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

رئووویل جلسوووه:جناب آقووووای

محی کسب و کار "

سعید پورآبادی

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

تاریخ جلسه99/10/24 :

موضوع جلسه:

شماره جلسه9 :

ساعت شروع جلسه11:
سووووووووواعت خاتموووووووووه
جلسه12:30:

در خصوص مشکل پروسه طوالنی در فرآیند ثبت شرکت و تغییرات شرکتهادر خصوص بررسی مشکل عدم تطبیق اظهارنامه های گمرکی در زمان اظهارو پل از رسیدگی -در خصوص بررسی مشکالت ناشی از عدم اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده ی تولید کنندگان

جلسه کمیته ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی روز چهارشنبه  99/10/24ساعت  11صبح در محل سالن
جلسات اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی بجنورد برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای پورآبادی ریاست محترم اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی بجنورد ضمن عرض خیر مقدم به
اعضای حاضر در جلسه وارد دستور کار شدند.
در این جلسه که با حضور نمایندگان بخش معدن ،پیمانکاران و تولیدکنندگان استان برگزار شد ،در ابتدا موضوع ثبت
شرکتها مورد بررسی قرار گرفت.اعضای بخش خصوصی با اشاره به مشکالتی نظیر فرایند طوالنی تایید نام و برند شرکتها
اظهار داشتند  :در برخی تز موارد این فرایند تا  6ماه نیز زمانبر می باشد.
در ادامه جناب آقای نشات ضمن اعالم وضعیت مطلوب ثبت شرکتهای در کشور که دارای رتبه ی مناسبی می باشیم
گفتند :چنانچه مدارک و مستندات مراجعه کنندگان جهت ثبت شرکت بصورت کامل ارائه گردد  ،ثبت در استان سه
روزه انجام می گردد.
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از جمله سایر مشکالت که در جلسه مورد بررسی قرار گرفت  ،فرآیند ارائه مدارک بود که بعضا به دلیل کسری مدرک
عملیات ثبت در یک مرحله بررسی نمی شود ومدتها به دلیل کسری مدارک که از طریق پست که مستلزم هزینه نیز می
باشد به مراجعه کننده مرجوع شده و باعث طوالنی شدن ثبت شرکت می گردد.

در ادامه آقای خدابنده مدیر عامل محترم شرکت سبک سازان به موضوع" عدم تطبیق اظهارنامه های گمرکی در زمان
اظهار و پل از رسیدگی" اشاره داشتند که بسیاری از صادرکنندگان استان با مشکل تغییر مبلغ اظهارنامه ها در زمان اظهار
براساس تعرفه ی موجود در سامانه مواجه هستند و به دلیل اینکه گمرک به مدت  6ماه امکان بررسی اظهار نامه ها و
مطابقت تعرفه ای آن را دارد  ،پل از بررسی و اعالم  ،اختالف زیادی با اظهار نامه ی صادرکننده در زمان اظهار اولیه
دارد.
ایشان اظهار کردند:علت اینکه اغلب محصوالت از گمرک استان ترخیص نمی شود  ،مشکل عدم انبار کاال می باشد و
دپوی محصوالتی که از خارج استان تهیه می شود امکان پذیر نیست.
آقای خدابنده افزودند :اظهارنامه های گمرکی باید در نهایت در جایی صادر شود که کاال قرار است از کشور خارج شود.
در ادامه آقای علیزاده مدیر عامل محترم شرکت آذین فورج در خصوص نحوه ی دریافت ارزش افزوده را مطرح نمودند
و افزودند شیوه ی دریافت مالیات بر ارزش افزوده  ،برای تولید کنندگان بار اقتصادی و هزینه های سربار به همراه خواهد
داشت .
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مصوبات
مقرر گردید اتاق بازرگانی و اداره ثبت شرکتهای استان نسبت به برگزاری دوره آموزشی – توجیهی برای بخش
خصوصی اقدام نمایند.
مقرر گردید اداره ثبت شرکتها فرآیند شروع تا پایان ثبت شرکتها را جهت بررسی و ارائه پیشنهاد ملی به دبیرخانه
ی شورای گفتگو ارسال نماید.
پیرو دستور معاون محترم اقتصادی استاندار مبنی بر ابطال کارت بازرگانی تولیدکنندگانی که از گمرک استان

3

صادرات نمی نمایند با توجه به امکانات فعلی گمرک استان مقرر گردید گمرک استان مشکالت صادرکنندگان
اعم از عدم وجود انبار مناسب جهت نگهداری کاال و سایر موارد پیشنهادی را به استانداری خراسان شمالی اعالم
نماید.
مقرر گردید سازمان امور مالیاتی پیشنهادات موثر جهت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را با در نظر گرفتن

4

راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی و حمایت از تولیدکنندگان را جهت بررسی و اعالم پیشنهاد ملی به
دبیرخانه ی شورا اعالم نماید.
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