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 0:11ساعت: 11/6/1111تاریخ: 3 شماره جلسه:

 و آنالینسالن جلسات اتاق  مکان:

 نفر حضوری0 تعداد حاضرین:

 نفر آنالین 1

 

 علی اکبر فالحجناب آقای رئیس:

 جناب آقای فرخ احمدی دبیر:

 دستور جلسه

 بیان اخبار -1

 گزارش و قرائت مصوبات جلسه پیشین -2

 ور آقای جواهری سرپرست محترم هیأت های حل اختالف مالیاتیطرح و بررسی مسائل مالیاتی با حض -3

 مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 

نمایندگان اتاق به  وظایف و چگونگی حضور و رسیدگی درخصوصدستورالعمل صادره اتاق 

در هیأت های حل اختالف مالیات و تأمین اجتماعی  پرونده های مطالباتی سازمان مالیاتی

 و مقرر گردید توسط اعضاء اجرایی شود. نمایندگان اتاق تحویل شدهکه به  تشریح

اعضای نمایندگان اتاق در 

هیأت های حل اختالف 

 مالیات و تأمین اجتماعی

 مستمر

2 

ص یشخت در هیأت هایماه یکبار جلسه ای با حضور نمایندگان اتاق  3مقرر گردید هر 

اداره کل سازمان امور مالیاتی جهت در  211ماده  1مطالبات و قضات محترم موضوع بند 

 طرح مسائل و رفع موانع و مشکالت جلسات رسیدگی تشکیل گردد.

آقای شیرویه جعفری  -1

)جهت پیگیری امر  نسب

 از طریق امور مالیاتی

آقای جواهری ریاست -2

 محترم هیأت های مالیاتی

 

 

11/7/1111 

3 

 بمثابهماعی که به ادعای آقای گلستانی در ارتباط با نحوه اعمال بخشودگی جرائم تأمین اجت

از بانک عمل می شود و از سویی حسب اظهار معاونت درآمدی سازمان تأمین اجتماعی جرائم 

مقرر شد یکبار دیگر مراتب  -اقساطتأدیه گر در زمان تخلف از تقسیط اخذ نمی شود م ابتدای

 گردد. با سازمان در میان گذاشته شود و ادعای آقای گلستانی پیگیری

 11/7/1111 اتاق همدان

1 

 و امضاء مقرر گردید نتیجه آراء حل اختالف مالیاتی در جلسه مشخص و در پیش نویس قید

 موقع تایپ و امضاء نهایی مغایرت نداشته باشد. که در گردد 

دبیرخانه کمیسیونها جهت 

 اعالم به نمایندگان اتاق

22/6/1111 
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2 

 مالیاتی به اداره کل 112ماده  7رفع ابهامات تبصره  مقرر شد اتاق همدان نامه ای جهت

عالی مالیاتی یا دفتر فنی اخذ و موضوع  یارسال تا از طریق اداره کل مالیاتی نظریه شورا

 مشخص گردد.

زیان بوده پس از تهاتر سود  از افزایش سود دارایماقبل شرکتهایی که در سال  -1)ابهام: 

شرکتهای بدهکار به سازمان که  -2 -میگردند یا خیر 112ماده  7تبصره  تشویقی مشمول

تخفیف مطالبات  تشویقنموده اند مشمول تأدیه بدهی خود را تقسیط و چکهای الزم را 

 افزایش سود می شوند یا خیر.(

دبیرخانه کمیسیونها و 

آقای شیرویه جعفری 

 نسب

22/6/1111 

 تاریخ/ دستور جلسه بعد

 31/6/1111 بیان اخبار-1

 31/6/1111 11/6/1111گیری مصوبات و گزارش جلسه پی-2

 31/6/1111 تشکیل جلسه آموزشی و طرح مسائل مالیاتی-3

 اداره کل مالیاتی )مدیرکل( در اداره کل مالیات همدان تشکیل شود. (:مدعوین جلسه بعد )مسئولین، کارشناسان، مشاورین

 شرح مذاکرات

جلسه بیان اخبار و گزارش مصوبات و حل و فصل موضوعات مالیاتی با  دستور"ترم کمیسیون ضمن خوش آمدگویی  اظهار داشتند در ابتدای جلسه جناب آقای فالح رئیس مح

 "حضور آقای جواهری می باشد.

 مزایا این که داشتند اظهار مستقیم مالیاتهای قانون 33 ماده موضوع فعال واحدهای کارکنان و کارگران انگیزه ای مزایای و شاغل و شغل حق و شغل خصوص سپس در فالح آقای

 نتیجه حصول از پس که پیگیری حال در مالیاتی کل اداره توسط موضوع این که گردد مشخص آن متعارف حد بایستی ولی باشد نمی حقوق مالیات مشمولطبق رأی عمومی دیوان 

 و از سوی اتاق در دست پیگیری می باشد. دارد مکاتبه به نیاز که می باشد بیمه حق از پرداخت ه اینگیزا مزایای عنوان نمودند اتاق پیگیر معافیت همچنین و شد خواهد ابالغ

را قرائت و  88و  83شرایط استفاده از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال "سپس فرخ احمدی دبیر کمیسیون اخبار جلسه را اعالم و بیان داشتند 

 "ی برخورداری از معافیت گزارش گردید.چگونگ

را مطرح نموده و اظهار داشتند آیا تقسیط بدهی به منزله تسویه حساب می باشد و چرامؤدیان نمی توانند از مزایای این تبصره  101ماده  7موضوع تبصره "آقای ریختگر در ادامه 

 "استفاده نمایند .

 منوط به پرداخت و عدم بدهی می باشد نه تقسیط.  101ماده  7که حق استفاده از مزایای تبصره "مالیاتی اظهار داشتند آقای جواهری سرپرست هیأت های حل اختالف سپس 

تیجه در پیش کلیه پرونده ها قابل صدور رأی فوری نمی باشند ولی حتی االمکان انشاء رأی در همان جلسه تحریر یا ن"در مورد انشاء آراء در همان جلسه اظهار نمودند که ایشان 

 ".نویس آراء ثبت می گردد

 تبیین گردید.توسط آقای فالح در جلسه قرائت و کلیه موارد تفسیر و های مطالباتی که به نمایندگان نیز تحویل شده چگونگی رسیدگی پرونده  دستورالعمل صادره اتاق در همچنین

 فقط  جلسهنمایندگان در  ته وبایستیشی ندانسدر جلسه را صورت خوبودن عبارتی وکیل مؤدی ه ی بدر حین رسیدگاتاق و مشاوره  حضور نمایندگان درخصوصآقای جواهری  

 نه وکالت مؤدی را. انجام دهند را وظیفه نمایندگی

تا اعالم و عدم بدهی مالیاتی را از معافیت در متن قانون صراحتوضیحاتی دادند که چگونگی برخورداری 101ماده  7جعفری نسب در خصوص مسائل مالیاتی و تبصره  سپس آقای 

 شرط برخورداری از حمایت ذکر نمودند.

 ون دانسته که مقرر شد پیگیری شود.را مطرح و نحوه اخذ جرائم توسط تأمین اجتماعی را مغایر قانمواردی درخصوص موضوعات تأمین اجتماعی و جرائم کارفرمایان  گلستانیآقای 

تشکیل تا ابهامات و مسائل  باحضور قضات موضوعات مالیاتی رسیدگی وهیأت های طرح مسائل نمایندگان اتاق در لیاتی یا اتاق همدان جهت مقرر شد که جلسه ای در اداره کل ما

 مالیاتی رفع گردد.
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