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DS.FO.07.01
شماره جلسه4 :

مکان :سالن جلسات اتاق و آنالین

تاریخ1411/2/22:

ساعت0:11:

تعداد حاضرین 8 :نفر حضوری

رئیس:جناب آقای علی اکبر فالح

 3نفر آنالین

دبیر :جناب آقای فرخ احمدی

دستور جلسه
 -1بیان اخبار توسط اعضاء محترم
 -2بررسی مصوبات جلسه پیشین کمیسیون
 -3جلسه آموزشی و طرح مسائل مالیاتی و بیان اقدامات عملی در زمان اشتباه در ابراز اظهارنامه مالیاتی و چگونگی رفع اشکال

 -4بررسی و توضیح نامه مربوط به تبصره  7ماده 101
 -1بیان مطالب اعضای محترم کمیسیون

مصوبات
ردیف

شرح

مسئول

مقرر شد اشتباه محاسباتی اظهارنامه و روند رفع اشتباه به فعالین اقتصادی اطالع رسانی شود.

آقای شیرویه جعفری

تاریخ
1411/8/11

1

نسب

2

مقرر شد مسائل مربوط به مالیات جهت آگاهی اعضا ،در جلسات سایر کمیسیونها و کمیسیون

آقای شیرویه جعفری

مالیات به صورت متداول آموزش داده شود.

نسب

دستور جلسه بعد

مستمر

/تاریخ

 -1پیگیری روند اجرایی مصوبات جلسه 1411/2/22

1411/8/22

 -2طرح مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی

1411/8/22

مدعوین جلسه بعد (مسئولین ،کارشناسان ،مشاورین):
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صورتجلسه کمیسیون امور مالیاتی ،تأمین اجتماعی و روابط کار
DS.FO.07.01
شرح مذاکرات
در ابتدای جلسه جناب آقای فالح رئیس محترم کمیسیون و عضو هیأت رئیسه اتاق همدان ضمن خوش آمدگویی به اعضاء ،مسائل مالیاتی را مطرح نمودند.
ایشان بر اجرای دستورالعمل صادره اتاق درخصوص چگونگی رسیدگی در هیئت ها و تشکیل کالس آموزشی با حداکثر حضور  04نفر تأکید نمودند.
عضو محترم هیأت رئیسه اتاق همدان همچنین خاطرنشان ساختند :موضوع تأمین اجتماعی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح می شود ،که 21
مورد مصوبه در جلسه پیگیری می شود و مسائل روابط کار نیز در جلسه شورای گفتگو عنوان خواهد شد.
آقای فالح اظهار نمودند :مزایای انگیزشی شامل مالیات حقوق نمی باشد و درخصوص حق بیمه پیگیری می شود تا از حق بیمه معاف گردند.
در ادامه آ قای مهدی شریفی نایب رئیس محترم کمیسیون با اشاره به دستورجلسه کمیسیون ،خواستار آموزش اعضای اتاق و هیأت های حل اختالف به صورت
مستمر شدند.
همچنین آقای شیرویه جعفری نسب مسئول محترم کمیته امور مالیاتی کمیسیون خواستار برنامه ریزی از نظر تأمین مکان و همچنین زمان مناسب جهت برگزاری
دوره آموزشی درخصوص مسائل مالیاتی شدند.
سپس بحث تبصره  7ماده  241مطرح شد که پاسخ آن در جلسه توسط آقای فالح قرائت شد که متن حاکی از آن است که موضوع تسویه فقط تسویه سال قبل از
سال پایه کفایت می کند و چنانچه افراد همان مالیات پایه را تقسیط و مالیات سال قبل را تقسیط یا پرداخت نمایند می توانند از مزایای تبصره  7ماده  244به ازای هر
 %24افزایش درآمد به نسبت سال قبل یک واحد از نرخ مالیاتی کاهش پیدا می کند.
آقای جعفری نسب درخصوص اظهارنامه اشتباهی گفتند :مؤدیان ظرف یک ماه می توانند نسبت به اصالح و اظهارنامه اصالحی اقدام و پس از سررسید مقرر تسلیم
اظهارنامه را انجام دهند .پیشنهاد اطالع رسانی اشتباه محاسباتی ثبت اظهارنامه توسط ایشان به صورت مکتوب مطرح شد و همچنین چگونگی رفع اشتباه تا حصول
نتیجه نیز توسط ایشان پیگیری می شود.
همچنین آقای فرخ احمدی درخصوص اختیارات رئیس امور مالیاتی در اجرای ماده  102گفتند که محدود نیست و با مستندات تا حدود برگ تشخیص مجاز می باشند
و نقض آراء توسط شورای عالی مالیاتی و دیوان موجب رفع توقیف می گردد ،برخی احکام مالیاتی از  2044/24/21اجرایی می شود-2 ،مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش
افزوده تا پایان ماه بعد از انقضاء هر فصل  -1مهلت اعتراض  14روز و رسیدگی ؟  01روز می باشد.
سپس خانم بهمنی عضو محترم کمیسیون درخصوص ضرائب مالیاتی داروخانه دامپزشکی گفتند  :این مبلغ دو برابر شده است که قابلیت تعدیل دارد و خواستار
پیگیری این موضوع توسط کمیسیون شدند.
آقای مرادی نماینده اتاق همدان در هیأت های حل اختالف مالیاتی درخصوص حق واگذاری گفتند  :حق واگذاری به استناد بخشنامه  2044/204411مورخ
 2044/1/11فقط امالک تجاری را شامل می شود.
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