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 0099ساعت: 5/5/1411تاریخ: 2 شماره جلسه:

 نفر آنالین 6 -نفر حضوری 8تعداد حاضرین:  سالن جلسات اتاق همدان و آنالین مکان:

 جناب آقای علی اکبر فالح رئیس:

 

 جناب آقای فرخ احمدی دبیر:

 دستور جلسه

 ن اخبارابی -1

 صوبات()قرائت صورتجلسه قبل به منظور پیگیری م گزارش هیأت رئیسه -2

 مذاکره درمورد قانون مالیاتی -3

 مذاکره در مورد ابالغهای الکترونیکی اداره کار -4

 نیازسنجی دوره های آموزشی مرتبط با کمیسیون -5

 طرح و بررسی مشکالت اعضای کمیسیون -6

 مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 

منظور شده در  بررسی ترکنش های مالیاتی اشخاص که در اداره مالیاتی به عنوان قرینه

حالیکه اصل ابراز و اظهار مؤدی می باشد رفتار کاربران مالیات به شیوه دیگری است پیشنهاد 

و راهکار جلسه ای با حضور مدیریت کل مالیاتی و تجزیه و تحلیل تراکنش ها با توجه به 

 .بخشنامه ها و رأی دیوان بررسی شود و نتیجه در جلسه آتی گزارش گردد.

ه جعفری آقای شیروی 

نسب مسئول کمیته 

 امور مالیاتی

21/5/1411 

2 

بررسی کیفیت کار اعضاء و هیأت حل اختالف مالیاتی مالک صدور آراء می باشد و مقرر 

 گردید گزارش اعضاء هیئت ها تا یک ماه پس از صدور رأی به دبیرخانه اتاق ارائه گردد.

اعضای نمایندگان 

هیأت های حل 

 اختالف

یک ماه پس از 

 دور آراءص

3 

انشاء آرای حل اختالف مالیاتی بررسی و مقرر شد تا حد امکان آراء در همان جلسه تشکیل 

شده انشاء و تحریر و در نهایت در پیش نویس تهیه و مشورت الزم صورت گیرد تا موقع 

 امضاء آراء متن آراء با نظر مشورتی هماهنگ باشد.

اعضاء نمایندگان 

هیأت که در جلسه 

 رند.شرکت دا

 به صورت مستمر

4 

قانون مالیاتهای مستقیم طرح و بررسی که  115ماده  7موضوع اعمال معافیت مقرر در تبصره 

مورد رسیدگی آن تسویه حساب مال قبل می باشد که مقرر شد با هماهنگی اداره مالیاتی و 

یا جلسه ای با مدیریت تجزیه و تحلیل شود آیا ترتیب پرداخت تسویه حساب می باشد 

 پرداخت نقدی.

 جعفری شیرویه آقای

 کمیته مسئول نسب

 مالیاتی امور

21/5/1411 
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5 

موضوع بخشودگی جرائم تءمین اجتماعی بررسی و مقرر شد جهت اخذ نتیجه گیری الزم 

 صورت گیرد.

آقای محمدرضا 

مددیان مسئول 

کمیته تامین 

 اجتماعی

 

21/5/1411 

6 

هی از نحوه اجرای مقررات مالیاتی مقرر شد جزوه جهت اطالع و اقدام اشخاص حقوقی و آگا

 ای تهیه و تکالیف و مقررات مرتبط در اختیارمؤدیان قرار داده شود.

 جعفری شیرویه آقای

 کمیته مسئول نسب

 مالیاتی امور

 بطور مستمر

 تاریخ دستور جلسه بعد

  بیان اخبار-1

 گزارش و قرائت صورتجلسه قبل جهت پیگیری مصوبات-2

 

 

  طرح مسائل و مشکالت اعضای کمیسیون -3

 مالیاتی آقای جواهری سرپرت هیأت های حل اختالف (:مدعوین جلسه بعد )مسئولین، کارشناسان، مشاورین
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 شرح مذاکرات

ر گزارش کلی در ابتدای جلسه جناب آقای فالح رئیس محترم کمیسیون و نایب رئیس اتاق همدان ضمن خوش آمدگویی و تبریک اعیاد قربان و غدی

 از امور مالیاتی و تامین اجتماعی ارائه دادند.

ت حل اختالف برگزار شده که انتخابات هیأمدیرکل کار  ایشان درخصوص مسائل کار و تامین اجتماعی افزودند که جلسه ای با آقای توصیفیان

 7و مسائل و مشکالت قانون کار اعم از ماده  ذاری در سامانه کارچگونگی ثبت نام و بارگ ط کار و شکایت کارفرما و کارگر ومطرح و نیز سامانه رواب

مورد بررسی قرار گرفته است و مقررشد نشستی با نماینده تامین اجتماعی  نفر  5معافیت کارگاههای 11ماده  -قائم مقامی 12ماده  -قانون قراردادها

 جهت پیگیری مصوبات قبلی شورای گفتگو انجام گردد.

فرخ احمدی دبیر تخصصی کمیسیون مالیاتی اخبار و گزارشات جلسات قبل و مصوبات کمیسیون و کمیته امور مالیاتی را قرائت نموده و سپس 

که مهلت تسلیم آن تیرماه بود به دلیل وجود یماری کرونا تسلیم و ارائه اظهارنامه اشخاص  1311گزارش دادند که تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 

 تمدید شده است. 1411تا پایان مردادماه  1311صاحبان امالک اجاری سال حقوقی و 

شکیل مقرر گردید که جلسه ای جهت نحوه ابالغ صحیح اوراق مالیاتی و خصوصا دعوتنامه های هیأت حل اختالف و ابالغ قانونی در اداره مالیاتی ت

 مالیات پس از پایان جلسه تا یک ماه گزارش ها به دبیرخانه اتاق ارسال نمایند.شود. کمیته امور مالیاتی مصوب نموده که گزارش اعضای حل اختالف 

 در مشورتی نظر با آراء حداالمکان تا گردید مقرر و مطرح را مطالبی رأی انشاء درخصوص همدان اتاق کمیسیونهای دبیرخانه مسئول ابراهیمی آقای

 .گردد انشاء و تحریر جلسههمان 

لی و است مؤدی اظهارنامه و ابراز مالک بخشنامه آخرین طبق نمودند اظهار مالی های تراکنش درخصوص کمیسیون محترم رئیس نایب المعی آقای

 تامین سازمان و مالیاتی امورنماینده ای از سازمان  دعوت ارتخواس ایشان رفتار بدنه مالیاتی شیوه دیگری است که نیاز به اصالح دارد همچنین  

شدند و مقرر  المجلس فی و اظهار داشتند که نحوه رای گیری دارای اشکال است و تاکید بر انشاء رأی شدند کمیسیون یبعد جلسه در اجتماعی

 گردید امضاء آراء ابتدا از نماینده اتاق شروع شود و بقیه اعضاء بعدا امضا نمایند.

سال قبل به % افزایش درآمد ابرازی نسبت 11قانون به ازای هر  قانون مالیاتهای مستقیم را مطرح نمود که طبق 115ماده  7احمدی موضوع تبصره 

سال قبل تسویه حساب  بررسی در این خصوص و اظهارات آقای المعی شرط استفاده از معافیتمالیاتی تخفیف نرخ اعمال گردد و بحث و یک واحد 

تی در جلسه کل مالیامی باشد در صورتیکه ادارات مالیاتی تقسیط و پرداخت اقساطی را تسویه حساب تلقی نکرده که مقرر شد موضوع با مدیریت 

 آتی بررسی و تجزیه و تحلیل گردد و نتیجه در جلسه آتی گزارش گردد.

نمایندگان اتاق می و دولت می باشند لذا  انحافظ حقوق مؤدیهای حل اختالف هیأت اظهار داشتند  امور مالیاتی  عضو کمیسیونبهمنی خانم 

 جهت آراء و تحریر آن درنظر گرفته شود. و در متن آراء انشاء گرددو دقت بیشتری نظور را مظهار نظر حقایق در ابایست 

ارزش افزوده موضوع اخذ مالیات از قانون جدید اظهار داشتند  مالیات ارزش افزوده درخصوص اتاق سئول کمیته امور مالیاتی آقای جعفری نسب م

مالیات و عوارض اخذ فروش طال ال از کل حبه نموده و از کل فروش دیگر مالیتی اخذ نمی گردد در حالیکه تامنوط به اجرت ساخت طالفروشان را 

ی آمار به ادارات میلیارد تومان از طریق واحد پولشوی 5ش مشکالت مودیان شده است درخصوص تراکنش های مالیاتی باالی می گردد و موجب کاه

از این موضوع بی اطالع هستند که الزم است قبل از صدور از مودی دعوت نمایند و ارسال و ادارات اقدام به صدور برگه می نمایند و مودیان 

از سایر حسابهای غیرمرتبط جدا و به اداره مالیاتی اعالم نمایند درخصوص اطالع بایستی حساب تجاری خود را مستندات ارائه نماید و مودیان 

 ای تهیه و به اطالع مودیان برسد .لیاتی و تکالیف مقرر جزوه رسانی به مودیان موضوع مقررات و آئین نامه ها و قانون ما

داشتند رأی دیوان و بخشنامه غیر از درنظر گرفتن کل تراکنش ها باشد و می تواند قرینه باشد که نیاز ملک اصلی درخصوص تراکنش ها اعالم آقای 

 د.دارد و در جلسه آتی مطرح خواهد ش بررسی به

 با ذکر صلوات خاتمه یافت.جلسه 
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