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 2 از 1 صفحه

 9:00ساعت: 30/9/1400تاریخ: 5 شماره جلسه:

 و آنالینسالن جلسات اتاق  مکان:

 نفر حضوری 12 تعداد حاضرین:

 نفر آنالین 2

 

 علی اکبر فالحجناب آقای رئیس:

 جناب آقای فرخ احمدی دبیر:

 دستور جلسه

 کمیسیون قبل جلسه مصوبات پیگیری -1

 اخبار بیان -2

 اعیاجتم تأمین و مالیاتی مسائل طرح -3

 13/10/1400 افزوده ارزش قانون رسانی اطالع موضوع -4

 مالیاتی اداره از استعالم و بانکی تسهیالت ارائه -5

 ابالغ مصوبات دریافتی جدید -6

 طرح مسائل و مشکالت و دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات اعضای کمیسیون جهت پیگیری -7

 مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 

نون از ی قاون ارزش افزوده از طریق صنف زرگر انجام شود و اجرامقرر شد اطالع رسانی قان

 موضوع مطالبه فقط از اجرت ساخت طال می باشد. 13/10/1400

 15/10/1400 آقای مهدی قدیری

2 

ل درخصوص آموزش فراخوان از طریق اتاق با ذکر موضوع داده شود و درصورت استقبا

 هماهنگی دوره آموزشی انجام شود

 15/10/1400 اتاق همدان واحد آموزش

3
 

اعضای نمایندگان هیأت  شود داشتپرونده های مالیاتی در همان روز تشکیل جلسه هیأت اخذ و یاد مصوبات و نتیجه

 های حل اختالف

 مستمر

 تاریخ/ دستور جلسه بعد

  30/9/1400پیگیری مصوبات جلسه  -1

  بیان اخبار روز -2

  طرح مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی -3

  راخوان جهت آموزش اشخاص حقوقیف -4

  (:مدعوین جلسه بعد )مسئولین، کارشناسان، مشاورین
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 2 از 2 صفحه

 شرح مذاکرات

 

طرح نمودند و ع آموزش را ما موضودر ابتدای جلسه جناب آقای علی اکبر فالح رئیس محترم کمیسیون خوش آمد گویی به اعضاء درخصوص مصوبات جلسه قبل ابتد

ت بارنامه های ایشان معافی اید.سپسمالیاتی در سایر کمیسیونهای اتاق پیگیری نم پیگیری و جهت هماهنگی آموزش مسائلموضوع را  مقرر شد واحد آموزش اتاق

اد وضوع تعداد زیمته باشند که ور داشتأمین اجتماعی که رفع اختالف شده است و موضوع انشاء رأی و مورد قرارها را مطرح نمودند که همان شخص مورد قرار حض

 پرونده ها مشکل ایجاد کرده است که قابل تجدیدنظر می باشد.

 قرائت و اطالع رسانی شده است.ایشان افزودند مکاتبات مالیاتی و تأمین اجتماعی که به اتاق رسیده جهت حضار 

 یان نمودند.و ... را ب 104ماده  جمله ارزش افزوده، ارائه تسهیالت،در ادامه آقای فرخ احمدی دبیر محترم کمیسیون اخبار روز من 

اعالم  طرح نمودند ومزش را و موضوع آموهمچنین آقای جواهری افخم سرپرست محترم هیأت های حل اختالف مالیاتی درخصوص قانون مالیات، ارزش افزوده 

ا ارائه و افزودند رده توضیحاتی زش افزون درخصوص قانون ارهمچنی ایشاننمودند که آمادگی جهت برگزاری دوره های آموزشی از طرف اداره مالیاتی مهیا می باشد.

  اخذ مالیات ارزش افزوده منوط به صدور صورتحساب و پرداخت در زمان اخذ وجوه مالیاتی می باشد.

روزه شده است که ابالغ  30وافق روز و ت 30روز به یک ماه افزایش یافته است و فرصت اعتراض  15ایشان اعالم کردندمهلت تسلیم اظهارنامه فصلی را از 

 دارد.نمنجر به ابالغ الکترونیکی می شود و حضوری وجود  کترونیکیالکترونیکی انجام شود و درصورت فعال شدن گزینه ابالغ ال

 مقرر شده در همان جلسه انشاء رأی از قضات بازنشسته استفاده و 2نماینده رسمی اداره کل و بند 1وی درخصوص ساختار هیئت های حل اختالف گفت اعضای بند 

 تشکیل اخذ شود.

ارنامه ارزش و جریمه اظه وت شودسپس آقای جعفری نسب مسئول کمیته امور مالیاتی کمیسیون اظهار نمود درصورت عدم اتخاذ تصمیم پیشنهاد جلسه تجدید دع

 برابر و بخشودگی فقط در اختیار هیئت می باشد. 2افزوده 

 یم شود.ما اتخاذ تصمکارفر وص تأمین اجتماعی تصمیمی که گرفته می شود در همان جلسه اخذ و اگر قرار باشد باحضورختگر اظهار نمود: درخصیآقای ر

که موجب  ودهبماینده مؤدی نو یا  آقای جعفری مدیرعامل شرکت کنترل گاز اکباتان نیز گفت: درخصوص پرونده های تأمین اجتماعی صدور رأی بدون حضور مؤدی

 و آقای فالح دراینخصوص حضور کارفرما را الزام دانسته که مقرر شد این موضوع پیگیری شود. مشکل شده است

فع کارفرمایان توسط به نؤدیان و مق حقوق شده نشان می دهد که دفاعیه های بحق در احقادر ادامه خانم ایزدی دبیر محترم اتاق همدان اظهار نمودند: آمار آراء 

 ائه نمودند که همیشه دفاع از حقوق مؤدیان و کارفرمایان مالک نظر اتاق بوده است.را ار صادر شده اعضای هیأت

 

 

 

 

 


