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  7/ 30راس ساعت    1397/ 6/ 22رخ موپنجشنبه  روز    1397در سال  استان  جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  سومین  

اعضاء شورا   استاندار  و  با حضور  ریاست  احتشام رئیس  خراسان جنوبی به  استانداری تشکیل گردید.آقای  بازرگانی،   در محل  اتاق 

فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با  ، با اشاره به  به اعضاء شورا  صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و دبیر شورا ضمن خیرمقدم  

د.  ایشان با اشاره به انجام طرح پایش هیات دولت ، خواستار شنیده شدن صدای بخش خصوصی و حمایت از فعاالن اقتصادی گردی

وضعیت واحدهای تولیدی استان در اتاق بازرگانی، توجه بیشتر به این موضوع و حل مشکالت طرح شده و تصویب پرداخت کمک  

نمود. در    برای تولیدکنندگان را درخواست  اولیه مواد توزیع   نحوه در  رویه   تغییر   و اعتباری به بنگاه های تولیدی و همچنین   های فنی

  حل   های   هیات   به   ارجاعی   های  پرونده  بررسی   رویه  خراسان جنوبی موضوع  تغییر استاندار  ادامه  با پیشنهاد آقای مروج الشریعه  

انجام شده در کمیته کارشناسی شورا  اختالف  با عنایت به بررسی های  و پیشنهاد اصالح ماده    مالیاتی،در دستور کار قرار گرفت. 

بررسی    244 رویه  تغییر  و  مستقیم  های  مالیات  اختالف  قانون  حل  های  هیات  هادر  روسای    ،پرونده  و  طرح  کمیته  پیشنهادات 

و معاون اداره کل    جهادکشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی، اتاق تعاون، همیاری شهرداری ها و نظام صنفی کشاورزیسازمان های  

مالیاتی، دادند.   امور  ارائه  اینخصوص  در  هیات    خراسان جنوبیاستاندار  توضیحاتی  در  بخش خصوصی  توانمندی  افزایش  در جهت 

از   افزایش اعضاء هیات  ، پیشنهاد  )  5نفر به  3های حل اختالف  به قوانین(و همچنین  حضور دو  2نفر  نفر مستشار خبره و مسلط 

کشاورزی  جهاد  و  صمت  های  سازمان  مانند  تخصصی)  ارائه    دستگاه  را  بخش خصوصی  مشاور  عنوان  به  مربوطه  های  هیات  در   )

نمودند. آقای حسینی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری نیز خواستار تعریف روندی مشخص توسط اداره 

مالیاتی   امور  برگزاری جلسات هیات های حکل  از  قبل   ، مربوطه  های  پرونده  دادن  قرار  اختیار  در  نمایندگان  جهت  به  اختالف  ل 

هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع     قای عابدی معاون  تشکل های خصوصی در راستای دفاع منصفانه از حقوق مودیان گردید. آ 

   رئیس آقای فالحی  بر جایگاه شورای گفت و گو و الزم االجرا بودن مصوبات آن تاکید نمود. با عنایت به درخواست  نیز  استانداری  

ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی  "بررسی دستورالعمل اخیر بانک مرکزی مبنی بر    ت مدیره شرکت صنایع کاشی فرزاد در خصوصهیا

اقتصادی کشور   به چرخه  کاال  از صادرات  ارز حاصل  برگشت  و  کنندگان  و     "صادر  بر صادرات  این دستورالعمل  مستقیم  تاثیر  و 

 ، طرح دستور کار اول و دوم به جلسه بعدی شورا موکول گردید. استاندار و ریاست شورا ناشی از آن ، به دستور مشکالت 

سازمان صمت ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص دستورالعمل مذکور، از معافیت  دو محصول سیمان و فلزات از  ئیس  آقای شهرکی ر

شاره به قیمت  نایع کاشی نیلوفر  در ادامه با اشمول تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات خبرداد.آقای نوربخش مدیرعامل شرکت ص

رئیس   گمرک، با توجه به افزایش نرخ ارز ، خواستار اصالح  این قیمت ها گردید.آقای احتشامارزیابی های  در    پایه کاالی صادراتی 

ب  دبیر  و  بیرجند  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق به شیوه  اعتراض بخش خصوصی  از شورا ضمن اعالم  رگشت ارز حاصل 

صادرات اظهار داشت: قوانین و مقررات بانکی کشورهای خارجی با قوانین کشور مطابقت نداشته و نقل و انتقال پول در این شرایط  

بسیار دشوار می باشد.ایشان همچنین خواستار حذف رانت و تامین ارز توسط دولت در بخش تامین کاالهای اساسی و آزاد شدن  

ارز و تعا ارزمل وتوافق واردکنن نرخ  بازار  ارزی،    دگان و صادرکنندگان در  با تشریح بخشنامه های  نیز  الشریعه  گردید. آقای مروج 

از صادرات   ارز حاصل  کرد  هزینه  اساسی، خواستار مشخص شدن  کاالهای  واردات  ارز جهت  تامین  به  دولت  تعهد  به  اشاره  ضمن 

 بخش های دولتی و خصوصی در جهت تقویت بنیه منابع ارزی کشور گردیدند.   توسط فعاالن اقتصادی در شرایط موجود و همراهی 

 

 

 

 

 و پیشنهادات  مصوبات
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 استانی

 

ضوابط اجرایی رفع  "موضوعبانک مرکزی    18/6/1397مورخ  208421/97بررسی در خصوص دستورالعمل شماره -1

در کمیته کارشناسی شورای    "چرخه اقتصادی کشورارزی صادر کنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات به    تعهد  

 ی دولت و بخش خصوصیگفت و گو

 

تعیین فرآیند مشخص بررسی پرونده ها در هیات حل اختالف مالیاتی توسط اداره کل امووور مالیوواتی بووا لحووا    -2

   نمودن مفاد ذیل:

 در و) دقیقووه 30   موودت  بووه  حووداقلبه پرونده های مربوطه    رسیدگی  زمان  افزایش  به  اختالف  حل  های  هیئت  الزام-

 ( مطروحهپرونده های  مالی حجم به باتوجه  مطالب بیان  برای کافی  زمان وجود  از  مودی  مندی رضایت  نتیجه

  

 بووه  هووا  هیئت  در  شده  طرح  های  پرونده  گذاشتن  اختیار  در  بر  مبنی  مالیاتی  اختالف  حل  های  هیئت   دبیرخانه  الزام-

 و دفوواع منظووور بووه اطالع و بررسی و مطالعه جهت  م.  م.  ق  244  ماده  3  بند  در  مندرج  تشکلهای  منتخب  نمایندگان

 ساعت قبل از برگزاری جلسات  48حداقل    ،مودیان به  کمک

 

 وتاییدیووه  امضوواء  اخووذ  و  جلسووات  خاتمه  در  نهایی  رای  نویس  پیش  تنظیم  به  مالیاتی  اختالف  حل  های  هیئت  الزام-

  هیات  اعضاء

 

 دبیوور  توسووط  مربوطه،  سامانه  در  ثبت  جهت...  و  نامه  ،  شکوائیه  ،  اعتراض  گونه  هر  قبول   به  مالیاتی  امور  ادارات  الزام-

 .  مالیاتی  امور  ادارات خانه

 

 

ملی و 

 فراگیر 

 

 

 گمرک ایران کمیته  ارزش گذاری کاالهای صادراتی توسط پایه   ارزیابی مجدد قیمت -1

 

قانون مالیات های مستقیم به نحوی که  در جهت حمایت از بخش خصوصی    244ماده    1تبصره اصالح -2

نفر مستشار مسلط به قوانین امور مالیاتی به 2نفر افزایش یابد) 5نفر به  3تعداداعضاء هیات حل اختالف از 

 عنوان مشاور بخش خصوصی( 

 

 

 

 
 


