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بسمه تعالی
صورتجلسه سی و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین
شماره جلسه :

تاریخ جلسه :

ساعت شروع

ساعت خاتمه

محل جلسه :سالن

37
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09:50

جلسات حوزه استاندار

دبیر جلسه :جناب آقای علیرضا کشاورز قاسمی

رئیس جلسه :جناب آقای عبدالمحمد زاهدی

پیش از دستور جلسه:
 .1تالوت قرآن مجید و قرائت وصیت نامه شهید واالمقام شهید یحیی معصومی که در فرازهایی نوشته بودند  :با روحیه عالی
با مردم برخورد کنید .
 .2گزارش طرح امکان سنجی ایجاد بندر خشک در استان قزوین
دستورجلسه :
 .1بررسی شرایط معافیت مالیاتی تعاونی های کشاورزی(موضوع ماده  133ق.م.م)
 .2بررسی مشکالت سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه احداث نیروگاه های برق مقیاس کوچک( )CHPوانرژی
های پاک و تجدیدپذیر
 .3پیگیری مصوبات قبلی

مصوبه ملی سی وهفتم شورا : 96/08/13
ردیف

مصوبات

مسئول

1

برای نرخ های خرید فعلی برق از نیروگاه های تولید برق بخش خصوصی یا در صورت تغییر مجدد این نرخ
ها در آینده مدت زمان اعتبار مشخص شود .

دبیرخانه شورا

مصوبات استانی:
ردیف
1

مصوبات
مکان یابی بندر خشک استان با استفاده از نظر مشاور ذیصالح ظرف یک هفته انجام شود

مسئول
دبیرخانه شورا/
سازمان مدیریت و
برنامه ریزی
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2

3

4

به منظور پیگیری اخذ مجوزهای الزم احداث بندر خشک استان این موضوع با تهیه یک گزارش در دستور کار
مالقات آتی جناب آقای استاندار با وزیر محترم راه و شهرسازی قرار گیرد .
تعاونی و اتحادیه هایی که بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار در سالهای گذشته اقدام به فروش محصول کرده اند ،
چنانچه نرخ سود تعیین شده را در دوره عملکردشان رعایت کرده باشند و مراجع ذیربط دولتی هم آن را تائید کنند ،
نرخ سود مورد نظر با تشخیص اداره امور مالیاتی استان  ،به جای ضریب مالیاتی مندرج در جدول قابل اعمال می
باشد.
در مورد اجرای ماده  169چنانچه فعاالن بخش کشاورزی و دامداری پس از ارائه فهرست معامالت فصلی دچار
مشکل و جریمه شده باشند با اختیارات واگذار شده به مدیران اداره کل امور مالیاتی حسب مورد تا  %95در بخشودگی
جرایم مساعدت خواهد شد .

دبیرخانه شورا /
اداره کل راه و
شهرسازی
اتحادیه و تعاونی
های کشاورزی /
اداره کل امور
مالیاتی
اداره کل امور
مالیاتی استان

5

در صورت ارجاع پیگیری موضوع معافیت ماده  133ق.م.م به تهران  ،فعالً و تا حصول نتیجه در اداره کل
امورمالیاتی استان در این خصوص رای پرونده ها صادر نشود .

اداره کل امور
مالیاتی

6

در حوزه کشاورزی و دامداری در رابطه با فروش مازاد مصرف نهاده ها حداکثر مساعدت در عدم دریافت مالیات بعمل
خواهد آمد .

اداره کل امور
مالیاتی

7

اتاق بازرگانی قزوین با همکاری اداره کل امورمالیاتی نسبت به برگزاری سمینار آشنایی با موارد قانون مبارزه با
پولشویی(مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده) اقدام نماید .

8

مبلغ حق عضویت و همچنین فروش دارائی های تعاونی ها معاف از مالیات است .

9

از درآمد حاصل از دریافت جریمه بابت دیرکرد طلب ،مالیات دریافت نخواهد شد .

10

مقرر شد خدمات آزمایشگاهی در حوزه کشاورزی مجدداً برای بررسی اعمال معافیت با جداول مالیات بر ارزش افزوده
تطبیق داده شود .

رئیس اتحادیه
دامداران استان /
معاونت امور مالیات
بر ارزش افزوده

11

با توجه به مستندات ارائه شده در جلسه و توضیحات مبسوط جناب آقای دکتر محمدی ریاست محترم کمیسیون
اصل نود مجلس شورای اسالمی چنانچه رای جدیدی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم شمول
معافیت ماده  133ق.م.م برای فروش به غیر عضو از سوی اداره کل امورمالیاتی استان قزوین به دبیرخانه شورای
گفت و گو ارسال گردد در این صورت طی نامه ای به سازمان امورمالیاتی کشور و شورای مرکزی گفت و گوی کشور
موجبات تغییر آن فراهم شود.در غیر اینصورت مصوبه جلسه اعمال معافیت برای تعاونی ها و اتحادیه های کشاورزی
خواهد بود.

اداره کل امور
مالیاتی  /دبیرخانه
شورا

12

به کلیه اعضا و سایر فعالین درحوزه کشاورزی از طرف اتحادیه ها و تعاونی ها اطالع رسانی شود که معافیت مالیاتی
فقط در صورت ارائه اظهارنامه و دفاتر مالیاتی لحاظ خواهد شد .

تعاونی ها و
اتحادیه های
کشاورزی

اتاق بازرگانی
قزوین  /اداره کل
امور مالیاتی
اداره کل امور
مالیاتی
اداره کل امور
مالیاتی
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13

14

15

اتاق تعاون قزوین مشکالت تعاونی ها در رابطه با مسائل مالیاتی را به دبیرخانه شورای گفت و گو بصورت مکتوب
اعالم نماید .

اتاق تعاون

کارگروه تخصصی با حضور کلیه دستگاههای ذیربط شامل شرکت برق منطقه ای استان زنجان  ،شرکت
توزیع نیروی برق استان قزوین  ،اداره کل حفاظت محیط زیست  ،شرکت آب منطقه ای  ،اداره کل میراث
فرهنگی  ،شرکت گاز  ،اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  ،مدیریت امور اراضی  ،شرکت شهرکهای
مرکز خدمات
صنعتی  ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیرخانه کارگروه امور تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی استان
سرمایه گذاری
در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تشکیل و نسبت به تجمیع کلیه اطالعات مورد نیاز در رابطه با
پاسخگوئی مناسب و سریع به سرمایه گذاران متقاضی احداث واحدهای نیروگاهی برق مقیاس کوچک ،
خورشیدی و بادی اقدام نماید.
اطالعات مورد نیاز مرکز خدمات سرمایه گذاری در خصوص ظرفیت های خالی پست های برق استان مدیرعامل شرکت
توزیعبرقمنطقه ای
توسط شرکت توزیع برق با رعایت مسائل محرمانه تامین شود .

