
 کمیسیون امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و روابط کارصورتجلسه 
DS.FO.07.01  

 

 2 از 1 صفحه

 10:00ساعت: 25/11/1400تاریخ: 7 شماره جلسه:

 و آنالینسالن جلسات اتاق  مکان:

 حضوری نفر 9تعداد حاضرین:

 آنالین نفر 4

 

 علی اکبر فالحجناب آقای رئیس:

 جناب آقای فرخ احمدی دبیر:

 دستور جلسه

 روز اخبار بیان -1

 کمیسیون پیشین جلسه مصوبات پیگیری -2

 کمیسیونها وظایف لدستورالعم قرائت -3

 اجتماعی تأمین و مالیاتی مسائل طرح -4

 کشاورزی مالیاتی معافیت 81 ماده مقررات استعالم گزارش -5

 

 مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 

مسئولین کمیته های  کمیسیون ارائه شود. کمیته ها به هیأت رئیسهمقرر شد گزارش عملکرد 

 کمیسیون

24/12/1400 

2 

اشخاص حقیقی از ارائه معامالت فصلی معاف می باشند و معافیت قانون م.م  81ه موضوع ماد

 اقدام نمایند.مکرر  169ولی اشخاص حقوقی بایستی وفق مقررات ماده 

از طریق اطالع رسانی 

 کمیسیونهای دبیرخانه

 همدان اتاق تخصصی

15/12/1400 

آقای مددیان مسئول  جلسه آتی کمیسیون ارائه دهد. خود را های فعالیت گزارشمقرر شد کمیته تأمین اجتماعی  3

 کمیته تأمین اجتماعی

24/12/1400 
4 

توضیح چگونگی تصمیم گیری و انشاء رأی در هیأت های رسیدگی در جلسه ارائه گردید که 

 تصمیم گیری در هیأت فی المجلس ولی انشاء رأی به عهده دبیر جلسه خواهد بود.

 به صورت مستمر -

5 

ق.م.م نیز توسط آقای جعفری نسب توضیح و مقرر شد به تشکلها اطالع  139ماده بند ی 

 رسانی شود. )توضیحات کامل در شرح مذاکرات ارائه شده است.(

واحد تشکلهای اتاق 

 همدان

15/12/1400 

 تاریخ/ دستور جلسه بعد

 24/12/1400 بیان اخبار روز -1

 24/12/1400 ارائه گزارش عملکرد کمیسیون -2

 24/12/1400 ه گزارش عملکرد کمیته تأمین اجتماعیارائ -3



 کمیسیون امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و روابط کارصورتجلسه 
DS.FO.07.01  

 

 2 از 2 صفحه

 24/12/1400 گزارش از هیأت حل اختالف مالیاتی و ایرادات موجود -4

  (:مدعوین جلسه بعد )مسئولین، کارشناسان، مشاورین

 

 شرح مذاکرات

 

 مطرح نمودند. در ابتدای جلسه آقای حمیدرضا المعی نایب رئیس محترم کمیسیون مصوبات جلسات قبل کمیسیون را

مهلت پلمپ دفاتر تا سپس آقای فرخ احمدی دبیر محترم کمیسیون به بیان اخبار من جمله : الزام فراخوان آموزشی اشخاص حقوقی فعال در حوزه صادرات و واردات، 
کمیته ها ماهه  9گزارش عملکرد  ی گردد، الزامضروری است، کارتخوان ها تا پایان بهمن ماه به سازمان امورمالیاتی سامانده 1401جهت سال  1400پایان سال 

 جهت بررسی به هیأت رئیسه ارائه شود.

حد متعارف را در بخش و انگیزشی  مالیات مزایای همچنین درخصوص معافیت توضیحاتی ارائه دادند  81ماده درخصوص  در ادامه آقای شیرویه جعفری نسب 
مصوبه مصوبه و ابالغ از سوی آقای منظوری توضیحاتی توسط ایشان و آقای فالح حسب قانون بودجه  راتتعریف اداره کار و در بخش دولتی مقر حسب خصوصی

  رئیس کل امور مالیاتی داده شد.

 انجمنها احزاب، ای، حرفه مجامع اعضاء عضویت حق همچنین و نقدی غیر و نقدی دریافتی هدایای و ها اظهار نمودند کمک 139ایشان همچنین درمورد بند ی ماده 
 حساب به و کسر آنها اعضاء الزحمه حق یا درآمد از مربوط مقررات و قانون موجب به که وجوهی و باشند ذیربط مراجع از مجوز دارای که دولتی غیر تشکلهای و

 .است معاف مالیات پرداخت از شود می واریز مزبور مجامع

 146عافیت برای سایر بندها به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می باشد و بند )ی( جزو استثنای ماده وی افزود چون به استثنای بندهای )الف( )ب( و )ز( اعمال م
نونی اقدام نمایند تا بتوانند مکرر نمی باشد، پس همه مجامع و ... صدرالذکر می بایست نسبت به نگه داری دفاتر قانونی و تسلیم اظهارنامه و مدارکات در موعد مقرر قا

 قانونی از معافیت مالیاتی بهره مند گردند. یدگی وفق مقرراتپس از رس

 پاسخگو باشد.پرداختی سند  بایستی درسطح کشور متفاوت می باشد و پاداشها حد متعارف اظهار داشت سپس آقای ملک اصلی

د به علت عدم شمول زوده را مطرح نمودند و افزودنهمچنین آقای مهدی درویشی رئیس انجمن پیمانکاران استان موضوع فاکتورهای صادره اشخاص بدون ارزش اف
که در پاسخ اعالم و توضیح داده پیمانکاران دچار مشکل می شوند و نیاز به تجدید نظر درمورد اشخاصی که فاکتور صادر نمیکنند می باشد.در خاتمه  قید نمی شود و

 .شد که بایستی حتی المقدور از مراکزی خرید شود که فاکتور ارائه شود

بایستی مشکالت شورای گفتگو مسائلی را مطرح و اظهار نمودند  طرح مشکالت قانونی در  جناب آقای فالح رئیس محترم کمیسیون درخصوص بحث در ادامه
کارشناسی  پس از جلساتتا  و مشروح بیان مشکل کندو شخص به طور کامل گردد طرح موضوع  و بصورت مکتوب و مصداقیخواهان حضور با هماهنگی مطروحه 
 شورای گفتگو به بحث گذاشته شود. در جلسه

مراحل تأیید بایستی طی شود تا صالحیت که  انجام می شودکمیسیون مالیاتی توسط مرکز دادرسی مالیاتی  3 بند نمایندگاناحکام  صدور خاطرنشان ساختندهمچنین 
 وضیحاتی ارائه شد.ت می شود خاص دولتی و خصوصیاش شامل در  کلکه موضوع مزایای انگیزشی  درخصوصو  افراد تأیید گردد

 ایشان همچنین درخصوص پیگیری مسائل، اظهار نمودند اعضای کمیسیون موارد مطروحه را جهت پیگیری به صورت مکتوب ارائه دهند.

اخذ مالیات از مؤدی ساقط شود و مستقیما  تئولیکه مس پیشنهاد نموددر پایان جلسه جناب آقای المعی نایب رئیس محترم کمیسیون درخصوص مالیات ارزش افزوده 
 به حساب دولت واریز شود که بایستی در اصالحیه قانون مالیات ارزش افزوده مطرح گردد.در زمان اخذ 

 


