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  وضوع مــورد بررسی )دستور کار(م

  ان ووبر اساس بارنامه، تراکنش کارت خموانع و مشکالت مبانی محاسباتی مالیات اعضاء صنف عمده فروشان از قبیل محاسبه مالیات... 

 عدم تعهد ارزی صادر کنندگان مرز نشین بررسی موانع مطالبه مالیات ناشی از 

 

الیات ناشی میکمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع مشکالت مبانی محاسبات مالیات صنف بارفروشان و موانع مطالبه  و پنجاه

 .از عدم تعهد ارزی صادرکنندگان مرزنشین برگزار شد

تصریح کرد: چالش های مربوط به مالیات اتحادیه بارفروشان و صادرکنندگان مرزنشین دو دستور کار این جلسه  این دبیرخانه در ابتدای نشست، رئیس «علی اکبر لبافی»

از و می دانند، لذا باید سوارد است. نکته حائز اهمیت آن است که شاخص های مختلفی در تعیین محاسبات مالیات وجود دارد که اتحادیه بارفروشان به این مساله انتقاداتی 

د. اتحادیه بارفروشان گردفع رکاری در این زمینه طراحی شود تا با این راهکار شفاف بتوان از یکسو مالیات را وصول کرد و از سوی دیگر چالش های صنف بارفروشان 

 .چالش های این حوزه را احصا و پیشنهاداتی نیز در این رابطه ارائه کردند

ست صمت صورت گرفته ااداره کل در این خصوص تاکنون مذاکراتی با  د.با چالش مواجه هستن خود مطالبات مالیاتیحوزه کرد: اتحادیه مرزنشینان نیز در  لبافی خاطرنشان

مکتوب ارائه شود. دبیرخانه  به صورت شانتا شرکت های تعاونی که برای ثبت اطالعات خود در سامانه جامع تجارت با مشکل مواجه هستند تا زمان رفع مشکل، اطالعات

 .شورای گفت و گو نیز پیگیری های الزم را خواهد داشت تا این معضل حل و فصل شود
 

 اصول ثابت و صحیحی برای اخذ مالیات از صنف بارفروشان وجود ندارد

این بعضا دارند. از سویی، ضایعات بسیاری از جمله محصوالتی هستند که میوه و تره بار : فروشان مشهد تصریح کردرئیس اتحادیه بار در ادامه، حیدر ساکن برجی،

ن عملکرد خودشان را به سازما محصوالت با قیمتی پایین تر از نرخ خریداری شده، عرضه می شوند. لذا با توجه به مشکالت موجود، این صنف نمی توانند با اسناد و مدارک،

وجود ندارد تا دارای  چندانی کشت و صنعت بزرگشرکتهای اورزان طرف قرارداد بارفروشان هستند و از آن جا که در کشور ما امور مالیاتی اثبات کنند. باغداران و کش

چرا  ستیم،در حوزه امور مالیاتی با چالش مواجه هستیم. در حوزه دفترنویسی نیز با معضالت بزرگی مواجه ه ،در اختیار بارفروشان قرار دهندو آن را فاکتور و سند باشند 
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پاسخگوی ممیزین مالیاتی باشیم یا این که در این حوزه با سازمان امور مالیاتی به تفاهم برسیم.  الزم صورت گیرد تاکه نرخ ها واقعی نیست، لذا یا باید سند سازی 

 .راهکاری باید در این حوزه اندیشیده شود

را رعایت نمی کنند این مساله سبب می شود کل صنف با  توافقاتممیزین مالیاتی  بعضا  طه توافق می کنیم اما در این راب اداره مالیاتیادامه داد: هر ساله با  ساکن برجی

 .صنف بارفروشان به صورت مجدد توسط سازمان امور مالیاتی مورد پیگیری قرار گرفتند اعضای درصد 90 از بیش جاری سال در چالش مواجه شوند.

 مالیات ،از آن جایی که رقم مالیات بیش از واقعیت است. در حال حاضر شیوه محاسبه مالیات براساس بارنامه نیز صحیح نیست :عنوان کردفروشان مشهد رئیس اتحادیه بار

 .به تناسب عملکرد بارفروش نیست شده مطالبه

اما اداره امور مالیاتی همواره  ؛همراه با ضرر است که انجام می شود،ی فروشبعضا   افزود: کارت خوان نیز مبنای صحیحی برای محاسبه مالیات نیست، با تاکید بر اینکهوی 

اما طی سال ممکن است همان قلم از محصوالت  ؛هر چند که گاها فروش برخی از اقالم در بخش تره بار همراه با سود است ،فروش را مبنای سود می پندارد. به بیان دیگر

 .بنای فروش در نظر گرفتزیان ده باشد لذا نمی توان همواره سود را م

. لذا باید در ضریب مالیاتی صنف بارفروشان نیز تجدید نظری صورت بگیرد. اصول نیست درصد ضریب مالیاتی برای صنف بارفروشان معقول  3 :ساکن برجی اظهار کرد

 .تهزینه زا اس، عالوه بر زمان بر بودننیزنینی به شوراهای حل اختالف ثابت و صحیحی برای اخذ مالیات از صنف بارفروشان وجود ندارد. متاسفانه ارجاع پرونده های این چ
 

 قانون مالیات های مستقیم 101ضرورت اصالح معافیت مالیاتی ناشی از ماده 

که عالوه بر صنف بارفروشان  میمستق یها اتیقانون مال 101: معافیت ماده کرد تصریح مشهد بارفروشان اتحادیه مالیاتی مشاور مژده، محمد در بخش دیگری از نشست،

میلیون  36بر این اساس قانون گذار معافیتی را برای هر شخص حقیقی در نظر گرفته است به طوری که عدد  ، نیازمند اصالح می باشد.تمام صنوف را درگیر کرده است

 .د که این مساله با تورم موجود سنخیتی ندارداز پرداخت مالیات معاف هستن ماهانه، میلیون تومان درآمد 3تومان در سال به عبارتی ماهی 

، ، به طوری که تراکنش های بانکی کارت خوان هانیز چالش زاست می شود 99عطف به سال صنف بارفروشان تصویب شده و  وی ادامه داد: قوانین جدیدی که در حوزه

صنف بارفروشان به دلیل سرمازدگی  ،بارفروشان چالش آفرین شده است. به طور مثالر این مساله برای صنف حاض حال در که محاسبه مالیات در نظر گرفته شده مبنای

یمت خرید خود به مشتری بسیاری از محصوالت خود را از دست داد و دچار ضرر و زیان بسیار شد. لذا بارفروش مجبور بوده این محصول را با قیمت بسیار ناچیزی از ق
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 .کارکرد کارتخوان را مبنای درآمد بارفروش قرار می دهند مالیاتی، ممیزین ؛ اماشداری بار نیز تامین نمیعرضه کند به طوری که حتی هزینه های ج

روز با قیمت پایین به بازار  3الی  2مژده افزود: بارفروش نمی تواند محصول خود را احتکار کند، چرا که تمامی اقالم فسادپذیر است. لذا به ناچار باید محصول خود را در 

نظر گرفته  محاسبه مالیاتی درعرضه کند. لذا تراکنش بانکی نباید مبنای محاسبه مالیاتی این صنف قرار بگیرد و به دلیل فسادپذیری بار باید راهکار دیگری برای نحوه 

 .شود

تا  ندکداده استفاده  ویاالمکان از اختیاراتی که قانون گذار به  مشاور مالیاتی اتحادیه بارفروشان مشهد اظهار کرد: راهکار دوم آن است که مدیرکل امور مالیاتی استان حتی

 .این مساله در قالب بخشنامه و تفاهم نامه حل و فصل شود
 

 ضرورت اصالح بارنامه ها به منظور رفع چالش های مالیاتی بارفروشان

متولی مالیات نیست و نقش ما صرفا استان اداره کل امور مالیاتی  :تصریح کرددر پاسخ به مسائل مطروحه معاون اداره کل امور مالیاتی استان  مجتبی مسکنی، در ادامه،

ق سهم استان در بودجه اجرای قانون است. اگر مالیاتی اخذ می شود به خزانه دولت واریز می شود. لذا اگر تالشی برای اخذ مالیات صورت می گیرد کوششی برای تحق

 .است

تا زمانی  ت.را خواستار اسدر حوزه خرید و فروش تمامی اسناد و مدارک موجود  مالیاتی به جهت شفافیت، سازمانو  بخشنامه های امور مالیاتی : طبقیادآور شدمسکنی 

ور اما اداره کل ام ؛یات نیز عادالنه نیستحرکت می کند که این نحوه محاسبه مالمالیاتی یب اکه اسناد و مدارکی وجود نداشته باشد، اداره کل امور مالیاتی به سمت ضر

 .مالیاتی چاره ای جز نحوه محاسبه مالیات براساس ضریب ندارد

درصد رسیده است. این مساله حاکی از آن است که اداره  3به  1400درصد و سال  5حدود  99تا  96درصد، سال  7ضریب مالیاتی صنف بارفروشان  95سال  : دروی افزود

گر بارنامه ها ست. ااحصا مشکالت این حوزه، نرخ مالیاتی را تعدیل کرده است. با این حال ما نیز بر این باوریم که ضریب مبنای خوبی برای محاسبه مالیات نی کل مالیاتی با

 شود. شفاف شود، بسیاری از مشکالت حل می

 ،شکل مواجه هستند. اگر دستگاه کارت خوان با اظهارنامه مالیاتی همخوانی داشته باشدتصور می کنم درصد ناچیزی از این صنف در حوزه مالیاتی با م :مسکنی تصریح کرد

 .حتی االمکان همکاری الزم را با مودی مالیاتی خواهیم داشت. در غیر این صورت مودی باید جریمه پرداخت کند
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با  وی گردد.نیز باید اصالح  101معافیت مالیاتی ناشی از ماده  :اظهار کرد ن نهادینه شود،باید فرهنگ استفاده از کارتخوا معاون اداره کل امور مالیاتی استان با بیان اینکه

مالک ما برای نحوه محاسبه  بارنامه، در صورت عدم همخوانی :یادآور شد، اگر بارنامه ها اصالح شود تا حد زیادی چالش های موجود حل و فصل می شود بیان اینکه

  .اهد بودمالیات، دستگاه کارتخوان خو

در  در حوزه سرمازدگی محصوالت مکاتبات الزم صورت گرفته است تا سال آینده با ارائه اسناد و مدارک بحث یخ زدگی محصوالت و زیان بارفروشمسکنی ادامه داد: 

 شود.ده میسنجی شانکسانی که اسناد و مدارک ارائه می کنند نیز سود و زیان ،مدنظر قرار بگیرد. عالوه بر این محاسبه مالیات
 

 نیاز به بررسی بیشتری داردبارفروشان  تعیین شده برایضریب مالیاتی 

وط مربدر حوزه مالیات صنف بارفروشان، جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از مشکالت موجود سازمان در بخش دیگری از نشست، حمید رضا نوری، نماینده 

تفاوت قیمت سنگینی میان کاالی خریداری شده از کشاورز با اقالمی وجود دارد که در بازار عرضه می شود. این تفاوت قیمت سودی را . به داده ها و اطالعات ناقص است

 .جبران ضرر و زیان را خواهد داشت ،ضریب مالیاتی اخذ شده از بارفروشان ناعادالنه نیست، چرا که تفاوت قیمت. به نظر می رسد برای بارفروشان دارد

: اتحادیه بارفروشان می تواند با دسته بندی بارفروشان با درآمد باال و درآمد پایین مساله را گفتنوفرستی، عضو هیات مدیره خانه صمت خراسان رضوی  غالمرضا ر ادامه،د

 .به بارفروشان با درآمد کم تعمیم داده شود آنهاتا حدودی حل و فصل کند تا بدین ترتیب افراد با درآمد باال سبب نشوند که رویه اعمال شده در خصوص 
 

 بارفروشان را یاری می کند ،جهاد کشاورزی در ثبت و ضبط اطالعات

اد کشاورزی اعالم آمادگی می کند که بارفروشان : سازمان جهمدیرنظارت و بازرسی جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد در بخش دیگری از نشست، ناصر شعربافیان،

چه باری را به چه میزان از کشاورز خریداری می کند. عالوه بر این برخی از بارفروشان،  تا بدین ترتیب مشخص گردد که بارفروش یاری کند ،ثبت و ضبط اطالعاترا در 

 از دفاتر این شدن رسمی. شود رسمی ثبت اندفاترش و شناسایی بارفروشان اتحادیه توسط باید افراد این که کنند می مالی کمک کشاورز را از طریق پیش خرید محصول،

 .شد خواهد واقع موثر مالیاتی امور به بارفروشان سوی از معتبر مدارک و ارائه اسناد برای دیگر سوی از و کشاورز برای یکسو

توافقات اولیه در حوزه بارنامه و کارت خوان ها لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی این دستور جلسه تصریح کرد: باید 

 .به اجماع برسیم محاسبه مالیات یک سند دقیق به عنوان معیار و مالک الزم است در خصوصاما  ؛میان اتحادیه بارفروشان و اداره کل امور مالیاتی صورت بگیرد
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این ماده نیز باید اصالح گردد. در واقع باید نرخ تورم ساالنه را به عنوان معیار  البته کهدر ضوابط بودجه هر سال پیش بینی می شود  101لبافی خاطرنشان کرد: ماده 

 .مالیات در نظر گرفت. تنها در این صورت است که مشکالت به خودی خود حل می شود معافیت سنجش 

یل شود بطه تشکرئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: همچنین باید کارگروهی متشکل از خبرگان بخش های ذی ربط در این را

 ند.رویه ای در استان تصویب شود که طرفین از آن رویه تبعیت کن گردد و در نهایت،تا نظرات بخش های گوناگون در آن اخذ 

ارچوبی باید توسط اتحادیه بارفروشان در خصوص بار وارد شده و بار خارج شده از میادین ایجاد شود، جهاد کشاورزی نیز در این رابطه هآور شد: عالوه بر این چوی یاد

اف برای نحوه محاسبه مالیات بارفروشان اعمال استفاده کنیم تا شیوه شفبازرگانی استان همکاری الزم را خواهد داشت همچنین می توانیم از نظرات مشاورین مالیاتی اتاق 

 .شود
 

 لزوم اصالح نواقص سامانه جامع تجارت به منظور ثبت رفع تعهد ارزی مرزنشینان

ین ادرکنندگان مرزنشاتحادیه مرزنشینان استان در خصوص دستور کار دوم مبنی بر بررسی موانع مطالبه مالیات ناشی از عدم تعهد ارزی ص نماینده  در ادامه فروغ ایرانی، 

تعیین  وامور مالیاتی برای مطالبه مالیات ناشی از عدم رفع تعهد ارزی اقدام کرده است این در حالی است که شرکت های تعاونی مرزنشین ثبت مالی کل تصریح کرد: اداره 

استفاده شده صادرات در قبال واردات وجود ندارد. در واقع مشکل اصلی ما با میزان رفع تعهد ارزی در قبال کسر سهمیه  اما در سامانه جامع تجارت قسمت ؛منشا ارز دارند

 .بانک مرکزی است

متاسفانه به دلیل  .فتیموی خاطرنشان کرد: در این رابطه با سازمان توسعه تجارت و صمت، دفتر مقررات صادرات و واردات مکاتبه صورت گرفته است اما نتیجه ای نگر

ده و متوقف شمرزنشینان ، ادارات دارایی شهرستان ها نسبت به وصول مالیات اقدام کرده اند به طوری که فعالیت بسیاری از شرکت های تعاونی جامع تجارت نواقص سامانه

 .بعضا شرکت ها نمی توانند کارت های بازرگانی خود را تمدید کنند

بلکه بعضا این شرکت  ؛بحث واردات در قبال صادرات شرکت های تعاونی مطرح نبوده است :تصریح کرد مسئلهدر پاسخ به این  معاون اداره کل امور مالیاتی استان مسکنی،

به اطالعات ناقصی است که در سامانه جامع تجارت بارگذاری  اصلی انتقاد سامانه جامع تجارت باید اصالح شود.اینکه آن چه مسلم است البته ها رفع تعهد نکرده بودند. 

 شده است. 
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خاذ در استان تصمیمی اتلبافی، در جمع بندی این جلسه تصریح کرد: در گذشته جلسه ای در این رابطه تشکیل و نواقص سامانه جامع تجارت احصا گردید، بر این اساس 

 .این سامانه رفع شودکند تا نواقص با مکاتبه برخی از ابهامات را شفاف سازی به دستگاه های ذی ربط  صمت به صورت مکتوب اداره کلشد که 

ند و منعکس ک مالیاتیکل امور  وی افزود: همچنین اتحادیه مرزنشینان می تواند نام شرکت هایی که نمی توانند اطالعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند به اداره

 حل و فصل گردد. موجود تا مسائل  د،ندهدرخواست شود تا رفع نواقص سامانه به شرکت ها فرصت  این اداره از

  
 

 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 

 راکنشت بارنامه، اساس بر مالیات محاسبه قبیل از فروشان عمده صنف اعضاء مالیات محاسباتی مبانی مشکالت و پیرامون موانع

مشکالت مبتال به این اتحادیه با دبیرخانه شورای گفت و در خصوص  18/11/1401مورخ  108/ص/460به استناد مکاتبه  انوخ کارت

 درفروشان به صورت مستمر وجود دارمشکالتی در صنف باموانع و  گوی دولت و بخش خصوصی مکاتبه و موارد به شرح ذیل بیان گردید:

سارات زیادی به محصوالت و در و ضرر و زیانهای ناشی از آن خ شد که شاید در سایر صنوف ملموس نبوده و فقط مختص این صنف میبا

مشکالت جوی از قبیل سرما و گرمای بیش از حد هوا و نزوالت جوی، بطور مثال برودت  ، نتیجه به کشاورزان و بارفروشان وارد مینماید

بر اثر  بیش از حد هوا و قطعی گاز در دی ماه سال جاری در شمال شرق کشور بخصوص در شهر مشهد که خسارات مالی جبران ناپذیری

کافی جهت ارائه به سازمان محترم امور مالیاتی  ادله که برای هیچکدام اسناد و وارد نموده است  زدگی محصوالت به بارفروشان سرما

 . .بمنظور لحاظ نمودن در محاسبه مالیات اعضای این صنف در سال بعد وجود ندارد

م به توضیح است که صاحبان بار در مبدا به منظور بیمه نمودن بار خود ارزش ها الز محاسبه مالیات براساس بارنامهضمن اینکه، در رویه 

الی مواقعی بار را در بارنامه ثبت نمی نمایند و در اکثر مواقع ارزش بار را بیشتر از ارزش واقعی اعالم داشته تا در موقع بروز مشکالت احت

به مالیات براساس تراکنش کارتخوانها یکی دیگر از مشکالت اعضای این صنف محاسو از طرفی  . بتوانند بیشتر از حق بیمه استفاده نمایند

تراکنشهای انجام شده توسط کارتخوانها را به عنوان فروش و درآمد حاصله قلمداد مینمایند مجموع  امور مالیاتی  اداره کل این است که 
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فاسد پذیری میوه و صیفی جات فروش آنها فقط به منظور جلوگیری از  و  در صورتی که با توجه به مشکالت ذکر شده در بعضی مواقع 

الزم به  درصد ۳/۳ضریب مالیاتی پیرامون ،  ضرر و زیان بیشتر انجام میگیرد و هیچگونه سودی شامل حال بارفروشان نمی گردد.

فاوت یباشند و با سایر صنوف بسیار تاین صنف به شدت آسیب پذیر و فاسد پذیر م ءکه محصوالت قابل عرضه توسط اعضا توضیح است

به فروش نرسد افت کیفیت و قیمت شدیدی داشته و آسیب جدی به بارفروش وارد می نماید لذا ضریب همان روز  دارند و اگر بار آنها طی 

وده مشکالت این صنف مرادرصد برای این صنف زیاد میباشد عدم امکان ارائه فاکتور توسط باغداران و کشاورزان یکی دیگر از  3/3مالیات 

داشتن با قشر زحمتکش باغداران و کشاورزان میباشد که متاسفانه این عزیزان با توجه به اینکه هیچگونه مدرکی از قبیل فاکتور و 

ات آن اثبصورتحساب و . جهت ارائه به بارفروشان ندارند در نتیجه بار فروشان نیز نمیتوانند در هنگام ضرر و زیانهای وارده مدرکی جهت 

د ت وجود و ارائه سنرسی و دریافت مالیادر اداره کل  امور مالیاتی جهت حسابعلیهذا با توجه به اینکه  .به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند

  توافقات زیر حاصل گردید:الزامی است 

 مالیاتی صنف ضرایب الف( برای تجدید نظر در تعیین 

این موضوع  از هر نظر مورد  کارشناسی  ابتدا توسط اتحادیه مالیاتی صنف،   ضرایب (  برای تجدید نظر در تعیین 1

و  در جلسه ی دبیرخانه با حضور دقیقی مبتنی بر اسناد و مدارک قابل استناد  حداکثر ظرف مدت دو هفته  قرار گرفته 

و نماینده مالیاتی اتاق بازرگانی صنایع  ، نمایندگان اتحادیه بار فروشان و مشاورین آن یمعاون محترم اداره کل مالیات

 معادن و کشاورزی بصورت دقیق بررسی و جمع بندی گردد.

و رفع برخی ابهامات و شفاف  خواسته های ممیزین مالیاتیموضوع الزامات اسناد ارائه شده و برای یکسان سازی ( 2

 در جلسه کارشناسی دیگری مطرح گردد.سازی در این خصوص موضوع 

افزار طراحی شده ثبت ورود و خروج محصوالت میوه و تره بار که توسط سازمان جهاد کشاورزی  طراحی گردیده ( نرم ۳

 اختیار اداره کل امور مالیاتی جهت کمک به شفاف سازی و برقراری عدالت مالیاتی قرار گیرد.اطالعات ثبت شده آن در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتحادیه 

 

 

 

 

 دبیرخانه شورا 

 

اداره کل مالیاتی،  

اداره کل جهاد 

 کشاورزی استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو هفته 

 

 

 

 یک ماه 

 

 مستمر
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 که فصل این موضوع مؤدیان مالیات مشمول ساالنه درآمدقانون مالیات های مستقیم  101 مادهمطابق ماده  -ب( 

 این( 84) ماده موضوع معافیت میزانتا اندکرده تسلیم مقرر موعد در فصل این مقررات طبق را خود مالیاتی اظهارنامه

 شرط.بود خواهد مالیات مشمول قانون این( 1۳1) ماده در مذکور هاینرخ به آن مازاد و معاف مالیات پرداخت از قانون

 میزان 84وفق ماده  است و  جاری بعد به 1۳82 سال عملکرد به نسبت فوق معافیت از استفاده برای اظهارنامه تسلیم

 مشخص سنواتی بودجه قانون در ساله هر منبع، چند یا یک از حقوق مالیات مشمول ساالنه درآمد بر مالیات معافیت

 پیشنهاد گردد: ضمن طرح موضوع در شورای گفت و گو  لذا مقرر گردید شودمی

  این قانون به شورای مرکز پیشنهاد گردد با عنایت به اینکه  84قانون مالیات مستقیم و معافیت ماده  101ماده

ساالنه در بودجه سنواتی مشخص می گردد این رقم بر مبنای سال .... متناسب با رشد نرخ میزان این معافیت 

 مرکزی محاسبه گردد.تورم بانک 

مستند به مکاتبه  بررسی موانع مطالبه مالیات ناشی از عدم تعهد ارزی صادر کنندگان مرز نشیندر خصوص دستور کار 

 مالیات مطالبه به اقدام مالیاتی امور های سازمان اینکه به نظر مرزنشینان  شرکت های تعاونی اتحادیه 25/11/1401مورخ  325/809

 صورت به را خود صادرات از حاصل ارزی تعهدات مرزنشینان تعاونی شرکتهای و اند نموده کنندگان صادر ارزی تعهد رفع عدم از ناشی

 ترؤی میزان این ارزی تعهدات رفع آمار قسمت در تجارت جامع سامانه ایرادات دلیل به متاسفانه ولی، نموده ایفا صادرات مقابل در واردات

 :پیشنهاد گردید است مالیات مطالبه آن پیامدهای از یکی و نمیشود

 کل اداره مشاهده اطالعات در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، امکان فنی مشکالت از برخی دلیل به اینکه به نظر -1

 سایت در موجود نواقص رفع تا دستی روش تاییدیه های پرداخت به صدور جهت اجرایی کار سازو ارائه با صمت

 .نماید اقدام

 

 

دبیرخانه، اداره کل 

،اتحادیه ی مالیات

 صنف بار فروشان

 

 

 

 

 دبیرخانه

 

 

 

 

 

 

 

اداره کل صمت، 

اداره کل مالیاتی، 

 اتحادیه

 

 

 یک هفته

 

 

 

 

 

 یک ماه

 

 

 

 

 

 

 

 مستمر
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تعاونی اتحادیه  حداکثر ظرف یک هفته  مالیاتی استان، اداره کل  محترم معاوندرخواست و تاکید  حسب  -2

 در قسمت اقدام به رفع تعهدات نموده اند ولیست شرکت هایی که به دلیل ایراد سامانه جامع تجارت  نشینان مرز

ن تا زما اداره کل مالیاتی و  ارسال نمایند یاترا به اداره کل مالی آمار شامل مطالبه ناشی از عدم تعهد ارزی شده اند

بصورت موقت مشکل  ، سامانهمشکالت یا رفع از صمت استان و  حل مشکل و دریافت اطالعات به صورت دستی 

 برطرف نمایند.مالیاتی این شرکت ها را 

 

، یاداره کل مالیات

سازمان صمت، 

تعاونی مرزنشینان، 

 دبیرخانه

 

 

 

 یک هفته  

 

 
 

 


