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چهلمین صورتجلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین
شماره جلسه :

تاریخ جلسه :

ساعت شروع

ساعت خاتمه

محل جلسه :سالن
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12:00

جلسات حوزه استاندار

رئیس جلسه :جناب آقای عبدالمحمد زاهدی

دبیر جلسه :جناب آقای علیرضا کشاورز قاسمی

پیش از دستور جلسه:
 .1شناسائی موانع و راهکارهای تحقق ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد
دستورات جلسه :
 .1ضرورت تهیه جدول شرح کار متناسب با تعرفه ارائه خدمات شرکت انبارهای عمومی در گمرک البرز قزوین
 .2پیگیری اجرای بند الف ماده  19قانون رفع موانع تولید در استان به موضوع  :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف
است از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل درصورت درخواست متقاضی ،متناسب با بازپرداخت
هر بخش از تسهیالت پرداختی به واحدهای تولیدی ،نسبت به آزادسازی وثیقههای مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان
باقیمانده تسهیالت اقدام نماید .انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.
 .3ارائه آمار و گزارش اقتصادی استان
 .4پیشنهاد ایجاد تغییر در تبصره سه ماده  186قانون مالیات های مستقیم بصورتی که شرکت های دارای بدهی مالیاتی بتوانند
تغییرات در هیات مدیره خود را به ثبت برسانند .
 .5پیگیری مصوبات قبلی
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مصوبات ملی جلسه چهلم :96/11/28
مصوبات

ردیف

مسئول

پیشنهاد ایجاد تغییر در تبصره سه ماده  186قانون مالیات های مستقیم جهت اصالح در ماده
قانونی به شرح ذیل به شورای گفت و گوی مرکزی ارجاع شود:
تبصره  :3سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ،اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی
مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران
عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر
انجام معامالت غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی
1

یافتهاند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعالم کند.
•

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها

دبیرخانه شورا

در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین
تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند( .تغییرات هیأت مدیره و
مدیرعامل در روزنامه رسمی شرکت های بدهکار بالمانع است ).
-

توضح اینکه  :اضافه شدن مطلب داخل پرانتز برای اضافه شدن به قانون پیشنهاد شده است.

مصوبات استانی
ردیف

1

2

مصوبات

مسئول

با تشکیل کارگروهی از گمرک و بخش خصوصی شرح خدمات و پیشنهاد تغییر در تعرفه های
شرکت انبارهای عمومی البرز و سایر موارد مهم بازنگری و به شورای گفت و گوی مرکز و
اجالس سراسری انبارهای عمومی اعالم شود.

گمرک قزوین-
سازمان صمت-
دبیرخانه شورا

مصوب گردید با تشکیل کارگروه فرعی با نمایندگانی از گمرک  ،استانداری  ،اتاق بازرگانی ،
سازمان صمت  ،دبیرخانه شورای گفت و گو  ،سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی موضوع
اعمال نرخ ها و نحوه محاسبه آنها در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین
بررسی شود.

گمرک قزوین-
معاونت هماهنگی
امور اقتصادی
استانداری-سازمان
صمت-دبیرخانه
شورا
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3

شرکت انبارهای عمومی گمرک قزوین موظف است تعرفه ارائه خدمات را به نحو مقتضی
اطالع رسانی و در معرض دید ارباب رجوع قرار دهد و در صورت درخواست متقاضی نسبت
به ارائه شرح محاسبات فاکتور اقدام نماید.

4

مقرر گردید کمیته ای متشکل از نمایندگان بانکها  ،بخش خصوصی و استانداری جهت
تعدیل در اجرای بند الف ماده  19قانون رفع موانع تولید در استان تشکیل گردد.

5

مقرر گردید معاونت هماهنگی امور اقتصادی گزارشات تکمیلی را از دالیل افزایش یا کاهش
شاخصهای اقتصادی استان را به هنگام ارائه آمارها در جلسه های آتی شورا ارائه دهد.

شرکت انبارهای
عمومی و خدمات
گمرکی البرز قزوین
دبیر شورای عالی
بانکهای استان-
دبیر شورای گفت و
گو
معاونت هماهنگی
امور اقتصادی
استانداری

