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

تاریخ جلسه :

ساعت شروع

ساعت خاتمه

محل جلسه :سالن

47

97/07/16

10:30

13:00

جلسات حوزه استاندار

رئیس جلسه :جناب آقای منوچهر حبیبی

دبیر جلسه :جناب آقای علیرضا کشاورز قاسمی

تالوت قرآن مجید و قرائت وصیت نامه شهید واالمقام شهید مهدی معروفی :
"دنیا بی وفا است  ،چشم و دل به دنیا نبندید"
دستورات جلسه :
 .1پیگیری مصوبات اولویت دار قبلی شورای گفت و گوی استان در راستای حمایت از تولید ملی
 .2درخواست از مجلس شورای اسالمی برای تصویب قانون جلوگیری از ابالغ بخشنامه های غیر کارشناسی و مخل تولید
واحدهای صنعتی در دستگاههای دولتی و بانک مرکزی
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مصوبات ملی جلسه چهل و هفتم مورخ : 1397/07/16
ردیف

1

2

مصوبات
نظر به اینکه مبادالت پولی ناشی از صادرات کاال و خدمات به کشورهای همسایه در قالب واحد پول ریال می
باشد پیشنهاد می گردد بند پنجم دستورالعمل بند  3تصویبنامه شماره /63793ت55633هـ مورخ
 1397/05/16هیأت وزیران موضوع"برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور" اصالح گردد به
صورتی که صادرکنندگان به کشورهای همسایه معاف از پیمان سپاری ارزی باشند .
به بانک مرکزی در خصوص اعتبارات اسنادی اعتباری که از قبل تاریخ  97/03/30افتتاح گردیده و در حال
حاضر مهلت اسناد سررسیده شده و می بایست ارز خریداری شده در وجه فروشنده کارسازی شود پیشنهاد می
گردد نرخ محاسبه ارز ماشین آالت  ،قطعات و مواد اولیه بر اساس نرخ زمان گشایش اعتبار محاسبه شود .

مسئول

مهلتانجام

دبیرخانه شورا

یک هفته
پس از ابالغ

دبیرخانه شورا

یک هفته
پس از ابالغ

3

با توجه به اینکه بند "و "تبصره  16قانون بودجه سال  97در خصوص بخشودگی جرایم و محاسبه سود بر
اساس قرارداد اولیه در مجلس شورای اسالمی در حال اصالح می باشد پیشنهاد فعاالن بخش خصوصی جمع
بندی و به کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس ارسال گردد .

دبیرخانه شورا

4

پیشنهاد می شود هیأت محترم وزیران طی بخشنامه ای مقرر نماید کلیه دستگاه های دولتی و اجرائی  ،شرکت
های زیر مجموعه آنها و کشتیرانی ج.ا.ایران موظف هستند نرخ ارز در سامانه نیما را مبنای محاسبات خود برای
ارائه خدمات و صدور صورتحساب قرار دهند .

دبیرخانه شورا

یک هفته
پس از ابالغ

5

پیشنهاد می شود هیأت محترم وزیران طی بخشنامه ای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسالمی را باستناد
ماده  147قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی اعالم نماید .

دبیرخانه شورا

یک هفته
پس از ابالغ

6

برای مصوبات مجلس که با هدف حمایت از تولید تصویب می گردد موارد به شرح ذیل پیشنهاد می شود:
الف  :محدوده زمانی برای اجرای آن در قانون تعیین گردد .
ب  :ابزارهای الزم برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات دیده شود .

دبیرخانه شورا

7

پیشنهاد می گردد بند الف آیین نامه اجرایی بند (د) ماده ( )132اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع
تصویب نامه شماره/89478 :ت  52319هـ مورخ  )94/07/11به موضوع معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی
مستقر در شهرک های صنعتی شعاع (فاصله هوایی)  120کیلومتری تهران به شرح ذیل اصالح شود .
الف ـ محدوده :شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتر برای تهران (به استثنای شهرکهای صنعتی
استانهای قم ،سمنان و قزوین )،پنجاه کیلومتر برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز استانها و شهرهای
باالی سیصد هزار نفر جمعیت.
توضیح اینکه شهرک های صنعتی قزوین هم به استثنائات اضافه شده است .

دبیرخانه شورا

یک هفته
پس از ابالغ

یک هفته
پس از ابالغ

یک هفته
پس از ابالغ
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8

درخواست پیگیری اختصاص یارانه سود تسهیالت به بنگاه های اقتصادی که از محل اعتبارات دستورالعمل
تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط (بهین یاب) وام اخذ نموده اند به مجلس شورای اسالمی ارسال شود.

دبیرخانه شورا

یک هفته
پس از ابالغ

مصوبات استانی جلسه چهل و هفتم مورخ : 1397/07/16
ردیف

مصوبات

1

مقرر گردید مشکالت فعاالن اقتصادی در حوزه مالیاتی بصورت موردی جمع بندی و توسط سرکار خانم مهندس
زرآّبادی نماینده مجلس شورای اسالمی به آقای تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعالم گردد .

2

مقرر گردید چنانچه صادرکنندگان کاال و خدمات به قیمت پایه محصوالت صادراتی معترض می باشند به
کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی اعالم نموده تا بررسی و نسبت به اصالح آن اقدام شود .

مسئول
کلیه تشکل های
بخش خصوصی/
سازمان امورمالیاتی
استان/
دبیرخانه شورا
اتحادیه
صادرکنندگان
استان/
اتاق بازرگانی
قزوین

مهلتانجام

بصورت
متوالی

یک هفته
پس از ابالغ

