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  استاندار محترم همدان – جناب آقای شاهرخی : رئیس جلسه

و  ییو دارا یاقتصادمحترم امور  روزی – دژپسند ی دکترجناب آقامهمان ویژه :   

 ریاست محترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور

 

ریاست  -علی اصغر زبردستمهندس آقای جناب :  جلسه دبیر

 محترم اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی همدان 
 

 

 

 دستور جلسه : 

 

 فضای کسب و کار  بهبود  قوانین و مقررات مالیاتی در جهت  پیشنهادات در حوزه  طرح مسائل و-9 

 

 کارمجوزهای کسب و   قوانین و مقررات مخل کسب و کار  مربوط به هیئت  مقررات زدائی و تسهیل صدور-2

 بانکی مربوط به امور موضوعات طرح مسائل و -3

  طرح مسائل و موضوعات مربوط به صادرات و گمرک -6

 (و بتون بریس شرکت فوالد ویان فعالین اقتصادی ) طرح مسائل  -5
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 91/99/19 شورای گفتگوی مورخ مصوبات جلسه

 دستگاه مجری شرح مصوبه موضوع ردیف

1 
مسائل مربوط به تهاتر اوراق تسویه 

 خزانه دولت در امور مالیاتی

 و حقیقیی  اشخاص با دولت مطالبات و ها بدهی تسویه% مبلغ نقد در هنگام 52عدم دریافت 

  مورد بررسی و اعمال قرار گیرد. 99در بودجه سال  در امور مالیاتی  (تهاتر) دولتی غیر حقوقی
وزارت امور اقتصادی 

 ودارایی

5 
مسائل مربوط به تهاتر اوراق تسویه 

 خزانه دولت در امور مالیاتی

% متعلق به عوارض می 8/3% مالیات بر ارزش افزوده 9از ،با توجه به اینکه مقرر گردید  
% را  5/2% مذکور را شامل تهاتر ندانسته و در محاسبات فقط 8/3باشد سازمان امور مالیاتی 

موضوع از طریق  هیئت مقررات زدایی )پس از مالک تهاتر بدهی مالیاتی قرار می دهد 
( مورد  اره کل امور اقتصادی ودارایی بررسی در کمیته کارشناسی هیئت  مقررات زدایی اد

 بررسی و پیگیری قرار گیرد.

اداره کل امور اقتصادد   

 ودارایی استدن همدان

3 
مسائل مربوط به تهاتر اوراق تسویه 

 خزانه دولت در امور مالیاتی

از زمان ارائه درخواست تهیاتر  ، در تهاتر اوراق تسویه خزانه دولت در امور مالیاتیمقرر گردید 

اداره کیل امیور مالییاتی و    توسط مؤدی ، زمان تلف شده در انجام تشریفات بین دسیتگاهی ) 

امور اقتصادی و دارایی و سازمان بدهکار( در امر تهاتر نبایستی به حساب تأخیر در  اداره کل 

 ارائه تهاتر تلقی و مشمول کاهش تخفیفات در بخشودگی ها گردد .

 سازمان امور مالیاتی

4 
مربوط به بررسی عملکرد مسائل 

مالیاتی در غیر از محل قانونی 
 شرکتها

 دو برگ تشخیص برای یکسال مالیاتی )عملکرد( صادرمقرر گردید با توجه به اینکه  بعضا 
نیز تعریفی از  111و  99در مواد  و می شود که خالف قوانین و مقررات مالیاتی کشور است

ناظر بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و تکلیفی  "رفااقامتگاه قانونی به عمل نیامده است و ص
در این گونه موارد که  برای رسیدگی های بعدی برای ادارات امور مالیاتی مقرر نمی کند

معموال  تعداد پروند های آن نیز زیاد نمی باشد پس از در خواست کتبی مودی اداره کل امور 
 اثر آن اقدام نماید. مالیاتی استان  نسبت به پیگیری موضوع و رفع

اداره کل اماور مدیااد ی   

 استدن همدان

2 
مسائل مربوط به قانون مالیات بر 
ارزش افزوده و اخذ مالیات از 

 مصرف کننده نهائی کاال و خدمات

قانون مالیات برارزش افزوده در خصوص عرضه کاال و خدمات مقرر گردید با توجه به اینکه 
مالیات ارزش افزوده است نه واحد اقتصادی و تولیدی فلذا می باشد خود کاال مشمول 

مالیات بر ارزش  بایستی این مالیات از مصرف کننده نهایی کاال اخذ شود .در زنجیره فرایند
تعداد کثیری رعایت نمیکنند و  فروشنده میبایست از سود خود مالیات بر ارزش افزوده  افزوده

یان عملکردی وی میشود . مصداق خریدار مواد اولیه را پرداخت نماید و این موضوع باعث ز
آفات و سموم که مالیات را به تولیدکننده و فروشنده پرداخت میکند ولی از مصرف کننده 
نهایی به علت معافیت تولیدات کشاورزی از کشاورزان نمی تواند اخذ نماید . همچنین عدم 

موقع به تولیدکنندگان آنها را در تنگنای  استرداد اعتبارات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده به
، موضوع از طریق  هیئت مقررات زدایی )پس از بررسی در کمیته مالی قرار می دهد 

 ( مورد پیگیری قرار گیرد. کارشناسی هیئت  مقررات زدایی اداره کل امور اقتصادی ودارایی 

 اقتصادد   امور کل اداره

 همدان استدن ودارایی

6 

مسائل مربوط به معافیت کاالهای 

صادراتی از مالیات بدلیل مشکالت 

تعهد ارزی و برگشت ارز حاصل از 

 صادرات و مبادالت ریالی 

پیشنهاد می گردد به منظور  جلو گیری از تالی فاسد ناشی از چند نرخی بودن نیر  ارز بیرای   

 اقتصادی امور وزارت اقتصاد کشور  تک نرخی شدن ارز در دستور کار قرار گیرد.

 ودارایی
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 یکاالها تیمسائل مربوط به معاف
مشکالت  لیبدل اتیاز مال یصادرات

و برگشت ارز حاصل از  یتعهد ارز
 یالیصادرات و مبادالت ر

ود صیادر  پیشنهاد می گردد که مالک ارزشگذاری کاالهای صادراتی بر اساس اظهار نامه خی 

یا  قیمت فاکتور فروش در اظهارنامه گمرکیی   ارزشگذاری صادراتکننده و تصویب در کمیته 

 که معموال قیمت واقعی است) بدون توجه به قیمت تعرفه ای( باشد.

گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران

 امور مالیاتی سازمان

8 

 یکاالها تیمسائل مربوط به معاف
مشکالت  لیبدل اتیاز مال یصادرات

و برگشت ارز حاصل از  یتعهد ارز
 یالیصادرات و مبادالت ر

مراجعه مأموران مالیاتی به شرکتهای تولیدی صادرکننده جهت بررسی با توجه به اینکه بعضا 
در خارج از فصل رسیدگی های مالیاتی موجب  ،دفاتر به منظور کشف تخلفات ارزی احتمالی

 به رسیدگی زمان در ها بررسی اینمقرر گردید  ها می شود  اخالل در فرآیند کاری شرکت
 . گردد اعمال دفاتر

 مدیااد ی  اماور  کل اداره

 همدان استدن

9 
اصالح ترکیب هیئت های موضوع 

 قانون تأمین اجتماعی      43مواد 

در محاکم شبه قضایی مانند هیئت های حل اختالف اداره کار و هیئت با عنایت  به اینکه  
این امر در  اماهای مالیاتی اصل سه جانبه گرایی با حفظ تساوی آرا مشهود و معلوم است 

 (قانون تامین اجتماعی 43موضوع ماده  )هیات رسیدگی به مطالبات سازمان تامین اجتماعی
از طریق  هیئت مقررات زدایی )پس از بررسی در  موضوع لذا مقرر گردید اعمال نمیگردد

( مورد پیگیری قرار  کمیته کارشناسی هیئت  مقررات زدایی اداره کل امور اقتصادی ودارایی 
قانون تأمین اجتماعی پیشنهاد اتاق بازرگانی همدان  43گیرد. همچنین تا زمان اصالح ماده 

صاحب یک رأی  "تأمین اجتماعی جمعالی مبنی بر اینکه نمایندگان وزارت رفاه و شورای عا
باشند تا امر سه جانبه گرائی محاکم شبه قضائی رعایت گردد به عالوه در مجاری ذیربط 

  قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مورد بررسی قرار گیرد . 15مانند کمیته ماده 

 اقتصادد   امور کل اداره

 -همدان استدن ودارایی

 ا دق بدزرگدنی 

11 
اصالح ترکیب هیئت های موضوع 

 قانون تأمین اجتماعی       44مواد 

 تجدید نظر تشخیص مطالباتقانون   44هیئت های موضوع مواد اعضاء  ترکیب با عنایت به 
% ازطرف سازمان 61مالحظه میشود نسب تساوی آرا رعایت نشده و نسبت تأمین اجتماعی 

در صدوررای ممکن است به نفع  فعاالن  . که این موضوعتامین اجتماعی حاکم است
هیئت مقررات زدایی )پس از بررسی در   موضوع از طریق لذا مقرر گردیداقتصادی نباشد 

( مورد پیگیری قرار  کمیته کارشناسی هیئت  مقررات زدایی اداره کل امور اقتصادی ودارایی 
پیشنهاد می گردد نمایندگان قانون تأمین اجتماعی  44همچین تا زمان اصالح ماده  گیرد.

صاحب یک رأی باشند . مقرر گردید این  "وزارت رفاه و شورای عالی تأمین اجتماعی جمعا
  پیشنهاد عالوه بر هیئت مقررات زدائی به مجاری ذیربط جهت بررسی ارسال گردد .

 اقتصادد   امور کل اداره

 -همدان استدن ودارایی

 ا دق بدزرگدنی

11 

صورتجلسات اشکال در ثبت 
مجامع عمومی و تغییرات هیئت 
مدیره های شرکتهای بدهکار 
 مالیاتی در سازمان ثبت اسناد

ق م م ،سازمان امور مالیاتی کشور مکلف  186ماده  3با عنایت به اینکه  بر اساس تبصره 
است اسامی مدیران شرکتهائی که بدهی مالیاتی دارند را به اداره ثبت شرکتها اعالم کند 

ره مذکور نیز موظف است ثبت شرکت با نام این اشخاص را منوط به اخذ مفاصا حساب و .ادا
تعیین تکلیف از سازمان امور مالیاتی کند . این امر باعث شده است  فعال اقتصادی که اغلب 
به دالیلی خارج از اختیارات خود دچار بدهی مالیاتی و بدهکاری های بانکی شده ، به خاطر 

تغییرات شرکت در اداره ثبت امکان ادامه فعالیت قانونی شرکت را نخواهد  عدم امکان ثبت
داشت و بدلیل مسدود شدن حساب بانکی از عهده ایفای تعهدات قانونی من جمله پرداخت 
مالیات ، پرداخت حقوق کارگران ، بیمه تأمین اجتماعی ، پرداخت اقساط بانکی و سایر 

هیئت مقررات زدایی )پس   مقرر گردید موضوع از طریق لذا تعهدات قانونی بر نخواهد آمد .
از بررسی در کمیته کارشناسی هیئت  مقررات زدایی اداره کل امور اقتصادی ودارایی  ( مورد 

 پیگیری قرار گیرد.

 اقتصادد   امور کل اداره

 همدان استدن ودارایی
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مور   82اجرای مصوبه شماره 
جلسه ستاد تسهیل و  2/6/1398

موانع تولید کشور در مورد رفع 
تعیین تکلیف بدهی معوق بانکی 

 واحدهای تولیدی

جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور  2/6/1398مور   82مصوبه شماره با عنایت  به 
و عدم ابالغ  به سیستم    98در مورد تعیین تکلیف بدهی معوق بانکی واحدهای تولیدیسال 

دام اجرایی بعضی از بانک ها در این رابطه مقرر گردید موضوع از بانکی  تا کنون  و بعضا  اق
 استان بانکهایطریق  کمیته مقررات زدایی به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع شود تا  

 به اجرائیه صدور و پیگیری از می باشد اجرا قابل 1/1/99 از که مذکور دستورالعمل رسیدن تا
 . نمایند خودداری تولیدکنندگان شدن گیر زمین یا و تولید کاهش از جلوگیری جهت

 همچنین  بخشنامهه ای مربوطه  به کلیه بانک ها جهت اطالع  ارسال گردد

 اقتصادد   امور کل اداره

 همدان استدن ودارایی

13 

پیگیری و تسریع در اجرای مصوبه 
تشخیص مصلحت نظام درباره  
قانون تسهیل تسویه بدهی 

 بانکی کشوربدهکاران شبکه 

پیشنهاد می شود در راستای  اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنیی بیر قیانون    

تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور ، عدم پیگیری و صدور اجرائییه و تملییک   

وثائق در اختیار بانکها تا رسیدن دستورالعمل مربوطه از سوی مدیریت  امور شعب بانیک هیا   

 ر دستور کار قرار گیرد.در  مرکز  د

وزارت امور اقتصادی 

 ودارایی

 )معاونت بانکی(

14 

عدم هماهنگی بانکها در اجرای 
تصمیمات قانونی دولت ، مجلس ، 
بانک مرکزی و تصمیمات ستاد 

 تسهیل استانداری

با توجه به عدم همکاری بانک های خصوصی و بعضا خصولتی بیا دسیتگاه هیای اجراییی از     

 استانداری، اداره کل امور اقتصادی ودارایی، شورای هماهنگی بانک های استان  و درجمله : 

همچنین عدم پرداخت تسهیالت  به واحد های تولیید و   ...و ارائه آمار و اطالعات عملکردی 

انجام امور بنگاه داری توسط خود بانک و عدم اجرای تصیمیمات قیانونی دولیت ، مجلیس ،     

الیزام و اجبیار الزم جهیت همکیاری و      مقیرر گردیید  هیل استانداری بانک مرکزی و ستاد تس

واحید هیای تولییدی اسیتان)حداقل      بیه همراهی بانک های خصوصی و پرداخت تسیهیالت  

 %از منابع خود( در دستور کار قرار گیرد.61

وزارت امور اقتصادی 

 ودارایی

 ) معاونت بانکی(

12 
مسائل مربوط به حفظ قدرت خرید 

 خزانه دولتاوراق تسویه 

نر  حفظ قیدرت خریید اسیناد     1399پیشنهاد گردید در آیین نامه اجرایی  اسناد خزانه  سال 

 معادل نر   عقود مبادالت بانکی مصوب شورای پول و اعتبار  باشد .
وزارت امور اقتصادی 

 ودارایی

16 
استعالم تخصیص ارز از بانک 
مرکزی پس از اخذ کد هشت 

 وزارت صمترقمی ثبت سفارش از 

صیمت ،  بانیک    وزارت توسیط  سیفارش  ثبیت  رقمی 8 کد با توجه به اینکه بعد از تخصیص

 ایین   می نماید کیه  صادره سفارشات ثبت به ارز انواع تخصیص مجوز به صدور مرکزی اقدام

 رانیت  و اداری فساد و توسعه مرکزی بانک محدوده متمرکز در گلوگاه ایجاد موجب موضوع 

پیس از صیدور    -1 بر اساس درخواست بخش خصوص  پیشنهاد می گردد: گردید لذا خواهد

تخصیص ارز  کدبرای کاالی درخواست شده وارداتی  مجوز ثبت سفارش توسط وزارت صمت

ثبت سفارشات اولیه  ها اصالحیه -5شودبه صورت اتوماسیون در سامانه بانک اجرایی معرفی 

به بانک تاییدیه آن  اتوماسیون صورت به و انجام تجارت جامع های سامانه در مشتری توسط

نواع مجوزهای ارزی در بانک مرکیزی بیه    نظارتی  ا اختیارات تفویض -3اجرایی ارسال گردد

 داده شود. های اجرایی کشور بانککلیه 

وزارت امور اقتصادی 

 ودارایی

 )معاونت بانکی(
 بانک مرکزی

19 
پیگیری مسائل وپیشنهادات 

 56مطروحه در جلسه شورا 

مطابق دستور وزیر محترم و موافقت استاندار محترم کارگروهی جهت بررسیی و   دیمقرر گرد

پیگیری موضوعات مطروحه در این جلسه شورا با حضیور نماینیدگان اتیاق بازرگیانی توسیط      

تشکیل و نتایج به وزارت متبوع اعیالم   استان همدان ییو دارا یسازمان امور اقتصاد سازمان

 گردد . 

 ریاستاندا
اداره کل امور اقتصادی 

 ودارایی
 اتاق بازرگانی
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18 
مسائل و  پیشنهادات در حوزه  
قوانین و مقررات در جهت  بهبود  

 فضای کسب و کار

معادل حداقل  مقرر گردید کلیه امالک مازاد و راکد دولتی که در استان مولد سازی میگردد ، 

 % از ما حصل مولد سازی به استان تخصیص داده شود.  51

اداره کل امور اقتصادی 
 ودارایی

 

19 
مسائل و موضوعات مربوط به امور 

 بانکی

در پرداخت تسهیالت  مقرر گردید سقف اختیارات بانیک هیای    با توجه به مشکالت بانک ها

 % افزایش یابد. 21حداقل استان در این زمینه  

امور اقتصادی وزارت 

 ودارایی

 )معاونت بانکی(
 

51 
مسائل و موضوعات مربوط به امور 

 بانکی

% 12% بیه  52یه گیذاری از  سرمایه گذار و نسبت مالکانه برای سرماآورده  مقرر گردید سهم 

 . کاهش یابد

وزارت امور اقتصادی 

 ودارایی

 )معاونت بانکی(
 

51 
سهم بانکهای خصوصی در ارائه 

 تسهیالت استانی 

% از منابع خود را 61بانکهای خصوصی حداقل  ، مقرر گردید طبق آئین نامه در حال تدوین

 به ارائه تسهیالت در استان تخصیص دهند . 

وزارت امور اقتصادی 

 ودارایی

 ) معاونت بانکی(

55 
موضوعات و مسائل شرکتهای 
 فوالد ویان و بتون بریس

مقرر گردید جهت بررسی موضوع مشکالت ارزی شرکت فوالد ویان طی هفته آتی جلسه ای 

با حضور جناب آقای معمارنژاد معاون وزیر در امور بیانکی و جنیاب آقیای حسیین زاده میدیر      

مقرر گردیدمسائل مربیوط  عامل محترم بانک ملی و مدیران استانی در تهران تشکیل گردد . 

 82از تصویب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مصوبه شماره  به شرکت بتن بریس  پس

 ستاد تسهیل کشور اجرا گردد.

وزارت امور اقتصادی 

 ودارایی

 )معاونت بانکی(
 

53 
مسائل مربوط به بررسی عملکرد 

شرکتهای فروشگاههای مالیاتی 
 زنجیره ای

اطالعات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای فروشگاههای زنجییره ای    مقرر گردید

توسط سازمان امور مالیاتی بررسی و سهم استانها از مالیات بیر ارزش افیزوده پرداخیت شیده     

 توسط فروشگاههای زنجیره ای به استانها عودت گردد. 

 سازمان امور مالیاتی

 بررسی موضوع سیلوی همدان 54
مقرر گردید موضوع مشکالت واگذاری سیلوی همدان  به ییک هیئیت داوری ارجیاع و اخیذ     

 تصمیم گردد . 

وزارت امور اقتصادی 

 ودارایی

)سازمان خصوصی 
 سازی(

 مسائل و مشکالت گمرکی  52
امیور گمرکیی بیه     21به منظور رونق تولید در استان  تفویض اختیار میاده   پیشنهاد می گردد

 استان داده شود
گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران

 مسائل و مشکالت گمرکی 56
ارتقاء گمرک استان همدان  به گمرک تخصصی و  و  به منظور رونق تولید پیشنهاد می گردد

 تفویض اختیار ورود و صدور تمامی کاال ها مورد نیاز تولید استان در دستور کار قرار گیرد 

گمرک جمهوری اسالمی 
 ایران
 

59 
موضوعات مربوط به امور مسائل و 

 بانکی

مقرر گردید با توجه به عدم تعیین تکلیف تسهیالت گیرندگان از حساب ذخیره ارزی )موضوع 
قانون رفع موانع تولید ( ونوسانات نیر  ارزی ایین موضیوع  در اسیرع وقیت  تعیین        51ماده 

 تکلیف نهایی شود 

وزارت امور اقتصادی 

 ودارایی

 )معاونت بانکی(
 

 


