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 3 از 1 هصفح

 9:00ساعت: 30/10/1400تاریخ: 6 شماره جلسه:

 و آنالینسالن جلسات اتاق  مکان:

 نفر حضوری 11تعداد حاضرین:

 نفر آنالین1

 

 علی اکبر فالحجناب آقای رئیس:

 جناب آقای فرخ احمدی دبیر:

 دستور جلسه

 جدید اخبار بیان -1

 کمیسیون قبل جلسه مصوبات پیگیری -2

  توجه با اختالف حل های هیأت جدید تشکیالت آموزشی، های دوره برگزاری اجتماعی، تأمین و مالیات مسائل طرح -3

 افزوده ارزش جدید قانون به

 1400 ماه دی آخر تا اشخاص کارتخوان ساماندهی رسانی اطالع -4

 1400 13/10 از افزوده ارزش قانون اجرای گزارش -5

 یاتیمال جدید نامه آیین ضعف و قوت نقاط بررسی -6

 کشاورزی کاالی معافیت به راجع مالیات قانون 81 ماده پیرامون تحقیق -7

 مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 

یری توسط اعضاء در جهت نقاط قوت و ضعف و پیگجدید گزارش از هیأت های حل اختالف 

 انجام جلسات حل اختالف  )آئین نامه جدید(

 15/12/1400 خانم سمیه صادقی

2 

اعضاء و نمایندگان اتاق در  ل جلسهدر روز تشکیهیأت های حال اختالف انشاء و امضاء رأی رسانی و تأکید بر اطالع 

 هیأت ها

 بطور مستمر

 5/11/1400 واحد آموزش اتاق همدان لیپیرو مصوبات قب انجام فراخوان آموزشی جهت اشخاص حقوقی و طرح مسائل مالیاتی 3
4 

و  ط کاره کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و روابماهه دبیرخان 9ارائه گزارش 

 تصمیات

- - 
5 

ست االزم به ذکر وظایف اعضای کمیسیونها با توجه به دستورالعمل صادرشده درخصوص 

در  شنا وآقرائت گردد تا اعضاء نسبت به وظایف خود یکبار دیگر این دستورالعمل یادآور 

 هیأت ها بکار گرفته شود

جلسه آتی  کمیسیون هیأت رئیسه

 کمیسیون

 بهامدرخصوص معافیت فعاالن کشاورزی و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی با توجه به ا 6

 مینهزمحاسبه با شرح صفر و یا معافیت مطلق این فعالیتها و سؤاالت مطروحه در این 

 استعالم الزم از امور مالیاتی انجام شود.

 5/11/1400 دبیرخانه کمیسیونها

7 

پس از ) اقگزاری جلسه ای توجیهی با حضور کلیه اعضاء هیأت های حل اختالف مالیاتی اتبر

 تی و صدور احکام آنان از سوی مدیرکل مرکز دادرسی مالیاتعیین افراد معرفی شده 

 15/11/1400 هیأت رئیسه کمیسیون
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8 

آقای مددیان مسئول  عیپیگیری مسائل و مشکالت روابط کار و تأمین اجتماعی توسط کمیه تأمین اجتما

 کمیته تأمین اجتماعی

15//11/1400 

9 

هیأت رئیسه کمیسیون  تاق ایران درخصوص معافیت مزایای انگیزشی از شمول حق بیمهپیگیری و مکاتبه ا

 مالیاتی

20/11/1400 

 تاریخ/ دستور جلسه بعد

 بهمن ماه بیان اخبار روز -1

 بهمن ماه قرائت دستورالعمل وظایف کمیسیونها -2

 بهمن ماه طرح مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی -3

 بهمن ماه معافیت مالیاتی کشاورزی 81گزارش استعالم مقررات ماده  -4

  (:مدعوین جلسه بعد )مسئولین، کارشناسان، مشاورین

 

 شرح مذاکرات

 

کیل لیاتی و تشات مااضر، موضوعدر ابتدای جلسه جناب آقای علی اکبر فالح رئیس محترم کمیسیون ضمن خوش آمدگویی به اعضای ح

 هیأت های حل اختالف جدید را توضیح دادند. 

سائل ممشکالت و  وضوعات وبه صورت وبینار و طرح م اشاره داشتند به موضوع تشکیل جلسه آقای رستم پور رئیس محترم کمیسیون سپس 

هیئت ها و عض 3هر  کهبیان ایننظارت می گردد و مالیاتی مدیرکل مرکز دادرسیمستقل زیر نظر آقای رستم پور رئیس دادرسی که به صورت 

 .داتکاء به قانون آراء انشاء گرد ید با و و با می باشند مساویرأی دارای حق 

آراء فی المجلس  بایستی جام می گردد وقاضی ان 2نماینده بند اداره مالیاتی و انشاء توسط  1نماینده بند آقای فالح افزودند دبیری جلسه با 

 تصمیم گیری و امضاء می شود.

اصل شده حر در این توافق( قانون )توافق ممیز کل و مؤدی و اضافه شدن کارشناسان دیگ 238تغییری درخصوص ماده وی خاطرنشان ساخت 

 که توضیحات الزم را ارائه نمودند.

و غ انجام نمودند و همچنین ابال را بیانزان معافیت برابر بخشنامه دادند و می توضیحرا  132معافیت ماده  جدول در ادامهرئیس کمیسیون 

 پرسنل را نیز مطرح نمودند.نفر  5معافیت حق بیمه واحدهای کمتر از 

تأکید بر  وی را مطرح یل بدهایشان همچنین نامه وزیر اقتصاد خطاب به آقای فاطمی امین و دستور عدم تعطیلی واحدهای تولیدی به دل

 لبات و عدم تعطیلی داشتند.پیگیری مطا

یجه مصوبات ر شد که نتو مقر د.انجام وظایف اعضای کمیسیون تأکید داشتناهتمام در آقای فالح با یادآوری دستورالعمل کمیسیونها، بر 

 کمیسیون و پیگیری آنها گزارشی از تحقق مصوبات تهیه گردد.

 ر پیگیری موضوعات مربوطه شدند.ایشان از آقای مددیان مسئول کمیته تأمین اجتماعی خواستا
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 مطرح نمودند:بصورت اجمالی موارد زیر را  در ادامه جناب آقای فرخ احمدی دبیر محترم کمیسیون

های  کارتخوان ساماندهی هیأت های حل اختالف، فراخوان توسط اتاق بابت موضوع آموزش، موضوع 50آئین نامه تشکیالت جدید ماده  

و ت کشاورزی موضوع فعالی ، 1400دی ماه  30 شدن کارتها تا  سازی یا غیرفعال متناظرآخرین مهلت عالم و ااشخاص حقیقی و حقوقی 

سیونها یرخانه کمیوسط دبتفکیک معافیت و اعمال نرخ صفر که توسط آقای جعفری نسب پیگیری می شود، موضوع افزایش بهای گاز که ت

 پیگیری شده است.

لی ع ضوع تشخیصالیاتی مومنماینده محترم اتاق در هیأت حل اختالف صنایع شهرستان مالیر و یته رئیس محترم کمسپس آقای گلستانی 

عدالت و  ستای ایجاداتی در راسود حساب را مطرح و خواستار پیگیری از طریق سازمان مالیو در نظر گرفتن  شده که حذفمالیاتی الرأس 

 تعیین درآمد واقعی شدند. 

استار مطرح و خو یمه رابح موضوع را در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و موضوع مزایای انگیزشی حق ایشان همچنین پیشنهاد طر

 پیگیری در جهت معافیت شدند.

مزایای ت له و معافیرفع مسئ را مطرح و خواستارانگیزشی آقای جعفری مدیرعامل شرکت کنترل گاز اکباتان نیز موضوع حق بیمه مزایای 

 انگیزشی شدند.

و باید  نیاز به استعالم دارند  کشاورزی و سایر مقررات که 81ای ابراهیمی مسئول دبیرخانه کمیسیونهای اتاق هم موضوع معافیت ماده آق

 .را عنوان نمودند تعیین تکلیف گردند

مهلت ساماندهی از  30/10/1400در پایان آقای جعفری نسب مسئول کمیته امور مالیاتی کمیسیون نیز درخصوص کارتخوان ها گفتند تا 

 ی ان مالیاتد بعهده سازمتراکنش های بانکی و اثبات درآمبررسی و در مورد تشکیالت جدید حل اختالف و   my.tax.gov.irطریق سایت 

 نمودند ارائه کامل را توضیحات

 


