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 3 از 1 صفحه

 10:00ساعت: 28/06/1401 تاریخ: 13 شماره جلسه:

 نفر 24 تعداد حاضرین: اتاق بازرگانی مالیرسالن جلسات  مکان:

 علی اکبر فالحجناب آقای رئیس:

 جناب آقای فرخ احمدی دبیر:

 دستور جلسه

 پرسش و پاسخ مسائل مالیاتی، تأمین اجتماعی و نحوه تنظیم الیحه دفاعی -1

 مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول حشر

1 

جهت تعیین درآمد  مقرر مالیاتی توسط مؤدیان انجام تکالیفتوصیه فعالین اقتصادی مالیر به 

 طبق توضیح در جلسهمالیات واقعی و  واقعی

 28/07/1401 نمایندگی اتاق مالیر

2 

تا مقرر شد چنانچه فعالین اقتصادی مالیر مسائل و مشکالتی دارند به کمیسیون ارائه نمایند 

 در صورت نیاز به طرح در شورای گفتگو اقدام الزم بعمل آید.

 

 28/07/1401 نمایندگی اتاق مالیر

 28/07/1401 آقای مددیان  اجتماعی تأمین مقررات کتابچه تنظیمتأکید بر  3

4 

درخواست اعالم مسائل و مشکالت روابط کار جهت پیگیری آنها و طرح در جلسه ایکه قرار 

 تعاون، کار و رفاه اجتماع تشکیل شود. است با مدیرکل

 هیأت رئیسه

 دبیرخانه کمیسیون

 نمایندگی اتاق مالیر

28/07/1401 

 تاریخ/ دستور جلسه بعد

  بیان اخبار -1

  رسیدگی به درخواست اعضای حاضر در جلسه شهرستان مالیر -2

  گزارش تنظیم دفترچه مقررات تامین اجتماعی توسط آقای مددیان -3

  (:بعد )مسئولین، کارشناسان، مشاورین مدعوین جلسه

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 3 از 2 صفحه

 شرح مذاکرات

 

ضمن تشریح معافیت های مالیاتی و پایانه های فروشگاهی  همدان اتاق مالیات کمیسیون رئیس فالح اکبر علیدر ابتدای جلسه جناب آقای 
 توضیحاتی را در این خصوص ارائه نمودند.

 در:  داشت اظهار بکنند، روز اطالعات به مجهز را خود باید اقتصادی فعاالن و نیست مسئولیت رافع ونقان به جهل اینکه بر تاکید با آقای فالح
 شده است. برگزار...  و اجتماعی تامین و مالیاتی مسائل مورد در سال در آموزش ساعت نفر هزار ۱۰ تا هفت از بیش استان
 تمام برای مهم کمیسیون یک مالیاتی کمیسیون اینکه بر تاکید با  گردید برگزار مالیر شهرستان در که مالیاتی کمیسیون در فالح اکبر علی

 .است شده صادر مالیاتی بخشنامه ۱۳۰ تاکنون سال ابتدای از: کرد اظهار است، اقتصادی فعاالن
 ادامه شود، می انجام سال ۱۰ تا پنج مدت برای مالیاتی های معافیت ها فعالیت از برخی در اینکه به اشاره با مالیاتی های معافیت با رابطه در وی
 .باشند نامه اظهار و ثبت قانونی، دفتر دارای باید هم شوند می معاف مالیات از که هایی کار و کسب: داد

 و ماه ۴ از بعد تاسیس تازه های کار و کسب برای دفاتر داشتن اینکه به اشاره با درآمد بر مالیات با رابطه در همدان بازرگانی اتاق رئیس نایب
 .است اقتصادی فعال فعالیت گویای دفاتر این: افزود است، ضروری...  و سال یک
 مشخص قرار عنوان و ها تخصص باید ابتدا کنند، می صادر هیات اعضای که قراری در اینکه بیان با بدوی هیات در قرار صدور با رابطه در وی

 .شود تایید صادرکننده قرار هیات خود توسط قرار مقصود شدن حاصل و قرار جامان موضوع باید قرار صدور از بعد: کرد اضافه شود،
 و کرد اشاره آینده در مشکالت و مسائل پیرامون مالیاتی امور اداره با اتاق در هیأت های رسیدگی نمایندگان نشست برگزاری به آقای فالح

 تولید موانع رفع برای ها کار و کسب و اقتصادی فعاالن مسائل و مشکالت هب رسیدگی برای مجموعه دو قانون براساس ها استان در: داد ادامه
 .دارد وجود
 رسیدگی تسهیل ستاد کار: افزود شود، می تشکیل هفته هر که است تسهیل ستاد تولید موانع رفع برای ها مجموعه از یکی اینکه به اشاره با وی
 در را خود دادخواست ،داشته باشد اجرایی دستگاه هر با مشکلی اقتصادی فعال یا یتولید واحد هر و است انفرادی خاص و مشکالت موارد به

 رسیدگی می شود. تسهیل ستاد در بعد و کنند می ثبت ستاد تسهیل سامانه
 صورت به جلسه نتیجه: افزود شود، می برگزار تسهیل ستاد کارشناسی جلسه یک ابتدا اینکه بیان با همدان استان بازرگانی اتاق رئیس نایب

 مصوب جلسه آن در و بررسی استاندار حضور با کارگروه در اجرایی قابلیت و شدن اجرایی راستای در مصوبه و شود می کارشناسی خاص
 .است قاطع مصوبه چراکه دهد انجام را کار باید نظر مورد دستگاه مصوبه براساس و شود می
رفع مشکالت : کرد اضافه است، زدایی مقررات مسائل یکسری به مربوط خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای اینکه به اشاره با وی

 به مربوط شورا این و شود می مطرح دولت و خصوصی بخش وگوی گفت شورای در...  و یقانون مشکالت بردن بین از و قانون تغییر قانون،
و مورد رسیدگی قرار خواهد  مطرح های باالدستی در کشورنهاد در موضوع نهایت در که است اقتصادی فعاالن همه به مربوط و عام مسائل
 گرفت.

 ممکن فرد یک: داد ادامه است، مالیاتی پرونده  یک دارای ایران در فرد هر و شرکت هر اینکه بر تاکید با همدان بازرگانی اتاق رئیس نایب
 و است حقوقی شخصیت یک شرکت اما شود می تجمیع یاتیمال پرونده همان در او های فعالیت همه و باشد داشته اقتصادی فعالیت چند است

 .دهد انجام حفوقی کار تواند نمی حقیقی شخصیت با مدیرعامل
 ،داده شده قرار اقتصادی فعاالن اختیار در و کرده تهیه کتابچه صورت به را مالیات قانون از ای خالصه بازرگانی اتاق در اینکه به اشاره با وی

 .شوند آشنا هم حوزه این قوانین با اقتصادی فعاالن تا هستیم اجتماعی تامین قوانین مورد در کتابچه یک تهیه صدد در: افزود
 شورای در: افزود اجتماعی تامین برای کارگاه کد درخواست زمینه در  گو و گفت شورای جلسه اخیر مصوبه با رابطه در اینکه به اشاره با فالح
 .نشود ارائه اجتماعی تامین سازمان به کارگاهی کد ها فاکتور برای شد مصوب گو و گفت
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 صورت به ها ابالغ همه و شود نمی انجام رسان نامه و کتبی صورت به دیگر ابالغی هیچ: شد آور یاد الکترونیکی های ابالغ زمینه در وی
 .شود می انجام الکترونیکی
 داشت اظهار مالیاتی کمیسیون رئیسه هیئت و اتاق مسئولین به دممق خیر ضمن مالیر شهرستان بازرگانی اتاق مسئول بهرامی سپس حمید

 در که گردید مرتفع زیادی حد تا مالیاتی کمیسیون رئیسه هیئت های پیگیری و درایت با که بود جاری شهرستان در مهمی مالیاتی مشکالت
 بود. بقهسا بی مالیر شهرستان اقتصادی فعالین از خصوصی بخش پارلمان مالیاتی دفاع  سابقه

 آنچه و است داشته موثر حضور گردیده برگزار شهرستان در که مالیاتی جلسه ۱2۰ از بیش  در تاکنون  مالیر اتاق ساخت نشان خاطر وی 
 است. مثبت ممیزهای افزایش ضرورت  است تاکید مورد

  بوده اخیر ادوار مدیران بهترین از  شهرستان مالیاتی  مدیر افزود مالیر مالیاتی مدیر های مساعدت از تقدیر ضمن مالیر شهرستان اتاق مسئول
 .است آورده بعمل اقتصادی فعالین با را مساعدت و همکاری نهایت و بوده

 است موظف حقیقی شخص هر ۱۷۷ ماده طبق اینکه بیان با ادامه در نیز همدان استان بازرگانی اتاق مالیاتی امور مشاور نسب جعفریآقای 
 کرد شروع را خود کار اینکه از بعد اقتصادی فعال یک: کرد اظهار دهد، تشکیل پرونده مالیاتی امور در خود اقتصادی عالیتف از پس ماه چهار
 .باشد داشته قبل سال برای را خود مالیاتی اظهارنامه تا دارد فرصت ماه چهار تا سه آن از پس و کند کار مالیاتی سال یک باید

 کند، استفاده معافیت آن از تواند می باشد گرفته نظر در معافیتی او کار و کسب و اقتصادی فعال برای قانون اگر اینکه بیان با نسب جعفری
 .کند پرداخت مالیات باید کرده آغاز را خود کار که روزی از اقتصادی فعال نگیرد نظر در معافیت قانون که صورتی در: داد ادامه
 و ها شهرستان رئیس که مالیاتی کنند می تصور همه: افزود است، درصد 2۵ آن سقف و درصد ۱۵ مالیات دریافت حداقل اینکه بیان با وی

 و دارند واریز اجازه فقط مدیران و است ملی بانک در ها مالیات تمام اما مسترد نمایند، توانند می اشتباه صورت در را کنند می وصول کل مدیران
 از سازمان مالیاتی کل کشور قابل استرداد می باشد. ولی با درخواست اداره ندارند برداشت اجازه

 ضریب مالیر شهرستان در داریم انتظار: کرد تاکید مالیات زمینه در آموزش موضوع به رابطه در همدان استان بازرگانی اتاق مالیاتی امور مشاور
 .برود باال...  و صادرات ارزی، مالیاتی، مالی، مسائل برای آموزش

 برای افزوده ارزش بر مالیات: داد ادامه بدهد، مالیات باید باید میزان چه که شده مشخص شود می کشور وارد کاالیی وقتی کهاین بیان با وی
 .است معاف دارو

 خواهد تعریف نامه اظهار او برای سیستم باشد نداشته کتاب و حساب و ندهد نامه اظهار کسی اگر آینده سال از اینکه بر تاکید با نسب جعفری
 ممیز صورت این در و کند می محاسبه را مالیات مشمول درآمد سیستم باشد، نداشته داریحساب مدارک کسی اگر آینده سال از: افزود کرد،
 .بکند تواند نمی تصرفی و دخل
 اقتصادی فعاالن: کرد یدتاک داشت، خواهیم تشخیص برآورد مالیات بلکه داشت نخواهیم الراس علی مالیات آینده سال از اینکه به اشاره با وی

 .نکنند تجاری حساب وارد را خود شخصی حساب
ند مسائل و راهکارهای مالیات در جهت تحریر صحیح دفاتر مورد توجه قرار تهمچنین آقای المعی نایب رئیس محترم کمیسیون تأکید داش

 گیرد و مؤدیان تکالیف خود را به صورت صحیح انجام دهند.
خواستار افزایش اطالعات مؤدیان نسبت به مسائل  و درآمدها، هزینه ها اتی،مستندات در بررسی های مالیرائه ایشان همچنین درخصوص ا

 مربوطه شدند.
درخصوص حل مسائل و مشکالت حضار در جلسه در رابطه با تأمین اجتماعی، امورمالیاتی و روابط کار سواالتی مطرح گردید که در جلسه 

 محترم به آنان پاسخ و ارائه طریق گردید. توسط هیأت رئیسه و مشاورین
  

 


