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 با حضور جناب آقای دکتر طیب نیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفت و گوی کشورگزارش جلسه 

  استانداری خراسان رضویمحل نشست:  13:00ساعت خاتمه:  9:00ساعت شروع :  07/05/95تاریخ جلسه: 30شماره نشست: 

 دستــــور جلسه 

 

 : )با توجه به حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی(پیش از دستور جلسه

 ارائه گزارش وضعیت اقتصادی استان  -

 ارائه مسایل مرتبط با صادرات استان، شرکت های تعاونی و مالیات بر ارزش افزوده -

 بودجه ای استانطرح موضوع سهم درآمدهای مالیاتی  و   -

 

 دستور جلسه: 

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادی -

 ارائه گزارشی از عملکرد شورای گفت و گوی استان -

زوده از کاالهرای  و  ارائه پیشنهاد جهت بهبود فرآیند دریافت مالیات برر ارزش افر   76ارائه گزارشی از نتایج اقدامات کمیته ماده  -

 صادراتی

اد مصوبه باستن کمیل ظرفیت کارخانجات قند و شکر استان خراسان رضویتتامین مالی ورود موقت شکر خام به منظور  ارائه طرح -

 )بدلیل اتمام زمان جلسه، مطرح نشد(بیست و نهمین جلسه شورای گفت و گو

 جمع بندی و مصوبات -
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 حضور نماینده 
 

 اسامی اعضـــای حاضر در جلسه

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 استاندار محترم خراسان رضوی و رییس شورا جناب آقای مهندس رشیدیان 1

 رییس محترم اتاق بازرگانی و دبیر شورا جناب آقای مهندس شافعی 2

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی جناب آقای دکترمروج الشریعه 3

 محترم دبیرخانه شورارییس  جناب آقای مهندس اشرف 4

 رئیس محترم سازمان امور اقتصادی و دارائی خراسان رضوی جناب آقای رمضانی 5

 رئیس محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی سرکار خانم مهندس علیرضایی 6

 ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی جناب آقای مهندس مزروعی 7

 مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی احمدیجناب آقای  8

 دبیر محترم شورای هماهنگی بانکهای استان *سربیشه ایجناب آقای  9

 ضویرعضو محترم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان  جناب آقای مهندس سیادت 10

 مدیرعامل محترم شرکت نوین زعفران جناب آقای شریعتی مقدم 11

 نائب رئیس محترم  انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی جناب آقای دکتر اثنی عشری 12

 نائب رئیس محترم خانه صنعت،معدن و تجارت استان خراسان رضوی جناب آقای خنداندل 13

 مدیریت محترم شرکت الکترواستیل جناب آقای دکتر محمدزاده 14

 دبیر  کانون انجمنهای کارفرمایی صنایع خراسان رضوی  آقای دکتر خانی زادهجناب  15

 ریاست محترم اتاق اصناف خراسان رضوی جناب آقای بنانژاد 16

 رئیس محترم اتاق تعاون استان خراسان رضوی جناب آقای آذری 17

 شهردار محترم مشهد *جناب آقای مرتضوی 18

 محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضویمدیرعامل  جناب آقای حلمی 19
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  غایباسامی اعضـــای 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

1 
حضرت حجه السالم و المسلمین جناب 

 آقای مظفری
 رئیس کل محترم دادگستری استان خراسان رضوی

 نماینده محترم مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی جناب آقای دکتر حسین زاده بحرینی 2

 دادستان محترم عمومی و انقالب مشهد جناب آقای صادقی 3

 نائب رئیس محترم هیات مدیره اتاق تعاون استان خراسان رضوی جناب آقای رهنما 4
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 مشــروح مذاکرات

 

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادیالف( 

ن در ای است بوده خش خصوصی استاناستان خراسان رضوی، ب اقتصادی و توسعهپایه رشد برابر آمار موجود  -

 صنعت استان بخش خصوصی واقعی است. %95رابطه 

 بزرگ صنایع استان خراسان رضوی متشکل از واحدهای کوچک و متوسط بوده و با توجه به نبود واحدهای -

ایه حاظ سرمبیشتر است لذا بایستی به استان به لدرآن صنعتی در این استان، آسیپ پذیری در شرایط رکود 

 شود.اقتصادی توجه بیشتری  های کالن گذاری

 ازد.می س ولید موسسات اعتباری کشور است که اقتصاد واقعی را متضرریکی از نقاط ضعف استان، مرکزیت ت -

تولید  ن مخلاز جمله فعالیت های مهم و تاثیرگذار وزارت امور اقتصادی و دارایی،تالش در شناسایی قوانی -

وانین بهره قدر شناسایی این  رضوی استان خراسان 76است که در این رابطه از نتایج اقدامات کمیته ماده 

 الزم برده شده است.

یت قانون تشویق و حما 6و  5جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در استان، تفویض اختیار موضوع مواد  -

 ضروری بنظر می رسد. سرمایه گذاری خارجی

را به  ی خودهابدهی اصل بخش عمده ای ازگذشته  سنواتدر  استان واحدهای تولیدی و صنعتی با اینکه -

ها ، به بانکبه میزان قابل توجهی و جرایم متعلقه های دریافتی از بابت واماند اما هنوز ها پرداخت کردهبانک

 ندارند.و لذا قابلیت انتفاع از تسهیالت جدید را  بدهکارند

نظرام   فعاالن اقتصادی، پرداخت مالیات را به عنوان یک امر ضروری اجتناب ناپذیر مری داننرد ولری بایسرتی     -

 ییرات مالبه حسراب  ،استان  هر در مستقر تشخیص مالیاتی اصالح شود.همچنین باید مالیات واحدهای اقتصادی

 همان استان پرداخت شود.

پروری های گردشگری، صنعت، معدن، کشاورزی، دامهای فراوانی که در حوزهبا ظرفیت خراسان رضوی ستانا -

هزار  27های اقتصادی باشد. سال گذشته سبی برای فعالیتمنا تواند بسترهای ترانزیتی دارد میو شاهراه

هزار اشتغال  105ساالنه  بایددرصدی فرصت شغلی در استان ایجاد شد اما برای رسیدن به نرخ بیکاری پنج

د الت موجودر صورت واگذاری اختیارات بیشتر به استان زمینه برای حل مشک کهایجاد شود در استان جدید 

 خواهد شد.و رسیدن به رشد اقتصادی فراهم 
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که های خرد توجه سرمایهحجم قابلتوان از گذاری میاز تولید و سرمایه های قانونی حمایتبا تدوین چارچوب -

 .بهره الزم را برددر استان وجود دارد 

بهبود یافته است و هدف  118به  152ر شاخص بهبود فضای کسب و کار طی چند سال اخیر از رتبه ایران د -

بر اساس همچنین  است. 70میان مدت وزارت امور اقتصادی و دارایی بهبود این رتبه  و رسیدن به عدد

 7ای از گروه ، رتبه ایران با بهبودی یک پله(OECD)های اقتصادی و توسعهسازمان همکاریگزارش آخرین 

کشور پایین باشد به یک هر اندازه رتبه ریسک در این رابطه  صعود کرد 6فهرست اعتبار صادراتی به گروه 

ای بیشتر در آن کشور افزایش هگذاریگذاران خارجی نیز برای انجام سرمایههمان میزان اعتماد سرمایه

 .یابدمی

 

 ارائه گزارشی از عملکرد شورای گفت و گوی استان (ب

است اتاق ، جلسات این شورا با دبیری و سخنگویی ری 90با حمایت وریاست استاندار خراسان رضوی از سال  -

خصوصی بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تشکیل شد و حاصل این جلسات طرح مشکالت بخش 

 29ه شورا، جلسه دبیرخان 81وارائه راهکار کارشناسی شده و تصویب این راهکارها بوده است.در این راستا 

  مصوبات اجرایی گردید.%40مصوبه تشکیل که از این تعداد حدود 251جلسه شورای گفت و گو با 

  (:1395تیر ماه  عملکرد از نگاه آمار )تا پایان -

 

 تعداد مصوبات تعداد موضوعات دستور کار تعداد جلسات شورا هتعداد جلسات دبیرخان سال

1390 3 4 6 66 

1391 5 4 13 49 

1392 4 2 2 14 

1393 20 7 15 63 

1394 35 9 22 45 

1395 14 3 6 14 

 251 64 29 81 جمع

http://www.oecd.org/tad/xcred/cre-crc-current-english.pdf
http://www.oecd.org/tad/xcred/cre-crc-current-english.pdf
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 1394اهم موضوعات دستورکار  سال  -

o  تامین اجتماعیارائه پیشنهادات در خصوص اصالح برخی از مواد قانون  

o بررسی فرآیند آمادگی استان جهت جذب سرمایه گذاری خارجی 

o بررسی و تصمیم گیری در خصوص چگونگی ثبت اسناد واحدهای مستقر در شهرک صنعتی  

o  ه بارائه گزارش، پیشنهاد و تصمیم گیری در خصوص آسیب های  ناشی از تسری کشت زعفران

  تمام نقاط کشور

o ی و تصمیم گیری در خصوص پیگیری مشکالت اخذ تعهدات از شرکتها ارائه گزارش، پیشنهاد

  حمل و نقل داخلی بابت  ورود کامیونهای سایر کشورها

o بررسی و تصمیم گیری در خصوص اخذ تسهیالت از بانکها بابت سرمایه در گردش  

o بررسی فرآیند ثبت شرکت ها به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی محیط کسب و کار  

o ی مسائل تولید و راهکارهای حمایتی محیط زیستبررس  

o  بررسی گزارش نتایج طرح مطالعاتی اتاق در ارتباط با صادرات ریلی و بررسی مشکالت

  صادرکنندگان استان در حوزه حمل و نقل ریلی

o  طرح موضوع  چگونگی پذیرش هیات های تجاری 

o ه ی پایاقتصادی و لزوم شناسای ارائه نتیجه بررسی چگونگی رشد درآمدهای مالیاتی بدون رشد

  های جدید مالیاتی

 )تا پایان تیرماه( 1395اهم موضوعات دستورکار  سال  -

o ق پیگیری تسریع در تصویب پیش نویس قانون جامع داوری تهیه شده توسط مرکز داوری اتا

  بازرگانی

o  زی و شهرساارائه راهکار جهت رفع چالش های صنعت ساختمان در حوزه تامین اجتماعی، راه و

  مالیاتی

o  ستان اارائه راهکار در خصوص زمینه های قابل بهبود عملکرد هیات های حل اختالف مالیاتی 

o  ردن کارائه گزارش تحلیلی از وضعیت صنعت قند و شکر و پیگیری ایجاد راهکارهایی جهت پر

  دظرفیت خالی کارخانجات قند و شکر به منظور ورود موقت مواد اولیه و صادرات مجد
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o  ه ق بیمحطرح مباحث مربوط به تامین اجتماعی ) موضوع قراردادهای پیمانکاری تک نفره و کسر

  از پاداش بهره وری(
 

 ارائه گزارش وضعیت اقتصادی استانج(

 ویژگیهای استان به شرح زیر در جلسه مطرح شد: -

o  ناور استان پهدرصد مساحت چهارمین  7.3در صد جمعیت دومین استان و با  8خراسان رضوی با

  کشور

o بریشماده اموقعیت جغرافیایی منحصر به فرد در مرکز اتصال خاورمیانه، آسیا و اروپا و مسیر ج 

o   برخورداری از بازارگسترده در داخل و کشورهای همسایه، ذخایر عظیم انرژی 

o  کشور جهان 80نیروی انسانی آموزش دیده، تعامل اقتصادی این استان با بیش از  

o کیلومترمرزمشترک با کشورهای افغانستان و ترکمنستان 833/6دارای 

o  دهستان 164شهر،  72بخش، 70شهرستان با  28دارای 

o  درصد 72/8نرخ شهرنشینی 

مربوط  درصد از صادرات کشور به افغانستان31درصد از صادرات کشور به  کشورهای آسیای میانه و 47.2 -

درصدآن  به کشور  22درصد صادرات استان به کشور افغانستان و 42)به خراسان رضوی می باشد.

 است(ترکمنستان 

 .درصد از درآمدهای عمومی استان، درآمدهای مالیاتی می باشد 90حدود  -

 پیشنهادات زیر در جلسه مطرح شد: -

o حمایت از تصویب فاینانس طرحهای بزرگ استان در شورای اقتصاد 

o المنفعه  ی عامهای مالی بین المللی در جهت تامین مالی پروژه هاحمایت از استفاده از منابع نهاد

 )بانک جهانی، بانک توسعه اسالمی و...( 

o ( قانون تشو5( آئین نامه اجرائی و ماده )35تفویض اختیارات تسهیالت موضوع ماده ) یق و

 حمایت سرمایه گذاری خارجی به استان

o لید استان از طریق بانکهامساعدت جهت هدایت سرمایه های خرد خارجی به تو 
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o بررسی چگونگی حمایت از افزایش نسبت مصارف به منابع استان در شورای پول و اعتبار  

 

افت مالیات بر و  ارائه پیشنهاد جهت بهبود فرآیند دری 76( ارائه گزارشی از نتایج اقدامات کمیته ماده د

 ارزش افزوده از کاالهای صادراتی

 50 حدودمی باشد که  پیشنهاد پذیرفته شده 110پیشنهرررادات مطررررح شده در قالبعمده مشکالت و  -

 رررهدرصد برداشت های سلیق 30حدود اجرای قانون و مقررات موجود، درصد مررررروانع مطرح شده عدم

 .دید دارددرصد مررواردی است که نیاز به قانون و مقررات اصالحی ج 20حدود  و ای و متفاوت از قوانین

 پیشنهادات مطرح شده در جلسه: -

o  ور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقررای نظام مالی کش 60ضرورت اجرای ماده

ست که به صراحت قانون گذار، دولت و دستگاههای اجرایی را مکلف نمرروده ا 01/02/1394

کار، نظر  قانون بهبود محیط کسب و 3و2که در هنگام تدوین آئین نامه های اجرائی موضوع مواد 

تصاد ارت اقتشکلهای ذیربط را اخذ نمایند . در حوزه دستگاههای زیر مجموعه وزو  کتبی اتاق ها

 و دارایی

o  جموعهمرسیررردگی به اخترررررالفات بنگاههای اقتصرررادی و دستگاههای اجرایی زیر  لزوم 

دگی ی رسیوزارت اقتصاد و دارایی در قالب تفاهم و گفتگو قبل از ورود پرونده ها به هیأت ها

 کننده.

o  مللیضررررورت فراهم نمودن امکان انتقال سررروابق بیمه ای نیروی کار به صورت بین ال 

o سازی مدت زمان پروانه کارها و اقامت به صرورت پلکانی تا سقف سه سال یکسان 

o  مواد  وقانون  6لزوم تفرویض فرایند صررردور مجرروز سرمایه گذاری های خارجی موضوع ماده

 آئین نامه مورد نظر به استانها و اصالح ترکیب اعضاء 14و  13

o  توسعه کسب و کارهای کوچک با ضرررررورت اجرای طرح استاد شاگردی با رویکرد حفظ و 

 استفررراده از ظرفیت های قانونی موجود

o   تلقی نمودن بیمه نامه به عنوان ضمانت نامه بانکی در خصوص ترانزیت میوه و تره بار ) میزان

مدیر کل محترم دفتر   238833/94ترانزیت میوه و تره بار با توجه به بخشنامه جدید شماره 
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 فر رسیده است(نظارت بر ترانزیت به ص

 ارائه پیشنهاد جهت بهبود فرآیند دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کاالهای صادراتی -

o  شور مکلف سازمان امور مالیاتی ک”قانون رفع موانع تولید آمده است که  34به صراحت در ماده

وجی رخاست مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کاالهایی که از مبادی 

برگ  رسمی صادر شده است با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر ظرف یک ماه پس از ارائه

ه بخروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران از محل وصولی های جاری آن سررازمان 

  “.صادرکنندگان مستررررد نماید

o  ًجوه مربوطه اه تا دریافت وم 4الی  3برخی صادرکنندگان اعالم می نمایند این مدّت زمان بعضا

ده د کننبه طول می انجامد و به تبع آن بحث کمبود نقدینگی و مشکالت مالی گریبان گیر تولی

  است.

o :ابت ارزش بحداکثر ظرف یک ماه مبلغ دریافتی  مسئوالن محترم مالیاتی استان اعالم می نمایند

رداخت موقع وجوه صررادراتی پاگر چنانچه به ه صادر کنندگان عودت داده می شود وافزوده ب

ی منشده است ناشی ازتعلل شخص صادرکننده به لحاظ عدم ارائه به موقع مستندات مربوطه 

  باشد.

o ک و با عنایت به صررراحت مصوبات قانون گذار و سال اقرردام و عمل از آنجرررائیکه گمر

ی گردد پیشنهاد م هستند شبکه داخلی  و دارای دارایی دو دستگاه زیر مجموعه یک وزارتخانه 

ه باخلی صدور برگه خروج گمرکی از سوی گمرک و ارجاع آن به سازمان امور مالیاتی در شبکه د

در  ه شدهعنوان تائید صررادرات تلقی گردیده و صادرکننده نیازی به ارائه سایر موارد خواست

  دستورالعمل سازمان مالیاتی به آن سازمان نداشته باشد.

 

  و مالیات بر ارزش افزودهشرکت های تعاونی  ،مسایل مرتبط با صادرات استان( ارائه ه

اد ت و استردکاهش صادرات، افزایش قیمت تمام شده کاالهای صادراتی بدلیل فرآیند دریافیک از دالیل  - -

 مالیات بر ارزش افزوده است.

.. موجب افزایش حمل و نقل، تولید و .مالیات از هر قسمت زنجیره این فرآیند مانند ، اخذ در فرآیند صادرات -
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 ی جهانی می شود.ت رقابتی صادرکنندگان در بازارهاقیمت تمام شده کاالی صادراتی و کاهش قدر

نعتی صستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای پرونده های مطروحه در  %18بیش از  -

 بطه تدبیری اندیشیده شود.مربوط به مسائل مالیاتی است که بایستی در این را

ت اخذ ار مالیاو نیز ارائه آم گمرک سایت پیشنهاد ارائه مجدد آمار گزارش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در  -

 در جلسه مطرح شد. در سایت سازمان امور مالیاتیشده به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی

رکت های تعاونی شو شباهت آن با  انمرزنشین شرکت های تعاونیبا توجه به ماهیت فعالیت  -

ای مستقیم قانون مالیات ه 133ماده   موضوع،پیشنهاد تسری معافیت مالیاتی   روستایی،عشایری، کشاورزی

 به این تعاونی ها در جلسه مطرح شد.

 

 و( طرح موضوع سهم درآمدهای مالیاتی  و بودجه ای استان

 گیرد شکل می جامعه توان اقتصادیبر مبنای  توان مالیات ستانی دولت -

یب ولت آساقتصادی کشور و در نتیجه به درآمدهای مالیاتی دفراتر از حدی مشخص، به توان  بار مالیاتی -

 بنابراین دو مسئله زیر شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است:زند. می

o  ی ندارد: درآمدهای مالیاتی استانی در خراسان رضوی با توان اقتصادی استان همخوان1مسئله 

o  د.اراستانی در خراسان رضوی با درآمدهای مالیاتی استان همخوانی ند: اعتبارات 2مسئله 

 یدبا درآمدهای مالیاتی استان خراسان به گونه ای افزایش داشته که سهم آن در کشور حفظ شود. اما -

مودیان  آن از چه میزان ازو ثانیاً  با درآمد استان چه تناسبی داردمشخص شود که این میزان مالیات اوالً 

 شده است.  اخذجدید و چقدر از مودیان قبلی 

ن شده استا ایش خروج منابع ازسهم هزینه های استان از درآمدهای استانی رو به کاهش است و منجر به افز -

خراسان  سهم بودجه عمرانی استانی(و 1395میلیارد تومان خروج منابع استانی در در بودجه  2100 است)

ان در میلیارد توم 400بودجه عمرانی استانی استان در حدود )ی با شدت بیشتری در حال کاهش استرضو

 است(. چهار سال اخیر ثابت مانده
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 جمعبندی:

صاد ن اقتریشه یابی مشکالت اقتصادی کشور نشان می دهد علت اصلی این مشکالت، دولتی بودن و نفتی بود -

 ا با توجهلذ ست.امور اقتصادی کشور در این رابطه نکته مهم و قابل تاملی اایران است که وحدت نظر متولیان 

های کلی اقتصاد مقاومتی قانون اساسی و سیاست 44اصل  کلی هایسیاستبه اینکه سیاستهای کلی نظام،

ه رشد تواند منجر بها میتبعیت از این سیاست ،شدهمبتنی بر فهم دقیق از مشکالت امروز اقتصاد ایران تدوین

 شود.کشور اقتصادی 

ؤثر اهی معملکرد اقتصادی کشور نیاز به تحوالت جدی دارد و تحقق این مهم جز با مشارکت، تعامل و همر -

ر رای گفت و گو دجلسات شو برگزاری در این رابطه توجه جدی بهپذیر نیست.بخش خصوصی و دولتی امکان

 دستور کار دولت یازدهم قرار داشته است.

ود این بوده و هرچه بازه زمانی مورد بررسی کم ش %4.5سال گذشته  50میانگین رشد اقتصادی کشور طی  -

ثار رشد آدر اقتصاد رخ داده است. این رشد  %2 ی حدودرشدسال اخیر  10رشد کاهش می یابد بطوریکه در 

 د بود.مردم موثر نخواهرانه کشور را خنثی نکرده و در روند بهبود وضعیت معیشتی جمعیت بر درآمد س

رایط د و شبه اعتقاد همه مسئوالن، رشد اقتصادی باال، مستمر و پایدار باید اولویت راهبردی کشور باش -

ای حاشیه ومسائل سیاسی  در این رابطهشود.ها نیز کمکی برای این موضوع تلقی میالملل و رفع تحریمبین

 .نباید این موضوع را تحت شعاع قرار دهد

جمی حبه لحاظ وزنی و  و آمار صادرات به لحاظ ارزشی رشد منفی داشته سال جاری ار ماه نخستدر چه -

فزایش ابا توجه به اینکه افزایش مقدار حجمی صادرات، نشان دهنده درصدی را تجربه کرده که  37رشد 

 تولید صادراتی است لذا عملکرد مناسبی حاصل شده است.

رخ سود نروند نزولی افزایش داشته که با پرداخت تسهیالت بانکی  صددر 44همچنین از ابتدای سال جاری  -

ورد عارف مالبته نرخ فعلی سود تسهیالت با نرخ متباشد.مؤثر  می تواند تسهیالت در ایجاد رشد اقتصادی

 قبول فاصله معناداری دارد.

و دستگاه ها و نهادها،  باشدمی اطالعات در آمد و هزینه  کلیه حاویسامانه ای متمرکز  کهطرح جامع مالیاتی  -

براین اساس تمام مراحل از بهمن ماه سال جاری عملیاتی می شود. به صورت برخط به آن متصل می شوند
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بین ماموران و مودیان به   رابطه وخواهد بود  شناسایی و تشخیص مالیات، بر اساس اطالعات این سامانه 

  .صورت کامل قطع می شود

ماه سال  هریورشرا تا پایان  خود الیاتی، چنانچه مودیان مالیاتی،اصل بدهی مالیاتیبراساس بخشنامه امور م -

ایم آنها لیه جرکباستناد تفویض اختیار به مدیران کل سازمانهای امور مالیاتی استانها جاری پرداخت نمایند 

 مشمول بخشودگی خواهد شد.
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 :مصوبات

 در سطح استانی: 

 ،شورکسازمان امور مالیاتی محترم رئیس توسط در جلسه  مقرر گردید باستناد مطالب مطروحه  -

همان  ون یعنیبراساس زمان قید شده در قانکاالهای صادراتی زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده 

ان زم ،ستانیارات امنابع و اختی قرار گرفتن باشد و در این رابطه با توجه به در اختیارزمان یک ماهه 

 قانونی استرداد وجوه رعایت شود. 

 

 در سطح ملی و فراگیر: 

- -------------------------- 

 


