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 9:00ساعت: 28/02/1401 تاریخ: 10 شماره جلسه:

 نفر 11 تعداد حاضرین: همدانسالن جلسات اتاق  مکان:

 علی اکبر فالحجناب آقای رئیس:

 جناب آقای فرخ احمدی دبیر:

 دستور جلسه

 روز اخبار بیان -1

 کمیسیون پیشین جلسه مصوبات شدن اجرایی بررسی -2

 ها کمیته مسئولین توسط اجتماعی تأمین و مالیاتی فاختال حل های هیأت از گزارش -3

 اختالف حل های هیأت گزارش نتیجه ارائه -4

 کمیسیون تخصصی آموزشی های دوره برگزاری ریزی برنامه -5

 طرح مسائل و مشکالت توسط اعضای محترم کمیسیون جهت پیگیری         -6

 مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 

با مسئولین تأمین اجتماعی درخصوص مسائل مطروحه و بازرسی ها و  مقرر شد جلسه ای

 حسابرسی ها تشکیل شود.

دبیرخانه کمیسیونها و 

 هیأن رئیسه کمیسیون

21/03/1401 

2 

مشارکت و حضور اعضای کمیسیون در جلسات کمیته ها و کمیسیون مشخص شود مقرر شد 

 و درصورت عدم تمایل به حضور کتبا اعالم نمایند.

 21/03/1401 بیر کمیسیوند

 21/03/1401 کمیسیون دبیرخانه مقرر شد جدول بخشودگی جرائم مالیاتی تهیه و بطور شفاف در جلسه آتی گزارش شود. 3

4 

آقای مددیان مسئول  آقای مددیان موارد قابل طرح در دفترچه مقررات تأمین اجتماعی را ارائه نمایند.مقرر شد 

 کمیته تامین اجتماعی

21/03/1401 

5 
دبیرخانه شورای  مسائل قابل طرح در جلسه شورای گفتگو توسط آقای نجفی پیگیری شود.مقرر شد 

گفتگوی دولت و بخش 

 خصوصی

21/03/1401 

6 

 21/03/1401 دبیرخانه کمیسیون باشد. 11:00تا  9:00مقرر شد جلسه ماهیانه کمیسیون از ساعت 

 تاریخ/ دستور جلسه بعد

 سه آتی کمیسیونجل بیان اخبار -1

 کمیسیون آتی جلسه گزارش کمیته امور مالیاتی و تأمین اجتماعی درخصوص مسائل و مقررات مالیات و تأمین اجتماعی -2
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 کمیسیون آتی جلسه ارائه گزارش دوره آموزشی تحریر دفاتر توسط آقای جعفری نسب -3

 کمیسیون آتی جلسه میسیون با همکاری دبیرخانه کمیسیونتهیه و ارائه جدول بخشودگی جرائم مالیاتی توسط آقای احمدی دبیر ک -4

 کمیسیون آتی جلسه پیگیری وضعیت تهاتر اوراق قرضه توسط آقای خورشیدی -5

  (:مدعوین جلسه بعد )مسئولین، کارشناسان، مشاورین

 

 شرح مذاکرات

 

  رتبط با کمیسیون پرداختند.در ابتدای جلسه جناب آقای علی اکبر فالح رئیس محترم کمیسیون به ارائه اخبار م
بوطه را رند و موراد مآقای فالح شمول مزایای حق شغل و شاغل و همچنین اینکه کلیه مزایای حق شغل را معاف از مالیات دانسته و حد متعارف را مالک قرار می ده

 .تشریح نمودند
 اردیبهشت ماه تشکیل می شود. 31جعفری نسب مسئول کمیته امور مالیاتی روز شنبه ایشان به اعضاء یادآور نمودند که دوره آموزشی تحریر دفاتر با حضور آقای 

 و در صورت نیاز از مشاورین اتاق نیز استفاده نمایند.ثبت الیحه دفاعیه کلیه فعاالن اقتصادی در امور مالیات و تأمین اجتماعی رئیس کمیسیون خواستار 
 أت های حل اختالف مالیات و تأمین اجتماعی در پرونده ضبط گردد.ایشان خاطر نشان نمودند پیش نویس آراء در هی

  به شرح زیر بیان نمودند:توضیحاتی را  238سپس جناب آقای فرخ احمدی دبیر کمیسیون درخصوص ماده 
 معترض صادره، مالیات استرداد/طالبهم/تشخیص اوراق به نسبت مؤدی چنانچه 13/10/1400 تاریخ از مستقیم، های مالیات قانون اصالحی 238 ماده مبنای بر ️◾

 نشانی به کشور مالیاتی امور سازمان الکترونیکی خدمات واحد پنجره طریق از خود االختیار  تام  وکیل وسیله به یا شخصاً ابالغ، تاریخ از روز  سی ظرف تواند  می باشد

www.my.tax.gov.ir  و مدارک اسناد، دالیل، با همراه را خود اعتراض مالیاتی، امور ادارات یانمؤد خدمات باجه به مستقیم مراجعه یا و پستی روش یا 
 .نماید مجدد رسیدگی تقاضای و ارائه مربوطه مالیاتی امور کل ادارات به مربوط مستندات

 
 بازرگانی، اصناف، های اتاق مانند مراجعی میان از خود، فعالیت نوع به توجه با ، مالیات استرداد/ مطالبه/ تشخیص برگ به اعتراض ثبت با همزمان توانند می مؤدیان
 معرفی مالیاتی اختالف حل هیأت در شرکت جهت خود نماینده عنوان به را یکی قانونی، مراجع سایر مورد حسب و ای حرفه مجامع تعاون، کشاورزی، معادن، صنایع،

 .کرد خواهد انتخاب را نفر یک مذکور، مراجع نمایندگان بین از رسیدگی مورد موضوع یا ؤدیم فعالیت نوع به توجه با مالیاتی امور سازمان اینصورت؛ غیر در. نماید
 نتیجه و رسیدگی  وی اعتراض به مودی،( اعتراض)درخواست ثبت تاریخ از روز   پنج و چهل  ظرف حداکثر بایست می مالیاتی، امور سازمان در مربوط مسئوالن/ مسئول 
 .کند اعالم مودی به را

 مالیاتی، اعتبار یا ماخذ/  درآمد لحاظ از پرونده نماید، اعالم مالیاتی امور اداره به را خود پذیرش مراتب و پذیرفته را ذیربط مسئوالن رسیدگی نتیجه مؤدی چهچنان
 .شد خواهد ارجاع مالیاتی اختالف حل هیأت به رسیدگی برای مودی پرونده صورت، این غیر در. بود خواهد قطعی

 :است ضروری زیر نکات به توجه مالیاتی اختالف حل های هیات به پرونده ارجاع نیز و مستقیم های مالیات قانون 238 ماده موضوع مالیاتی اعتراض مورد در

 عدم یا پذیرش به نسبت ددار فرصت نباشد، وی اولیه اعتراض ثبت زمان از روز 45 از بیش که مهلتی در مؤدی مالیاتی، امور اداره توسط نتیجه اعالم زمان از فارغ 
 .نماید اقدام مجدد، رسیدگی نتیجه پذیرش
 بعدی مراحل در است؛ گرفته قرار مربوط مسئوالن/مسئول پذیرش مورد مستقیم مالیاتهای قانون 238 ماده مفاد اجرای مرحله در که مؤدی اعتراض از مواردی
 .گرفت نخواهد قرار مجدد رسیدگی مورد مالیاتی، دادرسی

 الکترونیکی خدمات واحد پنجره طریق از که اعتراضاتی صرفاً مستقیم، های مالیات قانون اصالحی( 238) ماده( 1) تبصره موضوع اجرایی دستورالعمل مفاد ایاجر در
 . باشد می مجدد رسیدگی قابل اعتراض عنوان به شوند تسلیم

 که اعتراضاتی سایر سامانه، طریق از واصله اعتراضات بر عالوه ،1401/02/17 تاریخ تا اًصرف رجوع، ارباب تکریم و اعتراض ثبت فرآیند تسهیل منظور به  لیکن
 .باشند می مجدد رسیدگی قابل نیز اند، شده ارائه مالیاتی امور کل اداره به حضوری صورت به یا و پستی طریق از السابق کمافی
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هیه مواد را مطرح و موضوع معافیت تأمین اجتماعی را درخواست شد که می بایست در در ادامه آقای الماسی درخصوص مسائل شرکت های کشاورزی موضوع ت
 اظهارنامه مالیاتی قید گردد.

سال که توسط  3تا  2نوع سال داده شده و  15تا  1نوع گر موضوع شرکت های دانش بنیان را مطرح نمودند که معافیت مالیات بر شرکت های آقای ریختهمچنین 
 تعیین می شود.بنیان دانش  بازرسی شرکتهای

افزود درخصوص حسابرسی تأمین اجتماعی و افراد ذیصالح تجدیدنظر شود و افرادی که در سازمان شاغل  آقای مددیان مسئول کمیته تامین اجتماعی کمیسیون
 به مسائل باشد.خبره در امور بیمه و تأمین اجتماعی انتخاب شوند و بازرس مربوطه آگاه نباشند انتخاب شوند و افرادی 

 خاطرنشان شد که موسسه حسابرسی جدای از پیکره سازمان تأمین اجتماعی است و انتصاب حسابرس با تشکیالت سازمان حسابرسی است.
پرونده رسیدگی  درخصوص تهاتر مالیات سنوات قبل با اوراق قرضه را مطرح نمودند که به علت عدمانجمن پیمانکاران استان سپس آقای رحمانی عضو هیأت مدیره 

 پرونده های مالیاتی به قطعیت برسد. تاتهاتر انجام نمی شود  وضوعهای مالیاتی م
 
 


