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 2 از 1 صفحه

 9:00ساعت: 31/01/1401تاریخ: 9 شماره جلسه:

  نفر 16 تعداد حاضرین: و آنالینسالن جلسات اتاق  مکان:

 علی اکبر فالحجناب آقای رئیس:

 جناب آقای فرخ احمدی دبیر:

 دستور جلسه

 بیان اخبار روز -1

 گزارش کمیته های امور مالیاتی و تأمین اجتماعی -2

 ته هاتعیین تقویم جلسات کمیسیون وکمی -3

 گزارش از هیأت های حل اختالف مالیاتی و سایر مسائل مالیاتی -4

 

 مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 

 آخر یکشنبه ها کمیته جلسات و ماه هر آخر چهارشنبه در کمیسیون جلسات گردید مقرر 

 .شود تشکیل ماه هر

دبیرخانه کمیسیونها و 

 هیأت رئیسه کمیسیون

 مستمر

2 

و تسویه حساب دریافتی از  حقوق کننده پرداختفعالین اقتصادی که  به رسانی اطالع

یا واریز به حساب فرد و یا با ذکر رقم و چگونگی  بایستی پرداخت نوع هر که کارگران

 .گردد انجام مستند و مکتوب پرداخت،

 25/02/1401 هیأت رئیسه کمیسیون

 خود مشکالت و مالیاتی مسائل اختالف حل های هیأت و ها کمیته عضو اشخاص گردید مقرر 3

 شود فصل و حل موضوع تا اعالم اتاق به را

اعضای کمیسیون و هیأت 

 حل اختالف

25/2/1401 

4 

 انجام آموزش واحد هماهنگی با نسب جعفری آقای توسط مالیاتی مسائل آموزش گردید مقرر

 .شود

آقای جعفری نسب و واحد 

 آموزش اتاق

 مستمر

5 

 و تهیه مددیان آقای توسط مکتوب بصورت اجتماعی تأمین مسائل کتابچهگردید پیشنهاد

 .شود تنظیم

 25/3/1401 آقای مددیان

6 

 و واردات  مسائل درخصوص خورشیدی آقای همکاری با نسب جعفری آقای گردید مقرر

 .نمایند تدوین و تهیه ای کتابچه الملل بین تجارت و صادرات

 

آقایان جعفری نسب و 

 خورشیدی

25/3/1401 

7 

مقرر شد در آینده پس از رفع مشکالت هیئت های رسیدگی، از نمایندگان اتاق و قضات 

و مسئولین امور مالیاتی و تأمین اجتماعی بطور جداگانه برای نشست و تبادل نظر  ها هیئت

 دعوت بعمل آید.

 - هیأت رئیسه کمیسیون



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

 

 2 از 2 صفحه

8 

جتماعی و مالیاتی از نمایندگان مقرر شد در آینده عالوه بر اعضای فعلی کمیته های تأمین ا

 اتاق در هیئتهای مالیاتی و تأمین اجتماعی بعنوان اعضا کمیته های مذکور دعوت بعمل آید.

 - هیأت رئیسه کمیسیون

 تاریخ/ دستور جلسه بعد

 جلسه آتی کمیسیون بیان اخبار -1

ه ها و پیگیری مصوبات جلسه گزارش از هیأت های حل اختالف مالیاتی و تأمین اجتماعی توسط مسئولین کمیت -2

 قبل

 جلسه آتی کمیسیون

 جلسه آتی کمیسیون نتیجه گزارش هیأت های حل اختالف و موضوع آموزش و موضوع واردات و صادرات توسط آقای جعفری نسب -3

  (:مدعوین جلسه بعد )مسئولین، کارشناسان، مشاورین

 

 شرح مذاکرات

 

ترم کمیسیون ضمن تبریک سال نو به اعضای حاضر در جلسه، به شرح وظایف و دستورالعمل اتاق درخصوص نحوه در ابتدای جلسه جناب آقای فالح رئیس مح
 حضور و اجراء هیأت های حل اختالف مالیاتی و تأمین اجتماعی اشاره داشتند.
 و آخرین دستورالعمل سازمان امور مالیاتی را قرائت نمودند.ایشان همچنین موضوع مزایای انگیزشی و معافیت از مالیات حقوق را مطرح 

اغل یا شخص که آقای فالح همچنین اشاره داشتند آخرین دستورالعمل حقوق شغل و مزایای مربوط به شغل فقط مشمول مالیات می باشد و مزایای مربوط به به ش
حقوق  معافیت مزایای سازمان امور مالیاتی می باشد که بطور کامل قید گردیده است و 8/1/1401الک آخرین بخشنامه متعلق دارد مشمول مالیات حقوق نیست و 

 متعارف قابل قبول است. بگیران درحد
دستورالعمل معاون رئیس جمهور درخصوص حق بیمه سهم کارگر و کارفرما را قرائت و تأکید نمودند در جهت پرداخت حقوق و پیش نویس رئیس محترم کمیسیون 

 مالک عمل قرار میگیرد. حق بیمه
 شده بود پرداختند.  آوریایشان همچنین به معرفی کتابچه قوانین و مقررات مالیاتی که با همکاری اقای جعفری نسب جمع 

کمیته ها  چهارشنبه آخر هر ماه تأیید شد، همچنین تقویم زمانبندی جلساتسپس در خصوص تقویم زمانبندی جلسات کمیسیون از اعضاء نظرسنجی شد و روز 
 یکشنبه آخر هر ماه اعالم شد.

و موضوع معافیت اشخاص حقوقی که با ارائه دفاتر مشمول نرخ صفر خواهد شد اشاره  81آقای ابراهیمی مسئول دبیرخانه کمیسیونهای تخصصی اتاق نیز به ماده 
 داشتند.

رأی دیوان در مورد اشخاص حقوقی که با ارائه دفاتر معافیت شامل می شوند در ادامه آقای جعفری نسب مسئول محترم کمیته امور مالیاتی کمیسیون درخصوص 
 اشاره داشتند.

ان هیأت های حل ایشان همچنین به ارائه گزارش عملکرد کمیته مالیاتی پرداختند و خواستار ارائه مسائل و مشکالت از طرف اعضای کمیسیون و اعضای نمایندگ
 اختالف مالیاتی جهت پیگیری شدند.

مهندسی اتاق همدان درخصوص مسائل تأمین اجتماعی و تسویه حساب های تأمین اجتماعی اظهار نمودند ترتیب  چنین آقای درویشی رئیس محترم کمیسیونهم
 پرداخت کفایت می کند و دستورالعمل های صادره و مغایر با موضوع بوده و پرداخت مالک می باشد.

 بتوان دفاع نمود. زایای کارگران براساس مدرک و مستندات انجام شود تا در محاکم حقوقی و هیأت های حل اختالفوی افزود: اطالع رسانی پرداخت حقوق و م
مطرح و تأکید نمودند بستن قرارداد حتی االمکان در را  یسپس در ادامه آقای مددیان مسئول کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون درخصوص نحوه انعقاد قرارداد موارد

 انجام شود.اداره کار 
 در پایان جلسه پیشنهاد تهیه و تنظیم کتابچه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی با همکاری آقای مددیان مطرح شد.


