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی) -غفور حمیدی (معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی)-
مصطفی باقری (معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور مالیاتی استان) -حجتاله قصابی (مدیر امور سرمایهگذاری -سازمان جهاد کشاورزی استان)-
سید علی موسوی (رئیس اداره پشتیبانی -اداره کل راه و شهرسازی استان)-سعید ادیبان (معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی -شهرداری)-میترا
ژالهرجبی (نماینده -سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان) -نرگس جمشیدی (مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و مشارکت غیر دولتی -شرکت آب و
فاضالب)-علیرضا نجفلو (رئیس گروه آب سطحی -شرکت آب منطقهای)-علی عزمی (رئیس و کارشناس ارشد حسابرسی -سازمان تأمین اجتماعی استان)
فاطمه خطیبی (رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری -اداره کل ثبت اسناد و امالک استان) -حمید اخوان (رئیس اداره آموزشهای فنی و
مهارتی -آموزش و پرورش استان) -بهزاد پرویزی (سرپرست اداره اشتغال و هدایت نیروی کار -اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی) -سعید محمدی
(رئیس اداره آموزشگاههای آزاد -اداره آموزش فنی و حرفهای استان) -میترا حمزهلوئی (رئیس اداره نظارت بر اجرا -اداره کل استاندارد استان) -حسن
کالنتری (مسئول سرمایهگذاری -اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای) -داود ابراهیمخانی (معاون بازرگانی و بازاریابی -اداره کل راهآهن شمالغرب
استان) -حیدر سعیدی (نماینده -شرکت توزیع نیروی برق) -زینالعابدین گنجخانلو (نماینده -گمرک استان) -مرتضی عزیزپور (نماینده – اتاق اصناف)-
رضا آقاجانلو (نماینده -اتاق تعاون)  -حمیده محمدرضایی /یداله کردلو (نماینده/کارشناس – شرکت برق منطقهای) -روحاله کرمزاده (مسئول صدور
مجوزها -نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان) -فخری سادات صفوی (نماینده -اداره کل حفاظت محیط زیست) -معصومه نظری ( نماینده –
سازمان مدیریت و برنامهریزی) -یوسف عباسی (نماینده -شرکت گاز استان) -سیمین طریقی (مسئول دبیرخانه شورای گفتوگوی اتاق بازرگانی) -فرانک
رسولی (کارشناس بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی) -امید مالکی (کارشناس روابط عمومی اتاق بازرگانی)
غائبین:

مرکز خدمات سرمایهگذاری -دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری -دانشگاه علوم پزشکی -اداره کل دامپزشکی استان -شرکت پخش
فرآوردههای نفتی استان -شرکت مخابرات استان -اداره ورزش و جوانان استان -اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات -دانشگاه فنی و حرفهای استان-
دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان -دانشگاه فنی و حرفهای استان -خانه صنعت ،معدن و تجارت استان -سازمان بسیج اصناف ،بازاریان و
فعاالن اقتصادی استان -شرکت شهرکهای صنعتی استان -اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان-سازمان نظام مهندسی معدن استان-
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان-اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان -دادگستری استان -اداره بهزیستی استان -هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
تنظیم کننده

صفحه  5از 5

سیمین طریقی -فرانک رسولی

تاریخ تنظیم سند

89/23/20

