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 2 از 1 صفحه

 08:30ساعت: 24/05/1401 تاریخ: 12 شماره جلسه:

 نفر21 تعداد حاضرین: همدانسالن جلسات اتاق  مکان:

 علی اکبر فالحجناب آقای رئیس:

 خانم سهیال بیاض فر دبیر:

 دستور جلسه

 روز اخبار بیان -1

 اجتماعی تأمین و مالیاتی اختالف حل کمیسیونهای نمایندگان مشترک جلسه در طرح جهت مطروحه مسائل بررسی -2

  نمایندگان حضور منظور به جلسه تشکیل از قبل ساعت 24 هیئتها دبیرخانه هماهنگی لزوم بررسی -3

 هیأت در اجرائی دستگاه نماینده یا و 1 بند نماینده فقط نه قرار صادرکننده هیأت سوی از قرارها بودن مقصود به کافی تأیید لزوم -4

 موارد سایر -5

 

 اتمصوب

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 

مقرر شد نمایندگان اتاق در هیأت های حل اختالف مطالب قابل طرح در جلسه با قضات را 

 اعالم نمایند. به دبیرخانه کمیسیونها به صورت مکتوب

 هیأت در اتاق نمایندگان

 اختالف حل های

 دبیرخانه کمیسیونها

05/06/1401 

2 

ی مومنعلی خزائی مبنی بر عدم دعوت نمایندگان هیأتها در مقرر شد باتوجه به اظهارات آقا

 جلسات این موضوع پیگیری و نتیجه امر اعالم شود.

 05/06/1401 هیأت رئیسه کمیسیون

3
 

 27/05/1401 دبیرخانه کمیسیونها مقرر شد اطالعیه مالیات خودرو و ملک در شبکه مجازی به اعضاء اطالع رسانی شود.

4
 

 برای اجتماعی تأمین حسابرسی مؤسسه درخصوص اینکه  معصومی آقایطبق اظهارات 

، مقرر باشند داشته کارگاهی کد خریدها این که اند نموده اعالم شرکتها، فاکتور خریدهای

به در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و بررسی جهت طرح  و مشکل شد این موضوع

 صورت کتبی از آقای معصومی دریافت شود.

 ورای گفتگودبیرخانه ش

 هیأت رئیسه کمیسیون

 آقای معصومی

05/06/1401 

5
 31/05/1401 دبیرخانه کمیسیونها انجام شود.پایانه های فروشگاهی مقرر شد اطالع رسانی الزم درخصوص سامانه صندوق  

 تاریخ/ دستور جلسه بعد

  بیان اخبار -1

  یاتمال دریافت موضوع در خودرو و امالک گذاری ارزش چگونگی بررسی -2

  (:مدعوین جلسه بعد )مسئولین، کارشناسان، مشاورین
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 2 از 2 صفحه

 شرح مذاکرات

 

گفتگوی دولت در ابتدای جلسه جناب آقای فالح رئیس محترم کمیسیون اشاره داشتند به حضور ریاست محترم جمهوری در استان و سپس گزارشی از جلسه شورای 

 ین اجتماعی برگزار شده بود ارائه دادند.و بخش خصوصی که در هفته گذشته با محوریت مسائل تأم

مورد باقی مانده در جلسه  4مورد رسیدگی شد و  8مورد درخصوص مسائل تأمین اجتماعی در جلسه شورای گفتگو مطرح شد که به  12آقای فالح خاطرنشان ساخت 

 آتی شورای گفتگو بررسی می شود.

 -4مؤدی در جلسه الیحه دفاعیه همراه داشته باشد  -3ت اظهارات کارفرمایان در هیأت های حل اختالف بحث ثب-2 17و  16ماده  -1من جمله از موارد مطروحه: 

 تأیید قرارهای تیپ با پیمانکاران -6قانون تأمین اجتماعی در انتخاب هیأت حل اختالف 44و  43ماده  -5ابالغ الکترونیکی 

اهری درخصوص عدم حضور نمایندگان در جلسات رسیدگی که این امر منجر به اطاله دادرسی در صدور رأی رئیس محترم کمیسیون در ادامه با اشاره به نامه آقای جو

 می شود، خواستار حضور نمایندگان اتاق در جلسات شدند.

صادرکننده قرار ایشان افزودند در هیأت ها قرار برای تحقیق و بررسی بیشتر صادر می شود که نتیجه توسط مأمورین سازمان اعالم می شود، درصورتیکه هیأت 

مقصود بودن را تأیید می کند و جلسه هیأت مطرح شود.درحال حاضر نماینده سازمان کافی به آن در بایستی گزارش محقق کافی به مقصود بودن را تأیید کند بعد از 

 داخل هیأت مطرح می کند در صورتیکه هیأتی که قرار را صادر می کند باید کافی به مقصود بودن را تأیید کند.

 آقای فالح همچنین به موضوع حق بیمه رانندگان اشاره داشتند.

 از شروع جلسه شدند. ساعت قبل 24ایشان خواستار یادآوری جلسه به نمایندگان هیأت های حل اختالف 

 سال از پرداخت مالیات معاف می باشند. 5رئیس کمیسیون اعالم نمودند بیمارستانها به مدت 

 کمیسیون شدند.وی با اشاره به ارسال نامه تأکید برحضور نمایندگان هیأتها در جلسات کمیسیون مالیاتی خواستار حضور پررنگ اعضای نمایندگان در جلسات 

ه یمی مسئول دبیرخانه کمیسیونهای تخصصی اتاق همدان موضوع عدم پذیرش آراء دیوان را مطرح کرد که از طریق ادارات مربوطه اعالم می شود کسپس آقای ابراه

 باید از طریق باالترین مقام آن دستگاه اعالم شود و این درحالی است که آراء دیوان الزم االجراست.

 تخصیص پرونده ها به نمایندگان مربوطه و تحریر دفاعیه رأی مؤدی در هیأت شدند.آقای ابراهیمی همچنین پیشنهاد دقت در 

 اظهار نمودند شرکتهای دولتی از گذشته می توانستند تأیید ارزیابی انجام دهند و مازاد تأیید ارزیابی معاف از مالیات است. در ادامه آقای المعی نایب رئیس کمیسیون

 افی به مقصود بودن آراء توسط هیأت احراز شود و حق مؤدی است که قرار به او ابالغ شده باشد.نایب رئیس کمیسیون افزود بحث ک

نفر اعضای هیأت حاضر باشند و جلسه رسمیت پیدا کند بعد به پرونده مؤدی ورود پیدا کنند، همچنین مؤدی حضور در جلسه  3وی گفت در بحث دفاعیات باید هر 

 حضور دفاعیه ایشان با دقت و وسواس بررسی شود.حضور داشته باشد و درصورت عدم 

 ایشان همچنین خواستار تشکیل یک نظام برای حسابداران شدند.

کمیته امور مالیاتی اعالم نمودند رفع تعهد ارزی تا شهریورماه تمدید و استرداد مالیات بر ارزش افزوده یک ماه بعد از سپس آقای جعفری نسب مسئول محترم 

 باید برگردد و رفع تعهد مؤکول شده است به برگشت ارز تا استرداد شود. 1401رداخت شود و کلیه ارز سال صادرشدن باید پ

 درصد می شوند. 5تا  1میلیارد تومان مشمول قانون مالیات  10میلیارد تومان و ملک باالی 1ایشان همچنین خاطرنشان ساختند خودرو با قیمت باالی 

 اه)زمان جلسه( از طرف دبیرخانه هیأت های حل اختالف را مطرح نمودند.آقای نهاوندچی هم ابالغ اشتب

 اشند.آقای معصومی هم گفت مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی درخصوص خریدهای فاکتور شرکتها، اعالم نموده اند که این خریدها کد کارگاهی داشته ب

  
 

 
 


