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بسـمه تعـالی
بررسی و رفع مشکالت مالیاتی استان

عنوان جلسه
گــــزارش:

بــا عنا ـ ب ـه همــاهن ی و وعــوت نامــه اــمار /95/556ال ـ  ،جلســه ر ســاع 10ص ـ روز وواــن ه
مــور  95/10/13بــا حضــور ر اسـ اتــاب بازرگــانی،ر ی کمیســیون ســرما ه گـ ارا وتــامی مــالی اتــاب
بازرگانی ،معاون امور مالیـاتی کشـور ومـی ران وسـت ا هـاا اجرا ـی و بـا حضـور امضـان کننـیگان لیسـ
پیوس ور محل سال جلسات اتاب برگزار گرو ی.
ور ابتیا ر ـی

اتـاب بازرگـانی ،صـنا ع  ،معـاون و کشـاورزا بیرجنـی گفـ  :سـرما ه گـ ارا و ااـتاا ور

خراسان جنوبی با ی ور اولو

برنامه ها قرار گیرو.

وا اوامه واو :همه وسـت ا هـا ور برابـر بیکـارا مسـوو هسـتنی و با ـی بـا ا جـاو ان یـز سـرما ه گـ ارا
با ا

معضل مقابله کننی

احتشام بیان کرو :خراسـان جنـوبی علـی رغـ ا نکـه اسـتانی توسـعه نیافتـه اسـ ور رو ـ مالیـات هـاا
کشورا قرار گرفته و با ی مورو توجه قرار گیرو
ر ی کمیسـیون تـامی مـالی وسـرما ه گـ ارا اتـاب بازرگـانی نیـز ور ا ـ جلسـه بـا بیـان ا نکـه اسـتان
خراسان جنوبی با 18سـا پی ـی خشکسـالی مواجـه بـوو و از اسـتانکاا کـ برخـوروار مـی بااـی اوامـه
واو ،از آنجا یکه اجـراا قـاون مالیاتکـاا مسـتقی ور کـل کشـور مـی با سـ کسـان بااـی ولـی ور ا ـ
استان  -قـانون مالیـات هـاا مسـتقی بـا وقـ و وسـوا و ر زبینـی خاصـی اجـرا میشـوو و بـا توجـه بـه
ا نکه جزن اسـتان هـاا محـروم و بلکـه آخـر اسـتان کشـور از نمـر محرومیـ مـی بااـی و کشـاورزا و
اقتصاو و صنع و تولیـیا ور ا ـ اسـتان وجـوو نـیارو از نمـر وصـولی مالیـات ور تـامی سـکمیه بووجـه
اا جز استان هـاا او و ووم کشـور بـوو کـه ا ـ خـوو بکتـر ولیـل بـر وصـو مالیـات هـاا گـزاف و
وور از واقعی و انتمار می باای.
همچنی وا خواهان اجراا ت صر 3ماو 147قانون م .م ای.
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معاون مالیات هاا مستقی سازمان امـور مالیـاتی کشـور هـ ور ا ـ جلسـه عنـوان نمـوو :همـه مشـکالت
پ ـیش روا واحــیهاا صــنعتی خراســان جنــوبی مربــو بــه بخــش مالی ـات ن ــوو و عوامــل و ــرا نی ـز
وارو.جنتی با بیان ا نکـه تفکـر امـور مالیـاتی ور چـارچو اقتصـاو مقـاومتی اسـ  ،اظکـار کـرو :با ـی بنـابر
تاکیـیات ره ــرا از تولیـیات واخل ـی اســتقاو کنی .معــاون مالی ـات هــاا مســتقی ســازمان امــور مالی ـاتی
کشــور بی ـان کــرو :ور  9ماهــه ســا جــارا  71ورصــی مالی ـات ورآمــی مشــاغل خــان ی خراســان جنــوبی
تحقق افته اس .
وا با بیان ا نکه  30ورصـی از مالیـات ورآمـی مشـاغل خـان ی خراسـان جنـوبی بـاقی مانـی اسـ  ،گفـ :
ور سط کشورا  97ورصی ورآمی مشاغل خان ی تحقق افته اس
جنتــی اظکــار کــرو :همچنــی ور ســا  ،93هشــ هــزار و  ۲17میلیــارو ر ــا

اعت ــارات هز نــه اا و

تملک وارا ی خراسان جنوبی بوو اس
معاون مالیـات هـاا مسـتقی سـازمان امـور مالیـاتی کشـور اوامـه واو :مالیـات مسـتقی کاالهـا ،خـیمات و
ارک ها  18ورصـی ا ـ اعت ـارات بـوو اسـ  .وا ور اوامـه تویـی واو پی ـی کیفرواـی مخـر نمـام
اقتصاوا و مالیاتی بوو و حما ـ نمـی اـوو و مراجـع نمـارتی بـا پی ـی کـی فرواـی بـه اـیت برخـورو
می کننی.وا کیفرواـی را مخـر اقتصـاو وانسـ و افـزوو :با ـی ا ـ پی ـی را از ر شـه نـابوو کنـی چـرا
که ور نمام اقتصاوا اختال ا جاو می کننی.
جنت ـی بــا ااــار بــه مشــکالت مالی ـات بــر ارزش افــزوو  ،بی ـان کــرو :قــانون مالی ـات بــر ارزش افــزوو ور
کمیسیون اقتصاوا وولـ ور حـا بررسـی نکـا ی اسـ وتـا پا ـان سـا جـارا اصـالحاتی ور ا ـ قـانون
ا جاو ای و قانون وا می ،کامل و جامع ارزش افزوو نیز تصو ب می اوو.
جنتــی بــا ااــار بــه مشــکالت معوقــه هــاا مالیــاتی واحــیهاا صــنعتی خراســان جنــوبی ،بیــان کــرو:
بخشووگی ا

معوقه ها ور توان سازمان امور مالیاتی کشور نیس .

وا با بیـان ا نکـه  15اسـتان محـروم ور کشـور گرفتـار مالیـات هسـتنی ،گفـ  :تشـخیص منـاقق محـروم
و معافی هاا مالیاتی نیـز ور حـوز کـارا مـا نیسـ و بـر اسـا
اونی

اـاخص هـاا متعـیوا مشـخص مـی
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معــاون اوار کــل تعــاون ،کــار و رفــا اجتمــاعی خراســان جنــوبی هـ ور ا ـ جلســه گفـ  :ســا گ اــته
بالغ بر  10تعاونی استان به ولیل مالیات هاا سن ی منحل اینی
حس سرورا اظکار کرو :با ـی تعـاونی هـاا اسـتان را مـورو توجـه قـرار وهـی و ورسـا گ اـته بـالغ بـر
 10تعاونی استان به ولیل مالیات سن ی منحل اینی که با ی مورو توجه قرار گیرنی
مــی رعامل اتحاو ــه مرزنشــینان خراســان جنــوبی هــ ور ا ــ جلســه از فعالیــ  14تعــاونی خ ــر واو و
گف  :ا

تعاونی اامل  ۲35هزار مرزنشی می اونی

اهلل نمـر اسـعیزاو بـا ااـار مشـکالت مالیـاتی مرزنشـینان بیـان کـرو :فعالیـ مرزنشـینان مشـابه تعــاونی
هاا روستا ی بوو اما ملزم به پرواخ مالیات هستنی
وا اظکار کرو :وولـ بـراا حفـ مرزهـا ،جلـوگیرا از قاچـاب ،برقـرارا امنیـ و تولیـی ااـتاا عوا ـیا
را براا مرزنشینان ور نمر گرفته اس
می رعامل اتحاو ه مرزنشـینان خراسـان جنـوبی اوامـه واو :ور ا ـ راسـتا بـه هـر مرزنشـی کـه ور اـعا
 ۲5کیلومترا مرز قرار وارنی ،هزار و  500لیتر گازو یل فروخته می اوو.
اســعی زاو بــا ااــار بــه عوا ـی ســوخ مرزنش ـینان بی ـان کــرو :با ـی عوا ـی ناا ـی از ســوخ بــه حســا
مرزنشینان وار ز اوو.
مــی رعامل اتحاو ـه مرزنش ـینان خراســان جنــوبی اظکــار کــرو :برخ ـی از تعــاونی هــا ور گ اــته ق ـاور بــه
پرواخ مالیات ن وو و واراا معوقه و جر مه هستنی .
وا خواستار بخشـووگی معوقـه هـاا ا ـ مالیـات هـا اـی و افـزوو :مرزهـاا خراسـان جنـوبی بـه واسـطه
مرزنشینان از ام تر

مناقق بوو  ،بنابرا

با ی مورو حما

قرار گیرنی.

مــی رکل امــور مالی ـاتی خراســان جنــوبی گف ـ  :ور  9ماهــه ســا جــارا ۲0 ،ورصــی از کــل ورآمــیهاا
مالیاتی خراسان جنوبی به حسا اکروارا ها و وهیارا هاا استان وار ز ای
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حیی عقـو نـااو ور کمیسـیون سـرما ه گـ ارا و تـامی مـالی ،عمرانـی ،خـیمات فنـی مکنیسـی اتـاب
بازرگــانی بیرجنــی بــا بیـان ا ـ مطلــب اظکــار کــرو :از ا ـ میـزان  56ورصــی تنکــا بــه حســا اـکروارا
بیرجنی وار ز ای اس
وا با بیان ا نکه خراسـان جنـوبی واراا فرهنـ
به پرواخ مالیات انسان ها ی صی ق و ار

بـاال ی اسـ  ،گفـ  :همچنـی مـروم ا ـ خطـه نسـ

هستنی

عقو نـااو اوامـه واو :سـا گ اـته  ۲6هـزار اظکارنامـه واحـیهاا صـنفی خراسـان جنـوبی توسـط امـور
مالیاتی آنالیز ای اس
وا با بیان ا نکه  86ورصی از کـل ا ـ اظکـار نامـه هـا تسـلی امـور مالیـاتی اـینی ،افـزوو :از ا ـ میـزان
مالیات  1۲ورصی بی صفر و ک میلیون ر ا اس
مــی رکل امــور مالیــاتی خراســان جنــوبی اوامــه واو :همچنــی وو ورصــی از ا ــ اظکــار نامــه هــا واراا
مالیات بی

ک تا  10میلیون ر ا هستنی.

وا اوامــه واو :از ســا  85تــا  ،94هشــ هــزار و  61۲میلیــارو ر ــا ور قالــب معافیــ بــه واحــیهاا
االی اعطا ای اس .
عقو نـااو افـزوو :همچنـی قـی ا ـ مـیت ،وو هـزار و  736میلیـارو ر ـا معافیـ ور قالـب واحـیهاا
حقوقی ور خراسان جنوبی اعطا ای اس
وا اظکار کرو :ور  9ماهـه سـا جـارا  ۲0ورصـی ازکـل ورآمـیهاا مالیـاتی خراسـان جنـوبی بـه حسـا
اکروارا ها و وهیارا هاا استان وار ز ای اس .
مرتضی زوان انا

ر ـی

اتـاب اصـناف خراسـان جنـوبی ور کمیسـیون سـرما ه گـ ارا و تـامی مـالی،

عمرانی ،خیمات فنـی مکنیسـی اتـاب بازرگـانی ور بیرجنـی بیـان کـرو ۲7 :هـزار واحـی صـنفی ور خراسـان
جنوبی فعالیـ

مـی کننـی وا گفـ

با ـی بن ـا هـاا فعـا اقتصـاوا خراسـان جنـوبی معافیـ مالیـاتی

 10ساله ب یرنی .همچنـی بـا ااـار بـه خشکسـالی هـاا  18سـاله ور اسـتان بیـان کـرو :علـی رقـ قکـر
ق یع
کننی.

و مشـکالت پـیش رو ،واحـیهاا صـنفی ا ـ اسـتان بیشـتر از اسـتانیارهاا کشـورا فعالیـ

مـی
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ری

اتاب اصناف خراسـان جنـوبی تاکیـی کـرو :با ـی مز ـ هـا ی بـراا فعـاالن اقتصـاوا ا ـ اسـتان ور

نمر گرفته تا از مکاجرت سرما ه گ اران نیز جلوگیرا اوو.
وا با بیان ا نکـه ورآمـیهاا مالیـاتی خراسـان جنـوبی مشـکالت کشـورا را حـل نمـی کنـی ،افـزوو :ا ـ
ور حالی اس که معافی آن ها ثمرات خوبی را براا استان به ون ا خواهی واا .
وا مالی ـات بــر ارزش افــزوو را ک ـی از مشــکالت واحــیهاا صــنفی اســتان وانس ـ و اظکــار کــرو :با ـی
مالیات ها با عملکرو و واقعی هاا جامعه و کارخانه ها مطابق وااته باای.
ور پا ان ا

جلسه هـر ـک از اعضـاا حایـر ور خصـور رفـع مشـکالت مالیاتیشـان بـه بحـو و ت ـاو

نمــر پرواختنــی وهم ــی حایــر

ور جلســه از معاونــ مالیــات هــاا مســتقی ســازمان امــور مالیــاتی

کشــور ورخواس ـ نموونــی بــا و ــی متعــاو تــر نس ـ
وتولیی کننی ا

استان ک برخوروار اقیام گروو.

جلسه ساع 1۲:30با ذکر صلوات خاتمه اف .

بــه اخ ـ مالیــات وبخشــووگی هــا ا صــنع گــر

