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 17/02/1401 تاریخ تهیه گزارش مقررات شناسه

 عنوان موضوع
منظور شدن کمک های مالی افراد خیر به مالیات های مستقیم در رابطه با  172شمول ماده ارائه پیشنهادات پیرامون  

 انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی 

 خانه صنعت معدن و تجارت استان  مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

 استان در حمایت خانه صنعت، معدن و تجارت استان با هدف پشتیبانی از انجام مسیولیت های اجتماعی صنعتگران       

 3397/1400از انجمن های خیریه و بصورت خاص انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد طی نامه شماره     

شهد به       25/12/1401مورخ  سرطانی م شدن کمک های مالی افراد خیر به انجمن خیریه حمایت از بیماران  منظور 

 عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی را مطرح نمود .

  در سال جاری مطرح گردید.جلسه دبیرخانه شورای گفت و گو  دومین موضوع در

شورا طی نامه   ستانداری  با 6/2/1401 مورخ ص/251/1401 شماره دبیرخانه  ضوع   مالیاتی امور و ا جهت پیگیری مو

 مکاتبه نمود.

 ز امورمالیاتی پگیری نمود.درخواست دبیرخانه شورا را ا 10/2/1401مورخ  3700/63/38استانداری طی نامه شماره 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 هب برابر دسلترسلی   و عدالت تحقق اجتماعی، رفاه افزایش و اشلتاال  ایجاد طبقاتی، فاصلله  کاهش منظور به ها دولت

  و( یارانه و انتقالی پرداختی) مسلللتقیم رویکرد دو از دولت های هزینه کاهش و سللل مت آموزشلللی، های فرصلللت

  چند از قیممست غیر رویکرد محققان، باور به. برند می بهره( مالیاتی معافیت مانند تشویقی های سیاست) غیرمستقیم

  انتقادهای   خود، وجوهات  کرد هزینه  محل  انتخاب  در حقوقی و حقیقی اشلللخاص  آزادی. اسلللت مزیت  دارای نظر

 سللط  در اطمینان عدم از جلوگیری مسللتقیم، روش به نسللبت دولت غیرمسللتقیم های حمایت در کمتر اجتماعی

صمیم  بر اتکا دلیل به دولت مخارج ستند  مواردی فردی غیرمتمرکز گیری ت  وشر این نهایت در شود  می سبب  که ه

  های مالیات قانون( 172) ماده در قانونگذار مبنا، همین بر. باشد  برخوردار بیشتری  کارایی از مستقیم  روش به نسبت 

  وضب ع غیرنقدی های کمک یا و تخصللیصللی یا پرداختی وجوه که مالیاتی مؤدیان برای را هایی معافیت ؛ مسللتقیم

شگاه  مدارس، تکمیل یا احداث تجهیز، تعمیر، جهت را خود شتی  مراکز و عالی آموزش مراکز ها، دان   یا درمانی و بهدا

  یم هزینه و ... (دولتی)  هنری و فرهنگی مراکز و کتابخانه و بهزیسللتی مراکز و ها آسللایشللگاه و تربیتی های اردوگاه

 .است گرفته نظر در کنند،

علیرغم گسللتردگی حمایت های انجمن خیریه حمایت از بیماران سللرطانی ، خیریه صللرفا با کمک خیرین اداره می   

این خیریه به منظور تامین منابع مالی نیازمند حمایت بیشللتر بوده و   و با توجه به افزایش هزینه های درمانی  شللود

 قانون مالیات های مستقیم برای این خیریه ضروری است. 172اده شمول م

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

29/01/1401 

 

 نظرات اعضا حاضر در جلسات کارشناسی:

 هایمالیات قانون 172 ماده اعمال ما انتظار تنها: رضوی خراسان تجارت و معدن صنعت، خانه دبیر زاده، خانی حسین

 ندحاضر نیز صنعتگران. شوند مندبهره قانون این مزایای از هاسرطانی از حمایت انجمن رودمی امید که است مستقیم

 هایانجمن سایر و ناظران بیمارستان ازجمله هاسرطانی انجمن به را هایشانکمک از بعضی موضوع این تائید صورت در

 .کنند ارائه خیریه

 یمارانب از حمایت انجمن: کرد تصری  نیز مشهد سرطانی بیماران از حمایت انجمن مدیرههیئت رئیس مستشاری، حمید

 گذاریامن امید بیمارستان نام به امروز که شد تأسیس کوهسنگی خیابان در صنعتگر یک توسط 1351 سال از سرطانی
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 ردیدگ مقرر انق ب پیروزی از پس. شدمی ارائه سرطانی بیماران به رایگان صورتبه مرکز این در خدمات تمام. است شده

 .گرفت قرار دولت اختیار در نیز مرکز این که باشد دولت اختیار تحت درمانی خدمات تمام

 تأسیس «سرطانی بیماران از حمایت انجمن» عنوان تحت انجمنی شد آن بر تصمیم 1361 سال در: شد یادآور وی

 ترینپیشرفته به که کردیم تأسیس رضا درمانی مرکز عنوان تحت درمانی مرکزی و شد درمان حیطه وارد انجمن. گردد

 معموالً تجهیزات این. شد خریداری آلمان از هادستگاه این اغلب و بود تجهیز دنیا و ایران در سرطان درمان هایدستگاه

 . است شده خریداری صنعتگران توسط هاآن درصد95 که شدمی وارد کشور به دولتی ارز با

 به را مردمی هایکمک باید مستقیم، هایمالیات قانون 172 ماده طبق که است این ما مشکل: شد یادآور مستشاری

 ایلیتم زمینه این در مردم که است حالی در این. دهد تخصیص انجمن به را هاپول این دولت سپس و کنیم واگذار دولت

 ندکمی پرداخت را خود مالیات سرطانی، بیماران از حمایت انجمن اعضای که است آن توجهقابل نکته. دهندنمی نشان

 ایران سرطان درمان قطب مرکز این و است رایگان انجمن این توسط شدهارائه خدمات کلیه که است حالی در این و

 .است

 کند،می ارائه را مبلغ این رسید نیز انجمن و کندمی ارائه انجمن به کمک عنوانبه را پولی شرکتی اگر: کرد تصری  وی

 شما هب سپس و شدمی اعطا بهداشت وزارت به مبالغ این باید که کندمی عنوان و پذیردنمی را رسید این مالیاتی، ممیز

 . کردمی پیدا تخصیص

 اقدامات که هاییخیریه و خیریه هایبیمارستان خیرین، مجمع و دانشگاه دوستداران ساز،مدرسه خیرین: افزود وی

 .باشند معاف مالیات پرداخت از باید کنندمی آفرینی اشتاال و دهندمی انجام زیربنایی

 ام تقاضای باشد،می شفاف و مشخص سرطانی بیماران از حمایت انجمن مالی هایبحث ازآنجاکه حال: افزود مستشاری

 .شود بینیپیش مالیاتی هایبحث در خیرین هایکمک که است این

 شورک وارد دولتی ارز با ما تجهیزات گذشته در: کرد عنوان مشهد سرطانی بیماران از حمایت انجمن مدیرههیئت رئیس

 سودهفر دستگاه نخستین. اندشده فرسوده مرکز تجهیزات از بسیاری فعلی، شرایط در که است حالی در این شد؛می

 دولتی ارز و است تومان میلیارد 93 دستگاه این واردات هزینه امروز که بود شده وارد تومان میلیارد 13 با قب ً انجمن

 واردات رایب دولتی ارز که است این ما تقاضای. شود اندیشیده تدبیری مساله این برای باید حال. گیردنمی تعلق ما به

 .کند پیدا تخصیص ما تجهیزات

 مراکز به اهدایی هایکمک: کرد عنوان رضوی خراسان مالیاتی امور کل اداره مالیاتی  معاون مقدم، محمودیان افشین

 .اردد وجود رابطه این در قانونی موانع چراکه کرد، لحاظ مالیاتی مباحث در تواننمی را نقدی غیر چه و نقدی چه خیریه

 دارد اشاره است، کرده مشخص را قبولقابل هایهزینه که مستقیم هایمالیات قانون 148 و 147 ماده: کرد تصری  وی

 به بطیر که ایخیریه برای شرکت که زمانی. باشند موسسه آن به مربوط منحصراً که هستند قبولقابل هاییهزینه که

 .نیست قبولقابل قانون در کند،می هزینه ندارد خود مجموعه

 هستند دولتی عمدتاً که خاص موارد برای هاییمعافیت مالیاتی، قانون107 ماده اساس بر: شد یادآور مقدم محمودیان

 با خاص اردمو ثانیاً شود، پرداخت دولت به مستقیم باید  مبلغ این اوالً درواقع. است شدهبینیپیش مالیاتی هایبحث در

 ویکلی بیماران از حمایت انجمن به بهزیستی بهداشت و درمان برای که وجوهی مثال،عنوانبه. است شدهعنوان نام ذکر

 طانیسر بیماران از حمایت انجمن سرطان، به مبت  کودکان از حمایت موسسه و خاص بیماران بنیاد. یابدمی تخصیص

 .هستند موارد دیگر از نیز... و کهریزک خیریه آسایشگاه غربی، آذربایجان
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 اندنگنج برای هاییپیگیری که است آن راهکار تنها: افزود رضوی خراسان استان مالیاتی امور کل اداره مالیاتی  معاون

 رانبیما از حمایت انجمن به گرفته صورت هایکمک که است آن مهم نکته. شود اندیشیده قانونی مواد در خیریه اسم

 .شود داده بازگشت صنعتگران به هاکمک این درصد20 تنها است ممکن عم ً و شد نخواهد کسر مالیات از سرطانی

 تریبیش انعطاف صنعتی، خیرین حسابرسی در که است ت ش در مالیاتی کل اداره این، بر ع وه: کرد خاطرنشان وی

. ویمش قائل امتیازاتی خیّر، مؤدیان برای که است این ت ش تمام. نیاید وجود به عدالتیبی رابطه این در تا دهد نشان

 شارها قانون در نیز غربی آذربایجان سرطانی بیماران از حمایت انجمن چراکه شود، پیگیری مساله این باید حالبااین

 .است شده لحاظ مالیاتی هایمعافیت مباحث در مجموعه این به کمک و گردیده

 دکتر آقای بهداشت وزیر همچون وقت وزیر 4: کرد تصری  نیز سرطانی بیماران از حمایت انجمن مقامقائم دانشور،

 برای را سرطانی بیماران از حمایت انجمن ازجمله انجمن 10 کشور، وزیر و وپرورشآموزش وزیر اقتصاد، وزیر هاشمی،

 در هاانجمن این به صنعتگران هایکمک تا بودند کرده معرفی مستقیم هایمالیات قانون هایمزیت از برخورداری

 .است نشده اب غ تاکنون مصوبه این متأسفانه که گیرد قرار مدنظر مالیاتی هایبحث

 یمالیات امور قانونی مواد در «سرطانی بیماران از حمایت انجمن» نام دیگر بار که بود قرار نیز پیش سال 3: افزود وی

 .نگردید مطرح وزیرانهیئت در مساله این متأسفانه که شود درج

 نجمنا مشابه اینکه به توجه با:  شد یادآور بندیجمع در استان وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس لبافی، پایان، در

 سرطانی بیماران از حمایت انجمن  است طبیعی رو این از ، دارد قرار مربوطه فهرست در غربی اذربایجان در خراسان

 تریگسترده خدمات مراتببه انجمن این کهدرصورتی ؛ نماید استفاده ها معافیت این از  بایست می هم رضوی خراسان

 .کندمی ارائه سرطانی بیماران به

شنهاد  این: کرد مطرح وی صوبه   پی سد می نظر به و دارد را وقت وزیر 4 م   سرطانی  بیماران از حمایت انجمن عنوان ر

سان  ضوی  خرا ست  افتاده قلم از ر ضوع  طرح بر ع وه دارد ضرورت  لذا.  ا صاد   محترم وزیر طریق از شورا  در مو   ، اقت

 .شود پیگیری استان مالیاتی امور  محترم کل اداره و   رضوی خراسان محترم استانداری  توسط

 دارای نماینده در جلسه: استانی دستگاههای

  سازمان  استان،  تجارت و صنعت،معدن  سازمان  استانداری،  گذاری سرمایه  از حمایت و جذب دفتر ، استان  دادگستری 

ستان،  کشاورزی  جهاد ستان،  مالیاتی امور کل ادره ا صناف  اتاق   ا ستان  تعاون اتاق مشهد،  ا   صنایع  مدیران انجمن ، ا

  مشهد سرطانی بیماران از حمایت ،انجمن استان تجارت و معدن صنعت، خانه ، استان

 جمعبندی مورد توافق اعضا

 انجمن مندی بهره موضللوع با اسللتان تجارت و معدن و صللنعت خانه 25/12/1400 مورخ 3397/1400 شللماره نامه

 172 ماده از درمانی و حمایتی خیریه نهادهای بزرگترین از یکی عنوان به مشللهد سللرطانی بیماران از حمایت خیریه

   گردید مطرح( مشابه های خیریه سایر و) مستقیم های مالیات قانون

 انجمن مدیره  هیئت  محترم رئیس مسلللتشلللاری مهندس  اقای   جناب  مطالب   بیان  و  نظر و تبادل  و بحث  از پس ،

  محمودیان دکتر جناب توضللیحات و اسللتان معدن و صللنعت خانه محترم دبیر ، مشللهد سللرطانی بیماران از حمایت

 از حمایت خیریه انجمن های حمایت گستردگی علیرغم آنجائیکه از شد مقرر  استان،  مالیاتی کل اداره محترم معاون

 172 ماده موضوع  اجرایی ضوابط  اص حیه  موجب به و شود  می اداره خیرین کمک با صرفا  خیریه ، سرطانی  بیماران

ستقیم   مالیاتهای قانون صوب  م س می  شورای  مجلس 27/11/1380 م صاد   جمله از وقت وزرای ، ا شت  ، اقت   بهدا

 جمله از خیریه موسللسلله  ده تا اند نموده موافقت پرورش و آموزش ، تحقیقات و علوم ، پزشللکی و آموزش و درمان
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شهد  سرطانی  بیماران از حمایت خیریه انجمن ضافه  اجرایی ضوابط  3 بند به م شابه  دقیقا اینکه ضمن   گردد، ا  این م

  لذا.  است   گرفته قرار  مشمول  اجرایی ضوابط  3 بند در مندرج های خیریه جمله از غربی آذربایجان در عینا موسسه  

 : شد مقرر

 خانهدبیر ، رضوی خراسان محترم استاندار ، اقتصاد محترم وزیر عنوان به استان مالیاتی کل اداره طریق از مراتب -1

  ششپو رویکرد با گو و گفت شورای در نظر اع م عدم صورت در و گردیده پیگیریحداکثر ظرف یک هفته  شورا

 .گردد مطرح مشابه خیریه ی واحدها همه

 12 ماده( ب) بند دبیرخانه توسط  شد  مقرر عمومی پوشش  و شمول  دامنه  چگونگی و ضوابط  تهیه با ارتباط در -2

 تهیه ها شاخص  و ها چارچوب  ، مشهد  سرطانی  بیماران از حمایت انجمن مجموعه هماهنگی با و دائمی احکام

 شود مطرح دیگری جلسه در و

 پیشنهادات

مالیات های مستقیم در رابطه با منظور شدن کمک های مالی  172شمول ماده ارائه پیشنهادات پیرامون در ارتباط با 

ورای دبیرخانه ش به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی افراد خیر به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد

گفت و گو با بررسی جمیع جهات و جمعبندی نظرات، پیشنهادات زیر را جهت تصویب به شورا ارائه می نماید تا پس 

 پیگیری شود:از تصویب 

ستردگی  علیرغم آنجائیکه از  رینخی کمک با صرفا  خیریه ، سرطانی  بیماران از حمایت خیریه انجمن های حمایت گ

 27/11/1380 مصوب  مستقیم   مالیاتهای قانون 172 ماده موضوع  اجرایی ضوابط  اص حیه  موجب به و شود  می اداره

  ، تحقیقات و علوم ، پزشللکی و آموزش و درمان بهداشللت ، اقتصللاد  جمله از وقت وزرای ، اسلل می شللورای مجلس

 به مشهد  سرطانی  بیماران از حمایت خیریه انجمن جمله از خیریه موسسه   ده تا اند نموده موافقت پرورش و آموزش

  های خیریه جمله از غربی آذربایجان در عینا موسسه   این مشابه  دقیقا اینکه ضمن   گردد، اضافه  اجرایی ضوابط  3 بند

شمول  اجرایی ضوابط  3 بند در مندرج ست   گرفته قرار  م شمول     لذا.  ا مالیات های   172ماده  شورا مقرر دارد که 

شهد به         سرطانی م شدن کمک های مالی افراد خیر به انجمن خیریه حمایت از بیماران  ستقیم در رابطه با منظور  م

ستاندار و  مالیاتی کل اداره طریق از عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی سان ی ا ضوی  خرا ستان  ر محترم  وزیر از  ا

 گردد. پیگیری ظرف یک هفته اقتصاد

 

مستندات و فهرست 

 مدارک پشتوانه

 29/01/1401مورخ  شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه دبیرخانه  دومینصورتجلسه  -1

 برگ پیوست  3استان و  تجارت و معدن صنعت، خانه 1400-12-25 مورخ 1400-3397 شماره نامه -2

 مالیاتی  امور و استانداری دبیرخانه شورا به 6/2/1401 مورخ /ص251/1401 نامه شماره -3

 استانداری  10/2/1401مورخ  3700/63/38نامه شماره   -4

های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا ( وجوهی که به حساب%100صد درصد ) قانون مالیات های مستقیم: 172ماده  -5

شخاص اعم از  وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک  شود و همچنین  کمک و نظایر آن به صورت ب عوض پرداخت می  های غیر نقدی ب عوض ا

های دانشللگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشللتی و درمانی و یا اردوگاه حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس،

ق دولتی( طبمراکز فرهنگی و هنری) تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( و جمعیت ه ل احمر و کتابخانه و   



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فرم گزارش کارشناسی 

 خراسان رضویشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  5

 

آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فنضوابطی که توسط وزارتخانه

 .باشدشود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر میمی

 


