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 ستورکار جلسه:د

 اخذ وحدت رویه در نحوه رسیدگی به مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده شرکت های فنی مهندسی و مشاوره ایی -
 قانون بیمه کارگران ساختمانی 5اخذ نظرات پیرامون اصالح مجدد ماده  -
 توسعه حریم حرم مطهر رضوی بررسی طرح -

 

باا   1400درساا    یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگانوعمران  یمهندس ی،خدمات فن ونیسیجلسه کم سومین
 .برگزار شد در محل ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی مشهد اعضای محترم کمیسیون ونمایندگان محترم امور مالیاتی استان  رحضو

 

  ،مشهداتاق  ی و عمرانمهندس ی،خدمات فن ونیسیکم سیرئخندان دل 

از آن بودناد و   یناشا  یهاا کرونا و خسارت یوعدر بحث ش یجد یهادر سال گذشته با چالش یو مهندس یفعاالن حوزه خدمات فن -

 یگریو د یو بانک یمال ینتام وزها حدوم مباحث مرتبط ب یاتی،مال یها. اول چالشبینندیامروز خود را در مواجهه با سه دغدغه مهم م

 خورده است.  یوندپ یاجتماع ینکه با بحث تام یمشکالت

 یگرفتن بعض یتشدن و معاف ینگران است که مستثن یبخش خصوصباید گفت ا یدر بودجه سال جار یاترشد سهم مال در رابطه با -

  یفتدمولد و شفاف ب یدرآمد بر شانه حوزه ها ینا ینتا بار تام دبخش ها باعث شو

در  یا  ن یفعاال و بهاره ور اصتصااد    یشود، بخش ها ینها تام یتمعاف یو حذف بعض یاتیمال یاگر از محل فرارها یدولت یدرآمدها -

 .را تجربه خواهند کرد یو فشار کمتر یرندگ یصرار م یرشد و تعال یرمس

توانناد مساتندات ماورد     یمتعدد، نم یلبنا به دال یو مهندس یو از جمله خدمات فن یمختلف اصتصاد یدر بخش ها یاتیمال یانمود -

ماوارد در اداماه و در    یان فروش و ... که هماه ا  یفاکتورها، برگه ها یافتهمچون در یصبول صانون را ارائه کنند، به طور مثال موارد

 .زند یرا رصم م یمشکالت متعدد یص،تشخ همرحل

الارا    یدر حوزه رد دفااتر و علا   یممستق یرتاث یشهموارد هم ینوجود دارد که ا یو مهندس یها در حوزه خدمات فن ینهه  یکسری -

توافق  یکدهند بلکه در  ینم یاتمال یصالرا  تشخ یدفاتر را به شکل عل یگرد یاتیشدن داشته است. کارشناسان سازمان امور مال

 .یردگ یصورت م داماص ینا یاتیمال

 یهاا  یناه مسالله ه   ینشود و ا یصرف م یو مهندس یاست که در حوزه خدمات فن ییها ینهاز عمده ه  یکی یپژوهش یها ینهه  -

ماوارد   یان اماا ا  یردگ یفاکتورها انجام م یکسریمسائل براسا   ینو ... هستند که ا یکتابخانه ا یها ینهه  ی،مطالعات یشگاهی،آزما

 .یستن یصاعده مستثن یناز ا ی راع و اکتشاف نمربوط به اخت یها ینه. ه یردگ یصرار نم یاتیمورد صبول سازمان امور مال

 یبازرگاان  یدی،تول ی،معدن یحوزه، دفاتر شرکت ها نشود که در هما یم یدگیرس یدر حوزه ا یو مهندس یخدمات فن یاتیدفاتر مال -

 یدصرار دهد. البته نبا یکارشناس یمسائل را مورد بررس ینگاه تخصص یکتواند با  ینم ی . لذا ممیردگ یصرار م یمورد بررس  ی و ... ن

 .غافل شد ی حوزه ها ن ینمراجعات به ا یاز حجم باال

 

 مشهد یتجارت اتاق بازرگان یسیونکم یسروشنک، رئ 
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ماوارد   یساازمان در برخا   ینکمک کند اما اب ار ا یکند تا به بخش خصوص یم یتالش فراوان یخراسان رضو یاتیسازمان امور مال  - 

 .متوصف خواهد شد یشود، توسعه اصتصاد ینمولد و خدمات باشد که اگر چن یبخش ها یبرا یمانع یدنبا یاتاخذ مال .اشتباه است

 یخطه عمدتا بر شانه بخش خصوص یناصتصاد ا باید گفت یدر خراسان رضو یگذار یهسرما هاییتضعف توجه به ظرفدر رابطه با  -

اناد. فقادان    دهشرکت ها رشد نکر ینوجود دارد، ا یگذار یهوله سرماکه به مق یفینگاه ضع ینسال ها به واسطه هم یناست اما در ا

و  یفباا وجاود تاوان ضاع     یاز بخاش خصوصا   ی شود ن یکه سهم استان ما م یاتیباعث شده تا عمده مال ی،ب رگ دولت یدمراک  تول

 .تر، ستانده شود یفضع یها یتحما

معطل است که  یحرم رضو یرامونیسال صبل تاکنون در مرک  شهر مشهد و بافت پ 25از  یگذار یهتومان، سرما یلیارده ار م 500 -

 . یستاو ن یهگذار و هدررفت سرما یهسرما یمعطل یپاسخگو یارگان هیچو  یدهنرس یشرفتدرصد پ 50هنوز به 

 یانجمن مهندسان مشاور خراسان رضو یرهمد یاته یسرئ ی،ماف  

 1397تاا ساال    بایاد گفات  نظارت مشغول هستند،  یاو  یطراح یتبه فعال یادر انجمن مشاوران  شرکت ها یتمام ینکها با توجه به -

 97شد اما از ساال   یمحاسبه م یتدرصد از سود فعال 14به صورت  یاتالرا  مطرح بود و مال یبه صورت عل یاتمسلله اخذ مال

اسات،   یررسمیغ یکه از نظر بخش خصوص یدابالغ گرد یاتیبه اداره کل امور مال یشد و دستورالعمل یالرا  منتف یبه بعد بحث عل

 .شود یدرصد محاسبه م 18با نرخ  یاتچرا که مال

مسلله را مدنظر صارار دهناد.    ینا یدبا یاتیمال ی یندارد و مم یمشاور بده یستاند که خود به شرکت ها یم یاتمال یدولت در حال -

 شود.  یو ... م یمانکارانها، پ یدآن سهم تملک ها، خر یدرصد است و مابق 8 یال 5 ی،مشاور از کل بودجه عمران یسهم شرکت ها

کاه   یبا مطالبات آنان از دولت فاراهم آماده اسات اماا تاا زماان       یبخش خصوص یاتیمال یها یتهاتر بده ینهچند سال است که زم -

 یان کنند و متاسفانه شارکت هاا ا   یشود و از مهلت مشخص شده عبور م یصرف م یطوالن یبخشنامه مربوطه ابالغ شود، بازه زمان

 یناد فرآ یان شاود کاه ا   یتهاتر کنند. لذا تقاضاا ما   یاتیتوانند مطالباتشان را با اداره کل امور مال یو نم ددهن یفرصت را از دست م

 .به حداصل برسد یبوروکراس

 یخراسان رضو یساتیو تاس یساختمان یشرکت ها یانجمن صنف یردب ی،منوچهر  

 ینمراجعه کرده اند که ا 90، 89، 88، 87بر ارزش اف وده سال  یاتاستان به شرکت ها در رابطه با مال یاتیاداره کل امور مال یرااخ -

را باه روز نداشاته    داسانا  یاسال ها ورشکست شده باشد و  ینا یط یمانکاریسال گذشته است. ممکن است پ 10مسائل مربوط به 

 .ها توجه شود ی یدر مم ی چالش ن ینبه ا یدوارممسلله پاسخگو باشد. ام ینصبال اباشد تا در 

سال  یاناست که پا یدر حال ینابالغ شده که هنوز دستورالعمل آن صادر نشده  ا 1400خردادماه  3  یخبخشنامه انجام تهاتر در تار -

 است  یکن د یاتیمال

 خراسان یرورخ ن یرعاملمد ی،کشاف ابوالفضل 

به صورت توافق مورد حل  یددفاتر با یشود اما مابق یواصع م یرشبه صورت اظهارنامه مورد پذ یاتیمال یاندرصد از دفاتر مود  60 -

 .یردو فصل صرار گ

ما دعوت  یندهدر جلسه حضور داشته باشد اما از نما ماصنف  یندهکه نما یمکه تقاضا دار ینرغم ا یدارند، عل یندهاز صنوف نما یبرخ -

که اسناد و مدارک به  یزمان یشود. حت یصادر م یآن صرار کارشناس یشود برا یارجاع م یاتکه به ه ییشود و اکثر پرونده ها نمی

شاود   ینم ییدشود. لذا نه تنها بعضا اسناد تا یداده نم یدیاسناد رس ینکه در صبال ا یمگردد شاهد یارائه م یدگیرس یکارشنا  برا

 .یشیداند یریمسلله تدب ینا یبرا یدشود که با یم مگ ی ن یبلکه اسناد مود

 مشهد یاتاق بازرگان یاتیشامل، مشاور امور مال 
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را مشخص کرده است. به طور مثال،  یاتیمورد صبول مال یها ینهوجود دارد که ه  یممستق یها یاتصانون مال 148بند در ماده  29 - 

 یناه شده باشد ج و ه  یاکتشاف معادن که موجب بهره بردار یها ینهآمده است که ه  ینو خطا چن یسع یها ینهدر خصوص ه 

موارد استفاده کرد. حال هار چناد کاه     یراستنباط سا یتوان برا یمورد م ینخواهد بود و لذا از ا یاتیصابل صبول سازمان امور مال یها

 .کرد یگیریپ یسطح مل مسلله را در ینتوان ا یم امااست  یامدهبند مذکور ن 29 یلذ یو مهندس یبحث خدمات فن

 ی،آموزشا  یشای، آزما یقااتی، اصادامات تحق  یاشاره دارد که مبالغ مورد پرداخت برا ی ن یممستق یها یاتصانون مال 148ماده  8بند  -

 یمذکور عنوان ما  یماده صانون 1است، تبصره  یاتیصابل صبول اداره کل امور مال یها ینهو ... در زمره ه  یغاتتبل یه،کتاب، نشر یدخر

سازمان و  یشنهادبه پ ی نشده باشد ن ینیب یشماده پ یندرآمد موسسه باشد و در ا یلکه مربوط به تحص یگرید یها ینهکند که ه 

 .شناخته شود یاتیصابل صبول مال یها ینهتواند به عنوان ه  یم ییامور اصتصاد و دارا یروز

دولات و   یگفات و گاو   یشاورا  یاق ماده درج نشده را از طر ینا لیکه ذ یو مهندس یمربوط به خدمات فن یها ینهتوان ه  یلذا م -

 .ماند یجهبه تهران منتقل کرد و منتظر نت یلو کارگروه تسه یبخش خصوص

 ی،اتاق اصناف، بانک مرک  ی،مرکب از اتاق بازرگان یا یتههر سال کم یرماهدر ت یم،مستق یها یاتمال یمصانون صد 154براسا  ماده  -

 یما  یینرا که در تهران تع ییها یباز ضر یاریکردند و بس یم یینسال گذشته را تع یبشد و ضرا یم یلتشک یاتیسازمان امور مال

موضاوع   یینامه اجرا یینآ 41حذف شده است و در ماده  یدمذکور در صانون جد یکرد اما ماده صانون یم یداشد، در استان کاهش پ

 را یبیضارا  یاتیسازمان امور مال یسو در حال حاضر رئ یدگرد یااح یبضرا یینتع یتهعمال کم یممستق یها یاتصانون مال 219ماده 

 .نسبت به گذشته بدتر شده است یترسد که وضع یکند و لذا به نظر م یم یینتع

 یمصانون صد 200دهد، هر چند که در ماده  ییررا تغ یاتمال یصدارد که طرح تشخ یارتا صد در صد اخت یاتیسازمان امور مال یسرئ -

 یصطارح تشاخ    یلتعاد  یاردرصد اخت 20صرفا تا  یاتیسازمان امور مال یسآمده بود که رئ ین( چن 69) سال یممستق یها یاتمال

سازمان اماور   یسرئ یصد در صد یاراترغم اخت یحال عل ینحذف شد. با ا 1380 یهدرصد در اصالح 20 ینکه ا درا دار یاتمال

حوزه سلب شده  ینامر در ا یاندر سنوات گذشته ، جسارت الزم از متول یاتیبا مسلوالن مال ینونصا یبرخوردها یلعمال به دل یاتی،مال

 .است

 خراسان یرویمشاور ن یشرکت مهندس یبانیو پشت یصداقت، معاون مال 

  یستن یدهپوش یبر بخش خصوص یاتیامور مال ی ینمم یا یقهبرخورد سل  -

در اساتان اساتعالم    ینحلای مسالله ال  یبرا یمدر تهران وجود دارد که متاسفانه متمرک  است و اگر بخواه یو حسابرس یدفتر فن یک -

چاالش   یبترت ینشود تا بد یجادا یو حسابرس یشعبه دفتر فن یک ی شود در استان ها ن یم یشنهادزمان بر خواهد بود. لذا پ یریمبگ

 .ها دارند به حداصل ممکن برسد تکه شرک ییها

 دبیر انجمن صنایع چوب ومبلمقدم، یکاظم 

ماورد   1387آن مشخص شد در سال  یسال که ناکارآمد یکبالفاصله بعد از  1386مصوب سال  یکارگران ساختمان یمهصانون ب -

و  ییو روساتا  یمقرر شاد منطقاه اعام از شاهر     ینبه عنوان مبنا مطرح شد. همچن یربناصانون متراژ ز یناصالح صرار گرفت و در اول

دوبااره   یا  ن 93ساال  .متفاوت اسات  یکدیگرشود با  یسرخس احداث م یاکه در مشهد و  ییشود. لذا بنا یابیارز  ی محروم بودن ن

مبناا باشاد. در    یاد کند با یاز کارفرما اخذ م یکه شهردار یخصوص صادر شد که براسا  آن مجموع عوارض یندر ا یا یهاصالح

 یماه درصد از آن، سهم ب 15شود  یبابت صدور پروانه از مالک ستانده م یدادند و هر مبلغ درصد عوارض را مالک صرار 15صانون 

 خواهد بود یشدرصد صابل اف ا 20است که براسا  تبصره در موارد خاص تا  یساختمان نکارگرا

 یخراسان رضو یاتیاداره کل امور مال یندهنما ی،ادب 
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 یاان حاال دغدغاه مود   یان باا ا  یمدان یم یتوسعه اجتماع یاز ارکان اصل یکیو  یدارپا یمنبع درآمد یکرا به عنوان  یاتهمه ما مال - 

 .بخش بوده است ینهمواره تحقق عدالت در ا یاتیمال

مراجعاه   ینبود. اگر به صاوان  1394 یرت 31آن مربوط به  ینمراحل مختلف، صانون را اصالح کرده که آخر یط یاتیسازمان امور مال -

باه بعاد    98از سال  یاتیاست. اداره کل امور مال یاناظهارنامه دفاتر مود یرشو پذ یخوداظهار یبر مبنا عمده تمرک  سازمان یدکن

الارا  وجاود نادارد و     یعلا  یاات تحت عنوان مال ی یچ یگرداده است و د یحرا توض یحسابرس یباتترت یی،ن نامه اجراییبراسا  آ

 .شود یاخذ م یانبر اسا  اسناد، مدارک، اظهارنامه مود یاتمال

 60حادود   یا  و در بحث شارکت هاا ن   یردگ یمورد صبول ما صرار م یاتیمال یانمود یدرصد اظهارنامه ها 70حدود   ی یعمدتا چ -

 .کند یم ییآزما یرا راست یاناظهارنامه مود یا یژهواصع شده است، چرا که سامانه و یرشدرصد از اظهارنامه ها مورد پذ

 یاز پرونده ها یاریوارد شود، چرا که بس یفشار یکه بر فعاالن اصتصاد یستمعنا ن ینبد یناست اما ا تیا: تمرک  کشور بر اخذ مال -

 یرسام  یفعااالن بخاش خصوصا    یصطعا از فشار بر رو یاتی،مال یدمنابع جد ییشدن هستند. لذا با شناسا صطعیدر حال  یاتیفرار مال

 یاان ضارر و ز  یگربستاند اما سال د یاتمال یاز فعال اصتصاد یاتیمور مالسال اداره کل ا یکممکن است  ینکاسته خواهد شد. همچن

 .یردرا بپذ یآن فعال اصتصاد

بار مادارک باوده و منحصارا      یکه به صورت متعارف و متکا  ییها ینهعبارت است از ه  یاتمشمول مال یها ینهه  147در ماده  -

ها فاصد مساتندات باشاد،    ینهمقرر است. لذا اگر ه  یحدنصاب ها یتمربوط با رعا یدرآمد موسسه در دوره مال یلمربوط به تحص

 .یردگ یرش اداره کل صرار نمیمورد پذ

اساناد و مادارک الزم را ارائاه نکردناد،      یاان ابالغ شده که براسا  آن اگار مود  یمشاور، دستورالعمل ینمهندس یژهدر بحث سود و -

 18 یب)با ضر یژهاز دو نسبت سود و یداز اسناد و مدارک را ارائه نداد، با یصسمت ی،ارائه شده است. به طور مثال اگر مود یراهکار

دهد و اداره کال   یدفاتر و اسناد را ارائه نم یاتی،مال یاست که مود یمربوط به زمان یژهاستفاده کرد. سود ناو یژهناو دسو یادرصد( و 

 ینآن لحاظ کند. آن چه که مسلم است ا یدرصد را برا 25را بسنجد و نرخ  یاتمال یب،ضرا ینمجبور است با نسبت ا یاتیامور مال

 .موجود و ... ، ابالغ شده است یتشرکت ها، مشاغل مشابه، وضع یتنسبت ها براسا  فعال

 یاتیاداره کل امور مال یندهزاده، نما یمباشر 

 یماواصع  ینشود لاذا در چنا   یم یادز یارمعوصه بس یاتمال درخواست نکنند، رصم یانرا از مود یازاسناد و مدارک مورد ن ی یناگر مم  -

اسات   یدر حال ینوجود دارد و ا یو بازرس یدانیم ی،ادار یسه مدل حسابدار یی،اجرا ورالعمل. براسا  دستیممجبور به تعامل هست

 .یرندگ یصرار م یو بررس یابیمورد ارز یادار یکه اکثر دفاتر به صورت حسابدار

مربوط باه بحاث تاراکنش     یلیاردشوند، در سال گذشته چند ه ار م یبراسا  اظهارنامه ها مورد صبول واصع م درصد پرونده ها 60 -

 .شود یمحسوب م یاتیپرونده در دادسرا مطرح است که جرم مال ینبوده و چند یبانک یها

مدارک و  یاست. در واصع اگر شرکت هیافت یشدرصد اف ا 18به  14از  ی ن یاتکرده درصد اخذ مال یداها رشد پ ینهاز آن جا که ه  -

 .صانون و در نظر گرفتن نسبت ها ندارند یج  اجرا یچاره ا ی ینداشته باشد، مم ییباال یسکو ر نکندمستندات خود را ارائه 

شاود، برگاه    یشارکت هاا دشاوار ما     یبارا  یطشرا یمشو یرا اجرا کنند و وارد بحث بازرس 219دستورالعمل   یاتی،مال ی یناگر مم -

 .طرح کنند یقطر ینتوانند اعتراضات خود را از ا یم یاتیمال یاناعتراض دارد که مود یمرحله برا 7 یاتی،مال یصتشخ
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