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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور: 

اتاق   یتوسط مرکز آمار و اطالعات اقتصادگزارش منتشر شده  نیآخر اتاق بازرگانی درخصوص  ارائه  ❑

کس  و کار استان نسبت   یشاخص ها تی وضع اعالم وایران کس  و کار  طیمح  شیپادرخصوص  رانیا

 گذشته  یبه دوره ها

، رقم شاخص  1398در زمستان نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار ایران براساس در این گزارش اعالم شد: 

است( محاسبه شده که بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته    10، )نمره بدترین ارزیابی  05/6کل  

( است. همچنین این ارزیابی بیانگر بیانگر آن است که از دید فعاالن اقتصادی مشارکت 6/ 03یانگین  با م 1398)پاییز 

،  1398و کار ایران در زمستان  کننده در این پایش، در برخی استان ها وضعیت مؤلفه های مؤثر بر محیط کسب

استان های سیستان و بلوچستان،  ، 1398تاحدودی نامساعدتر شده است. براساس یافته های این طرح در زمستان 

تهران و کردستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب و کار و استان های مرکزی، آذربایجان غربی و قزوین 

 کار نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند.   سب و به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط ک

، شاخص استانی  1398پایش ملی محیط کسب وکار در زمستان استان خراسان جنوبی: براساس آخرین گزارش طرح 

درصد  2/ 71درصد نسبت به فصل گذشته افزایش و  37/0محاسبه شده است. این شاخص  5/ 73محیط کسب و کار 

نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش یافته است که نشان دهنده بهبود وضعیت محیط کسب وکار نسبت به مدت 

 باشد.   می مشابه سال گذشته 

  7نشان می دهد استان خراسان جنوبی در رتبه  1398بررسی شاخص محیط کسب و کار استان ها در فصل زمستان 

 کشور قرار دارد. 

 (مالیاتدرحوزه  راهکارهای حمایت از صنایع آسی  دیده از کرونا ویروس )  (:1دستور جلسه )

 یاتهایمقرر در قانون مال یماه به موعدها 2 یاتیسازمان امور مال 29/ 1399/2دولت محترم طبق بخشنامه مورخه  هرچند 

با   ی در نظر گرفته است ول یمهلت اضاف ف یتکال ریسا و  ی اتیاظهارنامه مال میبر ارزش افزوده جهت تسل اتیمال  و  م یمستق

  شتریب یاسفند ماه که اوج کار  لیاز اوا  یو خدمات ید یتول یواحدها ی لیتعط لیبدل ان یاکثر مؤد یتوجه به عدم توان مال

 شنهادیلذا پ  ند یخود را در موعد مقرر پرداخت نما  یاتیمال  یها  ینشده است تا بتوانند بده  دشانی عا  یباشد درآمد   یمؤدیان م 

که در سه ماهه   ی و خدمات ی د یولت یبر ارزش افزوده واحدها اتیالزم در خصوص امهال پرداخت مال التیکه تسه گردید 

  گر ید  یفرصت   98دوره زمستان    یهستند بابت بده  لیتعط   مهیکرونا ن   وعیش   لیبدل  زی هم اکنون ن  ایبوده اند و    لیگذشته تعط



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 صورتجلسه و مصوبات شورافرم 
 (خصوصی بخش  و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه دستورالعمل اصالحی( 2پیوست شماره ) )

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   3

 

دوره   یبده نیبلند مدت نموده و همچن ط یتقس یتابستان سال جار یخود را از ابتدا یبه آنها داده شود تا بتوانند بده زین

 .نگردد افتیمؤدیان در نیاز ا  ز یکرد ن ر ید  مهیو جر ند ینما  ط یزمستان تقس ی حت ای زیی پا یاز ابتدا زین را بهار خود 

که استرداد   گردید  شنهادیپ زیبر ارزش افزوده پرداخت شده صادر کنندگان کاال و خدمات ن اتیدر خصوص استرداد مال 

  ه یبن  نیدرصد آن به منظور تأم   90الحساب و حد اقل    یصادر کنندگان اعم از کوچک و متوسط و عمده به صورت عل  اتیمال

صادرات به صادر کنندگان   خیماه از تار ک یدر اسرع وقت و حد اکثر ظرف  ن آنا ی صادر کنندگان  بدون رفع تعهد ارز یمال

 . مسترد گردد

خرداد ماه    ان یهمانطور که تا پا  گردید   شنهادیپ  ی اتیاداره امور مال   ی اجرا  در واحد وصول و   ییاجرا  ات یدر خصوص توقف عمل 

 اتیکرونا عمل  روس یاز و  ریپذ   بیآس   یکسب  یواحدها  ریکنندگان و سا  د یمتوقف بوده به منظور کمک به تول  ییاجرا  اتیعمل

بعدأ بتوانند نسبت به   یاتیمال انیمتوقف گردد تا مؤد زین 99ماه سال  وریشهر انیپاتا  یاتی مال انیمؤد نیا یبرا ییاجرا

 .ند یخود اقدام نما یپرداخت بده

  وعیبرابر قبل از ش   د چن  یحت  تشانیحجم فعال   ازکسب وکارها رونق گرفته و   یکرونا بعض  روس یو  وعیر مدت ش دکه    ییاز آنجا 

نسبت به محاسبه و وصول مالیات   یات یدولت سازمان امور مال یهانه یهز ن یجهت تام د یگرد شنهادیپ دهیکرونا گرد روس یو

کرونا    وع یاز ش   ی ناش   گر ید  ی و کار ها  از کسب   ی بعض  دن ید  ب یعوض با توجه به آس   در   و   د یکسب و کار ها اقدام نما  ن یحقه ازا

کرونا اقدام    روس یو  وعیاز ش   ده ید  بیآس   یکسب و کارها  اتیدرصد مال  100تا    ی درصد وحت  50حداقل    ی نسبت به بخشودگ

 .د نینما

شده   یقطع  اتیوخدمات مال ی د یکرونا اعم از تول  یماریب  وعیاز ش  دهید ب یآس  یبه منظور کمک به واحدها ید گرد شنهادیپ 

کاهش   ا ی و یانسان یروهایواحدها مجبور به تعدیل ن نیا رانیمد  نکهیگردد. تا ا ط یواحدها به صورت بلند مدت تقس نیا

  رو ین لی تعد  ایخود مجبورند  یهانه ی در پرداخت هز ییجوصرفه  لیواحدها بدل نیاز ا یبعض رای ز د نگرددخو تیحجم فعال

به صورت بلند   ان یگونه از مود ن یا یات یمال ی بده ی کاریاز کاهش ب ی ر یخود را کاهش دهند و جهت جلوگ تیفعال ایکنند و

 . گردد  ط یمدت تقس

 یبر واحدها ی ات یفشار مال نیشتریمقفول مانده و ب  ی ها و حرف واسطه گر از دالل  ات یمتاسفانه اخذ مال نکه یبا توجه به ا

  105موضوع ماده  یبر عملکرد اشخاص حقوق  اتینرخ مال د یگرد شنهادیباشد پ ی م یو اشخاص حقوق  ی و خدمات ید یتول

به   یدرصد فعل 25اند از  دهیگرد  یل یمجبور به تعط ای داشته و د ی کرونا کاهش تول روس یکه بابت و میمستق یاتهایقانون مال

مربوطه   ی و خدمات ی د یتول یدر واحدها ل یقابل تعد  ریغ یهانه ی هز نیجهت تام ی تا کمک ابد یدرصد کاهش  15حداقل 

  .باشد 

و   یاتیدر ادارات امور مال تیاز ازدحام جمع ی ریجهت جلوگ یو از طرف میباش  یم یاتیسال مال انیپا امیکه در ا ییاز آنجا

مطالبه    ی و برگها  صیتشخ  یاز جمله برگها  یاتیمهلت اعتراض به اوراق مال   د یگرد  شنهادیکرونا پ  یماریب  وعیاز ش   یریشگ یپ

  ان یفرصت مؤد ن یگردد تا در ا ن ییتع انیابالغ به مود خ یروز از تار 90حداقل به مدت  هبرارزش افزود  ات یبرگ مال و  ی اتیمال

 .ند یرفع نما ی اتیاختالف خود را با اداره امور مال یفاصله اجتماع تیبتوانند با رعا
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تا   98پرداخت مالیات برارزش افزوده برای دوره زمستان حسین مجاهد، معاون اداره کل امور مالیاتی استان با بیان اینکه 

تقسیط بلند مدت بدهی مؤدیان بطور ماهیانه و بدون اخذ   دید شده است افزودتم 15/06/99تا  99و دوره بهار  31/02/99

ماه قابل تقسیط و از اختیارات مدیر کل و معاونین امور مالیاتی استان می باشد. باتوجه به توضیحات   36جریمه دیرکرد تا 

وصول مالیات از کسب و کارهای پرفروش در شرایط " شنهاد مطرح شدهیدرخصوص پصریح معاون اداره کل امور مالیاتی 

که   ، این پیشنهاد رد و سایر موارد"درصد مالیات کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا 100تا  50موجود و بخشودگی 

 به عنوان مصوبات ملی به تصویب رسید.با اعمال اصالحاتی  درحوزه اختیارات استان نمی باشد 

 

 (تأمین اجتماعیدرحوزه  های حمایت از صنایع آسی  دیده از کرونا ویروس ) راهکار  (:3دستور جلسه )

با توجه به درخواست بخش خصوصی در خصوص بخشودگی جرائم بیمه کارگاه ها در زمان شیوع کرونا با حذف شرایط 

علیرضا محمدی مدیرکل  و توضیحات  خوش حسابی کارفرما و مشمولیت کلیه کارگاه های خدماتی، تولیدی و پیمانکاری 

 شنهاد مورد تصویب قرار گرفت. ی، به اتفاق آرا این پتأمین اجتماعی استان

 

 خارج از دستور: 

درصد معافیت مالیات   9مشکالت واحدهای تولیدی )مواد ضدعفونی( استان در عدم برخورداری از  -

 برارزش افزوده 

درصد مالیات برارزش افزوده در خصوص تولید   9داشت: معافیت محسن احتشام، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند اظهار 

مواد ضدعفونی )جهت کمک به پیشگیری بیماری کرونا ویروس( درشهرستان های استان اجرا نمی شود و خواستار  

 اعالم نظر نماینده امور مالیاتی در جلسه شد.

ضد عفونی در قانون  مواد  یت مالیات برارزش افزوده  با اشاره به معاف  حسین مجاهد، معاون اداره کل امور مالیاتی استان 

و سوء برداشت به وجود آمده در بحث مشمولیت فقط مواد و تجهیزات بیمارستانی اعالم داشت: جلسه کمیته فنی در  

 اداره کل امور مالیاتی برگزار و این موضوع رسیدگی، مصوب و به واحدهای زیر مجموعه ابالغ شده است.

در حمایت از بخش بهداشت و درمان در   ی هماهنگی اقتصادی سران قوابا اشاره به مصوبه مهم شورامجاهد در ادامه 

شرایط شیوع بیماری کرونا درکشور، بیان داشت: به موجب مصوبه مذکور، کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص  

ت تامین لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز جه  1399و سه ماهه اول سال    1398حقیقی و حقوقی در اسفندماه سال  

بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی جهت مبارزه با ویروس کرونا که مورد  

تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در سال پرداخت محسوب 

فزود: براساس این مصوبه، اشخاص مذکور می توانند به صورت هایی که تشخیص می دهند کمک های  می شود. وی ا

خود از قبیل مایحتاج عمومی و اختصاصی از قبیل تجهیزات و لوازم مصرفی مراکز درمانی موصوف را تامین نمایند و  

 د شد.  این کمک ها بعنوان هزینه قابل قبول از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواه
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مشکالت واحدهای صنعتی در خصوص بهره مندی از طرح معافیت مالیاتی شهرک های صنعتی استان   -

 ( قانون برنامه پنـجساله پنـجم تـوسـعه 159بـند ب مـاده )

  یاتهایقانون مال 132داشت: طبق ماده  انیب رئیس هیأت مدیره صنایع کاشی و سرامیک فرزاد ،ی اکبر فالح یعل

در بخش   ی معدن ای ی د یتول یدر واحدها یو معدن ی د یتول یتهایاز فعال یناش  ی ابراز اتیدرآمد مشمول مال م یمستق

صادر    یآنها پروانه بهره بردار   ی برا  ربط یذ  ی به بعد از طرف وزارتخانه ها  1381که از اول سال    یو خصوص  یتعاون  یها

( و  %80هشتاد درصد) زان یاستخراج به م ا ی یشروع بهره بردار  خیشود،از تار یخراج و فروش منعقد م قرارداد است ای

موضوع   اتی( و به مدت ده سال از مال%100صد درصد) زانیبه م افتهیبه مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه 

  -1394قانون برنامه پنـجساله پنـجم تـوسـعه)  159قانون معاف هستند و با تـوجه به بـند ب مـاده    ن ی( ا105ماده )

منظور    یتهایتا سقف معاف  افتهیمـناطـق کمتر توسعه    یو مـعدن  یصنـعت  یواحـدها  یاتی مـال  تیمعـاف  ـزانی( م1390

  132موضوع ماده  تیمشمول معاف ی د یتول ی هاواحد  نیبنابرا ابد، ی ی م ش یافزا یصنعت - یشده در مناطق آزاد تجار

دوره برنامه پنجم   انیالزم االجراء شدن قانون مذکور و تا پا خیکه از تار افتهیق.م.م مستقر در مناطق کمتر توسعه 

قرارداد استـخراج و فـروش   ای صادر  ی اصل یآنـها پـروانه بـهره بردار  ی بـرا ـربط یذ  یتوسعه، از طرف وزارتخـانه ها 

  ات یسال نسبت به درآمد مشمول مال  20مقررات تا    تیآنها در صورت رعا  تیمعاف  زانیشود م   یمـ  ایشـده و    عقد منـ

خواستار ارائه   و  اعمال نمی شود  ی استان خراسان جنوب وی در ادامه اظهارداشت این معافیت درباشد  ی م یابراز

 استان شد. در   ت یمعاف نیو اعمال ا یریگ یپ

ارائه    یحاتیشده توض  جادیاستان در خصوص ابهام ا  یاتیامور مالاداره کل  و    یز یو برنامه ر  تیریسازمان مد   ندگانینما

  ی جداگانه مورد بررس   ی جلسه، در جلسه ا   ی موضوع با توجه به محدودبودن زمان برگزار   ن یا  د یگرد  شنهاد یدادند که پ

 گیرد  قرار

 

 

 

 

 

 

 



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 صورتجلسه و مصوبات شورافرم 
 (خصوصی بخش  و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه دستورالعمل اصالحی( 2پیوست شماره ) )

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   6

 

 اسبببتانیصببوبات  م 

 تببببصمیمات عنببوان دستببور  ردیف 

1 
راهکارهای حمایت از صنایع آسی  دیده از کرونا ویروس  

 (مالیات )درحوزه  

 مقررگردید اداره کل امور مالیاتی استان نسبت به موارد ذیل اقدام نماید: 

  99و بهار    98امهال پرداخت مالیات برارزش افزوده دوره زمستان   -1

بلند مدت مؤدیان بطور ماهیانه و بدون اخذ جریمه  با تقسیط 

 دیرکرد

تقسیط بلند مدت مالیات کلیه مؤدیان مالیاتی از جمله کسب و   -2

 کارهای آسیب دیده از کرونا 

2 
مشکالت واحدهای تولیدی )مواد ضدعفونی( استان در عدم  

 درصد معافیت مالیات برارزش افزوده 9برخورداری از  

بخشنامه مربوطه توسط اداره کل امورمالیاتی به واحدهای زیر  مقررگردید  

مجموعه در شهرستان های استان مجددا اطالع رسانی و درخصوص اجرای  

 آن تأکید گردد.

3 

در خصوص بهره مندی از   ا  مشکالت واحدهای صنعتی

بـند ب  طرح معافیت مالیاتی شهرک های صنعتی استان )

 ( له پنـجم تـوسـعهقانون برنامه پنـجسا  159مـاده  

 

با محوریت کمیسیون    موضوعای به منظور بررسی این    مقرر گردید جلسه

، با حضور مدیرعامل صنایع تولیدی کاشی و  صنعت در محل اتاق بازرگانی

سرامیک فرزاد، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نماینده امور  

  هماهنگی امور  و نتیجه آن به معاونت محترمبرگزار مالیاتی استان 

   گردد.اقتصادی استانداری اعالم  
 

 

 

 

 

 

 براگیربمصببوبات مببلی و فب

 تببببصمیمات دستببور عنببوان   ردیف 

1 

  راهکارهای حمایت از صنایع آسی  دیده از کرونا ویروس 

 )درحوزه مالیات(

 

مالیات بر ارزش افزوده به تمامی صادر صددرصدی  استرداد   .1

الحساب به منظور تأمین بنیه مالی صادر کنندگان بطور علی

 کنندگان  

توقف عملیات اجرایی برای مودیانی که از بابت ویروس کرونا   تمدید .2

)حداقل به مدت سه  .مجبور به تعطیلی گردیده و متضرر شده اند

 ماه( 

و   105وقی موضوع ماده کاهش نرخ مالیات بر عملکرد اشخاص حق .3

به   99و  98)بابت عملکرد سال  131اشخاص حقیقی موضوع ماده 

 دلیل شیوع بیماری کرونا(  

2 
  راهکارهای حمایت از صنایع آسی  دیده از کرونا ویروس 

 )درحوزه تأمین اجتماعی( 

بخشودگی جرائم بیمه کارگاه ها در زمان شیوع کرونا با حذف شرایط  

خدماتی،  صنعتی، خوش حسابی کارفرما و مشمولیت کلیه کارگاه های 

 تولیدی و پیمانکاری 

 


