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بسمه تعالی
عنوووان جلسووه:کمیته" بررسووی قوووانین موورتب بووا حوووزه بازرگووانی ،صوونعت ،معوودن و کشوواورزی ،بهبووود مسووتمر

رئووویس جلسوووه:جنا آقووووای

محی کسب و کار "

سعید پورآبادی

محل جلسه :اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی/بجنورد

تاریخ جلسه99/80/21 :

موضوع جلسه:

شماره جلسه0 :

ساعت شروع جلسه28:
ساعت خاتمه جلسه21:

 بررسی پیش نویس الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم درآمدمشمول مالیات ساالنه اشخاص حاصل از فعالیتکشاورزی
-بررسی عدم اجرای ماده  12قانون بهبود محی کسب و کار

جلسه کمیته ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی روز دو شنبه  99/80/21ساعت  28صبح در محل سالن جلسات
اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی بجنورد برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای پورآبادی ریاست محرم اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی بجنورد ضمن خوش آمدگویی به
اعضای حاضر در جلسه وارد دستور کار شدند.
سپس آقای کاویانی رییس محترم کمیسیون کشاورزی اتاق در مورد پیش نویس الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم
درآمدمشمول مالیات ساالنه اشخاص حاصل از فعالیت کشاورزی گفتند با توجه به عدم زیر ساخت مناسب در حوزه
کشاورزی تصویب و اجرای این الیحه موجب ایجاد مشکالت فراوانی در ساختار صنعت کشاورزی خواهد شد.
ایشان افزودند:افزایش تورم و به تبع آن افزایش نهاده های دامی و کشاورزی و عدم توازن قیمت محصوالت با قیمت
جهانی از جمله مشکالت اساسی کشاورزان کشور می باشد.
کاهش بهره وری در تولید برخی از محصوالت خصوصا گندم موجبات واردات این دست محصوالت را فراهم می نماید
که به هیچ عنوان توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
آقای کاویانی ضمن اظهار عدم رضایت فعالین بخش کشاورزی با تصویب این الیحه گفتند :با در نظر گرفتن پرداخت
مالیات برای کشاورزانی که فعالیت کشاورزی آنان شامل تمام زیر بخش ها تا 288میلیون تومان است صفر و مازاد آن
طبق مقررات فصول پنجم و هفتم مشمول مالیات قرار گرفته و به این ترتیب کشاورزی کشور از بین خواهد رفت.
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طبق ماده  02قانون مالیات های مستقیم فعالیتهای کشاورزی  ،دامپروری و دامداری،پرورش ماهی ،زنبور عسل ،باغداری
،پرورش طیور،ماهیگیری،نوغان داری،احیای مراتع و..معاف از مالیات مستقیم بر درآمد میباشند.
در ادامه موضوع عدم اجرای ماده  12قانون بهبود محی کسب و کار مطرح شد  .در این ماده با اشاره به بررسی مراتب
اعتراض فعالین بخش خصوصی در ارتباط با عدم اجرای ماده  12قانون بهبود محی کسب و کار که به عنوان استفاده از
فرم های قرارداد واحد و متحدالشکل توس بانک های کشور در زمان اخذ تسهیالت و پذیرش شروط قرار داد می بایست
لحاظ گردد ولی عدم دسترسی آسان بنگاه های اقتصادی به پرونده ها و صورتحسا تسهیالت بانکی باعث بروز مشکالتی
برای فعالین اقتصادی شده است.
آقای ایرجی نماینده محترم بانک مرکزی ضمن تایید موضوع عدم وحدت رویه در استفاده های یکسان فرم های قرارداد
تسهیالت در بانکهای دولتی و خصوصی افزودن این مشکالت در بانک ملی وجود ندارد ولی یکپارچگی در بانکها باعث
کاهش تخلفات خواهد شد.
ایشان ضمن تاکید بر عدم وجود بخش نظارتی بانک مرکزی در استان گفتند  :در استان فق نماینده ی آماری بانک
مرکزی مستقر هستند که شرای کنونی اقتضا می نماید که واحد نظارتی بانک مرکزی مستقر گردد.
در حال حاضر برخی از قراردادها نیاز به بازبینی های مجدد دارد و با توجه به مشکالت روز جامعه به روز شده است.
بر اساس قوانین و مقررات نرخ سود بانکی همان  20درصد می باشد.
در ادامه آقای یزدانی نماینده محترم سازمان تامین اجتماعی استان در خصوص وضعیت چک های امانی شرکت های
خدماتی در اختیار سازمان تامین اجتماعی در ایام کرونا گفتند :ستاد مقابله با کرونا در اسفند ماه  90در خصوص  22رده
شغلی جهت پرداخت سهم  %18کارفرما مهلتی سه ماهه در نظر گرفت و کارفرمایان از تیرماه 90می بایست هزینه های آن
ایام را چه به صورت اقساطی و چه به صورت نقد پرداخت می نمودند.
ایشان تصریح کردند با توجه به اعمال همه جانبه این قانون در استان چنانچه برای کارفرمایان مطابق این دستور العمل اقدام
نشده است به فوریت و بدون درنظر گرفتن زمان ،مشکل را برطرف خواهیم نمود.
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مصوبات
2

بووا توجووه بووه ضوورورت حمایووت از بخووش کشوواورزی و دامپووروری و همچنووین بهووره وری پووایین ایوون بخووش ،اسووتان خراسووان شوومالی
،بووا پوویش نووویس الیحووه اصووالح موواده  02قووانون مالیووات هووای مسووتقیم (مبنووی بوور اخووذ مالیووات از درآموود کشوواورزی مخالفووت مووی
نماید و اتاق بازرگانی از طریق شورای مرکز و نمایندگان مجلس پیگیری نماید.

1

بووا توجووه بووه عوودم هموواهنگی بانکهووای اسووتان در اجوورای بخشوونامه هووای بانووک مرکووزی پیشوونهاد گردیوود مکاتبووه ای بووا امضووا
استاندارمحترم جهت استقرار نماینده نظارتی بانک مرکزی در استان به پیگیری دفتر اقتصادی استانداری انجام گردد.

2

بووا توجووه بووه عوودم وحوودت رویووه بانکهووای اسووتان در ارائووه فوورم هووای قوورارداد تسووهیالت بووانکی مقوورر گردیوود بانووک مرکووزی فوورم
هووای واحوود بوورای انووواع قراردادهووا ی تسووهیالت بووانکی تهیووه نموووده و جهووت بهووره بوورداری متقاضوویان در سووایت بانووک مرکووزی
بارگذاری نماید.

4

در راسووتای ایجوواد وحوودت رویووه در سووطح اسووتان پیشوونهاد مووی گووردد بانووک ملووی بووه عنوووان دبیوور کمیسوویون.هموواهنگی بانکهووای
اسووتان فوورم هووای یکسووانی از قراردادهووای تسووهیالت بووانکی در اختیووار بانکهووای اسووتان قوورار داده و بانکهووا موظفنوود بووه اجوورای آن
باشند.
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