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 3 از 1 صفحه

 11:00ساعت: 24/12/1400تاریخ: 8 شماره جلسه:

 و آنالینسالن جلسات اتاق  مکان:

 حضوری نفر 8تعداد حاضرین:

 آنالین نفر 4

 

 علی اکبر فالحجناب آقای رئیس:

 جناب آقای فرخ احمدی دبیر:

 دستور جلسه

 بیان اخبار روز -1

 کمیسیون عملکرد گزارش ارائه -2

 اجتماعی تأمین کمیته عملکرد گزارش ارائه -3

 موجود ایرادات و مالیاتی اختالف حل هیأت از گزارش -4

 

 مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 

و گزارش نتیجه کار کمیته در اولین بررسی دستورالعمل و وظایف کمیته تأمین اجتماعی 

 جلسه سال آتی

 30/01/1401 آقای مددیان

2 

 30/01/1401 آقای جعفری نسب آتی سال جلسه اولین در کمیته کار هنتیج گزارش و بررسی دستورالعمل کمیته امور مالیاتی

هیأت رئیسه کمیسیون و  در سال آتی تشکیل جلسه مشترک هیأت حل اختالف و اتاق با مدیرکل امور مالیاتی استان 3

 دبیرخانه کمیسیونها

30/01/1401 

4 
 شکیل شود و اگر دو نفرنفر ت 3با حضور نمایندگان هیأت های مالیاتی باینکه جلسات  توجه

 حضور داشتند جلسه تشکیل نمی شود و اعالم به تمامی نمایندگان

 به صورت مستمر دبیر محترم کمیسیون
5 

 30/01/1401 نسب جعفری آقای با ذکر درصد مشمولیت مالیات و عوارضارائه فرمت جدید مالیات و عوارض ارزش افزوده 

 تاریخ/ دستور جلسه بعد

 30/01/1401 وزبیان اخبار ر -1

 30/01/1401  بررسی گزارش دستورالعمل کمیته های تأمین اجتماعی و امور مالیاتی توسط مسئولین کمیته ها -2

 30/01/1401 گزارش هیأت حل اختالف طبق آئین نامه جدید دادرسی -3

 30/01/1401 با ذکر درصد مشمولیت مالیات و عوارض تهیه فرم مالیات و ارزش افزوده توسط آقای جعفری نسب -4
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 3 از 2 صفحه

  (:مدعوین جلسه بعد )مسئولین، کارشناسان، مشاورین

 

 شرح مذاکرات

 

 پرداختند. 1400در ابتدای جلسه جناب آقای فالح رئیس محترم کمیسیون ضمن تبریک اعیاد شعبانیه به بررسی عملکرد کمیسیون و پیگیری مصوبات در سال 

 ماهه کمیسیون را بصورت مشروح ارائه دادند. 9سپس جناب آقای احمدی دبیر محترم کمیسیون گزارش 

در مورد % 20به  25از  105اجرایی می شود و نرخ ماده  1401تومان تعیین شده که در سال 000/720/4که مبلغ  84ایشان همچنین در خصوص میزان معافیت ماده 

 بیان نمودند.مطالبی  تقلیل یافتهشرکت های تولیدی 

کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون درخصوص پیگیری مسائل تأمین اجتماعی گزارش ارائه داده و افزود با توجه به مقررات جدید جلسات همچنین آقای مددیان مسئول 

منتفی و همچنین درخصوص فرد ثالث و حضور در جلسات که از افراد حسابرس تعیین می شود تأمین اجتماعی تشکیل و تصمیمات در همان جلسه اتخاذ می شود 

 تشکیل جلسه اعضاء طبق مقررات می باشد. شده و

 وظایف و دستورالعمل کمیته تأمین اجتماعی نیز توسط جناب آقای فالح به شرح زیر قرائت شد:

 بررسی گزارشات مربوط به نمایندگان اتاق در هیئتهای تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان وارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون -1

یه وتحلیل قوانین و مقررات تامین اجتماعی و ارائه پیشنهادات مناسب  به کمیسیون جهت کمک به حل مسائل و مشکالت موجود  و پیشگیری از بررسی و تجز -2
 بروزمشکالت .

پیشنهادات مناسب ررسی راهکارها و پیشنهاد طرح های پژوهشی  کاربردی به کمیسیون  به منظور حمایت از حقوق کارفرمایان در حوزه تامین اجتماعی  و ارائه ب -3
 به کمیسیون 

ائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون و احصاء ایجاد کارگروه تخصصی برای بررسی لوایح  وطرحهای پیشنهادی دولت  ومجلس در حوزه قوانین تامین اجتماعی و ار -4
 قوانین و دستورالعملها و بخشنامه های مغایر قانون

ه روز رسانی وارتقای بررسی و تجزیه وتحلیل قوانین ومقررات کار و رفاه اجتماعی ، کارفرمایی و کارگری  و ارائه  پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه جهت ب -5
 بهبود  فضای کسب و کارکارایی آنها به منظور 

رائه پیشنهادات بررسی راهکارها وپیشنهاد  طرح های پژوهشی کاربردی  به کمیسیون به منظور حمایت از حقوق  کارفرمایان در حوزه کار ورفاه  اجتماعی و ا -6
 مناسب به کمیسیون 

 اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون  بررسی ساز وکارهای حمایت از حقوق اعضا در هیئتهای حل اختالف کار مستقر در -7

فضای کسب و ایجاد کارگروه  تخصصی  برای بررسی لوایح  وطرحهای  پیشنهادی دولت و مجلس در حوزه  قوانین کار و رفاه اجتماعی  و احصاء قوانین مخل  -8
 کار و دستورالعملها و بخشنامه های مغایر قانون .

 بررسی موضوعات ارجاعی  از سوی کمیسیون و ارائه پیشنهادات الزم  -9

 رئیس محترم کمیسیون همچنین از تهیه و تدوین کتابچه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی توسط هیأت رئیسه کمیسیون خبر داد.
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 3 از 3 صفحه

نسب رئیس کمیته امور مالیاتی در جلسه آتی کمیسیون گزارش مربوط  همچنین دستورالعمل کمیته امور مالیاتی نیز توسط آقای فالح قرائت و مقرر شد آقای جعفری

 به کمیته را ارائه دهند.

 ت عنوان دادرسیدر ادامه آقای جعفری نسب اظهار نمودند: هیأت های حل اختالف که طبق قانون جدید از اداره مالیاتی منفک شده و بصورت اداره ای مجزا تح

 خواهد شد. تحریرنیز در همان جلسه  1401شاء رأی از خردادماه سال فعالیت خواهد داشت و ان مالیاتی 

اظهار داشت تحریر و تصمیم رأی در همان جلسه امکان پذیر نیست و پیشنهاد دادند که  مالیر مالیاتی اختالف حل هیأت در اتاق محترم نمایندهسپس آقای گلستانی 

ر در لیست ها حقوقی و با ذکر ستونی بنام حق سنوات جهت روشن شدن میزان پرداختی های اشخاص ظپیش نویس تهیه و در همان جلسه امضاء گردد و تجدید ن

 حقوقی به کارکنان خود که موضوع مالیات مشخص گردد  اضافه شود.

یری و انشاء رأی در همان جلسه که تصمیم گدرخصوص نحوه رأی گیری اشاره کردند  مالیاتی اختالف حل هیأت در اتاق محترم نماینده مرادی محمد آقایهمچنین 

 و باید زمان بگذرد تا تجربه کافی کسب شود و ساماندهی شود و بعدا آئین نامه دادرسی اجرایی شود.امکان پذیر نیست 

وضوع توسط تأمین درخصوص امتیازات برق، گاز  و آب که این م اجتماعی تامین مطالبات تشخیص هیأت در اتاق محترم نمایندهدر پایان جلسه آقای الماسی 

 اجتماعی مشمول دانسته که بایستی از حق بیمه معاف گردد و نیاز به پیگیری می باشد.

 

 


