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دستور جلسه
پیش از دستور جلسه:
جلسه با قرائتت ییتاتی از متالم اج مجیتا یشتاز شتا ستس

علتی اصتجر جمعته ای رئتی

بخش خصوصی استان سمنان ضمن خیرمقتام بته حرتار و تستلیت ایتام اقتاام عاجتل رئتی

اتتاق و دبیتر شتورای گفتیتوی دولتت و
قتوه قرتائیه را ااتر گتیار ارزیتابی و

بیان داشت  :در دادگاه های مختلف میفری  ،زمانی مه دعتاوی شترمت هتا متورد بررستی قترار متی گرفتت شتخم متایر عامتل بایتا
در دادگاه حرور می یافت ولی هم اینت

بتا دستتور رئتی

قتوه قرتائیه مته بصتورت بخشتنامه ابتالش شتاه استت  ،نماینتاه قتانونی

مایرعامل و یا ومیل می توانا در دادگاههای ذیصالح حرور بیابنا و مراحل قانونی را انجام باهنا
وی ادامه داد  :تا جایی مه الزام قطعی متایرعامل توستد دادگتاه محترز نشتاه باشتا نماینتاه قتانونی و یتا ومیتل متی توانتا امتورات
قرایی را به انجام برسانا
رئی

اتاق سمنان ادامته داد  :مجلت

در یستتانه تصتوین قتانون مالیتات بتر ارزش افتزوده متی باشتا جتا دارد نماینتاگان بته ایتن

مهم توجه ویژه داشته باشنا ،
جمعه ای خاطر نشان مترد  :اجترای درستت قتانون مالیتات بتر مصترا متی توانتا مستائلی هماننتا  ،واستطه گتری  ،قاچتاق متاو و
دییر موانع مبتالبه را برای همیشه حل بنمایا
علی اصجر جمعه ای معتقا است اجرای دقیق مالیات بر مصرا می توانا شفافیت وزم را در فرای مسن مار به وجود بیاورد
رئی

اتاق سمنان ادامه داد  :اجرای شلد قتانون مالیتات بترارزش افتزوده تتا منتون ضتربات جبتران ناپتییری را بتر بانته تولیتا وارد

نموده است  ،دولت مردان در اجرای این قانون متواردی را مستتینی نمودنتا  ،تتا ینجتا مته دولتت قبلتی و فعلتی نتوانستته انتا اجترای
درست این قانون را عملیاتی بنماینا ،
جمعه ای تصتری مترد  :ستالها از اجترای یزمایشتی ایتن قتانون متی گتیرد  ،صتناوق هتای فتروش در امیتر فروشتیاه هتای خترد ،
متوسد و بزرگ در دسترس میباشا جا دارد مه نظام مالیاتی هر چه سریع تر خود را با این زیرساخت ها تطبیق باها
دستور جلسه:
 -0بحث و بررسی درخصوص مستینیات دین اشخاص حقوقی
 -2بحث و بررسی درخصوص نحوه اجرای بنا "و" تبصره  0قانون بودجه 98
 -2ارائه گزارش درخصوص جز  2از بنا ه تبصره  0احکام مالیاتی قانون بودجه  98درخصوص محل اخی مالیات و عوارض
ارزش افزوده واحاهای تولیای و محل استقرار واحا تولیای
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وضعیت حرور و شیاب جلسه
الف -دولت
وضعیت حرور
ردیف

نام و نام خانوادگی

0

یشناگر

2

دمتر عسیری

2

مالکی

4

خلیلی خواه

0

اسودی

0

شنیان

7

میرعماد

8

میومرای

ب -مجل

شورای اسالمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

0

همتی

(حاضر /شاین/

سمت

نام و نام خانوادگی نمایناه

نمایناه)
استاناار (رئی

شورای استانی)

معاون هماهنیی امور اقتصادی و توسعه منابع استانااری
رئی

حاضر
حاضر

سازمان برنامه و بودجه استان

حاضر

مایر مل امور اقتصادی و دارایی استان

نمایناه

سازمان صنعت ،معان و تجارت استان

رئی

مایر مل تعاون،مار و رفاه اجتماعی استان
رئی

سازمان جهاد مشاورزی استان

دبیرممیسیون هماهنیی بان های استان

فوودی

حاضر
حاضر
حاضر
حاضر

وضعیت حرور
(حاضر /شاین/

سمت

نام و نام خانوادگی نمایناه

نمایناه)
سمنان و مهایشهر و سرخه

حاضر

نمایناه مجل

2

حسینی

نمایناه مجل

شاهرود

شاین

2

ماتن

نمایناه مجل

گرمسار

شاین

4

حسن بییی

نمایناه مجل

دامجان

شاین

ج -قوه قرائیه
وضعیت حرور
(حاضر /شاین/

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

0

دارینی

معاون دادگستری استان

حاضر

2

شریف ابراهیمی

دادستان مرمز استان

حاضر

نام و نام خانوادگی نمایناه

نمایناه)
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د -تعاونی و خصوصی(رؤسای اتاق ها)
وضعیت حرور
ردیف

نام و نام خانوادگی

0

علی اصجر جمعه ای

2

طباطبایی عمیا

2

اخالقی

(حاضر /شاین/

سمت

نام و نام خانوادگی نمایناه

نمایناه)
رئی

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و مشاورزی مرمز
استان
رئی
رئی

حاضر

اتاق تعاون استان

حاضر

اتاق اصناا مرمز استان

حاضر

(مایران عامل شرمت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های تعاونی و خصوصی)
وضعیت حرور
ردیف

نام و نام خانوادگی

0

فرج اله معماری

سمت

(حاضر /شاین/

نام و نام خانوادگی نمایناه

نمایناه)
رئی

هیئت مایره شرمت یریا ترانسفو
شرق

شاین

2

سعیا ترممان دهنوی

عرو هئیت مایره خانه صتعت ،معان سمنان

حاضر

2

بازوی

مایر عامل شرمت سیمان شاهرود

شاین

4

مهای حااد

مایرعامل شرمت نوبر سبز

حاضر

0

رضا طباطبایی عمیا

اتحادیه دامااران استان سمنان

حاضر

رئی

0

سهراب حکیم زاده

رئی

ممیسیون گردشیری اتاق بازرگانی

شاین

7

شهرام پرویز

رئی

انجمن مایران شهرستان گرمسار

حاضر

8

عبااله امبری راد

مایرعامل شرمت عقاب افشان

حاضر

9

منصورعباسیان

دبیر انجمن پسته دامجان

شاین
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هت -شهرداری و شوراها
وضعیت حرور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

0

سیا محما ناظم رضوی

شهردار سمنان

حاضر

2

یلبویه

شورای اسالمی استان

حاضر

رئی

نام و نام خانوادگی نمایناه

(حاضر /شاین /نمایناه)

توضی  :در جااول فوق (ردیف های الف تا هت) ،در صورت حرور نمایناه به جای عرو اصلی شورا ،موضوع تبصره  0متاده  4دستتورالعمل
اصالحی نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ،در ستون "وضعیت حرور" ،ملمه " نمایناه" درج شاه
و در ستون بعای" ،نام و نام خانوادگی نمایناه" معین گردد
و -اسامی ماعوین و سایر مراجع و دستیاهها
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

0

ذوالفقار خانی

انجمن پیمانکاران

2

سالمتی

مایرمل دفتر هماهنیی امور اقتصادی استانااری

2

بناریبادی

مایرمل دفتر جیب و حمایت از سرمایه گیاری

4

صادقی

مایرمل اداره مل اطالعات استان

0

عظمت

معاون اداره مل اطالعات استان

0

یل بویه

مایرعامل شرمت شهرمهای صنعتی

7

بی نیاز

مایر مل سازمان امور مالیاتی

8

جعفری

اتاق بازرگانی

9

سعااللهی

انجمن مایران سمنان

05

علوی

اتاق بازرگانی

00

نجفی

اتاق بازرگانی
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مشروح میامرات

سس

به اولین دستور جلسه درخصوص مستینیات دین اشخاص حقوقی پرداخته شا

به استناد ماده  24قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ،مستینیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف ت منزل مسکونی مه عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشا
ب ت اااایه مورد نیاز زناگی مه برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی وزم است
ج ت یذوقه موجود به قار احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای ماتی مه عرفاً یذوقه ذخیره می شود
د ت متن و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسن با شأن ینها
هت ت وسایل و ابزار مار مسبه ،پیشه وران ،مشاورزان و سایر اشخاص مه برای امرار معاش ضروری ینها و افراد تحت
تکفلشان وزم است
وت تلفن مورد نیاز مایون
زت مبلجی مه در ضمن عقا اجاره به موجر پرداخت می شود ،مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها باون ین موجن عسر و
حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مایون بوده و باوتر از شأن او نباشا
همچنین در بنا «چ» ماده  25دستورالعمل پیییری اجرای سیاست های ملی اقتصاد مقاومتی در قوهقراییه رؤسای مل دادگستری و
دادستانها مکلف هستنا حسن مورد اقاامات زیر را انجام دهنا:
چ) نظارت ویژه بر فراینا تحقیقات مقاماتی پروناه های اقتصادی به منظور پیشییری از صاور و اجرای نامتناسن قرارهای
تأمینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی ماریفرینان و سرمایهگیاران و توقیف مکان و ابزار تولیا و مواد اولیه و جلوگیری از
فعالیت بخشهای خاماتی یا تولیای ،به منظور پیشییری از اختالل در رونا فعالیتت اقتصتادی از طریتق دادستتان هتای
مربوط
در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در سال رونق تولیا و به منظور حمایت از واحاهای تولیای و جلوگیری از تعطیلی واحاها در
شراید فعلی وزم است هماننا اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی نیز مستینیات دین مشخم شود
یقای شریف ابراهیمی دادستان محترم:
در زمان دریافت تسهیالت از بان
بان

قراردادهای رهنی توسد اشخاص حقوقی امرا میشود مه به استناد ین به بان

اجازه داده میشود

دیون پرداخت نشاه را از مال تحت رهن برداشت منا اما زمانیکه شخم حقوقی محکوم شاه و سنا وزم اوجرا توسد ابت

اسناد مطرح است و بحث توقیف اموال مطرح است میتوان بحث مستینیات دین را رای اشخاص حقوقی مطرح نمود براساس متاده
 088قانون تجارت شخم حقوقی میتوانا دارای ملیه حقوق و تکالیفی شود مه قانون برای افراد قائل است میر حقوق و وظائفی مه
بالطبیعه فقد انسان ممکن است دارای ین باشا ماننا حقوق و وظایف ابوت  -نبوت و امیال ذال  .پ

اگر شخم حقیقی میتوانا در

پرداخت دیون دارای مستینیات دین باشا شخم حقیقی نیز بایا بتوانا از این مستینیات باتوجه به شراید بهره منا شود
اگر قرار است بخش خصوصی زناه بمانا بایا شراید را برایش مهیا منیم باتوجه به اینکه در دستورالعمل پیییری اجرای سیاستت
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های ملی اقتصاد مقاومتی در قوهقراییه نیز پیشییری از صاور و اجرای نامتناسن قرارهای تتأمینی برعهتاه دادستتانها و روستای
دادگستری گیاشته شاه است پسیشنهاد مییردد این موضوع در قالن ی

قانون عملیاتی گردد

یقای نجفی عرو هیئت نمایناگان اتاق:
در ممیسیون اقتصادی دولت درخصوص واایق بانکی ویحه ای در مرحله بررسی میباشا مه شامل دو فصل است در فصل اول ایتن
پیش ن وی

عنوان شاه وقتی عین مالی تحت رهن بان

قرار میییرد تمام منافع مال نیز در رهن قترار میییترد مته ایتن موضتوع

برخالا قانون مانی است و خارج از اختیار متقاضی است در فصل دوم این پیش نوی

نیز اشاره شاه عالوه بر مالی مته در رهتن

قرار میییرد بایا ومالت نامه نیز داده شود مه این مهم برخالا بنا ب ماده  09قانون رفع موانع تولیا میباشا
یقای یشناگر استاناار استان:
تعیین مستینیات دین برای ماشین یوت خد تولیا و مواد اولیه مورد نیاز واحا تولیای مورد تامیا است اما تعیین عرصه و اعیان واحا
تولیای بعنوان مستینیات دین محل پرداخت برخی مطالبات نظیر مطالبات مارگری را دچار مشتکل میکنتا مته وزم استت در ایتن
خصوص بررسیهای بیشتر صورت پییرد بایا قانون به گونه ای تنظیم شود مه بانکها و موسسات مالی را موظف مننا تا به گونته ای
عمل مننا مه موجن توقف تولیا نشود در تمامی موارد شرط فعال بودن واحا تولیای نیز میبایست مانظر قرار گیرد
یقای صادقی رئی

اداره مل اطالعات استان:

حوزه اقتصادی پاشنه یشیل دشمن و بییانیان است همه بایا در راستای رونق تولیا گام برداریم و مشکالت را رفع منیم اداره متل
اطالعات در خامت ملیه دست انارماران و بخش خصوصی جهت رفع مشکالت حوزه بخش خصوصی است امروز بیش از گیشته
نیازمنا تفسیر موسع از قوانین و مقررات توسد دستیاههای اجرایی هستیم لیا بایا از ظرفیت موجود جهت حفت رونتق تولیتا بتا
تعیین مستینیات دین برای اشخاص حقوقی استفاده نمود
یقای میومرای دبیر ممیسیون هماهنیی بانکها:
مبحث مستینیات دین بایا از همه جوانن مورد بررسی قرار گیرد از ینجائیکه منابع بانکی جز بیت المال میباشا ،جهت گردش چرخه
اقتصادی میبایست تسهیالت ارائه شاه به واحاهای تولیای در زمان مقرر به بانکها برگردد لیا در این راستا وزم است بانکها واایق
معتبر دریافت مننا مه در بسیاری موارد از محل اجرای طرح بعنوان وایقه استفاده میشود
درنهایت مقرر گردیا :
اضافه نمودن ی

تبصره ذیل ماده  24قانون نحوه اجرای محکومتی مالی به نحوی مه مستینیات دین شرح ذیل مشتمول اشتخاص

حقوقی گردد :
 -0مواد اولیه مورد استفاده در خد تولیا
 -2ماشین یوت فعال مرتبد با تولیا
همچنین به منظور جلوگیری از تعطیلی بنیاههای تولیای پیشنهاد گردیا:


تعویق اجرائیه ها ی صادره به درخواست بانکها و سازمانهای امور مالیاتی ،تامین اجتمتاعی ،شترمتهای یب ،بترق ،گتاز و
شهرداریها علیه بنیاههای تولیای فعال درصورت تعیین تکلیف ،استمهال و تقسید باهی ها در ستاد تسهیل و رفع موانتع
تولیا استانها
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به دستور دوم جلسه باموضوع بحث و بررسی درخصوص نحوه اجرای بنا «و» تبصره  0قانون بودجه  98پرداخته شا

سس

بنا «و» تبصره  0قانون بودجه  98تصری مینمایا:
•

دولت از طریق اسناد تسویه خزانه ،باهیهای قطعی خود به اشتخاص حقیقتی و حقوقی(تعتاونی ،خصوصتی و متسستات
عمومی شیردولتی(شهرداری ها)) مه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال  0297ایجاد شتاه ،بتا مطالبتات
قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور ،مشروط به پرداخت بیست و پنج درصا( )20۲باهیها به صورت نقای تا مبلغ پنجاه
هتتزار میلیتتارد( )05۰555۰555۰555۰555ریال(موضتتوع ردیتتف دریمتتای  205050جتتاول شتتماره( )0و ردیتتف  48ت
 025555جاول شماره( ))9به صورت جمعی ت خرجی تسویه منا مطالبات قطعی دولت از اشتخاص فتوق التیمر مته در
اجرای بنا «پ» ماده( )2قانون رفع موانع تولیا رقابت پییر و ارتقای نظام مالی مشور مصتوب  0/2/0294بته شترمتهای
دولتی منتقل شاه با باهی دولت به شرمتهای میمور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی(تعتاونی و خصوصتی) از دولتت
بابت طرحهای تمل

داراییهای سرمایهای با باهی اشخاص یادشاه به بانکها و متسسات اعتبتاری شیربتانکی از طریتق

تسویه باهیهای بانکها و متسسات اعتباری شیربانکی به دولت بهوسیله این اسناد قابل تسویه است
اسناد تسویه خزانه بر دو نوعنا:
اسناد تسویه خزانه نوع اول:

اسناد تسویه خزانه نوع دوم:

در شیوه نامه ابالشی نیز شراید اختصاصی مراحل صاور اسناد خزانه برای هر دو نوع اسناد شاه است
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یقای فوودی رئی

خزانه استان:

در چنا سال اخیر دولت جهت مایریت منابع ،نقاینیی و مطالبات و ابزارهای نوین مالی قوانینی را در بودجه ساونه تصتوین نمتوده
است در حاضر شیوه نامه به اداره مل اقتصاد و دارایی ابالش نشاه است ولی نامه ای به ملیه دستیاههای اجرایی جهت اعالم میزان
باهی و طلن ارسال شاه است از  82دستیاه اجرایی  22دستیاه اجرایی مه در حاود 255میلیارد تومان باهی احصا شاه است
وزم به ذمر است در اسناد خزانه نوع اول  20درصا باهی بایا نقاا پرداخت شود همچنین اسناد خزانه نتوع اول طرحهتای تملت
سرمایهای و نوع دوم هزینه ای و تمل

سرمایهای را شامل میشود

انجمن پیمانکاران(یقایان اسکناری و ذوالفقارخانی):
جامعه پیمانکاران در این حوزه دچار مشکالت متعادی است
 -0سازمان مالیاتی به محض اعالم باهی ،بازه زمانی محاودی درخصوص تعیین تکلیف باهی مشخم مرده مته در صتورت
عام پرداخت یا مشخم نبودن شیوه پرداخت باهی در بازه زمانی تعیین شاه ،حسابهای بانکی و متراودات اداری دچتار
مشکل میشود در سال گیشته دستورالعمل در بازه زمانی مشخم شاه برای پرداخت باهی ابالش نشاه و عمال پیمانکاران
باهی خود را پرداخت نموده و موفق به تهاتر نشانا
 -2درخصوص تهاتر باهی با بانکها نیز محاودیت تعااد بانکها و محاودیت زمانی وجود داشت مه باتوجه به ابالش دیرهنیام
دستورالعلها زمان امکان تهاتر وجود نااشت
 -2سیکل اداری طوونی مات نیز یکی از عوامل از دست رفتن فرصتها جهت تهاتر باهی هاست
در نهایت به منظور پایش مستمر اجرای دستورالعمل میمور مقرر گردیا جلسه ای با حرور نماینتاگان اقتصتاد و دارایتی ،ستازمان
مایریت و برنامهریزی ،اتاق بازرگانی و سایر دستیاههای اجرایی مرتبد تشکیل و موضوع مورد بررسی قرار گیرد
همچنین مقرر گردیا انجمن مایران صنایع استان ،انجمن پیمانکاران و انجمن تولیامنناگان قطعات خودرو ،قتانون و دستتورالعمل
ابالشی درخصوص تهاتر را به اعرای خود اطالع رسانی نماینا
در ادامه به سومین دستور جلسه درخصوص جز  2از بنا ه تبصره  0احکام مالیاتی قانون بودجه  98درخصوص محل اخی مالیات و
عوارض ارزش افزوده واحاهای تولیای و محل استقرار واحا تولیای پرداخته شا
به استناد بنا ه تبصره  0احکام مالیاتی بودجه  ،98محل اخی مالیات و عوارض ارزش افزوده واحاهای تولیای محل استتقرار واحتا
تولیای است براساس گزارش سازمان امور مالیاتی مکاتبات وزم به بخش خصوصی به منظور اجرایی مردن قتانون فتوق صتورت
گرفته است لیکن هنوز تعاادی از واحاهای بزرگ استان نسبت به پرداخت عوارض ارزش افزوده در سایر استانها اقاام مینماینا مه
وزم است پیییریهای وزم در این خصوص صورت پییرد همچنین پیشنهاد مییردد از ارائه خامات به اینیونه واحاها ممانعت بعمل
ییا
یقای حیاریان معاون ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی:
موضوع میمور در قانون بودجه لحاظ شاه و مکاتبات متعاد در این خصوص صورت گرفته است مه تعاادی از این پروناه ها منتقتل
شاه و تعاادی در دست اقاام است همچنین درخصوص شرمتهایی مه دارای دو مارخانه در دو استان متفاوت هستنا نیز براستاس
قانون عمل میشود
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در ادامه علیرضا یشتناگر استتاناار و رئتی

شتورای گفتیتوی دولتت و بختش خصوصتی استتان خطتاب بته بانت

ماشین یوت خد تولیا در وصتول مطالبتههتای بانت

هتا گفتت :

هتا از واحتاهای صتنعتی بته هتیا عنتوان نبایتا توقیتف شتود و ایتن امتر

خالا مقررات حمایت از صنعتیران است.
وی ختاطر نشتان مترد :در وصتول مطالبتههتا از ستوی بانت هتای عامتل بایتا بته رمتن اشتتجال و تولیتا توجته شتود و نبایتتا
فراینا وصول باهی صنعتیر به بان به تعطیلی واحا تولیای منجر شود.
استاناار سمنان ادامه داد :برای وصتول مطالبته هتا بایتا ین بختش از دریمتا یتا امتالر مته در رونتا تولیتا متاو خاشتهای وارد
نمی منا تمل

شود و در شیراین صورت در این شتراید ستخت اقتصتادی بته هتیا عنتوان روا نیستت مته فشتار بته واحتاهای

صنعتی افزایش یابا.
یشناگر اضافه مرد :باهی دستتیاههتای اجرایتی بته شترمتی هتای خصوصتی و شیرخصوصتی متاهش یابتا و بتا ستاز و مارهتای
اصولی برای رفع این چالش از سوی مسئوون مربوط راهکارهایی اتخاذ شود.
وی تصتتری متترد :رتبتته دوم استتتان ستتمنان در رضتتایتمنای متتردم از عملکتترد متتایران دستتتیاههتتای اجرایتتی نشتتان از
تالش های مارمنان دولت در راستای رونتق تولیتا استت مته بایتا بته رفتع نقتمهتای احتمتالی بترای توستعه و ارتقتای ایتن
جاییاه در سالهای ییناه تالش شود.
استاناار ستمنان گفتت :تمتامی دستتیاه هتای اجرایتی استتان ستمنان براستاس چتارچوب قتانونی و فراقتانونی بترای توستعه
مسن و مار و حمایت از صنعتیران در تالش باشنا.
در ادامتته احمتتا همتتتی نماینتتاه محتتترم متتردم ستتمنان  ،مهایشتتهر و ستترخه در نشستتت شتتورای گفتیتتوی دولتتت و بختتش
خصوصی استان گفت  05 :تا  75درصا از ییتیننامتههتای قتانونی در بختشهتای مختلتف از جملته مستایل صتنعت و تولیتا در
مشور اجرا نشاه است مه بایا رونا موجود اصالح شود.
وی خاطر نشان مرد :اجرا نشان این یییننامه ها بته دلیتل فشتارهای ختارجی و تحتریم و در یت

بختش دییتر مربتوط بته متم

ماری بخش اجرایی بوده است.
نمایناه متردم ستمنان ،مهایشتهر و سترخه در مجلت

شتورای استالمی ادامته داد :در برنامته پتنجستاله ششتم توستعه هتم

شراید به این گونه است مه بسیاری از یییننامهها در این بخش در گام اجرا قرار نیرفته است.
همتی اضافه مرد :در بعری از متوارد وحتات رویته بتین تولیتا مننتاه ،ستامانه متالی و ستامانه متایریتی بترای رفتع مشتکالت
مشور به خصوص در بخش صنعت و تولیتا وجتود نتاارد و ایتن گونته تفستیر متی شتود مته یت
دییر مانع تراشی می منا.

رمتن در برنامتههتای ارمتان

وی تصری مترد :تمتامی ارمتان تولیتا ،منتابع متالی و متایریتی بایتا بتا یکتاییر وحتات رویته داشتته باشتنا و در چتارچوب
قانون و اصالح رویههای اشتباه گیشته برای توسعه روزافزون مشور با وجود فشارهای خارجی گام برداشت.
جلسه راس ساعت  02:25با ذمر صلوات خاتمه یافت
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مصوبات پنجاهمین جلسه شورای گفتیوی دولت و بخش خصوصی مورخ 98/50/22
 -0درخصوص بنا «و» تبصره  0قانون بودجه  98مقرر گردیا:


جلسه ای با حرور نمایناگان اقتصاد و دارایی ،سازمان مایریت و برنامهریزی ،اتتاق بازرگتانی ،صتنایع،
معادن و مشاورزی و سایر دستیاههای اجرایی مرتبد تشکیل و موضوع مورد بررسی قرار گیرد



انجمن مایران صنایع استان ،انجمتن پیمانکتاران و انجمتن تولیامننتاگان قطعتات ختودرو ،قتانون و
دستورالعمل ابالشی درخصوص تهاتر موضوع بنا «و» تبصره  0قانون بودجه  98تبصره را بته اعرتای
خود اطالع رسانی نماینا

 -2درخصوص جز  2از بنا ه تبصره  0احکام مالیاتی قانون بودجه  98درخصوص محل اخی مالیات و عوارض
ارزش افزوده واحاهای تولیای و محل استقرار واحا تولیای مقرر گردیا :


از ارائه خامات به واحاهای تولیای مستقر در استان مه محل اختی مالیتات و عتوارض ارزش
افزوده ینها خارج از استان است ممانعت بعمل ییا



در جلسه ای مشترر با دستیاههای اجرایی مرتبد ،راهکارهایی مه منجتر بته اجرایتی شتان
مصوبه میمور مییردد احصا و اجرا گردد

استانی
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مصوبات پنجاهمین جلسه شورای گفتیوی دولت و بخش خصوصی مورخ 98/50/22

 -0درخصوص مستینیات دین برای اشخاص حقوقی مقرر گردیا :
اضافه نمودن ی

تبصره ذیل ماده  24قانون نحوه اجرای محکومتی مالی به نحوی مه مستینیات دین به

شرح ذیل مشمول اشخاص حقوقی گردد :


مواد اولیه مورد استفاده در خد تولیا



ماشین یوت فعال مرتبد با تولیا

 -2به منظور جلوگیری از تعطیلی بنیاههای تولیای پیشنهاد گردیا:


تعویق اجرائیه های صادره به درخواست بانکها و سازمانهای امور مالیاتی ،تتامین اجتمتاعی ،شترمتهای
یب ،برق ،گاز و شهرداریها علیه بنیاههای تولیای فعال درصورت تعیین تکلیف ،استمهال و تقسید باهی
ها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولیا استانها

ملی
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